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فصلنامه علمی -پژوهشی فرهنگ رضوی.63-90 ،)1( 6 ،

تحلیلقرآنیبرجستهترینبایستههایخواهانیازخداوند

درزیارتنامههایامامرضا

(علیهالسالم)

دریافت 1395/7/20 :پذیرش1396/10/14 :

مهیار خانیمقدم ،1محبوبه غالمی ،2معصومه غالمی

3

چکیده
از برجســتهترین جنبههــای زندگــی انســان ،چگونگــی ایجــاد ارتبــاط بــا خالــق هســتی ،شــیوۀ
ت از بــارگاه الهــی و تنظیــم روابــط خــود بــا خداونــد و ســایر
ســخنگفتن ،نحــوۀ دعاکــردن و مســئل 
انسانهاســت .متــون دینــی ،بهتریــن بســتر بــرای دســتیابی بــه ایــن مــوارد اســت .پژوهــش حاضــر
یـتحلیلــی و بــا تأکیــد بــر تــازم قــرآن و عتــرت ،برجســتهترین
درصــدد اســت بــا رویکــردی توصیف 
بایســتههای خواهانــی از خداونــد در زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام) را بــر اســاس
توجهــی
آموزههــای قرآنــی تحلیــل کنــد .نتایــج ایــن پژوهــش بیانگــر آن اســت کــه بخــش قابــل ّ
از زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام) مناجــات و عــرض حاجــت بــه درگاه خداونــد اســت
کــه تعالیــم عظیــم و لطیــف آن ،شــامل درخواســت اســتغفار و رجــوع بــه خداونــد ،گشــایش رزق،
متخلّقشــدن بــه اخــاق الهــی ،قرارگرفتــن در زمــرۀ شــکرگزاران نعمتهــای الهــی ،فداشــدن در
محبـتورزی بــه اهلبیــت (علیهــم الســام) ،قرارگرفتــن در
راه امــام ،حضــور در میــان اولیــای الهــیّ ،
صــف گواهــان ،رهایــی از ســختی و غــم ،شفیعشــدن اهــل بیــت (علیهمالســام) و محرومنشــدن از
عطایــای الهــی ،انعکاســی از مفاهیــم واالی آموزههــای قرآنــی اســت.
کلیدواژهها:
امامرضا(ع) ،دعا ،زیارت ،زیارتنامه ،قرآن.
 .1دانشآموختۀ دکترای علوم قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)andqurani.qom@gmail.com :
 .2دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآنی (دانشکده تربیت مدرس مشهد)m91gholami@gmail.com :
 .3دانشآموختۀ کارشناسی ارشد علوم قرآنی (دانشکده تفسیر و معارف قرآن)gholami.masomeh.66@gmail.com :

فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی سال ششم ،شماره  ،21بهار 1397
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مقـدمه
انســان از آغــاز ،پناهبــردن بــه قدرتــی الیــزال را بــرای آرامــش و بقــای خــود ضــروری

میدیــده اســت ،زیــرا از ا ّولیــن احساســات و ادراکات آدمــی ،احســاس نیــاز و ناتوانــی از درون
ـردن برتریــن نیازمندیهــای مــا ّدی و معنــوی اســت.
و بــرون و تمایــل بــه خواســتن و طلبکـ ِ

بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،انســان بایــد دعــا و درخواســت خــود را در پیشــگاه خداونــد ارائه
کنــد زیــرا خداونــد ،بینیــازی مطلــق اســت (آلعمــران )38/کــه بــر همــه چیــز تسـلّط دارد
(نســاء )126/و از آنچــه عطــا کنــد ،چیــزی کــم نمیشــود (ص.)54/

یکــی از مســائل بســیار مهــم در ارتبــاط انســان بــا خداونــد ایــن اســت کــه فــرد بدانــد

چــه میخواهــد و چگونــه بخواهــد .در دیــن مبیــن اســام کــه رهــاورد آموزههــای وحیانــی
اســت ،آموزههــای ارزشــمندی دربــارۀ زمان ،مــکان ،محتــوا و ...دعاکــردن و خواهانــی از خداوند

ارائــه شــده اســت .در ایــن میــان ،بخشــی از روایــات اهلبیــت (علیهمالســام) در قالــب

درخواس ـتهایی اســت کــه در زیارتنامههــای مرقدهــای مط ّهــر معصومــان (علیهمالســام)
منتقــل شــده اســت .دعاهــاي موجــود در زیارتنامههــای اهــل بیــت (علیهمالســام) عــاوه

بــر ایجــاد ارتبــاط عمیــق زائــر بــا خداونــد ،بایســتههای خواهانــی از خداونــد را نیــز بــه
انســانها آمــوزش میدهــد.

بــا ت ّوجــه بــه حدیــث ثقلیــن (کلینــی1407 ،ق ،ج )415 :2و تأکیــد بــر همراهــی دو عنصــر

گرانبهــای قــرآن و عتــرت ،پژوهــش حاضــر درصــدد اســت بهمنظــور ارائــۀ الگویــی از ارتبــاط

بــا خــدا و خواهانیهــایِ نشــأتگرفته از ســخنان اهــل بیــت (علیهمالســام) و انعــکاس

یـتحلیلــی ،برجســتهترین
آموزههــای قرآنــی در زیارتنامههــا ،بــر اســاس روش توصیف 
بایســتههای خواهانــی و دعــا از خداونــد را در زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام)

تتبــع نگارنــدگان بیانگــر آن اســت کــه پیرامــون بررســی زیارتنامههــای
تحلیــل قرآنــی کنــدّ .
امامرضــا (علیهالســام) آثــاری ماننــد مقالــۀ «گونهشناســی زیــارت و دینــداری زائــران،

معنــاکاوی کنــش زیــارت زائــران امامرضــا (علیهالســام)» نوشــتۀ ابوتــراب طالبــی و الهــه بــراق

علیپــور ( ،)1394مقالــه «تحلیــل متنشناســی زیارتنامــۀ حضــرت امامرضــا (علیهالســام)
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تحلیل قرآنی برجستهترین بایسته های خواهانی از خداوند در زیارت نامه های امامرضا (علیهالسالم)

بــر پایــه نظریــه کنش گفتــار» نوشــتۀ مهــدی رجـبزاده و محمدرضــا پهلواننــژاد و محمدرضا
فخــر روحانــی ( )1389و مقالــۀ «بررســی ارتبــاط زیــارت امامرضــا (علیهالســام) بــا احســاس

شــادکامی و رضایــت از زندگــی» نوشــتۀ کبــری حســینی ،محمدجــواد اصغــری و محمدســعید

عبدخدایــی ( )1395ارائــه گردیــده امــا اثــری بــا نگرش تحلیــل قرآنی بایســتههای درخواســت
از خداونــد در زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام) تاکنــون ارائــه نشــده اســت.

 .1مفهومشناسی واژگان
مفهوم واژگان دعا و زیارت در ادامه به اختصار تبیین میشود:

1ـ 1دعا
دعــا بــر اســاس آیــات قــرآن دارای پنــج معنــای نــدا (بقــرة ،)171/تســمیه (نــور،)63/

ســؤال (درخواســت) مــادی یــا معنــوی (بقــره ،)68/فریادخواهــی (اســتغاثه) و کمکطلبیــدن

ن کار
(يونــس )12/و تشــویقکردن بــه کاری بــرای رســیدن بــه هــدف مــورد نظــر از آ 
(غافــر )42 -41/اســت (راغــب اصفهانــی1416 ،ق .)257 :دعــا نســبت بــه خداوند را نیز در ســه
دســتۀ ثناگویــی خداونــد ،درخواســت عفــو و رحمــت از خداونــد و درخواســت مســائل دنیوی از

خداونــد ،دســتهبندی کردهانــد (ابنمنظــور1414 ،ق ،ج.)257 :14

1ـ  2زیارت
زیــارت در لغــت بهمعنــای مالقاتکــردن (راغــب اصفهانــی1416 ،ق ،)387 :میــل و قص ـ ِد

چیــزی یــا کســی را کــردن (ابنمنظــور1414 ،ق ،ج )335 :4و ت ّوجــه بــه باطــن بــه جــای
ظاهــر (مصطفــوی ،1368 ،ج )364 :4اســت و در عــرف ،زیــارتِ کســی ،عبــارت از آمــدن نــزد
او بــه قصــد تکریــم و تعظیــم و انــس گرفتــن بــا وی اســت (طریحــی ،1375 ،ج .)320 :3بــر

سال ششم ،شماره  ،21بهار  1397فصـلنامه علمی  -پژوهشی فرهنگ رضوی
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همیــن اســاس اســت کــه زیــارت اهــل قبــور ،اعــم از معصومیــن (علیهمالســام) و غیــر از آنان،
بــا حضــور در محــل دفــن آنــان ،بیانگــر گرامیداشــت ایشــان اســت و بــا تکریــم و ســامدادن
بــر آنــان تح ّقــق مییابــد (نجفــی ،بیتــا ،ج.)430 :35

 .2بایستههای خواهانی از خداوند در زیارتنامههای امامرضا (علیهالسالم)
بــه نظــر میرســد میتــوان بــا بررســی زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام) ،یــازده

شــاخصه را بهعنــوان برجســتهترین بایســتههای خواهانــی از خداونــد ،احصــاء کــرد کــه
گــزارش مختصــر آن ،بــه شــرح جــدول صفحــه بعــد اســت:

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

منبــع

بایسته های خواهانی
و دعـا

اَستَغ ِف ُر َک استِغفا ِر َحیا ٍء ،اَستَغ ِف ُر َک استِغفا ِر َرجا ٍء ،اَستَغ ِف ُر َک استِغفار
َِرغبَۀ ،اَستَغ ِف ُر َک استِغفا ِر طاعۀ ،اَستَغ ِف ُر َک استِغفا ِر ایمان ،اَستَغ ِف ُر َک
استِغفا ِر اِقرا ٍر ،اَستَغ ِف ُر َک استِغفار ِا ِ
ٍ
خالص و  ...تُب َع َل َّی َو َعلی وال ِ َد َّی
وب َعلی َجمی ِع َخل ِق َ
ک
بِما تُ َ
بت َو تَتُ ُ

مجلسی1403 ،ق،
ج56 :99

استغفار و رجوع به
خداوند

الدنیا َو ِ
االخ َر ِۀ
یر ُّ
فَار ُزقنی بِهِم َخ َ

صدوق1413،ق،
ج604:2

گشایش رزق

النّ ِ
الض ّر
ئین الکاشف ُ
لی الخا ِط َ
اش ُر َع َ

مجلسی1403 ،ق،
ج56 :99

متخ ّلق شدن به اخالق
الهی

نک یَقتَضی َحمدا ً َو ال تُ َ
ال بِتَوفیقٍ ِم َ
شک ُر َعلی اَص َغ ِر ِمنَّ ٍۀ ا ّ
یا َسیّدی ا ِ ّ
ال
ُک یا اِلهی َو تُجازی اآلؤ َ
بت بِها ُشکرا ً ف ََمتی تُحصی نَعماؤ َ
ُک؛ یا
وج َ
استَ َ
ِک یَ ُ
ِّسیدی َو من ن ِ َع ِم َ
ون َو ِمن ُشکر َ
ون
شک ُر ّ
الشا ِک ُر َ
حم ُد الحا ِم ُد َ
ک یَ َ

