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»از پدرم، موسی بن جعفر شنیدم که گفت: از پدرم جعفر بن محمد شنیدم که گفت: از پدرم محمد بن علی 
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اِبی
َ

ِمَن ِمْن َعذ
َ

َل ِحْصِنی أ
َ

 الَلُ ِحْصِنی َفَمْن َدخ
ّ

َل ِإَلَه ِإَل
 )ال اله اال اهّلل دِژ من است؛ پس هرکس به دِژ من درآید، از عذاب من ایمن خواهد بود.(«

چون کاروان به راه افتاد، امام فریاد زدند: 

َنا ِمْن ُشُروِطَها
َ

ِبُشُروِطَها َو أ
)با وجود شرط های آن و من از شرط های آنم.(«

أمالی صدوق، ص ۲۳۵
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مقدمه

یکــرد دیین- معرفیت  یــن آرزو«، سلســله کتاب هــایی با رو جمموعــۀ »برتر
اســت که با هدف تأمنی نیازهای فکری نســل جوان و پاســخگویی به آن ها 
ین خبش این جمموعه، دورۀ هفت جلدِی »معارف  تألیف شده است. مهم تر
کاربــردی« اســت کــه اصــول مســائل اعتقــادی را در برگرفته اســت. در کنار 
گــون، در نظر گرفته  شــده که به  آن، کتاب هــای ممّکــی در موضوعــات گونا
پرسش های نسل جوان پاسخ می دهند و برخی از گره های ذهین نوجوانان و 
جوانان را می گشایند و به تبینی بیشتر معارف اهلی می پردازد. در مهنی راستا 
کتاب حاضر )بر ســفره ی توحید(، با زباین روان ســیری در مناجات شــریف 

ین ادعیۀ گنجینۀ معاریف شیعه است  دارد. شعبانیه  که  از توحیدی تر
در خبش هایی از این کتاب با نگاهی نو به چیسیت و چگونگی تأثیر دعا 
یف صلوات در زندگی انســان آشــنا می شــومی و در ادامه  و مهچننی ذکر شــر
به متاشای گوشه هایی از حبر عظمی این دعا از درچیۀ فرازهایی از آن خواهمی 

نشست.
حمتوای اثر را به دلیل رواین و سادگی، به راحیت می توان خواند و پیگیری 
کرد و این کتاب برای کســاین که به دنبال اطالعات دقیق و اســتوار در این 

زمینه ها هستند، مفید است. 
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پایــۀ حمتوای کتاب مهچــون دورۀ معارف کاربــردی، آثار مرحوم عالمه 
طباطبــایی؟هر؟ اســت و در کنار آن از آثار شــاگردان ایــن عامل جلیل قدر نیز 

به شایستگی استفاده شده است.
می با عنایات حضــرت امام زمان - ارواحنا فداه - این جمموعه  امیــدوار
 کتاب هــا گامــی مؤثر در گشــودن گره هــای ذهین جوانان بــردارد و نردباین به 

آمسان معبوِد مؤمنان باشد.
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بخش اول

حقیقت دعا و 
مناجات شعبانیه
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اهمیت دعا
دعــا، حقیقــت عبــادت و روح آن و اعتــراف به عجز و فقر و مســکنت 
در حمضــر حضــرت رّب العــزة و یکــی از ارکان ســلوک ایل اهّلل اســت. دعــا، 
روح عبــادت و عبــادت روح دیــن اســت و بنابراین دعا روح دین اســت. 
یان امور  به واسطه دعا بنده به حضرت قایض احلاجات متصل شده و جر
خــود را از منبــع فیــض و سرچشــمۀ جــود طلــب می کنــد. و ســراجنام آنکه 
یرا  ین وســیله ای اســت که برای نیل به مقصود مفید است؛  ز دعا، بزرگ تر
متــام امور مبتین بر سلسله اســبایب اســت که منهتی بــه ذات مقّدس ربویب 
می گردد، و دعا درخواست از آن ذات مقّدس و کلید گشایش متام قفل ها 

است.
دعــا بــرای بنــده، حــال انقطــاِع به ســوی خــدا مــی آورد و بــنی بنــده و 
خالقــش پرده هــا را برمی دارد و پرتو انــوار خدا را در دل بنده می تاباند. لذا 
بــان درگاه ربوبّیتش، بدون حاجت ظاهری مهیشــه با  اولیــای اهلــی و مقّر

خدا در راز و نیاز و گفتگو و مناجات بوده اند.

حقیقت دعا
به معنــای  دعــا  کــه  تصــّور می شــود  دعــا،  معنــای  بــاره  در متأســفانه 
کــردن می شــود ، معنــای  حاجت خواســن اســت! و هــرگاه ســخن از دعا
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بان عریب  کردن چیزی از خداوند تلیق می شود. درحایل که »دعا« در ز تقاضا
به معنای صدازدن و خواندن شخص است، فارغ ازاینکه حاجت خواسن 

کردن در آن مطرح باشد یا نباشد. و تقاضا
بنابراین اصل و اساس دعا، درخواست کردن و طلِب چیزی از خداوند 
کردن، ِصرف صدازدِن معبود و خواندن حضرت حق  نیست؛ بلکه در دعا
 الدعاء« 

ُ
فضیلــت دارد. چنانکــه در روایــات، بــاب مفّصــی در »فضائــل

)یعین فضیلِت خواندن خداوند( بیان شده است.
نس گرفن بــا خداوندمتعال و اتصال به او اســت؛ گرچه 

ُ
اصــل دعــا، ا

ین مظاهر ذکر و ارتباط با حضرت معبود  صحبت با خداوند، یکی از مهم تر
و نزدیک شدن به او نیز هست. چنانکه در میان هم نوعان نیز انسان برای 
یافن دوســت و مرتبط شــدن با دیگری، باید از راه صحبت و گفتگو  وارد 

شود و بدون آن رفاقیت حاصل منی  شود.
راه برقــراری ارتبــاط و اُنس گرفــن بــا خداونــد در گفتگــو بــا خداســت 
یــف و متجید از حضرت ســبحان و گاهی بیــان ضعف و فقِر  کــه گاهــی تعر

یش و البته گاهی هم بیان تقاضای مناسب است. وجودی خو
آری! در عــرف متدّینــان متشــّرع، دعا معنــای دومی نیــز دارد، به این 
معنــا که انســان، خــدا را خبواند و در ضمن این خوانــدن، تقاضاهایش را 

نیز از حضرت حق درخواست کند.
دعا به معنای حاجت خواســن، یکی از شاخه های حقیقت دعا است و 
 اصل و اساس دعا نیست. دعا شاخه ها و انواع گوناگوین دارد؛ چنان که 

ً
قطعا

یند: آیت اهّلل ملکی تبریزی؟هر؟ که از برجستگان فّن دعا هستند، می گو
دعا ابوایب دارد که انســان برای برقرارکردن ارتباط با خداوند می تواند 

از هر یک از درهای خمتلف وارد شود.
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حاجت خواســن از خــدا یکــی از ابــواب دعا و یکی از درهایی اســت 
یق آن با خداوند ارتباط برقرار کند؛ اما متأسفانه  که انسان می تواند از طر
عمــوم مــردم فقط از مهنی یک درب با خالق خود وارد گفتگو می شــوند و 
 هم به ســراغ مهــنی درب می روند؛ درحایل که امئــه اطهار؟مهع؟ در 

ً
مســتقیما

آداب دعــا دســتور فرموده انــد: برای عــرض حاجت و تقاضــا به خداوند، 
ابتدا محد و ثنای اهلی را بیان کنید یا صلوات بر رسول خدا و اهل بیت؟مهع؟ 
بفرستید و سپس  حاجت خود را مطرح کنید و سپس در پایان دعا صلوات 

فرستاده و با صلوات یا با ُشکر و متجید و حتمید خامته دهید.
گــر بنده قصــد مرتبط شــدن بــا خداونــد از درب تقاضای  یعــین حــیت ا
حاجت را دارد،  ابتدا از درون چند درب دیگر عبور کرده، و سپس عرض 
حاجــت کنــد و هنــگام بازگشــت نیــز از مهنی درهــا خارج شــود و صلوات 

فرستاده و بعد از محد و شکر اهلی، ارتباط خود را با دعا قطع کند.
عالوه براین، به ما آموخته اند در دعا  -که ارتباط و انس با خداست-
به حاجات دنیوی بسنده نکنمی و سطح خواهش و تقاضای خود را باالتر 

برده و مسائل معنوی را نیز خبواهمی.
کــردن در بــنی مــا کمتــر رعایت می شــود و در دعا  متأســفانه آداب دعا
بالفاصلــه بــه ســراغ بیــان حاجــت خــود رفتــه و از مقدمــات دعــا غافــل 

می شومی!
ایــن در حــایل اســت کــه روش صحیح ارتبــاط و انس با خدا توســط 
یبایی مراعات شــده است. حضرت  امیر مؤمنان در مناجات شــعبانیه به ز
عــی؟ع؟ در فرازهــای اول بــه صلــوات و محــد و ثنــای اهلــی پرداختــه و از 
ایــن راه بــا خداوند صحبــت می کنند و در خالل آن بارها شــرمندگی و فقر 
و نیاز خود را بیان می کنند و ســپس حاجت های اّولیۀ خود را از حضرت 
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حــق طلــب می مناینــد و پــس از بیــان برخی توصیفــات اهلی، در قســمت 
هنــایی دعــا، حاجت های بلند ملکویت را از خداوند می خواهند که درواقع 
یف  ِل مناجات شــعبانیه اســت و درهنایت هم با ذکر شــر

ُ
می تــوان گفــت گ

صلوات، دعا را به پایان می برند.
یــن خبــش مناجات شــعبانیه مهــنی حاجت هــای ژرف  بــاری! مهم تر
و بلنــد اســت؛ هرچنــد از جهــت آداب دعا، قســمت های ابتــدایی دعا نیز 
بســیار مهم اســت که انســان بیاموزد چگونه در برابر خداوند حرف بزند تا 
حال تواضع و تضرع در قلبش جای گرفته و آن جنبۀ ملکویت در نفسش 

مستقر و مستحکم گردد.

شرایط استجابت دعا
دعــا )به معنــای حاجت خواســن( بــا دو شــرط اســایس مســتجاب 

می شود:
 طالب باشد؛

ً
کننده واقعا 1. دعا

2. فقط از خداوند خبواهد و بر اســباب ظاهری تکیه نداشــته باشــد تا 
زمینه استجابت فراهم گردد.

ید یکی از اصول مهم دعا این اســت که انسان سعی  شــرط اّول می گو
کند تا دعایش لقلقۀ لســان نباشــد و با دقت در مضامنی ادعیه، از صممی 

قلب آچنه را که در درگاه اهلی وجود دارد، مطالبه کند.
بســیاری می پرســند چــرا هرچــه در خانــه خداونــد التمــاس می کنــمی،  

خواستۀ ما برآورده منی شود؟!
ایهنــا بایــد بدانند، یکی از علل استجابت نشــدِن دعا مهنی اســت که 
گــر صدبــار  دعــا و التمــاس و درخواســت ها گاهــی حقیــیق نیســت. حــیت ا
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یبا و  دعــای کمیــل و مناجات شــعبانیه و دعــای ابومحزۀ مثایل با صــوت ز
صدای دل نشنی خوانده شود، تا زماین که قلب حمتوایش را تقاضا نکند، 

اثری از آن خواندن ها در قلب اجیاد منی شود.
 از ماسوی اهّلل قطِع امید کرده 

ً
اما شــرط دوم این اســت که انسان واقعا

باشــد و متــام بــاَرش را درب خانــۀ خداونــد بینــدازد و معتــرف باشــد کــه: 
»خدایا فقط از تو می خواهم و از غیر تو نه؛ چون مهه چیز فقط در دست 

توست«.
متأسفانه عموم ما به این آفت مبتال هستمی که وقیت دِر خانۀ خداوند و 
یق دعا ارتباطی برقراری می کنمی،   حرم های مطهر امئه؟مهع؟ می رومی و از طر
بازهم در اعماق دل، امید ما به جای دیگری اســت و آن حالت انقطاع و 

یمی:  یدگی از غیر خدا در ما وجود ندارد که بگو بر
ْن َذا  َ َ

ی ِإْن َحَرْمَتِن ف ِ
َ

ی ِإل یاَدِت َو َنْقِص َو َنْفِعی َو َضّرِ »َو ِبیِدَك ال ِبیِد َغیِرَك ِز
ِن«1: ِذی یْنُصُر

َّ
ْن َذا ال َ َ

َتِن ف
ْ
ِذی یْرُزُقِن َو ِإْن َخَذل

َّ
ال

و تهنا به دست توست نه به دست غیر تو، فزوین و کاسیت ام و سود و 
گر  گر حمرومم کین پس کیست آن که به من روزی دهد؟ و ا یامن، خدایا! ا ز

خوارم سازی پس کیست آن که به من یاری رساند؟
 معتقد نیســتمی که مهه چیز در دســت خداوند اســت نه در 

ً
 و چون قلبا

می، منی توانمی دعایی با جان  دســت دیگری، و دل به جای دیگر خوش دار
و روح خبوانمی. به مهنی جهت تا امید ما به عمل جراحی دکتر برای شفای 
یــه و زاری در حــرم مطّهــر امام رضــا؟ع؟  یــض اســت، حــال تضــّرع و گر مر
می امــا مهنی کــه دکترها قطع امید می کنند، اشــک چشــم از ســوز دل  نــدار

1. فرازی از مناجات شعبانیه.
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جاری می شود و حال دعای حقییق و انقطاع پیدا می کنمی.
آری! حــال انقطــاع، بیانگــر این واقعیت اســت که تا کنــون در اعماق 
قلــب، تکیــه و تــوکل ما به جایی دیگر بوده اســت وگرنــه، از مهان روز اول، 

یه در قلب وجود می داشت. گر حال تضرع و 
انســان هنــگام داشــن پس انــداز، طــوری طلــب روزی می کنــد کــه با 
 
ً
کــردن در حــال یب پــویل و مفلــی متفاوت اســت. در حــال دّوم واقعا دعا
خــود را در دامــان خداوند می اندازد و اعتراف می کند که قدریت ندارد ؛  اما 

یش است. در حالت اّول تکیه اش در اعماق وجود بر پس انداز خو
لذا آچنه در دعا امهیت فراوان دارد توجه تاّم به خدا و انقطاع به سوی 
ذات مقّدس او تطهیر و خلوص باطن است. آداب ظاهری که در روایات 
و کتب اخالیق برای قبل از دعا بیان شــده، مانند صدقه دادن، روزه، دو 
رکعــت منــاز، توبه کــردن، پرداخت رّد مظــامل و نظایر آهنا،  مهــه مقدمه برای 
ُه 

ّ
صفای دل و آمادگی بیشتر برای توجه به خدا و رفع موانع دعا است. إَن

جیُب. ُ ُه ُهَو الْ
ّ
إَن مَی َو ِکر

ْ
ُهَو ال

اهمیت ادعیه اهل بیت؟مهع؟
پیــش از بیــان جهات خمتلف مناجات شــعبانیه، ذکر دو نکته در باب 

امهیت ادعیه قابل توجه می باشد:
1. سطح عالی و افق واالی ادعیۀ خاص ائمه؟مهع؟

برخوردارنــد.  خــایص  ارزش  از  معرفــیت  مباحــث  در  ادعیــه  معمــواًل 
اهل بیت؟مهع؟ در عموم احادیث ازآجناکه خماطیب خاص دارند و خماطب شان 
مردم عادی )با ســطح فکرِی پاینی( هســتند، منی توانند اوج معارف را بیان 

یند. کنند؛ چون باید در سطح مهان خماطب عامی سخن بگو
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مهچننی در ادعیه ای که معصومنی به افراد عادی می آموختند؛ مانند 
شــخیص که دعایی برای وســعت رزق و روزی خواســته، چه بســا ســطح 
یرا راوی در حّد ظرف خودش قرار  معارف در حّد مهان شــخص اســت؛ ز

است با خداوند ارتباط برقرار کند.
 این طور نیست. 

ً
اّما در ادعیه ای که خود امئه؟مهع؟ می خواندند، معموال

در بنی روایات فقط این ادعیه هستند که خماطب عبارات آن خود خداوند 
است؛ چون مربوط به ارتباط شخیص امام با خداوندمتعال می باشد.

ین حِد آن بیان کند  تهنــا جــایی که امام می تواند معــارف را در عایل تر
و نیــازی بــه پاینی آوردن ســطح آن در افق خماطب خایص نیســت، مهنی 
ادعیه ای است که امئه اطهار؟مهع؟ در خلوت های خودشان با خداوند جنوا 

می کردند و به اصحاب خاص خود می آموختند.
لذا امهیت این ادعیه ازاین جهت اســت که حمتوای آن خالص بوده و 
ین ســطح معرفیت بنی خملوق و  می، در عایل تر از کالم اهّلل املجیــد کــه بگذر
خالق می باشــد و نکایت را می توان از آن به دســت آورد که در دیگر منابع 

یافت منی شود.

2. حفظ ألفاظ ادعیه و نقل به معنانبودن
جهت دیگر امهیت ادعیه )مهچون مناجات شــعبانیه( این اســت که 
الفاظ آن از معصوم صادر شــده اســت. متأســفانه بسیاری از روایات نقل 
شــده از امئــه؟مهع؟ نقل به معنا اســت؛ یعــین عنی لفــظ و کالم معصوم؟مهع؟ 
منی باشــد بلکــه روایــان آهنــا را با الفاظ خودشــان بــرای ما معــین کرده اند. 
یزه کاری های حدیث  طبیعی اســت که در این فضا بســیاری از دقایق و ر

از دست می رود!
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فــرض کنیــد بعــد از یک جلســه ســخنراین، از افراد حاضر در جلســه 
پرسیده شود که خطیب حمترم چه مطالیب بیان کرد و تقاضا شود هر کس 

گزارش کند. با الفاظ خودش مطالب خطیب را 
در یک فضای متعارف شــاید حدود ده نقل قول از جانب مســتمعنی 
یف  حاضــر در مهان جلســه مطــرح شــود و هرکــس مطلب را به شــکی تعر

یند. یقۀ بیان را نقل به معنا می گو مناید! این طر
 افــراد وقــیت مطلــیب را می شــنوند، برداشــت خــایص می کنند و 

ً
معمــوال

ســپس براســاس فهــم خودشــان، بعیض از نــکات آن را با تبدیــل لفظ در 
 در چننی فرایندی بســیاری از مطالب 

ً
قالــیب خــاص بیان می کننــد و قطعا

گر این مطلب چند دســت بگردد که ناقل  یاد می شــود؛ به خصوص ا کم وز
یافت خواهد کرد! یافته، در آخر حمتوا را کامالً تغییر

یان حدیــث از بزرگان و  ایــن یــک جتربه عیین اســت. هرچقــدر هم راو
اهل علم و تقوا و دارای درجات عایل باشــند، بازهم در بســیاری از موارد 
یان باالتر بوده و راوی مطالیب  روایات اهل بیت؟مهع؟  از افق ســطح آن راو
را کــه ظرافــت و دقــت و پیچیدگــی خایص داشــته، به طرزصحیــح متوجه 
منی شــده و لــذا وقــیت نقل به معنــا می کــرده چه بســا در طــول زمــان، نتیجه 

کاماًل متفاوت می شده است. مطلب 
یخ معاصر انقالب اســالمی و  منونــه ایــن اختالف نقل  قول هــا را در تار
یخ شــفاهی می توان مشــاهده کرد.  یــخ دوره هپلــوی در کتاب  هــای تار تار
گاهــی یــک واقعــه یــا مطلــب از ســوی افــراد خنبــه و دارای شــأن و منزلت 
خــاص در مصاحبه هــا بــه شــکل های خمتلیف نقل می شــود و بااینکه هیچ 
یادکردن مطلب نیســت؛  اما هرکی  قصــد و غــرض و تعّمدی نیــز در کم وز

کرده و از وقایع فهمیده، بیان می کند. مهان چیزی را که برداشت 
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امــا ادعیــۀ امئــه؟مهع؟ از امتیــاز خایص در ایــن زمینه برخوردار اســت و 
یبــایی و آرایه های لفظی می باشــد،  چــون الفــاظ آن دارای ســجع وزن و ز
یان نیز در هنگام نقل،  آهنا را نقل به لفظ منوده و از نقل به معنا خودداری  راو
گر   مانند کی که ناقل یک شــعر از شــاعر بزرگی اســت که ا

ً
کرده اند. دقیقا

 ارزش شعر از بنی می رود. ادعیه نیز 
ً
وی شعر شاعر را نقل به معنا کند، قطعا

به جهت خصوصیات لفظی شان، نقل به لفظ می شوند. از مهنی رو امهیت 
یق  آهنا از جهت معرفیت بسیار بیشتر از دیگر ادعیه است و می توان از طر

آن به نظر هنایی امام دست یافت.

مراحل اخذ معارف
به طــورکی در مباحــث معرفیت و کالمی برای یافــن نظر دین باید این 

سیر منطیق به صورت پله پله طی شود:
در مرحله اول، باید دید آن مطلب در قرآن کرمی  ـ که حجت مطلق است ـ 
یف نقل به لفظ است و هیچ  یرا متام مصحف شر چگونه بیان شده است؛ ز
یدان  یــادی در آن صورت نگرفته اســت و قرآن نیــز چون معجزه جاو کم وز
ین حد آن  و جهان مشــول و زمان مشول اســت، ســطح معــارف را در عایل تر

بیان فرموده است.
مرحلــه دوم، ادعیــه ای اســت که امئه اطهار؟مهع؟ در رابطۀ خودشــان با 
خداوندمتعال به آن مداومت داشــته اند که مهان چه در قلب مبارک شــان 

کرده اند و نقل به لفظ نیز هست. بوده به خداوند عرض 
مرحلــه ســوم، خطبه هــای امئــه؟مهع؟  اســت کــه معمــواًل ماننــد ادعیه، 
دارای الفــاظ خــاص هســتند و نقل به لفــظ می شــوند. ضمــن اینکــه در 
یرا  بیــان خطبــه، مهم نبوده که خماطب، مطالب را متوجه می شــود یا نه؛ ز
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کاتبــان، خطبه ها را می نوشــتند و برای نســل های آینده بــایق می گذاردند. 
به مهنی جهــت برخــی خطبه ها از امئه؟مهع؟  وجود دارد که شــاید معنای آن 
را پانصد یا هزارسال بعد فهمیده اند و تا آن زمان کی معنای دقیق آن را 

منی دانسته است.
کــه خماطــب آن علمــا و  در مرحلــه چهــارم؛ بایــد ســراغ روایــایت رفــت 
 دارای سطح خایص نسبت به عموم هستند.

ً
دانشمندان بوده اند که قطعا

و در مرحلــه پنجــم؛ بایــد روایــایت که خماطب آهنا عامۀ مــردم بوده اند، 
برریس شود.

ایــن ســیر طبیعــی پیگیــری مباحــث علمی و معرفیت اســت کــه از این 
یق، حمقق به نتیجه درســت و صحیح می رســد. برخالف بســیاری که  طر
در قــدم اول بــه ســراغ گام پنجــم یعــین روایایت که خماطــب آن عموم مردم 
بوده اند، رفته و مطالب آن روایات عامیانه را به عنوان معیار معارف شیعه 
گــر کی مطالــب باالتری از فهــم آهنا را از  مورداســتفاده قــرار می دهنــد! و ا
روایات بیان کند، گمان می کنند که آن مطلب چیزی غیر از دیدگاه امئه؟مهع؟ 
اســت. غافــل از اینکــه بیانــات اهل بیــت؟مهع؟ مراتب و مراحــل متعددی 

دارند. دراین باره حضرت ختمی مرتبت حممد مصطیف؟ص؟می فرمایند:
ْم«1:  َقْدِر ُعُقوِلِ

َ
اَس َعل

ّ
لَن

َ
َم ا

ّ
ِل

َ
ْن ُنک

َ
ِمْرَنا أ

ُ
ْنِبیاِء أ

َ ْ
ل

َ
ا َمَعاِشَر ا

ّ
»ِإَن

یمی. می که با مردم به اندازه عقل شان سخن بگو ما پیامبران مأمور
ازایــن رو منی شــود هــر روایــیت را به عنــوان معارف اهل بیــت؟مهع؟ معریف 
کرد. این موضوع، نشــان دهنده امهیت دعاهایی چون مناجات شــعبانیه 

است که در بیان معارف اصیل دیین هستند.

کافی، ج1، ص23.  .1
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ً معارف و حمتوای 
یژگی وجــود دارد؛ اوال در مناجــات شــعبانیه هــر دو و

 
ً
آن در ســطحی عایل اســت و ســطح معرفیت آن پاینی نیامده است؛ و ثانیا

کرده باشد. نقل به لفظ شده  نه اینکه با نقل به معنا تغییر پیدا 

سبک اهل بیت؟مهع؟ در بیان معارف عرفانی
کــه بــزرگان عرفــا در آثــار عرفــاین  ادعیــه اهل بیــت؟مهع؟ عمده مطالــیب را 
گرفتــه و بلکــه از آهنــا عمیق تــر و دقیق تــر هــم هســتند؛  بــر  خــود آورده انــد در
ایــن  بیــان  هنــگام  در  کــه  داشــته اند  قــرار  فــیق 

ُ
ا در  اهل بیــت؟مهع؟  امــا 

کرده انــد  معــارف، هــم عمــق مطلــب را فرموده انــد و هــم به گونــه ای تعبیــر 
پــا نگــردد  کــه کــی حساســیت پیــدا نکنــد و آشــویب در میــان عامــه مــردم بر
و انســان در نــگاه اول می پنــدارد کــه مطالــیب عــادی و ســطحی بیــان شــده 

اســت.
یح گفته  گــر صر معــارف بلنــد توحیــدی و عرفاین به گونه ای اســت که ا
شود بسیاری از افراد در برابر آن موضع گرفته و آن را انکار می کنند؛ و مجعی 
از عرفا چون آن جامعّیت را نداشــته اند به گونه ای این مســائل را گفته اند 

کرده اند. که اسباب بدفهمی شده و حیت عّده ای ایشان را تکفیر نیز 
لطافت بیان مسائل عرفاین در روایات، خود از معجزات اهل بیت؟مهع؟ 
اســت. این ســبک بیان را ســبک ســخن در ســخن نیز می توان نامید که 
پایه گــذار آن قرآن کــرمی اســت و در آن اوج معــارف با زباین ســاده و به ظاهر 
 برای فهم آن 

ً
خایل از ظرافت در البالی دیگر مطالب بیان شــده و طبیعتا

باید دقت و تأمل کرد.
یرات فلسفه« می خوانمی: یف »تقر در کتاب شر

خباری 
َ
باید باب معارف را از ادعیه فهمید، منی توان باب معارف را از ا
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کــه مــورد خطــاب، مردمان علم ندیــده و حمکت ندیده بــوده فهمید. باید 
معارف را از ادعیه آهنا آموخت، چون طرف خطاب در ادعیه حق سبحانه 
اســت؛ لذا می بیین مجالت فصوص در معین با ادعیه موافق اســت منهتا 
حضــرت امیــر؟ع؟ متــأدب بــوده و توانســته حــق بیــان را ادا منایــد؛ ویل 

صاحب فصوص متأدب نبوده و نتوانسته حق را ایفا کند.1
َة« 

َ
َوســیل

ْ
ْیــِه ال

َ
 به عنوان مثــال خداونــد در قــرآن می فرمایــد:  »َو اْبَتُغــوا ِإل

)مائده:35(؛ و می دانمی ما برای تقّرب وسیله هایی مانند مناز و دعا و روزه 
می. و نیز وجود مقدس امئه؟مهع؟ دار

اما در مناجات مخس عشره می خوانمی که: 
ْنَت«2:

َ
 ا

ّ
یَك ِااَل

َ
نا ِال

َ
َة ل

َ
»َوال َوسیل

می جز خودت. وسیله ای به درگاهت ندار
امام ســجاد؟ع؟ در این مناجات می فرمایند:  »خدایا! وســیله ای برای 

رسیدن به تو نیست مگر خوِد تو«.
یــد: »خدایا!  گــر در معنــای ایــن عبــارت دقت کنــمی درحقیقت می گو ا
هروســیله ای که ماســوای تو )مناز و دعا و امام و ...( هســت جدای از تو و 

جز تو نیست.«
ْنَت 

َ
ْنت و ا

َ
ُة ا

َ
ْنَت؛ یعین: »الَوســیل

َ
 ا

ّ
یَك ِااَل

َ
نا ِال

َ
َة ل

َ
به عبارت واضح، ال َوســیل

گر گفته می شود که مناز و دعا و روزه و امام وسیله هستند،  ة«. پس ا
َ
الَوسیل

براساس فرمایش امام سجاد؟ع؟ می توان گفت: مناز و روزه هیچ استقالیل 
از خداوند ندارد و جدای از او نیســت و این مهان حقیقت توحید اســت 

ید هیچ چیزی جدا و مستقل از خداوند نیست. که می گو

1. تقريرات فلسفه حضرت امام خمینی، ج 2، ص184.
. ِ

2. ُمناجات الُمطیعین لَلّ
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گر چننی چیزی با صراحت از لسان یکی از بزرگان عرفان بیان شود،  ا
گاهان به اعتراض بلند می شــود؛  صدای بســیاری از ساده اندیشــان و ناآ
ْنــَت« کــی 

َ
 ا

ّ
یــَك ِااَل

َ
نــا ِال

َ
َة ل

َ
ویل چــون امــام معصــوم می فرمایــد: »َوال َوســیل

اعتــرایض منی کنــد؛ چــون حضرت توحیــد را در پرده بیــان می کنند و کی 
این صغری و کبری را کنار یکدیگر منی چیند که: اإلمام وسیلٌة، و الوسیلُة هی 
اهلُل تبارک وتعایل، تا به آن حریف برسد که ظاهرش از دید برخی کفرآمیز است 

و باطنش توحید حمض.
در خوانــدن ادعیــه و مناجات هــایی مثــل مناجــات شــعبانیه نباید به 
کتفا کنمی و لذا باید به لــوازم و نتایج مطالب هم دقت  ظاهــر اولیــه الفــاظ ا

کنمی تا بتوانمی معارف عمیق اهل بیت؟مهع؟ را در آن بیابمی.

جایگاه مناجات شعبانیه
یژگی هــای مناجــات شــعبانیه،  مضامــنی عــایل و معــارِف  از و یکــی 
بلند و عمیــق آن اســت کــه بســیاری از اصول و پایه هــای معارف و  بســیار
بــر گرفتــه اســت؛ معــاریف که مهه آهنا در  ارکان و آداب ســلوک ایل  اهّلل را در
کنده شاهد و گواه داشته  میراث شیعه و روایات اهل بیت؟مهع؟ به شکل پرا
و متواتــر اســت و در اینجــا کنــار هم گرد آمده اســت. از مهــنی رو بزرگان در 

یخ به این دعا اعتنا و توجه خایص داشته اند. طول تار
کبیر انقالب اسالمی حضرت امام مخیین)ره(می فرماید:  بنیان گذار 

»مناجــات شــعبانیه از مناجات هــایی اســت کــه کم نظیــر اســت... از 
امئــه؟مهع؟ هــدی ادعیــه ای وارد شــده کــه مضامنی آهنــا را باید تأمــل کرد و 
آهنایی که اهل نظر هســتند، اهل معرفت هســتند آهنا را شــرح کنند و آهنا را 
گرچه هیچ کس منی تواند آن چیزی که به حسب واقع  به مردم ارایه دهند؛  ا
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هست شرح کند.«1 
گر انسان دنبالش برود  »مناجات شــعبانیه از مناجات هایی است که ا

و فکر در او بکند، انسان را به یک جایی می رساند.«2
گــر یــک نفر انســان  »مناجــات شــعبانیه از مناجات هــایی اســت کــه ا
دل ســوخته، یک عارف دل ســوخته، نه از این عارف های لفظی،  خبواهد 
این را شرح کند و شرح کند از برای دیگران، بسیار ارزمشند است و حمتاج 

به شرح است... .«3
خامنه ای مدظلــه  آیت اهّلل العظمــی   حضــرت  انقــالب  معظــم  رهبــر 

می فرماید:
»مناجــات شــعبانیه - کــه روایت شــده اهل بیــت؟مهع؟ بــر آن مداومت 
بان شــیوای آن، با  داشــتند- یکــی از دعاهایی اســت که حلــن عارفانه و ز
مضامنی بسیار واال و سرشار از معارف عایل ای مهراه است که نظیر آن را 
بان   با آن ز

ً
بان های معمویل و حماورات عادی منی توان یافت و اساسا در ز

قابل ادا نیست.«
ین بندگان  یده تر »این مناجات، منونه کامی از تضرع وصف حال برگز
صالح خدا با معبود و حمبوب خود و ذات مقدس ربویب است. هم درس 
معارف اســت، هم اســوه و الگوی عرض حال و درخواســت انسان مؤمن 

از خدا.«4
یــزی؟هر؟ دراین بــاره  مرحــوم آیــت اهّلل حــاج میــرزا جوادآقــا ملکی تبر

می فرماید: 

1. صحیفه نور، ج20، ص83.
2. صحیفه نور، ج1۹، ص2۵3.

3. صحیفه نور، ج21، ص2.
4.  پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب )136۹/10/1(.
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»مناجات شــعبانیه، حاوی علوم فــراواین در چگونگی معامله بنده با 
خدای عّزوجل، ادب دعا و استغفار است.

مناجــات شــعبانیه، مناجــات معرویف اســت و اولیای خــدا خباطر این 
 به جهت 

ً
مناجــات شــعبانیه اســت که با ماه شــعبان انــس دارند و اصــال

مهنی مناجات، منتظر و مشتاق این ماه هستند.
این مناجات بزرگی اســت و یکی از ارمغان های آل حممد می باشــد که 
بزرگی آن را کی که قلب سامل و گوش شنوایی داشته باشد، درک می کند؛ 

و اهل غفلت از درک فواید و نورهای آن یب هبره اند.«1
آیــت اهّلل شــهید مطهــری؟هر؟ نیــز در توصیــف ایــن مناجات شــعبانیه 

چننی می فرماید:
»]مناجــات شــعبانیه[ دعــایی اســت در ســطح امئــه؟مهع؟، یعین خیی 
ســطِح باالســت. انســان  وقــیت این دعــا را می خوانــد، می فهمد کــه اصالً 
روح نیایــش در اســالم یعــین چــه؟ در آجنا جز عرفان و حمبت و عشــق به 
خدا، جز انقطاع از غیر خدا )منی دامن چه تعبیر بکمن( و خالصه جز سراسر 
یت، چیز دیگری نیست، و حیت تعبیرایت است که برای ما تصورش  معنو

هم خیی مشکل است.«2
حضرت آیت  اهّلل جوادی آمی � می فرماید:

 در متــام ادعیه ای که در طول ســال مطرح اســت دعایی مانند 
ً
یبــا »تقر

مناجات شعبانیه کم دیده می شود تا در آن به خداوند عرض کنمی خدایا! 
توفیــق بــده کــه من به طرف تو ســیر کمن، اول منادات داشــته باشــم، وقیت 
نزدیــک شــدم چــون جای ندا نیســت با تــو مناجات کــمن و از منادات به 

1. المراقبات، فصل نهم، مراقبات ماه شعبان.
2. مجموعه آثار، ج22، صص۷33-۷34.
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مناجات منتقل شــوم وقیت خیی نزدیک شــدم باید ساکت باشم تا مشا از 
آن طرف حرف بزنید.

که  مناجــات شــعبانیه، مناجــات کبیــر در میــان مناجات هاســت؛ چرا
معــارف بلنــدی که در آن اســت در کمتــر مناجایت یافت می شــود. در این 
می،  می و هم ناز دار مناجــات آمــده اســت که ما در حمضــر اهلی هم نیــاز دار
گر از ما  یــمی ا ماننــد ایــن کالم کــه از امئــه؟مهع؟ آموختمی و بــه خداوند می گو

یمی تو چرا نبخشیدی؟«  گناه کردی ما هم می گو بپریس چرا 

راه های کشف اعتبار ادعیه
راه اول:  مقبولیت دعا نزد بزرگان، علما و فقها و مداومت آنها

بــزرگان فقــه و حدیــث و حمکــت و عرفــان بــر قرائــت برخــی از ادعیــه 
مداومــت داشــته و آن را تکــرار می کردنــد. نقل این ادعیه از ســوی بزرگان 
و تکــرار و مداومــت بــر قرائــت آهنــا بیانگر این اســت که نزد آنان شــواهد و 
قرایین وجود داشــته که نشان دهندۀ صدور دعا از سوی امام معصوم؟ع؟ 
بوده است. مناجات شعبانیه نیز چننی است و بزرگاین بسیار بر قرائت آن 
مداومت کرده و به آن توجه داشــته اند و ســیرۀ اصحاب و بزرگان بر نقل و 

خواندن این دعا، یکی از شواهد اعتبار مناجات شعبانیه می باشد.

راه دوم: سنجش از طریق محتوا
 بســیاری از ادعیــه دارای حمتــوایی بســیار غین و عایل اســت که ازنظر 
خیی احتمال اینکه از غیر امام معصوم صادر شده باشد، وجود ندارد. تار

بــه اعتراف بــزرگان از علما، مناجات شــعبانیه دارای معارف خاص و 
مطالب بسیار عایل و بلندی است که بدون شک چننی حمتوا و مضامنی 
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گران قدری در دست کی غیر از اهل بیت؟مهع؟ نبوده است.
گــر کی خبواهــد چننی دعــایی را به  نام معصــوم از خود  ضمــن اینکــه ا
جعل کند، عی القاعده باید انســان خیانت کار و دروغ گویی بوده باشــد که 
بروز چننی مطالیب در این سطح معرفیت از یک شخص دروغ گو حمال است.
در مســائل عامیانــه مــوارد متعــددی از جعل وجود دارد که به آســاین 
می تــوان بــه صحــت نداشــن و عدم صدور آهنا از ســوی امــام معصوم یپ 
ُبــرد. امــا احادییث که ازنظر معرفیت، دارای حمتوای غین و عایل می باشــند، 
حمتوا و ساختارشان به گونه ای نیست که بتوان آن را به غیر اهل بیت؟مهع؟ 
یخ کی مطرح نشــده که در این افق و در  نســبت داد یا دســت کم در تار
چننی ســطحی از معرفت باشــد که بتواند مطالب و مضامنی این چنیین را 

جعل مناید و آن را هم به دروغ به امئه؟مهع؟ نسبت دهد.
لذا مضامنی واالی مناجات شــعبانیه و برخی دیگر از ادعیه مشــهور، 

ین شاهد بر حقانّیت این دعاها است. مهم تر
عالوه براین معموالً کساین که دعا یا حدییث طوالین را جعل می کنند، 
رّد پــایی از جعــل و دروغ خود بــایق می گذارند و مطالیب غلط نیز در ضمن 
دعا و حدیث بیان می کنند و عالوه بر اینکه دارای مضامنی عایل نیستند، 

از مطالب غیرصحیح نیز خایل منی باشند.1 

راه سوم: یافتن مشابهات در سایر ادعیه
ســومنی راه بــرای ارزش گــذاری بــر ایــن نــوع دعاهــا یافــن منونه هــای 

که برای سی روز متوالی اين ماه مبارک نقل شده، ضمن  1. مثاًل ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان 
کتب شــیعی نیــز نیســت و برخی از  نداشــتن محتــوای عمیــق و دقیــق، دارای ســند صحیــح در 
کرده، با مضامین شیعی  مضامین آن مانند اینکه شــب قدر را در دعای روز بیســت و هفتم بیان 

متناسب نیست و به همین جهت نیز نزد بزرگان دارای اعتبار نبوده است.
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مشابه آن در دیگر متون است. مثالً فقره های خمتلیف از مناجات شعبانیه 
 در ادعیه خود 

ً
 در دیگــر ادعیــه اهل بیــت؟مهع؟ خصوصــا

ً
را می تــوان دقیقــا

حضرت امیراملؤمننی؟ع؟ یافت.
 برخــی از فقره های آن بعینه در »مناجــات اهلّیات حضرت أمیر« 

ً
مثــال

تألیف حممدبن عمران مرزباین )م384ق ( دیده می شود. مضامنی بسیاری 
کنده در دیگر ادعیه آمده است. پرا از فقرات هم به طور

درجممــوع مناجــات شــعبانیه از جهت اعتبار و اســتناد، جزء دعاهای 
گر هیچ ســندی هم نبود، مطالیب که از  بســیارخوب و قابل قبول اســت و ا

بزرگان در امهیت آن نقل شد برای اعتبارش کفایت می کند.

