حسن پویا
چکیده

از میــان دعاهــا و مناجــات هــای ّ
أئمــه(ع) ،آنچــه بــه دســت مــا رســیده اســت همــه سرشــار
از آمــوزه هــای بلنــد معنــوی و عرفانــی اســت .مناجــات هــای ّ
أئمــه(ع) کــه از عمــق جــان آنــان
سرچشــمه گرفتــه ،ســخنی اســت برخواســته از دل در ارتبــاط بــا خالــق جهــان هســتی ،آنــگاه
کــه در عالــم تنهایــی بــه درد دل هــای عاشــقانه و عارفانــه مــی پرداختنــد.
امامــان معصــوم(ع) در ارتبــاط بــا مــردم ،بــا هــر یــک بــه فراخــور فهــم و درک و شــأن و منزلــت
طــرف مقابــل ســخن مــی گفتنــدّ ،امــا آنــگاه کــه بــا خــدای بلندمرتبــه ســخن مــی گفتنــد از دو
ویژگــی مهــم برخــوردار بــود یکــی عظمــت خالــق و دیگــری بلنــدای نظــر امــام و شــناخت امــام
معصــوم(ع) بــدان گونــه کــه در مناجــات هــای امــام حســین(ع) و امــام سیدالســاجدین(ع) در
دعــای فرازمنــد عرفــه و ســایر دعاهــا و مناجــات هــا پیداســت.
اینــک در گفتــار کوتــاه نگاهــی خواهیــم داشــت بــه مناجــات هــای دهگانــه امــام جــواد(ع) کــه
ّ
در ده موضــوع مختلــف بیــان شــده و هر یــک راه گشــایی عظیــم بــرای حــل مشــکالت انســان
مــی باشــد .دل دادن و فــرا نوشــیدن ایــن مناجــات هــا ،چگونگــی ارتبــاط جواداالئمــه(ع) را بــا
خداونــد بــزرگ بازگــو مــی کنــد .و مــا را بــر آن مــی دارد کــه بر پــای ایــن الگــوی ارزشــمند بــا خالــق

هســتی ســخنی بگوییــم.
کلید واژهها :دعا و مناجات ،امام جواد(ع) ،مناجات های دهگانه ،ارتباط با خدا

مقدمه
دعــا و نیایــش در فرهنــگ بــزرگ و غنــی ّ
تشــیع و آموزههــای بلنــد امامــان معصــوم(ع) از
جایگاهــی رفیــع برخــوردار اســت.
حقایــق مختلــف و مفاهیــم عمیــق معنــوی سراســر دعاهــای ّ
أئمــه(ع) را پــر کــرده اســت و

راه رســیدن بــه معبــود را بــه مــا مینمایانــد .زبــان دعــا و نیایــش و مناجــات در فرهنــگ تشـ ّـیع
از ویژگیهــای متعــددی برخــوردار اســت زیــرا سرچشــمه گرفتــه از منبــع وحــی و نــور آســمانی
اســت کــه در قلــب مبــارک و نورانــی رهبــران مکتــب ّ
تشــیع تابیــده اســت و در زبــان دعــا و
مناجــات تبلــور یافتــه و آنــگاه کــه بســیاری راههــا بــر آنــان بســته مــی شــود و ســتمگران راهــی
بــه بیــان حقایــق دیــن نمــی گذاشــتند ،در قالــب مناجــات و دعــا ایــن حقایــق آســمانی بیــان
میگشــت و اهــل آن را بــه ســوی نــور و روشــنایی هدایــت مینمــود.
ّ
أئمــه(ع) در بیــان دعــا و مناجــات اهدافــی را دنبــال میکردنــد ،از جملــه میتــوان بــه برخــی
از آنهــا اشــاره کــرد:
 .1ایجاد پیوند استوار و ناگسستنی با خالق جهان؛
 .2ایجاد آرامش روحی و معنوی و قدرت در آدمیان؛
 .3رفع تردیدها و نگرانی ها ،دلهره ها و تزلزل ها در زندگی؛
 .4آموزش روش ها و معیارهای مورد نیاز در زندگی انسانها؛
 .5چگونگی نجات انسان از دریای ّمواج و سهمگین هستی؛
 .6چگونگی برقراری ارتباط با سایر انسانها و حضور در اجتماع؛
 .7نشان دادن بهترین سبک و روش زندگی در صحنه فردی ،اجتماعی ،فرهنگی و...؛
 .8شناخت معیارهای انتخاب همسر بهترین نحوۀ برخورد با فرزندان؛
 .9چگونگی گام نهادن در عرصه اقتصادی و کار و تالش و کوشش؛
 .10توجه به کرامت انسانی در دعاها و مناجات ها؛
ّ
انسانیت و حقوق یکدیگر؛
 .11شناخت اصول
 .12گشــودن بهتر یــن و ارزشــمندترین راه هــای ارتبــاط بــا واالتریــن موجــود عالــم یعنــی خالــق
سال بیست و سوم
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(ع)

و آفرینــش و هســتی بخــش جهــان.
در ابتــدا در بــارۀ چگونگــی بیــان ایــن مناجــات ســخنی کوتــاه و ترجمــه گونــه از متــن ابتدایــی
خواهیــم داشــت ،ســپس بــه خصوصیــات ایــن مناجــات بــا ســایر مناجاتهــا اشــاره میکنیــم.
در خاتمه نیز به برخی از فرازهای مناجات می پردازیم.
1

