
٧٨ (ع)د باقرّى قرآن در بيان امام محمّتجل سال�هيجدهم

*ابوالفضل هدايتى
چكيده

نـد&فته كه پديـد آور�سخن ر(ع)در اين مقال از نيايش در مكتب امام محـمـد بـاقـر�
هاىا گنجانده است.محـورآنى رف قـرده و در آن،معاردعاى شري( سمات بـو

مان و مكان دعا كه تأثير بسيار در چندن زگفتار،دعا شناسى  است و مسايلى چو
د.ى انسان دارن نيايشگرو چو

فت دعا.دعا،اجابت دعا،معره�ها:اژكليد و

ه دعادربار�(ع)�گاه امام محمد باقرنظر
(ع)گاه امام باقر�شش اندكى در شناخت نظرتاهى كه پيش رو داريم،كـودر مجال كو

ا در مكتب يكىى رسم نيايشگراه و رد،اين است كه راهيم داشت.مقصون دعا خواموپير
آميز درى داشته و آفرينش�هاى اعجازه نيايشگرد،همـارصياى پيامبر بشناسيم كه خواز او

ده است.صه� دعا و مناجات پديد آورعر
ل در اين�دعا،سوصى رد؟وان به سادگى از كنار دعاى شري( سمات عبور كرآيا مى�تو

حاستى،روست،چه مى�گويد و چه مى�جويد؟به رب اود و محبـوش كه معبودگاربا پرور
فتنج گردن و اواز كرام به پروام آرا آراز نهاده و او راى پروالنگاهى برابر چه جوا در برآدمى �ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*. محقق و نويسنده.
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اند؟ا مى�خواخ اسماءالله فردر آسمان فر
اصل نگشته باشـد،نده نيايش سمات،به بلنداى معانـى وح گوينده يا پديـدآورتا رو

ات جانان داشته باشد؟اگر چنين نيست،چـراند چنين سخن�هايى خطاب به حضـرمى�تو
ننده و ديگر متـوده�اند؟اين متن ارزضه نكـران متن دعايى،همانند دعاى سمات عـرديگر

ند.�حكايت دار(ص)ل�سوصايت رادعيه امامان شيعه،از و
�مى�آغازيم.اميد�(ع)د در مكتب نيايش امام محمد باقرشش دعاشناسانه خواينك،كو

اهى به حقيقت دعا بگشاييم.ح مطهر آن امام همام مدد دهنده ما باشد تا شايد رد كه رومى�رو

گفتار يكم:تعري! دعا
ا بيان مى�كنند.اما،م يا چيستى نيايش رند كه مفهوآن كريم به چشم مى�خورآياتى در قر

ستشا،در اين جا،دعا عبادت يا پرد.زيرتبه�اى ديگر داره غافر است،مرآيه�اى كه در سور
ى است،و آن كهستنده خداجوانده شده است.يعنى،آن كه دعا مى�كند،يك پـرحق خو

گ بينى و غرور گشته است.دبزرنى يافته و دچار خوعوى فردعا نمى�كند،خو
ابرى و بندگى و دلدادگى آفريده�اى در برتنى و خاكسارت است از فروپس،دعا عبار

ست�داشتنست داشتن؛دوست.به سخنى ديگر،دعا يعنى دودگار اوآفريدگار يكتا كه پرور
ش داده است.آيا نيايش جز سخنا پرورده و او را از نيستى به هستى آوركسى كه انسان ر

د؟اهد بوست خوگفتن با دو
»ËÓ�Ó‰UÓ— ÓÐ^J?ÔrÔœ« ÚŽÔ½u√ w?ÓÝÚ²Ó−VÚ� ÓJ?ÔrÚ≈ Ê]�« ]cs?¹Ó¹ Ó"Ú²ÓJ?Ú³dÔÊËÓŽ Ós?ÚŽ ³ÓœUÓðÝ w?ÓOÓbÚšÔKÔÊu?Ół ÓNÓM]r?Ó

œÓš«ds¹Ó«،انيد تا پاسخ�تان دهم كه آنـانا بخود:مرموتان فردگار؛يعنى:و پـرور)٤٠/٦٠(غافر
خ در مى�آيند.ى در دوزاردى با خومى�كشند،به زوستش من سر بركه از پر

ح شده است.ك مطرحيد و شردر آياتى كه پيش از اين آيه و پس از آن آمده است،تو
دگاراند كه پرورا مى�خود فرستش خوداشته و به پرستش خدايان بازا از پرند همگان رخداو

جهانيان است.
حديث يكم

Ê]�« ]cs¹Ó≈«ل:جل يقوه اين آيه چنين مى�گويد:«ان اللـه عـزودربار(ع)�امام محمد باقـر�

¹Ó"Ú²?ÓJÚ³d?ÔÊËÓŽ ÓsÚŽ ³ÓœU?ÓðÝ wÓOÓb?ÚšÔKÔÊuÓł ÓN?ÓM]rÓœ Óš«d?s¹«،الدعا،و افضـل.قال:هـو]٤٠/٦٠[غافـر
ستش من سر بـرمايد:آنان كه از پـرجل مى�فـرستى كه خداى عـزو.به در١العبادةالدعـاء»
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ند]،دعاد از عبادت��[در كالم خداومى�آيند.مقصوخ درى در دوزاردى باخومى��كشند، به زو
ستش خدا است.ترين پراست و دعا،بر

ـ كه حديث امام باقر� ـ خدا دو(ع)بر پايه اين آيه  د كه انسان�هاست دار�در تفسير آن است 
ا در حيات اين جهان و آن جهان تمنا كنند،و خـداا صدا كنند و از او خير و خوبـى راو ر

ند.خى شوار گشته دوزده و خوان حق سرباز زاخود كه انسان�ها از فرست نداردو
ا به يكد رستان خـوند دوستانه!گويى،خـداوحمانى اسـت و دو»�چه قـدر رنىادعو«

اترين غذاهاست.آيا جز اين استاراند كه در آن،بهترين و گوا مى�خوهمند فرمهمانى شكو
تىا مى�گشايد و در فضاى ملـكـوش رازحمانى،بستر پـروان راخوح آدمى�در اين فـركه رو

دد؟اى او ديدنى�ها مى�گرخش در مى�آيد و ناديدنى�ها بره به چرّمحبت الل
ËÓ≈–ÓÝ «ÓQÓ�ÓpÓŽ ³ÓœUŽ ÍÓM?Ò2 wÓS½Ò� wÓd?V¹Ï√ ÔłVOÔمايـد:«ند چنين مى�فـره،خداوه بقـردر سور

œÓŽÚuÓ…Ób�« ]Ÿ«≈ –Óœ «ÓŽÓÊU2 ÓKÚOÓ"Ú²Ó−³OÔ� «uË wÓ�ÚOÔRÚ8MÔÐ «u� wÓFÓK]NÔrÚ¹ ÓdÚýÔbÔÊËÓ«ن؛يعنى:و چو)٢/١٨٦ة،(البقر
ان�[بنده�اى]�مـرديكم،چول به آنان بگو كه]�من نـزسوسند�[اى ره من از تو پربندگانم دربـار

ا پاسخ دهند و به من ايمانت مـرا پاسخ مى�دهم،پس بايد دعواند دعاى دعاكننـده ربخو
ند.اهياب شوده باشند كه رآور

دا مخاطب خوند همگان ردمان مى�باشند.يعنى:خداواد از بندگانم يا عبادى،مرمر
مى�جز محبت ودن،مفهودن و اجابت كـرستى مى�دهد.قريب بوساخته و به آنها پيـام دو

ن آمده وك و كفر بيروطه كبر و غرور و شرد؟مساله اين است كه انسان�ها از ورستى داردو
ه كنند.ا نظارجمال و جالل حق ر

ساهش�ها محبوا در حصار بسته خون جستن از ظلمات نفسانى كه آدمى�ردعا،يعنى بيرو
ترين عبادتا بر،دعا ر(ع)انيم.امام باقر�ا ايمان و عبادت مى�خودانيده است.از اين رو،دعا رگر

فته�اند.تبه�هاى پايين�تر از دعا جاى گره و حج،در مرد.يعنى،نماز و روزمى�شمار
ستش خداى يگانهان گفت كه دعا،همان حقيقت عبادت يا پربه سخنى ديگر،مى�تو

ندستندگان ديگر دارلت پرلتى باالتر از منزادى دعا پاى نهاده�اند،منزاست.كسانى كه به و
فته�اند.م به حج رند و يا از قوه داردند يا روزع و سجوكوكه در ر

محديث دو
اند ـا مى�خود فرا به سمت دعا يا عبادت خوند،همگان ره غافر ـ كه خداودر آيه سور

ى آفريدگار يگانـه وت الهى انسان به سـوا،فطرب آشنا مى�يابيم.زيـرد و محبـوا معبواو ر
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ستى و نيايش وا به سمت يگانه پرل باطنى نيز،آدمى رسود.عقل يا رايش دارستش او گرپر
اند.حمان مى�خودگار راندن پرورخو

انند.در حقيقت،ا مى�خوى�ها،ناگزير او رفتاراز همين رو است كه انسان�ها در گـر
شت پاك و خداجويانه انسان دانست كه بر اثر غبارا بايد صدا يا آهنگ سرعبادت يا دعا ر

ايد.شى مى�گرامود شدن آينه جان،به فرآلو
ت عادت دراه به صوراه ناخوه و حج،خوبايد دانست كه عبادت�ها،مانند نماز و روز

ا كسانى مى�نگريما از دست داده�اند.يعنى،عابدها رح عبادت رمى�آيند و بسا عبادت�ها كه رو
ند.ند و يا حج مى�روه مى�گيرانند و يا روزفع تكلي( نماز مى�خواى ركه بر

دىه عبادتشان شده؛نه خشنوخ است كه انگيزاس از آتش دوزاقع،طمع به بهشت و هردر و
ت بسيار است.ستش شناختن.ميان اين دو تفاوا شايسته پرند ردن و خداوند كسب كرخداو

ت پاسختر است؟آن حضرسند:كدام عبادت بـر�مى�پر�(ع)چنين است كه از امام باقـر
د؛يعنى:نز٢جل من أن يسأل و يطلب مما عنده»وّه عزّمى�دهد:«ما من شىء أفضل عندالل

د.استه و تمنا شوست،خود اوتر از اين نيست كه از آن چه نزى برجل،چيزخداى عزو
ند است واندن خداومان در حال خوده شده است،هر زتر شمردعا كننده كه عابد بر

كتىان حرا مى�توها در دست او است.پس،هر دعايى راستن از او كه همه خيرحال خودر
ستى.ى يكتاپرد؛در سمت و سوديگر يا گامى �نو به حساب آور

دمى�آيد؟اگر مقصوه و حج،به شكل عادت درتر،مانند نماز و روزآيا دعا يا عبادت بر
ا همانهايى باشدكه ما برزبان مى�آوريم،پاسخ مثبت است.امـا،اگـر دعـا راز دعا،ذكر

حانى در انسانا،تاكششى رودگار شماريم،چنين نيست.زيرحقيقت ذكر و عبادت پرور
سد.دگار به سامان نمى�راستن پروراندن يا خواى خوشش انسان براهم نيايد،كوفر

