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  مقدمه. 1
رابطه تكويني و فقـر ذاتـي       .  با خداوند است   ترين نيازهاي انسان، ارتباط او      عميقيكي از   

 انـسان نيازمنـد     بنـابراين  .كنـد  انسان نسبت به خدا فطرت خداجويي انسان را اشـباع نمـي           
ايـن ارتبـاط اختيـاري كـه        . اي از فقر ذاتي اوست     ارتباطي اختياري با خداوند است كه جلوه      
 تواند پاسخي به فطرت خـداجوي انـسان باشـد و           بالطبع متضمن گفتگو با خداوند است مي      

  . مين نمايدأرا در مرتبه فعل اختياري ت نياز ذاتي او
هاي متعددي را به خـود اختـصاص دهـد،           شيوه ها و  اند شكل تو گفتگو با خداوند كه مي    

همـه اديـان    يعني  . هاي فرهنگ ديني است    ترين جنبه  كه يكي از مهم    دعا و نيايش نام دارد    
در دين مبين اسالم نيـز، دعـا   . اند الهي بر طبق فطرت انساني به بحث دعا و نيايش پرداخته  
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ها داراي مراتب مختلف هستند، دعا نيـز         سانچون ان  هاي ارتباط با خداست، و     يكي از زمينه  

مراتب مختلف دعا در متون دينـي نيـز مـورد توجـه قـرار               . داراي مراتب متفاوت خواهد بود    
هاي زيباي  لذت دعا و جلوه. صحيفه سجاديه در اين زمينه يك منبع غني است .گرفته است

تلف دعا و جايگاه زيبـاي      در اين نوشتار به تبيين مراتب مخ      . آن در اين مراتب متفاوت است     
  .پردازيم آن از منظر عرفاني در ضمن مطالب زير مي

   
  هاي مختلف به دعا نگاه. 2

هـا اشـاره     توان از منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار داد كه بـه بعـضي از آن               دعا را مي  
  : كنيم مي

  نگاه فلسفي . 1. 2
رابطه دعا با جهان    . گيرد مي عقالني مورد بحث قرار      يقيقتحدر اين منظر دعا به عنوان       

تواند نظام جاري علي و معلـولي   آيا دعا مي. شود مي علي و معلولي تحليل      گاه ديد زو انسان ا  
را دگرگون كند؟ آيا ما حق داريم از خدا چيزي بخواهيم؟ مگر خود او آگاه بـه خواسـته مـا                     

دهد و   االت پاسخ مي  اي دارد؟ نگاه فلسفي به دعا، به اين سؤ         نيست؟ پس گفتن ما چه فايده     
در ايـن   . كنـد  با تبيين جايگاه عقلي دعا در نظام علي و معلولي، آن را از بيهودگي خارج مي               

چنـان كـه خـداي فلـسفي         هماما  . اي نيست  پذيرد كه دعا كار بيهوده     ميديدگاه عقل انسان    
انع گفتگو با خداي فلسفي هم فقط عقـل را قـ           ،باشد ميچندان زيبا نيست و تحرك آفرين ن      

شايد علـت عـدم احـساس لـذت در دعـا بـراي بـسياري از                 .  لذت بخش نيست   وليكند   مي
  . ها، معلول چنين نگاهي به دعا باشد انسان

  نگاه تجربه گرايانه. 2. 2
در اين نگاه،   . نگريستن به دعا از منظر تجربه انساني، نگاهي مبتني بر آزمون و خطاست            

كنـيم و مـوارد      مـي رسد، آن را تـصديق       مي به نتيجه    گاه كه  آزماييم و آن   ميما همه چيز را     
هـاي طبيعـي نيـز همـين         چنان كه در تبيين پديـده     . كنيم ميخطا را از آزمون خود حذف       

خداشناسي در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم چنـين رنگـي گرفـت و               . پيماييم ميروش را   
در ايـن   . )49: ، ص 2(در ذهن انسان سقوط كـرد     خداوند در حد و اندازه ساعت ساز الهوتي         

نگريستن از چنين منظري به دعا نيـز        . ديدگاه، دعاي موفق دعايي است كه به اجابت برسد        
، بلكه حتـي    به او بچشاند  تواند عطش درون انسان را فرو بكاهد و زيبايي لذت گفتگو را              مين

ن بـه اجابـت   تواند مانع راه دعا كردن نيز باشد زيرا كه اكثر دعاهاي ما در اين نگاه، مقرو         مي
در حـالي كـه مـا       . مانـد  مـي در چنين آزمون و خطايي، دليلي بر دعا كردن بـاقي ن            نيست و 
پـس بايـد از   . آورد مـي اي باز هم انسان بـه دعـا رو         كنيم علي رغم چنين تجربه     ميمشاهده  

  . منظر ديگري به دعا نگريست
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  نگاه عارفانه. 3. 2

آيد و نه سخن از آزمون و خطا     ميميان  در اين منظر نه سخن از علت و معلول عقلي به            
از اين منظر نـه تنهـا بـه         . در اين نگاه آشفتگي و حيراني انسان مالك است         .و نتيجه گيري  

بلكه چه بـسا مطلـوب عاشـق و معـشوق            شود، مياجابت نرسيدن دعا نقطه خطا محسوب ن      
اي  ين در نامـه   منؤاميـر المـ   . اصل اين است كه خداوند به انسان اذن گفتگو داده است          . است

