
١٨٢ گفتارهاى قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

الياس كالنترى
محقق و نويسنده و مدرس دانشگاه

كان اصلى كالم حجت�هاىآن كريم و معانى عميق و لطي� آن�ها،اساس و ارآيات قر
ضيح كه آنا تشكيل مى�دهد،با اين تور(ع)مينات مقدسه معصودگار عالميان يعنى ذوپرور

آن كريم عـلـمتبه قبل از«تنـزيـل»بـه قـرن»در مرآن كريم«مطـهـروان و به تعبـيـر قـرارگـوبزر
آن،م قرتبه از معانى و علود.و آن مرار دارن»قرتبه�اى كه در«كتاب مكنـوداشتند،همان مر

 فى*آن كريمانه لقرد:«موند فرى كه خداوباالتر از افق افهام عادى انسانى است.به�طـور
)٨٠ـ٥٦/٧٧اقعه،(الو»ب العالمينتنزيل من ر*ناليمسه االالمطهرو*نكتاب مكنو

آن كريمفتار و افكار آن�ها،محل تجلى تام معانى آيـات قـران مثـل رارگوكالم آن بزر
اكى وت ادرد،در مقام خطاب بـه انـسـان�هـا قـدران در كالم خـوارگواست.البـتـه آن بـزر

فتند.ا در نظر مى�گرم انسان�ها رد و يا عموحى مخاطبان خومينه�هاى روز
ده باشـد و در چنين قيدى نبايد در كار بـوًشان طبعادگارد مناجات با پـروراما در مور

اهد داشت.امـاد نخوجوتبه�اى خـاص ودن سطح كالم در مـرد كرى به محـدواصل،نيـاز
تباط و اتصال باقت در مقام ارد و آن اين�كه آن�ها يك وضيحى داراين�جا مطلب نياز به تو

ديك شدن بـه آند به آن مقام و نـزار داشتند كـه ورود قر جهت شخص خـوًفاند صـرخداو
سع و امكان افهام عادى انسانى نيست.درو

ا داشتند،ان رش به ديگرند قصد آموزد با خداوقت آن�ها در مناجات�هاى خواما،يك و
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د،دردنظر آن�ها بوان هم مورش به ديگردند،اما آموزند بويا اين�كه در مقام مناجات با خداو
اكـىديت ادرجهت الفاظ و كالم مشتمل بر آن مناجات�هـا مـحـدومينه�ها حداقـل دراين ز

حى و حاالتفته مى�شد.اما جنـبـه رونظر گرانسان�ها و سطح علمى و ايمـانـى آن�هـا در
انست باشد.ديت�ها مى�توج از اين محدودشان خارشخصى خو

ى تذكر يك نكته ضـرورًابتداء(ع)مينات معصـود دعاها و مناجات�هاى حضـرموردر
است و آن اين�كه:

ده�اند كـه درد به كار برا در كالم خواتى رند عبـارمناجات با خداوآن�ها در مقام دعـا و
د.و مثل اين�كه كالم از يك انسان گناهكار كـهظاهر با مقام«عصمت»آن�ها تناسبى نـدار

ه زيادى شده است،صادر شده،در حالى�كه آنان در مقام عصـمـتتكب گناهان كبيـرمر
گز بـه آنده و هرمين سر نـزل عمر از معصـوار داشته و حتى يك گناه هـم در طـوكامل قـر

اند داشته باشد:ع چند علت مى�توضوديك هم نشده�اند.اين مونز
فتند،نظر مى�گـرا درقعيت انسان�هاى ديگـر ريكم:آن�ها در مقام دعا و مناجـات مـو

ش و باند با اين روم است با خداوتكب گناهانى شده�اند،پس الزانسان�هاى عادى كه مر
ع كالم مناجات كنند.اين نو

اى در مقام دعا و مناجـات بـرًع از دعا و مناجات،هم حقيـقـتـام:آن�ها در اين نـودو
ت آن�ها بـاا داشتند.و تفـاوان رش به ديگـرفتند و هم قصـد آمـوزار مى�گرد قرشخص خـو

لسود،نه در الفاظ كالم.مانند نماز جماعت شخص رحى و قلبى بوان در حاالت روديگر
افتند و نماز را در نظر مى�گـراد مسن و ضعي� رقعيت افر موً كه در آن نماز طبعـا(ص)ماكر
اك و تحمـلد،كه باالتر از حـد ادرص خوقلبى مخـصـواندند اما آن حضـورتاه مى�خـوكو

ده است.ار بوقرع نماز برم است،در اين نومعصوانسان�هاى غير
د ـ به طـوراى شخص خومناجات بـرقتى در تمام دعـا وو(ع)ميـنات معصواما حضـر

د،حاالتى داشتـنـد كـهح نبـوعايت حال آن�هـا مـطـران و رش ديگـردند و آمـوزف ـ بـوصر
ع نمازاز آن حاالت بى�خبر هستند.باز مثل دو نو(ع)مينانسان�هاى ديگر يعنى غير معصو

دىى نماز فران و ديگر،يكى نماز جماعت با ديگر(ع)مينات معصوو حضر(ص) ل خداسور
ان.جه ديگرت�ها و دور از تود و در خلواى خوو شخصى بر

جه تام به مـقـامديت و دعا و مناجات از ناحـيـه تـوان در مقام عـبـوارگوم:آن بـزرسو
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دجود ودند،اگر چه خوا بسيار حقير و ناچيز حساب مى�كرد ردگار عالميان اعمال خوپرور
قعيت بسيار عظيمده است.يعنى عمل و مواى عظمت خاصى بومقدس و اعمال آن�ها دار

د ودن خوان حقير تلقى كـردشان بسيار حقير تلقى مى�شد.ميـزايشان در نظر شخص خو
اك!ق حد ادرد،عظمت بى�انتها و فوند بود متناسب با احساس عظمت خداوعمل خو

ند،ند از يك نظر به دو قسم تقسيم مى�شوتكب مى�شوم:گناهانى كه انسان�ها مرچهار
د،كهده مى�شوند به طور مطلق گناه شمرد و از هر انسانى سر بزفته شواز هر لحاظ در نظر گر

ع هستند.بيشتر گناهان از همين نو
ايط خاص بهد و در شرب نمى�شوايط عادى گناه محسـوم،عملى است كه در شردو

عد اسم اين نـوب مى�كنند.مى�شـوا گناه محسـواد خاصى آن رد،يا افـرگناه تبديل مى�شـو
ده،اينان مثال:اگر كسى به يك انسان ظلمـى كـرا «گناه نسبى»گذاشت.بـه�عـنـوعمل ر

ار دهد و اودعفو قرا مورظ� است شخص ظلم كننده راقع شده آيا مود ظلم وشخص مور
دن از اود و به جهت عفو نـكـرظيفه�اى نـدارايط عادى او چنيـن و در شرًا ببخشد؟طبـعـار

ده تقاضاى عفو بكنـد و در ايـنتكب نشده است!اما اگر شخصى كه ظلـم كـرگناهى مـر
ضعيت تغييران انجام دهد،آيا وحضور ديگرا دره كه اين تقاضـا رار كند به ويژتقاضا اصر

د بعضى از انسان�ها گـنـاهدن از او حداقل در مـورايط عفو نـكـراين شرپيدا نمى�كـنـد. در
د.ب مى�شومحسو

فتار و سيماى نقل شده است كه شبى در ر(ص)مل اكرسوك ردمبارجوه شري� ودر سير
همد كه چند درموت فردند،آن حضرال كرا سؤد،علت آن رانى آشكار بوعى نگركش نومبار

همى شايد باشد كه به اين چند درقت شب هم شخص فقيردر اين ود است،وجود او مونز
ديكانشا يكى از نزهم رانى او از اين جهت مى�باشد،تا اين�كه آن چند درد!نگراحتياج دار

ابيد.د و خوامشى پيدا كرت آردند و آن حضرى انفاق كردند و به فقيربر
ى بهد فقيراب،در حالى�كه امكـان دارقت خوا وهم راه داشتن چند درار همرگوآن بزر

د احساسانى در خوب مى�كند و به خاطر آن نگـرد گناه محسواى خومند باشد،بـرآن نياز
ابد.امشى احساس مى�كند و مى�خود آرى داده مى�شوهم به فقيرقتى آن چند درمى�كند و و

ستدند،آيا درال كرسو(ع)ت گفته شده كه از امام صادقه شري� آن حضرباز در سير
د:مود،فره سير شدن از نان گندم�نخورهيچ شبى به انداز(ص)ل خداسواست كه جد شما ر
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د!شدن نمى�خوره سيرنان جو به اندازد،بلكه ازنان گندم نمى�خور(ص)ل خداسونه، جدم ر
دشدن نمى�خوره سيرد به اندازع غذاها كه نان جو بوان ترين نوار از ارزگويعنى آن بزر