مجلسی1403 ،ق،
ج56 :99

قرار گرفتن در زمرۀ
شکرگزاران نعمت

والی اَتَیتُ َ
یت َعلی
ک زائِرا ً واف ِدا ً عائِذا ً ِم ّما َجنَ ُ
ب ِ َابی ا َ َ
نت َو ا ُ ّمی یا َم َ
َ
َ
بت َعلی ظهری
نَفسی َو احتَط ُ

مجلسی1423 ،ق:
546

فدا شدن در راه امام

اه فی َجنَّتِ َ
احشرنی َم َع ُه َو فی ِحزب ِ ِه ُم ُع الشُّ َهدا ِء َو
ک َو ُ
اجمعنی َو اِیّ ُ
َو َ
حین
ا ّ
لصال ِ َ

کفعمی1405 ،ق:
494

حضور در میان اولیای
الهی

أوصل َهديَّتي إليهِم كما يَنبَغي ل َ ُهم َو
أبلِغ أئ َّمتي َسالمي َو ُدعائيَ ...و َ
ِ
زِدهم ِمن ذلك ما يَنبَغي لَك ب ِ
َيرك
أضعاف ال يُحصيها غ ُ

مجلسی1403 ،ق،
ج57 :99

مح ّبتورزی به اهل بیت
(علیهمالسالم)

هم فَاكتبنا َم َع
لت َعليه ال ّل ّ
ئت ب ِ ِه َو َدل ّ ُ
سول َو بِما ِج ُ
َ
آمنّا بِاهلل َو ب ِ َّ
الر ُ
لشا ِه ِدين
ا ّ

مفید1413 ،ق:
481

در صف گواهان قرار
گرفتن

َ
خر َجنَا اهللُ ِم َن ُّ
الذ ِّلَ ،و ف ََّر َج َعنّا غ ََم ِ
رات ُ
الک ُر ِ
وبَ ،و أن َقذَنا ِمن َشفا
أ َ
ُج ُر ِف ال َه َل ِ
کات َو ِم َن النّا ِر

صدوق1378 ،ق،
ج277 :2

رهایی از سختی و غم

ك
َش ِّفع ُهم في َجميع ما سألتُ 

مجلسی1403 ،ق،
ج57 :99

شفیعشدن اهل
بیت(علیهمالسالم)

ك
ضين ل ِ َمسألتِ 
فال تَحرِمني ما َو ُ
تعر َ
الم ِّ
عدت ُ

مجلسی1403 ،ق،
ج56 :99

محرومنشدن از عطایای
الهی محرومنشدن از
عطایای الهی
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 .3تحلیل بایستههای دعا بر اساس آموزههای قرآنی
در ادامــه برجســتهترین دعاهــای مطرحشــده در زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام)

بــر اســاس آموزههــای قرآنــی تحلیــل خواهــد شــد:

3ـ 1استغفار و رجوع به خداوند
از جملــه درخواسـتهای زائــران ،کســب توفیــق اســتغفار و رجــوع به خداوند اســت .اســتغفار

بــه معنــای درخواســت پوششــی اســت کــه بــر گناهــان نهــاده شــود ،بهطــوری کــه دیــده
نشــوند و در نتیجــه ،انســان از عــذاب الهــی کــه از آثــار گناهــان اســت ،مصــون باشــد (ر.ک:

راغــب اصفهانــی1416 ،ق .)609 :در حقیقــت ،زائــر کــه بهدلیــل انجــام برخــی از گناهــان ،خود

درۀ نابــودیِ مــا ّدی و معنــوی میبینــد ،بهدنبــال دســتگیرۀ محکمــی
را در حــال ســقوط بــه ّ

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 زیارتنامــه ادامــه میدهــد تــا جایــی کــه تمــام

متوجــه میشــود،
تــاش خویــش را بــرای گرفتــن بخشــش از خداونــد ،بــهکار میبنــدد و
ّ

هــر کــس بــرای طلــب عفــو بــه خداونــد رجــوع کنــد ،بخشــیده میشــود .زائــر بــا طلــب

ـخ مثبــت داده و بــه
اســتغفار نــزد خداونــد ،امیــد مییابــد کــه خداونــد بــه اســتغفارهای او پاسـ ِ
نوعــی ،آمرزیــده شــده اســت .زائــر اکنــون درصــدد جبــران برمیآیــد و تــاش خویــش را بــرای

انتخــاب مســیری درســت انجــام میدهــد .ایــن اســتغفار نیــز ســبب خضــوع او و احســاس فقــر

و نیــازش نــزد خداونــد متعــال اســت.

حــس واالیــی اســت کــه خداونــد متعــال آن را بــه
نکتــۀ قابــل تأ ّمــل آن کــه اســتغفار،
ّ

انســانهای پاکــدل و شایســته عطــا فرمــوده اســت و افــرادی کــه از موهبــت عصمــت

برخوردارنــد ،بهدلیــل مرتکبنشــدن گنــاه ،مجبــور بــه توبــه و اســتغفار نیســتند .در دعاهــای
مأثــور از اهــل بیــت (علیهمالســام) و آیــات قــرآن کریــم (محمــد )19/مــواردی از اســتغفار
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پیامبــران و امامــان (علیهمالســام) قابــل مشــاهده اســت .ایــن امــر ،آمــوزش و سرمشــقی
بــرای مؤمنــان در ایــن زمینــه اســت (مــکارم شــیرازی ،1368 ،ج )453-452 :21و در واقــع،

آمرزشطلبــی ایشــان از خداونــد ،از بــاب مخالفت بــا اوامرمولــوی خداوند (طباطبایــی1417،ق،

ج )258 :18و تنزیــه معصومان(علیهمالســام) از ح ّتــی یــک لحظــه غفلــت از یادکــرد خداونــد
توجــه بــه فرشــتگان یــا خــو ِد وحــی یــا مقــام
اســت (جــوادی آملــی ،بیتــا ،ج )89 :2زیــرا ّ

توجــه بــه غیــر خداســت (همــو ،1377 ،ج.)160 :11
نب ـ ّوت و والیــت ،بــه نوعــی ّ
امر به توبه و رجوع به خداوند ،به صورت مستقیم در قرآن مطرح شده است:

ـون» (و همگــى بهســوى خــدا بازگرديــد
ـون ل َ َعلَّكـ ُ
ـم ْ تُ ْفلِ ُحـ َ
ـى اهلل ِ َج ِم ًيعــا أَيُّ َهــا ال ْ ُم ْؤ ِمنُـ َ
َ
«و تُوبُــواْ إِلـ َ

اى مؤمنــان ،تا رســتگار شــويد!) (نــور.)31/

همچنین از زبان پیامبران (علیهمالسالم) مطرح شده است:
ـم تُوبُــواْ إِل َ ْيـ ِه» (و اى قــوم مــن! از پروردگارتــان طلــب آمــرزش
ـم ثُـ َّ
«يَــا قَـ ْ
ـو ِم ْاسـتَ ْغ ِف ُرواْ َرب َّ ُكـ ْ

كنيــد ،ســپس بــه ســوى او بازگرديــد) (هــود.)52/

مقدمــۀ بازگشــت بــه ســوى خداســت
آیــات فــوق بیانگــر آن اســت کــه اســتغفار از گناهــانّ ،

(قرائتــی ،1383 ،ج .)335 :5الب ّتــه بُنمایــۀ اســتغفار ،علــم بــه فســاد گناهــان و صــاح توبــه
جــدی بــرای
اســت (ثعالبــی ،1418 ،ج )288 :3کــه موجــب پشــیمانی از گذشــته و عــزم ّ

تکرارنکــردن گناهــان میشــود (نــووی جــاوی1417 ،ق ،ج .)509 :1در واقــع ،اســتغفار موجــب

میشــود تــا انســان ،از عبــادت هــر چیــزی بــه غیــر از خداونــد (قاســمی1418 ،ق ،ج )107 :6و
از اطاعــت از هــر چیــزی بــه جــز امــر و نهــی الهــی ،چشمپوشــی کنــد (ابنعجیبــه1419 ،ق،

ج.)535 :2

3ـ 2درخواست گشایش رزق
از جملــه درخواســتهای زائــران ،گشــایش رزق و روزی اســت .انســانها بــه حســب
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نیازشــان در بقــا ،بــه دو رزق مــا ّدی و معنــوی نیازمندنــد کــه زائــر در زیــارت امــام ،هــر دو را

متوجــه میشــود تمــام امــور مــا ّدی و معنــوی خــود،
درخواســت میکنــد .اینجاســت کــه زائــر
ّ
دســت خداونــد اســت و اوســت کــه روزی بندگانــش را مشـ ّ
ـخص میکنــد و از ســر احســان

و فضلــش ،در اختیــار آنــان قــرار میدهــد .زائــر دریافتــه کــه جــز خداونــد ،در ایــن عالــم

ـدر کنــد و در ایــن مســیر ،امامــان (علیهمالســام)
کســی نمیتوانــد هیــچ چیــز را بــرای او مقـ ّ
مهمــی در تح ّقــق گشــایش رزق و روزی دارنــد .ایــن امــر،
بهعنــوان وســایط فیــض ،نقــش ّ
تأکیــدی بــر آن میشــود کــه خداونــد ،یگانــه و بــدون شــریک اســت و کســی نمیتوانــد در

ر ّزاقیــت او شــریکش باشــد و ایــن نکتــه ،بــر ایمــان زائــر میافزایــد.