يا بني واعلم ان الذي بيده خزائن السموات و االرض          ": فرمايند مي) ع(خطاب به امام مجتبي   
فرزندم، بدان خدايي كه خزاين آسـمان و        «) 302: ، ص 31:، نامه 5 ("..قد اذن لك في الدعا      

 بـراي انـسان    چنـين اذنـي  قطعاً» زمين در دست اوست، به تو اجازه داده است كه دعا كني      
دانـد و بـراي    مي، انسان خود را طلبكار خدا ندر نگاه عارفانه به دعا. عاشق اذن مباركي است 
طلبد، بلكه حتي عملـي بـراي        ميدر مقابل عمل خود از او پاداشي ن       . خود حقي قايل نيست   

  . بيند ميخود ن
 گزاريكه خودش را به ما شناسانده و راه شـكر   كند بر اين   ميخدا را حمد    ) ع(امام سجاد 

 ، 6( » …الحمدهللا علي مـا عرفنـا مـن نفـسه و الهمنـا مـن شـكره             «. را به ما آموخته است    
، همـان (» يا الهـي عبـدك الـذي امرتـه بالـدعاء          و انا   «: فرمايند ميو در جاي ديگر     ) 32:ص
  .اي  يعني خدايا من بنده تو هستم كه مرا به دعا امر كرده.)113:ص

  :كند ميمولوي در اين زمينه حكايتي را نقل 
  ود ـدمت و از كار خـرد از خـشم يـم    ار خود ـه پيش يـاشق بـي عــآن يك

  ان ـن رزم و سنـوردم در ايـها خ غـتي    ان ــردم چنـن كـيـو چنـراي تـز بـك
  سي ناكام رفت ـت بـن از عشقـر مـب    ت ــام رفــت و نـت و زور رفـال رفـم

  مرد ـش يــمك ـايـور او يكــر حضد    خ و درد ـلـود از تـده بـ نوشي اوهـچ آن
  در ياب نيكـهن و انـگشا پـوش بـگ    گفت معشوق اين همه كردي و ليك ...

  است ـه رعـردي فـچه ك آن نكردي آن     عشق است و والست  اصلِكانچه اصلِ
  ست و نيستي استـگفت اصلش مردن    ل چيست؟ ـگفت آن عاشق بگو آن اص

  ازنده ايـان بــار جــار ي رـان بميـه    اي دهــردي زنـمـردي نـمه كـن هـاي
 )1242/ 5د  / 11(

  .برد مي عاشق از فناي خود در مقابل معشوق لذت ،بنابراين در نگاه عارفانه به دعا
  

  زيبايي دعا. 3
 دعـا   ،تواند زيبا باشد، زيرا در اين نگاه       ميچه گفته شد، دعا فقط در نگاه عارفانه          بنابر آن 

زيبايي دعا وقتي براي انسان     . بلكه نفس دعا كردن مطلوبيت ذاتي دارد       نتيجه محور نيست،  
 دعـا نخواهـد بـود بلكـه         گرنه مطلوبيت از آنِ    كه بر مدار نتيجه نچرخد و      كند ميري  گ  جلوه
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كند، يعني زيبايي دعا عرضي خواهد بـود         ميزشتي را ايجاد     همان نتيجه است كه زيبايي و     

به همين دليـل اسـت كـه از    .  زيبايي ذاتي دعا مطلوب استدر نگاه عرفاني به دعا،    . نه ذاتي 
 به انسان اذن عام تكويني داده شده        ،گرچه  از نگاه فلسفي    . اين منظر دعا نيازمند اذن است     

طور كه توان گفتگو با يكديگر را از نظر تكويني داريم، با خـدا               ها همان  است و همه ما انسان    
ر ايـن فـرض نيازمنـد اذن تكـويني بايـد همـراه           هم قادر به صحبت كردن نيستيم و دعـا د         

اي باشد تا اذن مجددي را انسان دريافت كنـد و ايـن اذن مجـدد كـه يـك                     معرفت عاشقانه 
كند و در اين صورت دعا هيچ گاه نتيجه محـور نخواهـد              ميدعا را زيبا    . اجازه عاشقانه است  

  . بود
  از بيداد يا رب داد توستاين طلب در ما هم از ايجاد توست                 رستن 

 )1/1241د / 11(
هـايي آن چنـان غـرق در         گاهي انـسان  . دهد ميخداوند اين اذن را در دعا به هر كسي ن         

. يابنـد  ميكنند و مجال گفتن حتي يك يا اهللا را هم ن      ميشوند كه خدا را فراموش       مينعمت  
ثير القـاي   أ تحـت تـ    كند كه مردي   ميبه حكايتي اشاره    )  3/190د/همان(مولوي در مثنوي    

  : شيطاني از دعا كردن باز ايستاد
  شد از ذكرش لبي ميي                         تا كه شيرين ـي شبـگفت يـمآن يكي اهللا 

  و؟ ـــك كـــه اهللا را لبيـمـن هــگفت شيطان آخر اي بسيار گو                        اي
  : و چنين خطاب شد كه، به اثير اين وسوسه قرار گرفتأو چون تحت ت

  اي  چون پشيماني از آن كش خوانده    اي  دهـگفت هين از ذكر چون وامان
  م رد باب ـم كه باشـرسـت  يـمزان ه    واب ــد جــآي يـمكم نـفت لبيـگ
  و آن نياز و درد و سوزت پيك ماست     ت ـاسـميك ـو لبـفت آن اهللا تـگ

