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 وااکوی ادبيات دعايی قرآن 
در مناجات نامه خواجه عبدالّل اصناری

)تاریخ دریافت: 96/10/7 - تاریخ پذیرش: 96/12/10(

علي اکبر احمدي*1
 اصغر حسيني**2
 

چکيده:
دعا، نمایش حضور موجودي ناچيز در برابر خالق بي همتا  و تجّلي تواضع عابدانة وي 
در مقابل اوست، که نشان از سطح اندیشگي و ميزان معرفت »داعی« از »دعا إليه« دارد. اثر 
و اهميّت دعا در زندگی انســان در طول تاریخ - از آغاز تا آینده - بر همگان مسلم است، 
بطوري که مي طلبد الگوي بایســته »دعا إليــه« و توانمند در بيان عواطف »داعي«  در اختيار 
باشد. این پژوهش سعي دارد تا با ارائه ساختار و شيوه دعاي مطلوب از نظر قرآن، نشان دهد 
که بزرگان و ادباي قدیم چگونه با روح قرآن آشــنا و مباني آن را در خلوت خود، خواسته 
یا ناخواســته،  زمزمه کرده اند.خواجه عبداهلل انصاري از جمله این قّله هاست که قرآن را با 
جان خود نوشيده، چنانچه تأليفات وي انعکاسي از آن منبع الهي است. نگارندگان با بررسي 
دعاي قرآن و سطح حضور آن در مناجات نامه ضمن بيان زیباشناسانه این شيوه، در پایان به 
این نتيجه مي رسند که خداوند در جاي جاي قرآن اسلوب و الگوي مطلوب دعا را از زبان 
پيامبران به انسان ها آموخته است. چنانکه پير هرات که در مکتب قرآن رشد یافته، مناجات 

نامه را تحت تأثير دعاي قران به رشته تحریر در آورده است.
واژگان کليدي: دعا، خواجه عبداهلل انصاري، مناجات نامه، قرآن.

.)Akbar463@yahoo.com( )استادیار زبان و ادبيات عربي دانشگاه پيام نور )نویسندة مسوول *
.)asqhar.hossiny@gmail.com( دانش آموخته کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عربي **
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اکا
و مقدمه:

تعريف مسأله: دعا بهترین راه ارتباط با خداوند است و راز و نياز انسان کوچک با خالق 
بزرگ. انســان از زماني کــه وجود ضعيف و ناچيز خود را شــناخت، ضرورت و اهميّت 
گفتگو با آن کّل عظيم الشــأن را نيز دریافت چه »نيایش پرواز روح به سوي خداست و یا 
حالت پرســتش عاشقانه اي نسبت به آن مبدأ اســت که معجزة حيات از او سرزده است و 
باألخره نيایش نمودار کوشــش انسان است براي ارتباط با آن وجود نامرئي، آفریدگار همه 
هســتي«)کارل، 1375: 41( دعا، عالوه بر نقش صيقل دهندگي آن در زدودن دل از هرگونه 
زنگار منيّت و خدا انگاري انســان و نيز عالوه بر قــرار گرفتن یک موجود ناچيز در برابر 
یک کّل همه چيز و ســرخوش شدن از شهد گفتگو با آن، بهترین عملي است که انسان  در 
مواقعي که وسایل و ابزارهاي مادي جوابگوي خواسته هاي او نيستند، بکار مي گيرد. از امام 
باقر نقل شده که »ما من شيء أفضل عند اهلل من أن يُسأل و يُطلب مما عنده«  چيزي نزد 
خدا باالتر از این نيست که از آنچه دارد تقاضا و خواسته شود)الکليني، 1365: ج4، 210(.