ىده�اند،نورش كرا بدان سفارانده و ما ردعا كه لقلقه زبان نيست.دعايى كه امامان شيعه مى�خو
داند.چنيـندهمسو  مى�گـرا با خوى افكنده شده و آن�هـا رشن و خداجواست كه بر قلب�هـاى رو
د.انده مى�شوتر خوانى ساخته است ـ�عبادت برا معطر و نوردعايى ـ كه باطن آدمى�ر

حقيقى در آثار است.اگر،پس از دعايى،تغيير وسنجش دعاى حقيقى و دعاى غير
ديد دعاى او،همان ذكر حق است و عبادت افضل.د،بى�ترلى در دعاكننده شكل بگيرتحو

اند وتنانه و عاشقانه مى�خوت خويش،دل به حق داده و فرودعا كننده�اى كه در خلو
ارد نه تزوير و ريا.در معبد طور است،نه دربازد نه عادت.عشق دارمى�گريد،عبادت دار
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نگ نفس و ابليس.د،نه راج داردنيا.آهنگ معر
و معيار دعا�(ع)امام باقر�

استناندن و خوتر و باالتر از دعا يا خوى برد؛چيزمودر آن حديث فر(ع)�اين كه امام باقر�
د؟تأمل و انديشيدن در اين سـخـنفيق�هاى الهى نيست،چه معنايـى داراز نعمت�ها و تـو

استن از او،يك معيار است.ند و خواندن خداوحكمت�آميز،به دست مى�دهد كه خو
لحظها،هران شناخت.زيرا با معيار نيايش مى�توايانه رگرد و جامعه سالم و پويا و خيرفر

ند،بسنده نمى�كنند.ده و به آنچه دارشدن بواى بهترى بردر حال تكاپو
ان و پيشىفتن و تعالى يافتن.اهل دعا،تكاپو گـرشيدن و پيش ردعا يعنى همين كـو

استه وانان بى�خـودخوند؛نه ورفتگان در خوبى�ها و زيبايى�هاى حيات شناخته مى�شـو�گر
خ.ا اهل دوزان رانند و ديگرس برين مى�خودوا اهل فرد رمانده�اى كه خودر

ا بيان مى�كند،از دو اصل ياد مى�كند؛دن امت�ها رن بوناگوند،آن�گاه كه فلسفه گوخداو
ن�هاىموان از آزنه مى�توصه�هاى خير.چگوفتن آن�ها بر يكديگر در عردمان و پيشى گرن مرموآز

ن آمد و امتى پيشتاز در ميان امت�ها به شمار آمد؟از بيروافردگار سراجتماعى و تاريخى پرور
ان بديناستن خير در تمامى�لحظه�ها،نمى�تـوخواندن آفريدگار ون خوبى�گمان،بدو

د.ك كرتباط با اين آيه فـهـم و درا بايد در ار�ر(ع)فقيت�ها دست يافت.سخن امام بـاقـر�مو
ان يك معيار شناسانده است.ا به عنو�دعا ر(ع)ا،امام باقر��زير

كت�كنيم.اهد كه حرا به ما نمايانده است و آنگاه از ما مى�خـوت،قله�اى بلند رآن حضر
دگار يكتا وكت و شتاب به سمت خوبى�ها و شايستگى�هايى كه پـرورنيايش يعنى آهنگ حر

ËÓ�ÓuÚý Ó¡UÓK�« ]tÔ� Ó−ÓFÓKÓJ?ÔrÚ√ Ô8]WÎË ÓŠ«bÓ…ÎË Ó�ÓJsÚ� O?Ó³ÚKÔuÓ@ÔrÚ2 8 wÓUد.«انى مـى�دارحمان به شايستگـان ارزر

ð¬Ó@UÔrÚ2 ÓÝUÚ²Ó³IÔ�« «uÚCÓOÚdÓ «≈ �ÓK�« v]t8 ÓdÚłFÔJÔrÚł ÓLFOÎ2 UÓOÔMÓ³Ò¾ÔJÔrÚÐ LÓ@ UÔMÚ²ÔrÚ2 tOð ÓCÚ²ÓKHÔÊuÓ«،اگر؛و)٤٨ /٥(المائدة
ا در آنچهاست تا شمـا رلى خودانيد، وا امتى يگانه�مى�گردمان]راست شما[مـرند مى�خوخداو

گشت همه شما بههاى خير بر يكديگر پيشى�گيريد، بازمايد،پس در كارنشان داده است بياز
داند.گاه مى�گرآن اختالف مى�ورزيد آا از �آنچه دراين شما رند است.بنابرى خداوسو

شناخت دعا و شناخت خدا
د.ا از شناخت خدا تفكيك�كران شناخت دعا رآن به دست مى�دهند كه نمى�توآيات قر

استهى خود و يا از او چيزانده شود،خونه شايسته�اى شناخته شويعنى:بى�آن كه خدا به گو
استين خـدا واه با شناخـت رانده شده،همرتر خود.دعايى كه عبادت و نيز عبـادت بـرشو
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فت دانسته�اند.ا معرهر عبادت را،گوصفات جمال و جالل او است.زير
ا نمى�شناسيم؟دعاحالى كه اسماء الله رد،دران دست و زبان به دعا گشومگر مى�تو

اهد داشت؟د،چه دعايى خوگاهى نداركننده�اى كه از اسم«سميع»آ
د.استه و تمنايى�داراند و از چه كسى خوا مى�خودعاكننده�اى بايد بداند كه چه كسى رهر

ا شكل مى�دهند.ند است كه دعاها رست نام�هاى خداواقع،خداشناسى يا شناخت دردر و
شن�تر باشد،نيايشن�تر و روش فزودگارهر چه شناخت انسان نيايشگر از اسم�هاى پرور

د.اهد بودمندتر خوتر و سواو نكو
اهندن خـوناگوتبه�هاى گـودگار،مـرفت ما نسبت به پـرورتباط با مـعـرپس،نيايش�هـا در ار

د.آيا نيايشا كه هر كسى شناختى از خدا دارند،چرت دارجه�هاى متفاوها درنيز،نيايشگرداشت.و
ند؟از اين رو استند دارا از خداوه است كه باالترين شناخت رّلياءاللما در حد و مرز نيايش او

د.د و انكار كرا رها را يكسان دانسته و دسته بندى نيايش�ها و نيايشگران نيايش�ها ركه نمى�تو
ا به انسان مى�شناساند.درد رآن،خوند در جاى جاى قرپس،بى�دليل نيست كه خداو

ده به چشم مى�خورّه غافر،آياتى دربيان اسماءاللديك به آيه دعا و عبادت در سورآيات نز
2ÓÝU?Ú²ÓFcÚا مى�نماياند.«اهى شناخت دعا و شناخـت خـدا رت همرد آن�ها،ضـروركه يادكر

ÐK�U]t≈ ½]t?Ô¼ ÔuÓ"�« ]LlOÔ�« Ú³?ÓBdO«،اىست شنوى كه او؛يعنى:پس به خدا پنـاه جـو)٤٠/٥٦(غافر
ند به پيامبر اسالم است ـ پناهندگى يا استعاذه بنـده بـهدانا.در اين آيه ـ كه خطاب خـداو

د،سببا و بينا دانستن معبوا مى�بيند.شنود و او را مى�شنوى ياد شده كه صداى او ردگارپرور
دنده دعاى خوا شنـود،اطمينان خاطر داشته و خـدا رد كه نيايشگر در نيـايـش خـومى�شو

گاه از حال و روز خويش.د و نيز آشمار
انك ورزدد.شرك آميز آشكار مى�گـرحيدى و شراين جاست كه مرز جهان بينى تـو

فتارا كه�گرد و نه آنان را مى�شنوند كه نه صداى آنان رانند و از او تمنايى دارا مى�خودى رمعبو
/�١٤اهيم،(ابر»Ê]— ÓÐÒ� wÓ"ÓLlOÔb�« ^ŽÓ¡U≈اهيم مى�گويد:«ت ابرهگين گشته�اند،مى�بيند.حضرو اندو

٣٩(»¼ÔuÓ�« Ú×?Ów^≈ ô �ÓtÓ≈ ¼ ôÔu?Ó2 ÓœUÚŽÔÁuÔ8 ÔC?ÚKBs?OÓ� ÓtÔb?�« Òs¹Ó�« Ú×ÓL?ÚbÔ� K]t?— Ó»Ò�« ÚFÓ�UÓL?sO«،غافـر)٤٠/

ا در حالى كه ديـنى او رنده است،هيچ خدايى جز او نيست،از ايـن روست كه ز؛او)٦٥
ا.دگار جهانيان رند پرورانيد؛سپاس خداواى او ناب مى�داريد بخوا برخويش ر

شن دعا و عبادت او است.نيايشگر،دن آفريدگار يكتا يكى از داليل رونده بوحى يا ز
نده و پاينده�اى مى�يابد كه حيات همه پديده�ها؛ا زد،او رى مى�آورند روآن گاه كه به خداو
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اد،هر پديده�اى رست.انسان نيايشگر به هر سو كه نگـركان به دست اوحتى خدايان مشر
نده مى�داند.دگار يگانه و زا پرورچشمه حيات جهان رد و سردار حيات مى�نگرنمو

ّا به سمت سپاس و ستايش خداى�حىند است كه انسان رشى نسبت به خداوچنين نگر
دى ديگرجوانند به مود نمى�تومى�كشاند؛نه ستايش كسانى كه از او هستى يافته�اند و خـو

دگار است كه مساله حمد»�از اسم�هاى نكويى پرورّتباط با اسم�«حىحيات بخشند.در ار
ااندن را مى�ستايد.يعنى: خواهد،او رى بخوح شده و نيايشگر،پيش از آن كه از او چيزطر
د. نيايشنده و پاينده مى�آغازد يگانه و زا با ستايش معبوده و نيايش راستن مقدم شمرخوبر
ليا الله،چنين نيايشى است.او

حالى كه زبانغ گشته�اند؛درشيده و فارند كوبسا آنان،فقط در سپاس و ستايش خداو
ا ديده�اند،نهفانه،خدا را،در حال دعاى عارده�اند.زيرد يا كالن نگشوبه تمنا و حاجت خر

ا.گويى،آنان بهده�اند،نه دنيا و نفس و جسم خويش را مشاهده كرا.اسم زيباى او رد رخو
اهى است.اى حاجت خوه،نه جايى كه برّفته�اند؛تماشاگه اسماءاللتماشاگه ر

آن و صحيفهصيا چنين دعايى است.اين است كه در نيايش آنان در قردعاى انبيا و او
دارسپس متن�هايى كـه نـمـوه و ادعيه ديگر،متن�هاى خداشناسانـه مـى�يـابـيـم،وّسجـادي

استه�هاى حيات اين جهانى و آن جهانى انسان است.خو
هانند از نظارق ساخته است كه نمى�توا در نيايش غرلى و ابدى،چنان آنان رحيات از

�ÔqK�« ]NÔr]8 Ó�UpÓ�« ÚLÔKÚpند.«اغ گيرا سردند و يا خويشتن ر»�باز گرّهمند�«حىه�هاى شكوجلو

ðÔRÚð�« wÚLÔKÚpÓ8 ÓsÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÓMÚeŸÔ�« ÚLÔK?ÚpÓ8 L]sÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÔFe^8 ÓsÚð ÓAÓ¡UÔË ÓðÔc‰^8 ÓsÚð ÓAÓ¡UÔÐ OÓb„Ó�« ÚCÓOÚdÔ≈ ½]pÓ

ŽÓKÓ@ vÔq?Òý ÓwÚ¡Ì� Óbd¹*ðÔ�uZÔK?�« ]OÚqÓ2 M�« w]NÓ—U?Ë ÓðÔ�uZÔM�« ]NÓ—U?Ó2 K�« w]OÚqË ÓðÔCÚd?ÃÔ�« Ú×Ów]8 sÓ�« ÚLÓOÒX?