  ن پاي توـشاد ايـود و گـا بـ مذبـج   و ـاي تـه يـويـج ارهـا و چـه لهـحي
  است ــه كــو لبيـا رب تـر يـر هـزي  است ـترس و عشق تو كمند لطف م

  ور نيست ـش دستـكه يا رب گفتنـزان   جان جاهل زين دعا جز دور نيست 
  د ـزنـت گــدا وقــا خـد بــالــا ننـت  د ـبر دهان و بر لبش فقل است و بن

  الل ـــــز جــوي عــرد او دعـكـا بـت  ال ـ ملك وـد مـون را صـداد مر فرع
  ر ـهــد گـق آن بـوي حـد سـالـا ننـت  ر ـد او درد سـديـرش نـه عمـدر هم

، در سـحرهاي مـاه رمـضان   ) 266:، ص8( )ع(در دعاي ابوحمزه ثمالي از زبان امام سجاد  
 چـه شـده     خـدايا : كند كـه   ميكند و حضرت چنين با خدا نجوا         ميگري   همين زيبايي جلوه  

خـواهم بـا تـو نجـوا كـنم و در       مـي ام و  گويم كه آماده نماز شـده  مياست كه هرگاه با خود     
و هـر  ": فرمايـد  ميشود و در ادامه     ميپيشگاه تو بايستم، حالت خواب آلودگي بر من عارض          

خواهم كه درون را اصالح كنم و به مجالس توبـه بـروم مـشكلي                ميگويم كه    ميگاه با خود    
ها به خاطر اين است كـه مـرا از درگـاه  خـود          آيا اين . لغزد ميهاي من    يد كه قدم  آ ميپيش  
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اي  مرا محروم كـرده    ام و  هاي تو شاكر نبوده    اي يا بر نعمت    اليق خدمت خود نديده    اي و  رانده

  "اي؟ و يا اين كه دوست نداري كه دعاي مرا بشنوي و مرا دور كرده
كـشند و    مـي زيبايي اذن در دعـا را بـه تـصوير            ،به خوبي ) ع(در اين جمالت امام سجاد    

در نگاه عارفانه به دعا، رابطه      . كنند ميچقدر زيبا در سحرهاي ماه رمضان اين زمزمه را بيان           
اگر گفتگو عاشقانه باشـد و نيازمنـد اذن معـشوق، بنـابر ايـن               . بايد از طرف خدا تبيين شود     

تواند براي خدا تعيـين تكليـف    مين نانسا. تعيين گفتگو از طرف انسان بي معني خواهد بود      
يعني در حقيقت ما    . كند ميموضوعيت پيدا   ) ع(ثور از ائمه  أكند و بر همين اساس دعاهاي م      

كـه در ادعيـه      ميمفـاهي . انـد  فتهگگوييم كه اولياء اهللا با آن سخن         ميبه زباني با خدا سخن      
ثوره از دو جنبـه     أي مـ   اهميـت دعاهـا    ،ثوره است، اوج گفتگوي عاشقانه انسان با خداست       أم

  : تواند باشد مي
  جنبه اول. 1. 3

ادب گفتگوي عاشقانه است كـه از طـرف معـشوق           جنبة اول اهميت اين ادعيه توجه به        
مولوي به خوبي بـه ايـن معنـي اشـاره           .  انسان تابع حق است    در اين گفتگو  . شود ميتعيين  

     : كند مي
  را رحم آورد آن اي رفيق             تا توهاي دقيق                    را سخن ده ما ياد

  وـت ت هم زـو مهابـي از تـتو                              ايمن هم دعا از تو اجابت هم ز
 )2/694د /11(

   جنبه دوم. 2. 3
خواهد با خدا گفتگـو      مي انساني كه    .ثوره است أپاك بودن زبان در دعاهاي م     جنبة ديگر   

ا زبان گناه آلود بـا      دهد كه ب   مياي به خود ن    چنين اجازه  ود بنگرد، به حقيقت به خ    اگر كند،
 گنـاه   ،خوانيم كه صاحب آن زبـان      مي خدا را با زباني      ،ثورأ در دعاي م   ،بنابراين. او حرف بزند  
اگـر نـه    ": گويـد  مـي مناجاتي نقل شده كـه       از سري سقطي، از بزرگان صوفيه،     . آلود نيست 

اد كن، به زبان ياد نكردي يعني تـو در زبـان مـا نگنجـي و                 اي كه مرا ي    آنستي كه تو فرموده   
 در مناجـات    .)340:، ص 7 ("زباني كه به لهو آلوده است، به ذكر تو چگونه گـشاده گـردانيم             

هـا از ستايـشي كـه اليـق تـو            خدايا زبان ": اين چنين آمده است كه    ) 180:، ص 8)  (ع(علي
ء اهللا تا حدودي انسان را از اين جهـت آرام           بنابراين روي آوردن به زبان اوليا     . "باشد، عاجزند 

ن الهي به طور    أگرچه آن هم اليق ش    . كند كه گفتگويي از زبان معصوم را بر گزيده است          مي
  . كامل نيست
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  لذت دعا. 4
، اش دعاهاي نتيجـه محـور، زيبـايي      . لذت آفرين و لذت بخش است      زيبايي براي انسان،  