مناجات نامه صداق امام جواد
نوفلــی در ایــن روایــت نقــل مــی کنــد ،پــدرم خــادم علــی بــن موســی الرضــا(ع) بــود و چنیــن
حکایــت کــرد :آنــگاه کــه مأمــون دختــرش را بــه تزویــج محمــد بــن علــی امــام جــواد(ع) درآورد.
حضــرت بــرای او نوشــت« :بــرای هــر زوجــه ای صداقــی از امــوال شــوهر وجــود دارد .و امــوال
مــا را خداونــد در آخــرت ذخیــره کــرده چنانکــه امــوال شــما را در ایــن دنیــا قــرار داده اســت .و
مــن مهر یــۀ دختــر تــو را ،اســباب و وســائلی قــرار مــی دهــم کــه جــواب گــوی مســائلی مــی باشــد
«الوســائل إلــی المســائل» و آن مناجاتــی اســت کــه از پــدرم بــه مــن رســیده و او از پدرانــش تــا بــه
حضــرت علــی(ع) مــی رســد و او از نبــی مکـ ّـرم اســام(ص) ،و پیامبــر خــدا از جبرائیــل دریافــت
کــرده اســت .جبرئیــل بــه پیامبــر(ص) خطــاب میکنــد :پــروردگارت مــی گویــد در ایــن مجموعــه
کلیدهــای گنــج هــای دنیــا و آخــرت نهــاده شــده اســت و آن را خداونــد وســیله هایــی بــرای
رســیدن بــه خواســته هایــت قــرار داده تــا بــه مــرادت برســی و ســرانجام خواســته هایــت فراهــم
گــردد .لکــن ایــن اســباب ارزشــمند را بــرای حوایــج دنیــوی بــه کار مگیــر زیــرا کــه از بهرههــای
آخــرت بــاز مــی مانــی .ایــن وســائل دهگانــه بــرای رســیدن بــه مســائل دهگانــه اســت ،کــه بــا
کو بــۀ آنهــا آمــال و خواســته هایــت گشــوده مــی شــود ،و در نتیجــه بــه فرازمنــدی دســت خواهــی
2
یافــت».
ایــن مناجاتهــای دهگانــه عبارتنــد از :مناجــات اســتخاره ،مناجــات اســتقاله ،مناجــات
ســفر ،مناجــات طلــب رزق ،مناجــات اســتعاذه ،مناجــات طلــب توبــه ،مناجــات طلب حج،
مناجــات جهــت برداشــتن ظلــم و ســتم ،مناجــات شــکر الهــی و مناجــات طلــب حاجــت.
(ع)

سبک و سیاق مناجاتها
 .1در ابتــدا عنــوان هــر یــک از مناجــات هــا آمــده -ماننــد :المناجــاة باالســتخارة ،المناجــاة
بطلــب التو بــه ،و  ...ایــن عناو یــن محتــوای کلــی هــر مناجــات را نشــان مــی دهنــد.
گشایش در مناجات امام جواد

(ع)
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اینکــه عنــوان هــر یــک بــا کلمــه مناجــات مشــخص شــده ،نشــانگر وســیله ای بــرای
راهگشــایی اســت در موضوعــی کــه انســان آن را طلــب مــی کنــد و خواســته خویــش را در ایــن
بــاره بیــان مــی دارد و رو بــه درگاه الهــی دارد تــا آن خواســته یــا عمــل را کــه در صــدد انجــام آنســت
ً
بــه ســرانجام مفیــد و ســودمندی بیانجامــد .و کلمــه بــاء بعــد از «المناجــات» نیــز ظاهــرا نشــانۀ
سـ ّ
ـببیت اســت ،مناجــات بــرای شــکرگذاری مناجــات بــرای رفــع ظلــم و. ...
 .2نکتــه دیگــر اینکــه هــر مناجــات بــا <ب ْســم اهَّلل َّالر ْح َم َ
يــم> آغــاز شــده اســت ،در
ِ ِ ِ
ــن ّالر ِح ِ
ِ
ً
حالــی کــه معمــوال دعاهــا و مناجــات هــا ســبک و ســیاق دیگــر دارنــد ،لکــن ایــن ده مناجــات
بــه «بســم اهلل» ّ
مقیــد شــده انــد جــز مناجــات طلــب رزق؛ چیــزی شــبیه ســورههای قرآنــی کــه بــا
«بســم اهلل» آغــاز مــی شــوند.
تکیــه بــر جملــه شــریفهِ < :ب ْسـ ِـم اهَّلل> و اتصــال آن بــه دعــا و مناجــات ،قابــل تأمــل و دقــت
ّ
نکــه تأ کیــد شــود کــه پــس از < ِب ْسـ ِـم اهَّلل> «اللهــم» آمــده اســت ماننــد:
اســت ،بــه خصــوص آ 
ّ
«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم اللهــم إنــی أعــوذ بــک مــن ّ
ملمــات نــوازل البــاء »...کــه در مناجــات
ّ
ّ
اســتعاذه آمــده اســت؛ و یــا« :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم اللهــم ارزقنــی الحــج الــذی فرضتــه علــی
ً
مــن اســتطاع الیــه ســبیال »...کــه در مناجــات طلــب حــج بیــان شــده اســت .ظاهــرا ایــن نکتــه
منحصــر بــه ایــن مناجــات و مناجــات خمــس عشــر -پانــزده گانــه -امــام ســجاد(ع) میباشــد کــه
3
اهَّلل َّالر ْح َمـ ِـن َّالر ِحيـ ِـم> آغــاز شــده اســت.
هــر کــدام بــا < ِب ْسـ ِـم ِ
 .3ســوم اینکه پس از < ِب ْسـ ِـم اهَّلل> شــروع هر مناجات بســیار متناســب با عنوان درخواســت
ً
آن مناجــات اســت و یــا اشــاره ای بــه آن حاجــت و خواســته دارد .مثــا در مناجــات رفــع ظلــم
ّ
ّ
تمکــن فــی بــادک ّ
حتــی
آمــده اســت« :بســم اهلل الرحمــن الرحیــم اللهــم ّإن ظلــم عبــادک قــد
أمــات العــدل و قطــع ُ
الســبل و محــق الحـ ّـق و »...و در مناجــات ســفر نیــز آمــده اســت« :بســم
ّ
ً
ُ
ـفرا فخــر لــی فیــه ،و أوضــح لــی فیــه ســبیل ّ
الــرأی و
اهلل الرحمــن الرحیــم اللهــم ّإنــی ار یــد سـ
ّفهمنیــه.»...
تهــا ایــن اســت کــه چنانکــه در ابتــدا اشــارت رفــت ،بــه همــه
 .4امتیــاز دیگــر ایــن مناجا 
امامــان معصــوم(ع) رســیده و هــر یــک بــرای امــام بعــدی بازگــو کــرده اســت ،آن گونــه کــه حضــرت
رضــا(ع) فرمودنــد« :و هــی مناجــاة دفعهــا إلـ ّـی أبــی؛ و قــال :دفعهــا إلـ ّـی موســی أبــی؛ و قــال :دفعهــا
إلـ ّـی جعفــر أبــی؛ و قــال :دفعهــا إلـ ّـی محمــد أبــی ،و قــال :دفعهــا إلـ ّـی علـ ّـی أبــی؛ و قــال :دفعهــا
إلـ ّـی الحســین بــن علـ ّـی أبــی؛ و قــال :دفعهــا إلـ ّـی الحســن أخــی؛ و قــال :دفعهــا إلـ ّـی علــی بــن أبــی
سال بیست و سوم