ربوبیتــش نســبت بــه موجــودات
بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،ر ّزاقیــت خداونــد از شــئون ّ

اســت:

ض إِ ّ
«و َمــا ِمــن َداب َّـ ٍة فــىِ ا َ
ال ْر ِ
ـى اهلل ِ ِر ْزقُ َهــا( »...هيــچ جنبنــدهاى در زميــن نيســت مگــر
َ
ال َعلـ َ

اينكــه روزى او بــر خداســت( )...هــود.)6/

آیــۀ مذکــور بیانگــر آن اســت کــه خداونــد ،خــود را متک ّفــل رزق بندگانــش دانســته اســت

(طوســی ،بیتــا ،ج )450 :5کــه ایــن امــر ،از لطــف و کرامــت الهــی نشــأت میگیــرد (طیــب،

 ،1378ج .)9 :7خداونــد متعــال در جهــان ،هــر آنچــه را کــه موجــودات بــه آن نیازمندنــد
قــرار داده اســت (مغنیــه1424 ،ق ،ج )210 :4و موجــودات بــر ایــن اســاس ،هــر كجــا و در

هــر شــرایطى کــه باشــند ،ســهم آنهــا از روزى بــه آنــانبخشــیده میشــود (مــکارم شــیرازی،

 ،1374ج.)17 :9

توجــه داشــت خداونــد تصریــح دارد کــه بهتریــن ارزاق خــود را بــه بنــدگان مؤمن
الب ّتــه بایــد ّ

خــود عطــا میکنــد:

الصالِحـ ِ
ـر ٌة َو ِر ْز ٌق َكري ـم» (آنهــا كــه ايمــان آوردنــد و
آمنُــوا َو َع ِم ُلــوا َّ
«فَالَّذيـ َ
ـن َ
ـات ل َ ُهـ ْ
ـم َم ْغ ِفـ َ

اعمــال صالــح انجــام دادنــد ،آمــرزش و روزى پــر ارزشــى بــراى آنهاســت) (حــج.)50/

رزق کریــم ،مفهــوم وســيعى دارد كــه تمــام نعمتهــاى گرانبهــاى مــا ّدى و معنــوى را شــامل
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مفســران مبنــی
مىشــود (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج )135 :14و بــر خــاف نظــر برخــی از ّ

بــر اختصــاص ایــن رزق بــه بهشــت (ســیوطی1404 ،ق ،ج366 :4؛ طباطبایــی1417 ،ق ،ج:14

 )390آیــه بــر انحصــار رزق کریــم در آخــرت ،داللتــی نــدارد و میتــوان آن را شــامل حــال
دنیایــی مؤمنــان نیــز دانســت (مدرســی1419 ،ق ،ج.)91 :8

توجــه پیداکــردن
بنابرایــن ،مطرحشــدن ر ّزاقیــت خداونــد بــرای تمامــی موجــودات ،بــرای ّ

توجــه قــرار گیــرد و
انســان اســت تــا پــس از ایمــان بــه ایــن مرتبــه از توحیــد ،آن اصــل مــورد ّ

زندگانــی ،م ّوحدانــه شــود؛ بدینمعنــا کــه در عیــن حــال کــه ابــراز ر ّزاقیــت ـ کــه خداونــد در
توجــه انســان بــه ایــن نکتــه جلــب
اختیــار انســان قــرار داده اســت ـ بـهکار گرفتــه میشــودّ ،
میشــود کــه رزق ،تنهــا بــه دســت خداونــدی اســت کــه مصالــح انســان را میدانــد و بــر ایــن
اســاس اســت کــه گاهــی در آن ،گشایشــی ایجــاد میکنــد و گاهــی تنــگ میگیــرد .انســان

فقــط مأمــور اســت تــا زمینـهای را برای حصــول بــه آن فراهــم کنــد (تحریــری.)386 :1389 ،

3ـ 3متخ ّلق شدن به اخالق الهی
در فــرازی از زیارتنامــۀ امــام (علیهالســام) صفتهــای برجســتۀ الهــی نــام بــرده میشــوند
شــدن انســانها
کــه میتوانــد نوعــی خواهانــی متخ ّلقشــدن بــه اخــاق الهــی و خدایی
ِ
باشــد کــه ایــن امــر ،هــدف رســالت انبیــای الهــی اســت (مجلســی1403 ،ق ،ج .)129 :58

مجمــوع معــارف دینــی کــه در اعتقــادات ،احــکام و اخــاق خالصــه میشــود ـ خــواه در
آیــات و روایــات فقهــی و حقوقــی آمــده باشــد و خــواه در زیارتنامههــا و دعاهــا ـ در راســتای

همیــن هــدف اساســی قــرار دارد (جــوادی آملــی ،1382 ،ج .)55 :1ایــن کــه انســان را در
زیارتنامههــا بــه خوانــدن و ا ِحصــای اَســمای الهــی ترغیــب کردهانــد ،مقصــود تل ّفــظ محــض

و شــمارش صِ ــرف نیســت ،بلکــه غــرض ایــن اســت کــه آدمــی بــا شــمارش ایــن اســماء و
صفــات الهــی و آشــنایی بــا مضمــون و معنــای آنهــا ،خــود را بســازد و بــه آنهــا متخ ّلــق گــردد.

نزدیکشــدن بــه خــدای علیــم ،قدیــر ،کریــم ،حکیــم ،و ...انســان را عالــم ،قــادر ،کریــم ،حکیم،

ـرب بــه خــدا و مظهــر اســماء
ـر ســفارش بــه قصــد قربــت در انجــام کارهــا ،تقـ ّ
و ...میکنــد .سـ ّ
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و صفــات الهــی شــدن اســت.
ـانی بزرگــراه کمــال هســتند تــا انســان بدانــد بــه کجــا میتوانــد برســد
زیارتنامههــا ،نشـ ِ

و راه رســیدن بــه آن بزرگــراه چیســت .تعبیــرات فــراوان در زیارتنامههــا بهخصــوص

مبیــن ایــن مدعاســت ،ماننــد« :أعالمالتقــی»،
زیارتنامههــای امامرضــا (علیهالســام) ّ

«نــوره»« ،برهانــه»« ،صراطــه»« ،أئمۀالهــدی»« ،منارالهــدی» و . ...زائــر بــر ایــن بــاور اســت

محبــت
کــه دوســتی بــا خانـ ِ
ـدان پیامبــر (علیهمالســام) ســبب اصــاح رفتــار وی میشــودّ .
اهــل بیــت (علیهمالســام) بــا رفتــار نیکــو رابطـهای مســتقیم دارد و بــه هــر میــزان که انســان

ِ
بیــت پیامبــر (علیهمالســام) عالقهمنــد باشــد ،اخــاق و رفتــا ِر وی نیــز نیکوتــر
بــه اهــل
میشــود زیــرا دوســتی ،شــباهت مـیآورد و هــر کــه دوســتی بــا کســی را بپذیــرد ،عالقــه دارد
کــه خــود را بــه وی شــبیه کنــد (محمــدی ری شــهری.)558: 1390،

ـان بســیاری از آیــات ،متناســب
در آموزههــای قرآنــی ،ضمــن آ 
ن کــه ص ّفــات الهــی در پایـ ِ

بــا محتــوای آیــات ذکــر شــده اســت ـ کــه ایــن امــر یکــی از جنبههــای اعجــاز قــرآن اســت

(مرزبــان و احمــدی )171 :1393 ،ـ بــه انســانها دســتور داده شــده اســت تــا رنــگ الهــی را

بپذیرند:

ِ
ـناهلل ِ ِص ْب َغـةً( »...رنــگ خدايــى (بپذيريــد! رنــگ ايمــان و توحيــد و
ـن ِمـ َ
ـن أَ ْح َسـ ُ
«ص ْب َغـةَاهلل ِ َو َمـ ْ

اســام) و چــه رنگــى از رنــگ خدايــى بهتــر اســت؟) (بقــره.)138/

«صبغــه» را همــان فطــرت پاکــی دانســتهاند کــه خداونــد در سرشــت انســانها قــرار داده

اســت (طبرســی ،1372 ،ج )407 :1کــه الزمــۀ آن ،پذیرفتــن دیــن الهــی اســت (بغــوی،

1420ق ،ج )173 :1کــه همــان اســام میباشــد (قمــي ،1367 ،ج )62 :1تــا 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
تبعیــت
تبــع آن ،متخ ّلــق شــدن بــه اخــاق الهــی ،بایــد از والیــت اهــل بیــت (علیهمالســام) ّ

کــرد (بحرانــی1416 ،ق ،ج )339 :1کــه ایــن امــر در آیــۀ «اهــل الذکــر» (نحــل )43/نیــز مــورد
تأکیــد اهــل بیــت (علیهمالســام) (ص ّفــار1404 ،ق ،ج )40 :1قــرار گرفتــه اســت.
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3ـ 4قرار گرفتن در زمرۀ شکرگزاران نعمت
از جملــه درخواسـتهای زائــر ،قــرار گرفتــن در زمــرۀ شــکرگزاران نعمتهــای الهــی اســت.

خداونــد متعــال ضمــن تصریــح بــر آن کــه هیــچ کســی توانایــی شــمارش نعمتهــای الهــی را

نــدارد (نحــل )18/بیــان فرمــوده اســت:

األر ِ َ
«أَلَــم تَـ َ
ِ
ـم ن ِ َع َمـ ُه ظا ِه َر ًة
السـ
ـم مــا فِــي َّ
ـماوات َو ما فِـي َ ْ
ض َو أ ْســبَ َغ َع َل ْي ُكـ ْ
ـر ْوا أ َّن اهللَ َســخَّ َر ل َ ُكـ ْ
ْ َ
َو با ِطنَـةً( »...آيــا نديديــد خداونــد آنچــه را در آســمانها و زميــن اســت مسـ ّ
ـخر شــما كــرده،

و نعمتهــاى آشــكار و پنهــان خــود را بهطــور فــراوان بــر شــما ارزانــى داشــته اســت؟)...
(لقمــان.)20/

برخــی از مفســران مــراد از نعمــت ظاهــر را ســامتی اعضــاى ظاهــر و مــراد از نعمــت باطن را

قـ ّوت باطنــی و قلــب شــمردهاند (فخرالدیــن رازی1420 ،ق ،ج .)124 :25برخــی دیگــر ،نعمــت
ظاهــر را نعمتهــای محســوس و نعمــت باطــن را نعمتهــای معقــول دانســتهاند (قاســمی،

1418ق ،ج .)33 :8برخــی بــه نقــل از ابنعبــاس ،نعمــت ظاهــر را اســام و قــرآن و نعمــت

باطــن را پوشــاندن زشــتيهاى اعمــال انســان و رســوانكردن او در برابــر مــردم بیــان کردهانــد

(بغــدادی1415 ،ق ،ج .)399 :3همچنیــن در حديثــی از امــام باقــر (علیهالســام) آمــده اســت:
نعمــت آشــكار ،پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و معرفــت نســبت بــه اهلل و توحيــد اســت كــه

پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) آورده و ا ّمــا نعمــت پنهــان ،واليــت مــا اهــل بيــت و پيمــان
دوســتى بــا ماســت( ».بحرانــی1418 ،ق ،ج)376 :4

هــر كــدام از ايــن تفســيرها يكــى از مصداقهــاى روشــن نعمــت ظاهــر و باطــن را بيــان

مىكنــد ،بىآنكــه مفهــوم گســتردۀ آن را محــدود ســازد (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)65 :17
خداونــد ،سراســر عالــم را بــرای انســان آفریــد و نعمتهــای خــود را بــر او فــرو باریــد .شــماری

از نعمتهــای الهــی محسوســند کــه در قــرآن ،بــه «نعمتهــای ظاهــری و آشــکار» نــام بُــرده
شــدهاند و همــگان ،آنهــا را مییابنــد .برخــی دیگــر بــا دیــدۀ عقــل و پــس از تأ ّمــل دریافــت