اما دعـاي عارفانـه فـي نفـسه     . ابع نتيجه خواهد بوداست و لذت آن هم ت    تابع زيبايي نتيجه  
كند خداونـد بـه او اذن داده    ميزيباست چون نفس گفتگو موضوعيت دارد و انسان احساس   

در اين زمينه چنين    ) ع(امام سجاد . چنين اذني لذت بخش خواهد بود      است تا گفتگو كند و    
ـ    ...فرغ قلبي لمحبتـك  "كنند كه    ميمناجات   : ، ص6 ("ك و باوليائـك  و هـب لـي االنـس ب

146(.  
  مطرب بگو كه كار جهان شد به كام ما     ا ـام مـروز جـر افـاده بـور بـه نـي بـساق
  ا ـدام مـرب مـذت شـر ز لـي خبـاي ب    م ــاي دهـار ديـكس رخ يـه عـالـا در پيـم

  الم دوام ما ـده عـريـر جـت بـت اسـثب   هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 
 )49: ،ص3(

لذت بردن از دعا، يك امر شخصي است بنابراين تابع معرفت ما خواهـد بـود و كـسي از          
 بعضي از اهل دل معتقدنـد كـه در          بنابراين. برد كه به آن اذن باور داشته باشد        ميدعا لذت   

 قال هي عـصاي     –و ما تلك بيمينك يا موسي       ": كند كه  مي) ع(سؤالي كه خداوند از موسي    
با همان عبارت اول كـه   .)17/طه ("لي فيها مارب اخري    و  مياهش بها علي غن     و اتوكؤعليها

، جواب داده شد، اما شوق گفتگو با معشوق است كه باعث ادامـه              "هي عصاي " :موسي گفت 
  . شود ميسخن 

  ب فراز كنم ـراب تو نوشم چو لـه شـهمه جمال تو بينم چو چشم باز كنم        هم
  و چون حديث  تو آيد ، سخن دراز كنم ن گفتن      ـان سخـردمـا مـرام دارم بـح

 )355:، ص10(
نـوعي حـال دل بـا     بنابراين دعا وقتي لذت بخش است كه نفس گفتگو مطلوب باشـد و     

  . محبوب باشد
  وس است ـم هـر دل شنفتنـحال دل با تو گفتنم هوس است                  خب

  وس است ـو تا روز خفتنم هـبا ت       شب قدري چنين عزيز و شريف            
  كه سحرگه شكفتنم هوس است   ا                  ــرمـدد فــم مـا امشبـاي صب

  )25: ، ص3(
 

  مراتب دعا. 5
اي  توانـد مراتـب تـشكيكي گـسترده        مـي با توجه به آن چه راجع به دعا گفته شد، دعـا             

 ان مـرتبط اسـت و نحـوه معرفـت و          داشته باشد، زيرا دعا به طور مـستقيم بـا معرفـت انـس             
هماننـد كـودكي كـه      . كنـد  مـي شناخت انسان با خداست كـه طـرز گفتگـوي او را تعيـين               
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در   ميميزان شناخت كودك از جايگاه پدر نقش مـستقي . خواهد با پدر خود سخن بگويد  مي

گاهي كودك گفتگـوي خـود را در قالـب چنـد خواسـته كوچـك مطـرح              . نحوه گفتگو دارد  
خواهـد در    مـي خواهد فقط با پدر حرف بزند و درد دل كند، و گاهي فقط               مي گاه   كند، و  مي

هـا بـه     مراتب دعا نيز بر همين اساس متفاوت است كه به برخي از آن            . آغوش پدر قرار گيرد   
  : كنيم ميطور اجمالي اشاره 

  دعاي تاجرانه. 1. 5
و انـسان از خـدا   گيـرد   مـي گفتگو با خدا گاهي بر مبناي خواسته مادي انـسان صـورت    

در حقيقت . شود ميتحقق نشود، انسان دل آزرده مخواهد كه آن خواسته را برآورد و اگر       مي
كند و بـه   ميبراي خود هويتي در مقابل خدا تصور       . دگرد  ميانسان وارد نوعي معامله با خدا       

گيرد  مي بهشت و جهنم را در نظر        ،چنان كه در عبادت    هم. دهد ميهاي خود اصالت     خواسته
 در دعا هم برآورده شدن      ،كند ميو با گرفتن بهشت و رد كردن جهنم با خدا معامله عبادي             

  :به قول مولوي. دهد ميخواسته مادي خود را وجه معامله كفتگو با خدا قرار 
  آن گدا گويد خدا از بهر نان                           متقي گويد خدا از عين جان 

 )2/500د/11(
شـويم و كـار    ميرا از بهر نان بخوانيم، اگر حاجت ما بر آورده شود، خوشحال             وقتي خدا   
حتـي  . منـد از او هـستيم      شود و اگر حاجت بر آورده نشود، غمناك و گله          ميما با خدا تمام     
بـاليم و خـود را  طلبكـار          مـي شيم و به اطاعـت او       ك ميها خود را به رخ خدا        گاهي ما انسان  

 نگرش صحيحي نيـست، در اكثـر مـردم وجـود دارد و              عا كه قطعاً  اين نگرش به د   . دانيم مي
شود، بيـشتر    ميآدابي كه براي مردم در دعاها بيان        . بيشتر مردم از دعا همين تلقي را دارند       

