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و امام سجاد
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___________________________________ دکتر حیدر محالتی ___________________________________
*

چکحده

گلاامنشا منمهااعكنفسا ن مِن فتاادی ن
ااب نپاادنها ون تِنادهاارن ارنمِنمًاابون ا
ابهاب نًا دن نمِنمئياۀن مهامنب اع ن مهاع نمیا ن اابن ن ا نخان نگنت نارنم ن گادمنب ابنمِن
ن
ً اب فنتم ن مه ا نعارنشاايب نًا ن ت نهيبگنا نمیا ن ااابكن ااب ن تِنادهاۀن مًابونهااتب
مهعن رن نوح يۀنهتب فرنگلمنش منمهع ن نچرن ن میا نًلبهارن نپاین گا ىكنعبِشنبها ن
ش ن مهب نگ بفرن نمی ن تن ابنمِنگابمنهن نتنم بین مهع ن تینمی نًلبهرنمِنگنعنتحن ن ن -نن
ت ل ن مهعنتنمِنً ي دی نگ بفجنمیا نبد ها نًا تانمننعارنهي ابگ نهابخ ب نتنًح انمیین
می ن تن ابنمشاب من اد ن ارنب شا دن ن مها ب ن موا ن ه اب نهاد نتنمت يابا ن مگ ابننً يد اان
مهع ن ن
كن ابكن اب نادهركنوح يۀنهتب فر ن ن
كنمًبونهتب
کلید واژهها:ن مًبون

ّ
 .1وقدوه

تقرگ حه درگاه احدخت است و حنا حه گفتج پیاوجر اکرم ّ
دعا وسحلج ّ
وحهئد وصئطفی
ئحس شئيء أ کئ و
کئه وئئی فرواخنئد« :لئ و
ئرم علئی اهلل وئئن الئدعاء» (عالو ئج وسلس ئی;CB= ،م :ح،C:
ص .) =::این ونزلت عظحن دعا حارها در قرآن کرخن وورد تأییئد قئرار گرفتئه و ههئواره ظداونئد
َ
َ ُ
وتعئئال و ونئئئان را حئئه نحئئئاخش تشئئویق و ترغحئئئد نهئئوده اسئئئتْ :اد ُعااونی أ ْسا َااتج ْب لکا ْاام
_____________________

 _1استادخار گروه زحان وادبیات عربی دانشگاه قن dr.mahallati@yahoo.com
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ُ
َ
َ َّ َ
(غافر ،)@::و نحز فرووده استَ :و ؤ َذا َسل َل َك ع َجاادی َع ّنای َفاِ ّنی َقر خاب أج ُ
حاب َد ْع َاو الادا ؤذا
َ َّ
َْ
ُ ُ َ
ْ ْ
َد َعان فل َح ْس َتج ُحجوا لی َول ُحؤم ُنوا بی ل َعل ُه ْم َی ْرشدون (حقره.);B@:
گفتگوی وصلوق حا ظالق در قالد دعا اساسیترین نحاػ انسئانهئا بئرای راه خئافتن حئه
تکاوئل روحئی و وعنئئوی اسئت .ایئن فرصئئت اسئت نایی و بئینظحئئری کئه ظداونئد وتعئئال در
اظتحئئار و ونئئان قئئرار داده تئئا نحاػهئئای وئئادی و وعنئئوی ظئئود را حئئاػگو کننئئد و اػ حئئق تعئئالی
اضاحت شنوند ،اػ دلپئغیرترین نعهئتهئای الهئی اسئت .حئا دعئا وئی تئوان حئال و وصئحجت را
وکئرم اسئالم حرئرت ّ
دفئع نهئود و ایئن ههئان کئالم روححصئش پیئاوجر ّ
وحهئد اسئت کئئه
ه ه
و
الدعاء وی هر ّد الجالء»(حئر عئاولی;>;> ،ق :ح ،Aص=>) .حنئا حئه گفتئج اوئام
فرووده استّ « :ؤن
ه ه
و
ّ
الدعاء وی هئر ّد القرئاء»(کلحنئی;=@? ،ش:
دعا ،قرای وقدر را د ر وی ساػدّ « :ؤن
صادق
ح< ،ص.)>@C

آوئئوػ ههئئای اظالقئئی دیئئن وجئئحن اسئئالم و وعئئارف قدس ئی و روحئئانی ّ
اجه ئج اطهئئار

وناضئات راهگشئا کئه
سرشار اػ نهون ههای بیوانند وناضئات حئا ظداونئد وتعئال اسئت .ایئن
م

وهلو اػ وعارف حلند الهی و وفاهحن ستر قرآنئی اسئت ،حئه وئا درس عئروح اػ عئالن ظئا کی و

وادی را حه وقام آسهانی و قئرگ الهئی وئي آوئوػد ،و انسئان وئ ون و ظئدا شئناس را در ایئن راه
ظطحر و پرپیر و ظن دنحوی استوار و ثاحت قدم وینهاخد .
دعئای عرف ئج اوئام حسئئحن

و حئه تجئئع آن دعئای عرف ئج اوئام سئ ّئساد

دو شئئاهکار

دعایی آووػنده هستند که وعارف و علوم وححانی آن پاخانی ندارد و بئرای ره وخئان راه حئق و
حقحقئت طراغئی فئر ػان و تاحنئئا ک اسئت .بئیشئک بررس ئی وسهوعئج عظئحن وعرفتئی کئئه در
قالد دو دعای حلند نظن خافتئه ،در خئک وقالئه نهئیگنسئد ،اوئا سئعی بئر ایئن دارخئن وفئاهحن
کلئی و وشئترک ایئئن دو وناضئات را حشناسئئحن و بئر درخئئای بئیکئئران ایئن ػوزو ئ ههئای آسئئهانی
واق

شوخن.

 .2بررسی ووضوع

دعای عرفج اوام حسحن و دعای عرفج اوام ّ
سساد وانند سئایر دعاهئای وئأثور اػ
حا حهد و ستاخش ظداوند وتعال آغاػ وی شود .این خک ّ
سنت قرآنئی اسئت
وعصووحن
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کئه آغئئاػ سئئصن و شئئرود نحئاخش حئئا فاتح ئج حهئئد ظداونئئد صئورت و ئیگحئئرد .حرئئرت سئ ّئحد
الشهدا

در این دعا حا تکحئه بئر نظئن آهنگئحن واؼ ههئا و رعاخئت سئسع در عجئارتهئا کئالم

ظئود را آغئاػ و ئیکنئد و ایئن شئئحوت بیئانی را در طئول دعئئا حئه کئار و ئیحنئدد .هئر وسهوعئئهای اػ
عجارتهای ّ
وسسع دارای ووضوعی ظاص و حار وحتوایی ونحصئر حئه فئردی هسئتند کئه حئا
پاخان سسع ،ووضود پاخان وئی خاحئد و حئا شئرود سئسع ضدخئد ،ووضئود دخگئری آغئاػ وئیگئردد
(حستانی;>;= ،ق :ص.)=<: ،=;C
ووزون بئودن ایئن کلهئات در طلحعئج ایئن دعئا نظئر ظواننئده را حئه ظئود ضلئد وئیکنئد ،و
عهئن او را بئئرای پئیبئئردن حئه وعئئانی حلنئد ایئئن دعئئا آوئاده و ئی سئاػد .ایئئن آراخئش ونظئئوم کئئه
ههانند خک قطعج شعر قافحه دار ساوان خافته ،نه تنها وصاطد را حئه رود حئه سئاحت قئدس
الهئی فئرا وئی ظوانئئد حلکئه او را اػ گفتئار س ئ اده انگارانئه و ر ػوئره رهئئایی ،و حئا نئوعی ضدخئئد اػ
ظطاحئه آشئنا و ئیکنئد« :الحهئد هلل الئئغی لئحس لقرئاجه دافئئع ،وال لعطاجئه وئانع ،وال ه
کصئئنعه