دعا به هر تعریف و معنایي گرفته شــود تجّلي اشتياق دروني انسان براي دریافت جوابي 
در سکوت است که نقش بسزایي در سرنوشت و زندگي بشر دارد و در معارف دیني و از 

طرف بزرگان دین و عرفان به آن، توّجه و تأکيد زیادي شده است.
دعاي صبح و آه شب کليد گنج مقصود است 

بدین راه و روش ميرو که با دلدار پيوندي
)حافظ، 1380: 342(

دعا نيز همچون اعمال دیگر، آداب و ســاختار ویژه اي دارد که داعي، متناســب با شأن و 
منزلت خداوند جهت تحّقق اهداف خود آن شــرایط را دنبال مي گيرد. برخي از این آداب 
مربوط به فضاي بيروني داعي است همچون؛ حال دعا داشتن، مکان دعا، ایمان به خدا و پاک 
بودن و ... اما پاره اي دیگر گفتماني است ميان عابد و معبود زیرا که داعي با به کار بستن زبان 
و ظرایف زباني در پي معناي مطلوب خود است و این همان مفهوم گفتمان است و »گفتمان، 
نامه اي ست از فرستنده به گيرنده به منظور تأثير بر وي و قانع کردن وي نسبت با آن نامه از 
طریق به کار بستن وسایل مختلف« )الخوالدة، 2013( اینجاست که اهميّت ساختار و ادبيّات 
و الگوي دعا مطرح مي شود چراکه هر شهري راهي دارد و هر خانه اي دري و این در دعا و 
ساختار فنّي آن به شکل عملي از سوي پيامبران و ائمه دین ارائه شده است. خداوند متعال 
در قرآن از زبان پيامبران، دعاهایی را بيان مي کند که خود تجّلي ســبک و کيفيّت دعا کردن 
در برابر خداوند اســت تا انسان ها در دعا هاي خود به تناسب رتبه معرفت وجودي خود از 

آن تبعيّت کنند و حق دعا و آنکه با وي به نيایش مي نشينند را ادا کنند.
مؤمنان و مونســان قرآن، آگاهانه یا ناآگاهانه تحت تأثير این الگوي پيشنهادي قرآن قرار 
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گرفته اند، شــيخ اإلســالم خواجه عبد اهلل انصاري یکي از این عارفان اســت که به سبب 
همنشــيني روزمره با قرآن و با توّجه به اینکه حافظ قرآن بوده، متأثر از این فرهنگ دعاي 
قرآن شــده و در نهایت اشتياق روح الهي خود را به ســوي حق تعالي در مناجات نامه به 

تحریر در آورده است.
هدف و سؤال پژوهش: این مقاله مي کوشد تا با ارائه الگوي گفتماني ادبيّات دعاي قرآن، 
نشان دهد که خواجه عبداهلل چگونه آن سبک و شيوة دعاي قرآن را در مناجات نامه منعکس 
کرده اســت، طوري که سرمشق خيلي از الهي نامه هاي بعد از خود شده است و در نهایت 

به سؤاالت زیر پاسخ دهد:
* دعا در قرآن به چه شکلي بيان شده است؟

* ادبيات دعایي قرآن و بازتاب آن در مناجات نامه خواجه عبداهلل به چه شکلي است؟
پيشينة پژوهش: در خصوص اهميّت و نقش دعا و روش دعاي پيامبران مقاالتي نوشته 
شده است همچون: »ادب برابر خدا، روش الگویي پيامبران اولو العزم به هنگام دعا« از علي 
حسين زاده که به تحليل گفتار و رفتار پيامبران اولوالعزم در گفتگو با خداوند پرداخته است، 
بدون اینکه قواعد و گونه هاي ادبيّات دعایي آنان را به صورت سرمشــق تمرین، تبيين کند 
و نيز نوشته ي »آداب الدعا...الفن المنفي« از الشيخ مصطفي الشيخ سليمان یحفوفي که فقط 
بر آن بوده تا به ترســيم فضاي قرآن از جنبه ادبي و معرفتي در نگرش دعایي امام ســجاد 
در صحيفه ي ســجادیّه بپردازد بي آنکه به ساختار و شکل این بناي دعا به صورت منسجم، 
نگاه کند. و نيز مقاالت »اهميت دعا در اسالم و جلوه هاي آن در صحيفه سجادیّه« نوشته ي 
محمود مهدوي دامغاني و »دعا شناســي به مثابه یک علم« نوشــته محمد حسين رفيعي و 
»آثار تربيتي و روانشــناختي دعا« نوشــته ي محمد ســبحاني نيا که هيچ کدام به ساختار و 
چارچوب دعاي قرآن و الگوي مطلوب نيایشي آن نپرداخته اند و تنها موردي که نگارندگان 
در خصوص ادب دعا در قرآن به آن برخوردند مقالة »ادب دعا و نيایش پيامبران از دیدگاه 
قرآن« نوشــتة محمد رضا حاجي اسماعيلي بود که این مقاله، به صورت محتوایي بعضي از 
الگوهاي دعایي که در قرآن از زبان پيامبران آمده را ذکر کرده اســت اما تفصيلي و منسجم 
نيســت. لذا  تا آنجا که نگارندگان اطالع دارند، پژوهشــي تطبيقي ميان دعا و مناجات نامه 
خواجه عبد اهلل  با محوریّت تبيين ساختار ادبيات دعایي قرآن کریم، صورت نگرفته است.