(محمــدی ریشــهری:1390 ،
میشــوند کــه نــام قرآنــی آنهــا «نعمتهــای باطنــی» اســت
ّ
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توجــه بــه نعمتهــا ،بایــد
 .)112زائــر همانگونــه کــه در زیــارت امــام بیــان مـیدارد ،هنــگام ّ

توجــه
ســعی کنــد کــه نعمتهــا ،او را از اعطاکننــدۀ آن غافــل نکنــد تــا از شــکر آن بــاز مانــد و ّ

داشــته باشــد کــه نعمتهــای الهــی محــدود بــه امــور ظاهــری نیســت بلکــه ســراپای وجــود
انســان را فراگرفتــه اســت .الزمــۀ شــکرگزار بــودن در برابــر نعمتهــای الهــی آن اســت کــه

انســان ،خــودش را بنــدۀ خداونــد بدانــد:

«...و ْاشـ ُ
ون» (...و شــكر نعمــت خــدا را بهجــای آوريــد اگــر
ـاه تَ ْعبُـ ُ
ـك ُرواْ ن ِ ْع َمـ َ
ـد َ
ـم إِيَّـ ُ
َ
ـتاهلل ِ إِن ُكنتُـ ْ

او را مىپرســتيد) (نحــل.)114/

بــر اســاس آیــۀ مذکــور ،نعمــت بــودن هــر چيــزى باعــث میشــود تــا شــكر آن واجــب شــود

(طباطبایــی1417 ،ق ،ج )364 :12و بُنمایــۀ ایــن امــر آن اســت کــه عبــادت و بندگــى ،بــدون

شــكر نعمتهــا نمىشــود (قرائتــی ،1383 ،ج .)466 :6حقیقــت شــكر نعمــت نیــز آن اســت

کــه انســان بدانــد نعمتهــا از جانــب خداونــد بــوده و در مســیری کــه خداونــد خواســته اســت،
آن را بــه مصــرف برســاند (طیــب ،1378 ،ج .)201 :8امامرضــا (علیهالســام) فرمودنــد:

«هرکــس کــه خداونــد را بــه خاطــر نعمتــی ســتایش نمایــد ،در واقــع شــکر نعمــت را بهجای

آورده و ســتایش خداونــد از آن نعمــت[و منفعتــی کــه از آن نعمت به دســت انســان میرســد]،

بهتر [و شایســتهتر] اســت» (طبرســی1385 ،ق.)31 :

3ـ 5درخواست فدا شدن در راه امام
از نــکات دیگــری کــه در زیارتنامــۀ حضــرت دیــده میشــود ،موضــوع اظهــار فداشــدن زائــر

محبــت اهــل بیــت (علیهمالســام) و شــهادتطلبی اســت .از جملــه مفاهیــم واالی
در مســیر ّ
اســامی ،بحــث شــهادتطلبی اســت کــه نمونههــای متعــددی از اســتقبال از شــهادت در
قــرآن کریــم (ر.ک :بقــره207/؛ اعــراف124/؛ توبــه )52/ذکــر شــده اســت .بــر اســاس آموزههای

تبعیــت
تبعیــت از اولیاالمــر را در ردیــف ّ
قرآنــی ،از یــک ســو خداونــد در قــرآن (نســاءّ )59/

تبعیــت بیقیــد و شــرط اســت (طباطبایــی1417 ،ق ،ج:4
از خــود قــرار داده کــه هــم ایــن ّ
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 )389و هــم طبــق صریــح روایــات نبــوی (صلیاهللعلیهوآلــه) مــراد از اولــی االمــر امامــان
(علیهمالســام) هســتند (بحرانــی1416 ،ق ،ج .)103 :2از ســوی دیگــر خداونــد تأکیــد دارد:

ـوات بـ ْ َ
َ
ـن يُ ْقتَـ ُ
ـع ُرون» (و بــه آنها كه
ـل فـ 
«و ال تَ ُقولُــوا ل ِ َمـ ْ
ـاء َو ِلك ْن ال تَ ْشـ ُ
ي َســبيلِ اهلل ِ أ ْمـ ٌ َ
َ
ـل أ ْحيـ ٌ
در راه خــدا كشــته مىشــوند ،مــرده نگوييــد! بلكــه آنــان زندهانــد ،ولــى شــما نمىفهميــد!)
(بقره.)154/

ایــن آیــه ،تصويــر هراسانگيــز مــرگ ـ کــه پــاى ثبــات و صبــر را بيــش از هــر چــه ميلغزانــد

ـ را از ميــان برمــيدارد (طالقانــی ،1362 ،ج )22 :2و تأکیــد دارد کســی کــه در راه خــدا

شــهید شــود ،چــون از حیــات پســت دنیــوی بــه حیــات اعلــی در جــوار رضــوان الهــی منتقــل
میشــود ،دارای حیاتــی جاودانــه اســت (مغنیــه ،بیتــا.)30 ،
همچنین در آموزههای قرآنی تأکید شده است:

َ
ـون» (اگــر هــم
ـم فـ 
ـر ِم َّمــا يَ ْج َم ُعـ َ
ـر ٌة ِمـ َ
«و لَئِـ ْ
َ
ي َســبيلِ اهلل ِ أ ْو ُم ُّتـ ْ
ـن قُتِ ْلتُـ ْ
ـن اهلل ِ َو َر ْح َمـ ٌة َخ ْيـ ٌ
ـم ل َ َم ْغ ِفـ َ
در راه خــدا كشــته شــويد يــا بميريــد (زيــان نكردهايــد زيــرا) آمــرزش و رحمــت خــدا ،از تمــام
آنچــه آنهــا (در طــول عمــر خــود) جمـعآورى ميكننــد ،بهتــر اســت) (آلعمــران.)157/

بــر مبنــای جهانبينــى الهــى ،مــرگ و شــهادت در راه خــدا ،از تمــام دنيــا و جمعكردنىهــاى

آن بهتــر اســت(قرائتــی ،1383 ،ج )182 :2و بــا ایــن امــر ،مؤمنــان بــه جهــاد (گنابــادی،

1408ق ،ج )310 :1و شــهادتطلبی ترغیــب شــدهاند تــا راه شــجاعت بــر روى آنهــا گشــوده
شــود (طالقانــی ،1363 ،ج .)394 :5در ذیــل آیــۀ مذکــور ،امــام باقــر (علیهالســام) تأکیــد دارد
کــه منظــور از «ســبیلاهلل» ،مســیر علــی و خاندانــش (علیهمالســام) اســت و کســی کــه در

مســیر والیــت ایشــان کشــته شــود یــا بمیــرد ،در مســیر الهــی کشــته یــا شــهید شــده اســت
(فــرات کوفــی1410 ،ق.)98 :

اینکــه زائــر بــرای فــداکاری و فداشــدن در راه اولیــای خــدا آمادگــی داشــته باشــد ،یــا از

خــدا بخواهــد کــه او را فــدای اهــل بیــت (علیهمالســام) و راه آنــان کنــد ،نوعــی فرهنــگ

(محدثــی .)326 :1370،اینگونــه فقــرات در زیارتنامههــا میآمــوزد
شــهادتطلبی اســت
ّ
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کــه زائــر امــام (علیهالســام) انســان از جانگذشــتهای اســت کــه آمادگــی هــر گونــه فــداکاری
ـی آنــان میبینــد.
و بــذل و ایثــار را در راه مکتــب و رهبــرش دارد و خــود را در امتــداد راه نورانـ ِ

ا ّمــا کســانی کــه بــا اهــل بیــت (علیهمالســام) و روش زندگــی آنهــا بیگانهانــد ،بــر لبــۀ پرتــگاه

آســیبهای گوناگــون کــه بــه دوزخ منتهــی میشــود ،حرکــت میکننــد و هــر لحظــه ممکــن
(محمــدی ریشــهری.)1390:632 ،
دوزخ اعمــال ناشایســت خــود فــرو بیفتنــد
اســت در
ِ
ّ

3ـ 6تقاضای حضور در میان اولیای الهی
از جملــه مهمتریــن بایســتههای دعــا ،خواهانــی حضــور در میــان اولیــای الهــی اســت کــه

در قالــب زیارتنامههــای معصومــان (علیهمالســام) بهویــژه امامرضــا (علیهالســام) نمــو ِد

بــارزی دارد .ایــن امــر ریشــه در ایــن نکتــۀ اساســی دارد کــه انســان ،همــواره بایــد الگوهــای

شایســتهای را بــرای خــود انتخــاب کنــد و در مســیر زندگــی ،بــرای رســیدن بــه جایگاهــی
تــاش کنــد کــه نتیجــۀ آن ،همنشــینی بــا بهتریــن بنــدگان خداونــد باشــد.

توجــه آگاهانــه بــه هــدف در مســیر تکامــل بــرای انســان
اساسـیترین چیــزی کــه پــس از ّ

همــت عالــی داشــتن بــرای رســیدن بــه هــدف اســت کــه امیــد را در وجــود انســان
الزم اســتّ ،
ایجــاد میکنــد تــا بــا ّقــوت قلــب ،مســیر را همــوار کنــد و در تحصیــل شــرایط و برداشــتن

موانــع بکوشــد (تحریــری .)413 :1389 ،در آموزههــای قرآنــی (ر.ک :اســراء )19/و روایــی(ر.ک:

همــت عالــی در زندگــی تأکیــد شــده اســت اما در
تمیمــی آمــدی1410 ،ق )135 :بــر داشــتن ّ

کنــار آن ،خداونــد نســبت بــه همراهــی کامــل با کســانی کــه همــۀ وجودشــان ـ از منظــر ابعاد
بینشــی ،گرایشــی و ُکنشــی ـ را منطبــق بــا خواســت خداونــد کردهانــد ،فرمــان داده اســت:
ـن» (اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد ،از
ـع َّ
الصا ِدقِيـ َ
«يَ َأي َهــا ال َّ ِذيـ َ
ـن َء َامنُــواْ ات َّ ُقــواْ اهللَ َو ُكونُــواْ َمـ َ

خــدا پــروا كنيــد و بــا راســتان باشــيد) (توبــه.)119/

منظــور از «صــادق» كســى اســت كــه قائــل و عامــل بــه حــق (طوســی ،بیتــا ،ج)318 :5

مقدســات و بهدنبــال آن ،عمــل در تمــام زمينههــا باشــد(مکارم
و داراى ايمــان بــه تمــام ّ
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تحلیل قرآنی برجستهترین بایسته های خواهانی از خداوند در زیارت نامه های امامرضا (علیهالسالم)

شــیرازی ،1374،ج .)180 :8در تفســیرهای روایی (قمي ،1367 ،ج307 :1؛ ســیوطی1404 ،ق،

ج )290 :3و غیرروایــی (مغنیــه ،بیتــا263 :؛ بانــوی اصفهانــی ،1361 ،ج )115 :6تأکیــد شــده