هص ه
نع صانع ،و هو السواد الواسع ،فطئر أضنئاس الجئداجع ،وأتقئن ححکهتئه الصئناجع ،ال تصفئی
ّ
ّ
ّ
علحئه الطال جئع ،وال ترئحع عنئده الوداجئع ،ضئاػ ی کئل صئانع ،و راجئش کئل قئانع ،و راحئن کئئل
ه
ه
نزل الهنافع ،و الکتاگ الساوع ،حالنور الساطع ،و هئو للئدعوات سئاوع ،و للک هرحئات
ضارد ،و م
دافع ،و للدرضات رافع ،و للسجابرت قاوع » (قهی;=A@ ،ش :ص;@<).
در وقئام تطجحئق ،وطلئع دعئای عرفئج اوئام سئ ّئساد اػ نظئر سئسع حئا دعئای عرفئج اوئئام
قابل وقاخسه نحست ،اوا خکاخئک حنئدها و ضهلئ ههئای کوتئاه ایئن دعئا کئه دارای

حسحن
ّ
تنود وحتوایی و فاقد هرگونئه سئسع بئوده ،اػ نظهئی وئوزون و قئالجی پوخئا برظئوردار اسئت .هئر
خک اػ عجارتهای این وطلع آوای ظود را دارد که حا وعنی ظاص ظود وتناسد است.
حنئابراین ،سئجک حئه کئار رفتئه در ایئن وطلئع اػ نظئر آهنئگ حئا سئجک دعئای قجلئی انئئدکی
تفاوت دارد ،اوا این تفاوت بر فهن سرخع و صرخ این دعا اثر نگغاشته ،و وصاطد ههاننئد
ه
ه
ّو
اللهئن لئك
دعای قجلی ،حه عهق و کنه این دعا آ گئاهی وئيخاحئد« :الحهئد هلل ور م ّگ العئالهحن،
و ه ّ
ه
الحهد حدخع السهاوات واالرو ،عا السالل واإل کرامّ ،
رگ األرحاگ ،و
ؤلئه ک مئل وئألوه ،وظئالق
ه ّ
ئحس کهثلئه شئيء ،وال ه
هک ّئل وصلئوق ،وارک هک ّئل شئيء ،لئ و
خعئز هگ عنئئه علئن شئيء ،و هئو حکئ مئل
م
م
هّ
شيء وححط ،و هو علی ک مل شيء رقحد » (اوام سساد ;=A: ،ش :ص>><).
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 .3حهد و ستایش خداوند

سراسر این دو دعای عظحن عکر صفات حق تعالی و بر شهردن اسئهاء حسئنی و نعئوت

پر ردگئار اسئئت .ایئئن ههئئان عهئئل حئئه فروئئان قئئرآن کئئرخن اسئئت کئئه دسئئتور داد وناضئئات حئئا
األس َم ُاء ْال ُح ْس َنی َف ْ
ظداوند حاخد بر پاخج عکر نامهای وقدس او استوار گرددَ :و َّهلل ْ
ااد ُع ُوه ب َهاا
ََ
َ ْ
ًَ
اهلل َأو ْاد ُعاوا َّ
(اعراف .);B: :و در آخج دخگئر آوئده اسئتُ :قال ْاد ُعاوا َ
الار ْح َم َن أ ّخاا َماا تاد ُعوا فل ُاه
ْ
ْ
األس َم ُاء ال ُح ْس َنی (اسراء.);;: :
حررت اوام زین العاحدین

در ههان احتدا ،اسهای الهی را حا سجکی حسحار

زیجا و براساس شحوت حالغی (تکرار) و (تتاحع) حه نظن درآ رد  .در کنار تکرار و تتاحع،
نظن آهنگحن و ووسحقی کالم ،ضغابیت و گحرایی ظاصی حه دعا حصشحده است:
اهلل ال اله ّاال و
« و
ّ
أنت ه
ّ
الهتفرد.
الهتوحد الفرد
أنت ،األحد
ّ
اله ّاال و
اهلل ال و
و
وأنت ه
ّ
ّ
الهتکجر.
الهتکرم ،العظحن الهتعظن ،الکجحر
أنت ،الکرخن
اله ّاال و
اهلل ال و
و
وأنت ه
أنت ،العلی الهتعال ،الشدخد الهحال.
اله ّاال و
اهلل ال و
و
وأنت ه
أنت ،الرحهن الرححن ،العلحن الحکحن.
الئه ّاال و
اهلل ال و
و
وأنئت ه
أنئت ،السئهحع الجصئحر ،القئدخن الصجحئر» (اوئام سئساد ;=A: ،ش،
ص>><.)<>? ،
این سجک فنی و ادبی که سه رکن اصلی تکرار ،تتاحع و نظن آهنئگ را دارا وئی حاشئد،
حه عنوان سئجکی ثاحئت حئا وتوحرهئای وتفئاوت در دعئای عرفئج اوئام ّ
سئساد حئه کئار رفتئه
اسئئت .در دعئئای عرف ئج اوئئام حسئئحن

ا
نحئئز ،ایئئن سئئجک کئئاوال ولهئئوس و قابئئل والحظئئه

ویظوانحن:

است .در حصشی اػ این دعای شرخ
أنت سجحانك ّؤنی ه
اله ّاال و
«ال و
کنت ون الظالهحن،
أنت سجحانك ّؤنی ه
اله ّاال و
ال و
کنت ون الهستوفرین،
أنت سجحانك ّؤنی ه
اله ّاال و
ال و
ّ
الهوحدین،
کنت ون
أنت سجحانك ّؤنی ه
اله ّاال و
ال و
کنت ون الصاجفحن،
أنت سجحانك ّؤنی ه
اله ّاال و
ال و
کنت ون الوضلحن»(قهی;=A@ ،ش :ص.)<@B ،<@A
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ههحن روش ،حارها در این دعا تکرار شده است .الجتئه ایئن تکئرار در هئر حئار الهئام حصئش
وعئئانی فراوان ئی گردخئئده و حئئه دعئئا ضئئغابیت ظاص ئی ارػان ئی داشئئته اسئئت .حرئئرت ّ
سئئحد
و
وننت ،و
و
ظطاگ حه ظداوند وتعال وی فرواخند « :و
أنعهئت،
أنت الئغی
أنت الغی
الشهدا
کهلئت ،و
و
أفرئلت ،و
و
أضهلت ،و
و
أحسنت ،و
و
و
أنئت
أنئت الئغی أ
أنت الئغی
أنت الغی
أنت الغی
ئت ،أنئ و
ئت الئئغی أغنحئ و
ئت ،أنئ و
ئت الئئغی أعطحئ و
ئت ،أنئ و
ئت الئئغی ّوفقئ و
ئت ،أنئ و
الئئغی رػقئ و
ئت الئئغی
أنت الغی وه و
فحت ،و
أنت الغی وک و
خت ،و
أنت الغی آ و
أقنحت ،و
و
دخت»(ههان :ص@@<).
اوئام حسئئحن در ایئئن شئئحوت ظطئئابی و در اداو ئج وقطئئع دعئئاجی حئئاال ،پئئس اػ شئئهردن
نعن بودن پر ردگار ،حه قصور حنئدگان و گنئاهکئار بئودن آنهئا
نعهتهای ظداوند و اععان حه هو م
ا
اشاره ویکند .اخشان پس اػ تفصئحل کئالم در ایئن حئاره وسئددا شئحوت بیئانی فئوق را در قالئد
صئئحوج وئئتکلن حئئه کئئار و ئی گحرنئئد .حرئئرت در فئئراػ ی اػ ایئئن دعئئا و ئیفرواخنئئد « :أنئئا الئئغی
ه
ه
ه
ه
غفلئت ،أنئا الئغی
ضهلت ،أنئا الئغی
هههت ،أنا الغی
أسأت ،أنا الغی أظطأ هت ،أنا الغی