122

تجلی قرآن در کالم امام جواد

(ع)

طالــب(ع)؛ و قــال :دفعهــا إلـ ّـی النبـ ّـی محمــد(ص) فــی صحیفة؛ و قــال :دفعها ّ
إلی جبرئیــل(ع).»...
و ایــن اهمیتــی بــس عظیــم اســت کــه آن را مناجــات همــه ّ
أئمــه(ع) قــرار داده اســت.
نکــه در نهایــت بــه جبرئیــل(ع) و خداونــد رحمــان و رحیــم برمــی گــردد و
 .5نکتــه مهــم تــر ای 
آن را حدیــث قدســی قــرار داده ،کــه از بیــان آســمانی و عــرش الهــی سرچشــمه گرفتــه اســت.
آمــوزگار آفرینــش خداونــد متعــال آن را آمــوزش داده اســت و راه و روش مناجــات و بندگــی را
بــرای رســیدن بــه آنچــه مطلــوب اســت و در آن قــرار داده اســت.
نکــه ارزش ایــن مناجــات آن قــدر عظیــم و بلنــد اســت کــه خطــاب
 .6مطلــب دیگــر ای 
میفرمایــد :آن را بــرای حوائــج دنیایــی قــرار مــده تــا بدیــن وســیله ارجمنــدی خواســته هــای
مانــدگار آخــرت را پاییــن آورده باشــی.
ایــن مســأله بســیار قابــل تأمــل اســت ز یــرا در حالــی کــه در برخــی عناویــن ایــن مناجاتهــا،
خواســتههای دنیایــی مطــرح شــده مثــل؛ طلــب رزق ،طلــب حـ ّـج ،طلــب حاجــت بــه صــورت
مطلــق و ماننــد آن .لکــن در ابتــدا بعــد از آنکــه آن را کلیــد گنــج هــای دنیــا و آخــرت داشــته ،بــه
ایــن نکتــه توجــه داده کــه در نهایــت هــدف آخــرت باشــد.
یتــوان آن گونــه طلــب کــرد کــه گرچــه در ظاهــر خواســتهها
آری در همــه حوایــج و خواســتهها م 
دنیایــی اســتّ ،امــا زمینــه ای بــرای رســیدن بــه جاودانگی و ابدیت باشــد.
ً
ز یــرا آنگونــه کــه در متــن مناجــات هــا مالحظــه مــی کنیــم تمامــا توجــه بــه مبــدأ آفرینــش،
وحدانیــت خداونــد ،بــی توجهــی بــه غیــر او و دل بریــدن از هــر آنچــه غیــر اوســت و اتصــال وثیــق
ّ
پیــدا کــردن بــه وصــل او و در جایــگاه «ال مؤثرفــی الوجــود ال اهلل» 4قــرار گرفتــن اســت.
 .7انتخــاب ده مســأله گــره گشــا در ایــن مناجاتهــای دهگانــه ،طلــب خیــر بــرای همــۀ
عمــر و در نتیجــه ورود در خیــرات ماندنــی آخــرت ،طلــب اقالــه و رهایــی بــرای رســیدن بــه
رحمتهــای بیکــران الهــی و نجــات از زنــدان پرمشــقت و سرشــار از فــراز و نشــیب ،طلــب
ســفری همــراه بــا ســامتی و دریافــت کرامــت هــای بــزرگ و نجــات از آفــات ســفر ،طلــب
روزی حــال و واســع و نجــات از فقــر و فالکــت و تنگدســتی از خــدای کریــم و غفــور و رحیــم،
طلــب اســتعاذه از ســختی هــای بالهــا و ناگهانیهــای زندگــی و زیســتی بــا کرامــت و بــه دور
از ســختیهای عواقــب کارهــا ،طلــب تو بــه همــراه بــا اخــاص و درخواســتی همــدم بــا قلبــی
شکســته و پا کــی از همــۀ عیــوب و تــاش بــرای آینــدهای نیکــو ،طلــب حــج بــرای انجــام آنچــه
واجــب شــمرده شــده و وقــوف در مشــاهد مشـ ّـرفه و برخــورداری از مزایــای بــی همتــا و بــی بدیــل
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اوقــات و اما کــن حــج و انجــام مناســک ایــن عبــادت بــزرگ الهــی ،درخواســت رفــع ظلــم و
برپایــی عــدل و داد و نجــات از همــه شــرور و شکســته شــدن گــردن ،گــردن کشــان و نااهــان و
ســتمگران ،و در نتیجــه نجــات محرومــان و بــی پناهــان ،مناجــات شــکر خداونــدی بــرای همــه
نعمتهایــی کــه بــه مــا عطــا فرمــوده اســت و حمــد و ســپاس ویــژه بــر همــه آنچــه بــه مــا عطــا
کــرده و آنچــه از مــا دور نمــوده اســت ،و نیــز مناجــات طلــب حاجــت بــا توجــه بــه اوامــر الهــی بــر
بیــان درخواسـتها و نیــز بیــان عجــز و ناتوانــی بنــدگان و دریافــت توفیــق الهــی بــرای نجــات از
خدعههــا و نیرنگهــا و تــوکل بــر او و خضــوع بــه پیشــگاه رحمــت الهــی.
در نتیجــه آنچــه در ابتــدای مناجــات آمــده« :تطــرق بهــا أبــواب ّالرغبــات فتفتــح؛ و تطلــب
بهــا الحاجــات فتنجــح؛ بــا ایــن مناجــات بکــوب بــر درهــای آرزوهــا تــا بــر تــو گشــوده گــردد و
خواســتههایت را بدیــن وســیله طلــب کــن تــا بــه نجــاح و رســتگاری برســی» ،بدینســان تحقــق
عینــی و واقعــی مــی یابــد.
در ایــن مجــال انــدک از میــان ده مناجــات بیــان شــده در ایــن روایــت ،تنهــا بــه نــکات قرآنــی
برخــی از آنهــا اکتفــا مــی کنــم ،امیــد اســت نشســتن بــر ســر مائــده قــرآن و روایــت ،گشایشــی
ژرف در امــور معنــوی مــان ایجــاد کنــد و دســتگیر و راهگشــای مــا در تمــام مراحــل زندگــی باشــد.
1ـ مناجات استخاره:
طلــب خیــر نمــودن از خداونــد متعــال از دســتورات قابــل توجــه اســت کــه در اســام بــه آن
ســفارش شــده اســت ،ز یــرا انســان از عاقبــت امــور خویــش آ گاه نیســت و اینکــه طلــب خیــر
میکنــد بــه جهــت آنســت کــه خداونــد بــه همــه امــور او آ گاه اســت و در واقــع عاقبــت کارهــا را
میدانــد ،از ایــن رو بنــده از خداونــد میخواهــد کــه آنچــه خیــر اســت بــرای مــن قــرار ده.
انســان در ایــن مناجــات هــم بــا طلــب خیــر کــردن از خداونــد مــی خواهــد تــا بــه آرزوهــای
خــود و مواهــب و رحمتهــای الهــی برســد و بــه ســوی بهترینهــا رهنمــون گــردد.
َْ
ََ
5
<وشـ ِـاو ْر ُه ْم ِفي ال ْم ِر> (آل عمران )159/3،به اســتخاره تفســیر شــده اســت.
در تفســیر نور الثقلین آیۀ:
ّ
6
نکــه در تجــارت آمــده اســت« :قدمــوا االســتخاره؛ ابتــدا از خداونــد خیــر بخواهیــد».