ËÓðÔCÚdÃÔ�« ÚLÓOÒXÓ8 sÓ�« Ú×ÓwÒË ÓðÓdÚ“Ô‚Ô8 ÓsÚð ÓAÓ¡UÔÐ GÓOÚdŠ "Ó»UÌ«ـ ٣/٢٦ان،(آل عمر ندا،اى؛بگو خداو)٢٧ 
اهىايى مى�بخشى و از هـر كـس بـخـومانـرواهى فـرايى!به هر كـس بـخـومانـروند& فـردار
اراهى خوا بخوى و هر كس رامى�مى�داراهى گرا بخوا باز مى�ستانى و هر كس رايى رمانروفر

انايى.از شب مى�كاهى و بهى توست.بى�گمان تو بر هر كاردانى،نيكى در ك( تومى�گر
نـدها از زده رده و مرا از مرنده رايـى و زايى و از روز مى�كاهى و به شب مـى�افـزروز مى�افز

ى مى�بخشى.اهى بى�حساب�[و شمار]�روزى و به هر كه بخومى�آوربر
دند& نيايش تعليمى�خدا به انسان است.يعنى،انسان در نيايـش خـوداراين آيه،در بر

جاى»�درّى�هاى�«حىه�گر»�و جلوّا بگشايد.تا خداى�«حىمى�بايد چنين زبان دل و زبان سر ر
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انديم، نمى�توب مطلق نگرد و محبوار و ستايشگر معبوجاى هستى تماشا نكنيم و سپاسگز
ان.متنا؛نه جاى بى�خبرا،آن جا،جاى قدسيان است و حمد سراه يافت.زيربه آستان دعا ر
حيد است و حمد.فت است.متن تودعا،متن معر

از كننده انسان و عطاكننده خوبـى وافرلك بخش و سرُا،مالك و مدر اين دعا خدا ر
مان و طبيعت مى�نگريم.ديگر،ق وزت و حيات و رزصه�هاى قبض و بسط قدرانا در عرتو

شد و سعادت انسان نمى�ماند.نده از جريان خير و ردارغين وبازدهاى درواى معبوجايى بر
ماندى مى�بيند كه در هر زى با چنين معبوگوا در گفت ود رنيايشگر،در هنگام نيايش،خو

ى نام�هاى بلند او پيداست و حيات بخش.ه�گرو مكان،جلو
ترا عبادت و حتى عـبـادت بـر،بر پايه اين آيات اسـت كـه دعـا ر(ع)امام محمد بـاقـر�

ش يافته است كـهپرور(ع)ت در مكتب دعاى امام على بن الحسين�مى�شناساند.آن حضر
ش داشته است.دگاره�اى با پرورنيايش�هاى ويژ
مى�يابدشنى درآن كريم،به روة و قرّه،در سنجش دعاهاى صحيفه سجادينيايش پژو

ىده است.بسياردگار حى نيايش مى�كرى�هاى پرورحى و هدايتگرتو وكه امام سجاد،در پر
نده و پايندهد يگانه و زان سپاس نامه يا ستايش نامه معبوا مى�تواز نيايش�هاى امام سجاد ر

فة حمده على ما أبالهم من مننه المتتابعةالحمدلله الذى لو حبس عن عباده معردانست.«و
قه فلـما فى رزعوّسه.و توا فى مننه فلم يحمدوفوّة،لتصرو اسبغ عليهم من نعمه المتظاهر

ص(ا كما وه فكانوّ البهيمـيّة الى حدّد االنسانيا من حدوجولو كان كذلك اخـره،ويشكرو
ا؛سپاس خداى ر)٢٥/٤٤قان،�(الفر٣»ÊÚ¼ ÔrÚ≈ @ ôÓ½_UÚFÓÂUÐ ÓqÚ¼ ÔrÚ√ Ó{Óq^Ý Ó³öO≈فى محكم كتابه:«

ا از سپاس بخشش�هاى بى�پاياند و آنان را اگر از بندگان دريغ مى�نموكه شناخت سپاسش ر
ا سپاسدند و او ره مى�برد،آنان از نعمت�هايش بهرموم مى�فرسته�اش محروو نعمت�هاى پيو

ت،دند كه در اين صورى�اش نمى�كرارد مى�جستند و سپاسگزى�اش سونمى�گفتند.از روز
شارند در كتاب�استودند و چنان مى�شدند كه خداوط مى�كرانيت سقوه انسانيت به حيواز داير

اه�تر از آنهايند.ن چهارپايان�اند،بلكه گمرد:چوموفر
د،از يك سو،به سپاس و ستايشش نيايش داردگار،در حالى كه با پرور(ع)امام سجاد�

ت،همه از نيايش حضرت.در اين پارّش انسان و انسانيخاسته و از ديگر سو،به آموزخدا بر
دگار جهانيان است.نده دعا كه پروردعا شناسانده شده و هم دعاكننده و هم شنو

ت است از ستايش�نامه خدا،و دعاكننده،كسى است كه درپى شناخت خدادعا،عبار
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ا به سپاس�و  ستايشنده دعا يا خدا،كسى است كه انسان�ها رآمده است.و شنوو صفات او بر
ند.بدينا پاس دارلت انسانى�شان رانده است تا در بستر نعمت�هاى او،مقام و منزاخود فرخو
ستش آدمى�ياد مى�كند.ع پرترين نوان بر،از دعا به عنو(ع)نه است كه امام محمدباقر��گو

ى�در ماتم�شب�هاى�منحاضر�هاى منّبگاهى زيا رب آيا ر
ستى �فردر ميان ظلمتم،نورستى�فرماتمم�از�حد�بشد،سور 

م�هم�تو�باشم،دستگير           كس�ندارد من�درين�مـاتم تو�باشپايمـر
 نفـس ظلمــانـيــم دهّنيسـتىلـذت نــور مسـلمــانـيـم�ده

٤مايه�اىاسرنيست�از�هستى،مره�اى�ام،گمشده در سايه�اىّذر

اخناى بستر دعافر
ىسته به نيايشگـرب و شفاهى ملت�ها به دست مى�دهند،بشر پيوچنان كه آثار مكتو

د�ها چهدش در ميان نهاده است.بگذريم كه معبوا با معبـواسته�هايش رتمايل داشته و خو
ده�اند.ع بواسته�ها چه نوكسانى�اند و خو

شتد،همان نياز و احساس آدمى�در بستر نيايش است كه از سرديد نمى�پذيرآنچه تر
فته و از آنـاناغ بتان و خدايان رد.اين كه بشر،بر اثر نادانـى سـرمى�خيزخداجويانه�اش بـر

ايش�شان به دعاا در گرت الهى ران نقش فطـرا مى�نماياند.اما نمى�تـواه خطا رد،رتمنا دار
داخت.�پر�(ع)ن،مى�بايد به سخن نيايش شناسانه امام محمد باقر�ناديده انگاشت.اكنو

ده است:ى ياد كرترع برم،از دو نو�در حديث�هاى يكم و دو(ع)امام باقر�
ى عبادتى نسبت به عبادتى ديگر و بلكه همه عبادت�ها��«افضل العبادة الدعاء».تر.بر١

ستش نمايانده شده است.گـويـى،ج پرت،دعا در اودر اين بخش از سخن حـضـر
ا در قلهد تا اين كه خويشتـن رستش مى�نهد و قدم به قدم جلو مـى�روادى پرآدمى�پاى به و

استن از او.دگار و خواندن پرورد كه همانا دعا است يا خوستش حق مى�نگرپر
ن گام�هايى دانست كه انسانان چوا مى�توپس،تمامى�عبادت�ها يا آيين�هاى عبادى ر

د.ديك مى�سازى محبت الله نزفت الله و به تعبيرا به بلنداى عبادت يا معرر
ى پديده�اى نسبت به پديده�اى ديگر و بلكه همه پديده�ها�«ما من شى�ء افضلتر.بر٢

جل من ان يسأل و يطلب مما عنده».عند الله عزو
قعيت نيايـش درفته است تا مو،سنجشى ديگر انجام گـر(ع)م امام باقـر�در حديث دو
ى از پديده�ها يا عامل�هاىدد.بسيارح�آدمى�پديدار گرشد و تعالى روامل رميان پديده�ها يا عو
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ندد خداوند،اما هيچ كدام از آن�ها نزن شوهنموا به حقيقت رحيات،ممكن است انسان ر
ندد خداوكت است نزب�ترين پديده و حرند.به سخنى ديگر،دعا محبوا ندارجايگاه نيايش ر

د او.ب�ترين عبادت است نزان گفت؛دعا،محبونه كه مى�توهمان گو
ده استا به كار بردگار]�رد پرور،در پايان سخن خويش،تعبير�«عنده»�[نز(ع)امام باقر�

ندتاهى در كتاب خداوى كوهگذر جست و جوآن پى مى�گيريم.شايـد از ركه در آيات قر
ندگى دست يافت.دن نيايش در ميان پديده�هاى زتر بوفاى بران به ژربتو

د كهاغ دارا سرهايى رش چه چيزدگارد پرور�نز(ع)به هر حال،بايد دانست كه امام باقر�
نه كه خداشناسىد.همان�گوكت در حيات انسان مى�شمارع حرترين نوا براستن آن��ها رخو

فيت�هاى نامتناهى الطاف الهى،نيايـشگاهى از ظرساند،آند دعاشناسى مدد مـى�ربه رو
داند.ديك مى�گرا از اليه�ها عبور داده و به اعماق نزانسان ر

نيايشا آدمى،دربسترد،چرندگى ياد مى�شوكت يا پديده زترين حرآن گاه كه نيايش بر
ان، آياتى رد؟اكنواغ نگيرند بخشايند& بخشنده است،سرد خداوا كه نزترين�هاى حيات ربر

د.اهيم آوره خودر اين بار
.پاداش١

»ÐÓK?Ó8 vÓs?Ú√ ÓÝÚKÓr?ÓË ÓłÚNÓt?Ô� K?]tË Ó¼Ôu?Ó8 Ô×Ú"?sÏ2 ÓK?Ót?Ô√ ÓłÚdÔÁÔŽ M?ÚbÓ— ÓÐÒt?Ë Óš ôÓuÚ·ÏŽ ÓK?ÓO?ÚNr?ÚË Ó¼ ôÔrÚ

