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چکیده
نیایشهای معصومان :فصلی فربه از فرهنگ زندگی ایشان است وسیره معصومین و گفتار آن بزرگواران همگی مُلهَم از قرآن
کریم ا ست و ای شان بارها بدان ا شاره کردهاند ..در پژوهش حا ضر نمونههایی از تجلی ادعیهی قرآنی و هماهنگی مفاهیم مناجات
خمسه عشره با آیات قرآن بررسی خواهد شد .مفاهیمی همچون وفات با نیکان ،سربلندی و آبرومندی در روز قیامت ،طلب توبه
و آمرزش گناهان ،طلب رحمت الهی ،پیروزی بر کافران ،تسببحی و تحمید خداوند ،درخواسببت دور ماندن از عذاب ،متنعم بودن
در بهشت از جمله گزارههایی است که مورد بررسی قرار خواهد گرفت .مفاهیم ذکر شده تنها نمونهای از این هماهنگیهاست و
بررسی تمامی اشتراکات از ساختار این پژوهش خارج است.
حاصبب پژوهش آنکه ادعیه تجلییافته در مناجات خمسببه عشببره الگویی اسببت جهت ارتحاط با خداوند متعال در نوع در
خواستهایمان و بیانگر این نکته است که مناجاتهای خمسه عشره دارای محنای قرآنی است که نحوه ارتحاط با معحود را به شک
صحی نمایان میسازد که زمینهساز سعادت فرد میباشد.

کلیدواژهها :امام سجاد ،7ادعیه قرآنی ،مناجات خمسه عشره ،صحیفه سجادیه
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 .1مقدمه
نیایشهای مأثور ،منحعی مطمئن و غنی برای شببناخت تعالیم عرفانی و توحیدی اسببالم و ذخیرۀ فرهنگ ارزشببمندی
اسببت که گرانسببنگترین آموزههای معرفتی را در خود به ودیعت نهاده اسببت .در این میان نیایشهای ائمه :که «ثق
اصغر» به شمار میآیند و به فرمودۀ نحوی در کنار «ثق اکحر» ،قرآن جای گرفتهاند« :إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ مَا إِنْ تَمَ َّسكْتُمْ
َضِِِل ا كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي وَ إِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَ ْضَ»( .حر عاملی )34/27 :1409 ،در
بِهِمَا لَنْ ت ِ
تمامی ابعاد و زمینههای فکری و علمی راهکارهایی را پیش مینهند و با نگاهی فراگیر پرسبببمانهای اخالقی ،اعتقادی،
اجتماعی ،تربیتی را بررسببی میکنند .نگرش ابتدایی به دعا این اسببت که دعا عحارت اسببت از حاجت خواسببتن ،آنهم
خواستنهایی خرد و محدود به زندگی روزمره و تصور نادرستتر این است که گمان شودفایده دعا ،فقط در اجابت آن
ا ست .خداوند ،خود ما را دعوت به دعا کرده و قول اجابت آن را هم به ما داده ا ست؛ اما مهمترین هدف از این دعوت،
هدایت و اتصال به مسیر کمال است .مغز دعا و عحادت چیزی نیست جز ابراز بندگی و اظهار نیازمندی؛ ادعیه قرآنی نیز
این بندگی و نیازمندی را گو شزد میکنند و این شناخت فطری را در ان سان به جو شش در میآورند .بیان این ادعیه بر
این مسئله تأکید دارد که دعاهای اصلی همه افراد باید درخواست مقام عحودیت و رسیدن به مقام قرب الهی و مقام تسلیم
باشببد .این ویژگی در مناجاتهای رسببیده از معصببومین :بهگونهای زیحا نمود پیدا کرده اسببت؛ از جملۀ این مناجاتها،
مناجات خمسببه عشببره از امام سببجاد 7اسببت که میتواند بهعنوان الگویی در نحوه و نوع درخواسببتهایمان از خداوند
متعال با شد .با مطالعه و برر سی سحک زندگی امام سجاد 7به د ست میآید که یکی از مهمترین شیوههای این امام در
پرورش و تربیت شیعیان ،تأثیرگذاری ای شان به سحب دعا و مناجاتهای خود میبا شد .ازاینرو ضرورت دارد که این
مناجات را از جهت اینکه چه مقدار ادعیه قرآنی در محتوای آن تجلی یافته و مورد تأکید واقع شده ا ست مورد برر سی
قرار گیرد .در مورد ادعیه قرآنی و مناجات خم سه ع شره تحقیقاتی صورت گرفت اما تحقیق م ستقلی با همین مو ضوع
صببورت نگرفته اسببت روش تحقیق در این نوشببتار با توجه به نظری بودن موضببوع محتنی بر مطالعه کتابخانهای بوده
بدینصبببورت که با مراجعه به کتابخانه ها و مطالعۀ منابع روایی و کتب مرتحط در مورد تجلی ادعیه قرآنی در منا جات
خمسببه عشببره ،مطالب موردنظر فیشبرداری و س ب

مورد تحلی و بررسببی قرار گرفته اسببت؛ بنابراین شببیوۀ تحقیق

تحلیلی-توصیفی مدنظر است.
 .2معرفی و توصیف اجمالی از دعای خمسه عشره
یکی از دعاهای مشهور شیعه که مأثور از امام علی بن الحسن 7ودر قالب مناجات با پروردگار متعال است ،مناجات
خمسببه عشببره اسببت .در بررسببی سببندی دعا با مراجعه به منابع و کتابهای متقدمین و جسببتجو در کتابهای موجود
ازجمله کام الزیارات ابن قولویه ،مصحاح المتهجّد و سالح المتعحّد ابوجعفر محمد طوسی ( شیخ طوسی) ،ثواب االعمال
شیخ صدوق ،المصحاح کفعمی ،ارشاد القلوب شیخ مفید و از متأخرین :سید بن طاووس در عقاب االعمال ،و ...هیچیک
مناجات خمسه عشره را روایت ننمودهاند ،عالمه مجلسی (ره) مینویسد ،من این مناجاتها را به روایت از امام علی بن