چنا 
ُّ
در روایــت دیگــری وارد شــده اســت« :إذا عزمــت علــی الســفر أو حاجــة ّ
مهمــة فأ کثــر الدعــاء
ّ
ّ
ّ
و اإلســتخاره ،فـ ّ
ـإن أبــی حدثنــی عــن أبیــه عــن جــده ّأن رســول اهلل(ص) کان ُیعل ُــم أصحابــه
ّ
اإلســتخاره کمــا ُیعلمهــم الســورة مــن القرآن»...؛امــام صــادق(ع) در چنیــن کلماتــی فرمودنــد:
«آنــگاه کــه عــزم ســفر کــردی یــا حاجــت ّ
مهمــی داشــتی ،بســیار دعــا کــن و طلــب خیــر نمــا ،ز یــرا
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پــدرم از اجــدادش ،نقــل کــرده اســت کــه رســول خــدا اصحابــش را بــه طلــب خیــر تعلیــم مــی داد
7
چنانکــه ســورههای قــرآن را بــه آنــان میآموخــت».
امــام جــواد(ع) در ایــن مناجــات نیــز از خداونــد در امــور مختلــف طلــب خیــر مــی کنــد و عرضــه
نچــه بــر آن عــازم شــدم و عقلــم بــر آن کشــید،
مـیدارد« :خدایــا مــن از تــو طلــب خیــر مــی کنــم در آ 
تــو امــور را بــر مــن آســان گــردان و مــرا کفایــت فرمــا ،»...کــه حکایــت از طلــب خیــر دارد.
 .2مناجات استقاله:
اســتقال بــه نوعــی درخواســت چشمپوشــی اســت .آنجــا کــه شــخص از آنچــه کــرده یــا
گفتــه خــود پشــیمان مــی شــود ،از خداونــد طلــب مــی کنــد کــه گذشــته او را نادیــده بگیــرد.
امیــد بــه رحمــت واســعۀ الهــی موجــب مــی شــود تــا انســان از خطاهــای خــود بازگــردد و از
آنچــه نابجــا انجــام داده اســت طلــب عفــو و بخشــش نمایــد تــا آنجــا کــه خــود را مســتحق
ْ
عــذاب الهــی مــی بینــد و لکــن بــا توجــه بــه رحمــت واســعه الهــی کــه فرمودَ :
<و َر ْح َم ِتــي َو ِسـ َـعت
ُ َّ َ
كل شـ ْـي ٍء> (األعــراف )156 /7 ،اســت بــه اســتقال و طلــب چشمپوشــی رو م ـیآورد.
در ایــن مناجــات امــام جــواد(ع) بــه مــا مــی آمــوزد کــه بــه فضــل الهــی امیــدوار باشــیم زیــرا:
َ ُ
َ ُ
ََ َ َ ْ ُ
ْ َ
اهَّلل َعل ْيكـ ْـم َو َر ْح َم ُتـ ُـه لك ْن ُتـ ْـم ِمـ َـن الخ ِاسـ ِـر َين> (البقــرة)64 /2 ،؛ «اگــر فضــل و رحمــت تــو
<فلـ ْـول فضــل ِ
نباشــد مــن از ز یــان کاران خواهــم بــود» .و نیــز مــی آمــوزد کــه تمــام هـ ّـم و غــم دنیــا توســط خداونــد
بــزرگ برطــرف مــی گــردد و هیــچ حجابــی و پــرده ای بیــن مــا و دعــا و مناجــات بــا او وجــود نــدارد.
ز یــرا او جــواد و کر یــم اســت و غفــور و رحیــم.
 .3مناجات سفر:
در آداب ســفر نــکات مختلفــی بیــان شــده اســت از جملــه :صدقــه دادن ،دعــا کــردن و از
خداونــد طلــب ســامتی و خیــر کــردن اســت.
ّ
جواداألئمــه(ع) در ایــن مناجــات بــه مســافران مــی آمــوزد کــه چگونــه بــا خدای خویــش نیایش
کننــد و از او چــه بخواهنــد تــا ســفری بــه ســامت و خــوش و پرثمــر و بــاارزش داشــته باشــند.
ابتــدا بــه حفــظ و ســامتی توجــه کــرده و بهــره منــدی فــراوان و نیــز آســانی راه و انبســاط خاطــر
و ...و ســپس به دوری از آفات و بالها اشــاره کرده اســت.
َ
ْ
ْ
در قــرآن در هفــت آیــه امــر بــه ســفر شــده اســتُ ِ :
ض> 8و هفــت بــار نیــز بــا جملــه
<ســيروا ِفــي الر ِ
َ َ
<أ َولـ ْـم َي ِسـ ُـيروا> 9بــه ســیر و ســفر و هجــرت اشــاره کــرده اســت .چنانکــه پیامبرانــی بــرای بیــان و
تبلیــغ دیــن خــدا دســت بــه هجــرت زدنــد و ایــن مســأله آنقــدر مهــم اســت کــه آغــاز تاریــخ اســام
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نــه تولــد و نــه بعثــت پیامبــر(ص) قــرار گرفــت کــه از آغــاز هجــرت حضــرت ،تاریــخ هجــری قمــری
بنــا نهــاده شــد .در آیاتــی کــه امــر بــه ســیر و ســفر شــده اســت ،بــه عاقبــت نیکــوکاران و بــدکاران
توجــه داده شــده کــه بازگــو کننــدۀ عاقبــت اندیشــی نیــز مــی باشــد.
 .4مناجات طلب رزق:
درخواســت روزی حــال و رزق واســع و بابرکــت از دســتورات دینــی ماســت 10و آن کــس
کــه بــرای طلــب رزق و روزی تــاش مــی کنــد مــورد ســتایش پیامبــر(ص) و ّ
أئمــه(ع) قــرار گرفتــه
اســت 11.لکــن از آنجــا کــه بســیاری از امــور از دســت مــا خــارج اســت و یــا اطــاع مــا از عاقبــت
کارهــا بســیار محــدود اســت ،نیایــش بــرای طلــب روزی ســالم و بابرکــت ،از اهمیــت خاصــی
ّ
جواداألئمــه(ع) در ایــن مناجــات ابتــدا روزهــای آســمانی کــه همــه
برخــوردار اســت .امــام نهــم،
از فضــل خداونــد بــزرگ اســت اشــاره مــی کننــد و از بــی نیــاز شــدن توســط خالــق متعــال
درخواســت مــی نماینــد .و آنــگاه عرضــه مــی دارد« :و سـ ّـهل ّ
رب ســبیل الــرزق الـ ّـی  ...؛راههــای
دســتیابی آســان بــه روزی را بــه مــن بنمایــان» و ســپس ســعۀ رحمــت الهــی را طلــب مــی کنــد
و از تنگناهــای زندگــی طلــب گشــایش مــی نمایــد .در نهایــت بــا بیــان اوصــاف خداونــد در ایــن
ارتبــاط ،ثــروت و مــال همــراه بــا اســتقالل و بــی نیــازی از دیگــران را مطالبــه مــی نمایــد.
آیــات قرآنــی نیــز در بــارۀ بهــره منــدی از حــال هــای الهــی ،فــراوان بــه چشــم مــی خــورد ماننــد:
َ َ ُّ َ َّ َ ُ ُ ُ
َ ُُ
ْ َ
َ ََ ُ ُ ُ َ ً َ
ـات َمــا
<وكلــوا ِم ّمــا َرزقكــم اهَّلل َحــال ط ِّي ًبــا ( >...المائــدة )88 /5 ،و <يــا أيهــا ال ِذيــن َآمنــوا كلــوا ِمــن ط ِّي َبـ ِ
َََْ ُ ْ َ ْ ُ