¹Ó×ÚeÓ½ÔÊu«ايش�يابددش به او گرجو؛يعنى:هر كس تسليم خدا باشد و با تمام و)٢/١١٢ة،(البقر
اهد داشت وش خودگارد پرورا در نزد رى خوكارو كار شايسته كند،پاداش تسليم و نيكو

ند .هگين نمى�شود و اندوا فرو نمى�گيرسى آنان رهيچ تر
ستدگار يكتا،پاداش اعمال انسان است كه بر پايه ايمـان و اخـالص و دود پرورنز

اه�اش ر و اندازّفته�اند.چنين پاداشى كه فقـط خـداى يـكـتـا حـدند شكل گـرداشتن خـداو
اهد گشت كه از اعماق هستى�اش به حقيقت گرويده و جز اومى�داند،نصيب كسانى خو

دى نداشته باشند.معبو
است پاداش نيكوخوند،روز و شب درنه،نيايشگر،كسى است كه از خداوبدين گو

مايگى�ها باال كشاندها از سطح فروح او راستى،روخود.شكى نيست كه چنين دعا و دردار
د.ا مى�داراز وت به پروو در عالم ملكو
شش متناسب با دريافت آن�نداشت؟د و كواست كننده پاداش حق بوخوان درمگر مى�تو

ند.ا باال ببـرد راست�هاى خوخوان،سق( درد كه نيايشگرن الهى سبب مى��شـوهنمواين ر
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حانى و اخالقى شان است.ساز كمال رواهند كه بسترهايى بخويعنى:از او چيز
اكهاست؛چرند بسيار خواست،بايد از خداوگفتنى است كه نبايد در دعا اندك خـو

ا ازشيار كسى است كه بهـتـريـن پـاداش رست.پس،نيايـشـگـر هـود اوهمه خوبى�هـا نـز
ش تمنا كند.دگارپرور

اى انسان�ها نگاه داشتـهند بـرد،پاداش شايسته�اى كه خـداوچنان كه اين آيه مى�آمـوز
ديان و مسيحيان ياد شده كه هرا مى�طلبد.در آيات پس و پيش،از يهـواست،اخالص ر

انده�اند.فتار يكديگر سخن رد كيش و را بر باطل دانسته�اند و در رى ركدام،ديگر
اناع�هاى عاميانه و جاهالنه پيروى ساخته و نزجه اخالص در دين دارا متوآن،آنان رقر

سيدهد به مرز اخالص نرى در عبادت خوا،تا دين دارا پايان مى�بخشد.زيرسى و عيسى رمو
ايد.ازك و ريا گردد و طاعت او به شرباشد،هر لحظه ممكن است طعمه نفس و شيطان گر

اه يافتگى او به اجابتاين رو،بايد دانست كه اخالص در عمل و عبادت نيايشگر،سبب ر
د؛نه تظاهر به ايمان و بندگى.اهدبوخو

»ËÓš ôÓuÚ·ÏŽ ÓKÓOÚNrÚË Ó¼ ôÔrÚ¹ Ó×ÚeÓ½ÔÊuتندگان اشارجام پاداش گيرآن در اين جا،به فر».قر
اين،طريق جسته است.بنابره و دلهراسته از اندوانى پيرد كه همانا،دست يافتن به رودار

د.يعنى،نيايشگران انسانى به حساب آورامش روا مى�بايد طريق آره رّى پاداش عنداللو جو
ديك�تـرى نزازح نوام و روا به ساحل آرد،لحظه به لحظه،خويشـتـن ردر مسير نيايش خـو

ب وده كجا و جان مضطرده است.جان آسواهم آورد كه در سايه ياد خداى يكتا فرمى�ساز
هگين كجا؟اسان و اندوهر

ه بدان مى�باشيم،اين است كه دعاكنندگان سه دسته�اند.ى كه ناگزير از اشارنكته ديگر
انستگارم كه همان را و دسته سوت راهند و دسته�اى آخرا مى�خوند دنيا ردسته�اى از خداو

م باشنداهد كه از دسته سوند هم از انسان�ها مى�خوا مى�طلبند.خداوت رهستند،دنيا و آخر
آن،دنيـا وحيدى قرا در جهان بينـى تـوهانند.زيردگى بـرت زدگى و آخرا از دنيـا زد رو خو

ند.ى تأثير مى�گذارده و هر كدام در ديگرت قابل تفكيك از هم نبوآخر
ا شناخته�اند و نهاى دنيا،نه خدا را برت رده و يا آخرك كرت تراى آخرا برآنان كه دنيا ر

ت،آخرا مى�نماياند و هم درد ره�هاى خواب و پاداش خدا،هم در دنيا جلوا.پس،ثودعا ر
داشت.اى برا سرت رانده�اند و آخرار خوا كشت�زا كه دنيا رچر

»8ÓsÚ@ ÓÊUÓ¹ Ôdb¹ÔŁ ÓuÓ»«Ób�« ^½ÚOÓ2 UÓFMÚbÓK�« ]tŁ ÓuÓ»«Ôb�« ^½ÚOÓË UÓšü«dÓ…Ë Ó@ÓÊUÓK�« ]tÔÝ ÓLFOÎÐ UÓBdOÎ««،٤(النساء/
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ا پاداشايش يابد، زيراهد،بايد به دين خدا گرا مى�خوكس پاداش�[نيكبختى]�دنيا ر؛هر)١٣٤
ا و بينا است.د خداست،و خدا شنوت نزدنيا و آخر

دانگى.بقا يا جاو٢
»ËÓ8Ó√ U?ÔðË²?OÔr?Ú8 s?Úý Ów?Ú¡Ì2 ÓLÓ²?ÓŸU?Ô�« Ú×?ÓO?Ó…Ub?�« ^½ÚO?ÓË U?Ó“M?¹Ó²ÔN?ÓË U?Ó8ÓŽ U?MÚb?ÓK?�« ]t?š ÓO?ÚdÏË Ó√ÓÐÚI?Ó√ v?Ó2Óö?

ðÓFÚIKÔÊuÓ«،ندگىگ زى كه به شما داده شده،ساز و بر؛و تمام نعمت�هاى دنيو)٢٨/٦٠(القصص
د شدنى است و پاداشى كـه درايش و جمال آن است؛دنيايى كه فانى و نابـودنيا و مايه آر

تر است،سپس آيا در نمى�يابيد كه شايسته اسـت�د خداست بهتر و پايـدارت نزاى آخرسر
جيح دهيد؟»متاع و زيور دنيا ترا برى رپاداش اخرو

 وّا،او حىنگ فنا.زيـرد نه رنگ بقـا دارحمان اسـت،ردگار رد پروربى�گمان،آنچه نـز
ادات ديگر در ايجاد و بقا محتاج او مى�باشند.بايد دانست كه خدا دنيا رجوم است،و موّوقي
ا نشان دهد. از اينى اش ردورزن گاه بشر نهاده است كه خرموا آزت آفريده و آن راى آخربر

رو،زيبايى�هاى نهفته در پديده�هاى اين جهان ـ�كه تجلى جمال الهى است ـ�فناپذير است.
نده،از زيبايى�هاى مانـدگـار خـداوّسته به اسماءالـلشكى نيست كه انسان�هـاى پـيـو

اهىهيده�اند و همـرتو ايمان به او از ظلمات نفسانى را،در پراهند گشت.زيـره�مند خوبهر
صه كه تالش كنند،آثار خير و جاويـدده�اند.آنان در هر عـرا كسب كره رّنور يا معيت الـل

ىد،ناظر همين جهت گـيـرت دارآن بدان اشـاراهند داشت.باقيات صالحـات كـه قـرخو
حيدى انسان است.منانه و تومؤ

حانىد روجوكات ودد،در حالى كه براز اين رو است كه تن آدمى�به خاك باز مى�گر
دستانه پايدار است.سعديا مرصه�هاى علم و هنر و ادب و خدمت�هاى انسان دواو در عر

د،درشش�هاى خداپسندانه آدمى�حكايـت دار!بقاى نام نيكو كه از كـوگزد هرنام نميـرنكو
ى از بقاى اسماءالله است.توحقيقت پر

اهد كه در بقا و فناى پديده�ها بينـديـشـنـد و درد مى�خوآن كريم،از مخاطبـان خـوقر
ها كنند.ا ران رق ديگرى و تجاوز به حقوكت كنند و نفس و سلطه�گرجهت بقا حر

صي( شده،انداختنى تـوشت و دورهيده و زآن و نهج البالغه نكـواين كه دنيا در قـر
ند است،نه،جهان كه آينه جمال و جالل خداوستانه انسان است و گرايش دنيا پرد گرمقصو

هش نيست.ار نكواوسز
ح مى�كند.مگر بندگانا طردن دنيا ره�مندى انسان از دنيا است كه مساله متاع بوع بهرنو
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د نساخته�اند؟ى خوار داد و ستدهاى معنوا بازى،دنيا رخداجو
دعاىدانه�هاى حيات باشند.يعنى،دراستين كسانى�اند كه در پى جاودعاكننده�هاى ر

ند به انسان�هانگ فنا.خداود نه رنگ بقا داراهند كه را بخـوهايى رند،چيزخويش از خداو
است است.عده�هاى زيبا و را داده است كه وت و بهشت رعده�هاى مغفرو

ند.ان مى�بايد از اين همه تمنا داشته باشند،نه از دنيا و متاع دنيا كه فناپـذيـرنيايشگر
ابر نمى�باشند.كت برنه حرى عقل و تعقل،اين دو گوازوا،در ترزير

»√Ó2ÓLÓsÚË ÓŽÓbÚ½ÓÁUÔË ÓŽÚbÎŠ «Ó"ÓMÎ2 UÓNÔuÓ�ô tO@ ÓL?ÓsÚ8 Ó²]FÚMÓÁUÔ8 Ó²ÓŸUÓ�« Ú×ÓOÓ…Ub�« ½̂ÚOÓŁ UÔr]¼ ÔuÓ¹ ÓuÚÂÓ�« ÚIOÓ8UÓW8 sÓ

�«ÚLÔ×ÚCÓds¹«،٢٨/٦١(القصص(.
ى.روز٣
»@ÔK]LÓœ UÓšÓqÓŽ ÓKÓOÚNÓ“ UÓ@Ód¹]�« UÚL×ÚdÓ»«ÓË ÓłÓbÓŽ MÚbÓ¼Ó— U“Ú�Î� UÓ‰UÓ¹ Ó8 UÓdÚ¹ÓrÔ√ Ó½]� vÓp¼ ÓcÓ� «Ó�UÓXÚ¼ ÔuÓ8 sÚ

ŽMÚbK�« ]t≈ Ê]K�« ]tÓ¹ ÓdÚ“Ô‚Ô8 ÓsÚ¹ ÓAÓ¡UÔÐ GÓOÚdŠ "Ó»U«اب عبادتكريا در محر؛هر گاه ز)٣/٣٧ان،(آل عمر
كرياىفت. [زش نمى�رقى مى�يافت كه در آن فصل انتظـارد او رزد مى�شد،نزاربر مريم و