هد.و به اندازسنه�ها غافل نبواء و گرد،و هيچ شبى از ياد فقرسنگى بوو هميشه در حال گر
ند.چود گناه حساب مى�كراى خوا هم بران قيمت يعنى نان جـو رسير شدن از غذاى ارز

د داشتند.جوسنه�هائى وگر ًدر جامعه طبعا
پدر(ع)نقل شده است كه يك روز امام حسن مجتـبـى(ع)منين علـىالمود اميـردر مور

شتاست كه غذائى از گوه خوت اجازد و از آن حضرت كرد دعول خوا به منزد رار خوگوبزر
ه داد.ندش اجازبه فرز(ع)لى،و امامم معموى نان نرايش تهيه كند با مقداربر

دقطعه�اى نان خشك جو بو(ع)منينالمول و هميشگى اميرضيح اين�كه غذاى معموتو
ست داشتند گاهى غذائى غيـر از آنحم به حال پدر،دوى تـرت از روندان آن حضرو فرز

است.ه اى از او خوبه همين جهت چنين اجاز(ع)اى او تهيه كنند.و امام مجتبىبر
ى به در خانه آمددند،در همان حال فقيرا آورد ذكر ردند و غذاى موره باز كرقتى سفرو

د اينموندش فربه فرز(ع)منين علىالمؤد.اميراست كرخود و طعامى درسنگى كرو اظهار گر
مايد:ند روز قيامت بفرخداو ت ـدر غير اين صور سم ـن مى�ترا به سائل بده چوغذا ر
منينالمو امام امير)٢٠ / ٤٦(االحقاف،»اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها«

د گناه حساب مى�كند.اى خوا برجيح و ايثار او رسنه در حد ترعدم اعتنا به يك گر(ع)على
ى بگويدن اين�كه چيزآمد و بدو(ع)دى به خدمت امام حسن مجتبىده اند كه مرنقل كر

ىديد او چيزد،شما صبر نكرض كربه او عرً د:كسى بعدامولى به او عطا فر كيسه پو(ع)امام
ىقع بهاى آبرود،آن موا به زبان مى�آورد اگر مهلت مى�دادم،حاجتش رموفر(ع)بگويد!امام

دم.ا به او داده بواو ر
ن اظهار آن،به او كمك مى�كند تاد،بدوداو حاجتى دارجه مى�شوقتى امام متويعنى و

د گناهى حساب مى�كند.اى خوا برت اين كار رد در غير اين صورآبرويش حفظ شو
آمد و نامه اى به او داد،امام قبل از(ع)دى خدمت امام حسينهمچنين نقل شده كه مر

ًد،كسى بعداد عطا كرلى به آن مراندن نامه بطور كامل،يعنى قبل از اتمام نامه،كيسه پوخو
دموفر(ع)دى،امامى عطا كرانى به او چيزا بخوا قبل از اين�كه نامه�اش رد چرض كرعر(ع)به امام

اخـذها مؤند مـراندن نـامـه ـ خـداواى خوم بـرقت الزدم ـ در حـد وا معطل مـى�كـراگـر او ر
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د نه عين كالمش. اين بو(ع)د.البته حاصل كالم اماممى�نمو
ا در حد چند لحظه كه نامـهدن يك سائل رت معطل كرجه است كه آن حضـرقابل تو

استد كه نياز او چيست،نخـوجه شده بون متوا نمى�دانست.و چود روخود برانده شوخو
او چند لحظه در حالت خجالت كشيده مكث كند.

اىا برچه اعمالى ر(ع)مينات مقدسه معصود كه ذوشن مى�شوبا بيان اين چند نكته رو
دند.د گناه حساب مى�كرخو

آن دره»و تجلى�آيات قـرسى در اين مقاله«مناجات خمـس عـشـرد تحقيـق و بـررمور
ت سيدالسـاجـديـن،ك حضـرد مبـارجوات آن مى�باشد.اين منـاجـات شـريـ� از وعبـار

صادر شده است.(ع)زين�العابدين، امام على بن الحسين

مناجات التائبين
تى…»ّب مذلحيم.الهى البستنى الخطايا ثوحمن الر.«بسم الله الر١

ع»شروحيمحمن الربسم الله الردگانه اين مناجات شري�،با آيه كريمه«اء پانزتمام اجز
آند از تجلى آيات قرلين مورآن كريم و اوى از قرداره برد بهرلين موراين اوشده است،بنابر

در اين كالم،همين آيه مى�باشد.
عهاء اين مجمـول هر يك از اجـزفتن اين آيه كريمه ـ يعنى آيه«بـسـمـلـه»در اوار گرقر

د:ط شواند به يكى از سه علت ذيل مربومناجات�ها مى�تو
ى با نامع هر كارت است از شـروحيدى كه عبـارعايت يك ادب توال�:به جهـت ر

ش و عمل مى�باشد.د سفارش مورند كه در اخالق دينى اين روخداو
عى معين باضودن اين مطلب كه هريك از اين مناجات�ها مشتمل بر موب:آشكار كر

فته وار گـراء قرى دور آن اجزله حصـارتبط به هم مى�باشد كه آيه«بسملـه»بـه مـنـزاء مراجز
ع شبيهضوت موا تشكيل مى�دهد.كه در اين صوراء رع معينى محور مطالب آن اجزضومو
آن مى�باشد.ه�هاى قرل سورقعيت اين آيه در اومو

ات ايناء و عبـارظ در اين آيه بـا اجـزجه به اين نكته كه مـعـانـى مـلـحـوج:ايجاد تـو
تباط مشتمل بر معانى لطيفى است.د و اين ارتباط دارمناجات�ها ار

هاع كارن شروميت پيدا كند،چوست باشد و عمواند به طور قطعى درل نمى�تود اومور
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ذكر آيه كريمه«بسمله»يعنىًفااه باشد،نه صرند بايد همردر اخالق دينى با اصل ذكر نام خداو
د كه مشتمل به ذكر«الله»است به اين دستور اخالقى دينىى هم گفته شوت ديگراگر عبار

ع نشده استنه:دعاهاى«صحيفه سجاديه»با آيه بسمله شروان نموعمل شده است.به عنو
نه:ان نموتى ذكر شده است به عنوات آن دعاها،اسم الله به صورلين عبار در اوًلى غالباو

ل كان قبله»ل بال اول:«الحمدلله االودعاى او
ه صلى الله عليه و آله»ّ علينا بمحمد نبيّالحمدلله الذى منم:«ودعاى دو

ن من تسبيحك»شك الذين اليفتروم:«اللهم و حملة عردعاى سو
دل بعضى از خطبه�ها و كالم�ها احتمال دارم است در اوتذكر اين نكته هم اين�جا الز

عايـتشتن آن در كتاب�ها جهت رده و در مقام نـوتى مذكور بودر اصل بسم الله به صـور
ل بعضى از كالم�ها حاكىت«اما بعد»در اواختصار و عللى ديگر حذف شده است.و عبار

از اين نكته مى�باشد.يعنى مطلب اصلى بعد از ذكر نام الله و ثناى ذات مقدس او و بعد
چنين است.(ص)ل خداسوات و سالم بر راز صلو

ع هر يكقعيت اين آيه در شرود نظر باشد،يعنى نقش و مواند مورم مى�تود دواما مور
مد دومى قطعى نباشد،حداقل اين مورعه مناجات�ها،و اگر علت سواء اين مجمواز اجز

قابل اثبات است.
ع هرضوتباط اصل موانه ارد در يك تحقيق دقيق و عميق متدبرت مى�شودر اين صور

اتاء داخلى آن�ها و مضامين عبارده قسمت و اجزاء اين مناجات�ها يعنى هر پانزيك از اجز
د!د و كش� شوار گيرجه قرد توظ در اين آيه كريمه،مورآن�ها با معانى ملحو

دده�گانه آن مورآن كه در اين مناجات و قسمت�هاى پانزلين آيه از قرت اودر هر صور
چه در اين مقالـه دركه«بسمله»مى�باشد.اگـرفته همين آيه مبـارار گرى قرداره�بـرجه و بهرتو

حمن»صفت مبالغه است وجه به اين�كه كلمه«الرمقام بيان تفسير اين آيه نيستيم،اما با تو
ند بى�پايان وحمت خداوع معانى آيه بر مى�آيد كه رحيم»صفت مشبهه،از مجموكلمه«الر

عيتى در اصـلديت و ممنـوه�مندى از آن محدومان بهـران آن و زاى ميـزمستمر است و بـر
هاسعه بى�بهرحمت ود،و اگر در عالم دنيا بعضى از انسان�ها از جهاتى از اين رد ندارجوو