َّ

ل> (البقــرة)57 /2 ،
رزقناكــم واشــك ُروا ِ

در ایــن میــان امــر بــه نفــاق و بخشــش از داده هــای الهــی نیــز در آیاتــی توصیــه شــده اســت کــه
قابــل توجــه مــی باشــد ،از جملــه آنــگاه کــه مؤمنــان بــه آیــات الهــی را در ســورۀ مبــارک ســجده
َ ً
ََ َ
ْ َ َ
ْ َ
ُ
توصیــف مــی کنــد ،در آخــر مــی فرمایــد< :تت َجافــى ُجن ُوب ُهـ ْـم َعـ ِـن ال َمض ِاجـ ِـع َيد ُعــون َر ّب ُهـ ْـم خ ْوفــا
َ َْ
ُ َ
َو َط َم ًعــا َو ِم ّمــا َرزق َن ُاهـ ْـم ُي ْن ِفقــون> (الســجدة.)16 /32 ،
 .5مناجات استعاذه:
در قــرآن کر یــم دو ســوره فلــق و نــاس کــه بــا عنــوان معوذتیــن شــهرت یافتــه اســت و بــه
اســتعاذه اختصــاص یافتــه اســت .ایــن دو ســوره گویــای آنســت کــه طلــب اســتعاذه و پنــاه
جو یــی از خداونــد یکــی از دســتورات الهــی اســت کــه نجــات انســان از حــوادث ناگــوار زندگــی
میگــردد.
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ّ
ٌ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
َ َ َْ ّ َ َ
ــاهَّلل ِإنــه َسـ ِـم ٌيع َع ِليـ ٌـم>
در آیــۀ دیگــری میفرمایــد:
<و ِإ ّمــا َينزغنــك ِمــن الش ْــي َط ِان نــز غ ف ْاســت ِعذ ِب ِ
سال بیست و سوم
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(ع)