اى تو آمده است؟مريم گـفـت:ايـن از جـانـبپيامبر]گفت:اى مـريـم،ايـن از كـجـا بـر
د واى او به شمـار آورا برى مى�دهد،بى�آن كـه آن راهد روزخداست.خدا به هر كه بـخـو

است كند.خوضى از او درعو
استخواست كند.درخوده و مى�بايد از او درش بودگارد پرورى انسان نزق يا روزرز

حانى.آنچه در اينصه�هاى روهاى جسمانى است و گاه در عـرص� نيازى،گاه در عرروز
ت مريماى حضرد برشتگان خوسيله فرند بـه وى مادى است كه خداوآيه آمده است،روز

ستاده است.فرو مى�فر
ن درناگوى�هاى گـوانند از روزند مى�تـوى در دنيا،گرويدگان بـه خـداون برروزافزو

د.ت دارفت شان تفاوجات ايمان و معرجه به درند كه با تودار شوخورت بربهشت و آخر
ا ازاكى حاضر ركريا پاسخ نيكويى مى�دهد.او در حـالـى كـه خـورمريم در پاسـخ ز

كسد و مى�گويد؛هرا يادآور مى�شوانين الهى رنى از قود،قانوحيم مى�شماردگار رجانب كر
ن ياد،نه به جنسيت ـ زند در عطابخشى خوا،خداوا داشته باشد.زيـراند جايگاه مرمى�تو

ه.ّليا اللد و نه به نسبت شخص با انبيا و اودن ـ�نظر دارد بومر
اييده به حقى گراغ مريم مى�آيد،بدين دليل است كه او نيايشگراگر مائده آسمانى سر

ق،و حتىاست كنند& رزخود كه درن دعا اقتضا دارد.قانود او است،تمنا دارده و آنچه نزبو
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ح او بر اثـرا،رود.زيرهايش پاسخ داده شـودن ـ�نيازاست كرخون دربنده دلداده حق ـ�بـدو
د.ت سير و گشت داراخالص در دعا و عبادت و ذكر،در عالم ملكو

ند كه هر گاها مى�نگـرى راخ و ناشمارى�هاى فرند،روزد خداواستين،در نـزدعا كنندگان ر
د كه مريـمد و انكار نـدارند.جـاى ردار مى�شوخوراهند يا بدان نياز داشته باشـنـد،از آن بـربخـو

ند در جهان سبب�هـاىا،خداودد.زيره�مند گرمين و دنيا بهرنيايشگر از مائده�هاى آسمانـى در ز
د دست يابند.هگذر آن�ها به هدف�هاى خونى نهاده است تا انسان�ها و ديگر پديده�ها از رناگوگو

استه�هاىسيدن به�خـوشنايى است،دعا نيز سبـب رما يا رونه كه آتش سبب گـرهمان گو
ا با جانان متصل ساختهد رآن،كسى است كه جان خوديك است.دعاكننده در منظر قردور و نز

د،دست يابد.اند به آن�چه نياز دارند مى�تواندن خداوسيله دعا و در جريان خواست.او به و
ند،بدين دليل است كه ماى شگفت انگيز دارن مريم،حال و روزانى چواگر نيايشگر

ن�درا يك سبب يا قانوا در جهان اسباب يا علت�ها نشناخته�ايم.يعنى،دعا رلت دعا رمنز
جهان آفرينش نمى�شناسيم.

ىالن الهى،با مشاهده الطاف حق و مقامات سالكان كوسوبسا كسان،حتى در ميان ر
نىد زا نزكرياى پيامبر كه مائده آسمانى رسل مى�جويند.زن دعا توه،به سبب يا قانوّان اللضور

ندث  يا فرزاراست�وخوند مى�آيد و از او دراستن از خداود،به سمت خـوه مى�نگرّلياء اللاز او
ند& حاجت انسان.آورنده دعا است و برا كه شنوا مى�شناسد و هم خدا رمى�كند.او،هم دعا ر

ش ـ بهكريا و همسرد تا زند بوى خداوه مريم،يادآورشايد،مشاهده مائده بر سر سفر
ست�دعاند.به هر حال،بايد گفت كه شناخت درند شواستار فرزغم سالمندى�شان ـ خور

و خدا،در حقيقت،شناخت سبب است و سبب�ساز.
كدد و دل آدمى�از شك و شـرستى شناختـه گـراستـى و دردن دعا،بـه راگر سبب بـو

دد؟ا ناممكن،ممكن نگرد،چراسته شوپير
»¼ÔMÓ�UpÓœ ÓŽÓ“ UÓ@Ód¹]— UÓÐ]tÔ� Ó‰UÓ— Ó»Ò¼ ÓVÚ� 8 wsÚ� ÓbÔ½ÚpÓ– Ô—Ò¹]WÎÞ ÓOÒ³ÓWÎ≈ ½]pÓÝ ÓLlOÔb�« ^ŽÓ¡U«٣ان،(آل عمر/

انـد؛ا خـوش ردگـارا ديـد،پــروركـريـا عـنـايـت خـاص خـدا بـه مـريـم ر؛آن جـا كـه ز)٣٨
اى دعاى بندگانـت رندى پاك به من عطا كن كـه تـود فرزا از جانب خـودگارگفت:پـرور

ا اجابت مى�كنى.ى و آن رمى�شنو
ستش،به دست مى�دهد كهادى اخالص در دعا و پراه يافته بـه وان رداستان نيايشگر

د،گاه سبب�ساز است و گاه سبب�سـوز.گـاه،تباط با دعاى بندگـان خـونـد،در ارخداو
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اهيمد و گاه،ابرا دارف در عالم كائنات رت و تصرا مى�نگريم كه باالترين قدرسليمان نبى ر
د.د مى�شوا مى�نگريم كه آتش بر او سرخليل ر

ان سالمندى پدر و مادر يحيى و اسحاقا در دوران آنان راهيم و همسركريا و ابرگاه،ز
د مريما نزدى.گاه،مائده آسمانى رهيده از ظلمات و نابوا رل رسونس رگاه،يومى�يابيم.و

ن مسيح.اريود حومى�نگريم و گاه نز
اه شناخت دعا و خداتأمل و تفكر در حيات كسانى است كـه درشن�ترين ربى�گمان،رو

فيت�هاىا و هم ظرا شناخته�اند و هم خدا رند.آنان هم دعا ردگارگزيده پروران بره نيايشگرگرو
د،بدين معنا نيسـت كـهه دعا گفته مى�شـوا.آنچه دربارن يا سبب دعـا ران و نهفته در قانـواوفر

د،دست�يابىدد. مقصوج�گرفته شده و يا كم ارسبب�هاى ديگر در جهان اسباب يا علل ناديده گر
د جست.ان از نيروبخشى آن در حيات اين جهان و آن جهان سوبه حقيقت دعا است تا بتو

هىدى و گروان ـ�در حاالت فرى�هاى شگفت انگيز نيايشگرآن از پيروزنه كه قرهمان گو
نه نيست كهخى نيايش�ها سخن گفته است.يعنى،اين گودگى براند،از بيهوـ سخن مى�ر

د. نيايش�هاىى نهاده شوگذارل و تأثيرع دعاكننده�اى در مرز قبوع دعايى و از هر نوهر نو
ده�اند.پس دو دسته نيايشگر  بـهخ،نيايش�هاى بيـهـوخ و دوزدگان در دنيا و برزغفلـت ز

.جاهل و غافل از ياد خدا.٢دگار.ف به دعا و مقام پرور.عار١ند:چشم مى�خور
ه وّا به مرز ايمان به اللاند كه خويشتن را هدايتگر انسان�هايى مى�خـوند رآن،خداوقر
ستان�هاى آكنده از نعمت،زبان به نيايش و ستايشديك ساخته�اند.آنان در بـوه نزّلقاءالل

ان،ازديد،چنين بندگانى،همان كسان هستند كه در دنيا بيش از ديگرخدا مى�گشايند.بى�تر
نداست.د خداوب ترين چيز نزفته�اند.به سخنى ديگر،دريافته اند كه دعا،محبوه گردعا بهر

ايش به مالقـاتگز گركى از دعا و مناجات با خدا نداشتند،هـراگر آنان،چنين فهـم و در
خدا و تسبيح و حمد او در باطن�شان پديدار نمى�گشت.

»≈Ê]�« ]cs¹Ó8¬ ÓMÔË «uÓŽÓLKÔB?�« «u]�U×Ó U¹ ÓNÚbN¹rÚ— ÓÐN̂ÔrÚÐ SL¹Ó½UNrÚð Ó−Úd?8 ÍsÚð Ó×Ú²NrÔ½_« ÚNÓ—UÔ2 w

łÓM] UM�« ]Fr?O*œÓŽÚuÓ¼«ÔrÚ2 NOÓÝ UÔ³Ú×Ó½U?ÓpÓK�« ]NÔr]Ë ÓðÓ×O]²ÔNÔr?Ú2 NOÓÝ UÓÂöÏË Óš¬dÔœ ÓŽÚuÓ¼«ÔrÚ√ ÓÊ�« Ú×?ÓLÚbÔ� K]t

—Ó»Ò�« ÚFÓ�U?ÓLs?O«هاى شايسـتـهده�اند و كـاردگار كسانى كه ايـمـان آور؛پـرور)١٠ـ١٠/٩نس،(يو
ستان�هاىن�[جايگاه]�آنان در بوُاهنمايى مى�كند،از با به [پاداش] ايمان شان رده�اند،آنان ركر
ا  است،دگاران است.دعاى آنان در آن�[بهشت]�پاكا كه تويى بار پرورها رونعمت جويبارپر

ا.دگار جهانيان�رند پروردشان،سالم وپايان دعاشان،سپاس خداوو درو
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م؛اجابت دعاگفتار دو
د زير اختصاصارده و به مـوآن،اندك بود عدم اجابت دعا در قرارگفتنى است كه مو

د:دار
٥گشت به دنيا و انجام دادن كار خير..تقاضاى باز١

٦خ..دور شدن از عذاب در دوز٢

دگان به شمار مى�آيند.ع دعاهاى اجابت نشده و بى�ثمر،غفلـت زگويندگان اين نو
ستىاستى و درا به را دعاكننده كسى است كه خدا راند.زيران دعا خوا نمى�تودعاى آنان ر

د.ايش دارمى�شناسد و به او گر
٧اهه.ده و در بى�رند غفلت ز.نجات يافتن فرز٣

٨دگار با چشمان سر..مشاهده پرور٤

٩ك.ست مشر.آمرزيدن سرپر٥

دناسته�هاى انبيا است كه به دليل ناسازبواست� باال سه تاى آخر آن،خواز ميان پنج خو
د اجابت دعـاىارانده شده است.ناگفته نماند كـه مـون دعا اجابت آن ناممكن خـوبا قانو

آناه با دليل است.يعنى، قرده و همرآن كريم بسيار بوندگان در قرليا و ايمان آورانبيا و او
ديك شده است.بدينل نزنه دعايى به اجابت و قبوتباط با دعا به دست مى�دهد كه چگودر ار