الحسببن 7در چند کتاب معتحر دیدهام (مجلسببی )142 /91 :1404 ،و شببیخ حر عاملی این مناجاتها را در الصببحیفه
السجّادیه الثانیه در ابتدای کتاب خود ذکر کرده است( .حرعاملی ،بیتا)50:
همچنین عالمه مجلسببی در زاد المعاد (مجلسببی )414 :1389 ،نیز این مناجات را ذکر کرده اسببت و نیز در الذریعه
آقابزرگ تهرانی ذکر شده ا ست( .آقا بزرگ تهرانی ،بیتا )239/ 22 :شیخ عحاس قمی در کتاب مفاتی الجنان در بخش
مناجاتها آن را نق نموده اسببت و نیز در صببحیفه کامله سببجادیه این مناجات ذکر شببده اسببت .فهرسببت عناوین این
مناجات عحارتاند از :مناجات تائحین (مناجات توبه کنندگان ) ،مناجات شببباکین (شبببکوه کنندگان) ،خائفین ،راجین
(امیدواران) ،راغحین (مشتاقان) ،شاکرین (س اسگزاران) ،مطیعین (فرمانحرداران) ،مریدین (اه ارادت) ،مححّین (دوستان)،
متوسلین (توس جویان) ،مفتقرین (نیازمندان) ،عارفین (عارفان) ،ذاکرین (یادکنندگان حق) ،معتصمین و مناجات زاهدین
(پارسببایان ) .در پایان این مطالب باید دقت کرد که اگرچه مناجات خمسببه عشببره به لحاظ سببندی خصببوص باً در میان
متقدمین بسببیار کم روایت گردیده اسببت ،اما مضببامین و محتوای بلند این مناجاتها آنقدر شببیوا و بلیغ و زیحا مطرح
گردیده که خود نشببان دهنده این اسببت که این جمالت عارفانه و اینگونه سببخن گفتن عاشببقانه جز از ائمه اه بیت:
برنمیآید.
 .3مفهوم دعا درکالم معصومین علیهمالسالم
در مفهوم دعا میتوان گفت که دعا یعنی «پیوند باطنی با محدأ همه نیکیها و خوبیها» (مکارم شببیرازی و همکاران،
 )643 /1 :1374و این پیوند باید بر اساس یک نوع خودآگاهی و بیداری اندیشه و دل باشد؛ یعنی اول انسان از غفلت
خارج شببود تا آنگاه به مرتحۀ دعای حقیقی برسببد .لذا در سببخنان امیرالمؤمنین علی 7آمده اسببت که «ال يقبل اهلل عزّوجل
دعاءَ قلب الهٍ» :خداوندی دعای غاف دالن را مسبببتجاب نمیکند( .ابن فهد حلی )180 :1407 ،همچنین در روایتی از
امام صادق 7منقول است که دعا همان عحادت است« :اُدْعُ وَ لَا تَقُلْ قَدْ فُرِغَ مِنَ الْأَمْرِ فَإِنَّ الدعَاءَ هُ َ الْعِبَادَة» (کلینی:1407 ،
 )467 /2و به فرموده امام باقر ،7بهترین عحادت دعا است( .همان )466 ،پ

دعا و راز و نیاز با خداوند ،عحادت است.

در مفهوم دعا ،خواسببتن و طلب هم مسببتتر اسببت ،چنانچه در مورد حقیقت دعا باید گفت که آن «خواسببتن چیزی
اسبببت بهوسبببیله موجود پسبببتتر ،از موجود برتر ،به جهت فروتنی و درماندگی»( .ملکی تحریزی )139 :1380 ،و در
خصوص خداوند کلمه موجود برتر نفی شده است و واژۀ «وجود برتر» مطرح می شود .امام صادق 7میفرماید :حقیقت
دعا این است که تمام اعضاء و جوارح با تو موافق و همآواز شده و همه در مقاب حقتعالی طلب حاجت و درخواست
مطلب کنند و قلب در مشاهده و حضور پروردگار متعال فانی گشته و تمام اختیار در مقاب عظمت و حکومت او سلب
شده و همه امور خود را در ظاهر و باطن به خداوند متعال تسلیم و واگذار کند( .مصحاح الشریعه)77 :1360 ،
 .4نمونههایی از تجلی ادعیه قرآنی در محتوای مناجات خمسه عشره
در این بخش به موارد احصاء شده در مورد تجلی ادعیه قرآنی در مناجات خمسه عشره پرداخته خواهد شد.

 .1-4تقاضای مسلمان مردن و پیوستن به نیکان
خردمندان مؤمن با مقام رفیعى که دارند ،در نیایش خود ،همراهى و مرگ با ابرار و حضببور در عوالم آنان و حشببر با
ایشان را از خدا مىخواهند ...« :وَاَلْحِقْنى بِالصَّالِحينَ الْأَبْرارِ» (مناجات خمسه عشره ،مناجات المطیعین للّه) این درخواست
بیانگر حُ سن عاقحت ابرار ا ست؛ زیرا خردمندان مؤمن که نگران حُ سن عاقحت خویشاند ،از خداى متعالى وفات با ابرار
را مىخواهند .این درخواسبببت در آیات قرآن کریم نیز دیده میشبببود .از جمله این موارد به آیات ذی میتوان اشببباره
کرد﴿:تَ َفَّنِى مُ ْسلِماً وَأَلْحِقْنِى بِال ّصالِحِينَ﴾؛ (یو سف )101 /در این آیه ح ضرت یو سف 7درخوا ست مى کند که او را آن
چنان قرار دهد که والیت او بر وى در دنیا و آخرت مقت ضى آن ست ،و آن این ا ست که وى را ت سلیم در برابر خود کند،
مادامى که در دنیا زنده ا ست ،و در آخرت در زمره صالحین قرارش دهد ،زیرا کمال بنده مملوك آن ا ست که ن سحت به
صبباحب تسببلیم باشببد ،و مادامى که زنده اسببت در برابر آنچه وى از او مى خواهد سببر تسببلیم فرود آورد ،و در اعمال
اختیاریه خود چیزى که مایه کراهت و نار ضایتى او ا ست از خود ن شان ندهد و تا آنجا که مى تواند و در اختیار او ست
خود را چنان کند که براى قرب موالیش صببال  ،و براى مواهب بزرگ او الیق باشببد( .طحاطحایی )341/11 :1374 ،از
دیگر آیات مرتحط با این بحث میتوان به آیات« :آلعمران ،193 /اعراف ،126 /شعراء 83/و نم  »19/اشاره نمود.
 .2-4سربلندى و آبرومندى در روز قیامت
یکی از مهمترین ویژگیهای عحاد الرحمن این است که از کوچکترین گناهان خود از خشیت و ترس پروردگار عالم
به اضببطراب میافتند و از خدای سببححان تقاضببا دارند که قلم عفو بر خطای آنها کشببیده و آنان را از لطف خود محروم
نسازد و سعادت و فالح خویش را مسئلت دارند.
شهَدِ الْقِيامَهِ مِنْ بَرْدِ عَفْ ِكَ وَغَفْرِكَ» (مناجات خمسه عشره ،مناجات
در قسمتی از نیایش آمده است« :وَال تُخْلِنى فى مَ ْ
التّائحین) « و مرا در بازار قیامت از نسیم جانبخش عفو و آمرزشت محروم نفرما»
نکتهای که در این بخش از مناجات باید مورد برر سی و دقت قرار بگیرد تاکیدی ا ست که امام سجاد 7بر روی عفو
الهی دارد و یکی از تقاضاهای ایشان پردهپوشی روی گناهان در دنیا و آخرت است و از پروردگار میخواهد که در روز
قیامت او را از ن سیم خوش عفو و بخ شش محروم ن سازد و در جای دیگر که بهگونهای بیانگر همین مطلب ا ست ،چنین
میفرماید« :وَاَقْرِرْ اَعْيُنَنا يَ ْمَ لِقآئ ِکَ بِرُؤْيَت ِکَ» (همان ،مناجات الزّاهدین) «و دیدگانمان را در روز قیامت به مشببباهده
جمالت روشن کن».
و ازآنجا که این بحث از محاحث ارزنده و انسان سازی است که در آیات قرآن و مناجاتهای اه بیت :روی آن تأکید
شده است ،بهطور خالصه به بحث در مورد آن پرداخته خواهد شد.
رسبوایی آن روز بهقدری دردناك اسبت که خردمندان و افراد باشبخصبیت بیش ازآنچه از آتش دوزخ میترسبند از
رسوایی وحشت دارند.