نگاهي گذرا به زندگينامة خواجه عبداهلل انصاري:
شــيخ االسالم ابو اســماعيل عبداهلل بن ابي منصور معروف به خواجه عبداهلل انصاري در 
سال 396 در هرات زاده شد )جامي، 1338: 332( وي از اعقاب ابو ایوب انصاري صحابي 
معروف پيامبرو صاحب رحل ایشان  است )انصاري،1362: 1( از کودکي به تحصيل علم و 
دانش و معارف دیني مشغول شد و حافظه و هوشي تيز داشت به طوري که هفتاد هزار از 
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اکا
و شــعر عرب را از بر داشت )جامي، 1362: 334( وي تمام عمر خویش را به تتبّع و قراءت 

در قرآن و حدیث، صرف کرد. خود مي گوید: »بامداد پگاه به ُمقري شدمي به قرآن خواندن. 
چون بازآمدمي، به درس شــدمي. شش روي ورق بنوشتمي و از بر کردمي. چون از درس 
فارغ گشــتمي، چاشتگاه به ادیب شدمي و همه روز بنوشتمي، روزگار خود را بخش کرده 
بودم، چنانکه مرا هيچ فراغت نبودي. از روزگار من هيچ به سر نيامدي، بلکه هنوز در بایستي 

و بيشتر روز بودي که تا پس نماز خفتن بر ناهار بودمي.« )همان: 335(.
در توانمندي وي از ملکات زباني همين بس که باخرزي او را باالتر از قس بن ســاعده 
– خطيب برجســته عرب- دانســته )الباخرزي، 1414ه.ق: 285( و سيوطي در فصاحت و 
بالغتش گفته اســت که »بهره ي وي از زبان عربي بســيار است« )السيوطي، 1976: 57( و 
ملک الشعراي بهار، سعدي استاد سخن را دنباله رو وي و مکّمل و معّمم روش او بيان کرده 

است )بهار: 2، 240(. 
خواجه در سال 481 روي در نقاب خاک کشيد )صفا، 1383: 389( و »با مرگ او در واقع 
دنياي اســالم نه فقط در ماتم یک زاهد و یک صوفي عزادار شــد، بلکه در عين حال یک 

محّدث و یک عالم الهي را نيز از دست داد« )زرین کوب، 1357: 80(.
وي در طول عمر خود رســائل و تأليفات منثوري را بر جاي گذاشــته است که جدا از 
 )Berthels( »ارزش محتوایي آن، داراي شــأن و منزلت ادبي و زباني بســيار است. » برتلس
ایران شناس روسي درباره اهميّت ادبي آثار خواجه مي نویسد: »اما با اطمينان کامل مي توان 
گفت که تنها مردي است که داراي تجربه بزرگ ادبي بوده و مي توانسته این اثر را به رشته 

تحریر کشد«. )انصاري، 1368: 13 نقل شده در مقدمه(
اما از بين کتاب ها، مناجات نامه حالوت و جذابيت خاصي دارد که در آن نه تنها قدرت 
و توانایي و استادي پير هرات در سخنوري و تسّلي به ظرایف قرآني محسوس است بلکه 
شخصيت عرفاني و روح متعالي او نيز در کالبد کلمات آشکار مي شود، و شاید همين نکات 
زیبا موجب شده که این کتاب نماینده و معرف خواجه در بين مردم باشد و شاید قریب به 

یقين بتوان گفت که این اثر مشهورترین آثار وي در بين مردم و جامعه ادبي است.