براي تصحيح اين گونه دعاهاست كه مردم در خواسته خود جانب تعديل را رعايـت كننـد و                  
 اين آداب در دعا تـا حـدودي دعـا را در ايـن               رعايت. ادب خواستن از خدا را فراموش نكنند      

  . مرحله زيبا، وگر نه اين گونه معامله كردن با خدا حسني ندارد
خواهـد خيـر اسـت، بـه يـك معنـي از              مـي چه خـدا بـراي او        اگر انسان باور كند كه آن     

 من اين ": فرمايد ميدر دعاي ابوحمزه ثمالي     ) ع( امام سجاد  –كند   ميگري با او عبور      معامله
 ايـن بـاور كـه نـوعي ادب          –) 259: ، ص 8( " …لي الخير يا رب وال يوجد اال من عنـدك           

در نامـه بـه امـام       ) ع(علـي . دهـد  مـي براي دعا است، انسان را از اين مرحلـه عبـور              ميتعلي
، بخـشش بـه     يوس نگردانـد، زيـرا اوالً     أخير در اجابت دعا تو را م      أت…": فرمايد مي) ع(حسن

، ثالثـاً . ل باشـد ي، پـاداش بيـشتر سـا   خيرأ، ممكن است تثانياً. شود ميمقدار نيت انسان عطا  
، اي چه خواسته  ، ممكن است آن   رابعاً. اي به تو عطا كند     چه را خواسته   ممكن است بهتر از آن    

 .)302:،ص8("...خواهد آن را به تو نداده است ميباعث هالك تو باشد و چون خدا خير تو را 
به منظور آماده كردن انسان براي  عبور از مرحله دعاي           ) ع(همه اين مضامين در سخن علي     
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مولوي نيز بخشي از مضمون سخن      . چرخد ميتاجرانه است كه اين گونه دعا بر محور نتيجه          

  : كند كه ميرا چنين بيان ) ع(علي
  ا مردود شد                  من زيان پنداشتم و آن سود شد ـان دعـق را كـشكر ح

  زدان پاكـود يـنشن يـمرم ـيان است و هالك                  وز كبس دعاها كان ز
)2/139د/11(  

د كه در هنگام مبتال شدن به گرفتـاري و          ني دار يدر صحيفه سجاديه دعا   ) ع(امام سجاد 
تـر بـه شـكر       دانم كدام حالـت شايـسته      ميخدايا من ن  " :فرمايند ميخواندند و    مييا بيماري   

ي يتفاده از روزي تو را دارم يا هنگام بيماري كه وسـيله رهـا             هنگام صحت كه توان اس    . است
  .)110: ، ص6( من از گناهان است

  . كند مياين فقرات نوعي ادب حاجت خواستن از خدا را بيان 
  دعا در مرتبه تجلي افعالي خداوند . 2. 5

گـذرد، در حقيقـت نـور الهـي را در خـود              مـي گري با خـدا      انسان وقتي از مرتبه معامله    
گـري در همـه      اما ايـن جلـوه    . گيرد مييابد و تابش نور الهي است كه وجود انسان را فرا             يم

تـابش نـور   . گيرد ميانسان به ميزان معرفت خود از تجلي الهي بهره    . ها يكسان نيست   انسان
   .)35/نـور  ("...اهللا نور السموات و االرض    ": فرمايد ميقرآن  . الهي همه عالم را فرا گرفته است      

 تجلي خدا را در بعـد  ، دريافتةانسان در اولين مرتب. ثر استؤ قابليت قابل در گيرندگي م     اما
براي انسان در مرتبه ارتبـاط بـا افعـال خـدا مهـم              . كند ميفاعلي و صفات فعلي او مشاهده       

يعني خداوند با اين افعال براي ما       .  براي انسان قابل درك است     …غفاريت، رازقيت و    . است
هـا   طلبد، امـا در همـه ايـن        مي، بخشش گناه    خواهد ميانسان از خدا روزي     . شود ميمتجلي  

يعني گفتگوي با معبود با اين بعد فعلي، مطلوب انـسان           . بيند ميحقيقت خداوند را متجلي     
  . هاي مادي به تبع مطلوبيت گفتگو با حق است گيرد، اما تحقق خواسته ميقرار 

نشـستن بـر سـر       گيرد و رفتن به خانه و      مي خانه قرار  نعمت تحت الشعاع جاذبه صاحب    
  . اي براي ديدار اوست سفره بهانه

  ام نان را وليكن مست خبازم  ردهــه كـردم      بهانـگ ميطواف حاجيان دارم به گرد يار 
  گردم  مي ديدار گردم كه بر ميدينار  نه بر گردم      مينه اخالق سگان دارم نه بر مردار 

)53/حرف م/10(  
  : نگرد ميي در مثنوي از زاويه ديگري هم به اين بحث مولو

  دش  ـآي ميع ـدر تبـود انـاه  خـهر كه كارد قصد گندم باشدش                       ك
  د                      چون كه رفتي مكه هم ديده شود و كعبه كن چو وقت حج بدقص

  رش و مالئك هم نمودـع عـ   در تبد دوست بود                   ـ دي، در معراج،قصد
) 2/2222د /11(  
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از همين باب اسـت، يعنـي       ) ع(ثوره از ائمه طاهرين   أ م  ةبيان خواسته هاي مادي در ادعي     