آنها حاضببرند هرگونه رنج و ناراحتی را تحم کنند ،اما حیثیت و آبروی آنها محفوظ بماند .ازاینرو دردناكترین
عذاب رستاخیز برای این دسته همان رسوایی در پیشگاه خدا و بندگان خداست.
قرآن مجید آنگاهکه صبباححان خرد و اندیشببمندان را معرفی میکند ،یکی از نشببانهها و ویژگیهای آنان را تقاضببای
رسوا نشدن در روز رستاخیز بیان میکند که از آن جمله میتوان به آیات ذی اشاره کرد.
﴿وَال تُخْزِنى يَ مَ يُبْعَثُ نَ﴾؛ و در روز قیامت مرا ر سوا م ساز ( شعراء﴿ )87 /رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى رُ سُ لِکَ وَال تُخْزِنا
يَ ْمَ القِيامَةِ إِنَّکَ ال تُخْلِفُ المِيعادَ﴾( .آل عمران )194 /و ال تخزنی از ماده «خزی» اسبببت و آنگونه که راغب اصبببفهانی
میگوید« :به معنی شکست روحی (و شرمساری) است که یا از ناحیۀ خود انسان به صورت حیاء مفرط جلوهگر می شود
و یا از ناحیۀ دیگری ا ست که بر ان سان تحمی میکند» آنگاه مینوی سد« :در حدیث آمده ا ست خدایا ما را مح شور کن،
نه با شکست و شرمساری و نه نادم و پشیمان»( .راغب)147 :1412 ،
ممکن است کسی به ذهنش خطور کند مگر خداوند خلف وعده مینماید؟ پ

منظور از این درخواست چیست؟

در پاسخ به این سؤال میتوان گفت ،مقصود از دعا ،طلب فع نیست بلکه منظور اظهار خضوع و تضرع است که
بهنوعی عحودیت خود را ابراز کند .م ضافاً بر اینکه شاید منظور این با شد خداوند به مؤمنان وعده ن صرت در دنیا را داده
است ،از اینرو آنها درخواست تعجی آن را دارند( .فخر رازی)147 /9 :1420 ،
﴿وَ التُخْزِنا يَ ْمَ الْقِيامَة﴾؛ و ما را در روز قیامت رسوا مکن (آلعمران)194/
این جمله به یک نوع عذاب روحی اشاره دارد؛ زیرا انسان به گمان خود همواره خویشتن را برحق دانسته و اعمالش
را جملگی صال و شایسته میپندارد ،ولی روز قیامت عک

آن را مشاهده میکند و پیوسته خجالت و حسرت میکشد

و این از عذاب جسبببمانی سبببختتر اسبببت ،اما جملۀ ﴿وَ قِنا عَذابَ النَّار﴾ (آلعمران ،16/بقره )201/مربوط به عذاب
جسمانی است( .فخر رازی)147 /9 :1420 ،
ولی به هرحال درخوا ست عدم ر سوایی از سوی صاححان خرد ،نمایانگر این ا ست که ای شان ر سوایی را برای خود
تلخترین عذاب میدانند ،ازاینرو اگر رنج همه گونه ،مجازاتها را تحم کنند هرگز حاضببر نیسببتند این نوع مجازات و
کیفر را مشاهده نمایند؛ چراکه آنان در دنیا همواره به پیروی از عق و اندیشه خود ،شخصیت انسانی و معنوی خویش را
حفظ نموده و از ارتکاب هر عملی حیثیت و شرف شان را احیاناً خد شهدار سازد بهطورکلی خودداری میکردند ،لذا یکی
از ا سا سیترین درخوا ستهای شان از خداوند این ا ست که همانگونه که در دنیا لطف و رحمتت شام حال ما بود و
تاکنون باعزت زندگی کردیم ،در روز رستاخیز نیز ما را مشمول رحمت خود قرار ده و رسوایمان مگردان.
 .3-4توبه وآمرزش گناهان
«توبه» در لغت به معنای رجوع و بازگشتن است( .ابن فارس )357 /1 :1412 ،برخی لغتشناسان در معنای آن قید
«معصیت و گناه» را افزودهاند و گفتهاند :توبه رجوع و بازگشت از معصیت و گناه است( .جوهری91 /1 : 1410 ،؛ ابن
منظور41 /2 :1414 ،؛ فیروز آبادی)41 /1 :1344 ،

با توجه به اینکه توبه مراتحی دارد و برای هر ان سانی با توجه به مرتحهاش توبهای ا ست و نیز واژۀ توبه در قرآن کریم
دربارۀ خدای متعال بهکاررفته اسببت ،مطلق رجوع و بازگشببتن در معنای توبۀ صببحی اسببت؛ زیرا رجوع و بازگشببتن از
معصیت و گناه دربارۀ خدای سححان معنا ندارد و توبۀ خداوند به معنای بازگشت لطف و رحمت پروردگار است بهسوی
بنده گنهکار ،چنانکه فرموده اسببت﴿ :ثُمَّ تابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُ بُ ا إِنَّ اللَّهَ هُ َ التَّ َّابُ الرَّحِيم﴾؛ (توبه )118 /بنابراین انسببان هم در
توفیق برای توبه به خدا نیازمند ا ست و هم در پذیرش توبه و شمول غفران و پاك شدن از پلیدیها و ا سحاب دوری از
خدا؛ (طحاطحایی)245 /4 :1417 ،
پ

توبۀ آن اسببت که انسببان به توفیق الهی به مقام غفاریت حقتعالی پناه برد و حالت اسببتغفار و آمرزش خواسببتن