ميت كفار درند نيست و همچنين محروميت از ناحيه خداوه هستند،اين محروو يا كم�بهر
ند و ابتالء به عذاب عظيم جهنم،همچـنـان از نـاحـيـه اوحمت خـداوجهان بعـدى،از ر
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د بنده�ها مى�باشد.قعيت خوت از ناحيه موميت�ها چه در دنيا چه در آخرنيست.بلكه محرو
مايد:ه� شده است.از جمله مى�فرآن مجيد به اين حقيقت اشاردر آياتى از قر

.)١٧/٢٠اء، (االسرً»او ما كان عطاء ربك محظور«
مايد:ى مى�فرمينه در آيه ديگرباز در اين ز

/٧اف،(االعر»ضكات من السماء و االرا لفتحنا عليهم برا و اتقوى آمنولو ان اهل القرو«

ميـنند از آسـمـان و زكات خـداول برا عامـل نـزول اين آيه،ايمـان و تـقـو.طبق مـدلـو)٩٦
تباطى بين ايمان ود اين دو عامل است.حال چـه اركات نبول اين برد،و مانع نـزومى�شو

دد،بحث در مـورد دارجوحمت او وده راتب گسترند و انتشار مـركات خداول برا و نزوتقو
د!ى دارصت و مجال ديگرآن،احتياج به فر

مايد:ى مى�فرد ديگرمينه در موردر اين ز
كاة=و الذين هم بآياتنـان الـزتون و يؤسعت كل شىء فساكتبها للذين يـتـقـوحمتى وو ر«

همهد وند بر همه چيز احاطه دارحمت خداول اين آيه ر.طبق مدلو)١٥٦ /٧اف، (االعر»نمنويؤ
ند انجامى از آن مطابق مشـيـت خـداوداره برفته است،البته بـهـرار گـرسع آن قرچيـز در و

امد انسان�ها التزى از آ ن در مورداره�برط بهرن�مند است.و شرد،و به اصطالح قانومى�گير
ند است.كات و ايمان مستمر به خداوداخت زا و پربه تقو

حمت بى�پايانه�مندى از ران بهرانند ميزد كه انسان�ها مى�توشن مى�شوضيح روبا اين تو
اقتى دنيا ره�مندى از متاع ناچيز مود،بهرقعيت خوايش دهند و با تغيير دادن موا افزند رخداو

ار و همنشينى بال ابرد به منازند و ورون�و بالها است،باالتر ببرنج�و حزد و راه با دركه همر
د كنند.ا در بهشت نصيب خولياء راوانبياء و
جهى به آيه شريفه ذيل شده:ت تو»در اين عبارًااك غافرتك ما اجد لذنوبى سو.«فو عز٢
سياق.آيه كريمـه در)٣/١٣٥ان،(آل عمر»ب اال اللهمن يغفر الذنـوا لذنوبهـم وفاستغفـرو«

د به اين�كـهه�اى دارهاى«متقين»،در اين قسمـت اشـارفتارصاف و رآياتى است در بيـان او
د.ا نداران گناهان انسان�ها رت غفردى جز الله قدرجوهيچ مو

ند است.بهف خـداوع«عفو»بنده از طرضوان گناه غير از موجه است كه غفـرقابل تو
فته�اند.بهع كنار هم به كار رضوت دو موان»بصورى�كه در بعضى از آيات«عفو» و«غفرطور
نه:ان نموعنو
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.)٢٢/٦٠(الحج،» غفورّه لعفوّان الل«
.)٢/٢٨٦ه،(البقر»حمنالنا و ارا و اغفرّو اعB عن«

ف نظرد گناه بنده،يعنى بخشيدن او و صرند در مورعفو يعنى بخشيدن و عفو خداو
دن آثار وان به معنى از بين بردن بنده جهت آن گناه.اما غفرات نكردن از گناه او و مجازكر

انا غفرد گناه،غفرد آمده.در مورجوناك ديگر بنده به وهاى خطرنتايجى كه از گناه يا كار
د،از آثار گناه است.ار دارح بنده و مقامى كه اعمال بنده در آن قرى روپاكساز
ضيح اين�كه:تو

د،اعمال حسنه انسـان و عـبـادات او بـهد مى�آورجواعمال انسان آثار و نتـايـجـى بـه و
مى�آيـد و درانى و معطر و درت اشيايى نـوربه صورًد،مثالپديده�هاى بهشتى تبديل مـى�شـو

ت اشيائى متعفـن ود.و اعمال سيئه و گناهان به صـورار مى�گيـرقسمتى از فضاى عالم قـر
د سياه و لجن�هاى متعفن در مى�آيد كه منفور طبع انسان�ها است،و اين آثارتاريك مثل دو

د.اعمال صادر شده از انسان�ها چهار مى�گيردر فضايى كه به يك انسان اختصاص يافته قر
دح صاحبان خوعى اتصالى به روحسنات و عبادات و چه سيئات و گناهان و آثار هر دو،نو

 يك استغفارًد،مثالند.حال عبادات انسان�ها و هر عمل حسنه�اى كه از آن�ها صادر مى�شودار
د:موند فرى�كه خداود،به طورا پاك مى�كند و از بين مى�برو توبه و امثال آن�ها آثار گناهان ر

.)١١/١١٤د،(هو»  من الليل ان الحسنات يذهبن السيئاتًلفافى النهار و زو اقم الصالة طر«
جب تغيير اعمال حسنه و عبادات و از بـيـنى هم مـوامل ديگردر جهت مقابل،عـو

گناهانك و ريا و بعضى ازند،مثل شرفتن آن�ها و به طور كلى«حبط اعمال»انسان مى�شور
مايد:د مى�فرند در اين مورديگر بطوريكه خداو

»نا يعملـون اال ماكانـوة حبطت اعمالهم هل يـجـزوا بآياتنا و لقاء اآلخـرالذين كذبـوو«
فىى عامل حبط اعمال معرندگى اخروند و ز.در اين آيه تكذيب آيات خداو)٧/١٤٧اف،(االعر

شده است.
مايد:ند مى�فرباز خداو

ل كجهـرا له بالـقـوت النبى و التجـهـروق صواتكم فـوا اصـوفعوا التـرا ايهاالذين آمـنـو«ي
.در اين آيه نيز،عدم)٤٩/٢ات،(الحجر»نبعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم و انتم ال تشعرو

جب حبط اعمالدن،موحتى در حد داد ز(ص)ل خداسوص در حضور رعايت ادب مخصور
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فى شده است.معر
جهى شده به آيه كريمه ذيل:ت توك»در اين عبارنى من جميل صفحك و سترال تعر.«و٣
لسوند به ر.در اين آيه،خداو)١٥/٨٥(حجر،»ان الساعة آلتية فاصفح الصفح الجميلو«

ف نظرت جميلى صراميش دستور مى�دهد كه از مخالفت�ها و اذيت�هاى كفار به صورگر
د.شى زيبا بى�اعتنا شواحمت�هاى آن�ها با روكند و به تكذيب و مز

ك مالمت و آن از عفواغب آمده؛صفح يعنى تـردات رمفردر معنى كلمه«صفح» در
د:موند فربليغ�تر است و از اين جهت خداو

د انسان عفـو كـنـد و.و مى�شو)٢/١٠٩ه،(بقـر»هه بامـرّا حتى يأتـى الـلا و اصفحـوفاعفـو«
١صفح نكند.

منينالمـؤالمنثور از امام اميران به نقل از تفسير الـدرعالمه طباطبايى در تفسير الميـز
٢ن عتاب است.اضى شدن بدواد از صفح جميل رنقل مى�كند،مر(ع)على

منان دستور صفح جـمـيـل مـى�دهـد،امـام سـيـدلش و بـه مـوسوند بـه رقتـى خـداوو
د.د دارد خو هم از ساحت مقدس ربوبيت تقاضاى صفح جميل در مور(ع)الساجدين

ا الى الله توبةك سميته التوبة فقلت توبو الى عفوً.«الهى انت الذى فتحت لعبادك بابا٤
تر از همـهفته كه آشكـارار گرجه قرد توآن مجيد مـورت آيات زيادى از قـر»در اين عبارًحـانصو

ذكر شده است.(ع) در كالم امامًه«تحريم»است كه بخشى از آن عيناآن�ها آيه هشتم از سور
گشت به گناه.در مجمع البيان نـقـلنده از بردارح،يعنى توبه خالص و بـازتوبه نصو

ح چيست آند:كه توبه نصوال كرسو(ص)مل اكرسوك رد مبارجوشده كه معاذ بن جبل از و
د:موت فرحضر

٣دد.نمى�گردد همچنان�كه شير به پستان برنگرتوبه�اى كه توبه�كننده به گناه بر

ده و توبه حقيقىفى كرند و عفو او معرحمت خداوى رى به روا درت«توبه»ردر اين عبارامام
جه مى�داند!موى غيرا عذرند و غفلت از آن ران خداوه عفو و غفرد از اين در،به حوزا ورور