كتل يا مستجاب حرن دعا آشنا گشته و به سمت دعاى مقبوان با چند و چوسان،نيايشگر
ت داشت.اونس اشارت يوان به نيايش حضرگاهى از اين قاعده�ها مى�تواى آمى�كنند.بر

اف به ستم پيشگى،دعايش؛ دعاى مستجـاب�حيد و تسبيح داشت و اعتـرار به تـوكه اقر
املى است كه در باطن وط به عاملى يا عوآن،مشروگشت.پس،اجابت دعا در منظر قر

آمده است.ت فعال دردار دعاكننده به صوركر
»ËÓ–ÓM�« «^Êu≈ –Ú– Ó¼ÓVÓ8 ÔG?Ó{U³Î2 UÓEÓs]√ ÓÊÚ� ÓsÚ½ ÓI?Úb—ÓŽ ÓKÓOÚt2 ÓMÓœUÓ2 ÈE?�« wK̂ÔLÓ U√ ÓÊÚ≈ ô �ÓtÓ≈ √ ôÓ½ÚXÓ

ÝÔ³Ú×Ó½UÓpÓ≈ ½Ò@ wÔMÚXÔ8 sÓE�« ]�ULsO«،اها [يادكن]هنگامى�كه خشمناك رنس ر؛و يو)٢١/٨٧(االنبياء
ا در تنگنا نمى�نهيم،پس در آن تاريكى��هاد كه هيچ گاه او رفت و گمان برخويش در پيش گر

ده�ام.ان بوداشت كه هيچ خدايى جز تو نيست،پاكا تو،بى�گمان من از ستمكاربانگ بر
»2ÓÝUÚ²Ó−Ó³ÚMÓ� UÓtÔË Ó½Ó−]OÚMÓÁUÔ8 sÓ�« ÚGÓrÒË Ó@ÓcÓ�pÓ½ ÔMÚ−�« wÚLÔRÚ8MsO«،ا پاسخ؛آن گاه او ر)٢١/٨٨(االنبياء

هانيم.ا مى�رمنان رنه موهانيديم و بدين گوه را از اندوگفتيم و او ر
ب وح و ايوان ديگر نيز ياد شده است،مانند:نوه انبيا،از اجابت دعاى پيامبردر سور
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د.ل و اجابت دعاى انسان مى�شـوهايى سبب قبـوشنى پيداست كه چه چـيـزكريا.به روز
ن داده�اند.اينكهنموده و رح كرا مطراعد استجابت دعا رامامان شيعه،بر پايه همين آيات قو

سى،نمازى خدا و موايت گفت و گوت با روديم.آن حضر�باز مى�گر�(ع)به كالم امام باقر
د:ا عامل اجابت دعا مى�شمارقت رل واو

قتها،اء من صلى الصالة لوسى…الهى فما جزان قال موسى بن عمر«لما كلم الله مو
ند با؛آن گاه كه خداو١٠له و ابيحه جنتى»سى اعطيه سؤقتها دنيا.قال يا مولم يشغله عن و

قتـشا در والها،پاداش كسى كه نمـاز رسى گفت…بـاران سخن گفت،مـوسى�بن�عمـرمو
د:موجل�فرد،چيست؟خداى عزواندن نماز باز ندارقت خوا از به وى او راند و امر دنيوبخو

م.ا مى�سازا بر او روم و بهشتم را بر مى�آوراستش رخوسى،دراى مو
خته است كه تضمينا به او آمو�دعايى ر(ع)يحيى بن عالء نقل مى�كند كه امام محمد باقر�

ندد،نام�هاى خـداواهيم آورتاه كه خوايى انسان است.در اين دعاى كـوكنند& حاجـت رو
ند اجابت دعـاتنى نيايشگر نمايانده شده كه تأثير بسيـار در روح شده و بندگى و فـرومطر
گند بهات و سوگند به محمد و آل محمد يادشده.بايد دانست كه صـلـود.سپس،سودار
م استجابت دعا است.ازل،از لوسول و آل رسولت رمنز

ل و آلسوستـادن بـر رد فـرات يا دروا با صـلـود رسته دعـاى خـوفان سالك،پـيـوعـار
د دعاىده و سبب صعوه بوّاه مى�ساخته�اند.آنان،بى�گمان مظهر اسماء اللهمر�(ص)�لسور

ا در ميـانده�اند كه دعـا رصيـه كـردشان تـود.از اين رو،خـواهند بـوخالصانـه انـسـان خـو
م نيستات،چندان معلوديم.دعاى بى صلوغ گردن فارد نهاده و از دعا كرات�هاى خوصلو

دد.ديك گركه به كمال اجابت نز
ن اجابت دعا غفلت داشته و ندانسته�اند كه اجابت دعادعاكننده،غالبا از چند و چو

اقع،د.در وا دارت و در عين حال،تكميل كننده هـم رنه�هاى متفاودگار گوى پروراز سو
ه است كـهّليـاءالـله و اوّسل به اسـمـاء الـلدعاى كامل يا اجابت كـامـل دعـا،در گـرو تـو

از گشته�اند.افرستى شناخته�اند و در بندگى او سرا به درشان ردگارپرور
ل شدن دعاى ما:تباط با مقـبـوانيم كه دعاى تضمينـى اسـت در ارا بخوحال،دعايـى ر

محمدالقادر على طلبتى،قد تعلم حاجتى،فأسألك بحق محمد و آل  نعمتى وّلىهم أنت وّ«الل
ام رو نيازانمندى،استه من تولى نعمت من هستى و بر انجام خو؛خدايا،تو و١١ا قضيتها لى»ّلم

ى.ده سازآورا براهم كه حاجتم رمى�دانى،پس به حق محمد و خاندان محمد،از تو مى�خو
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ندستى از خداواند،نيايشگر شناخت درا دعاى تكميلى نيز خوان آن ردر اين دعا كه مى�تو
ايىصه حاجت روا در عرا.او رى رد مى�شناسد نه چيز يا كسى ديگرلى نعمت خوا ود.او ردار
نه ايمان وديدى نيست كه اين گـومندى خويشتن.تـرها و نيازگاه از نيازانا مى�داند و نيـز آتو

د.اهد بولى نيايش خوگاه الهى،تضمين�كننده قبوگند به پاكان دراه سوه،به همرّفت اللمعر
ف و دورند.چه قدر منحـرج مى�ز�مو(ع)حيد در اين كالم يا دعاى تعليمى�امام باقر�تو

دن باور�هاى دينى خويش مـتـهـمك آميـز بـوا به شراز حقيقت�اند كسانـى كـه شـيـعـيـان ر
دهت دعا شمرگند به پيامبر و خاندان او از ضرور�سو(ع)ند، اگر در سخنان امام باقر�مى�ساز

دد.ده گرى اجابت دعا گشواهى به سوسيلـه راقع بر اين است كه بدان وشده است،در و
د؟د از آنان ياد كرمگر اينان چه كسانى�اند كه نبايد در متن دعاى خو

اغ داريد؟حى سرف ول و آل او،عالمانى كامل به تمام ابعاد به دين و معارسوآيا جز ر
انترين نيايشگرگند به بـرگند به مقربان حق دانست و نيز،سوا مى�بايد سوگند به آنان رسو

ان به دست داد كه «خـداىا مى�تـول رسودعاشناس و خداشناس.كدام مـتـن دعـاى آل ر
نامه»�نباشد؟

ده�اند،آور�در دعاى سمات و نيز امامان ديگر در ادعيه ديگـر(ع)آنچه امام محمد باقر�
اآنى رف ناب قـر،معارًن خداشناسى و دعاشناسى�انـد.اسـاسـازيباترين و گوياترين مـتـو

خت.�آمو(ص)ان در همين�«نيايش نامه»�هاى خاندان پيامبر اسالم�مى�تو
ىان حقايق پنهان و آشكارگارگند به آموزگند به محمد و آل محمد،يعنى؛سوپس،سو

ند دردانه خداوار جاوند.گفتنى است كه همين انوانى بدان نياز داركه انسان�ها در هر دور
گـو بـا،آن گاه كه آهنـگ نـيـايـش و گـفـت و(ص)ل�سـومان؛همـيـن خـانـدان رهسـتـى و ز

ستادند.ات مى�فرا داشتند،صلوشان ردگارپرور
گند به خانـدانات در دعا يا سول به صلـوسوش آل رند كه سفـارظاهربينان مى�پنـدار

قعيتاتر از مـوقعيتى فرد.مساله،اين است كه آنـان مـوپيامبر در دعا،جنبه شخـصـى دار
ه�اى داشته�اند وحانى ويژده�اند.آنان،قابليت�هاى روند به دست آورد خداوبندگان ديگر نز

دگار ساخته�اند.امى�داشته�هاى پرورترين گرا برد رخو
محمدستادن برد فرا با درود ر،نيايش خو(ع)ضا�جاء بن أبى ضحاك مى�گويد:امام رر

١٢مى�آغازيد».(ص)�و خاندان محمد�

ديـكى نـزا به شگفـتـى�هـاى بـسـيـارآن،انسـان رصه آيـات قـرهى در عـرنيـايـش پـژو
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گى�هاى آيات نيايشاغ داريم كه ويژا در تاريخ و جهان سرداند.كدام كتاب نيايش رمى�گر
فت�ا مى�نگريم كه معـرنه�اى را داشته باشد؟در اين آيات،گاه نيايش�هاى متعالـى و نـمـور

ا كه دردگان رند.و گاه نيايش�هاى عادى و گاه نيايش�هاى شيطان و غفـلـت زى دارآموز
آن�ها نيز شناخت�هايى به دست مى�آيند.يعنى،مسايل حيات و خلقت و طبيعت و جامعه

ا درشيان رش و عـرخ و بهشت و عرستاخيز و دوزخ و رالم برزو تاريخ و حتى مسايل عـو
ن و سبب مى�شناسيما يك اصل يا قانون بر اين�ها،نيايش رآن مى�يابيم.افزون نيايشى قرمتو

لى جهان پديدهايى در نظام علل و معلوكه در سبب يا علت�هاى ديگر تأثير نهاده و تغيير
دازيم.از اين همه كه بگذريم،قاعدهد.شايد در بحث دعا و تقدير به اين مساله بپرمى�آور

ان نيايش از جانب آفريدگار انسان واخوها فرآن،بارد.قرح مى�شـول دعا طراجابت يا قبو
اان حاجت روهايى مى�تـوها به دست داده كه از چه مسيـرا يادآور گشته و نيز،بـارجهان ر

ن دعا مى�آيد،اموسش�هايى كه در ذهن آدمى�پيرد،به پرآن در آيات نيايشى خوشد.يعنى،قر
شنى پاسخ داده و نقطه ابهامى�بر جاى نگذاشته است.به رو

ايىان اعجاز محتوا مى�توآن رنه�اى از اعجاز قرهى،گود كه در اعجاز پژودم اين بومقصو
نه كه كتـابآن،كتاب دعا نيست؛همان گـوصه دعا دانست.قرو نيز اعجاز لفظى در عـر