اهمیت دعای شعبانیه
سفره توحید و معارف

یــن نکتــه در بــاب امهیــت مناجات شــعبانیه، معــارف خایص  مهم تر
اســت کــه در ایــن مناجات مطرح شــده اســت. ادعیۀ امئه؟مهع؟ بــه اعتبار 
حاالت خمتلف ایشان، انواع گوناگوین دارد و در بسیاری از ادعیه موضوع 
و مســأله خایص مدنظر اســت؛ مثل ادعیۀ امام ســجاد؟ع؟ برای فرزندان، 
دعــای هنــگام رفــن به منــاز مجعه، دعــای عید فطــر، دعای عیــد قربان، 
یۀ خایص  دعای خمت قرآن یا دعا در ســالم بر مالئکه اهلی که هر یک زاو

را نشان می دهند و ناظر به ابعاد حمدودی از معارف هستند.
از اختصاصــات مناجــات شــعبانیه ایــن اســت که اشــاره به ســطحی 
بســیار عــایل از معــارف دارد کــه به نــدرت می تــوان دید چننی معــاریف در 
کنار هم و در یک دعا مجع شــده باشــد؛ هرچند رگه هایی از این معارف را 

کرد. گانه در دیگر ادعیه می توان جستجو  به صورت جدا
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لــذا بزرگان فرموده اند که مناجات شــعبانیه، جزء منابعی اســت که در 
باب سلوک و عرفان می توان از آن بسیار هبره برد.

یزی در این باره می فرماید: مرحوم آیت اهّلل حاج میرزاجوادآقا ملکی تبر
»ایــن مناجــات، شــامل مطالــیب اســایس در مــورد چگونگــی معاملــه 
بنــدگان بــا خدای بزرگ بوده و آداب خواســن، دعــا و طلب آمرزش از او 
را، آن گونه که شایســته اســت، بیان می کند و استدالل های جالب توجهی 
جهــت امیدوارشــدن بــه درگاه خدا که برای مناجات با او مناســب اســت 
بــر دارد؛ و به روشــین، مالقــات، نزدیکــی و دیــدن خــدا را معــین می کند  در
و به این ترتیب شــهه های ســالک، شــک های منکر  و وحشت اهل شک 
را برطــرف می کنــد؛ و نیز اشــاره ای به شــناخت نفس و اینکه شــناخت آن 

باعث شناخت پروردگار است دارد.«1
بلندای معارف مناجات شعبانیه و امهیت آن را در چندجهت می توان 

خالصه منود:
یف از اول تــا به آخر، حال  1. حــال مناجات کننــده در ایــن دعای شــر
ت و نداری خود و دیگر 

ّ
 به فقر و ذل

ً
کننده دامئا عبودّیت مطلق است و دعا

موجــودات در برابر خداونــد غیّن مطلق اعتراف می کند و تکیه بر هرچیزی 
غیر از خداوند را از خود نیف می کند. به تعبیری در سراسر این دعا، توحید 

افعایل و امسایئ  و صفایت موج می زند.
2. در ایــن دعــا،  تقاضــای دنیــوی وجــود نــدارد و متام درخواســت ها، 

حاجات معنوی است.
3. مراتــب درخواســت ها از جنــات در آخــرت آغــاز می شــود و پله پلــه 

1. المراقبات،  فصل نهم، مراقبات ماه شعبان.
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تــا مّهــت رســیدن به هم نشــیین بــا امساء اهلــی و رســیدن به کمــال انقطاع 
وصــول بــه معــدن عظمــت و نور عــّز خداونــد و در یک کالم، رســیدن به 
ین  یــن مقامات معنوی و برتر درجــۀ توحیــد حقییق ادامه می یابد و عایل تر
چیزهــایی که ممکن اســت یک بنــده از خداوند خبواهــد، در این مناجات 

یف تقاضا شده است. شر
بان اهل معرفت آمده،   بسیاری از مقامایت را که برای اولیای خدا در ز
ین شاهد  می توان از ادعیۀ اهل بیت؟مهع؟ استخراج کرد. این ادعیه مهم تر
در مقام انسان کامل و بیان هدف سلوک از دیدگاه امئه اطهار؟مهع؟ است. 
گر کی در آن تأمل کند،  مناجات شــعبانیه ازاین دســت دعاهاســت که ا
بســیاری از شــهات در باب غایت سلوک ایل اهّلل و معرفُةاهّلل برایش حل 

می شود.
4. انسان هنگام ورود به حمضر حضرت حق می تواند از درهای خمتلیف 
چــون درب اســتغفار، درب رضــا و تســلمی،  درب تواضــع و تضــرع، درب 
خــوف یــا درب حمبــت و رجــاء و... وارد شــود تــا حالــش اصــالح شــود و 
بتوانــد از خداونــد مدد و فیض بگیرد. مهم اســت که بدانمی هنگام ارتباط 
 از خداونــد با چه نوع و 

ً
بــا خداونــد اواًل از چه مســیری وارد شــومی و ثانیا

چه حلین تقاضا کنمی.
کردن را به ما آموخته اند و  امئه؟مهع؟ در دعاهای خود انواع خمتلف دعا

هرکس به تناسب حالش می تواند ازاین روش ها استفاده کند.
از  متنّوعــی  ســبک های  بــا  شــعبانیه  مناجــات  در  أمیراملؤمنــنی؟ع؟ 
خداونــد حاجــت متنــا می کنند و اســتدالل هایی را در حمضــر خداوندمتعال 
عرضــه می کننــد کــه بــه تعبیــر عــارف بزرگــوار،  آیــت اهّلل حــاج میرزاجوادآقا 

یزی، تأمل در این استدالل ها برای خود  ملکی تبر
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باب مستقی برای آموخن چگونگی گفتگو با خداوند است.

هدف زندگی در مناجات شعبانیه
یف دارای پشــتوانۀ معرفــیت بســیار غــین اســت و  ایــن مناجــات شــر
یزه کاری های مســائل ســیر و  حضــرت امیراملؤمنــنی؟ع؟  طــی فقرات آن، ر
سلوک و حرکت به سوی خداوندمتعال را به طوردقیق بیان فرموده اند و از 
یندۀ  این دعای  ظرایف موجود در مناجات به روشین معلوم می شود که گو
یف در اوج معرفت به خداوند قرار دارد و این بیانات از مقام عصمت  شر

و طهارت صادر شده است.
در این دعاها باید به این نکته مهم توجه کنمی که امئه؟مهع؟ از خداوند 
چــه چیزهــایی خواســته اند و طالــب چــه مقامــایت شــده اند. بدون شــک 
درخواســت ایــن مقامــات عالیــه بــا ایــن ادبیــات و در این ســیاق به این 
گر برای  معناســت که رســیدن انسان به این درجات، شــدین است وگرنه ا
انســان قابل دســتیایب نبــود، هیــچ گاه اهل بیــت؟مهع؟ رســیدن بــه آهنــا را از 

خداوند به این شکل خواستار منی شدند.
به طور منونه در مهنی دعا حضرت می فرمایند: 

ِ ُقْدِسَك«:
ّ

ل اِئَك َو َمَ ْسَ
َ
اِح أ َ َ

ْوِح ن ِت ِف َر »َو ِهَّ
کامیایب امساء خودت و جایگاه قدست قرار بده. و مّهمت را در نسمی 

یعین انسان می تواند به امساُءاهّلل و به حمل قدس خود خداوند برسد. 
حمل قدس یعین حمی که مقدس و منزه است از اینکه غیر خداوند خبواهد 
یمی:  »تعایل  در آجنا وارد شــود؛ چنانکه ما هنگام یادکردن از خداوند می گو
وٌس«. پس مقام قدس یعین آجنایی که منزه است از 

ّ
وٌح ُقُد

ّ
و تقدس«  و »ُسُب

اینکه خملوق بتواند وارد آن شود.
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ِ ُقْدِســَك« به این معناســت 
ّ

ل اِئَك َو َمَ ْسَ
َ
ــاِح أ َ َ

ْوِح ن ــِت ِف َر بنابرایــن »َو ِهَّ
کــه عبــد بایــد به حنوی خاص به این حمل قدس کــه غیر از خداوند در آن 
 کیفیت حصول این راه، مهاین است که بزرگان 

ً
ما

ّ
راهی ندارد، برسد و مسل

و اهــل معرفــت از آن به »فناء« تعبیر می کنند که رســیدن بدون واردشــدن 
است.

گر  می و ا مــا بایــد ایــن معارف عمیــق را از ادعیــۀ اهل بیت؟مهع؟ بیامــوز
تعلــمی و آمــوزش ایشــان نبود در شــرایط عــادی هیچ گاه ادراک مــا به این 
 امام رضا؟ع؟  را نزد 

ً
 به فکر ما منی رســد کــه مثال

ً
افــق راه منی یافــت. معموال

خــدا واســطه قــرار دهــمی تا برای مــا شــفاعت منایند تا به حمــل قدس اهلی 
که چننی چیزی  یعــین آجنــایی کــه هیچ خملویق در آن راه ندارد، برســمی؛ چرا
گر تصور کنمی آن را ممکن منی دانمی؛ اما وقیت این  را اصــالً تصــور منی کنــمی و ا
مضمون در ادعیه تکرار شــده و رســیدن به این مقام را غایت ســیر انسان 
معریف می کند، متوجه می شــومی که دیدگاه ما نیز نســبت به هدف زندگی 

باید تغییر و به آن غایت توجه کند.
یف می خوانمی: وقیت در این مناجات شر

وِر  وِب ُحُجَب الّنُ
ُ
ُقل

ْ
ْبَصاُر ال

َ
َق أ ِر ْ َ

یَك َحّتَ ت
َ
وِبَنا ِبِضیاِء َنَظِرَها ِإل

ُ
ْبَصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»َو أ

َعَظَمِة«:
ْ
 ِإیَل َمْعِدِن ال

َ
َفَتِصل

کــن  یــش روشــن  و دیــدگان دل هامیــان را بــه پرتــو نــگاه به ســوی خو
ــه سرچشــمه عظمــت متصــل  ــده و ب ی ــور را در ــدگان دل پرده هــای ن ــا دی ت

شــود.
 هــدف انســان از زندگــی بایــد تغییــر  کنــد و بــا ایــن طــرز نگاه، 

ً
طبیعتــا

یزی و حیت رفتار و اخالق آدمی متحّول  شود. شاید  جهت گیری و برنامه ر
بــه مهــنی جهــت نیز باشــد که بزرگان ســفارش دارنــد که مؤمن ســعی کند 
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روزانــه الاقــل یکی از مناجات مخس عشــره یــا دعای أبومحــزه یا مناجات 
شــعبانیه و... را کــه بــنی بــزرگان معــروف و متــداول بــوده، خبوانــد و ببیند 
کردن، چگونــه از خداونــد درخواســت صفات و  کــه امئــه؟مهع؟ هنــگام دعا
مقامــات و معــاریف را می کننــد کــه از افــق فکــر و ذهن ما به طــورکل خارج 

است.
این مقامایت که در ادعیه از خداوند تقاضا می کنمی درحقیقت، چیزی 
جز شــرح مقام انســان کامل و صفات شیعیان حقییق نیست و باید انسان 

یش را برآن اساس تنظمی کند. مؤمن هدف زندگی خو

مداومت ائمه اطهار؟مهع؟ بر این دعا
از دیگــر جهــات برجســته در مناجــات شــعبانیه، ایــن اســت کــه امئــه 
اطهــار؟مهع؟ مهگــی بــر خوانــدن ایــن مناجــات در مــاه شــعبان مداومــت 

داشته اند.
بــاره دیگر  تعبیــری در بــاب مناجات شــعبانیه بیان شــده که شــاید در

ادعیه وارد نشده باشد، آجنا که می فرماید:
كانوا  مئــه من ولــده ؟مهع؟  »إهنــا مناجــاة أمیراملؤمنــن عل بــن أیب طالب ؟ع؟ وال

یدعون هبا ف شهر شعبان«1:
این مناجات حضرت امیراملؤمننی و یکایک امئه؟مهع؟  از نســل ایشــان 

در ماه شعبان بوده است.
آری! مناجــات شــعبانیه جزء ادعیه ای اســت کــه اختصاص به یکی 
از امئــه؟مهع؟ نــدارد بلکــه مهــه حضــرات معصومــنی: در مــاه شــعبان به آن 

1. اقبال االعمال، ج2، ص68۵.
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بــارۀ هیچ یــک از ادعیــه   در
ً
یبــا مداومــت داشــته اند و چنــنی مضمــوین تقر

نیامده یا به ندرت بیان شده است.
بســیاری از ادعیــه به گونه ای اســت کــه به نام یکــی از امئه اطهار؟مهع؟ 
یه گردآوری  معــروف اســت، ماننــد ادعیــۀ امیراملؤمننی که در صحیفــه علو
شــده و ادعیۀ امام ســجاد؟ع؟ که در صحیفه سّجادیه مجع آوری گردیده و 
یه و صحیفه کاظمیه که بزرگان  ادعیۀ دیگر صحیفه ها مانند صحیفه مهدو

کرده اند. ین خمتلف ثبت و ضبط  آهنا را ذیل عناو
 ایــن ادعیــه را امامان دیگر هــم می خوانده انــد؛ ویل اینکه متام 

ً
مســلما

امئه؟مهع؟ بر آن مداومت داشته باشند، مطرح نیست.
بوده انــد،  مظاهــر  اهلــی  از  مظهــری  یــک  هــر  چــون  اطهــار؟مهع؟  امئــه 
حال وهوای شــان نیــز در مناجــات و دعــا و ارتباط بــا خداوندمتعال امجاالً  
متفــاوت بوده اســت. لذا از نوع دعا و حمتــوای آن معموالً می توان حدس 
زد که متعلق به کدام یک از معصومنی می باشــد. در برخی امئه؟مهع؟ حال 
خوف و در برخی حال رجاء کمی بیشتر بوده است و برخی از بزرگواران به 
جنبۀ وحدت بیشتر نظر داشته و در بعیض نظر به جنبه وحدت در کثرت 

غلبه داشته است.
گــر ادعیه امیراملؤمننی را با دعاهای امام ســجاد؟ع؟ مقایســه  ازایــن رو ا
کنــمی، تفــاوت  حلــن ادعیه کاماًل آشــکار و روشــن اســت؛ امــا در این میان 
برخــی از دعاهــا به شــکی انشــاء شــده اند کــه با مهه حــاالت و ظهورات 
و جلــوات اهلــی ســازگار می باشــند. امــا مهــۀ امئــه؟مهع؟ بــا توجه بــه وجود 
حــاالت خمتلف شــان، بر خوانــدن مناجات شــعبانیه مداومــت و مواظبت 
داشته اند؛ گویی که این مناجات، اختصاص به یک جتی خاص و مرتبۀ 

به خصویص ندارد.
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سفره مناجات شعبانیه در ماه شعبان
روح انســان بــرای حرکت به ســوی خداونــد مانند بدن انســان نیاز به 
چیزهای خمتلف دارد. مهان طورکه بدن انسان با یک نوع غذا و نوشیدین 
خاص هیچ وقت اشباع و درمان منی شود، روح آدمی نیز برای تریّق و رشد 
بــه خوراک هــای معنوی متعدد نیازمند اســت، به مهنی جهت در مکاتب 
تربییت اهلی هیچ گاه انسان را به یک نوع عبادت خاص حمدود نکرده اند.
هرچنــد کــه بــرای زنده ماندن روح، مهــنی منازهای واجب کایف اســت 
چنان کــه بــرای زنده ماندِن بــدن آدمی نیز تهنا آب ونــان کفایت می کند؛ اما 
کی های معنوی  گــر قــرار بر رشــد و تکامل  باشــد، روح انســان نیز بــه خورا ا
یعت به مثابۀ انواع  متعّدد از انواع اذکار و منازها و ادعیه نیاز دارد که در شر

غذاهای رنگنی یک سفره، بیان شده است.
این مســأله سبب شــده که به خصوص در میراث اهل بیت؟مهع؟ برای 
هر وقت و هر روز و هر ماه، ادعیۀ خایص وجود داشته باشد. گرچه عادت 
عموم مردم بر اجنام یک جمموعه عبادات ثابت است و تنوع تغذیه معنوی 

چندان مرسوم نیست.
ویل امئــه اطهــار؟مهع؟ این گونــه نبــوده و در زمان هــای خمتلــف از ادعیــۀ 
یت هالل  متناســب مهان روز و ماه هبره مند می شــدند. مثالً از ابتدای رؤ
یت  مــاه رجــب تا آخر ماه، نوع خایص از دعاها را تالوت می کردند و با رؤ

هالل ماه شعبان تا آخر ماه، ادعیه خاص مهان ماه را قرائت می کردند.
هر دعایی با ســبک خایص با خدا ارتباط برقرار می کند و مظهر بعیض 
از امساء و صفات خاص اهلی می باشــد و هر ماه از ماه های مقری و هر روز 
هفتــه و مــاه نیــز در عــامل معنــا، خصوصیت خــاص خود را داشــته و مظهر 
امســاء و صفــات خایص می باشــد و متناســب با آن، مضامــنی دعاهایش 
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نیز متفاوت اســت. در برخی از ماه ها ارتباط ملک با ملکوت بســیار قوی 
اســت و َدرهای آمسان بیشــتر باز می باشــد؛  لذا ســطح ادعیه نیز در آن ماه 

بسیار باال می رود ویل در برخی از ماه ها این گونه نیست.
اوج معرفــیت ادعیــه در ســه مــاه مبارک رجــب، شــعبان و رمضان و در 
یادی از ادعیه را به  دهه اول ذی احلجه است که در کتب ادعیه، حجم ز
خود اختصاص داده اند؛ برخالف ماه ذی القعده یا مجادی الثانیه که دعا 
کمتر وارد شده است. البته ایهنا، آن ادعیه ای است که به دست ما رسیده 
 اصل ادعیۀ اهل بیت؟مهع؟ چندین برابر بوده است که متأسفانه در 

ً
و قطعا

یخ مفقود شده اند. گردباد حوادث تار
به هرحــال هــر ماه مقری ملکویت دارد و متناســب بــا آن ملکوت، ادعیه 
خایص در آن وارد شده است. ماه رجب، شعبان و رمضان در بنی ماه های 
ســال امهیــت خایص دارد. معروف اســت اهل معرفــت و اولیای اهلی دعا 
می کردند تا خداوند عمرشــان را طوالین کند تا این ســه ماه را درک کرده و 
گر قرار اســت از دنیا بروند از فیض این ســه ماه حمروم نشــوند. در روایات  ا
 این سه ماه به عنوان یک جمموعه به هم پیوسته موردنظر قرارگرفته اند 

ً
مکررا

و توصیه شــده درجمموع این ســه ماه مراقبه بیشــتر باشــد و اشاره شده که 
ماه رجب ســفره خاص اهلی و برای خواص اســت و ماه شــعبان عمومی تر 
بوده و ماه رمضان ســفرۀ عام اســت؛ یعین هم خوراک معنوی متناســب با 

عوام در آن یافت می شود و هم غذاهای متناسب با خواص.
کرم؟ص؟ روایت شده است:  از پیامبرا

ِت«1: ّمَ
ُ
 َشْهُر اهلِل َو َشْعَباَن َشْهِري َو َرَمَضاَن َشْهُر أ

ً
 ِإّنَ َرَجبا

َ
ال

َ
»أ

1. ثواب األعمال، ص۵4.
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گاه باشــید! رجب ماه خداســت و شــعبان ماه من است و رمضان ما  آ
امت من است.

ماه شعبان اختصایص به رسول خدا؟ص؟ دارد؛ چنان که فرمود: 
 َشهِري«1:

َ
َعاَنِن َعل

َ
»َشعَباُن َشهري َرِحَم اهلل َمن ا

شعبان ماه من است، رمحت خدا بر کی که من را در این ماه کمک 
کند.

اینکــه می فرماینــد مــن را یــاری کنیــد بدیــن معناســت کــه قرار اســت 
حضــرت در ایــن مــاه تصرف خــایص در نفوس اجنــام داده و از انســان ها 
دســتگیری مناینــد و بــرای این تصرف و دســتگیری خاص، انســان ها باید 

کنند. حضرت را یاری 
حضرت در این ماه، دست خود را به سوی بندگان دراز کرده و مؤمننی 
را به ســوی ملکــوت می کشــند؛ یاری کــردن مــا نســبت بــه حضــرت بدیــن 
یســمان نبوت و والیت  معناســت که ما هم دســت ایشــان را بگیرمی و به ر
چنگ بزنمی و با روزه و عبادت و مناجات در این ماه، قابلیت کسب کنمی 
 ملکوت 

َ
تــا اولیــای خــدا بتوانند از ما دســتگیری کرده و ما را به مســت عامل

بکشانند.
خواندن مناجات شعبانیه درحقیقت اجیاد زمینه در قلب و جان برای 
کرم اســت و با مداومت بــر قرائت این  هبره بــردن از فیوضــات نفــس پیامبرا
دعاهــا بایــد خود را بــه آن حضرت نزدیک منایمی تا ما را به ســوی خداوند 

کشانده و به مقصود برسانند.
 رابطــه لطیــیف در مناجات شــعبانیه بــا ملکوت این مــاه وجود 

ً
ما

ّ
مســل

1. مصباح المجتهد، ج2، ص۷28؛ اقبال االعمال، ج3، ص۷82.
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یاد  دارد کــه براســاس آن امئــه؟مهع؟ ایــن مناجات را در ماه شــعبان املعظم ز
می خوانده اند.

پس اصل این دعا با این الفاظ و مضامنی و این حنوه ورود و خروج، 
متناســب با ماه شــعبان است و ماه های دیگر به تناسب خودش ادعیه ای 
متفاوت دارد. لذا خوب است که در ماه مبارک رمضان،  به جای مداومت 
بــر خواندن مناجات شــعبانیه ادعیۀ خاص آن مــاه مانند دعای افتتاح و 
ابومحزه مثایل و دعاهای سحر و... که متناسب با حال بنده در ماه مهماین 

خداوند است، خوانده شود.
گــر در غیر ماه شــعبان نیز حال انســان اقتضا کرد، خوب اســت  البتــه ا
گاهی این مناجات خوانده شــود و قرائت مهیشــگی برخی از فرازهای آن 

یزی در املراقبات می فرماید: خوب است. مرحوم آیت اهّلل ملکی تبر
»متام کالم اینکه این مناجات، از اعمال مهم این ماه است، و نه تهنا 
ایــن مــاه که ســالک نباید بعیض از فرازهای آن را در طول ســال ترک کند 

و در قنوت ها و سایر حال های عایل خود، خیی با آن مناجات مناید.«1

نکته ای در باب این شرح
یف شــعبانیه می باشــد که با  شــرح حاضر مروری گذرا بر مناجات شــر
ین شــده اســت. باید یادآوری کنمی که  هدف آشــنایی با این مناجات تدو
درخالل شــرح، مباحث عقی و معرفیت خمتلیف به صورت خمتصر در حتلیل 
حقیقت دعا و توضیح فرازهای خمتلف مطرح شده است. هرچند دانسن 
این مباحث مفید است ویل باید دقت کرد که این مباحث مربوط به ُبعد 

1. المراقبات، مراقبات ماه شعبان،  ص130.
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عقــالین انســان اســت. اّما در هنــگام دعاخواندن که زمــان فعالیت جان 
انســان و ُبعد قلب و دل اوســت، نباید به این مطالب مشــغول شــده و از 

توجه به خداوند و عشق ورزی با او غافل شومی.

عبور از جان و توجه به جانان
بــرای اینکــه بدانــمی عملکرد دیــدن چگونه اتفاق می افتــد، متخّصص 
پزشــکی مراحــل آن را از برخــورد نــور یشء بــه چشــم و حنــوۀ فعالیــت 
یــق عصب هــای بینــایی به مغــز و...  ســلول های آن و ســپس انتقــال ازطر
یر آشــنا  را توضیــح می دهــد تــا ما از جهت علمی با مســیر دیدن یک تصو
باره  شومی. این اطالعات برای فهم حنوۀ صحیح مطالعه و تصممی گیری در
چگونگی آن مفید است؛ مثالً با توجه آن می فهممی که با چه فاصله ای از 

کتاب و یا در چه ساعیت از شبانه روز مطالعه هبتر اجنام شود.
اما شخص هنگام شروع مطالعه به هیچ کدام از این موارد علمی نباید 
یرا از توجه به مطالب کتاب باز مانده و نقض غرض می شود. توّجه کند؛ ز
مباحث معرفیت در باب دعا نیز چننی است؛ ما از چگونگی استجابت 
بــاره ترتیــب خبش هــای دعــا و  دعــا و حنــوۀ تأثیرگــذاری دعــا در عــامل و در
مضامــنی آن حبــث می کنمی تا با شــناخت شــرایط و موانع اســتجابت دعا،  
آمادگــی بیشــتری در اجیــاد ارتبــاط با خداوند داشــته باشــمی و عالوه بر آن 
معرفت مــان نســبت بــه جهان هســیت و راه ســیر ایل اهّلل بیشــتر گــردد و در 
حــال خوانــدن دعا مضامنی آن را هبتر بفهممی؛ امــا در هنگام دعا خواندن 
نباید غرق توجه به این مسائل شومی؛ وگرنه از روح و حقیقت عمل غافل 

می شومی.
یف صلوات، خواننده باید توجه و مترکزش  مثاًل در هنگام تلفظ ذکر شر
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بر این باشد که از صممی قلب به درگاه اهلی عرض کند »خدایا متام خیر و 
یر کن  چون من برای  رمحت را بر نیب مکرم و اهل بیت؟مهع؟ مطهرشان سراز

خود هیچ شأن و منزلیت در برابر آهنا قایل نیسمت.«
یف چــه اتفاقایت در عــامل ُرخ می دهد و  امــا اینکــه با بیان این ذکر شــر
چه تأثیرایت در حاالت روحی انســان دارد، مربوط به فضای حبث علمی 
است و باید آن را از مقام عمل جدا کرد و در هنگام دعاخواندن مهچون 
 منقطع 

ً
اهل بیــت؟مهع؟ در یــاد خداونــد غــرق و حموشــده و از غیر خــدا کال

گشت.
می. این مناجات  ازاین پــس مــروری بــر عبارات مناجــات شــعبانیه دار
یف دارای نکات بسیار دقییق است که بیان جزئیات آن در گنجایش  شر
می به  ایــن جمــال خمتصر نیســت و لذا فقط بــه حمورهای اصــی آن می پرداز
مقــداری کــه در هنــگام خوانــدن آن بتوانمی بــا آن رابطه ای برقــرار کنمی و از 
خرمــن معارفش خوشــه ای برچینمی. امید که خواننــده حمترم به مطالعات 
خود در این زمینه ادامه داده و هر روز به فهم اسرار و ظرایف آن نزدیک تر 

شود. اللُهّم آّمن.
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بخش دوم

شرح فرازهای 
مناجات شعبانیه
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حقیقت صلوات
ٍد« ّمَ ٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعل

ّ
ُهّمَ َصل

َّ
»الل

یف صلوات از اذکاری است که ضمن داشن آثار فراوان، مفهوم  ذکر شر
و معنــای بســیار بلنــدی دارد و معموالً به تفســیر و مفــاد آن دقت منی کنمی.
یفه گرفته شده که خداوندمتعال  یف صلوات از این آیه شر اصل ذکر شر
یِه  َو 

َ
ــوا َعل

ُّ
ذیــَن  آَمُنوا َصل

َّ
هَیا ال

َ
ــِی یــا أ  الّنَ

َ
ــوَن َعــل

ُّ
َتــُه یَصل

َ
فرمــود: »ِإّنَ اهلل َو َمالِئک

«)احزاب: 56(: مهانــا خــدا و فرشــتگانش بــر پیامبــر درود و 
ً
ُموا َتْســلیما ِ

ّ
َســل

رمحت می فرســتند. ای اهل امیان! بر او درود فرســتید و آن گونه که شایسته 
است، تسلمی او باشید.

ٍد« برمی آید، ظاهر ذکر  ّمَ ــٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ
َ

ِ َعل
ّ

هّمَ َصل
ّ
مهچنان کــه ازمجله »الل

بســیار ســاده و بســیط است؛ ویل در عنی ترکیب ســاده اش، حمتوا و اثری 
عمیق و پیچیده دارد.

بان عریب به معاین خمتلیف تفسیر شده است. صاله در  کلمه صاله در ز
تفسیر دقیقش به معنای »به کی  توجه کردن و خیری را به او رساندن« است.
کردن اســت و گاه به  توجه کردن و خیررســاندن به دیگران، گاه به دعا

گاه به رساندن خیر در عامل خارج.1 مدح و ثنا گفن و 

ــي َعَلْیُکْم َو َمالِئَکُتُه  ِذي ُیَصّلِ
َ
1. عالمــه طباطبائی؟هر؟ در المیــزان می فرماید: قوله تعالی: »ُهَو اّل

وِر« المعنی الجامع للصاله علی ما یســتفاد من موارد اســتعمالها  ُلماِت ِإَلی الّنُ
ُ

ِلُیْخِرَجُکــْم ِمــَن الّظ
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یِه «: 
َ
وا َعل

ُّ
ذیــَن  آَمُنوا َصل

َّ
هَیا ال

َ
خداونــد خطــاب به بندگان می فرماید: »یا أ

ید. ای کساین که امیان آورده اید مشا نیز بر رسول خدا صاله به جا آور
یعین ای مردم به حضرت رسول؟ص؟ اقبال کرده و توجه منایید و خیر و 
یف از رسول خدا؟ص؟ یکی از مصادیق   مدح و تعر

ً
خویب برســانید. مســلما

گر قصد صاله گفن بر  صلوات است؛ ویل در ادب دیین به ما آموخته اند ا
حضرت و توجه منودن و نیکی کردن به ایشان را داشتید به مدح و ثناگفن 
یید  ٍد« را بگو ّمَ ٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعل

ّ
هّمَ َصل

ّ
یِف »الل بسنده نکنید؛ بلکه ذکر شر

و بر ایشان صلوات بفرستید.
یف دعا برای حضرت است و از خداوند می خواهمی  ظاهر این ذکر شر
یر کنــد. این ذکــر به نوعی مدح و  بــر رســول و آلــش صلــوات و رمحت ســراز
گفن بر رسول خدا و به نوعی اظهار حمبت و اقبال و توجه به حضرتشان  ثنا

و از جهیت درخواست خیر برای حضرت است.
چــرا در دیــن به ما دســتور داده اند تا بدین شــکل نســبت به حضرت 
کرم و اهل بیت؟مهع؟ متصل شده و ابراز ارادت منایمی و چه فایده ای  رسول ا

کار وجود دارد؟ برای این 
فایــده اول؛ اینکــه به جای خطاب مســتقمی به خود رســول خدا ؟ص؟ و 
مدح آن حضرت و بیان کماالت شان، اّول به خداوند رو کرده و دعا را با 

هم« شروع می کنمی و بنی توحید و والیت پیوند برقرار می کنمی.
ّ
»الل

هــو االنعطــاف فیختلــف باختــالف ما نســب إلیــه و لذلك قیــل: إن الصاله مــن الل الرحمــه و من 
المالئکه االستغفار و من الناس الدعاء لکن الذي نسب من الصاله إلی الل سبحانه في القرآن هو 
الصاله بمعنی الرحمه الخاصه بالمؤمنین و هي التي تترتب علیها سعاده العقبی والفالح المؤبد 
کاَن ِباْلُمْؤِمِنیَن َرِحیمًا«.  وِر َو  ُلماِت ِإَلی الّنُ

ُ
و لذلك علل تصلیته علیهم بقوله: »ِلُیْخِرَجُکْم ِمَن الّظ

)المیزان، ج16، ص32۹( و رک: ریاض السالکین في شرح صحیفه سیدالساجدين، ج 1، ص418 
و جواهر الکالم، ج۷، ص6.
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ذکــر رســول خدا؟ص؟ به تهنــایی و بــه شــکل خطاب مســتقمی نیز شــدین 
یارت هم، گاهی زائر به طور مستقمی خطاب به حضرت  است و در مقام ز

ید:  »الّسالم علیک یا رسول اهلل«. می گو
کــه انســان ذکــر خــدا و ذکــر  امــا در ذکــر صلــوات دســتور فرموده انــد 
رســول خدا را در قلبــش بــا مهدیگر مجع منایــد و ابتدا بــه اهّلل  تبارک وتعایل 
توجه کند و ضمن این توجه به خداوندمتعال، عرض حاجت نیز داشــته 
هــم« در اصل مهان »یا اهلل« اســت که هنگام 

ّ
هــم«. »الل

ّ
یــد »الل باشــد و بگو

قصد گدایی و عرض حاجت و تقاضا از خداوند،  از آن استفاده می شود.
 
ً
پس ذکر صلوات اوالً ترکیب بنی ذکر خدا و ذکر رسول خداســت و ثانیا
هــم« حال تقاضا و حالت خضوع و خشــوع نســبت به 

ّ
در گفــن لفــظ »الل

ید،  هم« بگو
ّ
گر آدمی با حضور قلــب »الل خداوندمتعــال هنفته اســت. لذا ا

گاه بــه مقــام عبودّیــت خــود در برابر حضــرت حق نیــز توجه کرده  ناخــودآ
است.

امجــاالً صلــوات یعــین »خداونــدا، از خزانۀ بیکران خود بر رســول خدا 
و اهل بیــت؟مهع؟ آن حضــرت، رمحــت و برکــت و خیر نــازل و جاری فرما«. 
هــم صل عل ممــد و آل ممــد« به نوعی 

ّ
یــد:  »الل درواقــع وقــیت انســان می گو

یر  تقاضا می کند که خداوندا! بر رســول خودت خیر و رمحت بیشــتری سراز
کن.

حال باید به این ســؤال پاســخ داد که طلب خیر و رمحت از ســوی ما 
کرم؟ص؟چگونــه قابل تصــور اســت؟ آیا ما بــا این مهه حقارت  بــرای پیامبرا
کــرم کنــمی و خیــری بــه آن حضــرت برســانمی؟  می توانــمی کاری بــرای پیامبرا
یف ناظــر به مقــام والیت آن حضرت باشــد که  گــر ایــن ذکر شــر  ا

ً
خصوصــا

واســطۀ فیــض و کانــال مهــه خیــرات هســیت، مهان باطــن و مقــام والیِت 
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حضرت است و مقامی کامل تر از آن در خملوقات قابل تصور نیست؟
پیش از هرچیز در پاســخ به این مســأله باید دانســت که وجود انسان 
کامل )رســول خدا و اهل بیت؟مهع؟( مثل یک ساختمان چندطبقه، دارای 
مراتــب خمتلف می باشــد. مقام باطن و قلــب در اوج این مراتب و در ُقرب 
ین درجه به خداوند متعال مهنی مقام است و  اهلی قرار دارد که نزدیک تر
ین درجه وجودی ایشان نیز عامل ماده و بدن مادی ایشان در این  پاینی تر

زندگی دنیوی است.
مقام باطن انسان کامل،  جان عامل است؛ مهان گونه که روح ما جان بدن 
ماست و به آن اشراف دارد، نفس انسان کامل بر متام عوامل اشراف کامل 
دارد واسطۀ فیض میان خداوند و عامل است و به متام عامل مدد می رساند.
 چون بدن انسان کامل است و موجودات عامل 

َ
لذا می توان گفت عامل

پا و چشــم و ســر  اجزایی از وجود انســان کامل و به تعبیری مانند دســت و
او هستند و از مهنی رو ویّل خدا نسبت به مهه موجودات حمبت و شفقت 
یــرا به نوعــی مهــۀ آهنــا اجــزای وجود خود او شــعاع های خورشــید  دارد؛ ز

وجودش می باشند.
پــس وجــود رســول خدا دارای مراتــب فراوان اســت و ما نیــز در داخل 
وجــود حضــرت و بــه تعبیــری یکــی از اجــزای وجودشــان هســتمی و نفس 
ْم ِف 

ُ
َواُحک ْر

َ
یارت جامعه: »أ ایشــان بر مهۀ ما احاطۀ کامل دارد و به تعبیر ز

ُفوس «. ْم ِف الّنُ
ُ

ْنُفُسک
َ
َواِح َو أ ْر

َ ْ
ال

کــرم و  ا هــر خیــری در عــامل هســیت هســت از جانــب باطــن پیامبــر 
اهل بیــت؟مهع؟ بــر عــامل جاری می شــود و ایشــان مبــدأ هرکمایل نســبت به 
مادون خود هستند؛ گرچه خود ایشان هم هرچه دارند از خداوند می گیرند 

و در هیچ جهیت استقالیل ندارند.
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بــا توّجــه به ایــن نکته، به خــویب می فهممی که ما به عنوان کســاین که 
می،  هیچ گاه منی توانمی نســبت بــه طبقه باالتر اثرگذار  در طبقــه نــازل قرار دار
می از خود آن حضرت اســت؛ اما به اعتبار دیگری  باشــمی؛ چون هرچه دار

می توانمی به رسول خدا خیری برسانمی.