واقعی را تحصببی کند( ،امام خمینی )281 :1371 ،و دل خود را از گناه بشببوید و بر ترك آنچه از او رفته اسببت عزم
نماید و تالفی و تدارك تقصیر گذشته کند و از دوری ساحت ربوبی به نزدیکی بازآید( .نراقی)49 /3 :1387 ،
نخستین مناجات از مناجات خمسه عشره که به مناجات توبهکنندگان مشهور است در جایجای آن از توبه سخن به
میان آمده« ،اِلهى اَلْبَ َستْنِى الْخَطايا ثَ ْبَ مَذَلَّتى  ،وَجَلَّلَنِى التَّباعُدُ مِنْکَ لِباسَ مَ ْسكَنَتى  ،وَاَماتَ قَلْبى عَظيمُ جِنايَتى  ،فَاَحْيِهِ بِتَ ْبَ ٍه
مِنْکَ يا اَمَلى وَبُغْيَتى ،وَيا سُؤْلى وَمُنْيَتى ،فَ َ عِزَّتِکَ ما اَجِدُ لِذُن ُبى سِ اكَ غافِراً» (مناجات تائحین) از نیایش بخشش خواهانه
در این مناجات ،برداشببت میشببود که در سببلوك توحیدی نیز ،بیم غرور و خود فریحی میرود و سببالک حقجو باید
هوشببیارانه در جسببتوجوی آسببیب شببناسببانه رفتارهای خود برآید .ایمان آورندهای که در ضببمن تعحد و هماهنگی با
جهتگیری های دین در قلمرو زندگی فردی و اجت ماعیاش ،تعق را ارج مینهد و عیب و هنر دی نداریاش را دنحال
میکند ،بیشببک جوانان را متمای به دین میسببازد .در این نوع نگرش ،دین با بصببیرت گره خرده و بیآنکه به اعمال
قدرت نیاز باشببد ،جامعه و فرهنگ ،متناسببب با آموزههای دینی میگردد .اعتقاد خالصببانه توأم با انتقاد از خویشببتن و
عملکردهای مذهحی -که در قالب دعا و اعتراف به تحلی کنشها و واکنشهای موجود در جامعه دینی ،تجلی مینماید-
به میزان تعیینکنندهای بر روند حرکت اجتماع تأثیر خواهد گذا شت .در آیات ب سیاری از قرآن کریم ،میتوان مواردی از
تقصببیر و قصببورهای بندگان را یافت که بنده خود بدان اعتراف کرده و طلب مغفرت و رحمت نمودهاند .که در ذی

به

نمونههایی ازآن اشاره میرود.
﴿وَاغْفِرْ لَنا رَبّنا إنَّکَ أَنْتَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ﴾؛ و ما را بیامرز که تو پیروزمند و حکیمى( .ممتحنه)5 /
﴿وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّکَ أَنْتَ التَّ ّابُ الرَّحِيمُ﴾؛ و توبه ما ب ذیر که تو توبه پذیرنده و مهربان هستى( .بقره)128 /
﴿قالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْ سِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُ َ الْغَفُ رُ الرَّحِيم﴾؛ گفت :اى پروردگار من ،من به خود ستم کردم ،مرا
بیامرز؛ و خدایش بیامرزید .زیرا آمرزنده و مهربان است( .قصص)16/
در آیات فوق از خدای متعال درخوا ست غفران شده ا ست و خداوند با صفاتی نظیر عزیز ،تواب ،رحیم ،غفور و
رحیم خوانده شده است .در قسمت دیگر از مناجات نیز از خداوند بهخاطر خطاهای انجام شده از خداوند طلب مغفرت
شبببده و خداوند بهعنوان تنها آمرزنده گناهان خوانده شبببده و این مفهوم در تاکیدات آیات مانند ﴿إِنَّهُ هُ َ الْغَفُ رُ الرَّحِيم﴾؛
﴿إِنَّکَ أَنْتَ التَّ ّابُ الرَّحِيمُ﴾ مستفاد است.

 .4-4طلب رحمت الهی
از تأم در احوال انحیا و اولیا به دسببت میآید که آنان در رویارویی با مظاهر کفر و شببرك و بیداد تنها چشببم به
رحمت الهی دوخته و از خداوند کریم مدد میجسبببتند .آنچه برای آنان اهمیت داشبببته ،ورود در حریم رحمانی و
برخورداری از عنایت رحیمیپروردگار بوده است .در بیشتر مناجاتهای عارفانه پیشوایان دین ،سخن از رحمت و طلب
آن به میان آمده است که بهروشنی از ضرورت تهذیب و تداوم عنایت پروردگار حکایت دارد .همانگونه که در مناجات
خمسه عشره میخوانیم:
«فَافْعَلْ بى ما اَنْتَ اَهْلُهُ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ»؛ پ

انجام ده دربارهام آنچه را تو شبببایسبببته آنى از آمرزش و مهربانى.

(مناجات خمسه عشره ،مناجات الرّاغحین)
«اِلهى ظَلِّلْ عَلى ذُنُ بى غَمامَ رَحْمَتِکَ»؛ خدایا سایه ابر رحمتت را بر گناهانم بینداز( .همان ،مناجات التّائحین)
«وَكَفِّرْ خَطيئَتى بِمَنِ ّکَ وَرَحْمَت ِکَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ»؛ و گ ناهم را به کرم و مهر بانى خود ناد یده گیر اى مهر بانترین
مهربانان( .همان)
عاصِِِ ماً بِرَأْفَت ِکَ وَرَحْمَت ِکَ يا اَرْحَمَ الرَّاحِمينَ»؛ و از گ نا هان ن گاهم دارى به مهر و رحم تت اى
ِ
«وَعَنِ الْمَ عاصِِِى
مهربانترین مهربانان( .مناجات خمسه عشره ،مناجات الشّاکین)
«التُغْلِقْ عَلى مُ َحِّديکَ اَبْ ابَ رَحْمَتِکَ»؛ درهاى رحمتت را به روى یکتاپرستانت محند( .همان ،مناجات الخائفین)
«وَاَوْفِرْ مَزيدَنا مِنْ سَعَهِ رَحْمَتِکَ»؛ و از رحمت وسیع خود سهمیه عطاى ما را افزون گردان( .همان ،مناجات الزّاهدین)
در واقع همین درخوا ست رحمت از خدا ست که آدمی را از ورطه خ شم و ذلت و کیفر دنیوی و اخروی میرهاند
و به سرای امن و امان ر ضوان خداوند میر ساند .جهت رو شنگری بحث میتوان تعریفی اجمالی از معنای رحمت ارائه
داد .عالمه طحاطحایی در ذی تفسیر بسمله مینویسد:
رحمت انفعال و تأثر خاصى است که در وقت دیدن محتاج عارض قلب میشود و شخص را برفع احتیاج و نقی صه
طرف وادار میکند این معنى بحسب تحلی بعطاء و فیض بر میگردد و به همین معنى خداوند سححان با رحمت توصیف
میشبببود .یعنى رحمت در خدا بمعنى عطا و احسبببان اسبببت نه تأثر و انفعال قلب ،زیرا در ذات بارى انفعال نیسبببت.
(طحاطحایی)18 /1 :1417 ،
در نیایش و اعتراف دعاکنندگان چنانکه در جایجای قرآن کریم به چشببم میخورد درخواسببت رحمت پروردگار،
تجلی میکند .ازجملۀ این آیات عحارتند از:
﴿رَبَّنا ءَاتِنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً وَهَيِّئ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَداً﴾؛ (کهف)10 /
﴿رَبِّ اغْفِرْ لى وَألَخى وَأَدْخِلْنا فى رَحْمَتِکَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمينَ﴾؛ (اعراف)151 /
﴿وَهَبْ لَنا مِنْ لَدُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ ال َهَّابُ﴾ (آلعمران)8 /