اســت کــه برجســتهترین مصــداق صادقیــن ،حضــرت علــی (علیهالســام) و اهــل بیــت
(علیهمالســام) هســتند .در ایــن آیــه تأکیــد شــده اســت کــه منظــور از همــراه بــودن بــا

صادقیــن آن اســت کــه از آنــان در گفتــار و كردارشــان پيروى شــود (طباطبایــی1417 ،ق ،ج:9
مهمــى
 .)402ایــن همراهــى و همدلــى بــا راســتگويان در تعالــى و تر ّقــى روحــى انســان نقــش ّ

دارد و او را بــا ارزشهــاى معنــوى و اخالقــى آشــنا مىكنــد ،تــا جايــى كــه خــود او نيــز از
راســتگويان مىشــود (جعفــری ،1376 ،ج.)592 :4

بنابرایــن ،معنــای همراهشــدن زائــر بــا حضــرت ایــن اســت کــه زائــر ،مقــام قربــی را کــه

حضــرت بهواســطۀ اطاعـ ِ
ـت محــض از خداونــد پیــدا کردهانــد ،درک کنــد و بــه کرامتهــای
الهــی نایــل شــود .در دنیــا ،تمــام موجــودات از فیــض هســتی و شــئون آن بهرهمندنــد ا ّمــا

از آنجاکــه بهدلیــل محدودبــودن دامنــۀ وجــودی ،نمیتواننــد بســیاری از فیوضــات را بــدون

واســطه دریافــت کننــد ،خداونــد اهــل بیــت (علیهمالســام) را بهعنــوان وســایط فیــض ،بــرای
بهرهمنــدی هرچــه بیشــتر انســانها از فیوضــات قــرار داده اســت .چنانکــه در آموزههــای

جســتن بــه قــرب الهــی بهوســیلۀ واســطهها ،تأکیــد شــده اســت (رک:
تقرب ُ
قرآنــی بــر ّ
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
عملــی وســاطت ایشــان ،انــکار توحیــد حقیقــی اســت زیــرا خداونــد بــدون واســطه افاضــه

نمیکنــد و زائــر ،ناقصتــر و محدودتــر از آن اســت کــه بتوانــد بــدون واســطه ،از آن کمــال
مطلــق ،طلــب فیــض کنــد.

3ـ 7مح ّبتورزی به اهل بیت (علیهم السالم)
محبــتورزی بــه اهــل بیــت (علیهمالســام) اســت.
از دیگــر خواهانیهــای زائــرانّ ،
محبــتورزی کــه در اصطــاح دینــی بــه آن «تولّــی» میگوینــد ،مــورد تأکیــد فــراوان در
ّ
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آموزههــای دینــی اســت؛ چنانکــه در علــم فقــه بهعنــوان واجــب دینــی و وظیف ـهای الهــی

در ردیــف واجبــات دیگــر مطــرح بــوده و در علــم کالم هــم والیتمــداری در راســتای بحــث
توجــه و نظــر اســت (جــوادی آملــی ،بیتــا ،ج .)120 :1البتــه ،در کنــار ابــراز
امامــت ،مــورد ّ
جســتن از بنیانگــذاران حکومــت ظلــم و فســاد و دشــمنان
ـری و بیزاری ُ
ّ
محبــت و تولّــی ،تَبـ ّ

ائمههــدی (علیهمالســام) نیــز مطــرح اســت .بدینترتیــب ،زیارتــگاه ،محـ ّ
ـری
ـی و تَبـ ّ
ـل تَولـ ّ
محبــت بــه اهــل بیــت (علیهمالســام)
اســت (رکنــی .)261 :1378 ،مبنــای طلبکــردن ابــراز ّ

را میتــوان در عبارتــی کــه در زیارتنامــۀ امامرضــا (علیهالســام) و امامــان (علیهمالســام)

آمــده اســت ،دانســت:

ـض اهللَ( ».دوســتی شــما دوســتی خدا
ـب اهللَ َو َمــن أَب َغ َض ُکــم فَ َقــد أَب َغـ َ
«و َمــن أَ َحبَّ ُکــم فَ َقــد أَ َحـ َّ
َ

و بغــض شــما نســبت بــه خداســت( ).ابنمشــهدی1419 ،ق)528 :
زیرا خداوند در قرآن به پیامبر خویش تأکید کرده است:

َ
ـرا إِ ّ
ـى » ( ...بگــو :مــن هيــچ پاداشــى از شــما
« ...قُــل ال أَ َس ـ ُل ُ
ال ال ْ َمـ َ
كم ْ َع َل ْي ـ ِه أ ْجـ ً
ـو َّد َة فىِال ْ ُق ْربـ َ

بــر رســالتم درخواســت نمىكنــم جــز دوستداشــتن نزديكانــم [اهــل بيت ـم]) (شــوری.)23/

در تفاســیر روایــی (قمــی ،1368 ،ج275 :2؛ بحرانــی1416 ،ق ،ج )815 :4بــر ایــن نکته تأکید

ل بیــت (علیهمالســام) هســتند و در این آیــه ،خداوند
شــده اســت کــه منظــور از «القربــی» اهـ 
محبــت نســبت بــه اهــل بیــت پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) را بــر مســلمانان واجــب کــرده
ابــراز ّ
محبــت و مســئلۀ واليــت و قبــول رهبــرى امامــان (علیهمالســام) از دودمــان
اســت و ایــن ّ

پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) در حقيقــت تــداوم خــط رهبــرى پيامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) و

ادامــه مســئلۀ واليــت الهيــه بــوده اســت .پــر واضــح اســت ،قبول ايــن واليــت و رهبــرى همانند
نب ـ ّوت پيامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) ســبب ســعادت خــود انسانهاســت و نتيج ـهاش بــه خــود

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

ـمنان حــق نیــز تأکیــد
الب ّتــه ،در همــان آموزههــای قرآنــی (یونــس )41/بــر برائــت از دشـ ِ
تبــری را ّ
خطــی
شــده اســت (طباطبایــی1417 ،ق ،ج .)68 :10در واقــع ،میتــوان تولّــی و ّ
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دانســت کــه در امتــداد نســلها و زمانهــا ،پیــروان راســتین ائمــه (علیهمالســام) و حــق
مدعیــان جــدا میکنــد و والیــت را بهصــورت تکلیفــی واجــب در مــیآورد .امامرضــا
را از ّ

(علیهالســام) نیــز در ایــن زمینــه فرمــوده اســت:

«کمــال دیــن بــه والیت[پیــروی از] مــا و برائــت از دشــمنان ماســت( ».مجلســی1403 ،ق،

ج)58 :27

ـرب و وســیلۀ ارتبــاط انســان بــا خداوند
ـری از راههــای تقـ ّ
میتــوان نتیجــه گرفــت ،تولّــی و تبـ ّ

ـرب بــه
اســت و هــدف اصلــی از ّ
توجــه بــه اهــل بیــت (علیهمالســام) و زیــارت آنــان نیــز تقـ ّ
ـرب و ارتبــاط بــا خداونــد اســت،
ـری در جهــت تقـ ّ
خداونــد اســت .پــس از آنجــا کــه تولّــی و تبـ ّ
زائــر در درخواسـتها و نیازهایــش آن را از خداونــد متعــال طلــب میکنــد.

3ـ 8در صف گواهان قرار گرفتن
یکــی از درخواسـتهای دیگــر زائــر امامرضــا (علیهالســام) آن اســت کــه در صـ ِ
ـف گواهــان

قــرار گیــرد .تأکیــد ویــژۀ خداونــد در قــرآن ،دربــارۀ گواهــان روز قیامــت اســت:

ـن ُك ِّل أُ َّمـ ٍة ب ِ َشـ ٍ
ـهيد َو ِج ْئنــا بِـ َ
ـك َعلــى هـ ُؤال ِء َشــهيدا» (حــال آنهــا چگونه
«ف ََك ْيـ َ
ـف إِذا ِج ْئنــا ِمـ ْ

اســت آن روزى كــه از هــر امتــى ،شــاهد و گواهــى (بــر اعمالشــان) مىآوريــم ،و تــو را نيــز بــر
آنــان گــواه خواهيــم آورد؟) (نســاء.)41/

بــر اســاس نظــر مفســران ،پیامبــران هــر ا ّمــت در روز قیامــت ،شــاهد و گــواه بــر اعمــال

ا ّمــت خویــش هســتند (بغــوی1420 ،ق،ج .)624 :1پیامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) نیــز
بــر تمامــی ا ّمتهــای پیــش از خــود گــواه اســت (بانــوى اصفهانــى ،1361 ،ج .)72 :4هــر

پيامبــرى در حــال حيــات و ممــات از طريــق مشــاهدۀ باطنــى و روحانــى ،ناظــر احــوال تمــام
امــت خويــش خواهــد بــود و روح پــاك پيامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه) نيــز از هميــن

منظــر ،ناظــر بــر همــۀ امتهــای پيشــين و امــت خويــش اســت .الب ّتــه اگــر شــهادت بهمعنــای
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عملــی آن در نظــر گرفتــه شــود ،هــر پيامبــرى بــا صفــات ممتــازى كــه داشــته اســت ،مقياس

ســنجش بــراى امــت خويــش محســوب مىشــده و خوبــان و بــدان امــت را بــا شــباهت و

عــدم شــباهت بــه آنــان ،مىتــوان شــناخت .از آنجاكــه پيامبــر اســام (صلیاهللعلیهوآلــه)

ـن پيامبــران الهــى اســت ،صفــات و اعمــال او ،مقيــاس ســنجش بــراى شــخصيت
بزرگتريـ ِ
تمــام انبيــا خواهــد شــد(مکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)391 :3

ا ّمــا بــه غیــر پیامبــران ،انســانهای مؤمــن نیــز میتواننــد تقاضــا کننــد تــا در صــف گواهــان

قــرار گیرند:

الر ُسـ َ
دين( ».پــروردگارا! بــه آنچــه نــازل
ـع َّ
آمنَّــا بِمــا أَنْ َزلْـ َ
الشــا ِه َ
ـول فَا ْكتُ ْبنــا َمـ َ
«ربَّنــا َ
َ
ـت َو اتَّبَ ْعنَــا َّ

كــردهاى ،ايمــان آورديــم و از فرســتاده (تــو) پيــروى نموديــم مــا را در زمــره گواهــان بنويــس!)
(آل عمــران.)53 /

ایــن دعــا از زبــان حواریــون (مغنیــه1424 ،ق ،ج )68 :2نقــل شــده اســت کــه بــر اســاس

مفســران ،در آن از خداونــد خواســته شــده اســت کــه مقــام شــاهدان و گواهــان
نظــر برخــی از ّ

كــه در ايــن جهــان ،مقــام رهبــرى امتهــا را دارنــد (مــکارم شــیرازی،1374 ،ج )564 :2و در
جهــان ديگــر ،مقــام گواهــى بــر اعمــال را دارنــد (موســوى ســبزوارى1409 ،ق ،ج )320 :5را

بــه ایشــان عطــا نمایــد.