مراد از ترفیع درجه پیامبراکرم؟ص؟
به تعبیــر دیگــر، هــرگاه مؤمــین ســعۀ وجــودی  یافتــه و تریق پیــدا کرده و 
یّق پیــدا کرده   بــه خداونــد نزدیک شــود،  می تــوان گفت رســول خدا؟ص؟ تر
که دانســتمی مؤمننی مهه شــعاع وجود  و درجه شــان باالتر رفته اســت؛ چرا
آن حضرت و مانند خانواده شــان می باشــند؛ مانند وقیت که دســت کی 
یض باشــد و هببود بیابد،  درواقع تهنا دســت ســامل نشده؛ بلکه می توان  مر
یرا این دست خبیش از این بدن و بدن  گفت شخص هببود یافته است؛ ز

نیز متعلق به نفس آن شخص است.
بــه ایــن اعتبار، هرگاه مؤمین با اجنام کار نیکی،  توســعه و عظمت پیدا 
می کند،  می توان گفت رســول خدا؟ص؟ درجه شــان باالتر رفته اســت؛ یعین 
وجود آن حضرت در الیه پاینی گســترش و توســعه یافته اســت، گرچه در 

مقام ذات و باطن آن حضرت هیچ تغییری قابل تصور نیست.
به عبــارت  دقیق تــر، ترفیع درجه در عامل بــه دو حالت صورت می گیرد. 
گاهــی مــراد از ترفیــع درجــه، صعــود انســان از عامل مــاده به عــوامل باالتر تا 
رســیدن بــه مقام لقاء اهّلل می باشــد کــه رســول خدا و اهل بیت؟مهع؟ در این 
مســیر به هنایت رســیده و در مقام ُقرب اهلی متمّکن  شــده اند و هرگز از آن 

مقام تنزل پیدا منی فرمایند.
امــا گاهــی مراد از ترفیع درجه، این اســت که فروعــات و اجزای وجود 
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ــۀ آن از آچنه هســت باالتر 
ّ
کــی توســعه پیــدا می کنــد، مانند کوهــی که قل

منی رود ویل دامنه آن می تواند وسیع تر  شود. لذا از یک جهت می توان گفت 
درجه و مرتبۀ وجودی آن باال نرفته و از جهت دیگری می توان گفت سعه 

و ظرفیتش بیشتر شده و درجه اش ترفیع یافته است.
پس هرگاه مســلماین با اجنام کار خیر و نیک،  نفســش سعه و عظمت 
پیــدا کنــد،  بــه تعبیــری بــه رســول خدا؟ص؟ خدمــت منــوده و خیــری را بــه 
یرا مهه شیعیان و مؤمننی شعاع های نور ایشان  حضرت رســانده اســت؛ ز
بــوده و مهچــون فرزندان شــان می باشــند و به یک معنا مهگــی جزء وجود 
ایشــان اند و هر خیری به شــیعیان در این عامل برســد در حقیقت به ایشان 

رسیده و موجب خوشنودی و رضایت حضرتشان می شود.
یف صلوات  بــا توّجــه بــه ایــن مقدمــات می فهمــمی در هنــگام ذکر شــر
درحقیقــت بــه درگاه اهلــی عرض می کنمی: »خداونــدا حمّمد و آل حمّمد؟مهع؟ 
که در مقام عظمت خود مســتقر بوده و حمتاج دعای ما منی باشــند؛ ویل به 
یق که فرزندان ایشــان را از رمحیت که بر  ایشــان رمحت نازل کن به این طر
حمّمــد و آل حمّمــد فرســتاده ای هبره منــد منا و مــا را به ایشــان نزدیک کرده و 

پیوند والیت  ما را حمکم تر بنما.«
یعــین: »خداونــدا! بــر ما و شــیعیان رســول خدا و اهل بیــت؟مهع؟ ترّحم 
کــه فرزنــدان  کــه »مــا« هســتمی بلکــه ازاین جهــت  فرمــا، نــه ازاین جهــت 

وابستگان ایشانمی.«
مانند کی که خودش و برادرانش مشــکی دارند و به نزد پادشــاهی 
رفته و می داند پدرش در نزد پادشــاه آبرو دارد و به پادشــاه عرض می کند: 
شــاها! بر پدرم رحم کن و بر او مّنت بگذار و اســباب خویش وی را فراهم 

کن.
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در چننی حالیت فرزند درواقع برای خود کسب فیض و منفعت می کند؛ 
اما در قالب شفیع و واسطه قراردادن پدر، تا بتواند از پادشاه حاجت خود 
یافت مناید. گرچه که به یک معنا چون به فرزندان خیر می رسد،  پدر  را در

قات و بستگانش تریّق می مناید.
ّ
نیز به اعتبار متعل

بان حال شخص در صلوات این است که: »خداوندا، در حق  پس ز
یاد ما برس؛ اما چون ما آبرویی  ما مســلمانان و شــیعیان ترحم کن و به فر
می کــه بــرای خود چیزی طلب کنمی، به واســطۀ پدر بر ما ترحم کن که  نــدار

ما عیال و فرزندان او هستمی.«
یارت جامعه کبیره هم اشاره به مهنی مسأله دارد:  این فقره از ز

ً
ظاهرا

ْنُفِسَنا 
َ
ِقَنا َو َطَهاَرًه ِل

ْ
ل  ِلَ

ً
ْم ِطیبا

ُ
یِتک

َ
َنا ِبِه ِمْن َوال ْم َو َما َخّصَ

ُ
یک

َ
َتَنا َعل

َ
  َصال

َ
»َجَعل

اَرًه ِلُذُنوِبَنا«:
َ

َكّف َنا َو 
َ
َو َتْزِكیًه ل

و درودهــای مــا را بــر مشا و آچنه از والیتتان به ما اختصاص داده، مایه 
کــی بــرای خلقــت ما، و طهــارت برای جان ما، و تزکیه بــرای وجود ما، و  پا

گناهان ما قرار داد. کفاره 
ایــن مطلــب نشــان می دهــد که صلــوات ما بــر اهل بیــت؟مهع؟ موجب 

 به خود ما بازمی گردد.
ً
تطهیر و تزکیه ماست و نفعش اصالتا

کــه در هنــگام صلــوات نبایــد نّیــت خــود  البتــه بایــد توجــه داشــت 
یــرا این طــرز نّیت با  را این گونــه قــرار دهــمی و بــرای خــود چیــزی خبواهمی؛ ز
ادب عبودّیت و حمبت ســازگار نیســت. اســاس ذکر صلوات بر این اســت 
یش و خواســن بــرای خود، حمبتــش را در  کــه انســان به جــای دیــدن خو
رســول خدا و آل آن حضرت قرار دهد و خویب را برای ایشــان خبواهد و از 

خودّیت خود بیرون آید.
بان جــاری می کند بایــد برای آن  یف را به ز انســان  وقــیت ایــن ذکر شــر
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حضرات رمحت خدا را طلب مناید؛ ویل با نفس گفن این ذکر و گره خوردن 
جــان آدمــی بــا یاد خــدا و اولیای اهلــی، خود به خود فیض بر انســان نازل 
شــده و اثر می گذارد و به تبع قلب مبارک ایشــان هم شــاد شــده و به نوعی 

ترفیع درجه حمسوب می شود.
ایــن معنــا را حضرت عالمــه طباطبایی؟هر؟ در قالب تشــبیه این گونه 

بیان فرموده اند: 
وقیت صلوات می فرستمی، دعا می کنمی خدایا رمحتت را بر سر حمّمد و آل 
حمّمد ببار تا  آن خیر و رمحت بر سر ما نازل  شود؛ چون آن حضرات، ظرف 

وجودی شان ُپر است و چیزی برای خود نگه منی دارند.
ماننــد اینکــه فــرض کنــمی خــون به دســت انســان منی رســد، و دســت 
یــد: »خدایا خون  می خواهــد دعــا کنــد کــه خون بــه او برســد. لــذا می گو
 مملّو از خون اســت و از این ُپرتر 

ً
یــاد فرمــا«. درحایل که قلب دامئا قلــب را ز

یاد شود، افزوده آن به اعضاء می رسد  خنواهد شد. ویل وقیت خون قلب ز
و درحقیقت با این بیان و ادبیات، دست برای خودش دعا کرده است.

 
ّ

هــم صل
ّ
 عــل مّمــد و آل مّمــد« به معنــای »الل

ّ
هــم صــل

ّ
پــس درواقــع »الل

یــرا از ابتــدا تــا انهتای ایــن دعا،  خیــرش نصیب ما  علینــا« خواهــد بــود؛ ز
می گردد. ویل در آن رســول خدا را که واســطۀ فیض بنی بندگان و خداوند 
متعال هســتند و از جمرای آهنا خیر به متامی موجودات می رســد، شفیع قرار 

می دهمی و از آبروی ایشان در خانه خدا هبره می گیرمی.
روی مهــنی جهــت خــوب اســت انســان هــر دعــایی را با ذکــر صلوات 
ید »خدایا  شروع کند و هر حاجیت را با این ذکر آغاز مناید و در قلبش بگو
بــه اعتبــار اینکــه مــا فرزنــدان و عبید پیامبر؟ص؟ هســتمی، به مــا رحم کن و 

ازاین جهت حاجت ما را روا گردان.«



  بر سفرۀ توحید   51   

ذکــر مبــارک صلــوات، ذکــری اســت کــه انســان با بیــان آن،  بــا خدا و 
 نتیجه 

ً
رســول خدا ارتباطــی مهراه با خضــوع و حمبت برقرار می کنــد و قطعا

این ارتباط،  برطرف شــدن موانع برای شــخص صلوات فرستنده می باشد. 
یف صلوات،  با رابطۀ قلیب به عامل ملکوت وصل  چون شخص با ذکر شر
یــین این ارتبــاط و اتصال با عــامل بــاال،  نورانیت یافن و  می شــود و اثــر تکو

گناهان و برطرف شدن موانع استجابت دعاست. خبشش 
به مهنی جهــت افــرادی که دامئُ الصلوات هســتند، بارشــان ســبک تر و 
دعاهایشــان به اجابت بســیار نزدیک تر است نســبت به دیگراین که کمتر 

صلوات می فرستند.
لــذا امئــه اطهار؟مهع؟ دســتور فرموده انــد که هر دعایی را بــه ذکر صلوات 

آغاز و با صلوات به پایان برسانمی.
 نّیت 

ً
شــاید ســؤال شــود که صلوات بعد از دعا چه اثری دارد؟ قطعا

صلوات فرستادن از ابتدای دعا، مهراه انسان هست و این نّیت تأثیر خود 
را در دعــا می گــذارد، ضمــن اینکــه حاجت و تقاضای انســان هم مهراه با 

صلوات فرستادن در آخر دعا،  هنوز وجود دارد.
یف شــعبانیه نیز با ذکر صلوات شــروع گشــته و در نقطه  مناجات شــر

آغاز آن آمده است:
 

َ
 اهلُل َعل

َّ
 عل مّمد و آل مّمد« و در پایان آن نیز آمده: »َو َصل

ّ
»اللهم صل

 ».
ً
َكِثیرا َم َتْسِلیما 

َّ
یَن َو َسل اِهِر ٍد َرُسوِلِه َو آِلِه الّطَ ّمَ ُمَ

یعــین آغــاز و پایــان دعــا یک ذکر ســه طرفه اســت کــه یک طرفش ما،  
یک طرفــش خــدا و طــرف دیگــرش رســول خدا و اهل بیــت؟مهع؟ حضــور 
دارند و با این مقدمه،  پیوند قلیب بنی عبد و معبود برقرار گشته و اسباب 

استجابت دعا در ادامه فراهم می  گردد.
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بشنو دعای من
اولنی تقاضایی که در این دعا از درگاه اهلی اجنام می شود این است که:
ْع ِنَداِئ ِإَذا  ْع دعایی ِإَذا َدَعْوُتــَك َو اْسَ ــٍد َو اْسَ ّمَ ٍد َو آِل ُمَ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعــل

ّ
ُهــّمَ َصــل

َّ
»الل

 ِإَذا َناَجیُتَك«
َ

 َعل
ْ

ْقِبل
َ
َناَدیُتَك َو أ

خدایــا! بــر حمّمد و خاندان حمّمد درود فرســت، و شــنوای دعامی باش 
آن گاه که می خوامنت، و صدامی را بشنو گاهی که صدایت می کمن، و به من 

توجه کن هنگامی که با تو مناجات می منامی.
اولــنی ســؤایل کــه در ایــن فقــرۀ  از دعــا مطــرح می شــود این اســت که 
شنوابودن خداوند صفیت عام است و خداوند به مهه چیز مسیع و شنواست 
و چیــزی در عــامل وجــود ندارد که خداوند آن را نشــنود، پس چگونه ما از 
خداوند تقاضا می کنمی که دعای ما را بشنود و به ندای ما گوش فرا دهد؟ 
 نیــازی نیســت از خداوندی که مهه چیز را می شــنود و هیچ چیز از او 

ً
قطعــا

خمیف نیست، چننی طلیب منایمی!
پاسخ این است که مسع و شنیدن دارای دو معین است:

ک کردن؛ 1. شنیدن به معنای متوجه شدن و ادرا
2. شــنیدن به معنــای عمل کــردن و اجنام دادن؛ چنان کــه در فاریس نیز به 
یند؛ وقیت می خواهمی  اطاعت کــردن کی از دیگری »حرف شــنوی« می گو
یمی: به حرف من گوش کن، به نفعت  کی حرف ما را اطاعت کند می گو

است!
یمی:    معنای دوم اســت؛ پس وقیت می گو

ً
در اینجــا منظــور از مسع ظاهرا

ا َناَدیُتــَك« یعین: خداوندا! هنگامی 
َ

ْع ِنَداِئ ِإذ ا َدَعْوُتَك َو اْسَ
َ

ــْع دعــایی ِإذ »َو اْسَ
کــه تــو را می خــوامن و هنگامــی کــه با تــو مناجــات می کمن و پهناین ســخن 

می گومی، به من اقبال کن و توجه منا و اعتنا کن.
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حقیقت دعا و اجابت
بــاره این عبــارت و هر دعای دیگــری وجود دارد  ســؤال دیگــری که در
یرا  ایــن اســت کــه می دانــمی هیــچ گاه کار خملــوق در خالــق اثر منی گــذارد؛ ز
خملوق جایگاه و شــأین ندارد که خبواهد در خالق اثرگذار باشــد، پس چرا 
می و چگونه  دعــا می کنــمی و می خواهمی با دعامیان در خالق متعال اثر بگذار
کردن و دعاخواندن ما تغییری در او اجنام  ایــن توقــع وجود دارد که با صدا
کنون بر اثر این  یا تابه حال خداوند به دعای ما توجه نداشته و ا شود؟ گو

دعا، می خواهد به ما توجه مناید!
کردنش  کننده بــا دعا  جــواب ایــن اســت کــه به طــورکی شــخص دعا
 باال اجیاد منی کند. بــاران رمحت خداوند مهواره از 

َ
هیــچ گاه تغییــری در عامل

می بدین جهت اســت  گر ما هبره ای از این باران ندار آمسان جاری اســت و ا
که ظرف وجودمان واژگون است! ما با دعای خود کاری منی کنمی که باران 
یش را  کــردن درحقیقت کاســه وجــود خو یــان بیافتــد؛ بلکه با دعا بــه جر

به سوی آمسان می گردانمی.
یزان اســت؛ باران هایی که هر  از آمسان رمحت خداوند انواع نعمت ها ر
یــک رنگــی و اثــری دارد، وقــیت دعا می کنمی مهم این اســت کــه اواًل ظرف 
 به ســوی حقیقیت خاص مترکز کنمی تا به آن 

ً
وجودمــان را صــاف کنمی و ثانیا

نوع خاص از نعمت اهلی دست یابمی.
پس با هر دعایی ما به دنبال گرفن و جذب یکی از نعمت های خاص 
خدا هستمی و اسباب استجابت دعا مهان چیزهایی است که درب ظرف 
وجودمان را می گشــاید و آن را به ســوی نعمت خایص که می طلبمی جهت 

می دهد.
ــْع دعــایی ِإَذا َدَعْوُتــَك« )خدایــا! دعــای مــرا  یــد: »َواْسَ کــه می گو کــی 
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مســتجاب کــن وقیت تــو را می خــوامن(  درحقیقــت تالش می کنــد خودش 
به گونه ای باشد که خداوند دعای او را بشنود و قبول کند.

دعــای واقعی مهیشــه مســتجاب اســت، برخالف دعــای ظاهری که 
ضمانــت اســتجابت ندارد. با قرائت این فقره از دعــا،  درواقع بنده تالش 
می کند تا دعایش، دعای حقییق باشــد نه دعای ظاهری و غیرحقییق که 
استجابیت ندارد. بنده تقاضا می کند که »خدایا! حال مرا و ظرف وجودی 
مرا طوری قرار ده که هنگام مناجات با تو، دعامی از صممی قلب باشــد«. 
بــه تعبیــر دیگر، شــخص با گفــن این مجلــه، در حال خودتکاین اســت تا 

یاد شده و دعایش از اعماق قلب برخیزد. توجه و مترکزش به خداوند ز
کــی بــاال نرفتــه و مســتجاب منی گــردد، نقــص از طــرف  گــر دعــای  ا
گر از  کننده اســت و ازطرف خداوند هیچ نقیص وجود ندارد. انســان ا دعا
ابتدای دعا شــروع به درخواســت از خداوند کند شاید دعایش برخواسته 
از قلبــش نباشــد و بــاال نــرود،  ویل وقیت دعــا را این گونه شــروع می کند که 
ــْع دعــایی ِإَذا َدَعْوُتــَك« بــا مهنی دعــا درواقع در یپ بدســت آوردن توجه  »َواْسَ
بیشتر و کسب حضور قلب است تا با اجیاد مترکز دروین،  از اعماق قلبش 
دعا مناید و چننی دعایی خود به خود مستجاب و مسموع درگاه اهلی است 

و خداوندمتعال پذیرای آن خواهد بود.
پــس می تــوان گفت شــخص در این حــال به جای تغییــر خداوند،  در 
یرا خواندن هرکدام از این الفاظ و عبارات، سبب  حال تغییر خود است؛ ز

اجیاد حضور قلب می شود.
آچنه گذشت، یک ضابطه کی و عمومی برای هر دعایی است. در مهه 
دعاهــا مــا به دنبــال تغییر در خودمی و تالش می کنــمی در هرعباریت از دعا، 
خود را به سوی حقیقیت توجه دهمی تا آن را از باران رمحت خداوند بگیرمی. 
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هر قطعه ای از دعا، دل انســان را به نوعی متحّول کرده و به شــکل خایص 
حرکت می دهد و هر دعایی توجه به امسی از امساء اهلی است و با توجه به 

هر امسی اثر مهان اسم در وجود انسان منعکس می شود.
آری! یــک مناجــات، جمموعــه ای از شــکار ده هــا اســم از امســاء اهلی 
گر خبواهمی اثر یک مناجات را برریس کنمی باید آن را به فقره های  اســت و ا
یه  کنمی تا مشخص شود هر خبش از دعا به کدام یک از امساء  کوچک جتز
اهلــی و بــه چــه حالت هایی بیشــتر توجه دارد، ســپس با مجع کــردن جمموع 

باره اثر خمصوص کل آن دعا نتیجه گیری می شود. فقره های دعا، در
یــض یا برای  ازایــن رو، وقــیت گفتــه می شــود فالن دعا برای شــفای مر
نــزول رمحــت خداونــد و یــا بــرای غلبــه بر ظــامل و ... مناســب اســت، این 
تناســب به جهت آن امساء اهلی موجود در آن دعا می باشــد که انســان از 

اول تا آخر دعا به آن توجه دارد.
یف صلوات، انسان  پس اولنی مجلۀ مناجات شــعبانیه بعد از ذکر شــر
را تنّبــه و تذکــر می دهــد کــه تــالش کند تــا دعایش از صممی قلب باشــد و 

تقاضایش ظاهری و صوری نباشد تا به استجابت نزدیک شود.
در عبارت دعا در قســمت اول از »دعا« اســتفاده شــده و در قســمت 
دّوم از »نداء«؛ گاهی دعا و ندا مترادف مشرده می شوند و استفاده از هر دو 
 معنای این دو مترادف نیســت؛  بلکه  

ً
را تفّن در بیان می مشرند؛ ویل ظاهرا

دعا به معنای فراخواندن و دعوت کردن است، اّما ندا به معنای صدازدن 
است و بدون معنا و بدون مفعول خاص هم می تواند باشد1و نداء مقدمۀ 

د، و إّیاه َقَصَد بقوله:  ْوت المجــّرَ وت و ُظُهوُرُه، و قد یقال ذلك للّصَ َداُء: رْفــُع الّصَ گویــد: الّنِ 1. راغــب 
 

ّ
 ُدعاًء َو ِنداًء ]بقــره: 1۷1[ أي: ال یعرف إال

َّ
ِذي َیْنِعُق ِبما ال َیْســَمُع ِإال

َ
َکَمَثــِل اّل َکَفــُروا  ِذيــَن 

َ
َو َمَثــُل اّل

د دون المعنی الذي یقتضیه ترکیُب الکالم  )مفردات الفاظ القرآن، ص۷۹6( ْوت المجّرَ الّصَ
و در التحقیق در معنای »دعاء« می فرماید: اّن األصل الواحد في هذه الماّده: هو طلب شي ء ألن 
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دعا است. برخی نیز گفته اند دعا مطلق خواندن است؛ ویل نداء خواندن 
با صدای بلند است.1 

از تو به سوی تو گریختم
ا   ِلَ

ً
یــَك َراِجیا

َ
 ِإل

ً
عا ــَك ُمَتَضّرِ

َ
 ل

ً
یَك وَقْفــُت َبَن یَدیَك ُمْســَتِکینا

َ
ْبــُت ِإل »َفَقــْد َهَر

َدیَك«
َ
ل

خیــمت، و در حــال درماندگــی و زاری در برابــرت  گر مهانــا به ســوی تــو 
ایستادم، و به آچنه نزد توست امیدوارم.

کننده عرضه می دارد: »خدایا! دعای من را  در فقره قبل، شخص دعا
ید:  بشنو به من توجه کن« و در اینجا شروع به عرض نیاز می کند و می گو
کنون در درگاه تو با حال اســتکانت و  خدایــا! مــن به طــرف تو فرار کردم و ا
ت و تضّرع و التماس ایستاده ام و البته امیدوارم. لذا تو نیز مرا 

ّ
فروتین و ذل

از درگاه خود َمران و دعامی را قبول کن.
یَك« )خدایا! 

َ
ْبُت ِإل در اینجا اولنی ســؤال این اســت که مراد از »َفَقْد َهَر

مــن به طــرف تــو فرار کردم( چیســت و این بنده از کجا به طــرف خدا،  فرار 
کرده است؟

کّل مورد بحســبه، و هــذا المعنی قریب من الندب و  یتوّجــه الیه أو يرغب الیه أو یســیر الیه، ففي 
یعّبر عنه بالترکّیه بکلمه- چاغرماق؛ و بالفارسّیه بکلمه- دعوت کردن و خواندن؛ و مفهوم النداء 
کما اّن القصد و االراده  فیه جهه المخاطبه فقط، و هو مطلق الصیاح به، و هو مقّدم علی الدعاء، 

قبل النداء.
گوید: أن النداء هو رفع الصوت بما له معنی و العربي یقول لصاحبه ناد  1. ابوهالل در فروق اللغه 
معي لیکون ذلك أندى لصوتنا أي أبعد له، و الدعاء یکون برفع الصوت و خفضه یقال دعوته من 
بعید و دعوت الل في  نفســي و ال یقال نادیته في نفســي، و أصل الدعاء طلب الفعل دعا یدعو و 
ادعی ادعاءا ألنه یدعو الی مذهب من غیر دلیل، و تداعی البناء یدعو بعضه بعضا الی الســقوط، 
ی( أي یأخذه 

َ
ْدَبَر َو َتَوّل

َ
والدعوى مطالبه الرجل بمال یدعو الی أن یعطاه، و في القرآن )َتْدُعوا َمْن أ

کأنه یدعوه إلیه. )الفروق في اللغه، ص30( بالعذاب 
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یات:  « )ذار ِ
وا ِإیَل اهلَلّ این تعبیر در کالم اهّلل جمید نیز آمده اســت که »َفِفُرّ

ید! یز 50( پس به سوی خدا بگر
 انســان بایــد از دنیــا و متــام چیزهــایی که انســان را از یــاد خداوند 

ً
اوال

یــرا متام عوامل غفلت از یاد خــدا،  درواقع دمشن  یزد؛ ز غافــل می کنــد، بگر
آدمی و اسباب مصیبت و بال هستند و انسان باید از ماسوی اهّلل به طرف 

یزد و به درگاه اهلی پناه ببرد. خداوند بگر
 این گونه باشــد که از 

ً
حــاِل کــی که ایــن دعــا را می خواند باید واقعــا

یرا هر چیزی  مصیبت ها و آفات و بالیا به مست خداوند فرار کرده است؛ ز
غیر از خدا،  موجب بدخبیت و بیچارگی است و در رأس ماسوی اهّلل، حّب 

دنیا قرار دارد که مادر مهه مصیبت هاست.
ْنَیــا«1؛  یعین هر 

ُ
ِ َخِطیَئــٍه ُحــّب الّد

ّ
ُكل ُس 

ْ
بــه مهــنی جهــت فرموده انــد: »َرأ

یشه اش به دل بستگی به غیر  یشه یایب کند، ر خطا و گناهی را که انسان ر
یج حمبــت غیر خدا را از  خــدا باز می گــردد. لذا مؤمن باید ســعی کند به تدر

قلبش خارج مناید.
 و از منظــری دیگر،  می توان گفت در این دعا بنده از عذاب اهلی 

ً
ثانیــا

یرا دلدادگی به دنیا منشــأ عذاب اســت  بــه درگاه خــدا فــرار کرده اســت؛ ز
یزد، مهیشــه در حال فــرار از عذاب و قهر  و انســان مؤمــن کــه از دنیا می گر
گــر خداوند بــا عدلش رفتــار مناید و اعمــال ما را  کــه ا خداونــد اســت؛ چرا
 مســتحق عــذاب خواهمی 

ً
مهان گونــه کــه هســت،  به ما عرضه مناید، قطعا

بود.
پــس بــه تعبیــری می توان گفــت: بنده از خدا فرار کــرده و به خود خدا 

کافی، ج2، ص31۵.  .1
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یــرا جایی غیــر از آغوش رمحــت خداوند برای جنــات وجود  پنــاه می بــرد؛ ز
ندارد؛ مانند کودکی که والدین او را تنبیه می کنند و چون این فرزند جایی 

برای رفن ندارد،  دوباره خودش را در دامن پدر و مادر می اندازد.
خداوند نیز خطاب به بندگان فرموده اســت:  با نافرماین من، خودتان 
ید. پس به طرف خــود من فرار کنیــد تا پناه تان  ضــرر کــرده و آلوده می شــو

کرد. »ال ُیِکُن الِفراُر ِمن ُحکوَمِتک« دهم که از حکومت خدا منی توان فرار 
بــه مهــنی جهــت نیز حضــرت در مهــان ابتــدای مناجات شــعبانیه به 
کرده ام  یده  و به مست تو فرار  خداوند عرض می کند که: خدایا از غیر تو بر

کنون در درگاه تو ایستادم: »وَقْفُت َبَن یَدیَك«. و ا
شاید از این تعبیر بتوان استفاده کرد که هبتر است این دعاها را انسان 
ایســتاده خبوانــد؛ مهچنان کــه بســیاری از اولیــاء،  ایــن ادعیــه را در قنوت 
یرا انســان در حالت ایســتاده حال تواضع و  منازهــای  خــود می خواندند؛ ز
فقر و استکانت و نیازش بیشتر از حالت نشسته است. در ادامه دعا هم 

یَك.
َ
َرِمَك ِإل

َ
 ِبک

ٌ
ل آمده: َقاِئٌ َبَن یَدیَك ُمَتَوّسِ

در اینجا نیز خطاب به خداوند عرض می کنمی:  در درگاه تو ایســتاده ام 
یَك« 

َ
 ِإل

ً
عا َك« درحایل که عاجز و ذلیل و پست و خوارم و »ُمَتَضّرِ

َ
 ل

ً
»ُمْسَتِکینا

َدیــَك« به تو 
َ
ا ل  ِلَ

ً
یــه و زاری می کمن و »َراِجیــا و بــه تــو تضــرع و التمــاس و گر

امیدوارم.
کننــده در هنگام بیــان این مطالــب این گونه  شــاید حــال شــخص دعا
نباشــد؛ امــا کلمــات دعــا به گونه ای اســت که برای شــخص، حــال رجاء  
کننده به معاین این  ت را به ارمغان می آورد و مهنی قدر که دعا

ّ
مهــراه بــا ذل

لفظ توجه کند،  حال تواضع در او اجیاد می شود.
امئــه اطهــار؟مهع؟ ایــن ادعیــه را به گونــه ای چیــده و بیــان فرموده اند که 
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 آن حــال الزم را نداشــته باشــد بــا خوانــدن دعــا آن حال 
ً
گــر کــی واقعــا ا

ــد می شــود. وقیت شــخیص با حضور قلــب از خدا تقاضا 
ّ
در درونــش متول

یده و  می کنــد »خدایــا بــه من دعای حقییق عنایت کن کــه من از غیر تو ُبر
ت و امیدواری نســبت به تو 

ّ
به طرف تو فرار کرده ام و حال اســتکانت و ذل

 ایــن تعابیــر قلب را برای رســیدن به ایــن حاالت معنوی 
ً
دارم و...« قطعــا

آمــاده می کنــد، و نفــس انســان را بــه ایــن معــاین متحقــق کرده و اســباب 
استجابت دعا را فراهم می مناید.

ا   ِلَ
ً
در نســخه مفاتیح اجلنــان ایــن فــراز از دعــا این گونه اســت: »َراِجیــا

َدیَك َثَوایِب ...« ویل در نسخه های دیگری که معتبرتر می باشد چننی آمده: 
َ
ل

َدیــَك، تــران ...« کــه هم به جهت ســندی و هــم از جهت ادیب 
َ
ــا ل  ِلَ

ً
»َراِجیــا

َدیــَك« بلیغ تر به نظر 
َ
که ســجع کلمات پیشــنی با »ل صحیح تر می باشــد؛ چرا

می رسد؛ هرچند که در معنا تفاوت مهمی اجیاد منی کند.
 

همه را از تو می خواهم
ْمُر 

َ
یَك أ

َ
ُبُر َحاَجِت َو َتْعِرُف َضِمیِری َو ال خْیَف َعل ْ َ

ُم َما ِف َنْفِس َو ت
َ
»َتراِن َو َتْعل

ْرُجوُه 
َ
َه ِبِه ِمــْن َطِلَبِت َو أ َتَفّوَ

َ
ْبِدَئ ِبِه ِمْن َمْنِطــِی َو أ

ُ
ْن أ

َ
یــُد أ ِر

ُ
ــِی َو َمْثــَوای َو َمــا أ

َ
ُمْنَقل

ِلَعاِقَبِت«:
مــرا می بیــین، آچنه در درون من اســت می داین، بــر حاجمت خبر داری، 
هنامن را می شــنایس، کار بازگشــت به آخرت و خانه ابدی ام بر تو پوشــیده 
یش را بازگو کمن  بان آَرم، و خواهش خو نیست، و آچنه که می خواهم به ز

و هم آچنه را که برای عاقبمت امید دارم، بر تو پهنان نیست.
کننــده، به خداونــد عرض می کنــد:  »خدایا  در ایــن فــراز شــخص دعا
یرا تو از مهه چیز مطلع  کردن تو نیست؛ ز کردن من به جهت اطالع پیدا دعا



   60     بر سفرۀ توحید 

کــردن مــن فقــط بــرای عــرض نیاز  و بــه مهه چیــز احاطــه داری و ایــن دعا
است«.

کردن ما نوعی گدایی و عرض حاجت است. فرموده اند در  درواقع دعا
متام زمینه های زندگی از خداوند حاجت خبواهید. خود خواسن و عرض 
نیــاز ســبب اجیــاد حــال عبودّیت و بندگی در قلب انســان و موجب رشــد 

است. در حدیث قدیس است: 
َح َعِجیِنك«1: 

ْ
َف َشاِتَك َو ِمل

َ
ْیِه َحّتَ َعل

َ
َتاُج ِإل ْ َ

َما ت
َّ
ُكل ِن 

ْ
»َیا ُموَس َسل

 »ای مویس! هرچه را نیاز داری از من خبواه، حیت علوفه گوســفندت 
یا منک غذایت را«.

گر به  البته در هنگام عرض نیاز و حاجت از خداوند باید خبواهمی که ا
مصلحت ما و رضای خداست خداوند آن را برآورده کند.

گاهی،  یعین خدایا! با علم اینکه مرا می بیین و به مهۀ اسرار باطین ام آ
بازهــم بــا تــو حــرف مــی زمن، نــه از ایــن باب که تــو بر آهنــا مطلع نیســیت و 
خبواهم تو را خبردار کمن؛ بلکه می دامن مهه چیز در دســت قدرت توســت و 
بر متام موجودات احاطه داری ویل با این حاِل تضّرع و عبودّیت به درگاه 

خدایی ات  عرض نیاز می کمن و تسلمی تو هسمت.

تقدیرم در دست توست
ِت  یَر وُن ِمّنِ ِإیَل آِخِر ُعْمِری ِمْن َسِر

ُ
 یا َسیِدی ِفیَما یک

َ
»َو َقْد َجَرْت َمَقاِدیُرَك َعل

ی«: یاَدِت َو َنْقِص َو َنْفِعی َو َضّرِ َو َعالِنیِت َو ِبیِدَك ال ِبیِد َغیِرَك ِز
مهانا آچنه تقدیر منوده ای بر من، ای آقای من در آچنه که تا پایان عمر 

1. عدةالداعی، ص134.
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بر من فرود می آید از هنان و آشــکارم جاری شــده اســت، و تهنا به دســت 
یامن. توست نه به دست غیر تو فزوین و کاسیت ام و سود و ز

ید:   ای آقای من! و  ای سید من!  کننده خطاب به خداوند می گو دعا
تقدیرهای تو مهه بر من جاری شده، از آچنه که از آغاز عمر من تا پایان آن 
بوده، چه ظاهرش و چه باطنش، مهه چیز را در ظرف تقدیر خودت مقّدر 
فرمودی. خدایا! مهه چیز در دســت توســت و مهه چیز را آن طور که صالح 
می  داین رقم زدی. گذشته و تقدیر آینده ام در علم تو مشخص است و به 

یادت و نقص و نفع و ضرر من نه به  دست غیر تو.  دست توست ز
این طرز دعا مهان حال انقطاع اســت که جزء  شــروط اســتجابت دعا 
می باشــد کــه در آن حــال، انســان بــه غیر خــدا هیچ امیدی نــدارد و فقط 

یت را دست خداوند می بیند.
ّ
سببّیت و عل

یق دعا  گاه این مضامنی از طر با خواندن این مطالب توحیدی ناخودآ
بــه قلب خواننده نشســته و اثر می کند. به مهنی جهــت بزرگان فرموده اند:  
ادعیــۀ امئــه اطهــار؟مهع؟،  کالس تربیــیت اســت و انســان بــا خوانــدن دعا، 

تربیت گشته و عقیده و دیدگاهش اصالح می شود.
کنــون گمــان می کرده کــه دیگران نیــز در امور دنیــوی تأثیرگذارند، به  تا
کنون با خواندن دعا می داند  مهــنی جهت امیدش به غیــر خدا بوده؛ اما ا
که غیر از خدا، هیچ کس در عامل کاره ای نیســت و متام اســباب ظاهری نیز 
یاَدِت َو َنْقِص َو  در دســت قدرت خداوند اســت والغیر: »ِبیِدَك ال ِبیِد َغیِرَك ِز

ی« َنْفِعی َو َضّرِ
وقیت انسان آهسته آهسته این مفاهمی در قلبش جای گرفت و اعتراف 
کــرد کــه کی غیرخــدا در عامل کاره ای نیســت،  آن گاه به غیر خــدا امیدوار 
منی شــود و درصــورت نبودن اســباب ظاهــری مثل دارو غذا وســایل و...، 
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نگران و مضطرب منی گردد و امید و تکیه اش فقط به خداوند است.
پــس یکــی از تأثیرات این دعا، افزایش جنبۀ توحیدی دعا در قلب و 
کننده است. به مهنی جهت گفته اند: مناجات شعبانیه  جان شخص دعا
خین  دارای مضامــنی بســیار عــایل توحیــدی اســت که انســان بــا بیرون ر
متام اســباب و مســببات ظاهری، خودش را به مقام رضا و تســلمی در برابر 

خداوند می رساند و جزء متوّکلنی حقییق قرار می گیرد.
هرچنــد کــه آرام گرفــن دل بــه ایــن مضامــنی عــایل توحیــدی، آســان 
نیســت؛ ویل مهنی که نگاه انســان توحیدی شــود، آهسته آهســته انســان 
به مســیت پیــش می رود که دیگر هیچ مؤثری در عامل به غیراز خدا منی بیند و 

 اهلل«
َ
َر ف الُوُجوِد ِااّل می فهمد: »ال ُمَؤّثِ

معنای »الهی«
کننده 44 بــار خداوند را با تعبیر »اهلی« و  در ادامــۀ دعا، شــخص دعا
با صفت الوهّیت ندا می کند. »إهلی« و »ریّب« و »اللهم« هر یک نکته ای 
خاص خود دارد. برای اینکه معنای »اهلی« مشخص شود باید بدانمی که 

»ِإله« و »اهّلل« به چه معناست؟
یشــه کلمه »اهّلل« و معنای آن علمــای ادبیات نظرات خمتلیف  بــاره ر در
ین دیدگاه این باشد که واژه »اهّلل« در اصل »اإلله«  گفته اند. شاید وجیه تر

بوده که مهزه به جهت کثرت استعمال حذف گردیده است.
»ِإلــه« به معین پرســتیدین اســت، نــه به معنای پرستیده شــده. در عامل 
معبود و پرستیده شــده بســیار است، بت ها و شیاطنی جن پرستیده شدند 

چنانکه حضرت عیی؟مهع؟ را مسیحیان پرستیدند.
 لیاقت پرستیده شــدن دارد. 

ً
»ِإله« به معنای موجودی اســت که واقعا
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به مهنی دلیــل در ادبیــات قــرآین بت هــا »ِإلــه« نیســتند. »إلــه« فقط یکی 
 اهّلل. مردم بت ها را می پرســتیدند 

ّ
اســت و آن فقط »اهّلل« اســت؛ ال إله إال

بدون اینکه آن بت ها الیق پرستیده شدن باشند.
یژگی ها الیق پرستش  یژگی هایی است که به دلیل آن و خداوند دارای و

می باشد و دیگران این خصوصیت را ندارند.
»رّب« بــه معنــای کی اســت  کــه امور انســان را می چرخانــد و تدبیر 
کیــد دیــن مقــدس اســالم این اســت که  می کنــد. یکــی از نــکات مــورد تأ
»رّب« متام عامل یک نفر بیشــتر نیســت؛ رّب حقییق، رّب العاملنی است که 
یرجمموعۀ او هستند و هیچ کس  مهۀ امور عامل را او تدبیر می کند و مهگان ز

از او جدا نبوده و در برابر او استقالل ندارد.
»عبادت«، پرســتش یا پرستیدن به معنای تواضع کردن و اظهار بندگی 
درمقابل کی اســت که نســبت به ما ربوبّیت داشــته باشــد؛ یعین هرگاه 
»ریّب« باشــد و درمقابلش »عبدی« باشــد و این عبد درمقابل رّب، عبد 
بــودن و بنده بــودن خود را اظهار کند، به ایــن تواضع »اظهار عبودّیت« یا 

»عبادت« و در فاریس »پرستش« گفته می شود.
بان عریب وقیت حتّقق می یابد که یک عبد در مقابل  پس عبادت در ز
یــک رّب »اظهــار بندگــی« کنــد و خــود را بنــده و او را رّب خــود بدانــد و 
خبوانــد. لــذا تواضع کــردن به تهنــایی، عبــادت نیســت. ممکــن اســت کی 
پــای پــدر و مادرش را نیز از روی تواضع ببوســد؛ ویل این تواضع، عبادت 
نیســت؛ چــون هیچ وقــت آهنــا را رّب خــود منی داند تا در مقابلشــان اظهار 

بندگی کند.
در اصطالح، عبد به دو معنا به کار می رود:

برابر موال به معنای نوکر و غالم. به این معین انسان می تواند  1. عبد در
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عبد غیر خدا هم باشد.
2. عبــد درمقابــل رب، یعــین کی کــه دیگری امــور او را می گرداند و از 
خــود اســتقالیل ندارد. بــا این تعبیر مهۀ انســان ها عبداهّلل هســتند و عبد 

غیرخدابودن بر آهنا حرام است.
می  وقــیت نام فرزندمان را عبدالرســول، عبدالرضــا،  عبداملهدی می گذار
گفتــه می شــود  »عبــد« به معنــای غــالم اســت. چنانکــه در فــاریس نیــز 
یــمی علیقی،  حســینقی،  رضاقی  غالحمســنی،  غالمرضــا و در ترکــی می گو

و...
قــی و عبــد و غــالم مهــه بــه عبــد در برابر مــوال گفته می شــود که مجع 
آن »عبیــد« اســت اما عبــدی که در مقابل رّب خوانده می شــود،  مجعش 

»ِعباد« می باشد.
یند  با این توضیح پاسخ برخی وهابیان نیز مشخص می شود که می گو
شــیعیان، امئــه؟مهع؟ را می پرســتند؛ درحایل کــه هیچ یــک از شــیعیان، امئــه 
 اطهار؟مهع؟ را رّب خود منی دانند وقیت اعتقاد به ربوبیت آن بزرگواران وجود 
یرا عبادت رابطه ای بنی عبد و رّب  ندارد، عبادت آهنا نیز یب معین است؛ ز
است، و ما امئه؟مهع؟ را بنده خدا می دانمی و خود را غالم و نوکر ایشان، نه 

عبد به معنای خملویق که تدبیرش در دست دیگری است.
به هرحــال بــا توّجــه بــه این مقدمــه معلوم می شــود که تهنــا چیزی که 
گر کی در عامل ربوبّیت  شایســته و الیق پرســتش اســت، رّب می باشــد. ا
داشــت درمقابلش عبدی خواهد بود که می تواند در برابر آن رّب عبادت 

کند.
وقیت ثابت شــد که رب یکی اســت، ثابت می شــود که »إله« هم یکی 

است؛ چون غیر از رب کس دیگری شایستگی پرستش ندارد.
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لذا در علم کالم گفته می شود که توحید در ربوبّیت با توحید در الوهّیت 
 به هم پیوســته اند. 