ه
ه
تعه ه
ه
ه
اعتهدت ،أنئا الئغی ّ
أظلفئت ،أنئا
وعئدت ،وأنئا الئغی
ئدت ،أنئا الئغی
سهوت ،أنا الغی
ه
أقررت» (ههان.)<@A :
الغی نک هت ،أنا الغی
ههانند این بیان که وتکلن اػ قئول ظئودش حئه قصئور و گنئاه اقئرار وئیکنئد ،در دعئای
عرفج اوام ّ
سساد دخده وی شود .الجته این اقرار حئه گنئاه و اععئان حئه قصئور در کئالم اوئام
وعصوم

ضنجج تربیتی دارد ،و بیشتر ظطاگ حه کسئانی وئیشئود کئه اػ اطاعئت ظداونئد

وتعئئئال سئئئر حئئئاػ وئئئیػننئئئد ،و راه نافروئئئانی و ناس اسئئئی را در پئئئیش وئئئیگحرنئئئد .حرئئئئرت
ا
در این ظصئوص وئی فرواخنئد « :أنئا الئغی و
أقئدم علحئک هوسترجئا ،أنئا الئغی
زینالعاحدین
ّ ا
دا ،أنا الغی استصفی مون معجادك و حارػك ،أنا الغی و
هئاگ معجئادك و اونئك ،أنئا
عصاك وتعه
الغی لن یرهد سطوتك و لن خص

حأسك» (اوام سساد

;=A: ،ش ،ص=@<).

عالوه بر نکات برضستج ادبی و حالغی عکر شد ه در دعای عرفج اوام حسحن

 ،حاخد

حئه نکت ئج دخگئئری اشئئار ه کنئئحن کئه در ایئئن دعئئا بیشئئتر ضلئئوهگئری و ئیکنئئد و آن پئئرداظتن حئئه
ضزجحات خک ووضود است .حررت اوام

در ههئان وقطئع آغئازین دعئا حئه عکئر نعهئت

ویگوخد .اخشان فراخند ظلقئت
آفرخنش ویپرداػد ،و ظداوند را حه ظاطر ظلقت ظود س اس 
را حئا عکئر تهئاوی وراحئل آن  ،اػ حئدو سرشئته شئدن اػ مگئل و ظئا ک گرفتئه تئا حئه دنحئا آوئئدن در
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ّ ّ
اللهئن ؤنئی
بیان وئیکنئد« :

ػوان صال ترین و پا ک ترین حندگان ظدا ؛خعنی ،پیاوجر اکرم
ا ّ
ه
ه
أرغد الحك ،وأشهد حالربوبیث لك هو ّقرا حأنك ور ّبی و الحئك وو وئر ّدی .احتئدأتنی حنعهتئك قجئل أن
ا
ه
ا
ا
أ کئئون شئئحجا وئئئغکورا ،ظلقتنئئی وئئن التئئئراگ ث ّئئن اسئئکنتنی األصئئئالگ اونئئا لرخئئد الهنئئئون و
ا
اظتالف الدهور و السنحن ،فلن أػل ظاعنا ون هصلد الی ور محن فئی تقئادم وئن األخئام الهاضئحث
و القرون الصالحث .لن تصرضنی لرأفتك بی و لطفك لی و احسئانك الئی فئی دولئث ّ
أجهئث الکفئر
ّ
وکئغبوا رسئلك لکنئك اظرضتنئی للئغی سئجق لئی وئن ه
الهئدی» (قهئی،
الئغین نقرئوا عهئدك
@;=Aش :ص;@<).

ْ َ ُّ
َ
اوام حسحن در اداوئج ایئن دعئا و بئرای ایئن کئه آخئج شئرخفج َو ؤن ت ُعادوا ن ْع َماة اهلل ال
ُت ْح ُص َ
وها (نحل );B :را حا عکر وصداق و وثالّ ،
تسسن و عحنحت بجصشد ،حئه عکئر ضزجحئات
دقحئق و

آفرخنش انسان و نعهتهای بیشهار ظداوند رو ی ویآ رد .آن طئه در ایئن توصئح
ّ
حسحار زیجا و ضغاگ ضلد توضه ویکند عکر ضزجحات اندامها و حصشهای تشئکحل دهنئدت
ه
حئدن انسئان اسئئت .در ایئن دعئئا وئیظئئوانحن « :و انئا أشئهد خئئا الهئی ححقحق ئث اخهئانی ،و عقئئد
عزوات خقحنی ،و ظالص صئرخ توححئدی ،و حئاطن وکنئون ضئهحری ،و عال جئق وسئار ی نئور
ه
حصئئری ،و أسئئاریر صئئفحث ضجحنئئی ،و ظئئرق وسئئارگ نفس ئی ،و ظئئغارخ وئئارن معرنحنئئی ،و
ّ
واضئهت واطجقئت علحئه شئفتای  ...و اطئراف انئاولی و لحهئی و
وسارگ مسهاد سئهعی ،و

ّ
دوی و وشعری و وح وشری و و
عصجی و قصئجی و عظئاوی و هوصئی و عروقئی و ضهحئع ضئوارحی...
ه
ه
اضتهئدت وئدی األعصئار و األحقئاگ لئو هع ّهرتهئا أن ا دی هش و
ئکر واحئدة وئن
حاولئت و
أن لئو

ه
واستطعت علك» (قهی;=A@ ،ش :ص<@<.)<@= ،
أنعهك

ایئئئن تصئئئویر سئئئاػ ی زیجئئئا و حسئئئحار دقحئئئق اػ انئئئدامهئئئای بینئئئایی ،شئئئنوایی ،تنفسئئئی و
حصئئشهئئای وصتل ئ

حلئئق و دهئئان و اضئئزای دخگئئری اػ حئئدن واننئئد ووئئز ،قلئئد ،عئئروق،

استصوان و ...ههه و ههه نشانگر گونا گونی نعهتهای ظداوند وتعئال و الطئاف بئی پاخئان
حق تعالی است که شکر این ههه نعهت اوری وحال و ناشدنی است .عکئر ایئن وصئادیق
نعن ،تأیید کنندت ضر رت حهد و لگوم تشکر اػ ظئالق
و وثالها در راستای حهد ظداوند هو م

تواناست.