معنــای خواهانــی «در صــف گواهــان قــرار گرفتــن» در زیــارت آن اســت کــه زائــر امامرضــا

(علیهالســام) از خداونــد درخواســت دارد تــا توفیــق زیــارت بــا معرفــت امــام (علیهالســام)

نصیبــش گــردد و در پرتـ ِو آن ،در شــما ِر آن افــرادی کــه شــاهد اعمــال مردمند (اهل بیــت) قرار

محمــدی ریشــهری .)643: 1390 ،ایــن موهبــت ضمــن اشــاره بــه شبیهشــدن
گیــرد (ر.کّ :

عاشــق بــه معشــوق ،میتوانــد موجــبشــود تــا ضمــن دســتیابی زائــر بــه ســعادت در آخــرت،
ایــن توفیــق را نیــز بــه دســت آورد کــه در ســایۀ عنایــات اهــل بیــت (علیهمالســام) شــفاعت
از افــراد دیگــر را نیــز برعهــده گیــرد.
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3ـ 9رهایی از غم و سختی
از جملــه خواهانیهــای زائــر امــام (علیهالســام) آن اســت کــه بــه وســیلۀ ایشــان ،ریشــۀ

غصــه خشــکانیده شــود .در واقــع ،هــر چــه انســان بیشــتر بــه اهل بیــت (علیهمالســام)
غــم و ّ
غصــه خواهــد شــد .ایــن خواهانــی در
نزدیــک شــود ،شــادی و خوشــی جایگزیــن انــدوه و ّ
زیــارت امامرضــا (علیهالســام) نیــز نمــود برجســتهای دارد.

میتــوان مبنــای ایــن خواهانــی را بــر اســاس آموزههــای قرآنــی تبییــن کــرد .در قــرآن

کریــم بــه عوامــل متعــد ّدی جهــت مصونیــت از حــزن و انــدوه اشــاره شــده اســت کــه بنمایــۀ
تبعیــت از هدایــت الهــی اســت:
تعبــد در برابــر خداونــد (زخــرف )68/و ّ
آنّ ،

ـوف َع َلي ِهــم وال ُهــم يَح َزنــون» (...هــر
ـداى فَــا َخـ ٌ
«...فَ ِا ّمــا يَأتِيَنَّ ُكــم ِمنّــى ُهـ ً
ـع ُهـ َ
ـدى ف ََمــن تَبِـ َ

گاه هدايتــى از طــرف مــن بــراى شــما آمــد ،كســانى كــه از آن پيــروى كننــد ،نــه ترســى بــر
آنهاســت ،و نــه غمگيــن شــوند) (بقــره.)38 /

بــر اســاس آیــۀ مذکــور ،ســامتی از تمامــی آفــات و دســتیابی بــه تمامــی ّ
لذتهــا (فخرالدین

رازی1420،ق ،ج )472 :3و احســاس امنیــت و شــادی و رهایــی از غــم و انــدوه ،در اثــر ایمــان

بــه خداونــد و آنچــه فرســتاده اســت و اســتمرار عمــل صالــح (فض ـلاهلل1419 ،ق ،ج)259 :1

و تســلیمبودن در برابــر اوامــر الهــی (فیضــی دکنــی1417 ،ق ،ج )88 :1بهدســت میآیــد.

پیــروی از هدایــت الهــی ،دلخوشــى و اميــد بــه آينــده و راه و روش مســتقيم را جایگزیــن انــدوه

بــر زيانهــا و مصائــب مىكنــد و كســانى كــه توفیــق پيــروى كامــل را پیــدا میکننــد ،خــوف

و حــزن از نفــوس آنهــا رخــت برمیبنــدد (طالقانــی ،1362 ،ج.)136 :1
خداوند متعال در آیۀ دیگری تأکید فرموده است:

ـون» (كســانى كــه
ـم يَ ْح َزنُـ َ
«إ َِّن الَّذيَــن قالُــوا َربُّنَــا اهللُ ثُـ َّ
ـم ْاسـتَ ُ
قاموا فَــا َخـ ْ
ـم َو ال ُهـ ْ
ـو ٌف َع َل ْي ِهـ ْ

گفتنــد« :پــروردگار مــا اهلل اســت» ،ســپس اســتقامت كردنــد ،نــه ترســى بــراى آنــان اســت و

نــه اندوهگيــن مىشــوند) (احقــاف.)13/
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بــر اســاس آیــۀ مذکــور ،اعتقــاد قلبــی و زبانــی و ســپس اســتقامت نفــس و طمأنینــه قلــب

ب میشــود تــا فــرد مؤمــن
(ســیدبن قطــب1412 ،ق ،ج )3259 :6در مســیر توحیــد ،موج ـ 

دچــار هیچگونــه غــم و انــدوه نشــود (طباطبایــی1417 ،ق ،ج .)196 :18دلیــل ایــن امــر نیــز

مبتنــی بــر آن اســت کــه تمــام اصــول عقایــد بــه ريشــۀ توحيــد بازمىگــردد ،و« اســتقامت»

و صبــر و شــكيبايى نيــز ريشــۀ همــه اعمــال صالــح اســت .بديهــى اســت ،كســانى کــه از نظــر
اعتقــادى در خــط توحيــد و از نظــر عمــل در خــط اســتقامت و صبــر هســتند ،نــه ترســى از
حــوادث آينــده و نــه غمــى از گذشــته دارنــد (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)322-321 :21

تبعیــت محــض از
بــه اســتناد آیــۀ اولیاالمــر (نســاء )59/اســتقامت در مســیر توحیــد بــا ّ
پیامبــر (صلیاهللعلیهوآلــه) و اهــل بیــت ایشــان (علیهمالســام) مح ّقــق میشــود(ر.ک:
تبعیــت از اهــل بیــت (علیهمالســام)
طوســی ،بیتــا ،ج .)235 :3از جملــه زمینههــای مهـ ّ
ـم ّ
ارتبــاط و زیــارت ایشــان اســت و اینکــه زائــر در زیارتنامــۀ خــود ،از خداونــد طلــب میکنــد

تــا از غــم و ســختی رهایــی یابــد .عــاوه بــر مقــام واالی اهــل بیــت (علیهمالســام) در درگاه

تبعیــت از اهــل بیــت
الهــی کــه موجــب شــفاعتگری ایشــان میشــود ،بیانگــر التــزام زائــر بــه ّ
ـیاش زدوده شــود.
(علیهمالســام) اســت تــا در پنــاه ایشــان ،غــم و انــدوه از زندگـ ِ

3ـ 10شفاعتگری اهل بیت (علیهمالسالم)
امــام رضــا (علیهالســام) آن اســت کــه وی از خداونــد میخواهــد
از دیگــر دعاهــای زائــر 

ـام رضــا (علیهالســام)فرمــوده
تــا امــام (علیهالســام) او را شــفاعت کنــد .در ایــن زمینــه امـ 

اســت:

«بــرای هــر امامــی پیمانــی بــر عهــدۀ دوســتان و شــیعیان اســت و از وفــای تــا ّم بــه عهــد

و ادای نیکــوی آن ،زیــارت قبرهــای ایشــان اســت .کســی کــه ایشــان را زیــارت کنــد و از

روی میــل بــه زیارتشــان بــرود و آنچــه را کــه در زیارتشــان ترغیــب کردهانــد ،تصدیــق کنــد
امامانشــان روز قیامــت ،شــفیعان ایشــان خواهنــد بــود( ».ابــن قولویــه.)122 :1356 ،
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تأ ّمــل در معنــای شــفاعت و شــرایط آن ،میتوانــد در تبییــن ایــن امــر ،بســیار مفیــد باشــد.

شــفاعت در لغــت بــه معنــای ضميمهشــدن چيــزي بــه هماننــد خــود (راغــب اصفهانــي،

ـر و ضــرر اســت
1416ق،ج )475 :2و در اصطــاح ،واسطهشــدن در رســاندن نفــع يــا دفــع شـ ّ
(طباطبايــي1417 ،ق ،ج .)295 :1در حقیقــت ،عامــل شــفاعتکننده ،خواهــش و وســاطت

خويــش را بــه ايمــان و عمــل ناقــص شفاعتشــونده ضميمــه میكنــد و هــر دو ،مجموعــاً

توجــه داشــت ،نظــر بــه تأکیــد
نــزد خداونــد اثــر میكننــد (قرشــي ،1377 ،ج  .)132 :1بایــد ّ
معصــوم (علیهالســام) مبنــی بــر آنکــه خداونــد بــرای هــر چیــزی ســببی قــرار داده اســت
(صفــار1404 ،ق ،ج )6 :1شــفاعت هــم در ایــن دنیــا و هــم در آخــرت صــورت میپذیــرد؛ بــا

اینهمــه ،نمــود آن در آخــرت بیشــتر اســت.

مســئلۀ شــفاعت حــدود 30بــار در قــرآن کریــم مطرح شــده اســت (مــکارم شــیرازی،1374 ،

ج .)226 :1بخــش مرتبــط بــا تحلیــل قرآنــی ایــن فــراز از زیارتنامــه ،شــرایط شــفاعتکننده

و شفاعتشــونده اســت .بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،مهمتريــن شــرایط شــفاعتکننده آن

اســت کــه بــا اذن الهــی (بقــره )255/و پذيــرش توحيــد و علــم بــه مورد شــفاعت (زخــرف)86/

باشــد .بــدون شــک ،هرگونــه شــفاعت بــر اســاس اجــازۀ خداونــد بــه فــرد شــفاعتکننده معنــا

پیــدا میکنــد (طبرســی ،1372 ،ج .)628 :2همچنیــن مهمتریــن شــرایط شفاعتشــونده
آن اســت کــه مــورد خشــنودي خداونــد باشــد (انبیــا )28/و عــاوه بــر داشــتن پيمــان الهــي

(مریــم ،)87/از گنــاه و ظلــم نیــز دوری گزینــد (غافــر .)18/در واقع ،شــفاعت شــفيعان ،منحصرا ً

شــامل كســاني اســت كــه خداونــد از خــود آنهــا ـ يعنــي از ديــن آنهــا ـ خشــنود باشــد نــه
صرفـاَ از اعمالشــان (طباطبايــي1417 ،ق ،ج .)225 :1بــر اســاس آموزههــای قرآنــی ،كســى كــه

اميــد بــه شــفاعت داردّ ،
موظــف اســت در ايــن جهــان بــا شــخصى كــه از او انتظــار شــفاعت

دارد ارتبــاط معنــوى برقــرار کنــد .ايــن ارتبــاط در حقيقــت يــك نــوع وســيلۀ تربيــت بــراى

شفاعتشــونده خواهــد بــود كــه او را بــه افــكار و اعمــال شخص«شــفاعتكننده» نزديــك
مىكنــد تــا در نتيجــه ،شايســتۀ شــفاعتشــود (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)269 :2

در ایــن فــراز از زیــارت ،زائــر از خداونــد میخواهــد تــا امــام (علیهالســام) را بهعلــت آبــرو

و جایگاهــی کــه نــزد پــروردگار متعــال دارد ،بــه عنــوان شــفاعتکننده و حامــی و یــاور او در
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تأمیــن خواســتهها و اجابــت دعاهایــش قــرار دهــد .آنچــه زائــر در این مقــام از زیارتــش دریافت

میکنــد ،چنــد نکتــه اســت :نخســت ،امــام دارای مقــام ویــژه نــزد خداونــد متعــال اســت .دوم،

بــا اینکــه امــام دارای ایــن مقــام اســت ،بــدون اذن و اجــازۀ پــروردگار نمیتوانــد شــفاعتی
انجــام دهــد .ســوم ،رســیدن بــه ایــن مقــام بــرای امــام در ســایۀ بندگــی حاصــل شــده و او بــا

اذن پــروردگارش میتوانــد شــفیع زائــر باشــد؛ پــس زائــر نیــز بایــد خداونــد را بــه یکتایــی و
یگانگــی ســتایش کنــد تــا بــا دارا بــودن ســایر شــرایط ،شایســتۀ شــفاعت باشــد.