ً
 َش« کامال

ُّ
ُكل  َشء« بــا »َرّبُ 

ُّ
ُكل مالزم انــد. درواقــع »ِالُه 

چون رّب فقط یکی اســت ما نیز فقط عبد یک نفر هســتمی و فقط نســبت 
به مهان یک نفر شایسته است عبادت کنمی.

راه اینکــه انســان بــاور کند فقــط خداوند رّب اســت و فقط خدا الیق 
پرستش می باشد، این است که بداند مهۀ چیزهای عامل به دست قدرت 
خداونــد بازمی گردد. هرگاه کــی تصور کند غیر از خداوند موجود دیگری 
هــم اســتقالل دارد و بــرای خــودش در عــامل کاره ای می باشــد، درواقع آن 
گــویی او را  کــرده و بــا تواضــع در برابــر آن،  موجــود را رّب خــود حســاب 

پرستیده است.
ازمهنی رو، در آیات و روایات آمده که برخی افراد هوای نفس، بعیض 
مــال و دارایی و عــده ای زنــان خود و حیت جاه و مقام خود را می پرســتند، 
یرا برای آهنا ارزش اســتقالیل قایل اند؛ به حنوی که گمان می کنند ایهنا در  ز
برابر خدا برای خودشان شأن و منزلیت دارند یا از آهنا کاری برمی آید که از 
دســت خداوند خارج اســت. در چننی شــرایطی تواضع در برابر این نفس 

و مال و قدرت و مهسر، مرتبه ای پرستش و عبادت به حساب می آید.
بــا ایــن توضیحات مشــخص می شــود که »ال الــه  اال اهلل« یعــین »غیر از 
خــدا کــی پرســتیدین نیســت«؛ یعین اواًل غیــر از خدا ریّب وجــود ندارد و 
 عبودّیت فقط در برابر او شایسته است.

ً
مهۀ  امور در دست اوست و ثانیا

وقــیت شــخیص خــدا را بــا لفظ »الــی« مورد خطــاب قــرار می دهد اول 
اعتراف می کند که او پرستیدین است؛ یعین ربوبّیت حقییق در عامل دارد و 
دّوم ابراز می کند که من در برابر تو تســلمی شــده و تو را به ربوبیت پذیرفته 
و تو را عبادت می منامی. ممکن است برخی خدا را رّب بدانند، اما از روی 



   66     بر سفرۀ توحید 

تکبــر او را نپرســتند و در مقابلــش اظهــار عبودّیــت نکننــد. این اشــخاص 
هیچ گاه خدا را با لفظ »اهلی« صدا منی زنند.

بان حالش از عمق دل  یــد: »اهلی« باید ز به هرحــال وقیت کی می گو
ایــن باشــد کــه:  خدایــا! مهــۀ امور مــن از آِن توســت، مهه کارها به دســت 
توســت،  مــن از خــود هیــچ اســتقالیل نــدارم و به غیــراز درگاه تــو،  در برابــر 
هیچ کــی عبــادت منی کــمن و اظهــار عبودّیمت فقــط در برابر توســت و غیر از 

تو کی ندارم.
ِبّ َمْن ِلي َغْیُرَك« اســت که انســان  ي َو َر ِ

َ
معنای »إلی« مهان معنای »ِإل

یرا هیچ کس را در عامل  اعتــراف می کند هیــچ تکیه گاهی به جز خدا ندارد؛ ز
به جز خدا منشأ اثر منی داند.

یف روشــن  با توجه به این معنا، امهیت تکرار این کلمه در دعای شــر
می شود.
 

روزی رسان و یاوری جز تو ندارم
حضرت در ادامۀ مناجات می فرمایند:

ِن«: ِذی یْنُصُر
َّ
ْن َذا ال َ َ

َتِن ف
ْ
ِذی یْرُزُقِن َو ِإْن َخَذل

َّ
ا ال

َ
ْن ذ َ َ

ی ِإْن َحَرْمَتِن ف ِ
َ

»ِإل
گر  گــر حمرومــم کین پس کیســت آن که به مــن روزی دهد؟ و ا خدایــا! ا

خوارم سازی پس کیست آن که به من یاری رساند؟
یعین خداوندا! چون تو »ِإله« و »رّب« هسیت،  پس مهه چیز به دست 
گــر خدای متعال  توســت و غیــر از تــو کی در عــامل کاره ای نیســت. پس ا
درِب رمحتش را ببندد، از کی غیر از او به قدر ســر ســوزین در عامل کاری 

برمنی آید.
مراد از »رزق« در این عبارت، فقط رزق مادی نیســت؛ بلکه شــامل 
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ّیت و ُحسن خلق و... مهه رزق  مهۀ خویب ها می شود. علم، دانش، معنو
است. درواقع هر خیر و رمحیت که از عامل باال نازل می شود و به قلب انسان 
کــم می شــود، نوعــی از رزق اســت. خداوند  می نشــیند و در وجــودش حا
رّزاق اســت و بــه هــر کــس از بنــدگان ارزاق مــادی و معنــوی خایص عطا 
یزان اســت و عده ای  می فرماید. انواع رزق های خداوند در عامل مهیشــه ر

هبره مند و عده ای از آن حمروم اند.
حضــرت امیراملؤمنــنی؟مهع؟ در ادامــه عرضــه می دارنــد: خدایــا! »َو ِإْن 
گر تهنــامی بگذاری، هیچ کس توان یاری  ِذی یْنُصُریِن« ا

َّ
ــْن َذا ال َ

َ
َتــیِن ف

ْ
َخَذل

مرا ندارد.
گر کی در عامل ظاهر کمک کار  معنای این کالم حضرت این است که ا
ما حمســوب می شــود، درواقع این خداوند است که آن کمک و یاری را به 
گر   وجود ندارد و ا

َ
یرا غیر از خدا یاور و ناصری در عامل ما رســانده اســت؛ ز

کمک خداوند نباشد، هیچ کس توانایی اجنام کاری را ندارد.
از این مسأله دو نکته را باید متوجه شد:

گر فالن شــخص  ید »ا گر کی بگو اّول، مهان طورکه در روایت آمده، ا
نبــود،  مشــکل مــن حــل منی شــد«؛ این ســخن دارای شــرک خیف اســت؛  
یــرا شــخص گمان کرده، دســت خداوند در آن زمینه بســته بــوده و فقط  ز
فالن شخص می توانسته مشکل را حل کند. بااینکه کار دست خداست 

و دیگری باشد یا نباشد خداوند می تواند مشکالت را حل مناید.
دوم، اینکه انسان مهیشه در هر کاری ابتدا باید شکر خداوند و سپس 
شــکر خملوق را به جا آورد که او را واســطۀ کمک و رســاندن خیر قرار داده 
اســت. چــون درحقیقــت در مهه جــا اول خداونــد بوده اســت که کمک و 

یاری منوده است.
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کننده در این فراز، از ناصر و یاری کننده  نکته دیگر اینکه شــخص دعا
ید. یاری و نصرت مربوط به کی اســت که در مشــکل به  ســخن می گو
ســر می بــرد و نیاز بــه نصرت و یــاری دارد و از خداوندمتعال طلب یاری و 

کمک می کند.
 در حال سفر به طرف خداوند است و برای طی کردن 

ً
مؤمن چون دامئا

این ســفر ُپرخماطره در تالش می باشــد،  مهیشــه دمشین بنام نفس اماره در 
کمنی او نشسته است که حضرت رسول؟ص؟ فرمودند:

ِت َبْنَ َجْنَبْیَك«1:
َّ
َك َنْفَسَك ال ْعَدي َعُدِوّ

َ
»أ

ین دمشنان انسان نفس اوست که در درونش است. بدتر
 مشــغول جنگ با نفس اماره و شــیطاین بیروین 

ً
که مؤمن دامئا و ازآجنا

است،  مهیشه نیاز به کمک دارد و دست نیازش به درگاه اهلی بلند است 
و در حــنی مبــارزه،  تــالش دارد تا خداوند او را کمک کــرده و کارهایش را 
ِذی 

َّ
ْن َذا ال َ َ

گر مرا رها کین« »ف َتِن، خدایا ا
ْ
پیش ببرد لذا می فرماید: »ِإْن َخَذل

ِن، چه کی مرا یاری کند؟« یْنُصُر

من همیشه شرمنده ام
وِل َسَخِطَك«:

ُ
ُعوُذ ِبَك ِمْن َغَضِبَك َو ُحل

َ
ی أ ِ

َ
»ِإل

خدایا! به تو پناه می آورم از خشمت و از فرود آمدن غضبت.
کننــده،  اعتراف به قــدرت و علم و احاطۀ  پــس از اینکه شــخص دعا
مهه جانبــه خداونــد بــر بنــدگان کــرد و مســکنت و فقــر و تواضع خــود را به 
حضــرت حــق عرض منــود،  نوبت به ســخن گفن از زشــیت ها و بدی های 

1. عدةالداعی و نجاح الساعی، ص314.
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ظاهــری و باطین خودش می رســد و اعتراف  می کنــد که به جهت این مهه 
گر خداوند با عدلش با او رفتار مناید  بدرفتاری، شایســته عذاب اســت و ا

مستحق عذاب اهلی است.
یرا هر کار  گــر خداونــد با عدلش رفتار کند ما مســتحق عذابمی؟ ز چــرا ا
خیری که از انســان ســر می زند، درواقع آن خیر و نیکی از جانب خداوند 
برابر کارهایی که اجنــام می دهد،  منیت بر  اســت و هیــچ گاه بنــده منی تواند در
که خملوق در برابر خالق چیزی جز شــرمندگی و  خداوند داشــته باشــد. چرا
روســیاهی ندارد، »ممکن« مهیشــه فقیر و حمتاج اســت و هرچه دارد از آِن 

خداست.
َ

عامل دو  در  ز ممکن  نــشــد، واهّلل اعــلــم«»ســیــه رویی  جـــدا هــرگــز 

یر باشــد و معترف به  لــذا انســان باید مهیشــه در برابــر خداوند ســر به ز
برابر این مهه لطف و نعمت  اینکه خدایا متام نعمت ها از آِن توست و من در
گر به جهت یک حلظه غفلمت از تو،   تو،  جز کوتاهی و غفلت کاری نکردم و ا

سال ها عرض پوزش و ُعذر منامی،  بازهم کم است.
این خدای مهربان است که با عنایت یب مشارش به ما نعمت می دهد 
و  حلظه به حلظــه، ذره ذرۀ وجــود ما با مدد او فعالیت می کند و هر خیری نیز 
کــه از مــا ســر می زند به واســطۀ توفیق و کمک اوســت، و درقبــال این مهه 
کرده    خدای نا

ً
نعمت ما هیچ وقت کاری نکرده و منی توانمی بکنمی؛ بلکه بعضا

مرتکب گناه شــده و از نعمت هایش برخالف رضای او هبره برده امی که در 
این صورت چیزی جز شرمندگی و ِخجلت برای ما بایق منی ماند.

بان حال  امئه اطهار؟مهع؟  مهیشه در ادعیه این گونه است  به مهنی جهت ز
 جایگاه ما جهمن خواهد بود.«

ً
گر با عدلت با ما برخورد کین،  قطعا که »خداوندا ا
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همواره به رحمتت امیدوارم
 ِبَفْضِل َسَعِتَك«:

َ
وَد َعل ُ َ

ْن ت
َ
 أ

ٌ
ْهل

َ
ْنَت أ

َ
ِتَك َفأ ِهٍل ِلَرْحَ

ْ
ُكْنُت َغیَر ُمْسَتأ ی ِإْن  ِ

َ
»ِإل

گــر شایســته رمحت نیســمت، تو ســزاواری کــه بر من بــا فراواین  خدایــا! ا
فضلت خبشش منایی

یافت  یعــین خدایــا گرچه من ســزاوار رمحت تو نیســمت و شایســتگی در
لطف و رمحت تو را ندارم ولیکن تو از کرامت و ُجود و بزرگواری ات شایسته 
آین که با رمحت گسترده و عظمی خود،  به کساین که قابلیت ندارند،  رحم 

منایی.
یــش،  اعتــراف می کند  کننــده بــا اشــاره بــه فقــر ذایت خو در اینجــا دعا
کــه خدایــا )گرچه( من ســزاوار خبشــش نیســمت ویل ناامید از رمحــت تو نیز 
ُتُه  یای رمحت خداوند واســعه اســت »یا َمن َسَبَقْت َرْحَ که در منی باشــم؛ چرا

َغَضبُه«.
هیچ گاه بنده منی تواند از رمحت و جود و خبشش خداوند ناامید شود؛ 
یرا خداوند مهیشــه در انتظار برقراری ارتباط از ســوی ما بندگان اســت؛  ز

چنانکه در حدیث قدیس فرمود: 
يق إیل ترِك  ون عّن كیف انتظاری لم و رفيق هبم و َشــو »یــا داود! لــو َیعلــم املدّبر

 إیل، و تقطعت اوصالم عن مّبت«:
ً
معاصهيم، ملاتوا شوقا

گــر بنــدگاین کــه بــه من پشــت کرده انــد،  بدانند کــه تا چه  ای داوود! ا
حد انتظار آهنا را دارم و چقدر با ایشان مهربامن و دوست دارم که گناهان 
را تــرک مناینــد، از شــدت شــوق و حمبت بــه من جان می دهنــد و بندهای 

بدنشان از هم گسسته می شود.
بــان هیــچ معنــایی نــدارد؛ بــنی ما و  پــس ناامیــدی از ایــن خــدای مهر
او هیچ واســطه و حجــایب کــه مانــع ارتباط با خداوند شــود  وجــود ندارد و 
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حضرت حق به حمض اقبال به او، از بندگانش پذیرایی می کند.
لذا حضرت می فرمایند: من سزاوار رمحت نیسمت ولیکن تو با آن ِسعه  و 
گرفته،  سزاوار هسیت که از بندگان دستگیری منایی. رمحتت که مهه جا را فرا

ُحسن ظن به خدا
َت 

ْ
یــَك َفُقل

َ
ِل َعل

ُ
َها ُحْســُن َتَوّك

َّ
َظل

َ
ّنِ ِبَنْفــِس َواِقَفــٌه َبــَن یَدیَك َو َقــْد أ

َ
َكأ ــی  ِ

َ
»ِإل

ْدَتِن ِبَعْفِوَك«: ُه َو َتَغّمَ
ُ
ْهل

َ
ْنَت أ

َ
َت( َما أ

ْ
)َفَفَعل

خدایــا! گــویی خــود را می بیــمن کــه در برابــرت ایســتاده ام، درحایل که 
ُحســن اعتمادم بر تو، بر وجودم ســایه افکنده اســت، و آچنه را تو شایسته 

آین بر من جاری کرده ای و مرا با عفوت پوشانده ای.
یکی از اصول تربیت دیین این است که انسان هیچ گاه به آینده بدبنی 
که بدبیین ســبب ســلب  نباشــد و مهه چیــز عــامل را به فال نیک بنگرد؛ چرا
نعمت می شــود. لذا نباید از رمحت خداوند و رفن به هبشــت و رستگاری 

قطع امید کنمی.
وقــیت بنــده فهمید که مهه کاره خداوند اســت، و فهمید رمحت خداوند 
یب پایــان اســت، و درب رمحتش مهیشــه بــه روی مهه باز اســت، هیچ گاه 
گر رو  گر در اوج بیچارگی هم باشــد بازهم ا مأیوس نیز منی شــود و می داند ا
به درگاه اهلی بکند دســت خایل بازمنی گردد و چه بســا عنایت خدا شــامل 
ین انســان را نیز  گر خبواهد بدتر حالش شــود و کاًل جنات یابد که خداوند ا

می خبشد.
گر انسان عظمت خداوند را شناخت و بزرگی نعمت های او  از سویی ا
را دید و کوتاهی خود را در نظر گرفت، می فهمد که دستش خایل است و 

اصاًل منی تواند مطمنئ باشد که جنات می یابد.
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گر بندگی اش را بشناســد و بفهمد که چقدر هتی و خایل اســت،  بنده ا
مهیشــه در درگاه خداونــد حالــش حــال حتّیــر اســت و منی دانــد که کارش 
درســت شــده و جزء ابرار و جنات یافتگان است یا جزء جهنمیان. خداوند 
ْشِفُقوَن« )معارج: 

ّ
م ُم ِ هِبّ ْن َعَذاِب َر ِذیَن ُهم ِمّ

َّ
در وصف مؤمننی می فرماید: »َوال

27( کساین که از عذاب پروردگارشان نگران هستند.
بــه مهــنی جهت مؤمن مهیشــه به خداوند عرض می کنــد: »خدایا کار 
در دست توست و هر چه تو صالح بداین اجنام می دهی. منی دامن با عدل 
خودت با من رفتار می کین و من اهل عذاب می شوم یا با فضلت مرا عفو 
کــرده و بــا رمحتت با من معاملــه می کین«؛ و لذا فرموده اند که این گونه دعا 

هم عِاملنا ِبَفضِلک َو ال ُتعاِملنا ِبَعدِلک«1
ّ
لل

َ
کنمی: »ا

به هرحــال هیچ کــس نبایــد از رمحت و خبشــش خداوند ناامید شــود و 
یرا درب رمحت خداوند مهیشه باز  ید کار من درست شــدین نیســت؛ ز بگو

است.
یند:   حضــرت در ایــن خبش از دعا مهنی گونه با خداوند ســخن می گو
یا خــود را می بیمن که روز  ّنِ ِبَنْفــِس َواِقَفــٌه َبــَن یَدیــَك« خداوندا! گو

َ
َكأ ــی  ِ

َ
»ِإل

یَك« و توکل من 
َ
ِل َعل

ُ
َها ُحْســُن َتــَوّك

َّ
َظل

َ
قیامــت در درگاه تــو ایســتاده ام »َو َقْد أ

کــه مهیشــه مهه چیــز را از تو می دیدم و خود را هیچ کاره می دانســمت،  بر من 
ُه 

ُ
ْهل

َ
ْنَت أ

َ
َت َما أ

ْ
ســایه انداختــه و از عذاب های قیامت مرا حفظ کــرده »َفُقل

ْدَتِن ِبَعْفِوَك« پس تو با من چنان که شایســته توســت ســخن گفته و  َو َتَغّمَ
رفتار کردی و مرا با عفو خود پوشاندی.

یا است؛ وقیت درب رمحت خدا باز است،  « به معنای انگار و گو ّنَ
َ
»َكا

1. شرح االصول الکافي، مالصالح مازندرانی، ج 10، ص1۹1.
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و باید انســان مهیشــه حســن ظن به خداوند داشــته باشــد ، پس خوب 
گــر حــال خود را در حمضر خداوند می خواهد ترســمی کنــد خود را با  اســت ا
یا می بیمن  ید:  »خدایا گو لطف و رمحت اهلی در حمضر خداوند ببیند و بگو
کــه بــا فضل خودت بــا من معامله کردی و از مهه گناهان و بدی های من 

گذشیت و مرا در آغوش رمحت خود گرفیت«.
انســان بایــد مهیشــه بــنی خوف ورجــا باشــد و هنگامــی کــه عظمــت 
خداوند را به قلبش مرور می دهد، رمحت حضرت حق را نیز به یاد آورد و 
امیدوار شــود تا حالت یأس به او دســت ندهد و در طرف مقابل از کردار 
خــود نیــز خائــف بوده و گناهانش را نیز مدنظر داشــته باشــد و بــه اثر آنکه 

عذاب جهمن است نیز بیندیشد تا غفلت پیدا نکند.
 نتیجه اینکه انســان باید خشــیت داشــته باشــد و از خداوند بترسد و 
شــرمندگی و بندگی خودش را در پیشــگاه حضرت حق احساس کند؛ اما 
هیــچ گاه نبایــد از رمحــت و لطــف و حمبت و عطوفت خداوند ناامید شــود؛ 

بلکه مهیشه بنی خوف ورجا باشد.
 

چه کسی از تو بخشنده تر
یَل ِمْنَك ِبَذِلَك«: ْو

َ
ْن أ َ َ

ی ِإْن َعَفْوَت ف ِ
َ

»ِإل
گر گذشت کین، چه کی از تو سزاوارتر به آن است؟ خدایا! ا

خداوند در قرآن کرمی گاهی مهه صفات کمال را در خود منحصر می کند 
و می فرماید علم و حیات و قدرت و قوت و عزت منحصر در اوست؛ چون 
آچنه در خملوقات هست پرتو عکس صفات خداست و چیزی جدای از آن 
نیست. مثل نور آینه ها که انعکاس نور خورشید است و هرچه هم آینه ها 
نور دهند بازهم می توان گفت که مهه نور فقط متعلق به خورشید است.
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گاهی نیز با مساحمه می پذیرد که خملوقات هم دارای هبره ای از صفات 
 می فرماید او أرحُم 

ً
کمال هســتند ویل می فرماید خداوند بیشــتر دارد؛ مثال

الرامحنی و أحکُم احلاکمنی است.
وقــیت درحقیقــت مهــه صفات کمــال و خویب ها از آِن خداوند اســت، 
ین و  معلــوم اســت کــه هــر صفت کمــایل را که بتــوان تصور کــرد،  ســزاوارتر
یــن درجــه و مرتبه آن متعلق به خداوند اســت. لذا می توان گفت:   عایل تر
یَل  ْو

َ
ْن أ َ َ

ْیر«،  »إلی! ف َ یَل ِمْنــَك ِبالْ ْو
َ
ْن أ َ َ

یَل ِمْنَك ِبالَرْحَه«،  »إلی! ف ْو
َ
ــْن أ َ

َ
»إلــی! ف

ِعلــم«؛ در متامــی صفات کمال آن کی که ســزاوارتر اســت، وجود 
ْ
ِمْنــَك ِبال

اقدس حضرت حق می باشد. 
یَل ِمْنَك ِبَذِلَك«: خدایا  ْو

َ
ْن أ َ َ

ی ِإْن َعَفْوَت ف ِ
َ

حــال حضرت می فرمایند: »ِإل
گر مرا ببخیش چه کی سزاوارتر از تو به این خبشش است؟ ا

گر مرا  ســؤال این اســت که چرا حضرت شرط آورده اند و فرموده اند: »ا
ببخیش...«.

برای یافن پاسخ این سؤال باید با سبک های خمتلف دعا آشنا شومی. 
حضرت در مهنی مناجات از سبک های خمتلیف استفاده فرموده اند.

انســان می تواند مســتقمی به خداوند عرض کند که خدایا تو از مهگان 
قادرتــر و عامل تــر و عفو کننده  تــر هســیت؛ امــا حضــرت آن را در قالــب مجلــه 
گر عفو کــین، چه کی در عفو کــردن از تو  شــرطیۀ بیــان می کننــد: خدایــا ا

سزاوارتر است؟
دانســتمی کــه انســان در هنــگام دعا باید مهیشــه امیدوار باشــد؛ و چه 
ــی ِإْن َعَفْوَت  ِ

َ
یــمی: إل کیــد کند. وقــیت می گو خــوب اســت کــه بر ایــن امید تأ

گــر عفــو فرمــایی ...« یعــین خدایــا مــن ناامیــد نیســمت و احتمال  »خدایــا ا
می دهم که با مهه بدی هامی مرا ببخیش.
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ید که احتمال آن را بدهد و از آن ناامید  گر« می گو انسان چیزی را با »ا
نباشــد. پس در دل این مجله شــرطیه یک امید مهراه با یک تقاضاســت 
گــر ببخیش  -که ان شــاء اهّلل می خبیش- چه  یــمی: خدایا ا و می خواهــمی بگو

کی از تو  به خبشیدن سزاوارتر است؟
ایــن نــوع مجله بنــدی یکــی از ســبک های دعــا کــردن اهل بیــت؟مهع؟ 
اســت. ســبک های متنوعی که در این مناجات و دیگر مناجات ها وجود 

دارد به انسان ادب سخن گفن با پروردگارمتعال را می آموزد.

به جز اقرار به گناه چیزی ندارم
ْنِب 

َ
ْقــَراَر ِبالّذ ِ

ْ
ُت اإل

ْ
ْ یْدِنــِن ِمْنــَك َعَمِل َفَقــْد َجَعل َجــِل َو لَ

َ
َكاَن َقــْد َدَنــا أ »َو ِإْن 

ِت«
َ
یَك َوِسیل

َ
ِإل

گــر مرگــم نزدیك شــده و عملم مــرا به تو نزدیك نکــرده، اعترافم را به  و ا
یش به بارگاهت قرار دادم. گناه وسیله خو

یعــین خدایــا امیــد و رجــاء  از طــرف تو متام شــدین نیســت و بنده فقط 
یش، عرض شــرمندگی داشــته  می تواند با اقرار به ذنب و نقص و گناه خو

باشد که مهنی اقرار نیز وسیله ای برای جنات بنده خواهد بود.
یکی دیگر از سبک های دعای اهل بیت؟مهع؟ این است که در خالل 

دعا مکرر به بیچارگی و فقر و خاکساری خود اعتراف می کنند.
مثاًل در اینجا می شود گفت: »خدایا من اقرار به گناه را وسیله واسطه 
بــرای تقــرب بــه تو قــرار دادم«. ویل حضرت بازهم در قالب مجله شــرطیه 
گــر مرگــم نزدیك شــده و عملم مرا بــه تو نزدیك  می فرماینــد: »خداونــدا! و ا

نکرده ...«
ایــن ســبک از دعا برای انســان تواضــع و ذلت می آورد؛ چون انســان 
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را بــه فقــر و مســکنتش متوجــه می مناید؛ و خــود این حال تواضع اســباب 
استجابت دعا را اجیاد می مناید.

امــا چــرا فرموده انــد: اقرار بــه گناه را وســیله تقرب به تو قــرار می دهم؟ 
وســیله یعین آچنه که چیزی را به چیزی می رســاند. نزدیک شدن و رسیدن 
 نزدیکــی به 

ً
بــه خداونــد درگــرو احســاس عبودیــت و ذلــت اســت، اصــال

خداوند یعین اینکه انسان بیشتر حضور خداوند را احساس کند و بفهمد 
که مهه چیز از آِن اوست و توحید را روشن تر ادراک مناید.

یر انداخن و خود را ندیدن و به تعبیر هبتر،  اعتراف به گناه یعین سربه ز
دیدن نقص و فقر و هتیدسیت و این حال خودش موجب تقّرب است. در 
اینجا اعتراف می کنمی که خدایا این قدر فقیر و ندار هسمت که جز اعتراف به 
گناه چیزی برای عرضه کردن و تقرب ُجســن ندارم و تهنا وســیله من مهنی 

عرض شرمندگی و سرشکستگی است.

همیشه غرق نعمت توأم
یکــی دیگــر از ســبک های دعــا، این اســت کــه قبل از بیــان حاجت، 
می و  به جای اقرار به خرایب و فقر خود، نعمیت از نعمت های اهلی را بشمار

می. لطف و حمبت او را به یاد آور
یمی: »خدایا تو در دنیا مهیشــه با ما به خویب معامله فرمودی  مثاًل بگو
و از بسیاری از گناهان ما گذشیت، پس در آخرت نیز ما را ببخش. خدایا 
از کودکی مهیشــه در لطف و نعمت تو غوطه ور بودم،  در آخرت نیز مرا در 

یای لطف و رمحتت قرار بده.« در
کردن اواًل انسان مهیشه امیدوار می ماند و رجاء و امید  در این گونه دعا
یرا نعمت های ســابق خداونــد را در حق خود  در قلبــش زنــده می شــود؛ ز
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می بینــد و بــه یاد می آورد که عادت خداوند مهیشــه با بندگانش این گونه 
یــد: وقیت در متــام مراحــل زندگی دنیــا،  نعمت و    می گو

ً
بــوده اســت و مثــال

رمحت و لطف تو شــامل حال من بوده و جز خویب چیزی عطا نفرمودی،  
منی توامن از لطف و رمحتت در آخرت ناامید باشم.

  این ســبک دعا،  در انســان حال تواضع و خشــوع اجیاد می کند؛ 
ً
ثانیا

چــون در متــام زندگــی خودش را در ســایۀ لطف و رمحــت خداوند می بیند 
کنون با یادآوری آن مهه نعمت و لطف، تقاضای مهراه با تواضع دارد. و ا

در چند فقره بعدی از این سبک  در دعا استفاده شده است:
اِت«: َك َعّنِ ِف َمَ یاَم َحیاِت َفال َتْقَطْع ِبّرَ

َ
َّ أ َ

َك َعل  ِبّرُ
ْ

ل ْ یَز ی لَ ِ
َ

»ِإل
خدایا! در اّیام زندگی ام پیوسته نیکی و لطف تو بر باالی سر من بود، 

یش را در هنگام مرگم از من قطع مکن. پس نیکی خو
 ِف 

َ
ِمیل َ  الْ

ّ
ِن ِإال ِ

ّ
ْ ُتَول ْنَت لَ

َ
اِت َو أ َكیَف آیُس ِمْن ُحْســِن َنَظِرَك ِلی َبْعَد َمَ ی  ِ

َ
»ِإل
َحیاِت«:

خدایا! چگونه از ُحسنِ توجهت پس از مرگم ناامید شوم؟ درحایل که 
پرسیت نکردی. در طول زندگی ام مرا جز به نیکی سر

 ِمْنَك ِف 
َ

ْحــَوُج ِإیَل َســْتِرَها َعــل
َ
َنا أ

َ
ْنیــا َو أ

ُ
 ُذُنوبــا ِف الّد

َ
ــی َقــْد َســَتْرَت َعــل ِ

َ
»ِإل

ْخَری«:
ُ ْ
ال

خدایا! گناهاین را در دنیا بر من پوشــاندی، و من به پوشــاندن آهنا در 
آخرت حمتاج ترم.

َن َفال َتْفَضْحِن  اِلِ َحٍد ِمــْن ِعَباِدَك الّصَ
َ
ْ ُتْظِهْرَها ِل ْحَســْنَت ِإیَل ِإْذ لَ

َ
ــی َقْد أ ِ

َ
»ِإل

ْشَهاِد«:
َ ْ
 ُرُءوِس ال

َ
ِقیاَمِه َعل

ْ
یْوَم ال

خداوندا! گناهم را در دنیا برای هیچ یك از بندگان شایسته ات آشکار 
نکردی، پس مرا در قیامت در برابر دیدگان مردم رسوا مکن.
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در متــام ایــن دعاهــا،  حضرت یکــی از نعمت هــای خداونــد را در دنیا 
برمی مشارند و در کنارش حاجیت را هم برای آخرت طلب می کنند.

کارهای خوب من همه از توست
 تقاضای 

ً
 و در فقره بعدی ابتدا به خرایب عمل خود اشاره و بعد ضمنا

رمحت و عفو می شود.
ا«: َ ْ َتْغِفْر لَ  ِإْن لَ

ُ
َویل

ْ
َها ال

َ
ا َفل َ َظِر لَ  َنْفِس ِف الّنَ

َ
ی َقْد ُجْرُت َعل ِ

َ
»ِإل

گر  خدایــا! بــر خــودم در فرمانبری از نفســم ظلم کردم، پــس وای بر او ا
او را نیامرزی.

یکــی از نــکایت کــه امئــه؟مهع؟ در ایــن ادعیــۀ توحیــدی بــه مــا آموزش 
می دهند، نگاه توحیدی نســبت به اعمال و افعال انســان اســت. معموالً 
تصــور مــا بر این اســت که در درگاه خداوند برای خود اســتقالل داشــته و 
به نوعی با کارهایی که اجنام می دهمی، با خداوند در حال معامله هستمی.

مناز می خوانمی، روزه می گیرمی و صدقه می دهمی و... تا خداوند در ازای 
آن به ما پاداش عطا کند. گمان می کنمی که در نظام عامل ما با اعمال خود 
یرا  در حــال دادوســتد بــا خداونــد هســتمی. این طرز نــگاه ایرادی نــدارد؛ ز
باالخــره انســان اعمــایل دارد کــه خداوند در قبال آن اعمــال به او پاداش 
یدوفروش بنی خالق  و جــزا می دهــد و خداوندمتعال نیــز در قرآن کرمی از خر
ْنُفَســُهْم 

َ
ْؤِمِنَن أ ُ ٰی ِمَن الْ و خملوق ســخن گفته و فرموده اســت:  »ِإَنّ اهلَلَّ اْشــَتَر

بــه:111( درحقیقــت، خــدا از مؤمنــان، جان و  ــَه« )تو
ّ
َن َ ــُم الْ ُ َنّ لَ

َ
ــْم ِبــأ ُ ْمَوالَ

َ
َوأ

یده است. مالشان را به )هبای ( اینکه هبشت برای آنان باشد، خر
اما در بسیاری از آیات و روایات، به خصوص ادعیۀ امئه؟مهع؟  معنایی 
عایل تــر و افــیق باالتــر از ایــن طرز نگاه نیز بیان شــده که در آن افق انســان 
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یرا در نگاه حقیــیق و دقیق،  مهه چیز  هیــچ گاه بــا خداوند معاملــه منی کند؛ ز
حــیت اعمــال خــود را از آِن  خدا می بیند لذا می فهمــد از خود چیزی ندارد 

که خبواهد آن را به خداوندمتعال بفروشد.
گــر گاهــی ایــن رابطــه  هرچــه دارد تفّضــل از ســوی خداونــد اســت و ا
یدوفــروش نیــز مطــرح شــده، از باب لطف و عنایــت خداوند  در قالــب خر
بــوده اســت؛ مانند پدری کــه پویل را در اختیار فرزند خــود قرار می دهد تا 
آن را پس انــداز کنــد،  ســپس بــا گرفن مهــان پول ها، دوچرخــه ای را به او 
یرا  یدوفرویش اجنام منی شود؛ ز می فروشد. در این مثال در حقیقت هیچ خر
پــول و جنــس هــر دو از پدر اســت، اما از روی تفّضــل چننی رفتاری اجنام 

می گیرد.
خداوندمتعــال نیــز مهنی گونــه با بندگانــش رفتار می کند، یعــین به آهنا 
توفیق عمل صالح و مناز و روزه و... عنایت می کند و سپس به آهنا پاداش 
 ِنَعِمَك اْبِتَداء«1:  

ُّ
ُكل ، َو ِإْذ 

ٌ
ل

ُ
یُع ِإْحَســاِنَك َتَفّض نیــز می دهد. لذا فرمودند:  »ِإْذ َجِ

خدایــا مهــه نعمت هــای تــو از ابتــدا تا انهتا تفّضل اســت و هیــچ نعمیت از 
یافت آن  نعمت هــای تــو از ســر اســتحقاق نیســت کــه کــی مســتحق در
گر استحقایق نیز باشد، آن را خودت عنایت کردی و کی از خود  باشد. ا

چننی استحقایق نداشته است.
گر این باور در انسان به وجود بیاید که در نظام عامل خلقت، هیچ وقت  ا
خملوق و خالق با یکدیگر دادوستد ندارند و الطاف خداوند مهه از سِر نعمت 
و لطــف و افاضــه می باشــد و بندگان نیــز فقط مصرف کننــدۀ  این نعمت ها 
می باشــند،  چنــنی شــخیص دیگــر هیچ وقــت از خداوند طلبکار منی شــود.

1. صحیفۀ سجادّیه، ص64.
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کســاین که در قلب شــان از خداوند طلبکار هستند،  درحقیقت خود را 
مســتقل می بینند و کارها را به خود نســبت می دهند غافل از اینکه توفیق 

کارها نیز از سر منت و لطف خداوند است. اجنام مهنی 

من گدایم و مجانی طلب
مثــرۀ دیگــر ایــن طرز نگاه آن اســت که انســان هیچ گاه ناامید منی شــود؛ 
کنــون نــگاه ما به عامل،  نــگاه معامله ای بوده وقــیت جیب خود را  کــه تا چرا
گر بدانمی که مهه چیز در عامل هسیت،  خایل می دیدمی، ناامید می شدمی؛ اما ا
رایــگان و جمــاین در اختیــار ما قــرار گرفته و می گیرد، دیگــر ناامیدی معنایی 
گر مهیشه خداوند جماین می داده و تفّضل بوده است، پس از این  ندارد. ا

نیز باب تفّضل باز است و می تواند از سر تفّضل عطا مناید.
یف رساله  یزی در کتاب شر مرحوم آیت اهّلل حاج میرزاجوادآقا ملکی تبر

یسند: لقاء اهّلل در قالب مناظره ای با شیطان می نو
وانگهی، جواب دیگر حمکم شــایف برای این وسوســه خبیث این است 

که تو، به من می گویی که تو، توبه صحیح منی تواین به جا بیاوری!
گر عنایت اهّلل دستگیری ننماید، توبه صحیح که سهل است  بی، مرا ا
گر برســد به هر   جالله- ا

ّ
بــه ناقــص هم منی توامن؛ ولیکن عنایت او- جل تو

ید  گر بگو درجه و مقام عایل که به خیال نگنجد ممکن اســت که برســم، ا
از کجا که عنایت او به تو خواهد رســید؟ بگو: از کجا ]معلوم [ که خنواهد 
ید عنایت او هم اهلّیت می خواهد، بگو: اهلّیت را بزرگان از  گر بگو رسید! ا

کجا آورده اند؟ نه این است که او داده، من هم از او می گیرم.
یــد: آخر تو چه قابلّیت َکــرم او را داری درقبال چه عملت این  گــر بگو ا
متّنــا را می کــین؟ منی بیین ]ایــن قابلّیت را[ به هرکــس منی دهند؟! جوابش 
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بگو: به گدایی می خواهم، گدا جّماین طلب است!
مؤمــن بایــد مهیشــه خــودش را گــدا و مســکنی خداوند بدانــد و گدا،  
می  جماین طلب است و از خود چیزی ندارد. ما هیچ یک از خود چیزی ندار
و خداونــد مــا را بــه جماین طلــیب عــادت داده و بدون اینکه چیزی داشــته 

باشمی،  با ما معامله کرده است.
نظام عامل خلقت، نظام تفّضل است؛ نه نظام استحقاق و با این تفکر 
هیــچ گاه دچــار ناامیدی نشــود. کی کــه هنگام لغزش و گنــاه از خداوند 
کنــون به اعمالش تکیه داشــته و بــر عفو رمحت  ناامیــد می شــود درواقــع تا
ّتکاِل عل  ِل عالمــُه اال

َ
ل و فضــل خداونــد امیدوار نبوده اســت. الیأُس عنَد الّزَ

الَعَمِل.
گمــان عمــوم ما این گونه اســت که فکر می کنمی خداونــد درقبال اعمال 
مــا توفیــق و یا پــاداش عنایت می کند. به مهنی دلیــل وقیت اعمال خود را 
بر باد می بینمی بســیار ناراحت و ناامید می شــومی. درحایل که مؤمن از گناه 
خود و از حمرومیت از رمحت و مغفرت خداوند، قلبش غصه دار می شــود؛ 
یرا بر این باور اســت که  امــا هیــچ گاه ناامیــدی به قلبش راه پیدا منی کند؛ ز
از قبــل نیــز خداوند متام توفیقــات و نعمت هایش را به طور رایگان و بدون 
هیــچ اســتحقایق بــه او عنایت فرموده اســت و خویب و بــدی کردن ما تهنا 
موجــب رشــد یــا خرایب خود ماســت و به فضل و خبشــش خداوند ربطی 

ندارد؛ پس بعدازاین هم راه لطف و مّنت او باز است.