ه�اىآن اشارت به تعدادى از آيات قر» در اين عبارّ.«يا مجيب المضطر يا كاش� الضر٥
ل آياتى كه مشتمل بر امر بـه دعـا وند،دسته اوشده و آن آيات به دو دسته تقسيم مـى�شـو

ند،ايط استجابت آن است،ديگر دعاهاى مستجاب شده از بعضى بندگان صالح خداوشر
فته�اند.ار گران خدا قراس آن�ها پيامبركه در ر
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مايد:ه نمل مى�باشدكه مى�فرم از سورل آيه شصت و دوع اوترين آيه از نومشهور
.در اين آيه بطور اجمالى)٦٢ / ٢٧(نمل،»ءامن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشB السو«

ار است.سيدن به حالت اضطـره�اى شده است و رايط استجابت دعا اشـاربه يكى از شـر
ندد و خالصانه به خداوار حالتى است كه اميد انسان از همه جا قطع مى�شوحالت اضطر

ايط استجابتد و شراند دعاى حقيقى شوت دعاى او مى�توعالم اميد مى�بندد،در آن صور
د.اهم شوآن فر

مايد:ند مى�فرى خداودر آيه ديگر
ن جهنمن عن عبادتى سيدخلـونى استجب لكم ان الذين يستكـبـروو قال ربكم ادعـو«

عده استجابتده و وا امر به دعا كرد رند بندگان خو،در اين آيه،خداو)٤٠/٦٠(غافر،»داخرين
جبا مود را عبادت ناميده و استكبار از عبادت خـوبه دعاهاى آن�ها داده،همچنين دعا ر

ده�است.فى كرد به در جهنم معرورو
د و در اينايط استجابت آن احتياج به بحث اختصاصى مفصلى دارع دعا و شرضومو
ايطمى�آيد كه دعا اگر با شربر(ع)صت آن نيست،به طور كلى از كالم�هاى امامـانمقاله فر

عدهم خل� واهد شد.و عدم استجابت دعا مستلز مستجاب خوًصحيح آن عمل آيد حتما
تممكن و محال است.اما گاهى عمل بنده فقط صورى غيردگار است و چنين چيزپرور

د.د ندارجوايط دعاى حقيقى در آن ود و دعاى حقيقى نيست و و شرا دارى دعا رظاهر
د نظر جهت حكمتىاسته مورسيدن به خومان رلى زد وو يا اين�كه دعا مستجاب مى�شو

جبسد.گاهى هم دعا مـوى به بنده مى�رت نفع بيشتـربه تأخير مى�افتد،كه در اين صـور
د به بنده اصابت كند.د كه بنا بوف شدن باليى مى�شوطربر

مايد:مينه مى�فردر اين ز(ع)د به امام حسن مجتبى در نامه خو(ع)منين علىالموامام امير
طنك ابطاءّائنه بما اذن لك فيه من مسألته…فال يقن«ثم جعل فى يديك مفاتيح خز

ن ذلك اعظمت عنك االجابة ليكـوّما اخرّاجابته فان العطيه على قدر النـيـة و رب
منهًاتيت خيراوتاه ول لعطاء اآلمل و ربما سألت الشىء فال توالجر السائل و اجز

ند كلـيـدهـاىسپـس خـداو٤لـك؛ ف عنك لمـا هـو خـيـر او صرًعاجـال او آجـال
ناحيه اذنى كه به تو داده در مسألت ازار داده ازا در اختيار تو قرد رگنجينه�هاى خو

ا عطاى او بها نااميد نكند،زيرند تو راو…پس تأخير در اجابت دعا از ناحيه خداو
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اى عظيم�تر شدن پاداش دعـاه نيت است.و گاهى تأخير در اجابت دعـا بـرانداز
ان شدن عطاى آرزو كننده است.اوكننده و فر

لى درد،واسته به تو داده نمى�شـوى از خدا مسألت مى�كنى و آن خـوگاهى چيزو
ت….د،يا در دنيا و يا در آخراسته به تو داده مى�شوى بهتر از آن خومقابل چيز

ـ يا كاش� الضرم عباردر قسمت دو ـ به موّت ذكر شده  ى�هافتارف شدن گرطرع برضو 
ه�اى شده است.دن بالها،اشارف كرطرو سختى�ها و نجات دادن بندگان در مشقت�ها و بر

ا ذكر مى�كنيم:د از آيات رمينه دو موردر اين ز
 فاستجبنا له فكشفنا ما به*احمين حم الرب اذ نادى ربه انى مسنى الضر و انت ارايوو«

.)٨٣ ـ٢١/٨٤(االنبياء،…»ّمن ضر
د و تقاضـاىا ندا كـرد ردگار خوب پرورت ايـوقتى حضـره شده كه ودر اين آيه،اشـار

ا كه به آن�هاى�ها و بالهائى رفتارند تمام گرد،اين دعا مستجاب شد و خداوحمت از او كرر
د.ف كرطرد،برمبتال بو

 فظن ان لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات ان ال اله اال انتًن اذ ذهب مغاضباو ذا النو«
»منينفاستجبناله و نجيناه من الغم و كذلك ننجى المو *سبحانك انى كنت من الظالمين

قتى در شكـمنـس،وت يوه شده به دعاى حضـراشار.در اين دو آيه نيـز)٨٧ ـ٢١/٨٨(االنبيـاء،
٥ى عظيم.فتارار داشت و استجابت دعايش و نجات يافتن از آن گرماهى قر

به بعضـى از(ع) احمين»در انتهاى اين مناجات امامحم الـرحمتك يا ار.«بمنك و ر٦
ا به آند راست�هاى خوخوده و دعاها و دره�اى كـردگار عالميان اشاراسماء الحسناى پرور

اى دريافتت بر مى�آيد كه انسان برده است.به طور ضمنى از اين عبارمواسماء متصل فر
شدگارار دهد و پرورجه قرد توا مورند،«اسماء الحسنى»رد از خداواسته�ها و حاجات خوخو

اند.ا از ناحيه آن�ها بخور
آن چه بهان مجيد است و در آيات متعددى از قـرف اساسى قراين نكته يكى از معـار

ّهللومايد:«مينه مى�فرند در اين زه شده است.خداوت صريح و چه ضمنى به آن اشارصور
مايد:و همچنين مى�فر) ٧/١٨٠اف،(االعر»ه بهااالسماء الحسنى فادعو

؛بگو:)١٧/١١٠اء،(االسر»ا فله االسماء الحسنىا ما تدعوّحمن ايا الره او ادعوّاللقل ادعو«
ست.انساناى اوانيد،بهترين نام�ها برا بخوحمان»هر كدام رانيد و چه«ر[خدا]چه«الله»بخو
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د و ازش شودگارجه اسماء الحسنـاى پـرورند بايد متـواست از خداوخودر مقام دعـا و در
ندت خداود عفو و مغفراهد موراگر مى�خوًاهد شد.مثالناحيه آن�ها دعاى او مستجاب خو

اهد بايد ازق مى�خود بايد اتصال به اسم«عفو»و اسم«غفور»پيدا كند.و اگـر رزار بگيرقر
د.اق»كمك بگيراسم «رز

سل به آن،در انتهاى تمامى قسمت�هاى اين مناجات شري�احمين»و توحم الراسم«ار
هى به آن اشاراخر آن به نحـوم هم در اوم آمده است.در مناجات سـوجز در مناجات سـو
ت ذيل:شده است،به صور

حمتك من عذاب �النار»نى برّحمن،يا جبار،يا قهار،يا غفار،يا ستار،نجحيم،يا ر«يا ر

مناجات الشاكين
ه»بهم با شكايت از«نفس امـارة»مناجـات دوارّء ام بالسوً.«الهى اليك اشكو نفـسـا١

آن كريم:قرد به آيه ذيل دره�اى دارع شده،اشارند شروخداو
١٢س�،(يو»حيمحم ربى ان ربى غفور رء اال ما رة بالسو\ نفسى ان النفس المارو ما أبر«

تد،و مشتمل بر كالم حضرط مى�شومربو(ع)س�ت يو. آيه به بخشى از داستان حضر)٥٣ /
اد شد و بى�گناهى او ثابت شد و كسانى�كه به اوندان آزار از زگوقتى آن بزرس� است.ويو

تس� شهادت دادند،حضرت يودن اتهامشان و پاكى حضرغ بودند،به دروده بواتهامى ز
د.ا به زبان آورس� اين كالم ريو

س� در مجلسى كه بى�گناهى و پاكى او ثابت شد و از او تجليل و تعظيمت يوحضر
دد و آن اين�كه پاكى و اخالص و صداقت خوحيدى بكار برزيادى بعمل آمد،يك ادب تو

دش!ند نسبت داد،نه به شخص خوا به خداور
انـىدكى و جوده به اين�كه«نفس»انسان به طور طبيعى و بيـشـتـر در سـن كـوه كـراو اشار