اوام ّ
سساد

نحز در طندضا اػ دعای ظود حه عکر آفرخنش و ظلق ووضودات حئا دخئدی
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کلی و حدون رود حه ضزجحات پرداظته است .برای نهونه این عجارت را وئی ظئوانحن « :و
وأنئت
واصئو و
وصئو و
و
اله ّاال و
اهلل ال و
و
ه
ّ
األشئحاء وئن غحئر سئنزّ ،
رت وئن غحئر وثئال،
رت
أنشئأت
أنت ،الئغی

و
واحتئدعت الهجتئئدعات حئال احتئئغاء » (اوئام سئئساد ;=A: ،ش :ص?>< .)<>@ ،خئا ایئئن
و
و
و
ئنع و
فراػ را وی بینئحن « :و
واص و
احسئن هص و
و
ئنع »
احتئدد و
اظتئرد و اسئتحدک و
أنئت الئغی احتئدأ و

(ههان :ص .)<>Aحررت ّ
سساد

در اداوج ایئن دعئا ههاننئد اوئام حسئحن

حئه ایئن

حقحقت واقئ وئی شئود کئه انسئان اػ شئکر ظداونئد وتعئال حئه ظئاطر نعهئتهئای فئراوانش
ه ه ه ّ
هّ
ه ا
ا
ه
کرا وخ ه
ئکر کئل
قص هر عنه ش
حهد کل حاود ،و ش
عاضز و ناتوان است « :ولک الحهد حهدا وع
م

شا کر» (ههان :ص.)<>C
اوام حسحن

و اوام ّ
سساد

در این دو دعای شرخ  ،پئس اػ عکئر نعهئتهئای

بئئی حئئد و حصئئر ظداونئئئد وتعئئال ،حئئه حهئئد و تهسحئئئد عات احئئدخت وئئی پرداػنئئد ،و حئئئا
دهئای بیئانی احتکئئار ی ،شئحوت شاخسئتج حهئئد را
حئهکئارگحری عجئارتهئئای حسئحار حلحئو و قال ئ 
وعرفی وینهاخند .سراسر دعای اوام حسحن

اػ احتدا تئا انتهئا لجریئز اػ ضهئالت سئ اس و

حهئد ظداونئد اسئت ،واننئد وطلئع ایئن دعئا کئه پئیش اػ ایئن خئادآ ر ی شئد .اوئا نکتئج حئایز
اههحت در این ظصئوص ،تفصئحل و بیئان تشئرخحی حهئد در دعئای عرفئج اوئام ّ
سئساد
است .این تفصحل که حه نظر وی رسد ضنجج آووػشئی و تربیتئی دارد ،ار ػش و ضاخگئاه واقعئی
حهد را بیش اػ پیش نشان ویدهد.
اوئام زیئئن العاحئدین

در تجحئئین یژگئی هئئا وظصوصئحات حهئئد ظداونئد ،احتئئدا حئئه

داخهی و ضاودانه بودن حهد تأ کحد وئیکنئد ،و افئزاخش و فراوانئی آن را اػ ظداونئد وئیطلجئد.
شناظت این هحعد اػ ستاخش ظداوند حه عنوان گام نصست ضهت درک درفای دعا ضئر ر ی
ا
ه
ه
حئئه نظئئر و ئی رسئئد .اخشئئان و ئی فرواخنئئد« :ل ئك الحهئئد خئئدوم حئئدواوك ،و ل ئك الحهئئد ظالئئدا
ّه
ا
ا
ه
االول و هخسئتدعی حئه دوام الظئر ،حهئدا خترئاع علئی کئر ر
ستدام حئه
حنعهتك  ...حهدا هخ
ا
ا
األػونث ،و ختزاخد أضعافا وترادفث ،حهدا خعسز عن احصاجه الحفظث ،و یگخد علئی وئا أحصئته
و
فی کتاحک الک وت وجث» (ههان).
حرئرت ّ
سئساد در دنجالئج فئراػ پیشئحن ،ضاخگئاه و اههحئت حهئد ظداونئد را روشئن
ویساػد .و ی در این فراػ قحهت و ارػش حهد را حا ضاخگاه رفحع عرش ظداوند ویسنسد.
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بی شک طنحن عجارتی عظحن و حسحار بگر نشانگر اههحت فوق العادت حهد اسئت ،و ایئن
که ارػش نعهتهای ظداوند حه هحر وضه قابل انداػه گحری نحست ،و تنها حهد است کئه

حصش ئی اػ الطئئاف ب ئی پاخئئان الهئئی را قئئدر شناسئئد و ارػش گئئغار ی نهاخئئد .حرئئرت ّ
سئئحد
ه
ا
ه و
ه
یئئواػن عرشئئك الهسحئئد ،خعئئئادل
السئئاضدین وئئی فرواخنئئد « :ولئئك الحهئئئد ...حهئئدا
ّ
ا هه
هک ّ
خکهل لدخك ثواحه ،خستورق کل ضزاء ضزا ه »(ههان :ص.)<?:
رسحک الرفحع ،حهدا
در ایئن ضئا ،حرئرت اوئام سئ ّئساد

ظصوصئحات و اوصئاف حهئد واقعئی را خکاخ ئک

ویشهرد :حهدی که ظالص و بی رخا حاشد ،حهدی که نعهتهئا را بیفزاخئد ،حهئدی کئه
در حد و حصر نگنسد ،حهدی که ضئاوع ههئج حهئدها حاشئد ،و دخگئر یژگئیهئایی کئه اػ
ا
حهئدا ظئئاهره ووفئق لجاطنئئه ،و حاطنئه ووفئئق لصئدق ّ
النح ئث.
زحئان ظئود حرئئرت وئی شئئنوخن« :
و
و
ا
ه
ا
و
حهئدا هخعئ ه
ئان ووئن اضتهئد ف ئی
حهئدا لئن خحهئدك ظلئئق وثلئه ،وال خعئرف أحئئد مسئواك فرئله.
ا
ا
و
ه
و
ظلقئت وئن الحهئد ،خنئتظن وئا
تعدخده ،هی ّؤخد وون أغرق نزعئا فئی توفحتئه .حهئدا خسهئع وئا
ا
و
حهئدا ال حهئ وئد ه
أقئرگ الئئی قولئك ونئئه ،وال أحهئد وهئئن خحهئدك حئئه.
أنئت ظالقئئه موئن وحعئئد.
و ا
ه
ه و
ا
ا
و و
وتصل ه
عد و
ئرم
لک
خسئد
حهئدا
.
ك
ونئ
ئوال
ط
گخئد
و
ح
حهگخد
ه
حهدا یوضد حکروك الهگخد بوفوره
م
ه و
وضهك ،هخقابل مع ّز ضاللك»(ههان :ص;?<.)<?< ،
حنابراین ،حهد ظداوند وتعال در آغاػ هر دعئا ،نشئانگئر اعتئراف وصلئوق حئه خگئانگی

ظئالق اسئئت .و ایئئن اعتئئراف کلحئئد رود حئئه عئالن ضئئود و حصشئئش حرئئرت حئئق اسئئت .اػ
پیاوجر اکرم نقل شده است « :وون تشاغل حالثناء علی اهلل أعطئاه اهلل فئوق رغجئث السئاجلحن
» (ابن ابی الحدخد ،بی تا :ح@ ،ص .);C:انسئان وئ ون حئا ثنئای پر ردگئار هسئتی حصئش ،راه
کسئد نعهئتهئئای فئراوان را ههئوار و ئیسئاػد ،و قئئدم در طریئق رضئای ظداونئئد وئیگئئغارد.
ا
و
ه
حرئئرت أوحئئر الهئئ ونحن عل ئی وئئيفرواخنئئد  « :الحهئئد مهلل الئئغی ضعئئل الحهئئد وفتاحئئا
ا
ا
لئغکره ،و سئججا للهگخئد وئن فرئله ،و دلئئحال علئی آالجئه و عظهتئه » (اوئام عل ئی ;>;< ،ق:
ح< ،ص;?).

 .4درود بر خاندان نجوت

دخگر وسألج وهن و درظور توضئه در پاخئان حهئد و سئتاخش ظداونئد کئه در ایئن دو دعئای
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شرخ

نهاخان است ،درود فرستادن و صلوات بر پیاوجر اکرم

و ظاندان وطهرش اسئت.