یبا مرحوم خواجه حافظ؟هر؟ گفته است: چه ز
یقت کافری است تکیه بر تقوا و دانش در طر

راهــرو گــر صــد هنــر دارد تــوکل بایــدش
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بــه بیــان مرحــوم خواجــه، کی که بــر تقــوا و دانش خود تکیــه دارد، 
کنون وی را نگه  یرا گمان می کند که تقوای او تا دچار شرک خیف است؛ ز
داشــته بود؛ در حایل تهنا چیزی که انســان را نگه می دارد لطف خداست 
گر خبواهد انســان را  و مهه خویب ها در ید قدرت او می باشــد و اوســت که ا

سر پا نگه می دارد.
کنون اجنام داده مهه لطف  وقیت انسان دانست که مهه کارهایی که تا
و منــت خداونــد بــر او بوده، دیگر در درگاه اهلی چیزی ندارد که بر آن تکیه 
کنــد و از خداونــد خبواهــد بــه ســبب آن از او درگذرد. بلکه فقــط می تواند 
بــاین و  معتــرف بــه هنایــت فقــر و بیچارگــی خــود و یب هنایــت خــویب و مهر

کرده و توکل مناید. بزرگواری خداوند باشد و بر لطف خدا تکیه 
این شعر مرحوم خواجه ترمجه ای از این دعای حضرت امام سجاد در 
َجاِه ِمْن ِعَقاِبَك   ِف الّنَ

ُ
ِکل

َ
ّت

َ
ْســُت أ

َ
دعای ابومحزه اســت که عرض می منایند: »ل

ْیَنا«1
َ
 ِبَفْضِلَك َعل

ْ
ْعَماِلَنا َبل

َ
 أ

َ
َعل

یشــه در توحیــد افعایل دارد که براســاس آن مهه چیز  ایــن نظــام دعا، ر
برای خدا و در دست خداست و هرکس هر آچنه دارد از حضرت حق دارد 

و هیچ گاه منی تواند به عمل خود متکی باشد.
هیچ وقــت در عامل با خداوندســبحان مبادله ای صــورت منی گیرد بلکه 
مهــه خیــرات را خداوند رایگان و بدون داشــن اســتحقاق موجودات، به 
آهنا عطا کرده اســت و هیچ نعمیت که در عوض چیزی باشــد در این عامل 

وجود ندارد.
البته خداوند از سر حمکتش معمواًل نعمت ها را درقبال اعمال حسنه 

1. مصباح المتهجد، ج2، ص۵8۵.
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گــر فالن منــاز را خبواین، فــالن حاجت به تو  یــد: ا عطــا می فرمایــد و می گو
 معامله ای بوده است؛ 

ً
داده می شود. ویل این بدان معین نیست که واقعا

ییق به او   مانند پدری که برای تربیت فرزندش به صورت تشــو
ً
بلکه دقیقا

پــول می دهــد تا در ُقلــک بیندازد و آخر ماه با گرفــن پول های ُقلک به او 
دوچرخــه بدهــد. ایــن پدر بــرای تربیت فرزنــدش که فهمی ابتــدایی دارد، 
چیزی می دهد و با مهان چیز با او معامله می کند ویل معامله ای اســت که 
از اول تا آخر در دســت پدر می باشــد و درحقیقت دوچرخه را جماین داده 

است.
کردن به طور کل عوض می شــود آجنایی  بــا ایــن طرز نــگاه،  معنای دعا

که حضرت می فرمایند:
یاَم َحیاِت«:

َ
 أ

َ
َك َعل  ِبّرُ

ْ
ل ْ یَز ی لَ ِ

َ
»ِإل

خدایا! در طول زندگی،  مهیشه بّر و نیکویی و رمحت تو بر سر من بود.
یعین خداوندا از اول مهه چیز را رایگان در اختیار من قرار دادی بدون 

اینکه من استحقاق آن مهه لطف را داشته باشم.
گــر قــرار بود خداوند براســاس معامله به بنــدگان چیزی بدهد،  چــون ا
کار خیر  باید در دوران طفولیت و کودکی که انسان هیچ تواین برای اجنام 
و شــر را ندارد،  از الطاف خداوند نیز حمروم باشــد تا کمی بزرگ تر شــود و با 

یافت نعمت های خداوند گردد. کار نیک،  مستحق در اجنام 
درحایل کــه خداونــد از اول زندگی ما را جمــاین طلب،  پرورش داده و از 
یین ما را به مست شــیر مادر  یزۀ  فطری و هدایت تکو مهــان حلظــه اول با غر

کرده و مهربان تر از مادر به تربیت بنده اش پرداخته است. رهنمون 
اِت«: َك َعّنِ ِف َمَ »َفال َتْقَطْع ِبّرَ

یش را در هنگام مرگم از من قطع مکن. پس نیکی خو
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کــه از ابتــدا بــه مــن مهه چیــز را رایــگان دادی و  بــاین  ای خــدای مهر
مــرا حرکــت داده و ســیر دادی!  هنــگام ُمــردن نیــز خیــر و رمحــت و مهرباین 

یغ مفرما. مهیشگی ات را از من در
 ِف 

َ
ِمیل َ  الْ

ّ
ِن ِإال ِ

ّ
ْ ُتَول ْنَت لَ

َ
اِت َو أ َكیَف آیُس ِمْن ُحْســِن َنَظِرَك ِلی َبْعَد َمَ ی  ِ

َ
»ِإل
َحیاِت«:

خدایا! چگونه از ُحسن توجهت پس از مرگم ناامید شوم، درحایل که 
پرسیت نکردی. در طول زندگی ام مرا جز به نیکی سر

 ُمْذِنــٍب َقْد َغَمَرُه 
َ

َّ ِبَفْضِلَك َعل َ
ُه َو ُعْد َعــل

ُ
ْهل

َ
ْنَت أ

َ
ْمِری َمــا أ

َ
 ِمْن أ

َّ
ــی َتــَول ِ

َ
»ِإل
ُه«:

ُ
َجْهل

خدایــا! کارم را چنان کــه ســزاوار آین بــر عهــده گیــر، و به ســوی مــن بــا 
گناهکاری که جهلش سراپایش را پوشانده. فضلت بازگرد، به سوی 

خداونــدا! مــمن کــه الیــق خبشــش تو نیســمت اما تــو از لطیف کــه داری، 
کرام و خبشش هسیت. متکفل امور من باش که تو سزاوار ا

 بــا ایــن توضیحــات معلــوم می شــود که چرا حــیت معصومــنی: عرض 
می کردند که خدایا با ما به عدالتت رفتار نکن و عرض می کردند:

ك «1:
ُ
ُم ِبِه َعْدل

ُ
ک ا َيْ ْصِن ِمَّ ِ

ّ
»َو َخل

مرا از آچنه حکم عدالتت است خالص منا.
ِب «2:  ِ َعْدِلَك َمْهَر

ّ
ُكل َك ُمْهِلِکي َو ِمْن 

ُ
»َعْدل

عدل تو مرا هالک می کند و از هر عدالت ورزی تو فرار می کمن.
عدالــت وقیت اســت کــه طرفنی هرکدام چیزی داشــته باشــند و بعد با 
یکدیگر دادوستد منایند؛ اما چون در عامل هیچ کس هیچ چیزی از خودش 

1. الصحیفة السجادّیة، ص168.
2. االقبال، ج1، ص34۵.
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گر در برابر الطاف یب مشار  ندارد، حساب یک طرفه است و به مهنی جهت ا
یده باشــد،  طبق قانون  خداونــد،  کــی حیت به اندازه ســر ســوزین نیــز لغز
گر خداوند  عدل جایگاهش جهمن است. چناچنه در روایت وارد است که ا
بــا عدلــش با بنــدگان معاملــه مناید،  احدی در قیامت مســتحق خبشــش 

خنواهد بود.
 ِمْن َعَمِل«:

ُ
ْفَضل

َ
َمِل َو َعْفُوَك أ

َ
ی ُجوُدَك َبَسَط أ ِ

َ
»ِإل

خدایا! جود و خبشش تو امید مرا گسترش داده و مرا امیدوار کرده.
گــر من بــه امید خود بــودم، جای هیچ امیــدواری وجود  یعــین خدایــا ا

َکَرم تو در میان است،  هنوز امیدوارم. نداشت؛  اما چون رمحت و 
یُت َمْوالی ُذُنویِب َفِزْعُت، َو ِإَذا 

َ
چنانکه در دعای ابومحزه می خوانمی: »ِإَذا َرأ

َكَرَمــَك َطِمْعُت« موالی من، هرگاه گناهامن را می بیمن یب تاب می گردم،  یــُت 
َ
َرأ

و هرگاه کرمت را مشاهده می کمن به طمع می افمت.

شیرینی دیدارت را نصیبم بگردان
ِن ِبِلَقاِئَك یْوَم َتْقِض ِفیِه َبَن ِعَباِدَك«: ی َفُسّرَ ِ

َ
»ِإل

خدایا آن روزی که برای دیدار تو نائل شدم، مرا جزء کساین قرار بده 
که از لقاء تو مسرور و خوشحال اند.

مهه انسان ها به تعبیر قرآن کرمی به لقاءاهّلل می رسند:
القیه«)انشــقاق: 84(: ای  ُ َ

 ف
ً
َكْدحا ــَك  ّبِ كاِدٌح ِإیل  َر َك 

َ
ْنســاُن ِإّن ِ

ْ
ــا اإل َ هّیُ

َ
»یــا أ

 کــه تــو به ســوی پــروردگار خود به ســخیت در تــالیش، و او را 
ً
انســان! حقــا

کرد. مالقات خواهی 
ویل وقــیت بــه لقاءاهّلل می رســند برخی شــادمان و مســرورند و به مجال 

اهلی نظر می کنند:
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ا ناِظَره«)قیامه: 75(: چهره هایی در آن روز  هّبِ »ُوُجــوٌه َیْوَمِئٍذ ناِضــَره * ِإیل  َر
شادمان و باطراوتند و پروردگارشان را متاشا می کنند.

و گروهی از دیدار خداوند حمروم هستند و وضعییت اسفبار دارند:
ْحُجوُبون «)مطففــنی: 83(: زهــی پندار، که  َ ــْم َیْوَمِئــٍذ لَ ِ هّبِ ــْم َعــْن َر ُ  ِإهّنَ

َّ
»َكال

آنان در آن روز، از پروردگارشان سخت حمجوب اند.
حضــرت می فرماینــد: خداونــدا مــرا در روز لقایــت از آنان قــرار بده که 

مسرور و شادمان اند.
 ُعْذِری یا 

ْ
ْ یْســَتْغِن َعْن َقُبوِل ُعــْذِرِه، َفاْقَبل یَك اْعِتَذاُر َمْن لَ

َ
ــی اْعِتــَذاِری ِإل ِ

َ
»ِإل

ِسیُئوَن«: ُ یِه الْ
َ
ْكَرَم َمِن اْعَتَذَر ِإل

َ
أ

خدایــا! من از تو عذر می خواهم و عذرخواهی من، عذرخواهی کی 
گــر جــواب رد دهی هیچ  اســت کــه از عــذر در درگاه تــو یب نیــاز نیســت و ا
ین کی که بــدکاران از او  چــاره ای نــدارد. پــس عذرم را بپذیــر ای کرمی تر

پوزش خواستند.
إعَتــَذَر الیــه یعــین از او پوزش طلبیــده و عذرخواهی کرد. بیان حضرت 
در این فراز از اول تا آخر فقط ُعذرخواهی و عرض شرمندگی است. چون 
ت و شــرمندگی و روســیاهی چیــز دیگری به 

ّ
خملــوق در درگاه خالــق جــز ذل

گر خبواهد خملویق در برابر خالق ادعای عمی مستقل داشته  مهراه ندارد و ا
باشد، خود را از مقام خملوقّیت باالتر دیده و با مالک دانسن خود در برابر 

یکی برای حضرت حق متصّور شده است. مالک بودن خدا، شر
گــر عذرم را  در اینجــا عــرض می کنــمی کــه من راه جنایت جــز تو ندارم و ا
نپذیری جنایت خنواهم یافت؛ و جز با لطف تو ســعادیت نصیب من خنواهد 
گر هم  شد؛ چون در فقرات قبی عرضه کرده امی که عمل صاحلی ندارم و ا
چیــزی بــوده مهه متعلق به خود تو بوده و من چیزی از خودم نداشــته ام. 
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کار مهه در دست خود توست. پس اول و آخر 
َمِل«:

َ
ْب َطَمِعی َو ال َتْقَطْع ِمْنَك َرَجاِئ َو أ ّیِ

َ ُ
 َحاَجِت َو ال ت

َ
ی ال َتُرّد ِ

َ
»ِإل

خداونــدا حاجــت مرا برمگردان و طمع مرا از درگاهت قطع نکن و امید 
و آرزوهامی را از بنی مبر.

پیشتر گذشت که خداوند هرگز کی را از رمحت خود ناامید منی گرداند 
گر دعای ما مســتجاب منی شــود  و دســت رد به ســینه هیچ کس منی زند و ا
ظرف وجود ما واژگونه است و هر نقص و مشکی هست از جانب ماست؛ 
یــْب َطَمِعی« )خداوندا!  َ ُ

 َحاَجِت َو ال ت
َ

ی ال َتــُرّد ِ
َ

گر عــرض می کنمی: »ِإل پــس ا
تقاضای مرا رد مکن و طمع و امید من را از بنی مبر( درحقیقت برای خود 
یــمی: خدایا قابلیت گرفن حاجــت را به من عطا کن  دعــا می کنــمی و می گو
و حــال امیــد را در قلــم پدید آور و با فهم توحیــد و صفات خودت به من 

بفهمان که هرگز درب رمحتت بسته منی شود.
که  خدایا من را از نگاه اســتقالیل به خودم و اعمامل جنات خبش؛ چرا
گر انسان نگاه استقالیل به خود داشته و اعمالش را واسطۀ ببیند،  وقیت  ا
گناه و غفلت از بنی می رود، خودش را دست خایل و مأیوس  اعمالش با 

و ناامید می بیند.

اگر می خواستی خوارم کنی ...
ْ ُتَعاِفِن«: َرْدَت َفِضیَحِت لَ

َ
ْو أ

َ
ِدِن َو ل ْ َتْ َرْدَت َهَواِن لَ

َ
ْو أ

َ
ی ل ِ

َ
»ِإل

گر رسوایی ام  گر خواری ام را می خواسیت، هدایمت منی منودی، و ا خدایا، ا
را خواسته بودی عافیمت منی خبشیدی.

ســبک دیگــری از دعــا کــه در ایــن ِفقــره از دعــا و در دیگــر دعاهــای 
امئــه اطهار؟مهع؟ مطرح شــده، قالب اســتدالل اســت. هرچند کــه وقیت این 
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یه وحتلیــل می شــود، می بینــمی برهاین در کار نیســت؛ بلکه  اســتدالل ها جتز
فقط زمینه اجیاد امید نیست.

گــر می خواســیت مــرا خــوار کــین، هدایمت  اینکــه حضــرت می فرماینــد:  ا
گر می خواسیت مرا رسوا کین، حفظم نکرده و عافیمت منی دادی!  منی کردی! و ا

در ظاهر مجله ای استدالیل و به قول منطقیان قیاس استثنایی است. 
گــر می خواســیت مــرا خوار کــین، هدایــمت منی کــردی ویل هدایمت  یعــین:  ا

کردی؛ پس معلوم می شود قصد خوارکردن مرا نداری ...
یند: این مجالت گرچه ظاهرش استدالل است،  در علم بالغت می گو
در ِدل آن غــرض و مقصــود دیگــری چــون ابــراز امیــدواری هنفتــه کــه آن 

مقصود اصی است.
مثالً انسان اعمال بدش را به یاد می آورد و خود را مستحق طرد اهلی 
و مســتعد دور شــدن از خداونــد می بینــد و درنتیجه از رمحــت خدا ناامید 
گاه در قلبش خطور می کند که خداوندمتعال ســالیان سال  می شــود، به نا
مــرا هدایــت فرمــوده و در بــنی مهــه خالیق توفیــق معرفــت و درک توحید 
عنایــت کــرده والیــت و معرفت امئه اطهــار؟مهع؟ را روزی من قرار داده؛ پس 
کنون نیز بعدازاین مهه سال هدایت،  ان شاءهّلل دست مرا رها خنواهد کرد. ا
این استدالل گرچه برهان نیست؛ ویل استدالیل اقناعی و ظیّن است. 
وقیت انســان نعمت های فراوان خداوند را در ســال های گذشته می بیند و 
توجــه می کنــد که خداوند چقدر او را هدایــت کرده و عافیت روزی منوده، 
یقــنی می کنــد کــه در رمحت خدا باز اســت و حدس می  زند که ان شــاء اهّلل 

این رمحت در آینده نیز شامل حال من خواهد شد.
پس هیچ گاه این حلن بیان،  برای اثبات چیزی نزد خداوند نیســت و 
یمی خدایا چون مرا هدایت کردی،  منی خواهمی بر خداوند حتّکم کنمی و بگو
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معلوم می شــود که عاقبت به خیر هســمت. بلکه در دســتگاه خداوند مهیشه 
مؤمن نسبت به عاقبت امرش، ترسان و خائف است و هیچ وقت اطمینان 

به صالح عاقبت خود ندارد.
پس باطن این اســتدالل که ظاهر آن یک مجله خبری اســت، درواقع 
انشــاء و ابراز امیدواری و اجیاد حال رجاء اســت، مانند اســلوب فرازهای 
کننــده در ســایۀ اعتــراف بــه نعمت های  اولیــۀ مناجــات کــه شــخص دعا

خداوند، در قلب خود حس امیدواری اجیاد می منود.
 این گونــه درد دل و مناجــات کردن با خداوند در شــرایط و حال 

ً
قطعــا

دعا، بسیار در قلب انسان اثرگذار خواهد بود.

تنها حاجت من نجات از آتش است
ا ِمْنَك« ِبَ

َ
ْفَنیُت ُعُمِری ِف َطل

َ
ِن ِف َحاَجٍه َقْد أ

ُ
َك َتُرّد ُظّنُ

َ
ی َما أ ِ

َ
»ِإل

خدایــا، ایــن گمــان را بــه تــو نــدارم که مــرا در حاجــیت که عمــرم را در 
کرده ام، از درگاهت بازگرداین. طلبش سپری 

ایــن چــه حاجیت اســت که حضــرت، ُعمر خود را در طلب آن ســپری 
فرموده اند؟ حضرت سیدالشهدا؟ع؟ در دعای عرفه می فرمایند:

ِن َما َمَنْعَتِن َو ِإْن  ْ َیُضــَرّ ْعَطْیَتِنهَيا لَ
َ
ِت ِإْن أ

َّ
ْیَک ال

َ
هَمّ َحاَجــِت ِإل

ّ
َک الل

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
»أ

ار«:
ّ
َک َرَقَبِت ِمَن الَن ا

َ
َک َفک

ُ
ل

َ
ْسأ

َ
ْعَطْیَتِن أ

َ
ْ َیْنَفْعِن َما أ َمَنْعَتِنهَيا لَ

گر آن را به من عطا کین، هرچه از  ای موالی من، حاجت من از تو - که ا
گر آن را از من بازداری، هرچه به من  من بازداری، ضرری به من منی رساند و ا
عطا کین سودی به حال من ندارد  این است که مرا از آتش جهمن آزاد کین.
گــر انســان حاجــت و طلبــش فقط مهــنی رهایی کامــل از آتش  یعــین ا
باشــد و هیچ چیز دیگری نطلبد، ضرری ندارد ویل تقاضاهای دیگر بدون 
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این حاجت، یب فایده است.
ار« را 

ّ
َک َرَقَبــِت ِمــَن الَن ا

َ
یــارات دیگــر نیــز گاهــی مهنی »َفــک در ادعیــه و ز

یارت رجبیه حاجت خود  به عنــوان حاجــت حموری بیان می فرمایند؛ در ز
را از حمضر امام؟ع؟ چننی عرض می کنمی:

اِر َو  اُك َرَقَبِت ِمَن الّنَ
َ

ِت َو َحاَجِت َو ِهَي َفک
َ
ل

َ
ْســأ ْم ِبَ

ُ
ْم َو اْعَتَمْدُتک

ُ
»ِإّنِ َقَصْدُتک

ْبَرار«:
َ ْ
ْم ال

ُ
َقَراِر َمَع ِشیَعِتک

ْ
ْم ِف َداِر ال

ُ
َقّرُ َمَعک َ الْ

مــن بــه حمضــر مشا آمدم و بر مشا تکیه کردم در درخواســت و حاجمت که 
رهایی از آتش و هم نشیین با مشا است در منزلگاه آرامش و قرار )هبشت( 

مهراه با مشا و مهراه با شیعیانتان.
 
ً
َک حتما ِبّ  َر

َ
َكاَن َعــل  َواِرُدَها 

َّ
ــْم ِإال

ُ
ِإْن ِمْنک یفه »َو در روایــات ذیــل آیــه شــر

ا«)مــرمی: 71( )و هیچ کــس از مشــا نیســت مگــر اینکــه بــر جهــمن وارد  َمْقِضًیّ
می گردد و این امر بر پروردگارت حمکی قطعی است(، فرموده اند:

»وضعیت عبور افراد از روی جهمن متفاوت اســت، عده ای از مردمان 
بــه شــکل معمــویل از روی صــراط و پل حرکــت می کنند که برخــی از آنان 
پیــاده یــا ســینه خیز و بعــیض ســواره و با مرکــب می روند. این افــراد معمواًل 
گرمای آتش جهمن را احساس می کنند و حیت گاهی می افتند و برمی خیزند 

و گاهی می سوزند.«1
عده ای دیگر هم هســتند که از باالی صراط پرواز می کنند. پرواز اینان 
ق الاطف« مانند یک رعدوبرق  نیز سرعت های خمتلیف دارد و برخی »كالبر
عبور می کنند که اصاًل به آتش جهمن آلوده منی شوند. حیت در برخی تعابیر 
آمــده اســت کــه مؤمنــان واقعــی آن قــدر عظمت دارنــد که در مهــان حلظه 

1. امالی صدوق، ص10۷ و بحاراالنوار، ج8، ص64.
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عبورشان از صراط، جهمن از عظمتشان خاموش می شود.1
 رهــا 

ً
از اینجــا معلــوم می شــود کــه فقــط کســاین از آتــش جهــمن کامــال

صنی بوده و به هنایت درجه امیان رسیده باشند.
َ
می شوند که از خمل

 مرحوم عالمه آیت اهّلل حسیین طهراین در این باره می فرمایند: »جهمن، 
باطن دوری از خداســت و هر کی از خدا حیت به اندازه یک ســر ســوزن 
 هبره ای از جهمن دارد؛ و فقط انســان کامل صددرصد از 

ً
دور اســت، حتما
آن رها می شود.«

جهمن، باطن دنیاســت، مهه باید از این جهمن عبور کنند و به هبشــت 
برســند. راه رســیدن به هبشت این است که انســان به این دنیا بیاید ویل 

دل بستگی به آن پیدا نکند تا سبب دوری او از خداوند نشود.
آن هــایی کــه بــه این دنیــا می آیند و بــه آن آلوده منی شــوند، مهان هایی 
هستند که در عامل ملکوت هنگام عبور از صراط سر سوزین منی سوزند؛ و 
به تعبیر دیگر ایهنا کساین هستند که فطرت اولیۀ  خود را -که فطرت اهلی 
یده و به احدی دل بستگی  است و در آن فطرت انسان از غیرخدا کامالً بر
نــدارد- تــا آخــر زندگی شــان در این دنیا حفــظ می کنند و لغــزیش ندارند و 
نه تهنا گناه شرعی و مکروهات را اجنام منی دهند، حیت یک پله باالتر، هیچ 

دل بستگی به غیر خدا هم در این عامل برایشان به وجود منی آید.
البته آهنا هم آزمایش دارند و امتحان می شوند؛ حیت رسول خدا و امئه 
ین؟مهع؟ نیز آزمایش و امتحان داشــته اند و به حســب طبیعت به دنیا  طاهر
مایــل بودنــد و دنیــا به ایشــان نیز عرضه شــد ویل ایشــان در مقابل امیال 

طبیعی خود ایستادگی منوده  و مهیشه رضای خدا را انتخاب کردند.

1. جامع األخبار)للشعیري(، ص42.
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یمی خدایا مــرا از آتش جهمن جنــات ده، درواقع از  بنابرایــن وقــیت می گو
ین مقام ُقرب خود برسان. خدا تقاضا می کنمی تا خدایا مرا به عایل تر

کبیر بعد از هر ِفقره گفته می شود: به مهنی جهت در دعای جوشن 
:» اِر َیا َرِبّ

ّ
ْصَنا ِمَن الَن

ّ
َغْوَث َخِل

ْ
َغْوَث ال

ْ
»ال

یعــین خدایــا! من را از دوری خودت جنــات ده و به من توفیق وصال 
 
ً
گــر کی ذره ای از خدا دور باشــد،  حتما که ا خــودت را عنایــت فرمــا. چرا

هبره ای از جهمن نصیبش خواهد شد.

همه خوبی ها از توست
ّبُ َو َتْرَض«: ِ

ُ
َكَما ت یُد َو ال یِبیُد   یِز

ً
 َسْرَمدا

ً
 دامئا

ً
َبدا

َ
 أ

ً
َبدا

َ
ْمُد أ َ َك الْ

َ
ی َفل ِ

َ
»ِإل

خدایــا! محــد و ســتایش بــرای توســت، مهیشــه و ابــدی و جاودانــه و 
یب پایان، محد و ستاییش که افزون شود و نابود نگردد، آن گونه که پسندی 

و خشنود گردی.
می: محد، مدح، ُشــکر. »ُشــکر« و  بــان عــریب ســه کلمه مشــابه دار در ز
»سپاس« مهیشه در مقابل اجنام کار قرار می گیرد. وقیت کی کاری برای 
ما اجنام می دهد، از او تشکر می کنمی. ویل هیچ وقت در مقابل صفات نیکو 
یاد یا  یمی: من از مشا بابت قد بلند یا زور ز از کی تشکر منی  منائمی و منی گو
یبایی که داری، تشــکر می کمن. در این گونه موارد معمواًل از »مدح«  خط ز
یبا یا قد بلند  یمی تو را بر این خــط ز و »ســتایش« کمــک می گیــرمی و می گو

مدح می کمن و می ستامی.
باره محد اختالف دارند کــه آیا محد فقط برای افعال  امــا اهــل لغت در
یــمی »المُد هلل« فقط  گر بگو بــه کارمــی رود یــا برای افعــال و صفات هر دو. ا
مربوط به افعال اســت، معنای محد ناظر به توحید افعایل می شــود؛ یعین 
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»خدایا من در عامل مهیشه از تو تشکر می کمن و هرکی هر جایی کار خیری 
اجنام دهد و نعمیت به من برساند، من اول تو را شکر می کمن چون می دامن 

مهه خویب ها از ناحیۀ تو به من می رسد.«
گر محد را اعم از شکر و مدح بدانمی و هم کارها و هم صفات را به  اما ا
آن نسبت دهمی، معنای احلمُد هّلل ناظر به توحید صفایت و افعایل می گردد؛ 
یــمی: »خدایــا مهیشــه فقط از تو تشــکر کرده و فقــط تو را مدح  یعــین می گو
یف و متجیدی و شــکر و مدحی در عامل هســت به  و ثنــا می گــومی و هــر تعر
گر  یبایی جواهر از آِن توســت؛ و ا یباســت، این ز گــر جواهر ز تــو برمی گــردد؛ ا

گر ...« دانشمندی علم فراواین دارد این علم از آِن  توست و ا
»احلمُد هّلل« یعین متام محدها متعلق به خداوند است، هر کی در هر 
یف از خداوند اســت؛  یف می کند درواقع در حال تعر مــکاین از چیــزی تعر
چون متام نیکی ها از آن خداســت؛ و هر کی از کی تشــکر می کند از او 

تشکر کرده است؛ چون مهه نعمت ها متعلق به اوست.
یــمی، درواقع از  ین می گو گرد ممتاز می شــود و بــه او آفر گــر شــخیص شــا ا
یرا علــم وی متعلق به خودش  یــف می کنــمی و باید از او ببینــمی؛ ز خــدا تعر
یبایی را حتســنی می کنمی، درواقع  گر منظرۀ ز نیســت بلکه از آِن خداســت. ا
از خداونــد متجیــد کرده امی چون پرتویی از مجال خداوند اســت و به مهنی 

یف ها و محد گفن ها متعلق به خداوند است. حنو متامی متجید ها و تعر
لــذا مؤمــن بایــد بدانــد که مهه چیز دســت خــدا، مّتصل به خــدا و به 
لطــف خداســت حیت تقــّرب مؤمن به خداوند نیز به دســت حضرت حق 
گر می خواهد گناهش خبشیده شود یا دعایش مستجاب گردد،  می باشد. ا
بازهــم مهــه کار در دســت خداوند اســت و باید به او پناه بــرد و خود را در 

دامان او انداخت و بر اعمال ظاهری تکیه نکرد.
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مؤمــن بایــد مهیشــه تــالش کند و بــه دنبــال هتذیب نفــس و حتصیل 
تقوا باشــد ویل در قلب خود اطمینان داشــته باشــد که این اعمال صالح 
، عامل جنات نیســت؛ بلکه نقش و اثر تقوا و اعمال صالح نیز از 

ً
مســتقال

آِن خدا و به لطف خداست و لطف خدا هم شامل حال کی می شود که 
یر بیندازد. انکسار و ذلت داشته باشد و در برابر خداوند سربه ز

ین را به دوش داشته باشد، با توبه کردن  گر انسان بار گناه اولنی و آخر ا
و عرض انکسار و مذلت و حسن ظن در درگاه اهلی، خداوند متام گناهان 
گر در حال ِشرک توبه حقییق کند و  او را می خبشد. حیت شخص مشرک ا

در برابر خداوند خاکساری مناید،  خدا او را خواهد خبشید.
ین را داشــته باشــد؛ اّمــا در برابر  گــر عمــل صالح اولنی و آخر چنانکــه ا

کرده و استکبار بورزد با رو به آتش خواهد افتاد. خداوند سر بلند 
گر چننی است پس به جای اینکه به دنبال اعمال  ید ا شاید کی بگو
صالح برومی، هر کار دملان خواســت می کنمی و فقط ســعی می کنمی به خدا 

می. امیدوار باشمی و استکبار نورز
یک شــدن قلــب انســان و اجیاد  جــواب ایــن اســت که گناه ســبب تار
روحیــه اســتکبار می گردد. مؤمن از گناه خــود را دور نگه می دارد تا حالت 
ذلت و عبودیت خود را حفظ کند و حمبت و امید و حسن ظن به پروردگار 
را در دل نگه دارد، وگرنه خود ترک گناه و عمل صالح به تهنایئ در خانه 

خدا قیمیت ندارد.
هیچ کس منی تواند مطمنئ باشد که با اجنام گناه، حال توبه در او بایق 

مباند و توفیق توبه، از او سلب نشود.
فــرق اصــی مؤمن و غیر مؤمن در این اســت کــه مؤمن با مهۀ  کارهایی 
که اجنام می دهد، بازهم مهیشــه در برابر خداوند ســر خود را پاینی می آورد 
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و در قلبــش ضمــن امیــدواری بــه رمحــت خــدا، شــرمندگی دارد؛ اما کی 
گناه و اســتکبارش ســبب  که مرتکب گناه می شــود و حال اســتکبار دارد، 

بسته شدن باب رمحت و ساقط شدن او از سعادت می شود.
ْمــُد« هــم ُشــکر نعمت هــای خداونــد را به جــا  َ ــَك الْ

َ
ــی َفل ِ

َ
بــا گفــن »ِإل

یمی من در این دعا در مقام شــکایت و اعتراض نیســمت و  می و می گو می آور
تو مهیشه بر من مّنت داشیت و شکرگزارم و هم اعتراف می کنمی که مهیشه 
مهــه خویب هــا از تــو متعلــق بــه توســت و لــذا در اصــالح کار فقــط بــه تو 

می. می و تکیه بر اعمال خود ندار امیدوار
یل و ابدی است و خویب های  احنصار خویب ها و محدها به خداوند از
کمیت خدای ســبحان  یــرا حا  اضافــه می شــود امــا کــم منی شــود؛ ز

ً
او دامئــا

 درحال خلق جدید می باشــد. 
ً
حمــدود بــه زمــان و مکان نیســت و او دامئــا

یبایی، محد و ستایش  پس با شکفن هر غنچۀ  جدید و تولد هر حسن و ز
 در حال اضافه شــدن اســت، 

ً
خداونــد اضافه تــر می شــود و چون عامل دامئا

محد خداوند نیز حلظه به حلظه درحال افزایش اســت. پس محد ما نســبت 
به خداوند هیچ گاه پایان ندارد.

 
ً
 دامئا

ً
َبــدا

َ
 أ

ً
َبــدا

َ
ْمــُد أ َ َك الْ

َ
ــی َفل ِ

َ
بــه مهــنی جهت حضــرت می فرماینــد:  »ِإل

یُد َو ال یِبیُد«؛ یعین خدایا اعتراف می کمن که تا آخر هســیت، کی   یِز
ً
َســْرَمدا

غیــر از تــو در عــامل حکــم فرمــا و صاحب اختیــار و صاحب کمال نیســت و 
 اضافه می شود اما کم منی گردد.