د.يعنى در مسيرار بگيرند قرحمت خداود رى بدى�ها مى�كشاند،مگر انسان مورا به سوانسان ر
سه�هاى اين نفس نجات يابد.سوند از وكت كند،و به كمك خداوند حرشهاى خداوآموز

حمت اوه�مندى از رند و بهرتباط با خداواز اين آيه و امثال آن،نياز مستمر انسان بـه ار
ح انسانى استصفى از روس�،بيان وت يواد حضرم به ذكر است كه مرد.الزآشكار مى�شو

ى بدى�ها امر مى�كند و كلمهد:نفس من بسومود او،به همين جهت نفرح شخص خونه رو
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ا بيانص� كلى نفس انسان رء» يعنى وة بالسود:«ان النفس المارمود و فرا با«ال»آورنفس ر
د كه ذكر شد.ى بود باز به همان منظورا هم ذكر مى�كرد رده،حتى اگر نفس شخص خوكر

د و درنـد دارحمت خداوانسان با داشتن اين نفس،به طور مستمر احتياج به دريافـت ر
اهد شد وكش به او مسلط خوند،اين نفس سرم با خداوتباط الزت و نداشتن ارغير اين صور

اهد كشاند.ا به جهنم خوانجام انسان رد و سراهد آوركت در خوا در مسير شيطان به حرانسان ر
ـ نفسع و ان مسها الخير تمنع»در ادامه بيان او.«ان مسها الشر تجز٢ صاف نفس انسانى 

مايد:ند مى�فرد.خداوتباط دارآن مجيد ارده كه به آياتى از قره به دو صفت از آن كره ـ اشارامار
/٧٠ج،(المـعـار»ًعاو اذا مسه الخـيـر مـنـوً*عـااذا مسه الـشـر جـزوً*عاان االنسان خـلـق هـلـو«

ت است ازع صفتى است مشتق از هلع و آن عباران آمده است:هلو.در تفسير الميز)١٩ـ٢١
ده و آن انسانى است كها دو آيه بعدى تفسير كرع رص و همچنين گفته�اند كه هلـوشدت حر

ى مى�كند.دداران خوسد از انفاق به ديگرى به او برقتى خيرقت اصابت شر بى��تابى مى�كند و وو
صافاين او(ع)صافى از انسان است.در كالم امامصفى،يا اواين آيات متضمن بيان و

صي� شده،ود انسان باآن�ها تود نظر،خوه نسبت داده شده،اما در آيات موربه نفس امار
صافاى اين اوه»دارع هم همين است،يعنى انسان به لحاظ داشتن«نفس امارضوحقيقت مو

د انسان(بـهه نسبت داد و هم به خـود به نفس امارا هم مى�شـوص� رمى�باشد.پس ايـن و
شش�ها و قبل از پرورلحاظ خلقت طبيعى او).يعنى نفس طبيعى او قبل از دريافت آموز

مايد:ند مى�فردات،خداوجوى نسبت به ساير موترصاف است و براى اين اوآن دار
قناهم من الطيبات و فضلنـاهـممنا بنى آدم و حملناهم فى البر و الـبـحـر و رزلقد كـرو«

.)١٧/٧٠اء،(االسر» ًعلى كثير ممن خلقنا تفضيال
م� كفار» ول» و «ظلوم جهـوصافى مثل«ظلود با اوجواما،در جهت مقابل،همين مـو

مايد:ند مى�فرصي� شده است.خداول»و امثال آن�ها توع» و«عجو«هلو
.)١٤/٣٤اهيم،(ابر»م كفاران االنسان لظلو«
.)٤٣/١٥ف،خر(الز»ن االنسان لكفور مبين«ا
.)٣٣/٧٢اب،(االحزً»ال جهوًماانه كان ظلو«

صاف ـ در اصل ـ نـااين اومينه اين است كه بعـضـى ازجه در اين زع جالب تـوضومو
آن ذكر شده كه انسان با فالند،يعنى در آيات قرد دارجوح از ناحيه خلقت در انسان وممدو
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د.ت مساله مشكل�تر مى�شوصفت آفريده شده است!در اين صور
د تكريم يا تحقيرد مورهاى خوفتارضيح اين�كه:يك انسان گاهى در نتيجه اعمال و رتو

شد مثل قد،شكل و هوصاف خلقتى خوقت هم به جهت اوند،يك وار مى�گيرو انتقاد قر
حى و اجتماعىايط روان اختيار و شران ميزل مى�توع اواثتى.در نوهاى ورفتارو بعضى از ر

د.ا به خاطر آن عمل مدح و يا انتقاد كرفت و او را در نظر گرانسان ر
صيات خلقتىد خصود به اين�كه يك انسان در مورجه شوم،بايد توع دود نواما در مور

د؟!اصال آيا صحيح است انسان به خاطر آن�چه خلقتد چه نقشى داردى و شخصى خوفر
ار داد؟!آيا حكيمانه استنش قرد تحقير و سرزعى و يا شخصى او اقتضا مى�كند،مورنو

ددش هيچ دخالتى در آن نداشته،مورا به جهت داشتن نقصى در بدن او كه خويك انسان ر
ار داد؟!تحقير قر

آن كه بر حسب ظاهر،در آن�ها انسـان بـهم است آياتى از قـرضيـح الزحال با اين تـو
ـ با معيارد بررفته مورار گرد تحقير قرلحاظ خلقتى مور د و بهار بگيرآنى ـ�قرهاى قرسى دقيق 

دفتار معينى مورا به جهت يك رند انسان رقت خداود.يك وشناسانه تفسير شوت كارصور
مايد:ار مى�دهد،مثل اين�كه مى�فرتخطئه و عتاب قر

شاندن حقايق است و منطبقاد اين�جا مطلق پو.مر)٨٠/١٧(عبس،»هقتل االنسان ما اكفر«
٧ك عبادت او.د بر انكار ربوبيت الله و ترمى�شو

عد شديدترين نوى يعنى«كفر»موردر اين آيه،انسان به جهت يك عمل بسيار مهم اختيار
ى او است.هش و تخطئه از ناحيه عمل اختيارفته است.يعنى اين نكوار گرمذمت و تخطئه قر

اقع شده مثل آياتهش ود تخطئه و نكوعى مورقت انسان از ناحيه خلقت نواما يك و
د:مود بحث در اين قسمت كه فراصلى مور

.)١٩ / ٧٠ج،(معار…»ًعاان االنسان خلق هلو«
د:موو يا اين�كه فر

).٤/٢٨(النساء،»ًيريد الله ان يخفB عنكم و خلق االنسان ضعيفا«

بدن،صفت ذم محسـول بوم و جهودن و يا ظلودن ويا ضعي� بـوع بوحال اگر هلو
ند از ناحيه خلقت انسان اين صفاتا خداواهد شد كه چرح خوال مطر اين سؤًد،طبعامى�شو

ه از انسان�ها نيست،بلكهفتار يك گروا به او داده است.اين�جا ديگر بحث از عمـل و رر
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د!ار دارد او قرجوتى كه اين صفات در وبحث سر خلقت انسان است بصور
د گفت،اگر اين صفات از هر لحاظ و بطور مطلق صفت نقـص و ذماين�جا مى�شو

اهد شد.و عقـال هـمد خوارند ود،اشكال ـ العياذ بالله ـ�بـه فـعـل خـداوب مى�شومحسـو
ى�كه اوح انجام نمى�دهد.به طورند فعل غير حكيمانه و ناقص و ناممدومى�دانند كه خداو

ق كه انسانسد به متعالى ترين مخلوفى مى�كند تا چه را«حسن»معردات رجوخلقت همه مو
مايد:ند مى�فرمى�باشد.خداو

.)٣٢/٧(السجده،»الذى احسن كل شىء خلقه و بدأ خلق االنسان من طين«
اندها«احسن الخالقين»خود رند به جهت آفريدن انسان خوم به تذكر است كه خداوالز

جه به آن�چه گفته شد،انسانده است.پس با تومينه به كار بـرك الله»در اين زو تعبير«تبار
دى قابل ذم و تخطئه باشد!�جونبايد مو

دى است كه جهت تحقق كماالتجود انسان مواب اين اشكاالت گفته مى�شودر جو
ت تحقق ايند.يعنى در صورند دارتباط با خداود،به طور مستمر احتياج به اردى خوجوو
قات ديگرتر از مخلوت�مند و با فضيلت وبرش�مند و قدردى ارزجوتباط مستمر او به موار

م ودى كفور و ظلوجوتباط او مون آثار اين ارتباط و بدون اين اراهد شد،اما بدوتبديل خو
د.اهد بوهش خول و قابل ذم و نكوجهو