﴿رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمينَ﴾ (مؤمنون)118 /
﴿رَبَّنا ءامَنَّا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيرُ الرَّاحِمينَ﴾ (مؤمنون)109 /
تأم در این آیات حکایت از آن دارد که هر چه بر مرتحه و میزان تقوای ان سان افزوده شود ،بی شتر متو س به لطف
حق میگردد .او دشبببواری گذرا از مراح و منازل سبببلوك مؤمنانه را درك کرده و دغدغۀ سبببالمت قلب و جانش را
میپرورد .اینکه در اینجا مؤمنان خداوند را «خیر الراحمین» خواندهاند ،نشان میدهد که شناخت واقعبینانه آنان از هستی
و محدأ آن ،سحب شده ا ست تا در کنار ا صالح نف

و کردار خود ،چ شم به راه رحمت خداوند با شند .در این صورت

است که دچار غرور نمیشوند و بر خدا و پیغمحر منت نمیگذارند که در شمار اه ایمان درآمدهاند.
رحمت فرود آمده از جانب خدا گوناگون ا ست ،ولى مهمترین آنها شناخت و معرفت ا ست که خداوند به ب شر یا
از طریق وحى قرآنى یا از طریق الهام ،ارزانى مى دارد و دعا کردن و خواسببتن از خدا توجه مؤمنان راسببخ درعلم را به
معرفت رشببد مى دهد و به همین سببحب آنان این دعا را تکرار مى کنند و از خدا خواسببتار رحمت (معرفت) مى شببوند و
روح علمى اساساً نیازمند به پرورش و رشد است و مؤمنان با این دعا به رشد دادن و تقویت کردن این روح مىپردازند.
(مدرسی)484 /1 :1377 ،
بیگمان این تقاضببا حاکی از شببناخت پروردگار و امکان دسببتگیری معنوی اوسببت .در برابر آفتهای بسببیاری که
درخت علم دارد و بسا موجب نابودی آن میشود ،نظر و عنایت حق است که سحب مصونیت و سالمت روال دانشگری
انسان میگردد( .باقری فر)208 :1381 ،
بدین سحب میتوان گفت که پیوستگی مغفرت و رحمت در تعالیم دینی ،حاکی از بسترسازی گرایشهای عارفانه و
سازندهای است که ایمان آورندگان سخت بدان محتاجاند.
 .5-4غلبه بر باطل (پیروزی بر کافران)
جحهۀ مقاب مؤمنان مجاهد و صابر را کفر ورزانی تشکی میدهند که یکسره در عنادورزی بوده و پیام خدا و پیامحر
را نادیده گرفتهاند .آنان به سحب غرور و جه و آلودگی به دنیاپرستی و قدرتطلحی ،پیامحر و پیروان او را ریشخند کرده
و خوار شببمردهاند درخواسببت پیروزی بر کافران که همان سببتمگران و تجاوز پیشببگان میباشببد جنحه شببخصببی و
منفعتجویی ندا شته و به خاطر عدالت و ر ستگاری مؤمنان بوده ا ست .تو س به قدرت پروردگار در پیکارهای نابرابر،
بهترین فرصبببتها و روحیهها را در اختیار مجاهدان قرار میدهد و آنان را از هراس ایمن میسبببازد .آنان براثر تفکر و
تقوای الهی پی میبرند که میتوان راه کامیابی و پیروزی حقیقت و عدالت را بهرغم تهیدسبببت بودن از نظر عِده و عُده
طی نمود .قرآن کریم و اساساً مکتب وحی به تمامی یکتاپرستان آموخته است که نیروی یک فرد پیوسته به حق که مدام
در حال فزودن معرفت توحیدی ا ست چند برابر نیروی گ س سته از حق کارآمد ا ست .در دعای خم سه ع شره نیز چنین
آمده ا ست که« :وَكُنْ لى عَلَى الْأَعْدآءِ نا ِصراً» و مرا در پیروزى بر د شمنان یارى کن( .مناجات خم سه ع شره ،مناجات
الشّاکین)

درخواسببت تعلیمی این دعا ،انقطاع از غیر خداوند اسببت .هر مسببلمان حتی پیامحر صببلیاهلل علیه و آله و سببلم،
بهگونهای بایدحرکت کند که کمترین نیاز مادی – معنوی به غیر حق دا شته و فقط از خداوند یاری طلحد و درهرحال او
را پ شتیحان خود قرار دهد .این شیوه و روحیۀ متعالی سحب می شود تا کافران و م شرکان ،امکان ت سلط بر مؤمنان را پیدا
نکنند و بهکلی از نفوذ در جامعه و فرهنگ و زندگی آنان مأیوس شوند.
گاهی اوقات احساس میکنیم کاری از ما ساخته است ،امّا تا نصرت خدای سححان در میان نحاشد کاری از هیچک
ساخته نیست.
نصرت خداوند هم در برابر نف

انسان که دشمن درونی اوست میباشد و هم در برابر دشمنان بیرونی ،این نصرت

منوط به درخواست آن از حضرت حق است .نمونۀ این درخواستها را در جایجای قرآنمی توان شاهد بود:
﴿رَبِّ انْصُرْنى عَلَى الْقَ ْمِ المُفْسِدينَ﴾ (عنکحوت)30/
﴿وَانْصُرْنا عَلَى الْقَ مِ الكافِرينَ﴾ (بقره250/؛ آلعمران)147 /
﴿أَنْتَ مَ ْالنا فَانْصُرْنا عَلى القَ ْمِ الكافِرِينَ﴾ (بقره)286 /
 .6-4درخواست پناهندگی به خداوند (استعاذه)
یکی دیگر از دعاهایی که خداوند به اولیاء خود تعلیم میدهد این اسبببت که به خدایش عرضبببه بدارد :من از
و سو سههای شیطانها به تو پناه میبرم ،بلکه پناه به تو میبرم ،از اینکه آنها نزد من حا ضر شوند .اولیاء خدا بااینکه از
مقام قدسیه الهی یعنی عصمت برخوردارند ،معالوصف اینچنین به پیشگاه الهی دست به دعا برمیدارند که محادا لحظهای
آنها را به خودشان واگذارد .همانگونه که در مناجات خمسه عشره میخوانیم:
«وَاِنْ رَدَدْتَنى عَنْ جَنابِکَ فَبِمَنْ اَعُ ذُ»؛ و اگر توام از نزد خویش بازگردانى به که پناه برم؟ (مناجات خمسبببه عشبببره،
مناجات التّائحین)
اِنْ لَمْ اَعُذْ بِعِزَّتِکَ فَبِمَنْ اَعُ ذُ؛ اگر من به عزت تو پناه نیاورم پ

به که پناه برم؟ (همان ،مناجات المعتصمین)

وسواس شیطان و آزارى که بشر از شیاطین مىبیند ،بر کسى پنهان نیست .همه مىدانند که شیطان ،دشمن سرسخت
ان سان ا ست و تا نف

آخر د ست برنمیدارد .تمام هدف شان این ا ست که ب شر ،مؤمن به خدا و آخرت ن شود و در مرتحۀ