ً
خویب های تو دامئا

 
در آتش هم بسوزانی باز هم دوستت دارم

َخْذُتــَك 
َ
َخْذَتــِن ِبُذُنــویِب أ

َ
َخْذُتــَك ِبَعْفــِوَك َو ِإْن أ

َ
ْرِمــی أ َخْذَتــِن ِبُ

َ
ــی ِإْن أ ِ

َ
»ِإل

َك«: ِحّبُ
ُ
ّنِ أ

َ
َها أ

َ
ْهل

َ
ْمُت أ

َ
ْعل

َ
اَر أ َتِن الّنَ

ْ
ْدَخل

َ
ْغِفَرِتَك َو ِإْن أ ِبَ
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گــر مــرا بر جرمــم بگیری، من نیــز دامن تو را به واســطه عفوت  خدایــا! ا
گر مرا به گناهامن مؤاخذه منایئ، من هم به واســطه آمرزشــت تو  می گیرم، و ا
گر مرا وارد دوزخ کــین، اهل آن را باخبر می کمن  را می گیــرم و رهــا منی کــمن، و ا

که تو را دوست می دارم.
ایــن قســمت از مناجــات، ســبک و نــوع مســتقی در آداب و انــواع 
کننده در حال  کــردن اســت. در ظاهر این گونه به نظر می رســد کــه دعا دعا
گــر آن چنان کــین، من هم  خط ونشان کشــیدن، بــرای خداونــد اســت کــه ا
گر مرا به جهمن بیندازی، به متام اهل جهمن خواهم  این چننی خواهم کرد و ا

گفت که من این خدایی که مرا به آتش انداخته،  دوست دارم!
در حبث هــای عرفاین   اخالیق این ســؤال مطرح اســت کــه آیا بنده جماز 

ید یا خیر؟ است در برابر خداوندمتعال این گونه سخن بگو
برخی از کســاین که مهیشــه در حال تواضع و خشوع در برابر حضرت 
حق انــد، گفته انــد: ایــن طــرز ســخن گفن بــا خداونــد، بــا ادب عبودّیــت 
ســازگاری نــدارد و بنــده باید مهیشــه در برابر خدای ســبحان ســرافکنده و 
متواضع باشد و فقط عذرخواهی مناید و نباید حریف بزند که بوی اعتراض 

یا تقابل در آن باشد.
ویل حــق این اســت که حــاالت اولیاء خدا متفاوت اســت. در برخی 
کــه ایشــان را در اصطــالح خرابــایت  حمبــت و عشــق و ارادت غلبــه دارد 
کــه ایشــان را  می نامنــد و در برخــی خــوف و خشــیت و خشــوع و ادب 

یند. مناجایت می گو
اهل بیــت؟مهع؟ در مقام تعادل هســتند و عباراتشــان مهــواره مجع میان 
خوف ورجا و ارادت و ادب است و لذا نه در خوف و خشیت تعابیرشان 
گاه در خــالل دیگــر  در حــد افــراط اســت و نــه در عشــق و حمبــت؛ ویل 
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یند. یه عشق و ارادت با خداوند سخن می گو عبارات فقط از زاو
اصــل ایــن طــرز ســخن گفن،  از قرآن کــرمی اســت در داســتان حضرت 

مویس)ع(می فرماید:
ْو 

َ
 َرِبّ ل

َ
ْجَفُه َقــال ُم الَرّ َخَذْتُ

َ
ــا أ َمّ

َ
یَقاِتَنا َفل  ِلِ

ً
»َواْخَتــاَر ُمــوَس َقْوَمُه َســْبِعَن َرُجــال

 ِفْتَنُتَك 
َّ

ا ِإْن ِهــی ِإال
ّ
ــَفَهاُء ِمَن

ّ
 الُس

َ
ا َفَعل َنا ِبَ

ُ
ِلک ُتْ

َ
ِإیای أ  َو

ُ
ــْم ِمــْن َقْبل َتُ

ْ
ک

َ
ْهل

َ
ِشــْئَت أ

ْنــَت َخیُر 
َ
َنا َوأ َنــا َواْرَحْ

َ
ْنــَت َوِلیَنا َفاْغِفــْر ل

َ
ــِدی َمْن َتَشــاُء أ ــا َمــْن َتَشــاُء َوَتْ  هِبَ

ُّ
ُتِضــل

یَن«)اعراف:155(: َغاِفِر
ْ
ال

ید؛ پس  مــویس از میــان قومــش هفتــاد مــرد را بــرای میعــادگاه مــا برگز
هنگامی که )به ســبب درخواســت ناجبایشان( آن زلزله شدید نابودکننده، 
گر می خواســیت می توانســیت مهه آنان  گرفــت، گفت: پروردگارا! ا آنــان را فرا
و مــرا پیش ازایــن هــالک کــین )ای کاش پیش ازایــن هــالک می کــردی تا 
بین اســرائیل گمان نکنند که مرا در این حادثه توطئه و مکری بوده( آیا ما 
را به خاطر گناهی که ســبک مغزامنان مرتکب شــدند، هالک می کین؟ این 
)حادثــه( چیــزی جز آزمایش تو نیســت، هر کــه را خبواهی گمراه می کین، و 
پرســت و یاور مایی، ما را بیامرز و  هر که را خبواهی هدایت می منایی، تو سر

ین آمرزندگاین. به ما رحم کن که تو هبتر
ظاهر طرز سخن گفن حضرت مویس؟مهع؟ گرچه اعتراض آمیز می باشد؛ 
امــا درواقــع نوعــی بیان ارادت اســت. چون حــاالت بندگان خــدا هنگام 
مناجات با خداوند متفاوت اســت و گاهی حالت عشــق و جذبۀ اهلی در 
آهنــا غالــب می باشــد و در آن حال به خصــوص با معبود خــود، خودماین 

یند. سخن می گو
در ادبیــات دعاهــای اهل بیــت؟مهع؟ و ادبیــایت کــه قــرآن از انبیاء نقل 
می کند چارچوب این گفتگوی صمیمانه با خداوند و حرمی آن مشــخص 
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و حمدود است.
ویل دیگران گاهی جنبه ارادت و عشق شــان غلبه می کند و حلن شــان 
شــاید از حلــن ایــن آیــه و دعا هــم غلیظ تر گــردد؛ چنانکه مرحــوم خواجه 

حافظ شیرازی می فرماید:
گهــان پــرده برانداختــه ای یعین چه؟ نا

مست از خانه برون تاخته ای یعین چه؟
برخــی بابــت ایــن غــزل، ُخــرده گرفته انــد کــه چــرا حافــظ خطــاب به 

ید؟ خداوند یا ویّل خدا این گونه می گو
در پاســخ اهل معرفت گفته اند اصل این ســبک مأخوذ از قرآن اســت 
و در فضای شــعر و جماز و کنایه و اســتعاره کمی مبالغه آن بیشــتر می شــود 
و البتــه مرحــوم خواجــه نیــز از تعــادل کامی کــه در انبیــاء و اوصیاء وجود 
داشته برخوردار نبوده اند. ویل درهرحال این عبارات در مقام گردنکیش و 
ینده آن را با هنایت عجز و ذلت عرض می کند و  اعتراض نیست، بلکه گو
در خالل این تعابیر ادیب درد عشق و حمبت خود را بیان می کند. خواجه 

هم در ادامه اظهار مذلت منوده و عرض کرده:
شــاه خوباین و منظور گدایان شــده ای

قدر این مرتبه نشــناخته ای یعین چه؟
هرکس از مهره مهر تو به نقیش مشغول

عاقبت با مهه کج باخته ای یعین چه؟
حافظــا در دل تنگــت چو فــرود آمد یار

خانــه از غیــر نپرداختــه ای یعــین چه؟

اهل بیت؟مهع؟ این گونه نیســتند که خوف حمض یا رجاء حمض باشــند 
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و جامــع بــنی خوف ورجا هســتند. ویل چون قلوب اولیای اهلی در دســت 
خداســت و خداونــد آن را می گرداند گاهی حــال خوف بر آهنا غلبه دارد و 
گاهی حال رجاءشــان بیشــتر ظهور پیدا می کند و این تفاوت در دعاهای 

خمتلف خود را نشان می دهد.
گــر مــرا به  پــس ایــن تعبیــر حضــرت امیــر؟ع؟ کــه می فرماینــد:  خدایــا ا
جهــمن ببــری، بــه اهــل دوزخ خواهــم گفــت کــه تــو را دوســت دارم. نه تهنا 
تعبیــر یب ادبانــه ای نیســت بلکه از ســر لطــف و حمبت و احســاس نزدیکی 
بــه خداوند اســت، و قبــل و بعدازآن این قدر حضــرت در بیان عبودیت و 
بندگــی گفته انــد که جایی برای توّهم اعتراض در درگاه اهلی بایق منی ماند. 
یند خدایا مهه چیز از آن توســت و  حضــرت قبــل از این مجلــه،  بارها می گو
من جز شرمندگی چیزی ندارم و... و در این میان در اثر حال انبساطی که 

به حضرت دست می دهد، حلن دعا را تغییر می دهند.
نکتــه قابل توجه این اســت که این مجــالت حکایت از یک واقعیت 
نیســت، بنده ای که در مقام بندگی اســت دِر خانه خداوند از باب ارادت 
گــر مــرا به جهــمن ببری بــه جهنمیان خبــر می دهم کــه تو را  یــد: ا شــاید بگو
 بــه جهمن بیافتد هیــچ گاه آجنا چننی حریف 

ً
گــر واقعا دوســت مــی دارم، ویل ا

منی زند که » ای اهل جهمن من خدا را دوست داشمت اما ببینید خداوند مرا 
عذاب می کند.«

عاشق ممکن است از سر عشق به خوِد معشوق گالیه کند ویل غیرت 
عشق اجازه منی دهد که در نزد دیگران از معشوق شکایت مناید، عالوه بر 
آنکه ادب بندگی هم مانع از هر اعترایض در عامل واقع اســت. حال مؤمن 
یند به جهمن  این طور اســت که خود را مســتحق عذاب می داند وقیت بگو
یر انداخته و با شــرمندگی و ســرافکندگی راهی جهمن خواهد  برو ســر را به ز
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ید این اســت که به خــود خداوند رو  شــد و هنایــت چیــزی که در آجنا بگو
یــد: خداونــدا! مــن تــو و اولیائت را دوســت داشــمت و به کرمت  کنــد و بگو

امیدوار بودم.
شــکایت کردن حقیــیق نزد دیگــران حمصول دوبیین و دیگــران را در کنار 

خدا مستقل دیدن است که از مؤمن سر منی زند.
گر  نکتــه لطیف دیگری که در اینجا هســت اینکــه منی فرماید: »خدایا ا
مــرا بــه جهــمن ببری به مهه خواهــم گفت که من عمری منــاز خواندم،  روزه 

یارت رفمت اما خدا با من این گونه کرد!!« گرفمت،  ز
چون برای خود، مناز و روزه و عمل صاحلی منی بیند که آجنا خبواهد آن 
گــر مرا به جهمن ببری،   را بــه رخ کــی بکشــد، حضرت می فرمایند: خدایا ا
تهنا هبانه ای که برای جنات از جهمن دارم، مهنی دوســت داشــن و حمبت 
توست که آن هم عطیه و مّنت خودت است و چیز دیگری جز حمبت برای 
گــر هم خبواهــم از چیزی دم بــزمن فقط مهنی حمبت  عرضــه کــردن نــدارم و ا

است.
خــود ایــن تعبیــر در درونــش دنیــایی از ادب و عبودیــت اســت و هبتــر 
نشان می دهد که این دست عبارات فقط اظهار بندگی است نه اعتراض 

و شکایت.
گــر به جهــمن بروم بــه اهل جهمن  لطیف تــر اینکــه حضــرت منی فرماینــد ا
گر به  َك(، بلکه می فرماید ا ِحّبُ

ُ
ُكنُت أ ّنِ 

َ
می گومی من خدا را دوست داشمت )أ

َك(؛ یعین  ِحّبُ
ُ
ّنِ أ

َ
جهمن بروم به اهل جهمّن می گومی من خدا را دوست دارم )أ

یرا  عی رغم اینکه در آتش می ســوزم بازهم دســت از حمبت تو برمنی دارم؛ ز
می دامن که هر آچنه بر سرم آمده از خودم بوده و از تو جز لطف و حمبت به 

من نرسیده است.
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امام سجاد؟ع؟ در دعا عرضه  می دارد:
گر مــرا در زجنیرها ببندی، و  »خــدای مــن! قســم به عزت و جالل تو، ا
در بــنی مــردم از عطایت حمروم کین، و چشــم های بنــدگان را به بدی های 
مــن داللــت کــین، و امــر کــین مرا به ســوی آتــش برنــد و بنی مــن و خوبان 
حائــل شــوی، مــن امیــدم را از تــو قطــع منی کــمن، و آرزوی عفــو را دگرگــون 
نکمن، و دوســیت تو از قلب من خارج خنواهد شــد، خدایا! من نعمت های 
تو را فراموش منی کمن و ســتر و پوشــش و رفتار نیکوی ترا در دار دنیا از یاد 

منی برم.«1
می که انســان هیچ گاه نباید بر عمل خود  و به هرحال بازهم باید بیاموز
گر خواســت در درگاه خدا کاالیی را عرضــه کند فقط باید به  تکیــه کنــد و ا
یسمان حمبت خدا و اولیائش چنگ زده و آن را واسطه قرار دهد که این  ر

حمبت هم نعمت خود اوست.

با ُحسن ظّنم با من معامله کن
َمِل 

َ
َكُبَر ِف َجْنــِب َرَجاِئَك أ َكاَن َصُغــَر ِف َجْنــِب َطاَعِتــَك َعَمِل َفَقــْد  ــی ِإْن  ِ

َ
»ِإل

ْن 
َ
ــوِدَك أ َكاَن ُحْســُن َظّنِ ِبُ  َو َقــْد 

ً
وما ُر یَبــِه َمْ َ ْنَقِلــُب ِمــْن ِعْنــِدَك ِبالْ

َ
َكیــَف أ ــی  ِ

َ
ِإل

َجاِه َمْرُحوما«: َتْقِلَبِن ِبالّنَ
گر عملم در برابر طاعتت کوچك بوده، مهانا از ســر امید به تو  خدایا! ا

آرزومی بزرگ است.
خدایــا! چگونــه از بارگاهت با نومیدی و حمرومیت بازگردم، درحایل که 

ْشَهاِد َو َدَلْلَت َعَلی َفَضاِئِحي ُعُیوَن 
َ ْ
ْصَفاِد َو َمَنْعَتِني َسْیَبَك ِمْن َبْیِن األ

َ ْ
1. ِإَلِهي َلْو َقَرْنَتِني ]ِفي [ ِباأل

ِمیِلي 
ْ
 َصَرْفُت َوْجَه َتأ

َ
ْبَراِر َما َقَطْعُت َرَجاِئي ِمْنَك َو ال

َ ْ
اِر َو ُحْلَت َبْیِني َو َبْیَن األ َمْرَت ِبي ِإَلی الّنَ

َ
اْلِعَباِد َو أ

ْنَیا. )دعای 
ُ

َیاِدَیَك ِعْنِدي َو َسْتَرَك َعَلّيَ ِفي َداِر الّد
َ
ْنَسی أ

َ
 أ

َ
َنا ال

َ
َك ِمْن َقْلِبي أ َج ُحّبُ  َخَر

َ
ِلْلَعْفِو َعْنَك َو ال

أبوحمزه ثمالی(
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خوش گماین ام به خبشش و جودت این بوده که مرا جنات یافته و خبشیده 
بازمی گرداین.

ایــن عبــارت نیــز ظهــور و بروز مهان مســأله توحید اســت. حضرت در 
اینجا از ُحســن ظن به خداوند صحبت می فرماید و عرض می کند: خدایا 
منی توامن باور کمن که تو مرا بعد از توبه کردن نبخیش و جنات ندهی، گرچه 

عمل من نسبت به آچنه باید می کردم کم است.
کنون ناامید  گــر بدان تکیه داشــمت ا یعــین مــن بر عملــم تکیه ندارم که ا
بودم، بلکه اعتماد بر تو و رمحت توســت که می دامن مهیشــه در انتظار من 
نشسته ای تا به سوی تو رو کمن و مرا در آغوش حمّبتت بگیری و ببخیش و 
جنات دهی. ازاین روی دیگر باور منی کمن که تو مرا رد کین و جنات ندهی و 

از نزدت حمروم و دست خایل بازگردم.
من می دامن که حمرومیت و بیچارگی من از این اســت که خودم کاســۀ 
وجودم را وارونه گرفته ام و لذا از باران مهیشــگی رمحت تو یب هبره هســمت؛ 
کنــون کــه در هنــگام مناجــات و دعــا، به تــو رو کرده و بــا خضوع و  پــس ا
 باران 

ً
ت،  کاســۀ وجود خود را به مست باال چرخانده ام حتما

ّ
خشــوع و ذل

را مجع کرده و دست ُپر برخواهم گشت.
چننی نگاه و تفکری ســبب می شــود که انســان هیچ گاه ناامید نشود و 
مهیشه به خداوند ُحسن ظن داشته و کاسه به دست به در خانه اهلی برود 

و می داند که خداوند هیچ گاه دست رد به سینۀ او خنواهد زد.
در حدیث قدیس با سند معتبر آمده است:

ُدوا َو  ــِو اْجَتَ
َ
ْم ل ُ ا ِلَثــَواِب َفِإهّنَ وهَنَ

ُ
ــِت َیْعَمل

َّ
ُم ال ْعَماِلِ

َ
 أ

َ
ــوَن َعــل

ُ
َعاِمل

ْ
ــِکِل ال  َیّتَ

َ
»ال

ُكْنَه  ْم  یَن َغْیَر َباِلِغــَن ِف ِعَباَدِتِ ِر َكاُنــوا ُمَقّصِ ْعَماَرُهْم ِف ِعَباَدِت 
َ
ْنُفَســُهْم أ

َ
ْتَعُبــوا أ

َ
أ

 
َ

ُعل
ْ
َرَجاِت ال

َ
اِت َو َرِفیِع الّد ِعمِي ِف َجّنَ َكَراَمِت َو الّنَ ُبوَن ِعْنِدي ِمــْن 

ُ
ِعَبــاَدِت ِفیَما َیْطل
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وا  َیْطَمِئّنُ
ْ
ّنِ ِب َفل

َ
َیْرُجوا َو ِإیَل ُحْســِن الّظ

ْ
َیِثُقوا َو َفْضِل َفل

ْ
ِت َفل ِکــْن ِبَرْحَ

َ
ِف ِجــَواِري َو ل

ِبُسُهْم َعْفِوي َفِإّنِ 
ْ
ِت ُتل ُغُهْم ِرْضَواِن َو َمْغِفَر ِ

ّ
ِت ِعْنَد َذِلَك ُتْدِرُكُهْم َو َمّنِ ُیَبل َفِإّنَ َرْحَ

ْیُت.«1 ِحمُي َو ِبَذِلَك َتَسّمَ ُن الّرَ ْحَ َنا اهلُل الّرَ
َ
أ

عمل کنندگان نباید برای رسیدن به ثواب من بر اعمالشان تکیه منایند؛ 
گــر در متــام عمرشــان هــم خــود را در راه عبــادت من به خســتگی  کــه ا چرا
بیندازند بازهم مقّصرند و حق عبادت من را منی توانند جبا آورند و شایسته 
رســیدن به کرامت و نعمت من در هبشــت و درجات عالیه در کنار خودم 

خنواهند بود.
لیکــن بایــد به رمحت من اعتماد کننــد و به فضل و نعمت من امیدوار 
گر چننی باشند رمحت من  باشند و به ُحسن ظنشان به من آرام گیرند که ا
بدیشان خواهد رسید و رضوان و مغفرت و عفو من ایشان را در بر می گیرد؛ 

که من اهّلل رمحن و رحمی هسمت و رمحن و رحمی نام من است.

عمرم را به غفلت سپری کردم
َباُعِد  َرِه الّتَ

ْ
یُت َشَبایِب ِف َسک

َ
ْبل

َ
ْهِو َعْنَك َو أ ِه الّسَ ْفَنیُت ُعُمِری ِف ِشّرَ

َ
ی َو َقْد أ ِ

َ
»ِإل

ِن ِإیَل َسِبیِل َسَخِطَك«: یاَم اْغِتَراِری ِبَك َو ُرُكو
َ
ْسَتیِقْظ أ

َ
ْم أ

َ
ی َفل ِ

َ
ِمْنَك ِإل

خدایا! عمرم را در آزمندی غفلت از تو نابود ساخمت، و جواین ام را در 
مسیت دوری از تو پیر منودم.

یــب خــوردن و دور شــدن از تو و حرکت در مســیر  خدایــا! در روزگار فر
ناراحت کردنت بیدار نگشمت.

یــد:  خدایا مــن در متــام دوران  ایــن تعبیــر کــه انســان بــه خداونــد بگو
حیامت، در خالف و غفلت بودم و جواین ام را در مســیت طی کردم و عمرم 

کافی، ج2، ص۷1.  .1
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را در فرامــویش تــو بــر بــاد دادم و راه کــج و احنراف و غضب تــو را پیمودم و 
هیچ گاه بیدار نشــدم، تعابیر شــخیص اســت که غرق در گناه می باشــد! از 
ما چننی حرف هایی عادی و رواست؛ اما امام معصوم چگونه ممکن است 
این چننی بفرمایند؟ بااینکه امام در متام دوران زندگی خود حیت حلظه ای 

مرتکب سهو غفلت از یاد خدا نشده اند.

آیا از امام غفلت ممکن است؟
این نوع عبارات دو وجه دارد:

وجه اول. دانســتمی که هر خویب که در عامل هســت از خداوند اســت و 
َن اهلِل َو  ِ

َ
َصاَبَك ِمْن َحَسَنٍه ف

َ
هر بدی از جانب ماست؛ به تعبیر قرآن کرمی:  »َما أ

ْن َنْفِسَك« )نساء: 79( ای انسان! آچنه از نیکی به تو  ِ
َ

َصاَبَك ِمْن َسیَئٍه ف
َ
َما أ

رسد، از سوی خداست و آچنه از بدی به تو رسد، از سوی خود توست.
حضــرات معصومنی؟مهع؟ وقیت به خود نــگاه می کنند، عرض می کنند: 
یند  از مــا چیــزی جز خرایب نیســت؛ وقیت به خداوند نــگاه می کنند، می گو

مهه خیرات و برکات از خداوند است.
گــر کــی توحیــد افعایل را احســاس کــرد و باور منود که مهــه کارۀ عامل  ا
خداســت و مهــه امــور وجــودی از اوســت و فهمید هــر امر وجــودی خیر و 
خــوب اســت و بدی ها حمصول نقص و کاســیت اســت، آن وقــت می فهمد 
گر بدی هســت حمصول  که مهه خویب ها از آن خداوند متعال می باشــد و ا

نقص اوست.
ازایــن رو، وقــیت کار خیــری اجنــام می دهــد و مثاًل مناز شــیب می خواند، 
ید: »خداوند توفیق داد که به  به جای منت گذاشن بر سر خداوند، می گو
دست من این دو رکعت مناز اجنام شد و این مناز که از عامل باال می خواست 
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بــه پایــنی بیاید، از جمرای نفس مــن عبور کرد و خداوند این کار خیر را به 
دســت من اجنام داد. درواقع کمال و خیر و خویب هر عمی مهه از جانب 

خداوند است و من فقط در این وسط هبره ای برای خود بردم.«
گــر چندمیلیــارد پول را هم بــرای امور خیــر وقف کند،  چنــنی بنــده ای ا
ید خدایا من برایت چننی و چنان کردم؛ بلکه خدا را شــکر  هیچ گاه منی گو
می کند که خداوند بر ســرم منت گذاشــت که این کار خیر، از جمرای نفس 

من اجنام شد و خیری هم به من رسید.
بــا این طــرز تفکــر دیگر معنایی ندارد که انســان درمقابــل اجنام کار خیر 
یرا او در ایــن میان فقط اســتفاده کننده بوده و  از خداونــد طلبــکار شــود؛ ز

جدای از لطف و مّنت خداوند کاری نکرده است.
گر انســان از خدا طلبکار بوده و گمان  کند در عوض عمل مســتحق  ا
ثواب اســت، درحقیقت به نوعی شــرک دچار شــده که برای خود شــأن و 
منزلــیت قائــل گشــته و به جــای اینکه بــا عبادت و عمل صاحلــش خود را 
در مقابل خداوند به زمنی بزند، احســاس کرده برای خداوند کاری اجنام 

داده است.
بــاره کارهایی که خودش اجنام  گــر کی با نــگاه توحیدی و دقیق، در ا
یــد: جز غفلــت و معصیــت هیچ کاری  داده خبواهــد حــرف بزنــد، بایــد بگو
گــر کارهای نیکی از  اجنــام نــداده ام و متــام عمرم را در خرایب به ســر کردم و ا
قبیل روزه و مناز و حج و صدقه و انفاق و... هم توســط من اجنام شــده،  

مهه از روی دستگیری و توفیق و لطف تو بوده است و ماِل من نیست.
وجه دوم. توجه به خداوند دو نوع است، توجه تفصیی و غرق شدن 
در یــاد او کــه در حالــت عبادت و مناز و ... اتفــاق می افتد و توجه امجایل 

و ضمین.
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مؤمــن بایــد مهــواره بــه یاد خدا باشــد و ســعی کنــد حــیت در زندگی و 
کســب وکار و جنگ و... مهیشــه او را یاد مناید، ویل این به یاد خدابودن 
به این معنا نیســت که در یاد خدا غرق شــود و از هرچه غیر اوســت غافل 

گردد.
انســان عــادی مهــواره کمی از غفلت از یاد خــدا را دارد و دنیا او را به 
خــود مشــغول می کنــد و منی تواند در مهه حاالت هم بــه دنیا بپردازد و هم 
یاد خدا باشد؛ اما انسان کامل چون مهه چیز را مظهر و آینه خدا می بیند 

هیچ گاه از یاد او غافل منی گردد.
 بااین وجــود انســان کامل هم در اثر مشغول شــدن بــه دنیا از آن توجه 
تفصیــی و حموشــدن در یــاد او حمــروم می شــود و نوعــی و مرتبــه ای غفلت 

برایش پدید می آید.
ایــن مرتبــه از غفلت نتیجه عمل به دســتور خود خداســت که فرموده 
باید به دنبال حتصیل رزق حالل و رســیدگی به فقرا و مســاکنی و آموزش 
دین و معارف به مردم و اجرای عدالت بروی؛ و چاره ای هم از آن نیست.
ویل وقیت انســان عظمت خدا را ببیند می فهمد که مهنی مقدار غفلت 
ییض  هم از یاد او قبیح اســت و لذا از مهان هم شــرمنده می شود؛ مانند مر
کــه در بســتر افتــاده و منی توانــد از جــا برخیــزد ویل شــرمنده می شــود و از 
ید ببخشــید که منی توامن به اســتقبال  مهیمــان عذرخواهــی می کند و می گو

و بدرقه مشا بیامی.
ید: خداوندا! عمر من در غفلت از توجه تفصیی به تو  این دعا می گو
غرق شــدن در یادت گذشــت و نتوانســمت حق عبادت و توّجه به تو را جبا 
کنون در حمضر تو ایســتاده ام و شــرمندگی  آورم و شــرمنده و عذرخواهم و ا

خود را بیان می کمن و عذر می خواهم.
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عالوه براینکه مؤمن مهیشه خویب های خود را فراموش می کند و فقط 
کاسیت ها را به یاد دارد و لذا شرمنده تر و سرافکنده تر از مهه خواهد بود.

ایهنــا برحســب حال امام معصوم بود، وگرنــه ما که باید در این فقرات 
می و سپس با حال شرمندگی  یش را به یاد بیاور گناهان صغیره و کبیره خو

عرض کنمی:
 

حسب و نسب هم ندارم
َنا 

َ
ی أ ِ

َ
یَك ِإل

َ
َرِمَك ِإل

َ
 ِبک

ٌ
ــل َنا َعْبُدَك َو اْبُن َعْبِدَك َقاِئٌ َبَن یَدیَك ُمَتَوّسِ

َ
ی َو أ ِ

َ
»ِإل

َعْفَو 
ْ
ُب ال

ُ
ْطل

َ
ِه اْسِتْحیاِئ ِمْن َنَظِرَك َو أ

َّ
َواِجُهَك ِبِه ِمْن ِقل

ُ
ُكْنُت أ ا  یَك ِمَّ

َ
 ِإل

ُ
ل َتَنّصَ

َ
َعْبٌد أ

َرِمَك«:
َ

َعْفُو َنْعٌت ِلک
ْ
ِمْنَك ِإِذ ال

خدایا! من بنده تو فرزند بنده توأم، در برابرت ایستاده ام، به َکرمت به 
حضرت تو متوّســلم. ای خدا! ممن بنده ای که به عذرخواهی به درگاهت 
آمده  ام از اعمال زشــیت که به واســطه قلت  حیا در حمضرت و در نظرت جبا 
یرا گذشت صفیت درخور َکرم  آورده  ام و از تو درخواســت گذشــت می کمن؛ ز

توست.
یعین خدایا! برخی به  حسب و برخی به نسب خود می نازند؛ اما من 
اعتراف می کمن که حسب و نسیب ندارم. نه عمل صاحلی برای عرضه در 
نــزد تــو دارم و نه نســب و اعتبــاری و تهنا بنده و عبد تــو فرزند بنده و عبد 
ت متام ایســتاده ام و به تو توســل می کمن 

ّ
تــو هســمت کــه در پیشــگاه تو بــا ذل

نــه بــه اعمال خــودم؛ بلکه َکرم تو را واســطه قرار می دهم تــا یب حیایئ ها و 
میان،   که صفت کر غفلت هایی که درمقابل تو مرتکب شــدم را ببخیش چرا

گناهکاران است. خبشندگی و گذشت از 
گــر حضــرت حــق ببینــد بنــده ای این گونه خــود را در دامــان خالقش  ا
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یــش بسته شــده و عمر و  انداختــه و اعتــراف می کنــد کــه متــام درهــا بــه رو
عملــش را یب حاصــل و متام شــده می بینــد و فقط بــه او پنــاه آورده، آن گاه 

خداوند به او توفیق عنایت می کند و از او دستگیری می مناید.
در روایــات آمــده اســت کــه هــر کس بــه حال اضطــرار برســد خداوند 
گر کی دلش بشکند خداوند به او توجه می کند. جواب او را می دهد و ا
فلســفه مهم مصیبت هایی هم که بر انســان وارد می شــود، مهنی است 
که انسان را بشکند و از دنیا مأیوس گرداند و حال انقطاع به خداوند را به 
 
ً
انســان عطــا مناید و آن گاه که با حــال اضطرار به خداوند روی آورد، حتما

دعایی که موجب خیر و سعادتش می باشد، مستجاب می گردد.

در لغزش ها فقط تو دستگیرم هستی
ِتَك  َحّبَ یَقْظَتِن ِلَ

َ
 ِبِه َعْن َمْعِصیِتَك ِإال ِف َوْقٍت أ

َ
ْنَتِقل

َ
 َفأ

ٌ
ْن ِلی َحْول

ُ
ْ یک ی لَ ِ

َ
»ِإل

ُكْنُت«: ُكوَن 
َ
ْن أ

َ
َرْدَت أ

َ
َكَما أ َو 

ای خدا! من قدریت که از معصیت بازگردم نداشــمت مگر در آن دم که 
تو به عشــق و حمبت مرا بیدار گرداندی و آچننان بودم که دوســت داشــیت 

که باشم.
گــر انســان خبواهد اعمالــش را به خــود نســبت دهد، در  عــرض شــد ا
گر  پرونــده عملــش جز معصیت و غفلت هیچ افتخاری پیدا خنواهد کرد و ا
زمــاین کاری کــرده اســت، زماین بوده که خداونــد او را با حمبت خود بیدار 
کــرده اســت؛ یعــین توفیق و قــوۀ ترک گناه و اقبال بــه خداوند نیز از جانب 
که هیچ حرکت و اســتطاعیت جز به مشــّیت خداوند بزرگ  خداســت؛ چرا

 ِباهلل«.
َّ

َه ِإال  ُقَوّ
َ

 َو ال
َ

 َحْول
َ

نیست: »ال
گذار کــرده و از  لــذا تهنــا راه بــرای مــا ایــن اســت که خــود را به خــدا وا
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خداوند خبواهمی که ما را کمک کند؛ که ما تواین در ترک معصیت و قدریت 
می. در اطاعت پروردگار جز با توفیق و یاری او ندار

یــف دیگــر در دعا این اســت کــه می فرمایــد آن دم که به من  نکتــه ظر
توفیــق تــرک معصیت عطا کــردی در حقیقت توفیق رســیدن به حمبّتت را 
بــه مــن دادی و از غفلــت بیــدارم منــودی تــا به حمبتت برســم )بنابــر اینکه 
»ملحّبتــک« بــه معنای »إیل مّبتک« بوده و اضافه به مفعول باشــد(؛ پس 
هدف هنایِی اطاعت، کشش و حمبت به سوی خداوند است و خود عمل 
معیــار و مــالک نیســت؛ ازایــن رو حضرت فرمودنــد: حقیقــت دین حمبت 

 اُلّبُ )آیا دین چیزی جز حمبت هست؟(
ّ

یُن إال است: َهِل الّدِ
یادی عمل  گر خواســتمی خود را حمک بزنمی نباید خود را با کم وز پس ا
بــه روز در حال  بســنجمی؛ بلکــه بایــد ببینــمی آیا حمبت خــدا در قلبمــان روز
افزایش هســت یا نه؟ چون حمبت هدف اســت و نشانۀ صحت و درسیت 

عمل رسیدن به هدف آن است.
احتمــال هــم دارد »ملحّبتــک« اضافه مصدر به فاعل باشــد؛ یعین به 
جهــت حمبــیت کــه تــو به من داشــیت مــرا از خواب غفلــت بیدار منــودی، و 
اشــاره منایــد بــه اینکــه الطــاف اهلی مهه از ســر حمبت و لطف او بــر بندگان 

نازل می شود.

کر می گویم
ُ

من تو را ش
ِه َعْنَك«:

َ
َغْفل

ْ
ْوَساِخ ال

َ
ِی ِمْن أ

ْ
َكَرِمَك َو ِلَتْطِهیِر َقل ْرُتَك ِبِإْدَخاِلی ِف 

َ
»َفَشک

کــردی و قلــم را از  کرمــت داخــل  گــومی چــون مــرا بــه  پــس شــکر تــو 
گردانیدی. کیزه  پلیدي های غفلت پاك و پا

گر خداوند از سر حمبت،  جذبه ای از عامل معنا را به بندگان نشان داد  ا
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و انسان دنیا را رها کرد و از معصیت دور شد، درمقابل این لطف خداوند 
بنده باید چه کند؟

حقیقت این است که فقط باید شکرگزار باشد و شکر حقییق چیزی جز 
 از 

ً
اعتراف به بندگی نیست و کار دیگری از دست بنده برمنی آید؛ چون اوال

کارهــایی کــه برای خداوند اجنام می دهمی هیچ نفعی به خداوند منی رســد و 
کرد؛ فقط ما در این میانه سود می برمی و منی توان برای خدا کاری 

می خــود آن عمــل صالــح نعمت   هرعمــل صاحلــی کــه به جــا آور
ً
ثانیــا

جدیدی است و شکرهای جدیدی را بر عهده انسان می آورد.
امام سجاد؟ع؟ در درگاه اهلی عرض می کند:

َك 
َ
ُت ل

ْ
َما ُقل

َّ
ل

ُ
ٍر َفک

ْ
اَك َیْفَتِقُر ِإیَل ُشــک ِري ِإّیَ

ْ
ِر َو ُشــک

ْ
ــک

ُ
ْیَف ِلي ِبَتْحِصیِل الّش

َ
»َفک

ْمد«: َ َك الْ
َ
 ل

َ
ُقول

َ
ْن أ

َ
َّ ِلَذِلَك أ َ

ْمُد َوَجَب َعل َ الْ
خداونــدا چگونــه می توامن شــکر تو را جبا بیاورم،  درحایل که شــکرکردن 
ْمُد« واجب  َ َك الْ

َ
من تو را حمتاج به شکری جدید است و هربار که بگومی »ل

ْمُد« َ ــَك الْ
َ
می شــود کــه شــکر ایــن کالم را به جــا آورده و دوبــاره بگــومی: »ل

کر بایــد نعمت هــای خداونــد را در راه  روی مهــنی اســاس مؤمــن شــا
رضــای او مصــرف کنــد؛ ویل هنایــت شــکر این اســت که بنــده اعتراف به 
بندگی و فقر حمض خود کرده و بداند کاری از دســتش برمنی آید و مهه کارۀ 
عامل، خداوند است و مهه خویب ها و نعمت ها از اوست و چیزی بیش از 

آن از عبد در برابر پروردگار عاملیان برمنی آید.
به مهنی جهت در روایات فرموده اند: حقیقت و حق شــکر این اســت 
ید: احلمــُد هّلل؛1  یعین خدایا  کــه انســان از صمــمی قلب و با متــام وجود بگو

کافی، ج2، ص۹۷.  .1



  بر سفرۀ توحید   111   

مهه خویب ها از آن توست.
یبــای دیگــری کــه حضــرت در ایــن فــراز دارنــد این اســت که  تعبیــر ز
ِه َعْنَك«: خدایا! به ســوی حمبت 

َ
َغْفل

ْ
ْوَســاِخ ال

َ
ِی ِمْن أ

ْ
می فرمایند:  »َو ِلَتْطِهیِر َقل

که مرا در لطف و کرامت  خودت مرا بیدار کردی پس تو را شکر منودم؛ چرا
خود وارد کردی و قلب مرا از پلیدی های غفلت از خودت پاک فرمودی.
یعــین آلودگــی، فقط آلودگی شــرک و معصیت نیســت؛ بلکه غفلت نیز 
بــرای خــود پلیدی هــا دارد وقــیت حمبت خداونــد به قلب کــی بیافتد، به 
برکت آن حمبت،  بیدار شده و قلبش از آلودگی غفلت طهارت پیدا می کند 

و راه جنات از غفلت حتصیل حمبت است.

به من هم نظر کن
َطاَعَك یا 

َ
ُعوَنِتــَك َفأ َتُه ِبَ

ْ
َجاَبــَك َو اْســَتْعَمل

َ
ــی اْنُظــْر ِإیَلَّ َنَظــَر َمــْن َناَدیَتُه َفأ ِ

َ
»ِإل

ْن َرَجا َثَواَبُه«  َعّمَ
ُ

 ال یْبَخل
ً
ْغَتّرِ ِبِه َو یا َجَوادا ُ  ال یْبُعُد َعِن الْ

ً
یبا َقِر

خدایا! بر من نظر کن، نظر به کی که صدایش کردی و تو را اجابت 
کــرد، و بــه یاری ات به کارش گماشــیت و او از تــو اطاعت کرد، ای نزدیکی 
یفتــگان دور منی شــود، و ای ســخاومتندی کــه از امید بســتگان به  کــه از فر

یغ منی ورزد. پاداشش در
تا این قسمت از دعا حضرت امیراملؤمننی؟مهع؟ بیشتر به درد دل کردن 
ــت و بندگــی و شــرمندگی در حمضــر حضــرت حق 

ّ
بــا خداونــد و عــرض ذل

پرداختند؛ اما در این فراز از دعا، حضرت به بیان مطالب و خواسته هایی 
عــایل از خداونــد می پردازنــد و حاجت هــا و تقاضاهــای خــود را پله پله تا 
مقــام عبودّیت مطلق و رســیدن به حــرم امن اهلی و مقام قدس ربویب باال 

می برند.
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هــر عبــارت از ایــن خبــش دعــا،  درواقع یک تقاضا اســت کــه به یکی 
یــرا حاجیت که از  از صفــات مؤمنــنی و بنــدگان خاص اهلی،  اشــاره دارد؛ ز
خداونــد تقاضــا می شــود مهان صفات و کماالیت اســت کــه مؤمن باید آن 

را دارا شود.
لذا هر یک از این تقاضاها را می توان به یک مجله خبری تبدیل منود و 
به عنوان صفات مؤمننی و شیعیان خاص معریف کرد. ادعیۀ اهل بیت؟مهع؟ 
 نبایــد به عنوان یک دعا برای مناجات روز و شــب در نظر گرفت؛ 

ً
را صرفــا

بلکــه بایــد آهنــا را چــون درس نامه هــایی دید که انــواع معــارف را در خود 
جای داده که ازمجله آهنا جمموعه ای از شــاخصه های مؤمن واقعی اســت 
گر آن  و انســان براســاس آن شــاخصه ها بایــد امیــان خــود را حمک بزنــد و ا
گر آن خصوصیت را  خصوصیــت را دارا بــود، شــکر خدا را به جــای آورد و ا

به دست نیاورده، مهت کند و با تقاضا از خداوند،  آن را حتصیل مناید.
مضمــون فرمایــش حضــرت در این قســمت این اســت کــه: خداوندا 
طــوری بــه مــن نــگاه کــن کــه بــا آن نگاهــت، مرا بــه مست رمحــت خاص 
خــودت فــرا خواین و به طاعت خود بــه کار گیری و اثر آن نگاه، طاعت و 

عبودّیت باشد.«
اینکــه تقاضــا می کنــمی خدایــا به مــن نگاه کن، بــدان معنا نیســت که 
کنــون خداونــد به بنده اش نظر نداشــته و درهای رمحتــش به روی بنده  تا
بســته بوده اســت؛ چون رمحت خداوند و نگاه مهربان حضرتش به سوی 
مهه بندگان حیت کافران مهیشه جاری و ساری است و از این نظر و لطف 

خداوند به رمحت عامه یاد می شود.
حضــرت در اینجــا از خداونــد رمحــت خاصه اش را طلــب می کنند که 
خمصــوص مؤمنــان اســت، نظــر و نگاهــی را می طلبند که منجر بــه عمل و 
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طاعت شود و بنده را در مسیر بندگی حرکت دهد.

قلبی مشتاق و زبانی صادق به من عطا کن
ُبُه   یَقّرِ

ً
یَك ِصْدُقُه َو َنَظرا

َ
 یْرَفُع ِإل

ً
 یْدِنیِه ِمْنَك َشْوُقُه َو ِلَسانا

ً
با

ْ
ی َهْب ِلی َقل ِ

َ
»ِإل

ُه«:
ُ

ِمْنَك َحّق
خدایا! قلیب به من عنایت کن، که اشــتیاقش او را به تو نزدیك کند، 
بــاین کــه صدقش بــه جانب تو باال برده شــود. و نگاهی که حق بودن  و ز

او را به تو نزدیك مناید.
حضــرت در ایــن فقره از خداوند قلب و لســان و نظر می طلبند، اما نه 

هر قلب و لسان و نظری؛ می فرمایند:
خدایــا! قلــیب بــه مــن عطا کن کــه دارای شــوق و متایل رســیدن به تو 
باشــد و این شــوق او را به ســوی تو حرکت دهد. شــوق عبارت اســت از 

کشش به سوی کی یا کاری؛ کشیش که عامل حرکت می شود.
روشــن اســت ُمراد قلِب گوشیت درون سینه نیست؛ بلکه در اصطالح 
آیــات و روایات قلب به جان انســان گفته می شــود. قلــب را ازاین رو قلب 
 از حــایل به حــال دیگر 

ً
ــب« اســت؛ یعــین دامئــا

ّ
نامیده انــد کــه دارای »تقل

منقلــب شــده و حرکــت می کند و جان ودل انســان را ازاین جهــت که تغییر 
ــب دارد قلــب می نامنــد. حضــرت از خداونــد می خواهنــد 

ّ
می کنــد و تقل

ب قلبشــان به گونه ای باشــد که حلظه به حلظــه به خداوند 
ّ
ایــن تغییــر و تقل
نزدیک تر شوند.

ســپس عــرض می کننــد: خدایا! زباین عطا کن که صدق و راســیت آن 
به عنوان عمل صالح به طرف تو باال رود.