ایئن خ ئک دسئئتور اله ئی و اػ وسئئتلزوات اسئئتساح ت دعاسئئت .حرئئرت حئئق در قئئرآن کئئرخن
َ
َ
ّ
ُّ َ
َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُّ َ
ون َع َلاای َّالنجا ّی َخااا أ ُّی َهاا ّالااذ َ
ین َآم ُنااوا َصالوا َعل ْحااه َو َساال ُموا
وئیفرواخنئئد :ؤن اهلل ومال جکتاه خصاال
َ
ت ْساال ًحما (احئئئزاگ .) ?@ :الجتئئه درود ظداونئئئد و فرشئئتگان تنهئئئا بئئر پیئئئاوجر اکئئرم نئئئاػل
َّ
ّ
نهیشود ،حلکه بر و ونان نحز ناػل ویگردد .ظداوند وتعئال وئی فرواخنئدُ :ه َاو الاذی ُخ َصالی
ُّ ُ
َ ُّ َ َ َ
ْ ُ
َ
َ ُ
اان ح ْاال ُم ْؤمن َ
حن َرح ًحماا (احئزاگ.)>=:
َعل ْحک ْم َو َمال جک ُت ُه ل ُحخر َجک ْم م َان الظل َماات ؤلای الناور وک
حنئابراین ،درود ظداونئد و فرشئتگان بئئرای و ونئان راهنهئا و گشئئاخش اسئت و ووضئد رهئئایی
آنها اػ تارخکی و انتقال حه عالن نور است .ظالق توانا در ضایی دخگر حئه پیئاوجر اکئرم

اوئر

وئئي کنئئد تئئا بئئر و ونئئان درود و صئئلوات حفرسئئتد ،زیئئرا درود او حاعئئث آراوئئش و آسئئاخش آنهئئا
َ َ َ َ
َّ
ّ َ
ویگرددَ :و َصل َعل ْحه ْم ؤن َصالتك َسک ن ل ُه ْم (توحه.);:= :
شئصص نحئاخشگئر پئس اػ حهئد و ثنئای ظداونئد وتعئال ،بئر وحهئد و آل وحهئد درود
وئیفرسئتد و ایئئن درود فرسئتادن در راسئئتای اعتئراف انسئئان حئه والخئئت رسئول اهلل

و اهئئل

بیت پا ک اوسئت؛ زیئرا کئه والخئت پیئاوجر و ظانئدانش ههئان والخئت حئق تعئالی اسئت و در
ّ
خئک سئهت و سئو قئرار دارد .اوئئام علئی وئی فرواخنئد« :کئئل دعئاء وحسئوگ عئن السئئهاء
ّ
حتی تصلی علی وحهد و آله » (صئدوق;=@B ،ش :ص ??;) .حنئابراین ،وعئراح دعئا و روئز
اضاحت آن ،صلوات بر وحهد و آل وحهد است.
در تجحین آثار صلوات بر نجی ظاتن و عترت وطهرش ،حررت پیاوجر اکرم

سه اثئر

وهئن را بیئئان و ئی کننئئد .اول قجئئولی دعئئا ،دوم ظشئنودی ظئئدا و سئئوم ػکئئات اعهئئال اسئئت:
«صال تکن وعلی ضواػ دعاجکن ،وورضئاة لئرحکن ،ػکئاة ألعهئالکن »(عالوئه وسلسئی;CB= ،م:
ح; ،Cص>@) .پئئس درود وئئا بئئر پیئئئاوجر و ظانئئدان او وسئئحلهای حسئئئحار وهئئن بئئرای اضاحئئئت
دعاسئئت  .ایئئن وسئئأله حارهئئا در رواخئئات و احادخئئث وعصئئووحن

تأ کحئئد شئئده اسئئت.

حررت علی وی فرواخند« :الدعاء وئع الصئال ة وقئرون حاإلضاحئث» (نئور ی;CBA ،م :ح?،
ّو و ّو ّو
ّ
عئز وضئل خقجئل
ص .)<<Aو در ضای دخگر فروودند« :صئلوا علئی وحهئد وآل وحهئد فئإن اهلل
ّ
صئلی ه
اهلل علحئه و آلئه » (صئدوق;>:= ،ق:
دعاءکن عند عکر وحهد و دعاجکن لئه و حفظکئن
ص=;@).
004
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حررت ّ
سساد
آل وحهئد

حصش عهدهای اػ دعئای ظئود را حئه صئلوات فرسئتادن بئر وحهئد و

اظتصئاص وئی دهئئد ،و ایئن حصئش حئا توضئئه حئه وعئانی فئراوان آن ،اػ اههحئئت

حسئحار ی برظئئوردار اسئئت .حرئئرت در احتئئدا ،بهتئئرین و پئئا کتئئرین و داخه ئیتئئرین درود را بئئر
و ّ و ّ
ئد الهصئئطفی
پیئئاوجر ظئئاتن و ئیفرسئئتد « :ر مگ صئ مئل علئئی وحهئئد و آل وحهئئد الهنتسئ م
و
أفرئل صئلواتك ،و حئارك علحئئه ّو
ّو
تئرحن علحئه و
أتئن برکاتئك ،و ّ
ّ
أوتئع رحهات ئك.
الهقئرگ
الهکئر مم
ّ
ّ
ور م ّگ وص مل علی وحهد و آله صال ة ػاکحث ال تکون صال ة أػکئی ونهئا ،و وص مئل علحئه صئال ة ناوحئث
و ّ
و
ئئل علحئئئه صئئئال ة راضئئئحث ال تکئئئون صئئئال ة فوقهئئئا » (اوئئئام
ال تکئئون صئئئال ة أنهئئئی ونهئئئا ،و صئ م
سساد ;=A: ،ش :ص;?<.)<?< ،
اوئئام زیئئن العاحئئدین

در اداوئئج ایئئن درود و صئئلوات حئئه وقئئام رضئئاخت و ظشئئنودی

وئیپئئرداػد ،و اػ ظداونئئد ّونئئان وئیطلجئئد تئئا ایئئن درود هئا و صئئلوات را ضاودانئئه و فنئئا ناپئئغیر
ّ
ّ
و
ه
حگرداند « :ور م ّگ وص مل علی وحهئد وآلئه صئال ة ترضئحه و تگخئد علئی رضئاه ،و وص مئل علحئه صئال ة
هترضحك و وتگخد علی رضئاك لئه ،و وص ّئل علحئه صئال ة ال ترضئی لئه ّاال بهئا ،و ال تئری و
غحئر هه لهئا
م
ه
ّ
ا
أهئال ،ور م ّگ وصئ مئل علئئی وحهئد و آلئئه صئئال ة تسئئا ػ رضئوانك ،و ختصئئل اتصئئالها بجقاج ئك ،و ال
ه
ه
ه
خنفد کها ال تنفد کلهاتك» (ههان :ص<?<).
پئئس اػ وقئئام رضئئاخت ،حرئئرت سئ ّئساد اػ پر ردگئئار وتعئئال وئئیطلجئئد تئئا بئئر پیئئاوجر
اکئئرم

و ظانئئدان پئئا کش درودی حفرسئئتد کئئه در برگحرنئئدت درودهئئای تهئئاوی فرشئئتگان ،