ت بى�پايان او همه استعدادهاىند و اتصال به علم بى�پايان و قدرتباط با خداوع اراين نو
ناهند شد.پس اگر انسان به تنهايى و بدون آن،تباه خوا باور مى�كند و بدودى انسان رجوو

ح مذكورصاف ناممدواى همه اود،دارفته شوند در نظر گرد نظر با خداوتباط مورداشتن ار
دفته شوند در نظر گرتباط با خداود.اما اگر در حال اتصال و اراهد بوو قابل ذم و حقير خو

د.اهد بوح خواى صفات ممدودات و دارجوتر از سايه مودى قابل تكريم وبرجومو
هاى آن و بهن تأمين نيازاقبت وبدون مرى بنام «چشم»در انسان بـدومثال:اگر عضو

ام است و با اندك آسيبى از بـيـنى آسيب پذير و بـى�دود،عضوفته شـوتنهايى در نظر گـر
تباطائى و ارط به آن مثل كارعه جهات مربوفته شدن مجموت در نظر گرد،اما صورمى�رو

ف كيفيت ساختمانه محافظت از طراء مختل� آن و نحـواء بدن و تغذيه اجزبا ساير اجز
فتن در بدن انسان،از اعضاء بسيار مهم و متـعـالـى بـدن انـسـانار گره قراء آن و نحـواجز

ى آسيبه حفاظت از آن به نحو شگفت�انگـيـزان مثال نحـواهد شد.به عنوب خـومحسو
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ان مى�كند.بطوريكه يك محافظ محكم پيشانى انسان است كها جبرى و لطافت آن رپذير
جستهمى قسمت برى مى�كند،محافظ ديگر بينى انسان و سوگيراز اصابت اشياء به آن جلو

قتىى انسان است و پنجمى پلك چشم كه ومى ابرود و چهارار دارت كه زير چشم قرصور
د و حائلـى درد بسته مى�شـودبه خون اختيار انسان و خـود،بـدوديك مى�شوشيئ به آن نـز

ىدكار است كه اگر چيزى خـومقابل آن ايجاد مى�كند،و محافظ ديگر دستگاه شستـشـو
ىد و با جارفت،فعال مى�شودو خاك و گاز متصاعد از بعضى اشيـاء داخـل آن رمثل گر

ن مى�كند.ا بيروجى را شسته و ماده خارنى كننده،فضاى چشم رشدن ماده�اى ضدعفو
دكلد او گذشته است.اين كوا در نظر مى�گيريم كه چند ماه از تودكى رمثال ديگر:كو

ا از جايىاد غذايى رى مـو مقدارًدش شخصاند،يا خـوف بزد و حراه برواند رهنوز نمى�تـو
اناقبت ديگـرشد.او نياز شديد به مرد و بنودارى آب از جايى بـرد و يا مقدارد و بخورداربر

دا كه درى راند عضـود،حتى نمى�تـودى دارد.اگر جائى از بـدنـش درمثل مادر و پـدر دار
مى آيد و آن گريه است.هممى�كند به پدر و مادر يا طبيب اطالع دهد و فقط يك كار از او بر

ابى و همقت تشنگى و هم در حال بى�خوسنگى گريه مى�كند و هم ودر مقابل احساس گر
اا پيدا كند و او ردش رى بايد او به غذا دهد و محل درد در قسمتى ازبدن.ديگراحساس در

اباند ويا از جايى به جايى منتقل كند.بخو
دى است بسيار ضعي� و بسيار جاهل و هـيـچجودك مود اين كوحال اگر گفته شـو

فته است؟!يا ايـنار گرهش قـرد ذم و نكونمى�آيد جز گريه.آيـا او مـورى از دستش بـركار
د؟د او صدق نمى�كند؟ يا او نقص در خلقت دارصاف در موراو

ل آفريده،ازا بسيار ضعي� و بسيار جاهل،كم طاقت و عجوند او را خداوآيا گفتن اين�كه چر
د؟آيااهد كرشد نخواهد ماند؟آيا ردك هميشه در همين حال خونظر عقلى جايز است؟آيا اين كو

د؟آيا چنداهد كرشيدن پيدا نخودن و آب نودن و غذا خورف زفتن و حراه رت رچند ماه بعد قدر
د؟اهد كران اطالع بدهد پيدا نخوا به ديگرد رت اين�كه منظور خوسال بعد قدر

ان و جاهل در حالدى است ناتـوجـود كه او موه او گفتـه شـوست است دربـارآيا در
د اود او گفته شـوست است در مورد؟آيا دران دارش و كمك ديگرفعلى و احتياج به آمـوز

ش�هاى صحيح عالمانه بهت دريافت آموزد و در صورش دارش و پرورنياز مستمر به آموز
اهد شد؟شمندى تبديل خود ارزجومو
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اقبت داشتن درش و مرشن است.احتياج به آموزد عقال رواالت در نزاب�هاى اين سوجو
دك صفت ذم نيست،اگر چه در حال فعلى بسيار جاهل و بسيار ضعي� است.د يك كومور

د وى هم دارحى و بدنى و صفات ديگر او جهت ديگراى رود انسان و قوجوع وضومو
ا آفريدهسيدن به آن مقام او رند عالم به منظـور رآن اين�كه انسان نسبت به مقامى كه خداو

ل مدتشد در طوا كه انسان در مسير راهى ران مثال:رد.به عنوار بگيرد ارزيابى قربايد مور
ض يك سال طى مى�كند و بچهسفند و بچه آهو در عر سال طى مى�كند،بچه گو٢٠يا ١٥

لدض چند ماه طى مى�كند.بچه آهو چند ساعت بعد از توا در عرنده همين مسير رفالن پر
ى كامـللدش يك آهـود و يا دو سال بعـد از تـوش مـى�دوعت مادرعت معـادل سـربا سـر

سفند مادر تبديـلسد و به گـوشد كامل مـى�رسفند در دو سالگى به سـن راست.بچه گـو
ت است آيا اين حالتايط خيلى متفاود انسان شرد!اما در مورد و بچه به دنيا مى�آورمى�شو

دجوت موسفند در اين صورد.و گوب مى�شوسفند نقص محسودر انسان در مقايسه با گو
از انسان است؟!متعالى تر

الاب اين سود،جـوفته شود در نظر گرجوقتى هدف و مقصد از آفرينش هـر دو مـوو
اى هدفى آفريده شده است و آن اين�كه عل�سفند برضيح اين�كه گواهد شد.توشن خورو

ن اختيار او تبديل بـهشد و آن عل� و آب در بدنش بدود و آب بنوا بخورمين رروييده از ز
حله جنينىدى مثل او در مرجوى از آن�ها هم تبديل به مود و مقدارشير و پشم شوشت وگو

اين هدف از آفرينش اود هم همين است!بنابرجود.و هدف از خلقت اين موادى شوو نوز
ط به خلقتانين الهى مربودات ديگر و فقط از طريق قوجوش مون آموزخيلى سريع و بدو
او تحقق مى�يابد.

شيـدن ودن و آب نوت است.در او غذاخورد انسان هدف آفرينش متـفـاواما در مور
ندگىشد بدن مقدمه زشد بدنى مقصد و هدف خلقت نيست،بلكه رابيدن و در نتيجه رخو

ح انسانـى وت�هايى از طريق فعالـيـت عـقـل وروست.اوبايد با دريـافـت قـدرحقيقـى او
ندگى متعالى در عالمى ديگـرد به يك زاى وروان،برند از طريق پيامبـرش�هاى خداوآموز

دات بسيار متعالىجوكنار مودردگار عالم وار پرورد.او بايد در عالم ديگر در جوآماده شو
ندش�هاى خداو احتياج مستمر به آموزًندگى كند،پس طبعالياء و مالئكه زن انبياء و اوهمچو

ش�هان آن آموزد،پس بدوا دارندگى رد به فضاى آن زاى وروم برو كسب استعدادهاى الز
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ل است!م و جهوظلو
ا درند عالم،اين حقيقت متعالى ره�اى مى�كنيم به اين�كه خداودر انتهاى اين بحث اشار

ض وات و االرضنا االمانة على الـسـمـاونا عـرده:«اموآنى بيان فـرب خاص قـرآيه�اى با اسلـو
/٣٣اب،(االحز»ال جهوًماالجبال فابين ان يحملنها و اشفقن منها و حملها االنسان انه كان ظلو

ل اصلى آن وبعضى از معانىف به آيه امانت،اما به مدلو اصل آيه مشهور است و معرو)٧٢
سد كه آنقبل از تدبر و دقت در آيه بنظر مى�ره�اى مى�كنيم.در ظاهر امر وظ در آن اشارملحو

م»ودى «ظلوجون در آخر آن گفته است كه انسان مودر مقام تخطئه و ذم انسان است.چـو
اءابط اجزل»است،يعنى بسيار ظلم كننده و بسيار جاهل!اما در اثر دقت و كش� رو«جهو