(األعــراف)200 /7 ،؛ «و ا گــر از طــرف شــیطان وسوس ـهای تحریــک آمیــز بــر تــو وارد شــد بــه خــدا پنــاه
جــوی ز یــرا او شــنوا و داناســت».
در مناجــات اســتعاذه ،امــام جــواد(ع) از نــزول بالهــا و ســختیها بــه خداونــد پنــاه میبــرد ،و
از خداونــد میخواهــد کــه او را از حــوادث ناگهانــی و ناگــوار در أمــان بــدارد .و ســپس بــه همــه
آنچــه از بالهــای آســمانی و زمینــی کــه ممکــن اســت بــر انســان وارد شــود اشــاره میکنــد و از
خداونــد کر یــم مــی خواهــد تــا او را بــا کرامــت خویــش بــه ســوی ســامت رهنمــون گردانــد.
 .6مناجات طلب توبه:
تو بــه ،شــرایط آن ،توابیــن یــا تائبــان ،آثــار توبــه و مســائل مربــوط بــه آن در آیــات فراوانــی از قــرآن
کر یــم بــه چشــم مــی خــورد .تـ ّـواب نیــز از اوصــاف خداونــد بــزرگ اســت کــه در آیاتــی از قــرآن بــه آن
12
اشــاره شــده است.
تو بــه نصــوح نیــز در کالم نورانــی امــام جــواد(ع) در ایــن مناجــات آمــده ،کــه بــر گرفتــه

َ ً
َ
َ َ ُ َ َّ َ ُ ُ
اهَّلل ت ْو َبــة
از آیــه نورانــی ســورۀ تحر یــم میباشــد کــه میفرماید:
<يــا أ ّيهــا ال ِذيــن َآمنــوا ت ُوبــوا ِإلــى ِ
َن ُص ً
وحا>؛(التحریــم)8/66،؛«ای کســانی کــه ایمــان آوردهایــد بــه ســوی خــدا بــاز گردیــد ،بازگشــتی

خالصانــه» .امــام جــواد(ع) از ابتــدا عرضــه مــی دارد «:خداونــدا بــه ســوی تــو بــا توبه خالصانــه «توبه
نصــوح» آمــده ام ،بــا قلبــی مجــروح ،و کالمــی صریــح ،خدایــا توبــه ام را پذیــرا بــاش».
و ســپس تبعــات قبــول یــک تو بــۀ خالصانــه را از درگاه خداونــد طلــب میکنــد و از پیشــگاه
ّ
أحدیــت تقاضــا مــی کنــد کــه بــا ایــن تو بــه مــرا بــه باالتریــن ثوابهــا و کرامتهــا و برداشــتن
کیفرهــا و عذابهــا برســان.
در خاتمــه ایــن مناجــات حضــرت از خداونــد متعــال درخواســت میکنــد پــس از پــاک
شــدن از گناهــان و برداشــتن کیفرهــا مــرا لبــاس تقــوی بپوشــان و در راه هدایــت قــرار ده.
ایــن کالم نورانــی امــام جــواد(ع) میتوانــد برگرفتــه از آیــۀ  26ســورۀ اعــراف باشــد کــه خداونــد

ً
ُ
َ َ ْ َََْْ َ ُ
متعــال لبــاس تقــوی را خیــر مــی داندَ :
<يــا َب ِنــي آد َم قــد أنزلنــا َعل ْيكـ ْـم ِل َب ًاســا ُيـ َـو ِار ي َسـ ْـوآ ِتك ْم َو ِر يشــا
َ َّ
ً
َ َ ُ َّ ْ
َّ َّ َ
َ َ َ َ َ ْ َ
اهَّلل ل َعل ُهـ ْـم َيذكـ ُـرون>؛ «ای فرزنــدان آدم یقینــا بــر شــما فــرو
و ِلبـ
ـات ِ
ـاس التقـ َـوى ذ ِلــك خ ْيـ ٌـر ذ ِلــك ِمــن آيـ ِ