پیئاوجران و و ونئئان اػ ضئئن و انئئس و درود هه ئج ووضئودات عئئالن حاشئئد .تأ کحئئد بئئر درود هه ئج
وصلوقات عالن این نکته را تداعی ویکند کئه نعهئتهئای بئیشئهار ظداونئد وتعئال واننئد
تعئئداد بئئی شئئهار آفرخئئد ههئئای اوسئئت ،و حئئا درود ایئئن تعئئداد بئئیشئئهار اػ ظلئئق حصشئئی اػ
ّ
نعهتهای حار ی تعالی قدر شناسی و ارح گئغار ی وئیگئردد « :ور م ّگ وص مئل علئی وحهئد و آلئه
جکتك و أنجحاجك و هر هسلك و أهل طاعتك ،وتشئتهل علئی صئلوات
صال ة تنتظن
صلوات وال م
م
ّ
و
عجادك ون مض ّنك و ؤنسك و أهل اضاحتك ،و تستهئع علئی صئال ة کئل ووئن عرأت وبئرأت موئن
أصناف ظلقك» (ههان :ص<?<.)<?= ،
اوام زینالعاحدین
پیئئاوجر اکئئرم

در اداوج این کالم شرخ

و پئس اػ تشئرخ وقئام درود فرسئتادن بئر

 ،حئئه ووضئئود درود فرسئئتادن بئئر ظانئئدان پئئا ک نجئئوت و توسئئل حئئه أهئئل بیئئت
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ا
ویپرداػد ،و اههحت این ووضود را وفصال بیان وینهاخد .رواخات حسئحار ی نقئل شئده اسئت
نقل شئده اسئت کئه

که توسل حه عترت پیاوجر اػ عواول استساحت دعاست .اػ اوام حاقر
فروودنئئد « :ووئئن دعئئا اهلل حنئئا أفلئئ  ،وووئئن دعئئاه حوحرنئئا هلئئك واسئئتهلك»(طوسئئی;>;> ،ق:
ص<.);A

حررت ّ
سساد

در این حصش ،وقام شاوز اولحای ظدا را گوشزد ویکنئد ،و آنهئا را

ظزانئئه داران علئئن ظئئدا و نگهجانئئان دیئئن و ضانشئئحنان حقحق ئی پر ردگئئار وتعئئال در ػوئئحن و
ّ
پا کترین وردم و وسحلج نسات در آظرت دانستند « :ور م ّگ وص مل علی أطاجئد أهئل بیتئه الئغین
و و و
ه
و و
وح و
وظلفئاءك فئی أرضئك ،ه
سسئك
وحفظث دخنك،
علهك،
اظترتهن ألورك ،وضعلتهن ظزنث م
ا
ّ و
ّ
س تطهحئئرا بإرادت ئك ،وضعلئئتهن الوسئئحلج الحئئك،
علئئی عجئئادك ،وطهئئرتهن وئئن الئئرضس والئئدن م
والهسلك الی وض ّنتك»(اوام سساد ;=A: ،ش :ص=?<.)<?> ،
این درود وصلوات حا تفصحل بیشتری اداوه پیدا ویکند تا ایئن کئه حرئرت ّ
سئساد
حه ووضود درود فرستادن بئر دوسئتداران اولحئای ظئدا وئی رسئد .حرئرت حئه پیروانئان واقعئی
اشاره ویکند ،کسانی که حه والخئت ّ
اجهئج اطهئار اعتقئاد دارنئد و فروئان آنهئا را
اهل بیت
ّ و ّ
و
اطاعت ویکنند ،و دنجالهرو راسئتحن آنهئا هسئتند « :اللهئن
الهعتئرفحن
وص مئل علئی أولحئاجهن
حهقئئاوهنّ ،
و
وئئنهسهن ،الهقتفئئئحن و
ّ
الهتهسئئئکحن
آثئئارهن ،الهستهسئئئکحن حعئئروتهن،
الهتجعئئئحن
ه ّ
الهسئ مئلهحن ألوئئرهن ،الهستهئئدین ف ئی طئئاعتهن ،الهنتظئئرین
بئئوالختهن ،اله ئ ّتهحن بإوئئاوتهن،
ّأخئئئاوهن ،الهئ ّ
الوادخئئئات
ئئات
ئئات
ئئددین الئئئحهن أعحئ وئئنهن،
م
الزاکحئئئات الناوحئ م
م
الصئئئلوات الهجارکئ م
م
ه
الراجحات ،ووس مّلن علحهن وعلی أرواحهن ،واضهئع علئی التقئوی و
أوئرهن ،وأصئل لهئن شئ نهن ،
م
و
ّ
ّ
و
هوتد علحهن ،ؤنك أنت الت ه
واگ ّالر ه
ححن »(ههان :ص.)<?B ،<?A

 .5طلب حاجت
ههان گونه که اػ دعای فوق وشاهده کردخن ،حررت اوام زین العاحئدین

 ،در پاخئان

این درود ها وصلوات حاضت ظود را اػ ظداوند وتعئال درظواسئت وئی کنئد ،واػ او اضاحئت
و ئی طلجئئد .ایئئن نکت ئج آووػنئئده حسئئحار وهئئن کئئه حاضئئت را پئئس اػ صئئلوات بئئر ّ
وحهئئد و آل

ّ
وحهد
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ظواسئته شئود در سراسئر صئححفج ّ
سئسادخه حئه ظصئوص در ایئن دعئای شئرخ
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قابل والحظه است.
در دعای عرفج اوام حسحن

نحز ههئحن شئحوت دعئایی را وئیبینئحن .حرئرت در پاخئان

هر درودی حاضت ظود را اػ ظداوند وتعال وی ظواهد ،وانند این حصئش اػ دعئای اخشئان« :
ّ
ور م ّگ حها ألجستنی موئن مسئترك الصئافیّ ،خسئرت لئی موئن هصئنعك الکئافی ،وص مئل علئی وحهئد
وآل وحهئدّ ،
وأعن ئی علئی بواجئئق الئدهور ،وصئئروف اللحئئالی واألخئامّ ،
ونسن ئی موئن أهئئوال الئئدنحا
هوکرحات الظرة ،واکفنی ّ
شر وا خعهل الظالهون فی األرو »(قهئی;=A@ ،ش :ص>@<) .خئا
ّ
و
تقدسئ و
وتعالحئت وئئن ور ّگ کئرخن عظئئحن رحئئحن ،ال
ئت
ایئن فئئراػ زیجئا اػ دعئئای عرفئج حرئئرت« :
ّ
ه
تحصئی آال ك ،وال هیجلئئو ثنئا ك ،وال تکئئافی نعهئا ك ،وصئ مئل علئی وحهئئد وآل وحهئد ،وأتهئئن

علحنا نعهک ،وأسعدنا حطاعتك» (ههان :ص.)<@B

در خ ئک نگئئاه آوئئار ی حئئه تعئئداد حاضئئتهئئای در ظواسئئت شئئده در دعئئای عرف ئج اوئئام
و اوام ّ
سساد حه طند نکتج وهن و شاخستج تأول واق ویشوخن ،کئه دقئت و
حسحن
تعهق در آنها وی تواند برای انسان راهگشا حاشد:
اول :تعداد حاضتهای اوام ّ
دو برابئر تعئداد حاضئتهئای اوئام حسئحن
سساد
است .در خک عجئارت دقحئقتئر تعئداد حاضئتهئای درظواسئت شئده در دعئای عرفئج اوئام
حسحن

اوام ّ
سساد

 ;;:حاضت است ،در حالی که تعداد حاضئتهئای وارد شئده در دعئای عرفئج
حه بیش اػ  <<:حاضت رسحده است .حه نظر وی رسد ایئن دو تعئداد وکهئل

هن هستند.
دوم :این حاضتها شاول حاضتهای دنحوی و اظرو ی است.
سئوم :وحئئور حاضئئت هئئا تنهئئا شئئصص وئئتکلن اوئئام نجئئوده ،حلکئئه شئئاول سئئایر و ونئئان و
حندگان نحاػوند ظداوند است.
طهارم :تسلسل حاضتها و ساوان خافتگی نحاػها اػ خک نظن ونطقئی و قاعئدت اصئولی
برظوردار است.