آن،كتاب هدايت نسل�هاىق و فلسفه و تاريخ نيست.اما،از آن جا كه قرقصه و علم و حقو
ده است.ا بيان كرتبط با آن رانسانى است،دعا و مسايل مر

م،عالمه محمدتقى شريفى مـزيـنـانـىارگـود كه در اين جا يادى از استـاد بـزرجا دار
ـ كه موانى ركنم.ايشان در آخرين سخنر ـ در مشهد  د،پيشآن بوع آن،اعجاز قرضواديويى 

&استه�ام،دربارمان خود:به خدا قسم كه من هرزموآن كريم چنين فرح ابعاد اعجاز قراز طر
تان سخن بگويم يا بنويسم،مدت�ها دچار بهت و حيـره جاويدان خاتم پيامبراين معجز

ع كنم؟ده�ام كه از كجا شروبو
اندى از پيامبره انبيا كه ياد كرد.ما در سورمواستى چنين است كه استاد شريعتى فربه ر

نس پيامبر،از استجابـت آنو نيايش�هاى آنان شده است،مى�نگريم كه پس از دعـاى يـو
تنسيه»شهرد سالكان الى الله به نام«ذكر يوفته است.ناگفته نماند كه اين دعا،نزسخن ر

آنشه�اى از اعجاز قـرد.اين هم گوى دارناپذيرى�هاى شگفت انگيز و انكـارسازد و كاردار
ده است:مونس چنين فـرتباط با دعـاى يـوآن در اره نيايش است.به هر حـال،قـردر حوز

»2ÓÝUÚ²Ó−Ó³ÚMÓ� UÓtا پاسخ گفتيم.بعد آمده:«»�آن گاه او رËÓ½Ó−]OÚMÓÁUÔ8 sÓ�« ÚGÓrهانيديم.ه را از اندو»�و او ر
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هانيم.ا مى�رمنان رنه مو»و بدين گوËÓ@ÓcÓ�pÓ½ ÔMÚ−�« wÚLÔRÚ8MsOانيم:«و در پايان مى�خو
اه نشـانده و هم به انسان�هـا رح كرا طرايت يك نيايش،هم اجـابـت آن رآن،در روقر

ند.ديك سازان نزامش رونس به شادابى و آرن نيايش يوا با نيايشى چود رداده است كه خو
د.فا نسازا شكود رهگين باشد و استعدادهاى خوه اندوآن نمى�پسندد كه انسان هماريعنى،قر

د كه شادكامى�دراهم مى�آورا نيز در او فرا نمايانده و اين باور راه نجات انسان از غم رآن،رقر
پى چنين دعايى حتمى�است.

نه�ماننداغ بگيريم كه حداقل،يك نموا در ميان كتب نيايشى بشر سركدام كتاب دعا ر
تباط با نيايش،كتابـىآن كريم در اراين دعا يا ذكر نجات بخش به دست مى�دهند؟آيـا قـر

حال،دعـا وا نگاشت.به هران ناگفته�هـا رتاه نمى�تـواعجاز آميز نيست؟در اين مجال كـو
د.نمندى داراجابت دعا قانو

مان دعام:زگفتار سو
ابرمان�ها با يكديگر برايان دين به دست داده�اند كه زآن و احاديث پيشوخى آيات قربر

مان درى يافـتـه�انـد.از ايـن رو،زترقعـيـت بـرند مـود خـداومان�هـا نـزه�اى از زده و پـارنبـو
د اهل فلسفهاگير،حتى نزى است كه مى�بايد در آن انديشيد.پندار فرع ديگرضونيايش،مو

ا انجام داد كـهى ران كارمانى مى�تـوند و در هـر زتى با هم نـدارمان�ها تفـاواين است كـه ز
تى است ومان�هاى ديگر انجام دادن آن ممكن است.يعنى،نه ميان ماه�هاى سال تفاودرز

مان به دست مى�دهدله زها و شب�ها و ساعت�ها و لحظه�ها.اما تأمل در مقونه ميان روز
ى داشته باشد.ترمان بره�اى ديگر از زمان بر پاره�اى از زده و ممكن است پـاركه چنين نبو

حى قائل شويم ومان رواى پديده زگشايى از اين مساله،آن گاه امكان پذير است كه برازر
ا ايجادمان رند،بى�گمان زستى بنگريم.خداوت و تمايز باهم به درا در تفاوبخش�هاى آن ر

ج از مدار تسبيح و حمد باشد كه هـمـان مـدارمان خارده است،اما چنين نيسـت كـه زكر
شيد ون خورآن به پديده�هايى چوند در قرگندهايى كه خداواگير جهان هستى است.سوفر

ى است.حال،بايدلت آن�ها در جهان تسبيح گودار منزده،نموماه و تغيير روز و شب ياد كر
اند.چرى دارن تراى نيايش و تسبيح و حمد انسان،قابليت فزومان،بره�هايى از زگفت كه پار

مانى،چنين اثرف�هاى زخى ظرچنين است؟در پاسخ بايد گفت كه آفريدگار هستى،در بر
ى از نيايش وهگذر آن،نصيب بيشتر و بهـتـرت نهاده است تا بشـر از ريا خاصيتى متفـاو
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قاته�اى از اوده�اش پارصه مديريتى گسترى در عرض كنيد كه مديرستش داشته باشد.فرپر
د كها مى�پذيرمان�هايى كسانى رده است.او در چنين زى خاص لحاظ كراى امورا برد رخو

د.ست دارا بيشتر دومان�هايى خاص رند.يا اين كه او چنين زد او دارى نزمحبوبيت باالتر
تشان حـضـرد شدند،از پـدرجه خطا و جـفـاى خـوس(،متـوان يـوادرآن گاه كه بـر

اردند.پدر كه اقرد ـ�تقاضاى دعا كرس( بينا گشته بواهن يو ـ كه بر اثر لمس پير�(ع)�بيعقو
ديك دعاشان كند.آنانعده دادكه در آينده�اى نزفت.اما به آنان وا شنيد،پذيراف شان رو اعتر

كه همد، چرفته مى�شوشان پذيردگارب قطعا از جانب پروراطمينان داشتند كه دعاى يعقو
دعاى پدر است و هم دعاى پيامبر.

»�Ó‰UÓÝ Óu?Ú·Ó√ ÓÝÚ²ÓGÚHd?Ô� ÓJÔrÚ— ÓÐÒ≈ w½]t?Ô¼ ÔuÓ�« ÚGÓHÔ—u?Ôd�« ]ŠrOÔ«ب�پيامبـر]؛[يعقـو)١٢/٩٨س(،(يـو
ند& بخشاينده است.ست كه آمرزاهم كه اوش مى�خوم آمرزدگارايتان از پروردى برگفت:به زو

�،شب جمعـه(ع)ب�ت يعقو»�در كالم حضـرفسـواد از�«ها آمده است كه مردر تفسيـر
است بخشايش گناهانخوانست در همان شب يا روز درت مى�تو�آن حضر١٣ده است.بو
نهگردد.ون�تر گرى�اش فزوگذاراى شب خاص نهاد تا تأثيرا براى آنان داشته باشد.اما دعا ربر
ده است.ديدى نيست كه دعاى پدر يا پيامبر در همان ساعت از روز يا شب بى�اثر نبـوتر

ند.دن از خداواست كرخواى درى است برثرب و موف مطلومان خاص،ظراين،زبنابر
شب جمعه

ده است:«خداىموتباط با شب جمعه و فضيلت آن،چنين فر�در ار�(ع)امام محمد باقر
منىد ندا مى�دهد:آيا بنده مؤش خوتعالى،هر شب جمعه،از آغاز تا پايان آن،از جانب عر

اند و من،پاسخش دهم؟آيات و دنيايش بخواى آخرا برنيست كه تا پيش از سپيده دم،مر
گاه من توبه كند و من هم بـهمنى نيست كه تا پيش از سپيده دم از گناهانـش بـه دربنده مؤ

ده باشم و او تاا بر او تنگ كـرى�اش رمنى نيست كه من روزدم؟آيا بنده مـؤى او باز كرسو
ايم و به آنى او بيفزاهد و من بر روزا از من بخوى�اش رايش در روزپيش از سپيده دم،افز

اهد و شفايشى نيست كه تا پيش از سپيده دم از من شفا بخوگشايش بدهم؟آيا بند& بيمار
ده واد كرندان آزاهد تا از زده�اى نيست كه از من بخـوندانى و غم زمن زبدهم؟آيا بند& مـؤ

اهد كـهمن ستم ديده�اى نيست كه تا پيش از سپيده دم از من بخـوهايش كنم؟آيا بنده مـؤر
١٤ا بستانم؟».ى رم و داد وا بگيرا بستانم و من انتقام او ردادش ر
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روز جمعه
دهه كرهاى هـفـتـه اشـارى روز جـمـعـه در مـيـان روزتربـه بـر(ع)�در جاى ديـگـر،امـام بـاقـر�

ـ براست.سپس،ساعتى از ساعت�هاى روز جمعه ر ـ كه همان ساعت پايانى است  ترين ساعتا 
ف� استجابت  دعـاى،چنين روز و ساعتـى،ظـر(ع)ت�انده است.در منظر حضـرروز جمعه خـو

اندهشيد خوال خورسيده،در همين ساعت زو�ر(ع)انسان است.دعاى سمات هم كه از امام باقر�
ها،عصاراپسين آدينه رهاى هفته ساخته و ساعت وه روزا عصارند روز آدينه رد.گويى،خداومى�شو

مان] معنا مى�يابد.گند به زالعصر» [سوه�«وجوجهى از وساعات آن روز.اين جاست كه و
لهى من حين تزو اعطاه و˙من فيها حاجةإه عبد مؤّم الجمعه ساعة اليسأل الل«فى يو

ده�اى؛در روز آدينه،ساعتى است كه هيچ بنده ايمان آور١٥الشمس الى حين ينادى بالصالة»�
د.آن ساعت،ازآورا براهد،مگر آن كه حاجتش رند، حاجتى نمى�خودر آن ساعت از خداو

مانى كه بانگ نماز مى�دهند.شيد است تا زال خورزو
د.نيايشـگـرند مى�خورمان در دعا پـيـوع زضوع اجابت دعا با مـوضـوبدين سان،مـو

اپسينايى خويش باشد كه همانا ون بر مقدمات دعا،در پى ساعت حاجت رومى�بايد،افزو
اىا پذيـرب آدينه،دل و جـان آدمـى�ره غـروب و به ويـژلحظات روز جمـعـه اسـت.غـرو

د.تى مى�سازه�هاى باطنى و ملكوانديشه�ها و انگيز

م:مكان دعاگفتار چهار
ند،ت دارند،مكان�ها با هم تفاوت دارمان ها با هم تفاونه كه زبايد دانست همان گو

ستشش نيايش و پـرمين�هايى كه ارزت مى�باشند.بسا مكان�ها يا سـرزمكان�ها نيز متفـاو
ى در جهتن تره�هاى فزوان،بهرند.در اين جاهاى خاص است كه مى�توا باال مى�برانسان ر