خواهند با خدا معامله كنند اما خواسته مـادي را در پرتـو گفتگـوي بـا او مطـرح                     ميها ن  آن
  : گويد ميدر دعاي ابوحمزه ) ع(امام سجاد. كنند مي

للهم اعطني السعه في الرزق و االمن في الوطن و قره العين في االهل و المال و الولـد                   ا"
 با اين ديـد  .)273:، ص8 ("...و المقام في نعمك عندي والصحه في الجسم و القوه في البدن  

خواسته مادي از خدا خواستن، زيبايي خاص خود را دارد؛ زيرا زيبايي مربـوط بـه خواسـته                  
 به نفس گفتگو است كه در قالـب آن خواسـته مـادي مطـرح اسـت و در                    انسان نيست بلكه  

آمـوزد كـه از خـدا چـه          مـي حقيقت اين گونه ادعيه نوعي ادب گفتگوي مادي را نيز به مـا              
 در تجلي افعـالي فـراز و نـشيب در زنـدگي انـساني زيـاد ديـده        .بخواهيم و چگونه بخواهيم 

  . شود ميها خدا ديده  شود اما در همه آن مي
  ها  و ناولها           كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلال يا ايها الساقي ادر كاساًا

)17: ، ص3(  
 نتيجه فراز و نشيب زنـدگي       ،آسان نمودن عشق در ابتدا و مشكل ديدن آن در ادامه راه           

شود كه انسان در راه معبود، بر آورده نشدن حاجت           مياين فراز و نشيب باعث      . انساني است 
  . پذيردبكند و سختي آن را  ميخود را تحمل 

  ها گر كند خارمغيالن غم مخور در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم        سرزنش
)213:، صهمان(  

  . پندارد ميدهد كه آن را نوعي وفاداري  مينه تنها گاهي از اين سرزنش غم به خود راه ن و
     كه حسن روي گل با ما چه ها كرد رد       ـا كـا صبـت بـل حكايـر بلبـسح

  رد ـارم مبتال كـاز آن رنگ رخم خون در دل انداخت          و از آن گلشن به خ
   كرد خيـر بـي روي و ريـا راكـه ـم          كــــــازنينـت آن نــــالم همـــغ

)117:، صهمان(  
  . به مرتبه بعد قدم بگذاردمي تواند چنين است كه انسان  و

خواهـد آن را مقيـد بـه عـدم           ميگاه كه حفظ سالمتي خود را از خدا          آن) ع(ام سجاد ام
و احفظنا من بين ايدينا و من خَلفنا و عن ايماننا و شـمائلنا و مـن                 " .كنند ميمعصيت خدا   

 در تمـام    .)73: ، ص 6 ("...جميع نواحينا حفظا عاصما مـن معـصيتك، هاديـا الـي طاعتـك             
اي از خداوند    ه آمده اين نكته مشهود است كه هرگاه خواسته        ي كه در صحيفه سجادي    يدعاها

ـ        طـور مطلـق   ه مطرح شده ارتباط آن خواسته با خدا هم مد نظر است يعني هـيچ چيـزي ب
  .مورد حاجت نيست

  دعا در مرتبه تجلي صفاتي . 3. 5
. بينـد  مـي كند و خدا را در قالب صـفات   ميدر مرتبه تجلي صفاتي، انسان از افعال عبور  

شود و نور صـفاتي حـق بـر انـسان      مي اين مرتبه، خداوند با صفات خود بر انسان متجلي         در
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آورد و جمـال و جـالل و         مـي خدا را از قالب افعالي مثل رزاقيت و غفاريـت بيـرون             . تابد مي

  . افكند ميرحمت و امثال اين صفات، بر او تجلي 
   ظلمت شب آب حياتم دادند صه نجاتم دادند              و اندر آنغدوش وقت سحر از 

  دـــم دادنـاتـلي صفـجـام تـاده از جـرتو ذاتم كردند             بـود از شعشعه پـخ يـب
)158:،ص3(  

 ،شود كـه جـز نـور صـفاتي حـق          مينوشد، چنان مست     مي صفاتي   ةكسي كه از جام باد    
متعلق به   ديگر   فرد، ينهاي ا   خواسته يعني. شود ميمحو  حق   افعال حق در صفات      .بيند مين

مفاهيم مـادي از    در اين مرحله     پس.  با صفات حق است    شافعال خداوند نيست؛ بلكه نجواي    
چه به عنـوان سـختي وجـود دارد در ايـن مرحلـه               آن. شود ميقاموس زندگي انساني حذف     

هـاي   هاي متعدد با رنگ    مانند نوري است كه از شبكه     ه ي خدا بندد، تجلي صفات   رخت بر مي  
ي كـه   ي، همان نور است و اشـيا      بيند ميچه   آن. كند ميتابد و او را خيره       مينسان  مختلف بر ا  

جا   در آن اند، براي او اصالتي ندارند بر خالف تجلي افعالي كه            در پرتو نور براي او روشن شده      
هـاي خـود را از خداونـد          خواسـته  ،در پرتو آن نـور     بيند و  ميانسان با نور الهي عالم ماده را        

  : ندك ميمطرح 
  راوانم آرزوست ـبگشاي لب كه قند ف  م آرزوست    ـاغ و گلستانـه بـماي رخ كـبن