مفهوم شناسي دعا واصول بيان دعا در قرآن: 
دعا  در لغت به معني ندا زدن، رغبت و اســتعانت است. ابن فارس مي گوید: »دعا آنست 
که کســي را بــا صدا و کالم خود متوّجه خود کني« )ابن فــارس، 1389ق، ج2، 279(. در 
فرهنگ دهخدا دعا به معني حاجت خواســتن، استغاثه به خداوند، استدعاي  برکت، تضّرع 

و درخواست از درگاه  خداوند آمده است )دهخدا، 9602(. 
عالمه طباطبائي دعا را آن مي داند که »از قلب برخيزد و زبان فطرت آن را طلب کند« 
)طباطبائي، 1367، ج2، 33( لذا وي تقاضا، طلب و دعاي بنده را  در آنچه بر زبان سر جاري 
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مي شود، منحصر نمي کند »لذا مي بينيد که خداي متعال حتی آنچه را که زبان در آن دخالت 
ندارد سؤال شمرده«. )همان: 33(

در واقــع دعا در تعاریف متعّدد مي گنجد و هر تعریفي داراي ویژگي هاي منحصر به فرد 
خاصي مي باشــد. در عرف، دعا این است که یک فرد پایين دست از باالتر خود با فروتني 
و تواضــع بخواهد که در حق او کاري را انجــام دهد. )مهري، 1388: 15(. اما در اصطالح 
شرع این است که انسان خدا را بخواند و این خواندن  براي عبودیّت است. )همان، ص14(
واژة دعا، با واژگان دیگري چون نيایش و ذکر در نگاه اول مترادف به نظر مي رســد، حال 
آنکه این واژگان  هر کدام با دیگري تفاوت دارد؛ نيایش، حالت روحي ای است که بين انسان 
و خدایش، رابطه انس ایجاد مي کند و او را در جاذبة ربوبي، قرار مي دهد )جعفري، 1386: 7(. 
اما ذکر، قسمتي از دعا به حساب مي آید که در بردارنده ي طلب و درخواست چيزي از خداوند 
نمي باشد بلکه فقط به حمد، ثنا، تسبيح و استغفار یا تقدیس خداوند مي پردازد، لذا ذکر، یکي 
از ملحّقات دعا محسوب مي شود که فضيلت ترغيب به آن کمتر از دعا نمي باشد؛ و همان کار 

دعا را مي کند. )مهري، 1388: 72(. 
دعا از دیدگاه روایات نيز داراي ارزش منحصر به فرد و خاص خود اســت، و یاد خدا و 
توّجه ندادن به غير او ریشــه تمام عبادت ها محسوب مي گردد. خداوند در قرآن مي فرماید 
»فاعبدنــي و أقم الصالة لذکري« )طه:14( که عبادت منحصــر به خود کرده اند و ارزش و 
اعتبار انسان در بارگاه باري تعالی نيز به همين دعاست »قل ما یعبؤا بکم ربي لوال دعاؤکم« 
)فرقان:77( این امر نشــان مي دهد که جوهر و مایة تمام لّذات و خوشــبختي ها، همان دعا 
و گفتگوي با خداوند متعال اســت چنانکه پيامبر اکــرم فرموده اند: »باال ترین عبادت 
دعاست« )ميزان الحکمه ج 3، 246(. و حضرت علي نيز فرموده اند: »محبوبترین اعمال 

روي زمين در پيشگاه الهي دعاست« )الکليني، 1365،  ج 2، 467(. 
اما در منطق قرآن، دعا عبادت است؛ و باالترین مصداق ذکر و یاد خدا به شمار مي رود. 
چه »ذکر در اصطالح سالکان خروج از ميدان غفلت و ورود به فضاي مشاهدات به واسطه 
غلبه خوف یا کثرت محبّت اســت« )تهانوي، 1346: ج1، 512( لذا مي بينيم دعا و مناجات 
از دیر باز مورد توّجه بشــر بوده، اما در این بين، نظر به هدفدار بودن تعبير قرآني، بيان دعا 
در قرآن جلوة دیگري دارد. قرآن با ثبت دعاهاي پيامبران و دیگر بندگان صالح خداوند در 
واقع، شيوه و الگوي مناسب براي رویارویي با خداوند را براي انسان پایه گذاري و پيشنهاد 
کرده اســت، که این سبک دعایي عالي با سيره و تعاليم عملي نبي اکرم به رشد خود ادامه 
داد تا با عترت دســت پرورده ایشان به اوج بالندگي رسد به طوري که بنيانگذار رویکردي 
واال شــدند که مي توان از آن به »دانشــگاه دعا«، تعبير کرد که در این ميان دو کتاب ارزنده 
نهج البالغه و صحيفحه سجادیّه به شکلي کامال زیبا و اصيل به ترسيم رابطه بنده با پروردگار 
خود مي پردازند، به عنوان مثال امام علي در خطبة 46 کيفيّت دعاي سفر را به ما آموزش 
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و مي دهنــد و به ما یادآوري مي کنند که قبل از اینکه از پروردگار چيزي بخواهيم اول باید به 