3ـ 11محرومنشدن از عطایای الهی
از دیگــر خواهانیهــای زائــر امــام آن اســت کــه خداونــد ،وی را از عطایایــی کــه بــه

مســألتکنندگان وعــده داده اســت ،محــروم نکنــد .وی ضمــن عنایــت بــر زمینههــای اجابــت

دعــا از جملــه اخــاص (غافــر ،)14/ایمــان (شــوری )26/و خشــوع (اانبیــا ،)90/میتوانــد
امیــدوار باشــد تــا مصــداق بــارز رعایــت آیــۀ «ال أَ ْس ـئَ ُل ُك ْم َع َل ْي ـ ِه أَ ْجــرا ً إِ َّ
ـو َّد َة فِيال ْ ُق ْربــى»
ال ال ْ َمـ َ
(شــوری )23/باشــد .از ای ـنرو ،امیــدوار اســت شــامل عطایــای ویــژۀ الهــی ماننــد بخشــش

گناهــان (انعــام )165/و رســتگاری (آل عمــران )200/شــود .الب ّتــه ،بــر اســاس آموزههــای
قرآنــی ،بــرای محرومنشــدن از عطایــای الهــی ،ســه عنصــر «عــدم یــأس نســبت بــه دریافــت

رحمــت و عطایــای الهــی»« ،عــدم کفــران» و «عــدم ظلــم» برجســتهتر اســت:

َ
ـرون» (و از رحمــت خــدا
س ِمـ ْ
«و ال تَ ْي َأ ُســوا ِمـ ْ
َ
ـن َر ْو ِح اهللَ إِنَّـ ُه ال يَ ْيــأ ُ
ـن َر ْو ِح اهللَ إِالَّ ال ْ َقـ ْ
ـو ُم الْكافِـ ُ

مأيــوس نشــويد كــه تنهــا گــروه كافــران ،از رحمــت خــدا مأيــوس مىشــوند) (يوســف.)87 /

بــدون شــک ،کســی کــه خداونــد را بــه معنــای حقیقــی بشناســد (طوســی ،بیتــا ،ج)185 :6

از رحمــت خــدا مأیــوس نمیشــود (فخرالديــن رازى1420 ،ق ،ج)501 :18؛ زيــرا نااميــدى،

شــاهد بــر عجــز و محدوديــت خداوند اســت(حســينى همدانــى،1404ق ،ج )123 :9و کســانی

کــه نســبت بــه خداونــد کافــر هســتند و نعمتهــای الهــی را میپوشــانند ،از رحمــت الهــی
(مدرســى1419 ،ق ،ج.)254 :5
مأیــوس میشــوند
ّ
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کفران نعمت نیز از جمله عواملی است که فرد را از عطایای الهی محروم میسازد:
َ
َ
ـون» (بــه نعمتهــاى
ـاس ال ْ ُجـ ِ
ـو ِف ب ِ َمــا َكانُــواْ یَ ْصنَ ُعـ َ
ـر ْت بِأنْ ُعـ ِم اهللَ فَأذَاقَ َهــا اهللُ لِبَـ َ
ـوع َوال ْ َخـ ْ
«ف ََك َفـ َ

خــدا ناسپاســى كردنــد و خداونــد بــه خاطــر اعمالــى كــه انجــام مىدادنــد ،لبــاس گرســنگى و
تــرس را بــر اندامشــان پوشــانيد) (نحــل.)112/

کفــران نســبت بــه نعمتهــای الهــی و بهجــا نیــاوردن شُ ــکر آنهــا (طبرســى ،1372،ج:6

 )600نــزد خداونــد بــا جریمــه همــراه خواهــد شــد که كمتريــن مجــازات آن ،ســلب آن مواهب
اســت (مــکارم شــیرازی ،1374 ،ج.)435 :11

از دیگر عوامل اساسی محرومیت انسان از عطایای الهی ،ظلم است:
ـم َطيِّبــات( ».بهخاطــر ظلمــى كــه از يهــود صــادر
«فَبِ ُظ ْلـ ٍ
ـن الَّذيـ َ
ـم ِمـ َ
ـن هــا ُدوا َح َّر ْمنــا َع َل ْي ِهـ ْ

شــد ،بخشــى از چيزهــاى پاكيــزه را كــه بــر آنهــا حــال بــود ،حــرام كرديــم) (نســاء.)160/

آیــۀ مذکــور درخصــوص ظلمهــای قــوم یهــود اعــم از نقــض پیمــان الهــی ،قتــل انبیــا و

بهتــان بــه حضــرت مریــم (علیهاالســام) (طوســى ،بیتــا ،ج )388 :3اســت کــه موجــب
گردیــد تــا ایشــان بــه صــورت تشــریعی از بعضــی مواهــب خداونــد محــروم شــوند (مــکارم

شــیرازی ،1374 ،ج .)209 :4ایــن یــک اصــل اســت کــه اگــر فــردی ظالــم باشــد ،از نعمتهای

(مدرســى1419 ،ق ،ج )250 :2زیــرا ایشــان از حــدود الهــی تجــاوز
خــدا محــروم خواهــد شــد
ّ

نکــه از جملــه ویژگیهــای مؤمــان راســتین ،حفــظ حــدود الهــی
نمودنــد (بقــره)229/؛ چنا 
اســت (توبــه .)112/خداونــد بــر ایــن اســاس تأکیــد فرمــوده اســت دعــای افــرادی کــه از

حریمهــا تجــاوز میکننــد ،پذیرفتــه نخواهــد شــد:

ـن» (پــروردگار خــود را (آشــكارا) از
ـم تَ َض ُّرعــ ًا َو ُخ ْفيَــ ًة إِن َّــ ُه ال يُ ِحـ ُّ
ـب ال ْ ُم ْعتَديـ َ
«ا ْد ُعــوا َرب َّ ُكـ ْ

ـرع و در پنهانــى ،بخوانيــد! (و از تجــاوز ،دســت برداريــد كــه) او متجــاوزان را دوســت
روى تضـ ّ
نمــىدارد) (اعــراف.)55/

در واقــع ،هــر گونــه تجــاوز بــه هنــگام دعــا ،مانــع اجابــت دعــا میشــود (مــکارم شــیرازی،
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توجــه بــه اینکــه خداونــد دعــای متجــاوزان را دوســت نــدارد (قاســمى،
 ،1374ج )209 :6بــا ّ

محبــت الهــى محــروم هســتند
1418ق ،ج )103 :5گردنكشــان و تجــاوزكاران از لطــف و ّ
(قرائتــى، ،1383ج .)84 :4خداونــد وعــده داده اســت کــه اگــر کســی در پیشــگاه او دعــا و

تقاضایــی را مطــرح کنــد ،در صــورت مصلحــت فــرد ،آن را اجابــت میکنــد .فــرد زائــر بــر ایــن
اســاس از خداونــد میخواهــد تــا از دریافــت عطایــای مربــوط محــروم نشــود.

نتیجهگیری
کلی مباحث مطرحشده در این نوشتار را میتوان در چند نکته بیان داشت:
برآیند ِ
توجــه دقیــق بــه مفهــوم زیارتنامــه داشــته باشــد ،درمییابــد کــه صِ ــرفِ
 .1چنانچــه زائــر ّ

زائــر بــودن نمیتوانــد او را بــه کمــال برســاند ،بلکــه ایــن امــر میتوانــد مســیری را در برابــر او
قــرار دهــد تــا راه و رســم بندگــی را دریافــت کنــد و آن را بـ ه کار ببنــدد .وی میفهمــد 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.

 .2از دیگــر خواهانــی زائــر امــام (علیهالســام) گشــایش رزق و روزی اســت .بــر اســاس
آموزههــای قرآنــی (هــود )6/خداونــد خــود را متک ّفــل روزی تمــام موجــودات بیــان فرمــوده
توجــه بــه جایــگاه امــام نــزد خداونــد ،زیــارت میتوانــد بــر اســاس وعــدۀ خداونــد
اســت .بــا ّ

مبنــی بــر اختصــاص روزیِ خــاص بــرای بنــدگان مؤمــن (حــج )50/موجــب گشــایش روزی

زائــر شــود.

 .3خواهانــی دیگــر زائــر آن اســت تــا متخلّــق بــه اخــاق الهــی شــده و تجلّــی صفــات الهــی

باشــد کــه در آموزههــای قرآنــی (بقــره )138/نیــز بــر پذیــرش رنــگ الهــی تأکیــد شــده اســت.
توجــه خویــش را
توجــه بــه نعمت-هــاّ ،
از جملــه آثــار ایــن امــر آن اســت کــه زائــر هنــگام ّ

بــه کســی کــه نعمتهــا را بــه او عطــا کــرده اســت ،معطــوف میســازد تــا از شــکرگزاران
نعمتهــای الهــی باشــد (نحــل.)114/
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 .5از دیگــر خواهانیهــای زائــر امــام کــه مبتنــی بر تأکیــد آموزههــای قرآنی (آلعمــران)157/

مبنــی بــر شــهادتطلبی و فــدا شــدن در راه حــق اســت ،درخواســت فــدا شــدن در راه امــام

اســت کــه از محبــتورزی بــه اهــل بیــت (علیهمالســام) نشــأت میگیــرد و دو خواهانــی

دیگــر زائــر بــر مبنــای آموزههــای قرآنــی ،یعنــی تقاضــای حضــور در میــان اولیــای الهــی

(توبــه )119/و قــرار گرفتــن در صــف گواهان(آلعمــران )53 /را بــرآورده میســازد.