فرســتادیم لباســی را کــه زشــتی هــای شــما را بپوشــاند و لباســی کــه زیبنــده و زیــور شــما باشــد.
و البتــه لبــاس پرهیــزگاری و تقــوا بهتــر اســت .اینهــا از آیــات و نشــانه هــای خداونــد بــر شــما مــردم
اســت باشــد کــه یــادآور گردیــد».
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 .7مناجات طلب ّ
حج:
یکــی از عبــادات و فریضههــای واجــب الهــی ّ
حــج اســت کــه بــر هــر مســلمانی کــه
اســتطاعت داشــته باشــد الزم اســت آن را بهجــا آورد و از بــرکات آن بهــره منــد گــردد .جایــگاه
بلنــد و ارزشــمند حـ ّـج بــه گون ـهای اســت کــه جــواد األ ّئمــه(ع) یکــی از مناجاتهــای دهگانــه
خــود را بــه آن اختصــاص داده انــد.
َّ َ َ َّ
ُّ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ً
ـاس ِحــج البيـ ِـت مـ ِـن اســتطاع ِإليـ ِـه سـ ِـبيل> (آل عمــران)97 /3 ،؛ «و بــر
قــرآن مــی فرمایــدِ :
<ل علــى النـ ِ
مــردم اســت از جانــب خداونــد کــه آن خانــه را قصــد کننــد و هــر کــس کــه راهــی بــرای رســیدن
بــه آن را دارد اعمــال حــج را بجــا آورد».خطــاب آیــه بــه همــه مردمــان اســت و خانــه خانــه خــدا
و مــردم اســت و هــر کــس در آن وارد شــود در أمــن و امــان خواهــد بــود .از ایــن رو امــام(ع) ابتــدا
درخواســت مــی کنــد :خداونــدا حـ ّـج را روزی مــن فرمــاّ ،
حجــی کــه آن را بــر هــر مســتطیعی
حجــی؟ ّ
نکــه در آیــه قــرآن بــه آن اشــاره شــدّ .امــا چگونــه ّ
حجــی کــه بــا
واجــب کــردی ،چنا 
حقیقــت همــراه باشــد و مناســک آن در وجــود مــن تأثیــر بگــذارد .بــا احــرام ،جســم هــم بــر آتــش
حــرام گــردد .و بــا وقــوف در پیشــگاه تــو اســتوار بمانــم .و مــن را در همــه مواقــف کمــک فرمــا و
راهــی بــه ســوی رحمــت و ّ
جنــت خو یــش بــه رویــم بگشــا .بــا انجــام هــر یــک از مناســک و وقــوف
در موقفهــا ،حقیقــت آنهــا را در وجــود مــن تبلــور ببخــش.
امــام جــواد(ع) پــس از بیــان و اشــاره بــه تــک تــک مناســک بــا نگاهــی بــه فلســفه وجــوب آنهــا
و درخواس ـتهای خو یــش از خداونــد ،در پایــان قبــول آن را از درگاه الهــی طلــب مــی کنــد و
حجــی و انقضــاء ّ
عرضــه مــی دارد« :و اختــم لــی مناســک ّ
عجــی بقبــول منــک لــی و رأفــة منــک
یــا غفــور یــا رحیــم یــا أرحــم الراحمیــن».
 .8مناجات برای برطرف شدن ظلم:
شــروع ایــن مناجــات باشــکوه آن حضــرت از آنچــه در بیــرون رخ داده و وجــود دارد مــی
ّ
ّ
باشــد« .اللهــم ّإن ظلــم عبــادك قــد تمکــن فــی بــادک حتــی أمــات العــدل...؛ خداونــدا ظلــم و
ســتم بندگانــت در شــهرها النــه کــرده اســت تــا آنجــا کــه عدالــت و دادخواهــی مــرده اســت».
راه هــای حقیقــت قطــع شــده ،حــق مــرده اســت ،صداقــت بــه ابطــال کشــیده شــده ،نیکــی
پنهــان گشــته ،شــرور ظاهــر شــده ،پرهیــزگاری مهمــل گردیــده ،و هدایــت از بیــن رفتــه اســت...
چنانکــه خداونــد در آیــات نورانــی قــرآن فرمــوده اســت< :إ َّن َ
ـاس َشـ ْـي ًئا َو َل ِكـ َّـن َّالنـ َ
اهَّلل َل َي ْظ ِلـ ُـم َّالنـ َ
ـاس
ِ
ً
َُْ
ْ
َ
أنف َس ُــه ْم َيظ ِل ُمــون> (یونــس)44 /10 ،؛ «قطعــا خداونــد بــه کســی ســتم نمــی کنــد و لکــن مــردم بــر
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َ ْ َ ُ َُْ
ََ َ َ ُ ْ
اهَّلل ِل َيظ ِل َم ُهـ ْـم َول ِكــن كانــوا أنف َسـ ُـه ْم
خویشــتن ظلــم و ســتم روا مــی دارنــد» .و یــا مــی فرمایــد< :ومــا كان
ْ
َ
َيظ ِل ُمون>(العنکبــوت)40/29 ،؛ «و هرگــز چنیــن نیســت کــه خداونــد بــر کســی ظلــم کنــد و لکــن آنــان