ه
پئنسن :بئر آ ردن ایئن حاضئئتهئا ،ههئه در وسئئح ر تکاوئل انسئان و رسئئحدن حئه وقئام قئئرگ

الهی است.
ششن :عکر نحاػها و حاضت ها حا این تعداد حسحار زخئاد در ضهئت اخسئاد گفتهئان ػنئده و
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پوخا بین نحاػوند وطلق؛ خعنی ،انسان و بینحاػ وطلق؛ خعنی ،ظداوند وتعال است.
هفتن :خادآ ر ی حاضئتهئای فئراوان ،اقئرار حئه ضئع

وصلئوق در برابئر قئدرت بئی پاخئان

ظالق است.
هشتن :عکر این حاضتها فرصتی برای شناظت ضاخگاه واقعی انسئان در عئالن هسئتی
و د ر ی او اػ هرگونه غر ر و ّ
تکجر ناحساست.
ّ
وقئدرات الهئی و اععئان حئه ّ
وشئحت
نهن :نحاػ وصلوق حه ظالق حه وعنای واحسئتگی او حئه
عات حق تعالی است .این اور در تنظحن رفتارهای اضتهاعی انسان نقش حسزایی دارد.
دهن :این دو دعای شرخ  ،نحاػهای واقعی انسان را شناسایی نهوده و راه اضاحئت را حئه
سالکان این طریق نشان داده است.

بها و حروف ندا
 .6تنوع خطا 

طنانشئئه اسئئلوگ بیئئانی توسئئل حئئه ظداونئئد ضهئئت بئئرآ ردن نحاػهئئا را بررس ئی کنئئحن،

ظواهحن خافئت کئه ایئن حاضئتهئا و نحاػهئا پئس اػ نئدای ظداونئد عرضئه وئیگردنئد .نئدا در
ا
علن نحو عربی کاربرد وشصصی دارد و وعهئوال حئا حئروف نئدا انسئام وئیپئغیرد .هئر کئدام اػ

حرفهای ندا وانند« :ههزه ،ای ،خا ،و »...کاربرد ّ
وعحنئی دارنئد و حئا توضئه حئه د ر بئودن و خئا

نزدخ ئک بئئودن وصاطئئد وئئورد اسئئتفاده قئئرار و ئی گحرنئئد .اوئئا وئئراد و هئئدف وئئا اػ نئئدا در ایئئن
وجحث ،ندای حالغی است و نئدای نحئوی وئورد نظئر نحسئت .نئدا در علئن وعئانی و حالغئت
عربی حا توضه حه قراین ووضود در کالم اػ وعنی اصلی ظود ظئارح و در وعنئی دخگئر اسئتفاده
وئی شئود (تفتئاػانی ،بئی تئا :ح; ،ص><<) .ضهلئ ههئای نئدایی اػ نگئاه حالغئی دارای وعئئانی
وتعدد است که حا دقت نظر و اعهال فکر استصراح ویشود.
در دعای عرفج اوام حسئحن حئا انئواد ضهلئ ههئای نئدایی ر بئرو وئیشئوخن ،کئه ایئن
تنئئود را کهتئئر در دعئئای عرفئئج اوئئام ّ
سئئساد وئئیبینئئحن .اوئئام حسئئحن در وناضئئات
دهئای نئدایی گونئا گونی اسئتفاده وئیکننئد کئه حسئحار ضالئئد
روحئانی ظئود حئا ظئدا ،اػ قالئ 
توضئه اسئت .گئاهی اػ حئرف نئئدای «خئا» واننئد « و
خئار م ّگ ،خئا اله ئی» اسئتفاده وئی کننئد و گئئاه
حرف ندای «خا» را حغف ویکننئد؛ واننئد «،ور م ّگ ،الهئی» .در برظئی وئوارد اػ «اللهئن» کئه اسئن
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وصصوص ندای اهلل است ،بهره ویبرند ،و در وواردی دخگر اػ تکرار و تتاحع ندا وانند «خئا اهلل
خا اهلل» .و در ضایی قجل اػ ندا اػ اسن فعل «آوحن» که حه وعنی اضاحت کئن اسئتفاده وئیکننئد
وانند «آوحن آوحن ،ور ّوگ العالهحن».
بررسی وواضئع نئدا در دعئای شئرخ

اوئام حسئحن

و اوئام ّ
سئساد

حئا توضئه حئه

ک رت و گونا گونی آن ،اػ دایرت این پژوهش ظارح است ،اوا عکئر خئک وثئال اػ ایئن دو دعئای
نحست.

شرخ ضهت ابراػ ضاخگاه حالغی آن ظارح اػ لط
حررت اوام حسحن و اوام ّ
در طنئد ووضئع ،اػ حئرف نئدای «خئا» کئه
سئساد
حسحار ک حر االستعهال است ،استفاده ویکنند .حنا حه گفتج علهای نحئو عربئی ،حئرف «خئا»
بئرای نئدای وصاطئد د ر اسئتفاده وئی شئود (ابئن هشئام;=A? ،ش :ح; ،ص)>BB؛ اوئئا در
حسحار ی اػ ووارد این حرف اػ وعنئی اصئلی ظئود کئه ههئان ظطئاگ حئه شئصص د ر اسئت،
ظارح گردخده و برای وصاطد نزدخک استفاده شده است.
برای نهونه این عجارت را اػ دعای عرفج اوام حسحن

نقل وی کنئحن« :خئا ووئن عفئا عئن

عظئحن الئغنوگ ححلهئه»(قهئی;=A@ ،ش :ص ?@<) .و در ههئحن راسئتا ایئن فئراػ را اػ دعئای
ّ ه
ّه
عرفج اوام ّ
خهئن بإقالئث العئاثرین ،و ختفرئل بإنظئار الصئاطجحن»
سساد ویظوانحن« :خئا ووئن
(اوام سساد ;=A: ،ش ،ص<@<).
َ
َ
ْ
َ
حا توضه حه این که ظداوند وتعال حه انسان حسئحار نزدخئک اسئتَ :ون ْح ُان أق َار ُب ؤل ْحاه م ْان
ْ
َح ْجل ال َور خد (سوره ق ) ;@ :اوا ضاخگاه او حسحار رفحع و حلند است ،حه ههحن ظاطر اػ حئرف
ندای د ر در این دو دعا استفاده شده ،ضهت بیان قئدر و ونزلئت دسئت نحئافتنی ظداونئد
وتعال است.
حئا حهئد و سئتاخش ظداونئد وتعئال شئرود
اػ نظر وحتوایی دعای عرفئج اوئام حسئحن
ویشئود و سئ س حئا اسئتعانت اػ اسئهای حسئنی و صئفات الهئی ،حئه حرئرت حئق ّ
تئودد و
ّ
توسل وی ضوخد و حه ربوبیت ظداوند اعتراف و نعهت های بی شهار او را خادآ ر ی وئیکنئد.
سئئرانسام بئئر وحهئئد ظئئاتن

و ظانئئدان پئئا ک او درود و صئئلوات وئئیفرسئئتد و اػ ظداونئئد

وتعال حاضت ظود را طلد ویکند.
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 .7اعتراف به تقصحر