حمد و ثناي او بپردازیم و از نعمت هاي فراوان او شکرگزاري کنيم، ساختاري که دقيقاً در 
قرآن به پيامبران، یاد داده شده و بر آن تأکيد کرده است )دشتي، 1382، خطبه 46( که خود 

بازتاب تربيت قرآني امام است.
قرآن کریم در جاي جاي ســطور خود به تشریح رابطه حق با بندگان خود پرداخته است 
تا راهي براي ارتباط بندگان با پروردگارشان،  فرا روي آنان بگذارد، اصول این راه در آیات 

مختلف قرآن کریم به مثابة نشانه هاي آن راه، چنين به نظر مي رسد:

1 - محوريّت خداوند در بر طرف کردن بال و مصيبت
انســانها به طور طبيعي وقتی که به بال دچار مي گردند، یکباره به یاد خدا مي افتند و روي 
به درگاه او مي نهند، حتّی فرعون که خود را »ربکم األعلی« مي خواند، حين غرق شدن نداي 
»ایمان«، سرداد. پناه بردن به خدا به هنگام مصائب امري فطري و در نهاد بشر است که با تمام 
وجود »صمدیّت« خدا را به یقين اعالم مي دارد، و إذا مّس الناَس ضرٌّ دعوا ربّهم منيبين إليه 
ثّم إذا أذاقهم من رحمه إذا فريٌق منهم بربّهم يشرکون )روم:33( این چنين بندة غافلی، مي داند 
که جز حضرت حق، توانایي رفع شدائد را ندارد و باید به آستان وي جهت استجابت نياز 
دست دراز کند و إن يمسسک اهلل بضّر فال کاشف له إال هو و إن يمسسک بخير فهو علی کل 
شيء قدير )انعام: 17(  البته محوریّت خدا در استجابت دعا، مي طلبد که بنده نيّت خود را 
از هر شائبه و آلودگی پاک کند فادعوا اهلل مخلصين له الدین و لو کره الکافرون )غافر:14( 

و نيز هو الحّي ال ذله إال هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد هلل ربّ العالمين )غافر:65(

2 - امر به دعا و نهي از ترک آن
از نظر قرآن کریم، دعا روح عبادت محسوب مي شود، از این رهگذر خداوند در بسياري 
از آیات، بندگان را به نيایش و دعا تشــویق مي کند و اســألوا اهلل من فضله إّن اهلل کان بکّل 
شيء عليمًا )نساء:32( و نيز مي فرمایند: يا أيّها الذين آمنوا اتقوا اهلل و ابتغوا إليه الوسيلة و 
جاهدوا في سبيله لعلةکم تُفلحون )مائدة:35(  که هر که دست تضّرع و نياز با اخالص سوي 
او کشد، مخذول بر نخواهد گشت ادعوني استجب لکم )غافر:60(. خداوند در کنار این 
تشــویق به اظهار نياز و دعا؛ به سرزنش آناني که مغرورانه روي بي نيازي بر مي گردانند و 
دست به دعا بلند نمي کنند مي پردازد و آنان را مسّخر شيطان مي داند فلوال إذ جاءهم بأسنا 
تضّرعوا و لکن قست قلوبهم و زيّن لهم الشيطان ما کانوا يعملون)انعام:43( و به عاقبت جهنّم 

وعيد مي دهد إّن الذین یستکبرون عن عبادتي سيدخلون جهنّم داخرین)غافر:60(.