 .6از دیگــر خواهانیهــای زائــر امــام (علیهالســام) آن اســت کــه مــورد شــفاعت امــام قــرار

گیــرد ،ا ّمــا بــر اســاس آموزههــای قرآنــی (بقــره )255/میدانــد کــه امــام (علیهالســام) بــا
ایــن جایــگاه وارستهشــان نــزد خداونــد متعــال نمیتواننــد بــدون اذن پــروردگار شــفاعتی
بــرای زائــر درخواســت نماینــد .پــس زائــر بــا واســطه قــراردادن امــام ،درصــدد اســت تــا تح ّقــق
آموزههــای قرآنــی در «رهایــی از غــم و ســختی» (احقــاف )13/و «محرومنشــدن از عطایایــی

کــه خداونــد بــه مســألتکنندگان از درگاهــش وعــده داده اســت» (يوســف )87 /را از خداونــد
متعــال طلــب نمایــد.
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منابع و مآخذ
ـ قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
محمد1419( .ق) .البحر المديد فى تفسير القرآن المجيد .تحقيق :احمد عبداهلل قرشى رسالن.
ـ ابن عجيبه ،احمدبن ّ
قاهره :دكتر حسن عباس زكى.
محمد.)1356( .كامل ال ّزيارات .تحقیق :عبدالحسينامينى .نجف اشرف :دارالمرتضويه.
ـ ابن قولويه ،جعفربن ّ
محمدبن جعفر1419( .ق).المزار الكبير .تحقیق :جواد قيومى اصفهانى .قم :دفتر انتشارات اسالمى
ـ ابن مشهدىّ ،
(وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم).
سوم .بيروت:دارالفكر للطباعه و النشر و التوزيع (دار
ـ ابن منظورّ ،
محمدبن مكرم1414( .ق) .لسان العرب .چاپ ّ
صادر).
ـ بانوى اصفهانى ،سيده نصرت امين.)1361( .مخزن العرفان در تفسير قرآن .تهران :نهضت زنان مسلمان.
ـ بحرانى ،سيدهاشم1416( .ق).البرهان فى تفسير القرآن .تحقيق :قسم الدراسات االسالمية موسسةالبعثه .تهران :بنياد
بعثت.
محمد1415( .ق) .لباب التاويل فى معانى التنزيل .تحقيق :محمدعلى شاهين .بیروت:
ـ بغدادى ،عالءالدين علىبن ّ
دارالكتب العلميه.
ـ بغوى ،حسينبن مسعود1420( .ق) .معالم التنزيل فى تفسير القرآن .تحقيق :عبدالر ّزاق المهدى .بیروت :داراالحیاء
التراث العربی.
محمد باقر .)1389( .جلوههای الهوتی (شرح زیارت جامعه کبیره) .قم :نشر ُحر.
ـ تحریریّ ،
ـ تميمى آمدى ،عبدالواحدبن محمد1410( .ق).غرر الحكم و درر الكلم .تحقیق :سيدمهدىرجائى .چاپ دوم .قم:
دارالكتب اإلسالمي.
محمدعلى معوض و عادل احمد
محمد1418( .ق) .جواهر الحسان فى تفسير القرآ ن .تحقيقّ :
ـ ثعالبى ،عبدالرحمنبن ّ
عبدالموجود .بيروت :داراالحياء التراث العربى.
ـ جعفرى ،يعقوب .)1376( .تفسير كوثر .قم :انتشارات هجرت.
ـ جوادی آملی ،عبداهلل .)1377( .مراحل اخالق در قرآن .قم :مرکز نشر اسراء.
مقربان (شرح زیارت جامعه کبیره) .قم :مرکز نشر اسراء.
ـ ـــــــــــــــــــــ ( .)1382ادب فِنای ّ
ـ ـــــــــــــــــــــ (بیتا) .تفسیر تسنیم .قم :مرکز نشر اسراء.
حسینی،کبری؛اصغری ابراهیم آباد ،محمدجواد؛ عبد خدایی ،محمد سعید«.)1395(.بررسی ارتباط زیارت امامرضا(علیهالسالم) با احساس شادکامی و رضایت از زندگی» .مجله پژوهش در دین وسالمت .دوره  2شماره. 2بهار.1395
صص.3-11
محمدباقر بهبودى .تهران :كتابفروشى لطفى.
ـ حسينى همدانى،
سيدمحمدحسين( .1404ق) .انوار درخشا ن .تحقيقّ :
ّ
محمد1416( .ق) .مفردات الفاظ قرآن .تحقیق :صفوان عدنان داوودی .دمشق :دارالقلم.
ـ راغب اصفهانی ،حسینبن ّ
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حضرت امامرضا (علیهالسالم) بر پایه نظریه کنش گفتار» .فصلنامه علمی-پژوهشی ذهن  .زمستان .1389شماره
.43صص.121-140
محمدمهدی .)1378( .شوق دیدار .مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی.
ـ رکنیّ ،
ـ سبحانی ،جعفر .)1386( .شفاعت و زیارت .تهران :کانون اندیشۀ جوان.
ـ سیدبن قطب1412( .ق) .فى ظالل القرآن .چاپ هفدهم :بيروت .قاهره :دارالشروق.
الدر المنثور فى تفسير المأثور .قم :كتابخانۀ آيةاهلل مرعشى نجفى.
ـ سيوطى ،جاللالدين1404( .ق)ّ .
محمدبن على1413( .ق) .من اليحضره الفقيه .محقق :علیاکبر غفارى .قم :دفتر انتشارات اسالمى (وابسته به
ـ صدوقّ ،
جامعه مدرسين حوزه علميه قم).
محمد (ص) .محقق :محسن كوچهباغى .چاپ دوم.
محمدبن حسن( .1404ق).بصائر الدرجات في فضائل آل ّ
ـ ص ّفارّ ،
قم :المكتبة آيةاهلل المرعشي النجفي.
طالبی ،ابوتراب؛براق علی پور،الهه« .)1394(.گونهشناسی زیارت و دینداری زائران ،معناکاوی کنش زیارت زائرانامامرضا (علیهالسالم)» .فصلنامه علمی-پژوهشی علوم اجتماعی.تابستان  .1394شماره  .69صص .78-109
ـ طالقانى ،سيدمحمود.)1362( .پرتوى از قرآن .چاپ چهارم.تهران :شركت سهامى انتشار.
سیدمحمدحسین1417( .ق) .المیزان فی تفسیر القرآن .قم :دفتر انتشارات اسالمی جامعه مدرسین حوزه
ـ طباطبایی،
ّ
علمیه قم.
ـ طبرسى ،علىبن حسن( .1385ق) .مشكاة األنوار في غرر األخبار .چاپ دوم .نجف :المكتبة الحيدريه.
ـ طبرسى ،فضلبن حسن .)1372( .مجمعالبيان فى تفسير القرآن .چاپ سوم .تهران :انتشارات ناصر خسرو.
ـ طريحي ،فخرالدينبنمحمد .)1375( .مجمعالبحرین .تحقیق :احمد حسينى اشكورى .چاپ سوم.تهران :مرتضوی.
محمدبن حسن( .بیتا) .التبيان فى تفسير القرآن .تحقيق :احمد قصير عاملى .بیروت :داراالحياء التراث
ـ طوسىّ ،
العربى.
ـ طيّب ،سيد عبدالحسين .)1378( .اطيب البيان في تفسير القرآن .چاپ دوم .تهران :انتشارات اسالم.
ـ فخرالدين رازى ،ابوعبداهلل محمدبن عمر1420( .ق).مفاتيح الغيب .چاپ سوم .بیروت :داراالحياء التراث العربى.
ـ فرات كوفى ،ابوالقاسم فراتبن ابراهيم1410( .ق).تفسير فرات الكوفى .تحقيق :محمدكاظم محمودى.تهران:
سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.
ـ فراهیدی ،خلیلبن احمد1414( .ق) .کتاب العین .تحقیق :مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی .قم :انتشارات اسوه.
ـ فضلاهلل ،سيد محمدحسين1419( .ق).تفسير من وحى القرآن .چاپ دوم .بیروت :دارالمالك للطباعة و النشر.
ـ فيضى دكنى ،ابوالفضل1417( .ق).سواطع االلهام فى تفسير القرآن .تحقيق :سيدمرتضى آيتاهللزاده شيرازى .قم:
دارالمنار.
محمد جمالالدين1418( .ق) .محاسن التأويل .تحقيق :محمد باسل عيون السود .بیروت :دارالكتب العلميه.
ـ قاسمىّ ،
ـ قرائتى ،محسن( ..)1383تفسير نور .چاپ يازدهم .تهران :مركز فرهنگى درسهايى از قرآن.
ـ قرشى ،سيد علىاكبر.)1377( .تفسير احسن الحديث .چاپ سوم.تهران :بنياد بعثت.
ـ قمى ،علىبن ابراهيم( . .)1367تفسير قمى .تحقيق :سيدطيب موسوى جزايرى .چاپ چهارم .قم :دارالكتاب.
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ـ كفعمى ،ابراهيمبن على1405( .ق) .المصباح (جنة األمان الواقية) .چاپ دوم.قم :دارالرضي(زاهدي).
محمدبن یعقوب1389( .ق) .الکافی .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ کلینیّ ،
ـ گنابادى ،سلطان محمد1408( .ق).تفسير بيانالسعادة فى مقامات العباده .چاپ دوم .بیروت :مؤسسة األعلمي
للمطبوعات.
محمد .)1390(.شرح زیارت جامعه کبیره یا تفسیر قرآن ناطق .قم :دارالحدیث.
محمدی ریشهریّ ،
ـ ّ
محمد باقر1423( .ق) .زادالمعاد .محقق :عالءالدين اعلمى.بیروت :موسسة األعلمي للمطبوعات.
ـ مجلسىّ ،
ـ ـــــــــــــــــــ (1403ق) .بحاراألنوار .بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
محمدتقى1419( .ق).من هدى القرآن .تهران :دار محبى الحسين.
ـ ّ
مدرسى ،سيّد ّ
ـ مرزبان ،معصومه و احمدی ،مهدی« .)1393( .پیوند معنایی صفات الهی پایان آیات قرآن با مضمون آنها» .نشریه
پژوهشهای قرآن و حدیث .ش.173-135 :10
ـ مصطفوى ،حسن.)1368( .التحقيق في كلمات القرآن الكريم .تهران:وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ـ مغنيه ،محمدجواد1424( .ق) .تفسير الكاشف .تهران :دارالكتب اإلسالميه.
ـ ـــــــــــــــ (بیتا) .تفسير المبين .قم :بنياد بعثت.
ـ مفيد ،محمدبن محمد1413( .ق) .المقنعه .قم :كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد.
ـ مکارم شیرازی ،ناصر .)1368( .تفسیر نمونه .تهران :دارالکتب االسالمیه.
ـ موسوى سبزوارى ،سيد عبداالعلى1409( .ق).مواهب الرحمان في تفسير القرآن .چاپ دوم.بیروت :مؤسسه اهل
بيت(علیه مالسالم)
محمدحسن( .بیتا) .جواهر الکالم .تحقیق :محمود قوچانی .بیروت :داراالحیاء التراث العربی.
ـ نجفیّ ،
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