دوم ،خیرى از او سر نزند بلکه به هر شرى روى آورد .چیزى که مهم است ،دانستن راه نجات از دست شیاطین است.
حاال که دشمن اینگونه قوى و در کمین است ،باید به دنحال راه چاره گشت
تنها راه عالج آن ا ست که در قرآن مجید به آن امر فرمود که ...﴿ :فا ستعذ باهلل( ﴾...ف صلت )36/به خدا پناه بحر! که جز
پناهندگى بهحق ،راهى نیست .پ

درخواست پناهندگی از خداوند در آیات:

﴿رَبِّ أَعُ ذُ بِکَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّياطِينِ وَأَعُ ذُ بِکَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ﴾ (مؤمنون 97 /و)98

﴿بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ قُلْ أَعُ ذُ بِرَبِّ الفَلَقِ مِنْ َشرِّ ما خَلَقَ وَمِنْ َشرِّ غا ِسقٍ إِذا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّاثاتِ فِى العُقَدِ وَمِنْ َش ِّر
حاسِدٍ إِذا حَسَدَ﴾ (سوره فلق)
صدُو ِر
﴿بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ قُلْ أَعُ ذُ بِرَّبِ النّاسِ مَلِکِ النّاسِ إِلهِ النّاسِ مِنْ َشرِّ ال َ ْس اسِ الخَنّاسِ الَّذِى يُ َ ْس ِسُ فِى ُ
النّاسِ مِنَ الجِنَّةِ وَالنّاسِ﴾ (سوره ناس)
﴿رَبِّ إِنّى أَعُ ذُ بِکَ أَنْ أَسْئَلَکَ ما لَيْسَ لى بِهِ عِلْمٌ﴾ (هود)47 /
رو شنکننده این حقیقت میبا شد که حتی هنگامیکه پیامحر ا سالم 9از قوۀ قد سیۀ الهیه برخوردار ا ست و از شر
و سو سه گران در امان نی ست ،پ

ان سانهای عادی و ضع و حال شان معلوم ا ست ،چه آنکه ای شان در برابر امواج طوفان

فتنهها و و سو سههای شیطانی ،چگونه باید خوی شتن را به نیروی ایمان و تقوا مجهز سازند تا در جهت خنثی ساختن
نغمههای شوم آنها موفق و پیروز بیرون آیند .آنهم در ع صر کنونی که هرلحظه آدمی با شیاطینی روبرو می شود که با
ابزارهای مختلف و طرق گوناگون و با چهرههای نفاق آمیز درحالیکه بهح سب ظاهر خود را به دین و ایمان آرا ستهاند،
سعی در اغفال او را دارند ،را ستی با چه نیرویی میتوان در برابر چهره مزوّرانه این گروه مقاومت و ای ستادگی کرد؟ آیا
بهغیر از استعاذه و پناه آوردن به ذات اقدس احدیت راهح دیگری میتوان ارائه داد؟ (مختاری مازندرانی)72 :1377 ،
 .7-4تسبیح و تحمید در مناجات خمسه عشره
از جمله مواردی که تسحی و تحمید در این مناجات بکار برده شده است میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
«فَكُلَّما قُلْتُ لَکَ الْحَمْدُ ،وَجَبَ عَلَىَّ لِذلِکَ اَنْ اَقُ لَ لَکَ الْحَمْدُ»؛ و هرگاه بگویم ستایش مخصوص تو است براى همین
جمله الزم است دوباره بگویم ستایش مخصوص تو است( .مناجات خمسه عشره ،مناجات الشّاکرین)
ُسِِنِ بَالئِکَ و َُسِِبُ غِ نَعْمآئِکَ ،حَمْداً يُ افِقُ رِضِِاكَ»؛ و سببتایش تو را اسببت براى آزمایش نیکویت و
«الْحَمْدُ عَلى ح ْ
نعمتهای فراوانت ستایشى که برابر خوشنودیت باشد( .همان)
« ُسبْحانَکَ ما اَ ْضيَقَ الْطُّرُقَ عَلى مَنْ لَمْ تَكُنْ دَليلَهُ»؛ منزهى تو! چه اندازه تنگ ا ست راهها بر ک سی که توأش رهنمون
نحاشى( .مناجات خمسه عشره ،مناجات المُریدین)
«اَنْتَ الْمُ َسبَّحُ فى كُلِّ مَكانٍ وَالْمَعْبُ دُ فى كُلِّ زَمانٍ»؛ تویى که در هر جا ت سحیحت گویند و در هرزمانی پر ستش کنند.
(همان ،مناجات الذّاکرین)
همانگونه که معنای تسببحی و تحمید برایمان روشببن شببد بکار رفتن آن در این مناجات نیز خود نمونه تجلییافته
همان تسحی و تحمیدی است که در قرآن بهکاربرده شده است.
واژه «حَمد» ،در لغت به معنای ثنا و سبببتایش اسبببت( .ابن منظور155 /3 :1404 ،؛ فراهیدی 188 /3 :1409 ،و
 )189ابن منظور نیز بر آن است که حمد نقیض ذم است( .ابن منظور )156 /3 :1404 ،و در اصطالح ،عحارت است از

کار شای سته و صفت پ سندیدهای که به صورت اختیاری انجام و ظاهر شود (طحاطحایی19/1 :1417 ،؛ ح سینی همدانی،
)15 /1 :1404

 .1-7-4تسبیح ،عامل نجات
ُسِِِبِّحِينَ؛ لَلَب ِثَ فِي بَطْن ِهِ إِلى يَ ْمِ يُبْعَثُ ن﴾؛ پ
عال مه ط حاط حایی از آ یه شبببری فه ﴿فَلَ ْ ال أَن َّهُ كانَ مِنَ الْم َ

اگر نه از

ت سحی گویان مىبود تا روز قیامت در شکم ماهى مىماند ( .صافات143/و )144ا ستفاده میکند که صرفاً ت سحی یون ،
عام نجات او شده است .الزمه این گفتار این است که یون

گرفتار شکم ماهی نشد ،مگر به خاطر اینکه خدا را تسحی

گوید و او را از آن معنایی که عملش حکایت از آن میکرد ،منزه بدارد همانکه باخشببم قومش را ترك کرد (ترك وظیفه
نحوت و هدایتگری) .در حالی که گ مان میکرد خدا بر او تنگ نمیگیرد .همچنان که جمله ﴿فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَق ْدِرَ عَلَي ْه﴾؛ و
پنداشت که هرگز بر او تنگ نمىگیریم (انحیاء )87/داللت بر آن دارد .به نظر عالمه این عم که حضرت یون

راه خود

را گرفت و قومش را به عذاب خدا سبب رد ،بدون اینکه از جانب خدا دسببتوری داشببته باشببد –گرچه او چنین قصببدی
نداشت -این معنا را ممث میکرد که غیر خدا مرجع دیگری ه ست که بتوان به او پناه برد .پ ازآنکه متوجه شد عملش
بیانگر چنین معنایی بوده ،از این معنا بیزاری جسبببت و عرض کرد ...﴿ :ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ ُسِِبْحانَکَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِين﴾؛
هیچ خدایى جز تو نی ست ،تو منزه ه ستى و من از ستمکاران ه ستم( .انحیاء )87/و دریافت این حقیقت باعث نجات او
شد .اینکه پیش از ت سحی ﴿ال إِلهَ إِلَّا أَنْتَ﴾ را ذکر کرده به نظر عالمه طحاطحایی بهمنزله علتی ا ست برای ت سحیحش ،گویا
فرموده:
خدایا معحود به حقی که باید به سویش توجه کرد غیر تو کسی نیست .پ