زباین که در راه تو استفاده شود و با آن سخن به راسیت و درسیت گفته 



   114     بر سفرۀ توحید 

شود. صدق و راسیت هم به معنای مطابقت با واقع است و هم مطابقت با 
گر کی با خدا عهد بندگی بسته باید از هر سخین  اعتقاد و قلب و نّیت. ا
کــه خالف رضای اوســت برحذر باشــد کــه هر حرف باطی پیمان شــکین 

است.
از خدا باید زباین بطلبمی که صدق حقییق داشته باشد و مورد رضای 
خــدا قــرار گیــرد؛ لذا هــر حرف راســیت را هم نبایــد گفت؛ بلکــه باید حرف 

راسیت بزنمی که انسان ساز بوده و باال برود و انسان را هم باال ببرد.
و ســپس می فرماید: خدایا نگاهی به من مرمحت کن که حق بودنش 

او را به تو نزدیک می کند.
یکــی از معــاین نــگاه حــق این اســت که نگاه مهــراه با عبرت باشــد و 
هــر نگاهــی که می کنــد او را به یاد خداونــد بیندازد؛ اما نگاهی که انســان 
یرا هر چیزی کــه باعث دوری  را به غفلــت مبتــال کنــد،  نظر باطل اســت؛ ز

انسان از حضرت خالق شود، باطل و یب ارزش و پوچ خواهد بود.
عبرت گرفن به نوعی به معنای عبورکردن اســت؛ یعین انســان در نگاه 
بــه اشــیاء و حــوادث از ظاهــر آهنــا عبور کــرده و بــه باطن آن نفــوذ مناید و 
دســت قــدرت و عظمت خداوند را در پس مهه چیــز ببیند و در هر نگاهی 

کارها را ببیند. به یاد خداوند بیافتد و آثار و عواقب 
 
ً
چنانکه به حضرت امیراملؤمننی؟مهع؟ منسوب است که: ما رأیُت شیئا
ُه و بعَدُه و مَعُه؛ من چیزی را ندیدم مگر اینکه قبلش و 

َ
 و رأیُت اهّلَل قبل

ّ
إال

بعدش و مهراهش خدا را دیدم.
یبــایی و طراوت آن  انســان می توانــد بــا دیدن برگ درخــت، غرق در ز
شــده و از غیــرش غافــل شــود و می توانــد طوری نــگاه کند کــه عظمت و 

قدرت پروردگار را در آن ببیند.
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انســان برای اینکه دیده اش، حقیقت بنی شــود و او را به خدا نزدیک 
مناید، باید نگاهش مهراه با تفّکر باشد و در امر اهلی تأمل و تدّبر مناید تا از 

این مهه آیات و نشانه ها در زمنی و آمسان عبرت بگیرد.
از حضرت أمیر املؤمننی؟مهع؟ روایت است:

َكاَن َنَظُرُه ِعْبَرًه 1 ْن  ْیَس ِفیِه اْعِتَباٌر َفُهَو َسْهو ُطویَب ِلَ
َ
 َنَظٍر ل

ُّ
ُكل

هر نگاهی که در آن عبریت نباشد غفلت است و خوشا به حال آن کس 
که نظرش عبرت باشد.

از نــکات قابــل توجه در کل فضای دعا این اســت که مهه جا ســخن 
از حرکــت و نزدیک شــدن بــه خداوند و عبــور از مراحل راه اســت؛ مانند: 
ُه« و... یعین راه 

ُ
ُبُه ِمْنــَك َحّق یَك ِصْدُقُه«، »یَقّرِ

َ
»ُیْدِنیــِه ِمْنَك َشــْوُقُه«، »ُیْرَفــُع ِإل

 در گوشه ای بنشیند و اخالق 
ً
جنات این نیست که مؤمن در زندگی صرفا

و رفتار خود را تغییر دهد؛ بلکه باید دست به حرکت زده وارد وادی سیر و 
سلوک گشته و قدم به قدم پیش رفته و متحول شود تا به مقام ُقرب وجوار 

اهلی نایل گردد.
درخواســت هایی که در این مناجات ارزمشند آمده از نگاه کی اســت 
کــه در حــال حرکــت به مســت مقصــدی می باشــد کــه آن مقصــد و مقصود 
بــه روز بــه مقصــدش  خداونــد اســت وی می خواهــد بــا حرکت کــردن، روز

نزدیک تر شود.
نکتــه دیگــر اینکــه حضرت از خداونــد تقاضا می کنند کــه خدایا! این 
نعمت ها را به من »هبه« کن و هدیه بده؛ یعین من چیزی ندارم که بدهم 
و در ازای آن از تو قلب و لســان و نگاه پاک را طلب کمن و عمل صالح و 

1. أمالی صدوق، ص10۹.
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نیکــویی از خــود منی بیــمن کــه آن را در ازای این عطایای تو قــرار دهم و در 
یک مجله با این تعابیر دِر خانه خدا گدایی و جماین طلیب می کنمی.

 
تو تنها راه نجات هستی

یِه 
َ
َت َعل

ْ
ْقَبل

َ
ُذوٍل َو َمْن أ ُهوٍل َو َمْن الَذ ِبَك َغیُر َمْ َف ِبَك َغیُر َمْ ی ِإّنَ َمْن َتَعّرَ ِ

َ
»ِإل

وٍل«:
ُ
ل َغیُر َمْ

خدایا! کی که به تو شــناخته شــد، ناشــناخته نیست، و آن که به تو 
پناهنده شــد خوار نیســت، و هرکه را تو به او روی آوری کی از او خسته 

منی شود.
یه آمده که در درون هر یک دعایی هنفته  در این قسمت سه مجله خبر

است:
خدایا! کی که به واســطۀ تو شــناخته شــود، دیگر ناشــناس نیســت؛ 
یعین خدایا! من می خواهم ناشــناس نباشــم و راه رسیدن به مطلوب این 

است که به وسیلۀ تو شناخته شوم.
خدایــا! کــی کــه به تو پنــاه آورد،  یب یار و یاور منی مانــد؛ یعین خدایا! 
من می خواهم خمذول و یب یار و یاور منامن و راه رسیدن به این خواسته این 

است که به تو پناهنده شوم.
خدایــا! هــر کــس کــه تــو به ســوی او اقبــال کین، کــی از او خســته و 
ماللت بار منی شود؛ یعین خدایا! من می خواهم با جلب نظر تو،  ماللت آور 

نباشم.
ین معاریف که حضرت در این خبش در کنار معرفة اهّلل به  یکی از مهم تر
آن اشــاره دارند، معرفةالنفس اســت. در روایات متعدد از معرفة النفس به 

کبر تعبیر شده است. ین معرفت و حیت فوز ا ین و باالتر گران تر
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متأســفانه ایــن مســأله ارزمشنــد در فضــای دیــین کمتــر موردتوجــه قرار 
 دغدغــۀ  مؤمنــنی ایــن نیســت کــه خــود را بشناســند و 

ً
می گیــرد و معمــوال

احســاس مناینــد کــه این خودشــنایس تــا چه میــزان بــاالیی دارای امهیت 
کید شده است. است؛ اما در روایات بر این مسأله بسیار تأ

َف« گاه به معنای: »شــناخته شــد« و گاه به معنای: »تالش کرد  »تعّرَ
کار می رود. تا بشناسد«، به 

گر من خبواهم جمهول و ناشــناس نباشــم،  حضرت می فرمایند: خدایا ا
باید با تو شناخته شوم و کی که به واسطه تو شناخته شود دیگر ناشناس 

نیست.
برخــی از بــزرگان ایــن شــناخته شــدن را به معنــای خودشــنایس در نزد 
گر انســان خبواهد به معرفةالنفس برســد، باید  خود تفســیر کرده اند؛ یعین ا
به دنبال شــناخن خود به وســیلۀ خداوند باشــد و حضرت حق را واسطه 
قرار داده و از حضرتش استمداد کرده تا او را در مسیر معرفت نفس توفیق 
عنایــت کنــد و کــی که بــرای شــناخن خــودش از خداوند مــدد بگیرد،  
باالخره با تالش و کوشــش، موفق خواهد شــد نفســش را از جمهول بودن 
گر این دســتگیری از  خــارج منایــد و به طــور حقیــیق خــود را بشناســد،  امــا ا

جانب خداوند نباشد، چننی توفییق حاصل خنواهد شد.
گر می خواهد خود را بشناسد باید خدا را بشناسد تا حقیقت  یا اینکه ا
نفس را شــناخته باشــد و به معرفت خدا معرفت نفس حاصل می شــود؛ 
ُه )هر کس خود را بشناســد،  ّبَ چنانکه فرموده اند: َمن عرَف َنفَســُه َفَقد عرَف ر

خدا را پیش از آن شناخته است(.
احتمــال دیگــر در عبــارت این اســت که مــراد معنای کنایئ باشــد؛ در 
امور دنیا هر کس که شناخته شده باشد، مشکالتش راحت حل می شود 
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و برای حل مشــکل نیاز به آشــنا هست. در اینجا می فرماید: خداوندا! هر 
کس آشنایش تو بایش دیگر مهه جا شناخته شده است و مهه جا مشکلش 

برطرف می شود.
معنــای اول خیــی عمیق تــر اســت و معنــای دوم بــا قســمت بعد دعا 

متناسب تر به نظر می رسد.
وٍل«:

ُ
ل یِه َغیُر َمْ

َ
َت َعل

ْ
ْقَبل

َ
ُذوٍل َو َمْن أ »َمْن الَذ ِبَك َغیُر َمْ

 خدایــا! کــی کــه به تو پناه ببرد،  هیچ گاه تهنــا و یب یار و یاور منی ماند 
)درحایل که انسان بدون خدا،  مهیشه یب یار و یاور است( و کی که تو به 

او اقبال کین،  به درجه ای می رسد که کی از او خسته منی شود.
وقــیت انســان خــدایی و اهلــی نباشــد،  عــالوه بــر مــردم،  خــودش نیز از 
یرا نورانّیت و طهارت در قلبش وجود ندارد و  خودش خســته می شــود؛ ز
بــه علــت درگیری با عامل ماده مهیشــه دچار کمبود و نقصان اســت و ایهنا 
موجب خســتگی و ماللت می گردد. تهنا کی »غیرمملول« اســت و کی 

از او خسته منی شود که خداوند به او اقبال مناید.
اقبــال مــردم بــه انســان هیــچ گاه ایــن حالــت را در او اجیــاد منی کند که 
دیگران از او خســته نشــوند،  اما اقبال خالق به خملوق باعث می شــود تا 

نس بگیرند.
ُ
مهه از بودن با او لذت برده و ا

ْذُت ِبَك 
ُ
ْسَتِجیٌر َو َقْد ل ُ ْسَتِنیٌر َو ِإّنَ َمِن اْعَتَصَم ِبَك لَ ُ َج ِبَك لَ ی ِإّنَ َمِن اْنَتَ ِ

َ
»ِإل

َفِتَك«:
ْ
ُجْبِن َعْن َرأ ْ َ

ِتَك َو ال ت یْب َظّنِ ِمْن َرْحَ َ ُ
ی َفال ت ِ

َ
یا ِإل

ید راهش روشــن اســت، و آن که به تو پناه  خدایا! آن که به تو راه جو
ید در پناه اســت، و من به تو پناه آوردم ای خدای من. پس گمامن را  جو

از رمحتت ناامید مساز، و از مهرباین ات حمرومم مکن.
گر کی  در آغاز این ِفقره نیز باز ســخن از حرکت اســت و می فرماید: ا
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خبواهد در روشنایی طی مسیر کند،  باید به وسیله تو حرکت مناید و هرکس 
به تو پناهنده شود، دارای پناه است.

گر کی خبواهد راه ســعادت  خالصۀ این پنج قســمت این اســت که ا
را طی کند،  تهنا به وسیلۀ خداوند به پیروزی نایل می شود. به مهنی جهت 
ْذُت ِبَك«؛ یعین حاال که تهنا 

ُ
یند »َو َقْد ل حضرت بعدازاین قسمت ها می گو

راه جنــات تــو هســیت، به تــو پناه می آورم چــون می دامن با پنــاه آوردن به تو 
هیچ گاه زمنی خنواهم خورد.

کید  درس مهمــی که در این عبارات هســت و مهیشــه بــزرگان به آن تأ
گر کی خبواهد راه خداوند را طی مناید و در مسیر  فرموده اند این است که ا
سعادت گام بردارد، باید این اصل را مهیشه در طول زندگی و سیر ایل اهّلل 
بــه یاد داشــته باشــد که هیــچ گاه گمان نکنــد می تواند با پــای خودش راه 
 زمنی 

ً
گــر کــی خبواهد با تکیــه به خــود،  حرکت کنــد حتما کــه ا بــرود؛  چرا

خواهــد خــورد. راه خــدا در یک کلمه خالصه می شــود: خــود را در دامن 
یض و توکل داشته باش. خدا بینداز و امرت را به او بسپار و تفو

ُهــوٍل، ِبــَك َغیُر   می فرمایند:  »ِبــَك َغیــُر َمْ
ً
بــه مهــنی جهــت حضــرت دامئــا

ْســَتِجیٌر«؛ یعین انســان باید مهیشه  ُ ْســَتِنیٌر، ِبَك لَ ُ ُذوٍل، ِبَك غیُر ملوٍل، ِبَك لَ َمْ
گــذار منایــد و ِبــاهّلل حرکــت کند و بر خــودش تکیه  امــرش را بــه خداونــد وا

نداشته باشد و مهیشه پناهنده به درگاه اهلی باشد.

چگونه به خداوند پناه ببریم؟
مــراد از پنــاه بــردن به درگاه خداوند که در روایات خمتلف به آن اشــاره 
شــده، ایــن اســت که انســان در قلبش باور داشــته باشــد کــه تهنا چیزی 
که انســان را از بال و مصیبت و مشــکالت و شــیاطنی جن و انس حفظ 
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می کنــد، فقــط خداوند اســت. لذا هیــچ گاه خودش یا خملــویق را به عنوان 
حافظ و نگه دارندۀ  خود تصور ننماید.

به تعبیر دیگر، پناه بردن به خداوند در این اســت که انســان از حول و 
گذار مناید و مهیشه  قوۀ خود خارج شود و در قلبش مهۀ امور را به خدا وا

به درگاه او تضّرع کند.
می،  گر در اتــایق که حضــور دار عمــوم مــا انســان ها این گونــه نیســتمی! ا
می و به او  آتش ســوزی شــود،  بالفاصله فرار کرده و کاری هم به خدا ندار
پناه منی برمی؛ چون تصّور می کنمی با این پای خود می توانمی از معرکه جنات 
گر به بن بســت برســمی و توان فرار نداشــته  باشــمی، یاد خدا  پیدا منایمی؛ اما ا

گرفته و به او پناه می برمی. کرده و از او استمداد 
اینکه ما در بســیاری از مشــکالت کوچک به خداوند پناه منی برمی به 
ایــن جهت اســت کــه گمان می کنــمی خودمان می توانمی از پس مشــکالت 
برآیــمی؛ امــا چــون زور خیــایل مــا حمــدود اســت در مشــکالت بزرگ تــر بــه 

خداوندمتعال پناهنده می شومی.
 به خدا 

ً
حق این است که انسان از آغاز در هر کار کوچک و بزرگی قلبا

پنــاه ببــرد و بدانــد که سررشــته مهه امور در دســت اوســت و البته در مقام 
عمل به وظیفه خود عمل مناید و کوتاهی نکند.

حضرت می فرمایند:  انسان باید از اول که می خواهد به سوی خداوند 
حرکــت کنــد، بــا تکیه بر خدا و پناه بردن بــه او در مهه چیز، به مست او طی 
گر تو  گر تو مرا حفظ نکین، ا بان حالش این باشد که خدایا ا یق مناید و ز طر
گر تو به من عنایت نکین،  من توان و اراده بر اجنام هیچ  دست مرا نگیری، ا
کاری ندارم. وقیت دیِد انسان این گونه شود و به فقر و ناتواین خود و قدرت و 
توانایی اهلی معترف باشد،  آن گاه در حقیقت به خداوند پناهنده شده است.
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ّ

پــس پناه بــردن یــک کار قلیب اســت، انســان ناتــوان و ضعیــف به ُذل
عبودّیــت و عــّز ربوبّیت معترف اســت و مهیشــه با حال تضــّرع و التماس 

یا است. لسانش به یارب یارب در درگاه اهلی گو
ج ِباهلل« و »اُلْعَتِصم ِباهلل«  نتیجه آنکه مؤمن در راه خداوند باید »اُلْنَتِ
و... باشــد و از اول تــا آخــر حــرف دلش این باشــد که خدایــا من ضعیف 
کــرده گمان  و ناتــوان و فقیــرم و تــو قــادر و توانــا و غــین هســیت؛ و خدای نا
نکند با عبادت و منازشــب و حج و روزه می تواند این مســیر را طی کند که 
 دچار لغزش و 

ً
چننی کی تکیه اش به خودش می باشد و در بزنگاه حتما

ســقوط می شــود؛ اما کی که به خداوند پناهنده شود، مهیشه در حصن 
اهلی خواهد بود.

محّبتم را به خودت روزافزون نما
حضرت پله پله درخواست  و تقاضای خود را باال می برد و می فرماید:

ِتَك«: ّبَ یاَدَه ِمْن َمَ ْهِل َوالیِتَك ُمَقاَم َمْن َرَجا الّزِ
َ
ِن ِف أ ِقْ

َ
ی أ ِ

َ
»ِإل

خدایــا! مــرا در میــان اهــل والیتــت اقامــت بــده، چونــان کــی که به 
افزون شدن حمّبتش به تو امید بسته است.

نفــس انســان ها دارای ظرفیت هــای خمتلف اســت. ازمهنی رو کســاین 
که در وادی حمبت و دوســیت والیت اهلی وارد شــده اند، دو دســته هستند. 
عــده ای بعدازآنکــه جرعه هــایی از حمبــت والیــت اهلی می نوشــند ســیراب 
شــده و آرام می گیرنــد. برخــی حــیت بــا چند مناز مهــراه با حضــور قلب و یا 
بــه مهراه با اشــک و زاری، آرام می شــوند و بعــد از چندروز  به جــاآوردن تو
شرمندگی و انکسار خود را فراموش کرده و مهه آن حاالتشان متام می شود 

و چون آتش طلب شان خاموش شده از حرکت بازمی مانند.
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یاد است که هرچه از جام حمبت  اما دسته دیگر، عطششان آن چنان ز
نصیبشــان می شــود بازهم بیشــتر می طلبند و لذا مهواره در تالش و تکاپو 
به ســوی حمبــوب بــه ســر می برند. مؤمــن در راه خــدا باید مهیشــه عطش 

داشته باشد تا آب نصیبش گردد:
َپستآب کم جو، تشنگی آور به دست و  باال  از  آبت  تا جبوشد   

مهیشه آن چیزی که انسان را به طرف خداوند حرکت می دهد، طلب 
اســت و طلب حمصول حمبت می باشــد و هرچه انسان بیشتر حمبت کسب 
کند، طلبش بیشتر شده و بیشتر به حرکت درمی آید و سوزوگداز می یابد.

برخــی از مــا بــا عبــادیت حمدود حــال اشــک و زاری و شکســتگی را از 
یــش پیدا می کنمی.  یــا نوعی اســتغنا و رضایت از خو دســت می دهــمی و گو
یه و  درحایل کــه امئــه  اطهــار؟مهع؟ حیت در مقام امامت نیز مهیشــه حــال گر
زاری و مناجات هــای طــوالین و... داشــتند و در نــزد خداونــد شــرمنده و 
می و از خود رایض  ســرافکنده بودنــد. مــا چون به درجایت از عجب دچــار
شــده و مشــکی احســاس منی کنــمی، آن حــال و هــوای انــس و نزدیکــی با 

خداوند را نیز از دست می دهمی.
حضــرت در ایــن عبــارت می فرمایند:  خدایــا مرا در بنی اهــل معرفتت 
از آهنــایی قــرار بــده کــه هیــچ گاه متوقف منی شــوند و مهیشــه طالب حمبت 
بیشــترند. خدایا مهیشــه طلب را در من زنده نگه دار تا با حمبت بیشــتر به 

تو،  بیشتر بندگی و عبودّیت کمن.
یــد خدایــا مــرا از دوســتداران اهل بیت؟مهع؟ و  انســان نبایــد فقــط بگو
ید خدایا مرا طوری دوستدار خود  موالیان خودت قرار بده؛  بلکه باید بگو
و اهل بیت؟مهع؟ قرار ده که روز به روز حمبت و طلم بیشــتر شــود و تشنه تر از 
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پیش به سوی تو حرکت کمن و هیچ گاه توقف نداشته باشم. 
پس از این عبارت، حضرت تقاضای خود را برای صعود تا اعی درجه 

کمال آدمی،  مطرح می کنند:

ت وصول به اسمائت برسان
ّ

مرا به لذ
 ِ

ّ
ــل اِئــَك َو َمَ ْسَ

َ
ــاِح أ َ َ

ْوِح ن ــِت ِف َر ْكــِرَك َو ِهَّ  ِبِذْكــِرَك ِإیَل ِذ
ً
ــا

َ
ْمــِن َول ِ

ْ
ل

َ
ــی َو أ ِ

َ
»ِإل

ُقْدِسَك«:
خدایــا! شــیفتگی بــه ذکرت را پیوســته به مــن اهلام فرمــا، و مّهمت را در 

کامیایب امسائت و جایگاه قدست قرار ده. نسمی 
یند. حضرت  وله به حیرت و سرگرداین نایش از شدت َوْجد و حمبت گو
ــه و حیــرت و ســرگرداین و یب خــودی از 

َ
عــرض می کننــد: خدایــا در مــن َول

ه و حمبت مرا 
َ
شّدت حمبت و شوق به ذکر و یادت قرار ده؛ به گونه ای که َول

از ذکــری بــه ذکــر دیگر بکشــاند و هیچ گاه آن چنان آرام نشــوم که از حرکت 
بایسمت.

»هّم« در لغت مربوط به غصۀ آینده و »غم« مربوط به غصۀ گذشته 
اســت. بــه مهــنی جهــت بــه کی کــه چیــزی را از دســت بدهــد مغموم و 
یند.  بــه کی که ترس از دســت دادن چیزی داشــته باشــد، مهمــوم می گو
 هر انســاین در عامل هّم و دغدغه ای نســبت به آینده دارد که برای 

ً
مطمئنا

رفع آن تالش می کند. مهت یعین نّیت و عزم برای بدست آوردن آن چیزی 
که انسان هّم آن را دارد.

انســان بایــد ببینــد کــه از خداوند مّهت چــه کاری را بطلبــد؟ مؤمننی 
عادی مّهت خود را مصروف به اجنام کارهای نیک و درهنایت رسیدن به 
هبشت می کنند؛ اما حضرت می فرمایند:  خدایا مّهت من را در »روح جناح 
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امساء و حمل قدس« خود قرار ده.
یین  خداوند امسایئ دارد که رسیدن به آهنا روح و راحیت و  آرامش و شیر
بان بسیارســاده، یعین آن نشــاط و  به مهراه دارد. »روح جناح امساء« به ز

خویش که از رسیدن به امساء اهلی حاصل می شود.
منظــور از امســاء اهلــی کلمــایت ماننــد رمحــان، رحــمی،  غفور، منــان و... 
کــه کلمــات کــه »روح جنــاح« ندارند و رســیدن بــه آهنا مهت  نیســت؛ چرا

منی خواهد.
اســم یعــین نشــانه و مهه موجــودات عــامل نشــانه های خداوندند؛ اما 
معمــوالً نشــانه هایی هســتند که به جای آنکــه خدا را نشــان دهند خود را 

نشان می دهند؛  لذا اسم بودن و نشانه بودنشان کامل نیست.
در سلســله موجودات عامل هســیت وقیت مرحله مرحله باال می رومی به 
ــی می رســمی بســیار وســیع و نــوراین که عــامل امساء اهلی اســت. در آجنا 

َ
عامل

حقایــیق کی وجــود دارد که خودمنایی ندارند و فقط خدامنا هســتند. امساء 
ین  ین و عایل تر یف تر اهلــی واســطه های خلقــت موجودات هســتند و شــر

خملوقات خداوند می باشند.
ایهنا مهان امسایئ هســتند که درون و حقیقت مهه چیز از آهنا ُپر اســت 
ِت 

َّ
اِئَك ال ْسَ

َ
و بر مهه چیز غلبه دارند و خدا را به حق آنان قســم می دهمی: ِبأ

ِ َشْ ٍء.
ّ

ُكل ْرَكاَن 
َ
َبْت أ

َ
َغل

در اینجــا از خداونــد می خواهمی:  خدایا مّهت من را چنان قرار بده که 
در مــادون هم نشــیین بــا امساء خودت متوقف نشــده و به کمتــر از آن قانع 
نگردم. بلکه یک پله از آن باالتر، مهمت را در حمل قدس خودت قرار داده 

که در آجنا غیر از خدا هیچ چیز نیست و توان داخل شدن ندارد.
قــدس یعــین طهارت و نزاهت و مراد از حمل قدس خوِد خداوند مهان 
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حرم امن اهلی اســت که غیر از خداوند کی بداجنا راه ندارد و منّزه اســت 
وٌح  از اینکه غیری بدان راه یابد. به مهنی جهت »تعایل و تقدس«  و »ُسُبّ
س و  ح و مقّدَ وٌس« از اوصــاف خداوند اســت؛ یعــین خدایی که مســّبَ

ّ
ُقــُد

ه از مهه حمدودیت ها و خصوصیات است. منّزَ
ین تقاضایی که ممکن است یک خملوق داشته باشد، رسیدن به  باالتر
حمل قدس خداوند است. مؤمن باید از خداوند تقاضا کند که مّهتش را در 
آن عواملی قرار دهد که در اصطالح عرفاین به آن عامل امساء  و صفات و یک 
درجه باالتر عامل ذات گفته می شود و البته راه واردشدن به آجنا نیز جز فنا و 
عبودیت حمض نیست که باید توضیح بیشتر آن را در دانش عرفان دنبال کرد.

مرا به خوبان و منزلگاه رضا ملحق نما
ه روزافزون، در ذکر و رســیدن به 

َ
حضــرت پــس از درخواســت حمبت ول

روح جناح امساُء اهّلل و مستقرشدن در عامل قدس، می فرمایند:
اِلــِح ِمــْن  ْثــَوی الّصَ َ ْهــِل َطاَعِتــَك َو الْ

َ
ِ أ

ّ
َحــل ْقَتــِن ِبَ َ لْ

َ
یــَك ِإال أ

َ
ــی ِبــَك َعل ِ

َ
»ِإل

،
ً
ا َنْفعا َ ْمِلُك لَ

َ
 َو ال أ

ً
ْقِدُر ِلَنْفِس َدْفعا

َ
َمْرَضاِتَك َفِإّنِ ال أ

ْن  ِن ِمَّ
ْ
َعل ْ َ

ِعیُب( َفال ت َ ِنیُب )الْ ُ وُكَك الْ
ُ
ل ْذِنــُب َو َمْ ُ ِعیُف الْ

َ
َنا َعْبُدَك الّض

َ
ــی أ ِ

َ
ِإل

َصَرْفَت َعْنُه َوْجَهَك َو َحَجَبُه َسْهُوُه َعْن َعْفِوَك«:
خدایــا! بــه حــق خــودت بر خــودت، مرا بــه جایــگاه اهــل طاعتت و 
یــرا که مــن نه بر دفعــی از خود  جایــگاه شایســتۀ خشــنودی ات برســان؛ ز

یش مالك هسمت. قدرت دارم، و نه بر نفع خو
خدایا! من بنده ناتوان گنه کار توأم، و مملوك توبه کننده به پیشگاهت، 
یــت را از آنــان برگردانــدی و غفلتشــان از خبششــت  مــرا از کســاین کــه رو

حمرومشان منوده، قرار مده.
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مقام رضا
خدایــا! تــو را به خودت قســم می دهم که مرا تا آجنــا پیش بری که به 
کساین که در مقام طاعت تو هستند و هیچ گاه مرتکب معصیت منی شوند،  
پیچی  ملحــق منــایی؛ یعــین بــه جایــگاه کســاین برســاین کــه از گنــاه و ســر
معصوم انــد و هیچ وقــت بــا امــر بــا پــروردگار بــه خمالفــت منی پردازنــد و در 
کم نیســت.  وجودشــان غیــر از متایل به خداوندمتعال هیچ چیز دیگری حا

خدایا! مرا در جایگاه صاحلی که جایگاه رضای توست،  قرار بده.
مقام رضا دو مرحله دارد: رضای بنده از خداوند و رضای خداوند از بنده.
مــا انســان ها تــا زماین که به غیر خدا دل بســتگی داشــته و غیر خدا را 
یــرا خداوندمتعال  می،  هیــچ گاه بــه مقــام رضا خنواهمی رســید؛ ز دوســت دار
یزان  در عــامل حــوادیث از قبیــل فقر،  بیماری و گرفتاری و از دســت دادن عز
و... را رقم می زند که برای ما خوشــایند نیســت و باألخره در قلب خود به 

می. خداوند اعتراض دار
لــذا فقــط کــی از خداونــد رایض می شــود که از هرچیز غیــر خدا قطع 
تعلق کند و به هیچ چیزی غیر از خدا دل بستگی نداشته باشد و از صممی 
قلب آن را خبواهد که خدا می خواهد و بودونبود سالمیت و خانواده و مال 

و... برایش مطرح نباشد.
خوب اســت انســان گاهی با خود خلوت کند تا دل بســتگی هایش را 
گر اآلن دســمت قطع شــود یا تقدیــر خداوند بر  پیــدا منایــد. مثالً  فکر کند که ا
ییض زشــت گردد یا زن و فرزند و اطرافیامن  این باشــد که چهره ام در اثر مر
ییض صعب العالج شوند، حال دروین من چگونه خواهد بود؟ و  دچار مر

براین اساس میزان رضای خود از خداوند را کشف مناید.
رضایــت خداونــد از بنده مربوط به وقیت اســت که بنده ذات و قول و 
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فعلــش پــاک گشــته و از آلودگی عقایــد باطل و کارهای ناشایســت تطهیر 
 رایض است مهان کساین 

ً
شــده باشــد. کساین که خداوند از ایشان کامال

هســتند کــه از خدا رایض شــده و به غیــراز او دل بســتگی ندارند. حضرت 
چنــنی مقامــی را از خداونــد طلــب می فرماینــد؛ مقامــی کــه وجود انســان 

به گونه ای شده که خداوند از آن رایض و خوشنود می باشد.
ا  یُتَ

َ
میه می شــود که  فرمود:  »یا أ این چننی شــخیص مصداق این آیه کر

ــِك َراِضیًه َمْرِضیًه« )فجــر: 27و28(  ای جان  ِبّ ــُه اْرِجِعــی ِإیَل َر
ّ
ْطَمِئَن ُ ْفــُس الْ

ّ
الَن

آرام گرفتــه و اطمینــان یافتــه! به ســوی پــروردگارت بازگــرد؛ درحایل کــه از او 
خشنودی و او هم از تو خشنود است.

البتــه رســیدن بــه چنــنی مقامی آســان نیســت و فقط بــه عنایت اهلی 
ْقِدُر 

َ
شــدین اســت به مهنی جهت حضــرت در ادامــه می فرماینــد: »َفــِإّنِ ال أ

« خدایا من قدرت دفع هیچ شــری و جذب  ً
ا َنْفعا َ ْمِلــُك لَ

َ
 َو ال أ

ً
ِلَنْفــِس َدْفعــا

هیچ نفعی برای خود را ندارم.
بایــد دقــت کنــمی که حضرت این مجــالت را بدون هیچ قید و شــرطی 
ینــد: »خدایا! بعیض از نفع ها را خودم بدســت  مطــرح می فرماینــد و منی گو
می آورم و برخی از شرها را خودم دفع می کمن و مابیق را تو اجنام می دهی«؛ 
بلکــه می فرماینــد: »خدایــا! من هیــچ نفعی را برای خــودم منی توامن جلب 
گر تو  کــمن، حــیت تــوان نوشــیدن یک جرعۀ آب بــدون یاری تو را نــدارم و ا
یــن ضــرر را از خــودم منی تــوامن دفع کــمن و این تو  کمــک نکــین،  کوچک تر

هسیت که حلظه به حلظه مرا مدد می کین.«

مرا از غیر خود بُبر به نزد خود بَبر
بلند و عمیــق و  در فقــرات پایــاین مناجــات شــعبانیه،  معــارف بســیار
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کم نظیری وجود دارد و از مقامایت سخن گفته شده که متأسفانه ما کمتر از 
می. آن اطالعی دار

ْیَک«:
َ
 االْنِقَطاِع ِإل

َ
َكَمال ی َهْب ِلی  ِ

َ
»ِإل

خدایا! کمال جدایی از خملوقات را، برای رسیدن کامل به خودت به 
من ارزاین کن.

ْیَک«:
َ
وِبَنا ِبِضَیاِء َنَظِرَها ِإل

ُ
ْبَصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»َو أ

 و دیدگان دل هامیان را به پرتو نگاهش به سوی تو روشن کن،
َعَظَمِه«:

ْ
 ِإیَل َمْعِدِن ال

َ
وِر َفَتِصل وِب ُحُجَب الّنُ

ُ
ُقل

ْ
ْبَصاُر ال

َ
َق أ ِر ْ َ

»َحّتَ ت
یده و به سرچشمه عظمت دست یابد، تا دیدگان دل پرده های نور را در

َقًه ِبِعّزِ ُقْدِسَک«:
َّ
َواُحَنا ُمَعل ْر

َ
»َو َتِصیَر أ

خیته به شکوه قدست گردد. و جان هامیان آو
این فقرات دعا از مواردی اســت که بزرگان ســفارش  کرده اند،  مؤمنان 
یاد قرائت کنند؛  در قنوت منازها یا در زمان ها  و مکان های استجابت دعا ز

ین قسمت های این مناجات می باشد. که جزء عایل تر چرا
کمــال انقطــاع از خداونــد که حضــرت آن را از خداونــد طلب می کنند 
یدگی و جدایی از غیر خدا به طرف خدا می باشد؛ یعین  به معنای هنایت بر
یش قطع منوده و با  رشــته های تعلــق به هرچیزی را یکی یکــی از درون خو

توجه به خداوند به سوی او حرکت منایمی.
در این ســفر، انســان ابتــدا از تعلقات و زرق وبرق هــای عامل دنیا کنده 
شــده و ســوی عوامل ملکوت می رود؛ سپس باید از جاذبه های عوامل دیگر 
هــم بگــذرد، از حجاب های نور هم عبور کند و از دل بســتگی به خودش 
کــم بگذارد تا بــه کمال  هــم عبــور منایــد و فقــط خــدا را در وجــود خود حا

انقطاع برسد.
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وقیت از مهه چیز می برد در اولنی باری که به لقاءاهّلل می رسد تابش انوار 
آن عامل آن قدر شدید است که از هوش رفته و از خود یب خود می شود؛ در 

این مرحله حالیت به او دست می دهد که از آن به فنا یاد می کنند.
در آن شــرایط ســالک ایل اهّلل حمــو توّجــه بــه حضــرت حق شــده و هر 
چیــزی حــیت خــودش از ذهن و فکر و ذکرش خارج می شــود. در غیر حال 
فناء، انسان به غیر خدا التفات دارد و الاقل به خودش توجه دارد و خود 
کننــده( در برابر خدا تصور  را به عنــوان عابــد )عبادت کننــده( و داعی )دعا
می کنــد، ویل در حــال فنــاء از خــودش نیــز غافل می شــود و لذا نــام آن را 
»فناء« یا »صعقه« و »حمو« و بهیویش و ... می گذارند. این حال، هنایت 
 
ً
درجه عبودیت و بندگی است و مرتبه اّول از کمال انقطاع می باشد و قطعا

چننی حایل موقت و گذراست.
گر کی چننی جذبه ای برایش اتفاق بیافتد و یک بار به شکل کامل  ا
یر این تابش نور عظمی قرار گیرد، در اثر این نور وجودش نوراین شده و  در ز
ص)خالص شده( 

َ
بان قرآن کرمی خُمل از زشیت ها و آلودگی تطهیر می شود و به ز

می گردد و پس از بازگشت از این حالت دیگر آن انسان سابق نیست.
چنــنی شــخیص پــس از بازگشــت دیگر میــی به غیرخــدا در وجودش 
جوانه منی زند و کشیش به معصیت ندارد و فقط خدا را می خواهد و فقط 

او را می خواند و فقط با او عشق می ورزد.
ایــن حالــت بازگشــت را حــال »بقــاء بعــد الفنــاء« می نامنــد. در این 
گر به مهســر و  حالــت اولیــای خــدا دیگر به هیچ چیز دل بســتگی ندارند و ا
فرزنــد و امــور زندگی تعلق دارند، تعلقشــان اهلی اســت و مهه چیز را خباطر 
خداونــد دوســت دارند. مقام بقــاء، مرتبه دّوم از »کمال انقطاع« اســت و 
یده و فقط به خدا توجه  انســان کامل در حال بقاء مهیشــه از غیر خدا بر



   130     بر سفرۀ توحید 

گــر بــه چیــزی توجه می کند آن را آینه وجود اهلــی می داند و خدا را  دارد و ا
در آن به متاشا می نشیند.

یــن حــال اســت و مهه اولیــای خدا  ین و لذیذ تر ین تر حــال فنــاء شــیر
منتظرند که جذبات اهلی بیاید و آن را دوباره از بقاء به فناء ببرد و حمو در 

ملکوت و لقاء اهلی شوند.
بان ما انســان های ناقص و هم  دعــا بــرای حصــول حال فناء هــم از ز
بــان امئــه؟مهع؟ قابل بیــان اســت. مــا که دســتمان بــه آن عوامل نرســیده  از ز
می خداونــد توفیق عبودّیت تام و کامل را روزی ما کند و می توانمی  امیــدوار

از خداوند طلب کمال انقطاع داشته باشمی.
امئــه اطهــار؟مهع؟ نیــز که در طهارت و خلوص به ســر می برند مهیشــه از 
خداونــد تقاضــا دارنــد کــه این حال برایشــان دوبــاره حاصل شــود و آرزو 
یده و در قرب و هم جواری اهلی وارد  دارند که بار دیگری از مهه کثرات بر
گردند؛ چون حال فناء در آن بزرگواران دامیی نیســت و در طول روز جهت 
تدبیــر امــور عــامل دنیا و مشغول شــدن به هدایت بندگان،  ناچــار به تنّزل و 
پاینی آمدن از آن مقام فناء هســتند و در خلوت های نیمه شــب و ســاعات 

عبادت دوباره جذبات اهلی و حاالت فنایئ برایشان رخ می مناید.
دعا برای رســیدن به مقام بقاء نیز برای مؤمنان عادی ممکن اســت که 
از خداونــد تقاضــا کنند تعلقشــان را از غیر خودش جــدا کند تا فقط به او 
دل بســتگی داشــته باشــند؛ اما برای امئه؟مهع؟ که در بقاء بعد از فناء به سر 
می برند و از غیر خدا دل کنده اند، تقاضای چننی درجه ای ممکن نیست و 
گر دعایی هم در این باب بفرمایند در حقیقت تقاضای استمرار این حال  ا
است؛ یعین خدایا این حال انقطاع به خودت را برای ما تداوم ببخش.