  م آرزوست ـانـكان چهره مشعشع تاب ر       ــز اب  يـمرون آ دـن بــاب حســاي آفت
  انم آرزوست ـو تندي درب آن دفع گفتنت كه برو شه به خانه نيست       آن ناز و باز

  م آرزوستـانـيابـوه و بـي و كـآوارگ شود        ميرا حبس ـ موـي تـهر بـواهللا كه ش
)441/حرف ف/10(  

كـه سـخت    شود اما نه به عنوان اين ميچه سختي است، به جان خريده  در اين مسير آن  
مطلـوب  عينـاً   است، آن چنان كه در تجلي افعالي گفته شـد، بلكـه آن رنـج درد و سـختي                    

.  مرحله چيزي به عنوان سختي و آساني مطرح نيست         يعني در قاموس انسان در اين     . اوست
در دعـاي  . تواند از آن دسـت بكـشد   مي آن چنان لذت بخش است كه انسان ن   ،در اين مرتبه  

بخشي از گفتگو با خـدا در مرحلـه تجلـي صـفاتي            ) ع(سحرهاي ماه رمضان از قول امام باقر      
، 8(...مـن نـورك بـانوره      اللهـم انـي اسـئلك        ...اللهم اني اسئلك من جمالـك باجملـه       : است
در اين جا سخن از تجلي صفاتي تا بدان حد است كه صفت تفصيلي بـراي                 يعني   .)257:ص

قرار گرفتن انسان در مرحله تجلي صفاتي با نوعي آشفتگي و وله و مستي . رود  آن به كار مي   
اده  ايـن مـستي و ولـه در او زيـ      ."...الهمني ولها بذكرك الي ذكـرك      الهي و ". كند  ميهمراه  

الهي اقمني في اهـل وال تيـك مقـام مـن رجـا الزيـاده مـن                  ": كند ميطلبي عاشقانه ايجاد    
: ،صهمـان  ("... الهي و اجعلني ممن ناديته فا جابك و ال حظتـه فـصعق لجاللـك         ...محبتك

خواهيم كه با نداي او      مينيز از او     شود و  محبت از خدا خواسته مي    زيادت   در اين دعا     .)224
  .فتاده باشيمبه حالت صعق ا
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كننـد   ميي از خدا مطرح يها در صحيفه سجاديه در فقرات زيادي خواسته ) ع(امام سجاد 

فـرغ قلبـي لمحبتـك و       ": كنـد  مـي كه ارتباط بنده با خدا را در مرحله تجلي صفاتي تبيين            
و در جـاي    ) 146: ، ص 6 (" و هب لي االنس بك و باوليائك و اهل طاعتـك           ...اشغله بذكرك 

 و هب لنـا يقينـا صـادقاً       ") 128: ، ص 6 ("و اجعل يقيني افضل اليقين    ": ايندفرم ميديگري  
از هـا فراتـر     پر واضح است كه ايـن خواسـته  .)197:، صهمان("... الطلبنةتكفينا به من معو 

رسيدن به درجه يقين و محبت الهي بـه انـسان كمـك             . مشاهده حق در تجلي افعالي است     
منـد   حله صفات الهي برسـاند و از لـذت صـفاتي بهـره            سير و سلوك خود را به مر      تا  كند   مي

  .گردد
در بيان اين مـستي و آشـفتگي اسـت    . لذت چنين گفتگوهايي با خدا قابل وصف نيست  

الفاظي كه در عالم ماده براي انسان شناخته        . كنند مياز زبان رمز و تمثيل استفاده       عرفا  كه  
واژه رخ بـه عنـوان تجلـي        : ان مثـال  به عنو . دنشو مي، رمزي به عالم معني محسوب       ندا شده

  . صفات جماليه الهي به صفت لطف است
  اي خوب رخ كه پرده نشيني و بي حجاب   

  اب ـقـاز در نـــر و بـلوه گـزار جـــد هــاي ص
  تـر اســار ظاهـو كه رخ يـالن بگـاقـبا ع

  جوي دوست و جست كاوش بس است اين همه در
)47: ، ص4(  

  .  قهر و منع استتصفواژه زلف تجلي به و 
  جهان محو شود خرقه كشد سوي فنا گشا          تا رخسار زلفت به كناري زن و سر

) 43: ، صهمان(  
 مجال   كه فعالً  …، مستي و     ميهاي ابرو، چشم، باده، شراب،       و از همين قبيل است واژه     

  . ها نيست پرداختن به آن
  : شود ميبه شادي چنين در اين مرحله است كه حزن و خوف تبديل  هم
  .)62/يونس( "اال ان اولياء اهللا ال خوف عليهم وال هم يحزنون"
   شاد باش         در ياد آن فرشته كه توفيق داد باش ،بنوش و بر در ميخانه  ميجا

  دار و شاد باشـرهاد باش درغم دلـف ي        ـر كنــوه بـاشد تا كـات نب شهـگر تي
 )129: ، صهمان(

كند كه به داسـتان محتـسب و         ميدر همين زمينه قصه قابل توجهي را ذكر         مولوي نيز   
  :مست مشهور است

  د ــــه ديــــتـفـي خـازار، مستـن بــدر ب  د     ـمحتسب در نيمه شب جايي رسي
  در سبو ــه هست انـوردم كــت از آن خــگف   گفت هان مستي چه خوردستي بگو؟  
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  ام، گفت اين خفي است   گفت از آن كه خورده ت؟    گفت خود اندر سبو واگو كه چيس