تو منزهی از آن معنایی که عم به آن را

میرسانید که همان اعراض از عحودیت تو و فرار از تو بود( .طحاطحایی)166-163 /17 :1417 ،
 .2-7-4تحمید
حمد بهعنوان عحادت برگزیده خداوند در قرآن کریم از ویژگی خاص و جایگاهی واال برخوردار اسبببت .ازاینرو
خداوند انسببانهای شببایسببته را به انجام آن ترغیب کرده اسببت .هرچند در قرآن کریم واژه های «الحمدللّه »« ،له الحمد»،
«بحمد ربک»« ،بحمد ربهم» و «نسحّ بحمدك» بهکاررفته است ،اما کلمه محارکه «الحمدللّه» جایگاهی ویژه دارد .حضرت
امام خمینی رحمهاهلل علیه میفرماید :الحمدللّه یعنی ،جمیع انواع ستایشها مختص به ذات مقدس الوهیت ا ست ....چون
حمد در مقاب نعمت و انعام و احسان است و منعمی جز حق در دار تحقق نیست ،پ

جمیع محامد مختص او است...

(امام خمینی)251 :1373 ،
 .8-4درخواست دور ماندن از عذاب دوزخ
در آیاتی از قرآن کریم به گروهی اشاره دارد که نسحت به آخرت و عاقحت خویش در دستیابی به حسنه اندیشناك
بوده و بیم آن دارند که محادا گرفتار خشببم و عذاب خدا در آخرت گردند ازاینرو دسببت به دعا برداشببته و از خداوند
متعال درخواست دور کردن آتش دوزخ را دارند؛ این آیات عحارتاند از:
﴿سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ﴾؛ (آلعمران)191 /

﴿فَاغْفِرْلَنا ذُنُ بَنا وَقِنا عَذابَ النَّارِ﴾؛ (آلعمران)16 /
﴿وَقِنا عَذابَ النَّارِ﴾؛ (بقره)201 /
اصِِِرِ ْ عَنّا عَذابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً﴾؛ اى پروردگار ما ،عذاب جهنم را از ما بگردان ،زیرا عذاب جهنم
﴿رَبَّنا ْ
عذابى است دائم (فرقان)65 /
درخواسببت دور ماندن از عذاب دوزخ ،بیمناك بودن از انحراف و تجاوز پیشببگی را نشببان میدهد .نیایشببگری که
میکوشببد تا پارسببا بودن خود را حفظ کند ،همواره در حال طلب توفیق در جهت مصببونیت از خشببم و کیفر خداوند
میبا شد .ت صویر دلانگیزی که پروا پی شگان از جهان دیگر و به شت و مالقات خدا دارند ،آنان را برمیانگیزد که به مدد
حق ،چنانکه شایسته بندگی است گام بردارند .این گروه به سحب اندیشه و نگرش توحیدی ،برتری نعمتهای پایدار بر
لذت های فناپذیر را پذیرفتهاند .از همین رو ،دنیاگرایی خودش را بهگونهای نظم و سبببامان بخشبببیدهاند که آنان را از
آخرتگرایی و بهرهوری از قرب پروردگار و پیامحران بازنمیدارد امام سبببجاد علیه سبببالم در مناجات خمسبببه عشبببره
میفرمایند:
«نَجِّنى بِرَحْمَتِکَ مَنْ عَذابِ النَّارِ»؛ نجاتم ده به رحمت خود از عذاب دوزخ (مناجات خمسه عشره ،مناجات الخائفین)
«وَال تَفْعَلْ بى ما اَنَا اَهْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنِّقْمَةِ»؛ و انجام مده درباره ام آنچه را من سبببزاوار آنم از عذاب و انتقام( .همان،
مناجات الرّاغحین)
«وَال تَفْعَلْ بى ما اَنَا اَهْلُهُ مِنْ الْعَذابِ وَالنِّقْمَةِ»؛ و انجام مده دربارهام آنچه را من سزاوار آنم از عذاب و انتقام( .همان)
درخواسببت نجات و امنیت در برابر آتش دوزخ و شببقاوت آخرت ،محصببول تفکر و یاد خداوند اسببت .مؤمنان با
اندیشببیدن ،بیهوده بودن آفرینش را نفی میکنند و در ورای پدیدهها ،آفریدگار حکیمی را مینگرند که اینهمه را آفریده
ا ست .غرض از ایجاد و تداوم ه ستی و آ سمان و زمین ،چیزی بهجز آ شنا ساختن جانها با خداوند و مححت و عحودیت
او نیست.
مؤمنان که به راز خلقت –معرفت و عحودیت -پی بردهاند ،میکوشبببند تا خویشبببتن خویش را از حلقه تنگ جه و
شببهوت برهانند و با رویکرد عادالنه و خالصببانه در امور فردی و جمعی ،از عذاب آتش دور بمانند( .باقری فر:1381 ،
108و)109
 .9-4درخواست متنعم بودن در بهشت
صِِِفْ َتِکَ الَّذينَ اَحْلَلْتَهُمْ بُحْبُ حَهَ جنَّتِکَ ،وَب َّأْتَهُمْ دارَ كَرامَتِکَ»؛ و در زمره آن دسبببته از برگزیدگانت
«وَاجْعَلْنى مِنْ َ
قرارم ده که در وسبط بهشبتت فرودشبان آوردى و در خانه بزرگوارى خویش جایشبان دادى( .مناجات خمسبه عشبره،
مناجات المتوسلین)
«وَاَحْلِلْنا بُحْبُ حَهَ جِنانِکَ»؛ و ما را در وسط بهشتهایت جاى ده( .همان ،مناجات المطیعین هلل)