د.اهم آوردستيابى به كماالت انسانى فر
ميـنترين مكان و زا برام رمين كعبه و مسجدالحـرند،سرزمگر نه اين است كه خـداو

انده است؟بى�گمان،مكان�هاىا خوى آن فرا در ايام� خاص به سـوشناسانده و انسان�ها ر
ند،هر چند كه نسبت بهى دارترى از مكان�ها برند كه بر بسيارد دارجومين وى هم در زديگر

دست مى�باشند.تبه�اى فروام در مرمسجدالحر
مايند: «ماتباط با مكان ها و نيايش�ها چنين است كه مى�فردر ار(ع)�كالم امام محمد باقر�

 فيستجاب له  فىّا البـرّه له،فأمّ إستجاب الل˙ و الفاجر ـ إّيق( احد على تلك الجبال ـ�بـر
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ـ نيك كر١٦ا الفاجر فيستجاب له فى الدنياه»�ّة و الدنياه،و أماآلخر دار�ـدار يا بدكر؛هيچ كس 
ا اجابـتند دعـاى او رف نكند،مـگـر آن كـه خـداوقـوه�ها�[در مكـه و ايـام حـج]ودر اين كـو

اى دنيايش.دار برد و دعاى بدكرفته مى�شوت او پذيراى دنيا و آخردار برمى�كند.دعاى نيك كر
تمين مكه و كعبه  اشارى مكان�هاى مقدس در سرزگذار�به تأثير(ع)در اين حديث،امام باقر�

تباط با مكان�ها معنا مى�يابد.ت در اراى دنيا و آخراى دنيا،يا برد.پس،دعاى مستجاب بردار
د،و يا اين�كه استجابتاقع نشوت حق ول حضرمان و مكان ديگر مقبواسته�ها در زشايد اين خو

اهد شد.اه با تأخير باشد.مكان مقدس،سبب شتاب در اجابت دعاى آدمى خوهمر
(ص)ل اللهسوم رحر

ضةند،مى�بايد به مسجد النبى و روام،فضيلت داراز مكان�هايى كه پس از مسجدالحر
د.ه كرالنبى اشار

ا سنتآن جا ردن در،به اين مكان شري( و خاص نظر داشته و نيايش كر(ع)امام محمد باقر
ـ سيد الساجدينارگو،در سخنى از پدر بزر�(ع)تد مى نماياند.آن حضران خوپدر چنين ـ�  (ع)ش 
ـ على بن الحسين�ايت مى�كند:«پدررو ـ كنار قبرپيامبر�(ع)م  دمى�ايستاد و بر او سالم مى�كر(ص) 

سيـد از خـداش مى�رده و [سپس]آن�چه بـه خـاطـرا ابالغ كـرسالتـش راهى مـى�داد كـه رو گو
كى كه پايين قبر و چسبيده به آن است،تكيهد.آن�گاه،به تخته سنگ سبز نازاست مى�كرخودر

دم و به قبـرا به تو سپرد رد:بار خدايا امور خومود و مى�فرمى�داد و در حالى كه رو به قبله بـو
پسنديده�اى،رو�(ص)اى محمد �ستاده�ات تكيه داده�ام و به قبله�اى كه بر،بنده�ات و فر(ص)محمد�

اى رانم شرم و نمى�توا كه بدان اميد بسته�ام به دست آورى رانم  خيرده�ام.خدايا من نمى�توكر
مندترمندى،نيازانم كه از آن بيمناكم،همه امور در دست تو است.پس،هيچ نيازد براز خو

اهد،همرگاه خوا از درى.خدايا مرانه سازم كه به سويم رواز من نيست و من به هر خوبى نياز دار
١٧د…».اهد بونده از  فضل تو نخودارا هيچ بازدان. زيرگرخير باز

شنايى آسمان�هاا،روآن،آن رند كه قر،تجلى گاه نور خداو(ص)ل الله�سوم ربى�گمان،حر
ه افكنده شـدهّاللى از نورتومين،پـرست است كه در جاى جاى زمين دانسته اسـت.درو ز

لسوم رمين ها يا مكان�ها،مانند مسجد النبى و حره�اى سرزديدى نيست كه پاراست،اما،تر
ند وتباط با نور خداوا مى�نماياند.يعنى،قابليت مكـانـى در ارى رن�تـرغ فزو،فرو�(ص)خدا

ند؟ابرت مكان�ها با هم برّان باور داشت كه قابليد.مگر مى�توح مى�شوتجلى آن مطر
فته�اند ـ يكسـانه در آنها جاى گـرّالله و غافل از ذكـرّآيا دو مكان ـ كه سالك الى الـل
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ه مكان�ها.آن�جاهستند؟هم قابليت بالفعل مكان�ها شايان اعتناست و هم قابليت بالـقـو
د.ا دارنه قابليت رفته،هر دو گوار گرقر�(ص)�مل اكرسوكه قبر ر

ى نسبت به جاهاى ديگر به حسابترا مى�بايد تجلى گاه بارزم پيامبر راين است كه حر
شتگان الهىآمد و شد است.فر�در آن�جا،در�(ص)ل خداسوسالت رديت و رد. نور عبوآور
دند.سته به�آنجا آمده و باز مى �گرپيو

تبطا انكار كنيم،در تفسير آيات مراهيم قابليت�هاى مكانى جاهاى خاص راگر بخو
دن آن�ها در هستى دچار مشكل مى�شويم.با مالئكه و فعال بو

ستخانه دو
ستد،خانه دوا مى�پذيرند،دعاى انسان رجمندى كه خداويكى از مكان�ها يا جاهاى ار

ىا،اماكنى بشماريم كه جمعيت كثيـره اماكن مقدسه رده�ايم كه همـاراست.ما عادت كر
ش،اما جاى خدا،آن�جا است.ت است و خاموانه آن�جا گشته�اند.بسا مكان�ها كه خلورو

دگـار وست،به معناى تكريم و تعظيم حق پـرورست و پاى نهادن به خانـه دوديدار با دو
ستانت دوهاى دينى و اخالقى ما است كه به زيارا از دستورت از پيامبر او است.زيرّتبعي

اهيمديك�تر خوند نزخت و به خداواهيم اندوه�هاى علمى و عملى خوها بهربرويم.در ديدار
ه عصر آمده ـ همين است.اصى به حق و صبر ـ كه در سورم توگشت.فلسفه و مفهو

ا تا خانهست مى�داند كه او ركل ديدار كننده از دوا موشته�اى ر،فر(ع)امام محمد باقر�
د.ا جاى استجابت دعاى انسان مى�شـمـاراهى مى�كند.و سپس،آن مكـان رست همردو

كننـدهدگار عطابخش مى�شناساند،حـال چـه ديـدارا پرورد رند خوگفتنى است كـه خـداو
استى داشته باشد يا نداشته باشد.خوست،دردو

نش از خانه بيـروادرست و براى ديدار دوده�اى بـر:«آن�گاه كه ايمان آور�(ع)امام باقـر
سيـد،ستـش رن او به خـانـه دود.چوا بر او مى�گـمـارشتـه�اى رجل،فـرد،خداى عـزوبـرو

دى،برى كرم پيـروگ داشتى و از پيامبرا بزرش مى گويد:اى بنده�اى كه حق مـردگارپرور
ا اجابـتان تا تورا بخواه تا عطايت كنم.مرم.حال از من بخوامى دارا گرمن است كه تو ر
١٨م!» ى]بياغازاسته�اى بر زبان آورى تا من[بى آن�كه خوكنم.سخن مگو

سخن آخر
�بر جاى مانـده(ع)ى در باب دعاشناسى در مكتب امام محمد باقـر�ناگفته�هاى بسيـار

و دعاى خير پدر و(ص)�آل محمد�حمان و عنايت محمد واست رم كه به خواست.اميد دار
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نـدك به نام فـرزان همين مقال متـبـرا در كتابى با عـنـوستان ناديده�ام،آن هـمـه رمادر و دو
م.پيامبر،به سامان آور

اها در ردى رار شد و به بيابانى در كوير پاى نهاد.مراهيم خليل بر شتر سوى،ابر«روز
اهيم به او گفت:غ گشت،ابرتن.او كه از نماز فارديد كه قد بلند داشت و جامه پشمينه بر

اهيم.اى خداى ابرد گفت:برى؟مراراى چه كسى نماز مى�گزبر
ا آفريده است.ا و تو راهيم كيست؟او گفت:خدايى كه مـراهيم گفت:خداى ابرابر

ش آمد!خانه�ات كجاست كه به ديدنت بيايم؟ا از كيش تو خواهيم خنديد و گفت:مرابر
د.ه كراو گفت:خانه من پشت اين آب است!آن�گاه با دستش به سمت دريا اشار

ى!تو دعايى كن و من آميـنـىاهيم گـفـت:آرى؟ابرى دارد كوير گفت:با مـن كـارمر
د خنديد و گفت:من سه سال است كـه!مربگويم!سپس من دعايى كنم و تو آمينى بـگـو

م كه دعا كنم!م دارى نشده!از خدا شرده�ام و خبردعا كر
ا به مند راستم كه خليل خـواستى؟او گفت:از او خـواهيم گفت:از خدا چه خـوابر

اد خدا رحمان!مراهيم خليل الراهيم هستم!ابـراهيم خنديد و گفت:من ابرنشان دهد.ابر
د.سه زا بونه�هاى او راهيم افكند و گودن ابرسپاس گفت و دست به گر

استان راست كه همه يكتاپرند خواهيم از خداودند و آمين گفتند:ابرآن گاه آنان دعا كر
ديد،دعـاىد:«بى��تـرمو�فـر��(ع)دد.امام باقـرد گرد و از آنان خشـنـوستاخيز بـيـامـرزتا روز ر

١٩د».ا در بر مى�گيران گناهكار ما راهيم،پيروابر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢/٤٦٦.الكافى،١
.همان.٢
 ـ٢٢اتى،دعاى يكـم/د صلـوجمه محموة،تـرّ.صحيفه سجـادي٣

٢٤.
.٨٦ى/.منطق الطير،عطار نيشابور٤
هت. سورحى و نبواض كنندگان از و.دعاى ستم پيشگان و اعر٥

.١٢ه سجده/،و سور٤٤اهيم/ابر
.٢٣/١٠٧ن،منوخيان.المؤ.دعاى دوز٦
ندش.اى فرزح برت نو.دعاى حضر٧
.٧/١٤٣اف، ه�االعرسى در طور سينا.سورت مو.دعاى حضر٨
اى آزر.اهيم برت ابر.دعاى حضر٩

.٢٢٧ق/.امالى صدو١٠
.٦٧٦سى/.امالى طو١١
.٢/١٨٢ضا،ن اخبار الر.عيو١٢
داختهى به اين مسايل پراد آقا تبريزا جواقبات»ميرز.كتاب«المر١٣

است.
.١/٤٢٠ه الفقيه،.من اليحضر١٤
.٨٩/٢٧٩ار،االنو.بحار١٥
.٤/٢٦٢.الكافي،١٦
.٥٥١.همان/١٧
.٢/١٧٨.همان،١٨
.٨/٣٩٢.همان،١٩