د كه آيه از يك نظر در مقام مدح وشن مى�شوآن روتباط آن با آيات ديگر قرآيه با يكديگر و ار
د يكتكريم انسان است.و از جهت ديگر در مقام هشدار انسان و اطالع دادن به او در مور

ن او حامل امانت الهى است،احتياج مستمـرحقيقت بسيار مهم و متعالى و آن اين�كه چـو
د.د دارندگى خوش زد روند عالم و كسب علم در مورتباط و اتصال به خداوپى در پى به ار

تد نظر احتياج به قدره شده است به اين�كه حمل امانت مورضيح اين�كه در آيه�اشارتو
ند،اماا نداره�ها فاقد آن هستند و چنين استعدادى رمين و كود كه آسمان�ها و زو عظمتى دار

دات ديگرجـود،پس انسان به جهت حمل امـانـت كـه مـوا دارانسان چنين اسـتـعـدادى ر
دجه كرد با عظمتى است و قابل تكريم و تعظيم،اما بايد توجوند ـ موا ندارشايستگى آن ر

فدن آن در مسير تعيين شده از طـرم جهت بكاربـربه اين نكته كه اين استعداد و علـم الز
د آن هم به طور مستمر و دائمى.ند بايد دريافت شوخداو

م به ذكر است:چند نكته در اين قسمت از بحث الز
دىجون انسان مود بحث در مقام بيان اين مطلب نيست كه چـوال�:آيه كريمه مور

لم و جهوده و اگر ظلوا حمل كرفته و آن را پذيرل است،به اين جهت امانت رم و جهوظلو
د و به همين جهتل بوض جهون اگر انسان در اين فرد.چوا حمل نمى�كرد اين امانت رنبو

ده است.اگرا به انسان تحميل كرا اين امانت رد،او چرند كه عالم بوده،خداوا حمل كرآن ر
ت او است حمل كند،آياج از قدرا كه خارى راهد بارد بخودك به جهت جهل خويك كو

اب منفى است. جوًا تصويب مى�كنند؟!طبعاعقال اين كار جاهالنه او ر
ت حملم اين است كه انسان قدرده،مستلزضه كرا به انسان عرند امانت راين�كه خداو
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ده است.ند به انسان عطا كرامتى است كه خداود،پس اين كرا دارآن ر
فته باشد.بلكه جهل معنـاىم نيست در اين آيه«جهل»مقابل «علم»بكـار رب:معلو

ف دينىآن مجيد و ديگر معارقرضيح اين�كه كلمه جهل دراند داشته باشد.توى مى�توديگر
د وقت جهل مقابل علم به كار مى�روتر است.يك ود كه يكى از آن�ها مشهورسه معنا دار

ى جهل مقابلى.در اين آيه به احتمال قودبارقت مقابل عقل و گاهى مقابل حلم و بريك و
هدن قودن انسان به معنى بكار نـبـرل بـوت جهوعقل استفاده شده است.كه در ايـن صـور

م به ذكر است كه جاهل به ايـند.الزاهد بوفيت آن خـودن از تمام ظرعقل يا استفاده نكـر
د.ان»هم گفته مى�شوف به«جوهنگ متعارم ـ�بطور كلى در فرمعنى ـ يعنى معناى دو

ت معنايىفته باشد،كه در اين صورو به احتمالى جهل در اين آيه مقابل حلم به كار ر
ل،به طوريكه دربعضىدى است عجوجود،يعنى انسان مواهد كرل پيدا خوشبيه به عجو

فته است.د انسان به كار راز آيات مذكور قبلى اين صفت در مور

مناجات الخائفين
ت ساجدة لعظمتك»ّ خرًهاجود وّ.«الهى هل تسو١

ندان خداوه آل عمره�اى شده است به آيه�اى از سورم،اشارت از مناجات سودر اين عبار
مايد:مى�فر

اقوتم بعد ايمانكم فذوههم اكفرجودت وه فاما الذين اسوجود وه و تسوجوم تبيض وو«ي
ل آيه اين است كه انسان�ها در روز قيامت.مدلو)٣/١٠٦ان،(آل عمر»نالعذاب بما كنتم تكفرو

ه ديگراهد شد،و گروانى خوه�هايشان سفيد و نورهى از آن�ها چهراهند،گروه خودو گرو
هاهند شد،اما گرود جهنم خواران هستند،كه وه كافراهد شد.اين گروه�هاشان سياه خوچهر

حمتاهد شد و در بهشت و رانى خوه�هايشان سفيد و نورديگر اهل بهشت هستند كه چهر
اهد شد.ند از آن�ها قطع نخوحمت خداوقت رفت و هيچ واهند گرار خوند قرخداو

ى آمده است:و در آيه ديگر
ىدة اليـس فـى جـهـنـم مـثـوههـم مـسـوجـوا علـى الـلـه وى الذيـن كـذبـوم القـيـامـة تـرو يـو«

ه در روز.در اين آيه هم تكذيب بر الله عامل سياه شـدن چـهـر)٣٩/٦٠مر،(الز» =للمتكبريـن
فى شده است.د به جهنم معرقيامت و ورو
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جهى شدهت توال تحجب مشتاقيك عن النظر الى جميل رؤيتك»در اين عبـار.«و٢
ـ ٢٣ / ٧٥(قيامت،»ةالى ربها ناظر*ة مئذ ناضره يوجووه قيامت« سور٢٣و ٢٢به آيات  .نظر)٢٢ 

دگار به معناى ديـدنن رؤيت پرورجه قلبى در اين آيه گفته شده نه نظر با چشم.چـوبه تو
اهند داشت،آنند خوجه عميق قلبى به خداوحسى به طور قطع محال است.اهل بهشت تو

نگى آن در كتاب�هاىدگار و چگوع رؤيت پرورضود موى.در مورت انحصارهم به صور
انندح شده،عالقه�مندان مى�تواف مطره اعرسور١٤٣ى در تفسير اين آيه و آيه كالمى و تفسير
٧اجعه كنند.مينه مران در اين زبه تفسير الميز

ت به پايانم با اين عبار»مناجات سونفيت كل نفس ما كسبت و هم اليظلمووو.«٣
صفى از روز قيامتان است.و مشتمل بـر وه آل عمر سور٢٥سيده،كه قطعه�اى از آيـه ر

ده وسيمى از حادثه و صحنه قيامت آوردر قسمت پايانى اين مناجات تر(ع)مى�باشد. امام
د به اين�كه همهه�اى دارده است.آيه،اشارموآن بيان فرا از زبان قرصفى از�آن حادثه عظيم رو

اهد شد.ود و به صاحب عمل داده خواهد كراعمال انسان در روز قيامت تجسم پيدا خو
فت.اهد رهيچ يك از اعمال انسان از بين نخو

اجينمناجات الر
ند يعنى اعتمـاد وكل به خـداو تو)٣ / ٦٥(طالق،»ه فهو حسـبـهّكل على اللو من يتـو.«١

٨ى.اطمينان به او در امر

تبط ساخته و بهند مرا به خداود ركل يعنى اين�كه انسان امر خودر تفسير تبيان آمده،تو
٩امش يابد.حمت او آرحكم او اعتماد كند و به ر

صيـ�ند داده و در توكل به خداومنان دستور تـوآن مجيد در آيات زيادى به مـودر قر
ده است.فى كرند معركل به خداوا اهل تومنان حقيقى آن�ها رمو

دهموه فرند و سنت�هاى او به اين نكته اشاردر مقام بيان بعضى از افعال خداو(ع)امام
جه و عنايتد توا مورا كفايت مى�كند،و او رند او ركل كند،خداوند توكه اگر كسى به خداو

ار مى�دهد.د قرخو
ندا هم از خداوا ـ كه البتـه آن رد رى اندك خـوند،انسان نيـروكل به خداودر مقام تـو

ند ازان اعتمادش به خداوند متصل مى�كند و به ميزت بى�پايان خداوده ـ به قدردريافت كر
ندگى وت او در مقابل سختـى�هـاى زد،در آن صوره�مند مى�شـوكات او بهـرحمت و بـرر
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د مى�يابد.ا در كنار خوحيم رند قادر و رى�ها،ديگر تنها نيست و خداوفتارگر
فته شده:گراالمر لك»اين تعبير از آيه ذيل برالخلق و.«و٢
شى علـى الـعـرض فى سته ايـام ثـم اسـتـوات و االران ربكم الله الـذى خـلـق الـسـمـاو«

ه اال له الخلق وات بامرم مسخر و الشمس و القمر و النجوًيغشى الليل و النهار يطلبه حثيثا
ه به ربوبيت الـلـه واين آيه،بعد از اشـار.در)٧/٥٤اف،(االعر»ب العالمـيـنك الله راالمر تبـار