بودنــد کــه بــر خویشــتن ســتم کردنــد».
ســپس امــام جــواد(ع) بــرای رفــع ســتم دعــا میکنــد کــه جــز بــا ســلطنت خداونــد برطــرف نمــی
گــردد .در ادامــه از خداونــد مــی خواهــد آنچــه را کــه از ســتم ســتمکاران بــر ســر مــردم باریــده
اســت از فقــر ،فال کــت ،گرســنگی ،بــی رحمــی ،اختــاف و ...را برطــرف نمایــد و ایمــان و تقــوا
و توجــه بــه تــاوت قــرآن را در میــان مــردم زنــده گردانــد.
 .9مناجات برای شکر به پیشگاه خداوند:
َ
َ
َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ ُ َ ْ
َ
َ
َ
ّ
ْ
ٌ
َّ
ٌ
ََ
قــرآن میفرمایــد< :ومــن شــك َر ف ِإنمــا يشــك ُر ِلنف ِسـ ِـه ومــن كفـ َـر فـ ِـإن ر ِبــي غ ِنـ ّـي ك ِر يــم> (النمــل)40 /27 ،؛«
آن کــس کــه ســپاس گــذارد بــه ســود خــود ســپاس گذاشــته و آن کــه کفــران ورزد پــس پــروردگار
َ َ َ ُ َ َ َّ ُ
مــن بــی نیــاز و بزرگــوار اســت».و در جــای دیگــری فرمــود< :ل ِئـ ْـن شــك ْرت ْم ل ِز َيدنكـ ْـم> (ابراهیــم)7 /14 ،؛
«ا گــر شــاکر باشــید قطعـ ًـا بــر نعمــت هــای شــما مــی افزایــم».و در ّ
مذمــت آنــان کــه شــاکر نیســتند
َّ َ َ ُ َ ْ َ َ َّ
َ َ ََْ
َ ْ ُ
ـاس َول ِكـ ّـن أ كث َر ُهـ ْـم ل َيشــك ُرون> (یونــس)60 /10 ،؛ «بــه راســتی
ـ
الن
مــی فرمایــد<ِ :إن اهَّلل لــذو فضـ ٍـل علــى
ِ
ّ
خداونــد صاحــب تفضــل بــر همــۀ مــردم اســت و لکــن بیشــتر آنــان شــکرگذار نیســتند».
یکــی از اســامی خداونــد نیــز شــاکر (البقــرة158 /2،؛النســاء )147 /4،و شــکور (فاطــر 30 /35،و 34؛
الشــوری ،23 /42،التغابــن )17 /64،اســت.
بــا الهــام از آموزههــای قــرآن کر یــم ،جواداأل ّئمــه(ع) بــه ایــن مناجــات پرداختــه اســت .و بــا
ســپاس بــر ّرد بــا هــا و برطــرف شــدن دردهــا و ...آغــاز مــی کنــد .ســپس بــر عطایــای الهــی و
امتحانــات و نعمتهــای الهــی و نیــز احســان هــای بــزرگ و خیرهــای بســیار او سپاســگزاری
مــی کنــد .ایــن مناجــات سرشــار از ســپاس و ســتایش از همــه آنچــه خداونــد عطــا کــرده و
آنچــه برطــرف کــرده ،میباشــد.
 .10مناجات طلب حاجت:
آخر یــن فقــرۀ ایــن مناجــات بلنــد مرتبــه و ارزشــمند ،مناجــات بــرای طلــب حوائــج اســت.
حاجاتــی کــه جــز بــا عنایــت خداونــد میســر نمیگــردد و تمــام تالشهــا بــی نتیجــه مانده اســت.
ســپس عرضــه مــی دارد کــه« :خداونــدا در پیشــگاه تــو ایســتادهام در حالــی کــه درخواســت
کننــدۀ از تــو هســتم ،تضـ ّـرع بــه ســوی تــو دارم ،اطمینــان بــه تــو دارم و تــوکل بــر تــو کــردهام بــرای
بــرآوردن حاجتــم .پــروردگارا حاجتــم را بــه بهتریــن گونــه بــرآور و بــه راه راســتگاری رهنمونم کن».
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در خاتمــه بــا اوصافــی کــه بازگوکننــده قــدرت و توجــه و عنایــت خداونــد اســت ،مناجــات را
ّ
ّ
بــه پایــان مــی بــرد« :أنــت علــی کل شــئ قدیــر و بــکل شـ ٍـئ محیــط و بعبــادک خبیــر بصیــر» .ایــن
جمــات برگرفتــه از آیــات کر یــم قــرآن اســت کــه خداونــد خــود را بــه آنهــا توصیــف کــرده اســت:
َ
َّ َ ُ ّ َ
ِ<إن َك َعلى ك ِل ش ْي ٍء ق ِد ٌير> (التحریم)8 /66 ،؛ «تو بر هر چیز توانایی».
َ<أ َل إ َّن ُه ب ُك ّل َش ْي ٍء ُم ِح ٌ
يط> ّ
(فصلت)54/41 ،؛«آ گاه باش خداوند به همه چیز احاطه دارد».
ِ ِ ِ
َّ
َ
َ
ٌ
ٌ
ِ<إن ُه ِب ِع َب ِاد ِه خ ِبير ب ِصير > (الشوری)27/42 ،؛ «هر آینه او به حال بندگانش آ گاه و بیناست».
نتیجه گیری:
بــا توجــه بــه محتــوای بلنــد ایــن مناجاتهــای دهگانــه کــه در کالم امــام معصــوم(ع) ،بــه
وســائلی بــرای رســیدن بــه مســائل و مشــکالت «الوســائل إلــی المســائل» ،نــام گــذاری شــده
اســت ،مــدد مــی جو یــم بــرای گشــایش خواسـتهایمان و برقــراری ارتباطــی وثیــق بــرای مناجــات
بــا خداونــد بــزرگ و نیــز بــا بیــان حضــرت بــه پیشــگاه خداونــد ،دســت نیــاز میبریــم و در همــه امــور
زندگــی راه گشــایی میطلبیــم بــرای رســیدن بــه مقاصــد بلنــد و ارجمنــد ،زیــرا کالم االمــام ،امــام
الــکالم اســت ،بــه و یــژه آن گاه کــه در ارتبــاط بــا ســخن گفتــن بــا خداونــد هســتی بخــش باشــد.

 ( .8آ لعمر ا ن  )1 3 7 /3 ،؛ ( ا أل نعــا م  )1 1 /6 ،؛

 .1گزینــش و چینش،برگرفتــه از کتــاب الحیــاة،

(النحل)36/16،؛(العنکبــوت)20/29 ،؛ (الــروم،

031-821/11

(،)42 /30ســبأ.)18 /36 ،
ّ
(الحج)46/22،؛ (الروم)9/30 ،؛
(.9یوســف)109/12،؛

 .2مهــج الدعوات و منهج العبــادات852 /1 ،؛ بلداألمین/
551؛ مفتــاح الفــاح113/؛ بحــار األنــوار 311 /19 ،بــه
ُ
بعــد و37/5 :؛ بــاب تزویجــه(ع) ا ّم الفضــل؛ ســفینة

(فاطــر)94/35،؛ (غافــر 21/40 ،و )82؛ (محمــد،

البحــار.26/2 ،

.)10/47

 .3بحار األنوار.351-241/19 ،

 .10الکافی /78/5 ،باب الحث علی الطلب ...

.4مرآة العقول.271/2 ،

 .11همــان72/؛ اســد الغابــة فــی معرفــة الصحابــة،
.269 /2

 .5تفســیر نــور الثقلیــن504 /1 ،؛ البرهــان فــی تفســیر

(.12البقــرة 37/2 ،و 54و 128و) 160؛ (التوبــة104/9 ،

القــرآن.907 /1 ،

و )118؛ (النــور)10/24 ،؛ (الحجــرات.)12/49،

 .6الکافی151/5 ،؛ من الیحضره الفقیه.391/3 ،
 .7بحار األنوار.532/88 ،
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