ْســَتِقمَي« کــه ما وقــیت آن را قرائت  ُ ــَراَط الْ یفۀ »اْهِدَنــا الِصّ ماننــد آیــه شــر
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 از خداونــد می خواهــمی کــه ما را به صراط مســتقمی برســاند 
ً
می کنــمی واقعــا

کرم و حضرت امیراملؤمننی که خودشان حقیقت  ویل وقیت حضرت رسول ا
صراط مســتقمی اند، آن را تالوت می کنند، از خداوند می خواهند که آهنا را 

در صراط مستقمی ثابت قدم و پابرجا بدارد.
یبا، تعبیر »َهْب ِلی« )به من هدیه کن( اســت.  نکته دیگر این دعای ز
پیشــتر بیــان شــد متــام نعمت هــا و پاداش هــای خداوند بر بنــدگان از باب 
تفّضل و هدیه اســت و هیچ کدام مزد و پاداش نیســت؛ چون بنده از خود 
چیزی ندارد که بدهد و پاداش و مزدی بگیرد و عمل صالح نیز درحقیقت 

مّنیت از منت های اهلی بر بندگان است.
ویل دانســتمی بــا یــک مســاحمه و جماز، می تــوان نام برخــی نعمت های 
یدوفروش می مناید؛  یمی خدا با بنده معامله و خر می و بگو اهلی را مزد بگذار
ماننــد پــدری کــه دوچرخه ای را بــه فرزندش می فروخــت و در عوض پول 

ماهیانه ای را که خود به فرزندش داده بود می گرفت.
امــا بــا مهــۀ ایــن مســاحمه ها و جمازگویئ ها مقــام فناء را به هیچ شــکل 
منی توان مزد و پاداش حمسوب منود و این مقام فقط و فقط هبه و خبشش 
یرا اعمال انسان هر چه هست حمدود است و درقبال عمل  است وبس؛ ز
حمــدود،  مهیشــه پــاداش حمــدود داده می شــود. ویل مقــام فنــاء اتصال به 
یای نامتناهی اهلی و غرق شــدن در امساُء اهّلل اســت و روشــن اســت که  در
به هیچ وجــه منی تــوان یــک هدیــۀ ناحمــدود را اجــر و مــزدی در قبــال عمل 

حمدود نامید.
ازمهنی رو قرآن کرمی می فرماید هر درجه ای از نعمت های اهلی را می توان 
جــزاء و پــاداش اعمــال نامیــد ویل مقــام خملصــنی مافــوق جــزای اعمــال 
ِصَن« )صافات: 

َ
ْخل ُ ِ الْ

 ِعَبــاَد اهلَلّ
َّ

وَن ِإال
ُ
ُكْنــُمْ َتْعَمل  َما 

َّ
ْوَن ِإال َز ْ ُ

آهناســت:  »َوَمــا ت
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ید، جز  39و40( و جز آچنه که مهواره اجنام می دادید، پاداش داده منی شــو
بندگان خالص شــده خدا که آچنه بدان ها داده می شــود از افق عملشــان 

برتر است.
بــه مهــنی جهت حضرت با لطافت خــایص از خداوند می خواهند که 
ْیــَک«، یعین کمال انقطاع خودت را به من 

َ
 االْنِقَطاِع ِإل

َ
َكَمال ــی َهــْب ِلی  ِ

َ
»ِإل

یــرا هرکــس به ایــن درجه برســد فقــط از روی لطــف و تفّضل  ِهبــه کــن؛ ز
خداوند است.

دیده قلبم را نورانی کن
سپس حضرت می فرمایند:

ْیَک«:
َ
وِبَنا ِبِضَیاِء َنَظِرَها ِإل

ُ
ْبَصاَر ُقل

َ
ِنْر أ

َ
»َو أ

یش روشن کن.  و دیدگان دل هامیان را به پرتو نگاه به سوی خو
مراد از دل و قلب، نفس انســان اســت. براســاس روایات،  هر انساین 
عالوه بر دو چشم َسر، چشمی باطین و دروین دارد که از آن به »عن القلب« 
گر این  تعبیــر می شــود. »بصــر« و »دیــده« به چشــم بینــا گفته می شــود و ا
»عن القلب« )چشم دل( گشوده شد و انسان توان دیدن حقایق را یافت 

یند. به آن َبَصرالقلب )دیدۀ دل( می گو
کردن  حضرت می فرمایند خداوندا! چشم بینای دل ما را به نور متاشا

خودت نوراین و روشن فرما.
یــای نــور اســت وقــیت کــی توفیــق دیــدار وی را می یابد  خداونــد در
دیدن او دل انسان را نوراین می کند و حضرت در اینجا از خداوند تقاضا 
می کنند توفیق نظر به او را روزی بفرماید تا بدان ســبب چشــم دل نوراین  

گردد و سپس عرضه می دارند:
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به چشمۀ عظمت مّتصلم گردان
َعَظَمِه«

ْ
 ِإیَل َمْعِدِن ال

َ
وِر َفَتِصل وِب ُحُجَب الّنُ

ُ
ُقل

ْ
ْبَصاُر ال

َ
َق أ ِر ْ َ

»َحّتَ ت
یده و به سرچشــمه عظمت مّتصل  تــا دیــدگان دل پرده هــای نور را در

شود.
ور« دو احتمال وجود دارد: در »ُحُجَب الّنُ

که چون نور  1. پــرده  و حجــایب کــه در برابر نور قرار گرفته اســت. ازآجنا
ْرِض« )نور: 35(، مراد از 

َ ْ
ــَماَواِت َوال مطلــق خود خداوند اســت: »اهلَلُ ُنــوُر الَسّ

حجب نور، متام موجودات و عوامل غیر خدا اســت که بنی خالق و خملوق 
به عنوان حجاب قرار دارد.

2. حجاب هایی که از جنس نورند که حضرت رسول؟ص؟فرمودند:
َمٍه«1:

ْ
َف ِحَجاٍب ِمْن ُنوٍر َو ُظل

ْ
ل

َ
ِ تبارک وتعایل َسْبِعَن أ

ّنَ هلِلَّ
َ
»أ

برای خدا تبارک وتعایل هفتاد هزار حجاب از نور و ظلمت است.
بــوط بــه عــامل دنیا و عــامل مثال  بــه تفســیری حجاب هــای ظلمــاین مر
می باشــند و حجاب های مافوق آن حجاب های نوراین اند؛ حجاب هایی 
که انســان از نزدیک شــدن به آهنا، دچار هبجت روحی و معنوی می شــود 
و بســیار لذت خبشــند ویل چون خود آهنا حجاب هســتند،  انسان باید از 

آهنا بگذرد و به مست باال حرکت مناید تا به نور مطلق برسد.
حضــرت می فرماینــد:  خدایــا! دیدۀ دل مــا را به گونه ای قــرار ده که آن 
َعَظَمِه«

ْ
 ِإیَل َمْعِدِن ال

َ
حجاب ها را بشکافد و به معدن عظمت برسد: »َفَتِصل

یشــه اســت. معدن  بــان عــریب و فاریس به معنای مبدأ یا ر معــدن در ز
عظمــت به معنــای مقــام ذات اهلی اســت و عظمت یکــی از صفات ذات 

1. بحاراألنوار، ج۵۵، ص4۵.
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است و از ذات خداوند نشأت می گیرد.
وصــول بــه معــدن عظمــت یعــین وصــول بــه ذات اهلــی و لقــاءاهّلل که 
درجه ای باالتر از آن قابل تصور نیست وصول به آن مرتبه جز با فناء ممکن 
یــرا خملــوق هرگــز منی تواند در حــرمی ذات اهلی وارد شــود و کی  نیســت؛ ز
ّیت خملویق بداجنا راه یابــد و فقط در صوریت چننی  منی توانــد بــا حفــظ هو
ّیت خملویق خود خایل و  چیزی به یک معنا شدین است که خملوق از هو

ت و بندگی به آجنا متصل شود.
ّ
فاین شده و با عبودّیت و ذل

   کی مقمی حرمی حرم خنواهد ماند1چو پرده دار به مششیر می زند مهه را   
یعــین وقــیت ابصار قلوب بــه معدن عظمت رســید، ارواح به عّز قدس 

خیته می گردد. معلق و آو

مِن او
َقًه ِبِعّزِ ُقْدِسَک«:

َّ
َواُحَنا ُمَعل ْر

َ
»َو َتِصیَر أ

خیته به شکوه قدست گردد. و جان هامیان آو
فاعل در عبارت قبی »أبصار القلوب« بود ویل در این عبارت حضرت، 
واحنا« ســخن فرموده اند. ظاهر عبارت مناجات  فاعل را تغییر داده و از »أر
کی  یف این اســت کــه ابصارالقلــوب یا دیدگان قلــب که حیثّیــت ادرا شــر
انســان )و بــه تعبیــری مهان »مِن« او( می باشــد متصل بــه معدن عظمت 
می گردد و روح انسان یک گام عقب تر از آن، به معدن عظمت و عّز قدس 

خیته می شود. اهلی آو
ایــن مطلب از مباحث پیچیدۀ عرفاین اســت که نظــرات گوناگوین در 

1. ديوان حافظ.
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آن وجــود دارد. طبق تفســیر مجعی از بزرگان به طــور امجال آن چیزی که از 
انســان فاین می گردد، حقیقت نفس اســت که با من بدان اشــاره می شود 
و آن چیزی که در حال فنا بایق می ماند، مراتب روح انساین است. کی 
کــه بــه مقــام فناء می رســد، بنده بودنش نابود منی شــود؛ بلکــه مراتب روح 
)مثــال و عقــل و...( مهــه در جــای خود حمفوظ اســت و فقط آن حقیقت 
نانّیتش از بنی می رود و در عامل بقاء 

َ
کی اش به فنا می رسد و اّنیت و ا ادرا

دوباره آن انّیت و انانّیت به مهان روح با مهان حالت مادون بازمی گردد.
یف می باشــد  به هرحــال تعبیــرات حضــرت در دعا بســیار عمیق و ظر
و شــرح دقیــق آن را بایــد در دانــش عرفان نظــری دنبال کرد. مــراد از »عّز 
قــدِس تــو« بایــد مهــان حــرمی ذات اهلی باشــد کــه خمتص خداوند اســت 
و خملوقــات بداجنــا راهــی ندارنــد و لــذا دارای عــّزت اســت؛ چــون عــّزت 

به معنای نفوذناپذیری است.
بــا توجــه بــه ایــن توضیــح خمتصــر معلــوم می شــود کــه فنــاء به معنای 
کــه ذات خــدا،  مقام عّزت  واردشــدن در مقــام ذات خداونــد نیســت؛ چرا
اســت و کــی تــوان داخل شــدن بــه مقام عــزّ  اهلی را نــدارد. فنا بــه ورود 
خملوق در حرمی خالق نیســت، بلکه به وصول خملوق به هنایت عبودّیت 
کم گشته و خودش از خود  ت است؛ به طوری که خالق در مهه او حا

ّ
و ذل

یب خود گردد.
به هرحــال از ایــن دعــا بایــد درس بگیــرمی و در طلــب حاجــت مهواره 
می که شایســته این  ین مراتب را از خداوند بطلبمی. گاه ما می پندار عایل تر

مقامات نیستمی و آن را از خداوند تقاضا منی کنمی.
گر نظر بــه قابلیت و شایســتگی ما باشــد ما  ویل حــق ایــن اســت کــه ا
گر نظــر به َکرم  شایســته هیچ چیــز نیســتمی و نبایــد هرگز هیــچ دعایی کنمی و ا
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اهلی باشد و توجه کنمی که ما گدایمی و گدا جماین طلب است، دیگر وجهی 
ندارد که در گدایی کم بطلبمی و به کم قانع باشمی.

می که از خداوند، مطالب مهم و عایل چون کمال انقطاع و   باید بیاموز
رسیدن به لقاء اهّلل، روشن شدن دیدۀ قلب به نور، نظر به خداوند، وصال 

معدن عظمت و... تقاضا کنمی.
متأســفانه در بــنی مــا چننی مفاهــمی و تعابیری فراموش شــده و هنایت 
یارت   گرفن گذرنامۀ  کربالســت. آری! ز

ً
درخواســت های معنــوی ما مثــال

بــه  نبایــد  انســان  دارد، ویل  بســیار شــرافت  حضــرت سیدالشــهدا؟مهع؟ 
یارت ایشــان را از  یــارت ظاهــری حضــرت بســنده کند، بایــد ز تقاضــای ز
یــارت خــود خداونــد قرار دهــد و از  خداونــد تقاضــا کنــد و آن را مقدمــۀ ز

یارت خود خدا و نظر به اوست.  یاریت را بطلبد که باطنش ز خداوند ز
ازاین رو فرمود:

َكَمْن َزاَر  َكاَن  ِه  ّقِ  ِبَ
ً
َسْنِ ْبِن َعِلٍّ علیه الّسالم َیْوَم َعاُشوَراَء َعاِرفا ُ »َمْن َزاَر َقْبَر الْ

اهلَل ِف َعْرِشِه«1:
یارت کند درحایل که  کی که قبر حسنی بن عی؟مهع؟ را در روز عاشورا ز
گاهی داشــته باشــد، مانند کی اســت که  به حق آن حضرت معرفت و آ

یارت منوده است. خدا را در عرش او ز

با گوشه چشمی مرا محو خودت کن
حضرت أمیراملؤمننی؟مهع؟ سپس می فرمایند:

َجاَبَک«:
َ
ْن َناَدْیَتُه، َفأ ِن ِمَّ

ْ
ی َو اْجَعل ِ

َ
»ِإل

1. مســتدرک الوســائل، ج10، ص2۹2، ح3؛ بحاراالنــوار، ج۹8، ص10۵، ح11؛ مصبــاح المتهجــد، 
ص۷۷1.



  بر سفرۀ توحید   137   

 خدایا! مرا از کساین قرار ده که آوازشان دادی، پس پاسخت دادند،
ِلَک«: ال »َو الَحْظَتُه َفَصِعَق ِلَ

و به آهنا توجه فرمودی، پس در برابر بزرگی ات مدهوش شدند.
َك َجْهرا«:

َ
 ل

َ
»َفَناَجیَتُه ِسّرا َو َعِمل

کار کردند. و با آنان راز پهنان گفیت و آنان آشکارا برای تو 
ظاهــر مناجــات ایــن اســت کــه خداونــد مهــه را صــدا زده ویل برخــی 
اجابــت کــرده و برخــی اجابت نکرده اند و حضرت دعــا می کنند که خدایا 

مرا از آنان قرار بده که ایشان را صدا زدی و اجابت کردند.
خداوند در قرآن مهه مؤمنان را بارها صدا زده و دعوت عمومی منوده و 
ذیَن آَمُنوا« مشکل از سوی ما بندگان است که اجابت منی کنمی.

َّ
هَیا ال

َ
فرموده: »یا أ

ایــن  کــه می توانــد  نیــز دارد،  نــدای اهلــی معنــای خاص تــری  البتــه 
عبــارت ناظــر بــه آن باشــد: خدایــا من را جزء کســاین قــرار بده کــه آهنا را 
به طورخصــویص فراخوانــدی و بــا آهنــا َســر و ِســّری برقرار منــودی و اوامر و 
دســتورایت به ایشــان دادی و ایشــان اطاعت منودند. اینان مهان کســاین 
هستند که خداوند با جتلیات خود با آنان جنوا منوده و بدون واسطه گفتگو 

می کند.
یّب روحاین سید بن طاووس که او را سیِد  گاه و عامل اخالیق و مر فقیه آ

ید: اهل مراقبه می خوانند در مقدمۀ فالح  السائل گو
 و من به واســطه هدایِت خداوند به ســعادت و اقبایل دست یافته ام و 
مرا آشنا کرده به الطاف و مکاشفه و لّذت مشافهه و گفتگوی با خودش، 

به حّدی که قادر بر بیان آن با هیچ کالمی منی باشم.1

1. فالح السائل، ص6.



   138     بر سفرۀ توحید 

کــی نگاه کــردن. حضــرت  گــوش چشــم بــه  »مالحظــه« یعــین بــا 
می فرمایند: خداوندا! مرا جزء کساین قرار بده که به ایشان گوشه چشمی 

انداخیت و از مشاهده عظمت تو مدهوش شدند.
نظرکردن از گوشه چشم، کنایه از این است که ذّره ای از جتلیات اهلی 
برای بنده کایف اســت و هیچ خملویق توانایی مشــاهده عظمت نور خداوند 
را نــدارد و مهــان توجــه کوچــک خداونــد منجر به آن می شــود کــه بنده از 

شدت عظمت حضرت حق، مدهوش و از خود  یب خود می شود.
حال »صعق« و بهیویش زماین برای بنده حاصل می شود که خداوند 

به شخیص بیشتر از ظرفیت قلبش عطا فرماید.
گــر خداوند به بنده ای به قدر ظرفش عنایت کند، از آن  در اصطــالح ا
ین اســت؛ اما   مجایل می شــود که مهیشــه لّذت خبش و شــیر

ّ
تعبیر به جتی

گر خداوند بیشــتر از حّد بنده، بر او جتی مناید از آن تعبیر به جتی جالیل  ا
می گــردد کــه این جتی جالیل مهیشــه مهراه ســخیت و فشــار اســت و اثر و 
انعکاســش در بدن، ضعف و ســکوت و َغش و اثرش در روح حموشــدن و 

فناء می باشد.
البته کی که با حتمل این فشار، جتی جالل اهلی را جتربه کند، بعد از 
به  هوش آمدن دارای حال بســیار خویش می شــود که به مراتب از آن جتی 
مجایل آرامش خبش تر بوده و باعث رشــد بیشــتر و گســترش ســعۀ وجودی 
یده کردن اندام خود  در بنده می گردد؛ مهان طورکه ورزشکاری که دنبال ورز
است، تا با ورزش های سنگنی به عضالت خود فشار وارد نکند،  هیچ گاه 

بدنش رشد منی کند.
به مهنی جهت انسان با جتلّیات مجایل رشد منی کند، چون به انسان فشاری 
وارد منی شود و آن چیزی که انسان را رشد می دهد، جتلّیات جالیل است.
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بــا ایــن توضیح، کالم حضرت روشــن می شــود کــه می فرمایند: خدایا 
به روز به  به قــدر ظــرف و کاســۀ وجــود ما، به ما عطــا مکن؛ بلکه مــا را روز
خــودت نزدیک تــر گــردان و بر اثر جتلّیات خودت، مــا را مدهوش کن و به 

حال صعقه برسان.
گر جتلّیات جالیل برای کی به متام و کمال حاصل شــد و به صعقه  ا
« یعین خدا  ً

ک َجهرا
َ
 ل

َ
 َو َعِمل

ً
و فناء تام رســید، آن گاه می شــود: »ناَجیَتُه ِســّرا

در روح و نفســش در عــامل باطــن بــا او مناجــات می کند و او نیــز مهواره با 
بدن در عامل ظاهر در راه رضای خدا عمل می کند و خدا در عامل باطن با 

او مناجات می فرماید.

هرگز از تو ناامید نمی شوم
در ادامــه حضــرت مجالیت می فرمایند کــه الگو و روش حرکت به طرف 

خداست:
یِل  یــاِس َو ال اْنَقَطَع َرَجاِئ ِمــْن َجِ ِ

ْ
 ُحْســِن َظــّنِ ُقُنــوَط اإل

َ
ْط َعل ِ

ّ
َســل

ُ
ْ أ ــی لَ ِ

َ
»ِإل
َكَرِمَك«:

خدایــا! بــر خوش بیین ام ناامیدی و یأس را چیره نســاخمت، و امیدم را 
یدم. یبایت نُبر َکرم ز از 

کردن،  امید و رجاســت و انســان باید به هرچه از  مرکب انســان در دعا
یــن حاجت ها امید  گر به باالتر خداونــد تقاضــا می کند،  امیدوار باشــد،  و ا
گر رجــاء و امید  داشــت امیــد بــه کمتــر از آن نیــز بــه دنبالــش می آید، امــا ا

نباشد،  زمینه استجابت نیز از بنی می رود.
را  یــن مقامــات  برتر از خداونــد  به مهنی جهــت حضــرت بعدازاینکــه 
می خواهنــد، بالفاصلــه می فرماینــد:  »خدایــا مــن از َکــَرم تو ناامید نیســمت 
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بااینکه اســتحقاق و شایســتگی ندارم؛  اما تو از ســر لطف خود بر من منت 
گذار و به من تفّضل فرما.«

ســپس حضرت چند گزاره شــرطی را بیان می کنند و توضیح می دهند 
چرا با مهه کوتاهی های ما در درگاه اهلی بازهم ناامید نیستمی:

َکرمت مرا به سوی تو می خواند
یَك«:

َ
ِل َعل

ُ
ْسِن َتَوّك َدیَك َفاْصَفْح َعّنِ ِبُ

َ
ْسَقَطْتِن ل

َ
َطایا َقْد أ َ َكاَنِت الْ ی ِإْن  ِ

َ
»ِإل

خدایا! گر خطاهامی مرا ازنظرت انداخته، خباطر ُحسن اعتمادم بر تو از 
من چشم پویش کن.

َكــَرِم  یِقــُن ِإیَل 
ْ
ــِن ال َ ْطِفــَك َفَقــْد َنّبَ

ُ
اِرِم ل

َ
ُنــوُب ِمــْن َمــک

ُ
ْتــِن الّذ ــی ِإْن َحّطَ ِ

َ
»ِإل

َعْطِفَك«:
گر گناهان از جایگاه مکارم لطفت مرا پاینی آورده؛ اما یقنی به  خدایا! ا

َکرم عنایتت هوشیارم منوده.
َرِم 

َ
ْعِرَفــُه ِبک َ ْتِن الْ َ ــُه َعــِن االْســِتْعَداِد ِلِلَقاِئَك َفَقــْد َنّبَ

َ
َغْفل

ْ
َناَمْتــِن ال

َ
ــی ِإْن أ ِ

َ
»ِإل
ِئَك«: آال

گر غفلت از آماده شــدن برای دیدارت به خوامب فرو برده؛ ویل  خدایا! ا
میانه ات مرا بیدار ساخته است. کر معرفت به نعمت های 

 َثَواِبَك«
ُ

یل ِه َجِز ّنَ َ اِر َعِظمُي ِعَقاِبَك َفَقْد َدَعاِن ِإیَل الْ ی ِإْن َدَعاِن ِإیَل الّنَ ِ
َ

»ِإل
گــر بزرگی جمازاتت مرا به ســوی آتش فراخوانــده، هرآینه ثواب  خدایــا! ا

برجسته ات مرا به سوی هبشت خوانده است.
حضــرت می فرماینــد:  خدایا گناهــان و خطاهامی،  مرا در نزد تو ســاقط 
و خــوار کــرده و مــرا از درجــۀ رســیدن به لطــف و کرامت تو،  پایــنی افکنده 
اســت. عالوه بــر آن خطاهــا،  دچــار غفلــمت و ایــن غفلــت باری مســتقل از 
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گناهان اســت و مهنی  که از یاد تو غافل هســمت، مرا از مهّیاشدن برای لقاء 
 
ً
تو به خواب فروبرده و سزای من در قبال این اعمال، جهمن است که دامئا

عقاب تو مرا به سوی آن می کشاند.
اما خدایا! در مقابل این چهار مشــکل،  چهار نعمت به من دادی که 

سبب می شود به تو ناامید نباشم.
خدایــا مــن بــر تــو تــوّکل کــردم و معترفم که مهه چیز در دســت توســت 
گــر گناهکار و  و از مــن جــز عجــز و بندگــی چیــزی برمنی آیــد. پس خدایــا! ا
گر گناهامن مرا از تو دور کــرده بر تو امیدوارم  کارم، بــر تــو توّکل کــردم و ا خطــا
و یقنی دارم که تو مهربان و کرمی هســیت و یقیمن مرا هوشــیار کرده و به کرم 

متوجه منوده است.
گرچــه غفلمت مرا به خواب کشــانده و از آمادگــی برای لقاء  تو  خدایــا! ا
گرچه عقاب تو مرا  بازداشــته؛ اما شــناخت نعمت های تو مرا بیدار کرده و ا
به جهمن می کشاند، اما پاداش های بزرگ تو مرا به طرف هبشت می برد.«

 از جممــوع ایــن نــکات برمی آیــد که انســان حتــت هیچ شــرایطی نباید 
گناهــان انســان را از خداونــد دور می کنــد؛ امــا هیچ وقــت  ناامیــد باشــد؛ 
گنــاه باعــث قطع رابطــه بنی خالق و خملوق منی شــود،  آن چیزی که باعث 
یده شــدن ارتبــاط بــنی بنــده و خــدا می شــود ناامیدی اســت کــه بعد از  ُبر
یرا کی که ناامید شود، دیگر  ین گناه به حســاب می آید؛ ز شــرک، بزرگ تر
هیچ وقت دســت گدایی به مست خداوند دراز منی کند تا حضرت حق از او 

دستگیری مناید.
ین مســأله در رســیدن به سعادت، داشن توّکل و ُحسن ظن به  مهم تر
خداوندمتعال است و انسان اعمال صالح خود را باید طوری جهت دهی 
بــه روز بــر ُحســن ظن و یقنی و توّکلــش افزوده شــده و عظمت  کنــد کــه روز
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حضرت حق را بیشتر احساس مناید.

یاد خود را در سینه ام جاودانه کن
ٍد َو آِل  ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعل

ّ
ْن ُتَصــل

َ
َك أ

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ْرَغُب َو أ

َ
 َو أ

ُ
ل ْبَتِ

َ
یَك أ

َ
 َو ِإل

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ــَك أ

َ
ــی َفل ِ

َ
»ِإل

ِرَك َو ال 
ْ

 َعْن ُشــک
ُ

ْكــَرَك َو ال یْنُقُض َعْهــَدَك َو ال یْغُفل ــْن یــِدمُی ِذ ــِن ِمَّ
َ
َعل ْ َ

ْن ت
َ
ــٍد َو أ ّمَ ُمَ

ْمِرَك«:
َ
 ِبأ

ُ
یْسَتِخّف

خدایا! از تو درخواســت می کمن، و به پیشــگاهت زاری منوده، و رغبت 
می ورزم، و از تو می خواهم که بر حمّمد و خاندان حمّمد درود فرسیت، و مرا 
بان دارند، و پیمانت  از کساین قرار دهی که یادت را مهواره در قلب و بر ز
را منی شکنند، و از سپاست غافل منی شوند و فرمانت را سبک منی مشارند.
حضــرت بعــد از بیــان ایــن تقاضاهــای عــایل و درخواســت های واال، 
آن چنان که دعا را با صلوات آغاز فرموده بودند،  دعا را با صلوات به پایان 
ین حاجت از خداوند می خواهند که خدایا مرا  می رسانند و به عنوان آخر
جزء کساین قرار بده که ذکر تو را جاودانه دارند و مهواره به یادت هستند.
کید شــده که مؤمــن باید  در دســتورات دیــین بــر ایــن مطلب بســیار تأ
دامُئ الذکر باشــد و مهیشــه و درهرحایل به یاد خداوند مشغول باشد. ذکر و 
یاد اهلی در هنگام عبادت و خلوت آســان اســت؛ اما اینکه انسان خبواهد 
یرا هر یک از  در متام حاالت زندگی به یاد خداوند باشــد شــدین نیســت؛ ز
خملوقــات انســان را بــه خود متوجــه می مناید و غافل می ســازد؛ مگر اینکه 

انسان متام عامل را مظاهر خداوند ببیند و دیدۀ حق بنی پیدا کند.
گر آدمی هر چیزی را مظهری از خداوندمتعال دانست، آن گاه هیچ وقت  ا
دچار غفلت منی شود و با دیدن هر موجودی یاد خداوند می افتد و عظمت 

و حمکت خدای سبحان را متاشا می کند.
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ایــن مقــام مهــان مقــام بقاء و کمال اســت که پــس از رســیدن به فناء 
و خلــوص و طهــارت نصیــب انســان می شــود و امئــه اطهــار؟مهع؟ بــا تعابیر 

بسیارساده درخواست آن را از خداوند به ما آموزش داده اند.
یارت امنی اهّلل می فرمایند: چنانکه در ز

ْمِدَك َو َثَناِئَك«: ْنیا ِبَ
ُ

ًة َعِن الّد
َ
»َمْشُغول

خدایا! مرا از دنیا فقط مشغول به محد و ثنا خودت بگردان.
یمی خدایــا کاری کن  یــارت امــنی اهّلل منی خواهــمی بگو در ایــن فــراز از ز
که من زندگی را رها کرده و مهیشــه به محد و ثناء تو مشــغول باشــم؛ بلکه 
یمی به من دیده حق بنی بده که در عنی زندگی در این عامل و سیر در  می گو

میان کثرات مهواره تو را ببیمن و به محد و مدح تو مشغول گردم.
گــر انســان در طــول روز به غیــراز خــدا نبیند و نشــنود و به غیــراز خدا  ا
توجهی نداشــته باشــد و مهه چیز را مظهری از مظاهر خداوندمتعال ببیند، 
آن گاه دوام ذکر پیدا می کند که مهان مقام کمال عبودّیت و بندگی خداوند 

است.
سپس در ادامه می فرمایند:

ْمِرَك«:
َ
 ِبأ

ُ
ِرَك َو ال یْسَتِخّف

ْ
 َعْن ُشک

ُ
»َو ال یْنُقُض َعْهَدَك َو ال یْغُفل

خدایــا! از تــو تقاضــا می کــمن که مــرا جزء کســاین قرار دهی کــه عهد و 
پیمان تو را نقض منی کنند و به غیر تو توجه منی کنند و از تو غافل منی شوند 

و در عامل هیچ خویب غیر تو منی بینند و امر تو را سبک منی مشارند.
عهــد اهلــی چنانکه در قرآن کرمی بیان شــده، این اســت که انســان غیر 
 

َ
ْن ال

َ
ــْم یا َبــِن آَدَم أ

ُ
یک

َ
ْعَهــْد ِإل

َ
ْ أ لَ

َ
خــدا را عبــادت نکنــد. آجنــا که می فرمایــد: »أ

ِن َهَذا ِصَراٌط ُمْســَتِقمٌي« )یس:   ِن اْعُبُدو
َ
 ُمِبــٌن َوأ

ّ
ْم َعُدٌو

ُ
ک

َ
ُه ل

ّ
ــیَطاَن ِإَن

ّ
َتْعُبــُدوا الَش

60و61(
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وفای به عهد اهلی به شــکل کامل فقط از انســان کامل برمی آید و جز 
با رسیدن به مقام خلوص و کمال ممکن نیست.

هم چننی غفلت نکردن از شکر خداوند فقط وقیت ممکن است که مهه 
گر یک بار کمایل را از غیر خدا دیدمی در  خویب ها را از خداوند ببینمی وگرنه ا
آن حنی از شــکر او غافل شــده امی؛ پس غیر از انســان کامل مهگی از شکر 
ور«

ُ
ک

َ
 ِمْن ِعباِدَي الّش

ٌ
کامل خداوند غافل اند و لذا در قرآن کرمی فرمود: »َو َقِلیل

رعایــت حــق خداونــد نیــز به جز با رســیدن بــه کمال عبودیت شــدین 
گــر انســان عظمــت خداونــد را بفهمــد و نعمت هــای یب مشــار  ا نیســت. 
حضرتــش را بــه یاد داشــته باشــد،  آن گاه می فهمد که حــیت یک غفلت از 
یاد او مراعات نکردن حرمت اوست و هرغفلیت استخفاف امر اهلی است.

لــذا امئــه؟مهع؟ کــه خداوند را می شناســند از مهنی حلظایت کــه به ناچار 
در بنی مردم حضور دارند نیز اســتغفار می کردند، بااینکه ایشــان به  غفلت 
دچار منی شدند؛ ویل مهان ازدست دادِن توجه تفصیی را نیز خالف شأن 

خداوند می مشردند.
کننده با تعابیری بسیارساده  و خالصه اینکه در مهه این فقرات، دعا
صنی« را طلب می کند و نباید 

َ
مقام انســان کامل و رســیدن به درجه »خمل

به کمتر از آن قانع شد.

معرفتت را نصیب من فرما
 َو ِمْنَك 

ً
َك َعاِرفا َو َعْن ِســَواَك ُمْنَحِرفا

َ
ُكوَن ل

َ
ِج َفأ هْبَ

َ ْ
َك ال ْقــِن ِبُنوِر ِعّزِ ِ

ْ
ل

َ
ــی َو أ ِ

َ
»ِإل

:»
ً
 ُمَراِقبا

ً
َخاِئفا

ینت برسان تا عارف به  یبا و ســرور آفر خدایا! مرا به نور عّزت بســیار ز
وجودت گردم، و از غیر تو روی گردان شوم، و از تو هراسان و برحذر باشم.
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این فراز از دعا نیز بسیار شبیه فراز گذشته است که در آن صحبت از 
خیتگی به عز قدس اهلی بود. رسیدن به معدن عظمت و آو

یــن حــال در عامل، حــال فناء و  پیش ازایــن گذشــت کــه لّذت خبش تر
لقا ءاهّلل است که در اینجا حضرت دوباره مهان را طلب می فرمایند.

ین  ین و هبجت انگیز تر خدایا! من را به آن نور عزّتت برسان که سرورآفر
چیز در عامل است و هیچ لذیت قابل مقایسه با آن نیست.

 به دنبــال لّذت می گردند و هــدف در مهۀ زندگی لذت 
ً
انســان ها فطرتــا

ین و  ین تر ج« و شــیر هْبَ
َ
کنــون حضــرت می فرمایند: »ا و ســعادت اســت و ا

گر انسان به آن برسد به درجه  ین چیز نور عّز اهلی است که ا لذت خبش تر
معرفت خداوند نایل شده و خواهی خنواهی از مهه چیز روی گردان می شود 

و دیگر به هیچ چیز دل بستگی خنواهد داشت.
وقــیت صحبــت از وصــال و لقاء و معرفت خداوند می شــود بوی آن به 
مشــام می رســد کــه خملوق از حــرمی خود قــدم فراتر هناده و بــه حرم خالق 
متعال وارد شده؛ لذا حضرت بالفاصله ادب را رعایت منوده و در پایان از 
خداونــد تقاضــا می کنند که خدایا! من را خائف و مراقب نســبت به خود 
قرار بده که مبادا از حرمی خود خارج شوم و این حال رجاء و شورونشاطی 
که دارم و به خود اجازه دادم لقاء و معرفت تو را با این بیان طلب کمن من 
کســاری بیرون بیاورد؛ و اعتراف می کمن که درهرحال   بندگی و خا

ّ
را از ُذل

تو خالق و من خملوق و تو موال و من عبد هسمت.
•

َم 
َّ
یَن َو َســل اِهِر ٍد َرُســوِلِه َو آِلِه الّطَ ّمَ  ُمَ

َ
 اهلُل َعل

َّ
ْكــَراِم َو َصــل ِ

ْ
ِل َو اإل ــال َ

ْ
ا ال

َ
»یــا ذ

َكِثیرا«: َتْسِلیما 
ای دارای بزرگــی و بزرگــواری، و درود خــدا و ســالم بســیار او بــر حمّمد 
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فرستاده اش، و بر خاندان پاکش باد.
جــالل  )چناچنــه بیــان شــد( جتلّیایت اهلی اســت کــه در ظرف انســان 
منی گنجد و به مهنی جهت برای انســان مهراه با فشــار می باشد و در مقابل 
کــرام آن دســته از جتلّیــات اهلــی اســت کــه مهــراه با  کــرام قــرار دارد. ا آن، ِا
یین برای بنده می باشد و در اصطالح از »اجلالل  احساس لطافت و شیر
کــرام« بــه صفات جالیل و مجایل تعبیر می شــود که این دو صفت مهه  و اإل
صفات اهلی را در خود جای می دهد و ســیر به ســوی خداوند بدون مجال 

و جالل منی شود و لذا حضرت هم خداوند را با هر دو اسم می خوانند.
یف صلوات خامتــه داده و با  در پایــان هــم حضــرت دعــا را بــا ذکر شــر

توسل به مقام باطن خود مناجات را به پایان می رسانند.
امیــد که ایــن کلمات گهربار حضــرت مویل املــوایل أمیراملؤمننی به مُین 

ُهّمَ آمن
َ
شفاعت حضرتش در حق ما نیز مستجاب گردد. الل
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ــَک َو َحبیِبَک َو  میِنَک َو َصفّیِ
َ
ٍد َعبِدَک َو َرســوِلَک َو أ ّمَ  ُمَ

َ
ِ َعــل

ّ
ُهــّمَ َصــل

َ
»الل

 و 
َ

َجل
َ
حَســَن و أ

َ
 و أ

َ
فَضل

َ
ِتَک أ ِغ ِرســاال ِ

ّ
َک َو ُمَبل ِخَیَرِتَک ِمن َخلِقَک َو حاِفِظ ِســّرِ

َت 
َ

یَت و باَركَت َو َتَرّح
َّ
كَثَر ما َصل

َ
ســَن و أ

َ
طَهَر و أ

َ
طَیَب و أ

َ
مَنی و أ

َ
زَكی و أ

َ
  و أ

َ
كَمل

َ
أ

هِل 
َ
نِبیآِئَک و ُرُســِلَک و ِصفَوِتَک و أ

َ
َحٍد ِمن ِعباِدَک و أ

َ
 أ

َ
مَت َعل

َّ
نَت و َســل ّنَ َ َ

و ت
میِراُلْؤِمنَن وِص َرســوِل 

َ
 َعــل أ

َ
ِ َعــل

ّ
ُهــّمَ و َصــل

َ
یــَک ِمــن َخلِقــَک الل

َ
راَمــِه َعل

َ
الک

 َخلِقــَک و َءاَیِتَک 
َ

ِتــَک َعل خــی َرســوِلَک و ُحّجَ
َ
ــَک و أ ــَن َعبــِدَک ولّیِ

َ
َرّبِ العامل

َن 
َ
َدِه ِنَســآِء العامل ّدیَقِه الّطاِهَرِه َفاِطَمَه َســّیِ  الّصِ

َ
ِ َعل

ّ
َبِإ الَعظمِي و َصل بــَری و الّنَ

ُ
الک

هِل 
َ
َدی َشــباِب أ َحِه و ِإماَمی اُلَدی اَلَســِن واُلَســِن َســّیِ  ِســبَطی الّرَ

َ
ِ َعل

ّ
و َصل

ٍد  ّمَ بِن ُمَ ِدبِن َعــِل و َجعَفِر ّمَ ِه اُلســِلمَن َعِل بِن اُلَســِن و ُمَ ِئَّ
َ
 أ

َ
ِ َعل

ّ
ــِه وَصل اَلّنَ

ٍد َواَلَســِن بِن َعِل  ّمَ ِدبِن َعــِل َو َعِل بِن ُمَ ّمَ و موَس بــِن َجعَفــٍر َو َعِل بِن مــوَس و ُمَ
َكثیَرًه  وًه 

َ
َمنآِئَک ف ِبالِدَک َصل

ُ
 ِعَبــاِدَک َو أ

َ
ــِف الاِدی اَلهِدی ُحَجِجَک َعل

َ
واَلل

ِتَک 
َ

ِئک
َ
ل ُه ِبَ

َ
ِل والَعدِل اُلنَتَظِر َو ُحّف مِرَک القآِئِ اُلَؤّمَ

َ
یل أ  َو

َ
ِ َعل

ّ
ُهــّمَ و َصل

َ
ــًه الل دآِئَ

ن«1
َ
وِح الُقُدِس یا َرّبَ العامل دُه ِبر ّیِ

َ
بَن و أ اُلَقّرَ

1. فالح السائل، ص6.