3- پنهان سازي و دوري از گستاخي در بيان دعا
خداوند، رحيم به بندگانش است و راه هدایت آنان را برایشان نمایانده است تا به رضاي 
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او دست یابند، یکي از همين راه ها، ارائه شيوه اي است که با آن به دعاي خداوند بپردازند، 
شيوه اي که در آن ادب و نزاکت در برابر عالي رعایت شود و از تکبّر و بزرگ پنداري خود 
بدور باشد ادعوا ربّکم تضّرعا و خيفة إنّه ال يحب المعتدين )اعراف:5( با تدبّر در این آیه، 
در مي یابيم که یکي از دعاهاي مطلوب خداوند دعاي آرام و بدر از تندي و گستاخي است.

4- توّسل جستن به خداوند با يکي از اسماء حسنی و يا اعمال صالحه
شواهد، آیات و عبارات داّل بر این قاعده بسيار است از جمله: وهلل األسما الحسنی فادعوه 
بها و ذروا الذين يلحدون في أسمائه )اعراف:180( و نيز آیة قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرحمن أيًّا 
ما تدعوا فله األسماء الحسنی )إسراء:110( و نيز سورة فاتحه است که بعد از حمد و ثناي 
خداوند و بيان صفات او به ذکر دعاي اهدنا الصراط المستقيم پرداخته است، اما توسل به 
عمل صالح چون آیة الذين يقولون ربّنا إننا آمنا فاغفر لنا و قنا عذاب النار )آل عمران:16( که 
با توّسل به ایمان غفران خداوند را خواهان است و نيز ربّنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليمان 
أن آمنوا بربّکم فآمنا ربّنا فاغفر لنا ذنوبنا و کّفر عنّا سيئاتنا و تّوفنا مع الدبرار )آل عمران: 193(.
با تدبّر در نمونه هاي فوق، این مطلب دریافت خواهد شــد که خداوند در قرآن کریم با 
تأکيد بر محوریت خداوند در عرضه و اجابت دعا، ساختار و شکل و محتواي آن را تبيين 
کرده است که در جاي جاي قرآن بر زبان انبياء و بندگان صالح تجّلي یافته است و شاید،نظر 
به هدفمندي متن قرآن، به این نتيجه رســيد که این سبک و ساختار دعا مطلوب و پيشنهاد 

خداوند در فرایند مناجات و دعاي با اوست.

ساختار ادبيات دعايي قرآن و بازتاب آن در مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاري
ادب به مثابة مجموعه تعاليمي که فرد را از خطا مصون مي دارد، همواره فراتر از دیگر امور 
مادي انسان بوده است. قرآن به عنوان کتاب هدایت بشر، آداب صحبت با خداوند را،شکاًل 
و مضموناً، در گوشــه و کنار آیات و صفحات خود آورده اســت تا عالوه بر تهذیب ذهن 
 ًيا أيّها الذين آمنوا اتقوا اهلل و قولوا قواًل ســديدا و فکر او گفتار او را نيز فرهيخته گرداند
)احزاب:70( که حضور در محضر بزرگ هستي، آدابي ویژه مي طلبد. با نگاهي دقيق به قرآن، 
چنين دریافت مي شود که قرآن»بيان دعایي« را فراوان بکار مي برد. مخصوصاً دعاي پيامبران 
را با روش و اســلوب خاصي آورده اســت. از جمله جلوه هاي آداب گفتار در دعایي قرآن 

مي توان به نمونه هاي زیر اشاره کرد: 

، ربّنا، رّب بدون ادات نداء 1 - شروع دعا با اللهمَّ
بيشتر دعاهاي قرآن، بدون ادات ندا آمده است، جز در موارد اندک که آن موارد اندک هم 
براي شکایت بوده است. مانند جایي که پيامبر از قومش به پروردگار در روز آخر شکایت 
کرد و فرمود: قال الرســول يــا رّب إّن  قومي اتّخذوا هذا القرآن  مهجــوراً )فرقان:30( . 
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و همچنين دربارة تخّلف  قومش از ایمان به پروردگار  شکایت کرد: و قيله یا رّب إّن هؤالء 