ادمايد خلق و امر مال او است.مرمين… مى�فره�هاى اين ربوبيت،خلقت آسمان�ها وزجلو
اد از امر،عالم حاكم برمان حاكم است و مـرآن تدريج و زاز خلق،عالم دنيا است كه در

د.مان محقق مى�شون زند در آن بدواده خداوعالم دنيا است و ار
اجيه»در اين قطعه از كالم امام سيـدع لرفوح لداعيه و حجابه مـر.«يا من بابه مفتـو٣

فته و از اينار گـرجه قرد توايط استجابت آن مـورع دعا وبعضى از شرضومـو(ع)الساجدين
ده:تباط پيدا كرط به دعا از جمله آيه ذيل ارجهت به آيات مربو

.)٢/١٨٦ه،(البقر»ة الداع اذا دعانى فانى قريب اجيب دعوّاذا سألك عبادى عن«
د كهاهد بوتى دعاى حقيقى خـوه شده است دعا در صوردر اين آيه بطور ضمنى اشار

حمتاسطه�هاى انتقال رجهش از اسباب وواند،يعنى توا بخو خدا رًانسان در مقام دعا حقيقتا
ت «اذا دعان» استنباطد.اين نكته از عبارف شوند معطود خداود و فقط به خوند قطع شوخداو

دنظر است،اماند مورجه به خداوع توضوت مود،در عين حال كه در اصل كلمه دعومى�شو
است ازخوت متذكر شده.يعنى اين�كه اصل دعا يعـنـى درا با اين عبارجه رع اين تـوضومو

ى نيست؛بلكهجه خالص و انحصارجه به خداست.اما،گاهى اين تومه آن توند و الزخداو
د وجهى دارند هم توحمت خداوى انتقال رند به اسباب ظاهـرجه به خداوانسان در عين تو

اين دعاى او حالت دعـاىامل هم مى�بندد،بنابرا به آن عود راسته خوده شدن خوآوراميد بر
اهد داشت.ا نخواص دعاى حقيقى رت خوا پيدا نمى�كند،و در اين صورحقيقى ر

اغبينمناجات الر
دى به دريافت آن موراردگار و اميدوحمت پرورغبت به ردر اين بخش از مناجات،ر

تباطآن مجيـد ارح شده در قرعات مطرضوع به تعدادى از موضوفته و اين مـوار گرجه قرتو
است از فضل او و اميد به نجات از جهنم،نه ازخوكل و دعا و درع توضود،از جمله مودار
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ند.و اين�كهم خداوكرناحيه اتكاء به عبادات و حسنات و اعمال،بلكه از ناحيـه فـضـل و
د،اگر چه به طور دائم بايد درد آورجوگناهان بنده نبايد حالت يأس و نااميدى در او به و

د،اما نااميدى ازى نموددارتكاب گناهان ديگر خود و از ارد گناهان قبلى استغفار كـرمور
ح شده وعات مطـرضومينه مودگار جايز نيست.تعدادى از آيـات در زان پـرورعفو و غفر

ا ذكر مى�كنيم:ه در اين قسمت رد اشارمور
ند؛در اين آيه خداو)٤/٣٢(النساء،»ا الله من فضله ان الله كان بكل شىء عليمااسئلوو.«١

ع باالتر از آن است كـهضوا طلب كنند.اين مـوبه بندگانش دستور مى�دهد كه فضـل او ر
ا عطا مى�كند،بلكهاست او رد خول مى�كند و مورا قبوند دعاى او رد،خداواگر بنده دعا كر
دش دستور مسألت مى�دهد.باالتر از آن خو

دگاره ثمالى خطاب به پرورحمزجه به اين آيه در دعاى ابوبا تو(ع)امام سيد الساجدين
ض مى�كند:عر

ا الله من فضله ان الله كانعدك صدق و اسئلولك حق و و«اللهم انت القائل و قو
ا!دگارال و تمنع العطية؛پرورليس من صفاتك يا سيدى ان تأمر بالسؤ وًحيمابكم ر

عده تو صدق».ل تو هم حق است و وتو گفته�اى و قو
دىا ذكر مى�كند.يعنى از اين آيه استفاده كاربرد بحث ردر ادامه و بعد همين آيه مور

ى وارن تو دستور داده�اى از فضل تو مسألت كنيم،در مقام اميدومى�كند،و آن اين�كه چو
ا اظهار مى�داشته،ود به استجابت دعـا رفته و دعا مى�كند و يقين خـوار گرغبت كامل قرر

است بدهـى و ازخـوا !از صفات تو نيست كه دسـتـور دعـا و دردگارض مى�كنـد پـرورعر
ى كنى.دداراستجابت خو

.در اين)٢/٢٤٣ه،(البقر»نن الله لذو فضل على الناس و لكن اكثر الناس اليشكرو.«ا٢
ا يادآور شد ودگار نسبت به انسان�ها شده و اين�كه بايد فـضـل او ره به فضل پرورآيه اشار

ند.البته اين شكـرا بجاى نمى�آوردم شكر اين فضل رلى اكثر مـرد،وا بجاى آورشكر آن ر
اهد شد.تر فضل به بندگان خواتب بعدى و برسيدن مرهم،عامل ر

ًاا الله كثيرا من فضل الله و اذكـروض و ابتغوا فى االرفاذا قضيت الصالة فانتشرو.«٣
دن فضلمين وبه دست آور.در اين آيه دستور به گشتن در ز)٦٢/١٠(الجمعه،»نلعلكم تفلحو

اى آن درع قداست برده و يك نودگار شمـرا فضل پرورسائل معـاش ردگار داده،و وپرور



٢٠٤ گفتارهاى قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

د.ب مى�شوند محسوا فضل خداوفته است،زيرنظر گر
مناجات الشاكرين

اء اين مناجات به طـوردگار كه در اجزع شكر در مقابل نعمت�هاى پرورضواصل مو
آن مجيدقرآنى است،و در آيات متعددى درعات مهم قرضوه شده،از مومكرر به آن اشار

د شده�اند.شكـر دردگار خـوجه شده و انسان�ها مأمور به شكر در مـقـابـل پـروربه آن تـو
تباط نعمت با منعم مى�باشد،يعنىدن ارحيدى به معنى آشكار كرف دين تواصطالح معار

ان منعم!ند عالميان،به عنوجه به خداوجه به نعمت و انتقال توتو
د دستور شكـران خوأس آن�ها به پيامـبـرمنـان و در رند در آيات متعددى بـه مـوخداو

نه:ان نمومى�دهد به عنو
كن منساالتى و بكالمى فخذ ما آتيتك وسى انى اصطفيتك على الناس برقال يا مو.«١

در اين آيه ذكر شده است.(ع)سىت موند به حضر.دستور خداو)٧/١٤٤اف،(االعر»الشاكرين
ند.در اين آيه نيز،دستور خداو)٣٩/٦٦مر،(الز»ل الله فاعبد و كن من الشاكريـنب.«٢

د شكر ذكر شده است. در مور(ص)مل اكرسوبه ر
اند بعضى از بنـدگـان رفته و خداوار گرجه قـرد توان موراوشكر در بعضى از آيات فـر

ده�اند.يعنى صفت مبالغه از شكر درار داده،به جهت اين�كه آن�ها«شكور»بود مدح قرمور
فته است:د آن�ها بكار رمور

.)١٧/٣اء،(االسر»اح انه كان عبدا شكورذرية من حملنا مع نو.«١
.)١٤/٥اهيم،(ابر»ن فى ذلك آليات لكل صبار شكور.«ا٢
.)٣٤/١٣(سبأ،»ا و قليل من عبادى الشكورد شكرا آل داواعملو.«٣

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
/اغب اصفهانـىآن تأليـ� ردات الفاظ القـر.معجم مـفـر١

٢٩٠.
آن،عالمه سيد محمـد حـسـيـنان فى تفسير الـقـر.الميـز٢

.١٢/٢٠٨الكتب االسالمية،طباطبايى،چاپ دار
.١٠/٤٠٣.مجمع البيان،٣
.٣١.نهج البالغه،نامه ٤
ايـط اسـتـجـابـتع دعـا و شـرضـو.جـهـت تـحـقـيـق مـو٥

لاجعه كنند بـه كـتـاب اصـوانند مـرآن،عالقه�مندان مـى�تـو

ه چهار جلدى)و تفسيرم دوركافى،كتاب الدعا(جلد چهار
ه غافر. از سور٦٠ان تفسير آيه الميز

.٢٠/٣١٢ان،.الميز٦
اهنمـا و؛ ر١٣٨ـ١٥٤اف آيات ه اعران تفسير سور.الميز٧

ان كلمه«رؤيت خدا».ست تفسير الميزفهر
س�.ه يوسور٦٣ ـ٨٢،تفسير آيات ١١/٢٣٨ان،.الميز٨
.١٠/٣٣آن،.التبيان فى تفسير القر٩