این ساظتار طند حار در این دعا اعاده و تکرار ویشود و در هر حار نحاػها و حاضتهئای

ضدخدی اػ ظداوند وتعال ظواسته وئیشئود .در درون و الحئهالی ایئن دعئای آووػنئده ههئواره
حا ووضوعاتی آشنا و ر برو وی شوخن کئه در عهئق و درفئای ایئن دعئا ضاخگئاه یئژهای خافتنئد،
وانند اعتراف حه ونعن بودن ظداوند ،اعتراف حه گناهکار بودن انسئان ،اعتئراف حئه ضئع
ناتوانی انسان در برابر قدرت الیزال الهی و توسل حئه پیئاوجر اکئرم

و

و ظانئدان پئا کش و عکئر

وناقد و فرایل اخشان.
وحتئوا و طئئارطوگ وفهئئووی دعئئای عرف ئج اوئئام زیئئنالعاحئئدین

حئئا دعئئای عرف ئج اوئئام

شجاهتها و وضوه وشترک فراوانی دارد و گوخا اػ نظر وحتوا ههان وفئاهحن قجلئی
حسحن
را حئئا انئئدک تفئئاوتی اػ نظئئر ورئئاوحن و ووضئئوعات دارد .دعئئای اوئئام سئ ّئساد حئئا حهئئد و
ستاخش ظ داوند عالن و وناضات حا او و س س عکر اسهای حسنی و اقرار حئه تهئاوی اسئهای
وقدس الهی آغاػ ویشود .س س حه نعهتهای بیشهار ظداوند اشئاره و تعئدادی اػ آنهئا
را نام ویبرد.

در اداوه حررت ّ
سساد

حهد ظدا را حه صورت تشئرخحی بیئان وئیکنئد کئه وعئانی

حسئحار وهه ئی در آن گنسانئئده اسئئت .حعئد اػ حهئئد ظداونئئدوتعال ،حرئئرت وحهئئد

و

ظانئئدان و پیئئروان وکتئئد او را درود و صئئئلوات وئئی فرسئئتد کئئئه ایئئن درود اػ نظئئر ضزجحئئئات
تفسحری حسحار در ظور توضه است .حررت ّ
سساد حعد اػ صلوات حاضئتهئای ظئود
را اػ ظداوند ویطلجد که این حصش نحز حسحار وفصل و آووػنده است.
درون واخه اصلی و احعاد گسئتردت آوئوػ ههئا و قالئد وحتئوایی ایئن دعئای شئرخ  ،واننئد
دعای عرفج اوام حسحن

طند حار تکرار ویشود و در هئر حئار حاضئتهئا و نحاػهئا وتوحئر و

ضدخئئد وئئیشئئوند .حئئاػ در درون آن ،ووضئئوعات و ورئئاوحنی طئئون برشئئهردن نعهئئتهئئای
الهی ،اعتراف حه گناهکار بودن انسان ،اعتراف حئه ضئع

و نئاتوانی انسئان در برابئر ظداونئد

قادر وطلق و اعتراف حه کوتاهی و تقصحر در انسام طاعات و عجادات حه طشن ویظورد.
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 .8نتحجه گحری

دعای عرفج اوام حسحن

و دعای عرفج اوام ّ
سساد

اػ نظر قالد بیانی و سئاظتار

وحتئوایی شئئجاهت هئئای فراوان ئی حئئا هئئن دارنئد ،اوئئا اػ نظئئر پئئرداظتن حئئه ضزجحئئات در برظ ئی
ووضوعات ،تفاوتهای قابل توضهی دارنئد .ایئن دو دعئا اػ پئنذ رکئن اساسئی تشئکحل وئی -
شوند که عجارتند اػ:
;_ حهد و ستاخش ظداوند؛
<_ بر شهردن نعهتهای فراوان او؛
=_ اعتراف حه گناه و طلد عفو؛
>_ درود فرستادن بر وحهد و آل وحهد

؛

?_ طلد حاضت؛
در این دو دعای شرخ  ،نزدخئک حئه  ==:حاضئت اػ ظداونئد وتعئال ظواسئته شئده
که ههگی در راستای تقوخت اعهال ساػندت انسان در دنحا و آحادانی آظرت او قرار دارد .طرػ
قرار گرفتن و طحنش این حاضتها بر اساس خئک تسلسئل ونطقئی و اصئولی صئورت گرفتئه
است و تکاول انسانی و رسحدن حه وقام قرگ الهی را اػ راه اضاحت دعا وحقق ویساػد.
این دو دعا شحو ههای بیانی حسحار زیجا و ضغابی را در ظصوص گفتگو و وناضات حئا
ظدا وعرفی ویکنند که عهل حه وراوحن واال و وحتوای روح حصش آن تأثحر شگرفی بر کردار و
رفتار اضتهاعی انسان ویگغارد .حسحار ی اػ بیهار یهئای روحئی و روانئی انسئان واننئد کجئر و
غر ر ،ظودپسندی و ظودظواهی ،ناس اسی و نافروانی ،تظاهر و رخا کار ی و دخگر بیهار یهای
ضانکاه انسانی حا تأول عهحق در ایئن دعاهئا و پئی بئردن حئه وعئانی و وفئاهحن واالی آن قابئل
دروان است .حه اوحد عهل حه دستورات روحانی این دو دعای شرخ .

ونابع :

; .ابن ابی الحدخد ،عجئد الحهحئد( ،بئی تئا) ،شور نهو الجالغوه .تحقحئق وحهئد أبئو الفرئل
ابراهحن .بیروت :دار اححاء الکتد العربیه.
< .ابئن هشئام ،عجئد اهلل;=A? ( .ش) ،و نوی اللجحوب عون کتوب األعار خوب .طئاپ هشئتن .قئئن:
وکتجث سحد الشهداء .
شهارۀ  1بهار 1931

020

= .اوام سساد ;=A:( ،ش) ،صححف ۀ سجادخه ،طاپ دوم .قن :دفتر انتشارات اسالوی.
> .اوام علی ;>;<( .ق) .نه الجالغه ،شرح شحز وحهد عجده ،قن :دار الغظاجر.
? .حسئتانی ،وحهئئود;>;=( ،ق) ،تواریخ األدب العر ب وی فوی ضوووء الهونه االسووالوی ،وشئئهد:
وسهع ال جحوک االسالوحه.
@ .تفتاػانی ،سعد الدین( ،بی تا) ،شر الهختصر ،قن :دار الحکهه.
 .Aحئر عئاولی ،وحهئد;>;>( ،ق) ،وسوا ل الشوحعه ،طئاپ دوم .قئن :و سسئه آل الجحئت
الححاء التراک.
 .Bصدوق ،وحهد;>:=( ،ق) ،الخصوال ،تصئحح و تعلحئق علئی اکجئر غفئار ی ،قئن :ضهاعئث
الهدرسحن.
;=@B( ، _______________ .Cش) ،یواب األعهال ،قن :انتشارات شرخ رضی.
 .;:طوسی ،وحهد;>;>( ،ق) ،األوالی ،طاپ اول .قن :دار الثقافه.
;; .عالوه وسلسی ،وحهد حاقر;CB=( ،م) ،ححار األنوار ،تصحح و تعلحق ابراهحن وحانسی و
وحهد حاقر بهجودی .طاپ دوم .بیروت :و سسث الوفاء.
<; .قهی ،عجاس;=A@( ،ش) ،وفاتحح الجنان ،طاپ اول .قن :انتشارات دار القرآن الکرخن.
=; .کلحنی ،وحهد;=@?( .ش) ،الكافی ،تصحح و تعلحق علی اکجر غفار ی .طاپ طهارم.
تهران :دار الکتد االسالوحه.
>; .نور ی ،حسحن;CBA( ،م) ،وستدرک الوسا ل ،طاپ اول .بیروت :و سسث آل الجحت
إلححاء التراک.
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