  ت آنــي اســو مخفـه در سبـت آن چـفـگ اي آن چيست آن؟    گفت آن چه خورده
  ب اندر خالب ــر محتســـون خــد چــانـواب     مـن جـال و ايـؤد اين سـش ميدور 

  ن ــــام سخـگــنرد هــو كــه وــست هــم ن     ــن آه كـسب هيـا او محتـفت بـگ
  ي ـزن يـمم ـــو از غـــن شادم تـــت مـــگف ي    ـكن يـمو ـن هــم آه كـت گفتــگف

  ادي استــــان از شــكش يـــموي ـه وــداري است     هــــم بيــــــآه از درد و غ
)2/2389د/11(  

  دعا در مرحله تجلي ذاتي . 4. 5
.  وحـدت حقيقـي اسـت       و  تجلي ذاتـي   به مقام زيباترين جلوه گفتگو با خداوند، رسيدن       

بينـد بلكـه وحـدت واقعـي را          ميدر تكثر صفات حق ن    حتي  نور الهي را    انسان  اي كه    مرحله
اين مقام همان مرحله فنا در حق است كه انـسان بـراي خـود هـويتي مـستقل در                    . يابد مي

ات شـعبانيه   حـال وقتـي در مناجـ      . دهـد   به او دست مي   بيند و انقطاع كامل      ميمقابل حق ن  
  : خواهيم، چقدر لذت بخش است ميهمين انقطاع كامل را از خدا 

الهي هب لي كمال االنقطاع اليك و انر ابصار قلوبنا بضياء نظر هـا اليـك حتـي تخـرق                    "
، 8 ("... بعـز قدسـك    ةمعلقابصار القلوب حجب النور فتصل الي معدن العظمه و تصير ارواحنا            

  .)225: ص
دارنـد كـه     مـي ه سجاديه هنگام مناجات با خـدا چنـين عرضـه           در صحيف ) ع(امام سجاد 

خدايا من خودم را با انقطاع از هر چه غير از تو است براي              " "اللهم اخلصت بانقطاعي اليك   "
  . انقطاع واقعي همان مقام انقطاع از همه چيز غير از ذات الهي است. "ام تو خالص گردانيده

 طور كامل در اشعار عرفاني امـام خمينـي بـه            اين مقام در حقيقت مقام عدم است و به        
  : اين حقيقت اشاره شده است

  انم فرو ريزد هواي ننگ و نامم را ـه از جـم را       كــپر ساز جام  يـم ها الساقي زـاال يا اي
  رون سازد زهستي هسته نيرنگ و دامم را ـب   ريز در جامم كه جانم را فنا سازد     مياز آن 
  ود گيرد زمامم را فرو ريزد مقامم را ـه خــب  كه جانم را زقيد خود رها سازد    ده  مياز آن 
  به هم كوبد سجودم را به هم ريزد قيامم را     ده كه در خلوتگه رندان بي حرمت   مياز آن 

  به پير صومعه بر گو ببين حسن ختامم را   به ساغر ختم كردم اين عدم اندر عدم نامه     
)40 :، ص4(  

 او سـخن   از زبـان    فقـط خـدا     گويـد،    مي انسان سخن غير از سخن حق ن       ،در اين مرحله  
  . گفتن او عين اجابت استبنابراين گويد  مي

  آن دعاي شيخ ني چون هر دعاست                فاني است و گفت او گفت خداست 
  ند چون رد كرا اي خويش ـدا از خود سؤال و كد كند                پس دعـون خـچ
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)5/2243د /11(  

خاموشـي  آن  د، اما نـه     شو  ميخاموش  انسان از دعا كردن     در اين مرحله است كه گاهي       
 خاموشي كه از سر جذبه در معـشوق و        آن  كه از سر خستگي از گفتگو با معشوق باشد بلكه           

  . شوق به او و محو در لقاي او ايجاد شده باشد
          كه دهانشان بسته باشد از دعاشناسم ز اولياء                 ميآن دگر قو

)3/1880د/11(  
مـن شـغله ذكـري عـن مـسالتي      " :در بعضي از روايات اين مضمون وارد شده است كـه      

كسي كه ياد من او را از در خواسـت          . )1674:، ص 4: ، ج 9 ("اعطيته فوق ما اعطي السائلين    
عني يـاد واقعـي او كـه        يذكر  . دهم ميام به او     لين داده ئتر از آن چه به سا     كردن باز دارد، باال   

  . خاموشي از دعا به معني عرفانييعني اين و غرق شدن در حقيقت واقعي حق باشد، 
گيريم كه مفهوم    ميدر يك جمع بندي فشرده از مجموعه مباحث گذشته چنين نتيجه            

هاي زيبايي شناختي دعـا      جلوه. دعا يك مفهوم ثابت نيست بلكه داراي مراتب متفاوت است         
دعا در مرتبه درخواست تاجرانه، زيبايي نـدارد و لـذت بخـش             .  متفاوت است  ،ر اين مراتب  د

هم نيست اما در مراتب مختلف تجلي الهي اعم از فعلي و صـفتي و ذاتـي، دعـا زيباسـت و                      
هاي صحيفه سجاديه به بهتـرين نحـو بـه           لذت بخش و همه اين مراتب در دعاها و مناجات         

  . خورد ميچشم 
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