در ادعیه قرآنی نیز یکی از درخوا ستهای پیامحران بزرگ الهی ورود به به شت ا ست؛ چراکه آنان واقف بودند که
برای ورود به به شت کمک و ن صرت الهی الزمه این راه میبا شد و اگر خداوند متعال آنها را در این م شکالت به خود
رها کند هرگز امید به ورود به بهشت را در خود نمییابند.
آیات دعایی قرآن که مربوط به ورود به بهشت است عحارتاند از:
ضِِِرَبَ الل َّهُ مَثَالً لِل َّذِينَ آمَنُ ا امْرَأَتَ فِرْعَ ْنَ إِذْ قال َتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِن ْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَن َّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَ ْنَ وَ عَمَل ِهِ َو
﴿ وَ َ
نَجِّنِي مِنَ الْقَ ْمِ الظَّالِمِينَ﴾ «و براى کسانى که ایمان آوردهاند ،خدا همسر فرعون را مَثَ آورده ،آن گاه که گفت« :پروردگارا،
پیش خود در بهشببت خانه اى برایم بسبباز ،و مرا از فرعون و کردارش نجات ده ،و مرا از دسببت مردم سببتمگر بِرَهان».
(تحریم )11 /در شأن نزول آیه آمده که هم سر فرعون که نامش آ سیه دختر مزاحم بود ،چون معجزه مو سى و غلحه بر
ساحران را دید ایمان آورد ،فرعون از ایمانش واقف شد و او را به ارتداد دعوت کرد ،او ن ذیرفت ،فرعون فرمانداد او را
به چهار میخ کشببیدند و در مقاب آفتاب گذاشببتند ،آن گاه سببنگ بزرگى بر روى او انداختند که شببهید شببد( .طحرسببی،
 ،1372ج  ،10ص )479
این درخوا ست هم سر فرعون کمال عحودیت و خلوص و انقطاع او را مى ر ساند ،یعنى :خدایا ق صر فرعون که توأم با
طغیان و شرك و کفر ا ست با همه نعمتها و و سای خو شگذرانى پیش من ارزش ندارد زیرا که ق صر شرك ا ست پ
خانه اى در به شت در جوار خودت براى من بنا کن که عا شق تو ه ستم و در جوار تو با شم ،ودعایش یک دعاى واقعى
بود( .قرشی)244 /11 :1375 ،
در آیه ﴿وَاجْعَلْنى مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعيمِ﴾؛ و مرا از وارثان بهشببت پرنعمت گردان( .شببعراء )85 /از جمله درخواسببت
ابراهیم 7آن ست که بار پروردگارا مرا از ساکنان به شت جوار رحمت و ف ض خود قرار بده که به وراثت سهم خود را از
این نعمت بیابم و بهره مند گردم  .به شتى که نعمتهاى معنوى و مادى در آن موج مى زند ،نعمتهایى که نه زوالى دارد ،و
نه ماللى ،نعمتهایى که براى ما زندانیان جهان دنیا حتى قاب درك نیست نه از مغزهایمان گذشته و نه چشمهایمان دیده
و نه گوشهایمان شنیده است( .مکارم شیرازی)263 / 15 :1374 ،
در این رابطه به آیات ذی نیز میتوان اسبببتناد کرد﴿ :رَبَّنا وَآتِنا ما وَعَدْتَنا عَلى ر ُُسِِِلِکَ وَال تُخْزِنا يَ ْمَ القِيامَةِ إِنَّکَ ال
تُخْلِفُ المِيعادَ﴾؛ پروردگارا! آنچه را که بهوسیله فرستادگانت به ما وعده دادهاى به ما عطا فرما و روز قیامت ،ما را رسوا و
خوار مکن زیرا تو وعده خالفى نمىکنى؟ (آلعمران)194 /
صِلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ﴾؛ پروردگارا!
﴿رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ َ
و آنان را در به شتهاى جاودانى که به آنان و به شای ستگان از پدران و هم سران و فرزندان شان وعده دادهاى درآور یقین ًا
تو تواناى شکستناپذیر و حکیمى (غافر)8/
نتیجه
خداوند سححان هدفی از خلقت ان سان ندا شته مگر عحادت و اینکه عحادت باید چگونه با شد را باید در کالم و سیره
معصومین :جستوجو کرد .آنچه در مناجات خمسه عشره بدان پرداخته شد و از نظر گذشت ،شیوهه عحادت و بندگی را

بهخوبی در جایجای کالم امام سجاد ن شان میدهد .در پژوهش حا ضر نمونههایی از تجلی ادعیهی قرآنی و هماهنگی
مفاهیم این مناجات با آیات قرآن ،بیان شد .این مفاهیم به صورت تطحیقی عحارتند از:
تقاضای مسلمان مردن و پیوستن به نیکان :جمله «وَاَلْحِقْنى بِالصَّالِحينَ الْأَبْرارِ» با آیه ﴿تَ َفَّنِى مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِى بِالصّالِحِينَ﴾.
َشِِهَدِ الْقِيامَهِ مِنْ بَرْدِ عَفْ ِكَ وَغَفْرِكَ» با آیه ﴿وَال تُخْزِنى يَ َم
سببربلندی و آبرومندی در روز قیامت :جمله «وَال تُخْلِنى فى م ْ
ت
يُبْعَثُ نَ﴾؛ .طلب توبه و آمرزش گناهان :جمله « وَاَماتَ قَلْبى عَظيمُ جِنايَتى  ،فَاَحْيِهِ بِتَ ْبَهٍ مِنْکَ» با آیه ﴿وَتُبْ عَلَيْنا إِنَّکَ أَنْ َ
التَّ ّابُ الرَّحِيمُ﴾ .طلب رحمت الهی :جمله «ف َافْع َلْ بى ما اَن ْتَ اَهْل ُهُ مِنَ الْمَغْفِرَهِ وَالرَّحْم َهِ» با آیه﴿رَبَّنا ءَاتِنا مِنْ ل َدُن ْکَ رَحْم َ ًة
ْص ِرْنى عَلَى الْقَ ْمِ
ناص ِراً» با آیه ﴿رَبِّ ان ُ
وَهَيِّئ لَنا مِنْ أَمْرِنا رَشَ ِداً﴾ .طلب پیروزی بر کافران :جمله «وَكُنْ لى عَلَى الْأَعْدآءِ ِ
المُفْ سِ دينَ﴾ .درخوا ست پناهندگی به خداوند (ا ستعاذه)  :جمله «وَاِنْ رَدَدْتَنى عَنْ جَنابِکَ فَبِمَنْ اَعُ ذُ» با آیه ﴿رَبِّ أَعُ ذُ بِکَ
ى
مِنْ هَمَزاتِ الشَِّياطِينِ وَأَعُ ذُ بِکَ رَبِّ أَنْ يَحْضُِرُونِ﴾ .تسببحی و تحمید خداوند :جمله « فَكُلَّما قُلْتُ لَکَ الْحَمْدُ ،وَجَبَ عَلَ َّ
لِذلِکَ اَنْ اَقُ لَ لَکَ الْحَمْدُ» با آیه﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِين ﴾ .درخواسبببت دور ماندن از عذاب :جمله « نَجِّنى بِرَحْمَتِکَ مَنْ
عَذابِ النَّارِ» با آیه ﴿ ُسبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ﴾ .درخواسبت متنعم بودن در بهشبت :جمله «وَاَحْلِلْنا بُحْبُ حَهَ جِنانِکَ» با آیه
﴿رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ﴾.
بنابراین م ضامین مناجات خم سه ع شره هماهنگی کاملی با آیات قرآن دارند به طوری که میتوان بیان کرد که محنای
این مناجات قرآن است و با توجه به اینکه دعا و مناجات ،ارتحاط عحد و معحود است ..بدین ترتیب بهترین شیوه ،شیوهای
است که مطابق تعالیم قرآن و سیره اه بیت باشد که این دو شرط در مناجات خمسه عشره وجود دارد.
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