قوٌم ال یؤمنون )زخرف:88(.
مي توان گفت که خداوند در قرآن، خواســته که به پيامبرش شيوة خطاب به پروردگار را 
یاد بدهد و راه  را برایش باز کند که دعایش را با صيغه اللهمَّ شروع کند که این گونه شروع 
 )یونس:10(. لذا در آیات  کردن دعا مخصوص بهشتيان است.دعواهم فيها سبحانک اللهمَّ
متعّددي از قرآن  به پيامبرش دســتور داده که با این اســلوب دعایش را شروع کند، مانند: 
قل اللهمَّ مالک الملک )آل عمران: ،)26قل اللهمَّ فاطر الســماوات و االرض عالم الغيب و 
الشهادة )زمر:46( و از آنجا که دعا، حضور بنده در برابر صاحب و مالک بنده است و مقام، 
مقام ابراز فقر و استغناست، لذا مي طلبد که بنده از اسمي بهره گيرد که شایستة آن مقام باشد. 
»اهلل« اسمي است که از ميان اسامي خدا، جلوة خاصي دارد. به همين خاطر در مقایسه بين 
اسلوب قرآني و مناجات نامه خواجه عبداهلل انصاري مي بينيم که از روش قرآني دعاي انبيا 
پيروي کرده و بيشتر مناجات نامه وي با اسلوبي شبيه قرآن نوشته شده است که جهت فهم 

بيشتر این مطلب به ذکر نمونه هایي اکتفاء مي شود.
الهي! نور تو، چراغ  معرفت بيفروخت، دل من افزوني است. )انصاري، 7، 1384(

خواجه از الفاظ دیگر مانند خداوندا، و غيره  بهره گرفته است. مانند: 
خداوندا!  کجا باز یابيم آن روز           

                                           که تو ما را بودي و ما نبودیم )همان، 9، 1384(
و الفاظي دیگر مانند کریما، عزیز دوگيتي:

 کریما مشتاق تو، بي تو زندگاني چون گذارد )همان، 24/ 1384(
عزیز دو گيتي هر که قصد درگاه تو کند، روزش چنين اســت) همان، 25(، اما بســامد 
حضور تصدیر »الهي«  در مناجات خواجه تا جایی اســت که مناجات نامه وي را نيز »الهي 
نامه«، مي خوانند، که خود حاکي از نهایت خضوع داعي و »تلّذذ« وي از اسم اعظم خداوند 

است.

2- اظهار فقر به درگاه خداوند
یکي دیگر از مواردي که در دعاي پيامبران آمده اســت، اظهار نيازمندي به درگاه باري 
تعالي اســت. همة موجودات در هر مقام و جایگاهي که باشند، هميشه محتاج به خداوند 
هســتند و او، غنّي حميد اســت که بي نياز از خلق مي باشد انتم الفقراء الي اهلل و اهللُ هو 

الغنّي الحميد )فاطر:15(
اینکه همه مردم حتّي پيامبران هم به خداوند نياز دارند، امري واضح و روشن است، ولي 
درجات نيازمندي مردم به خداوند با هم فرق دارد که از ميزان ایمان آنان، سرچشمه مي گيرد. 
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لذا مي بينيم که پيامبران به خاطر شّدت ایمانشان  نيازمندترین مردم به خداوند هستند و این 
نيازمندي آنان در عبادت و تضّرع و استعانتشان به خداوند، نمود پيدا کرده است.

با کمي تأمل در دعاي پيامبران در مي یابيم که آنها در جاهاي مختلف از اظهار فقرشــان 
به خداوند، ســخن به ميان آورده اند، از جمله دعاي حضرت موسی با خداوند که با اظهار 
خواري و بندگي، فقرش را به پروردگار آشــکار کرده و خواسته خود -ميل به ازدواج- را 
مطرح نمود:رّب إنّي لما أنزلَت الّي من خيٍر فقيٌر )القصص:24(، وي نيازمند تکّرم و خيرات 
دنيایي و اخروي خدا است، لذا دعاي وي پذیرفته مي شود و در یک چشم به هم زدن اجابت 

مي شود فجاءته إحداهما تمشي علی استحياء )قصص:25( 
همچنين در داستان حضرت یوسف مي خوانيم قال رّب الّسجُن أحبُّ إلي مّما یدعونني 

اليه و ااّل تصرف عنّي کيدهنَّ أصُب الهيّن و أکن من الجاهليَن )یوسف /33(.
به عنوان نمونه، از جاهاي دیگر که انبياء الهي به درگاه خداوند اظهار عجز و فقر مي کنند، 
زماني است که شرح حالشان را براي پروردگار بازگو مي کنند و با زبان گرفتاري و درماندگي 
خداوند را دعا مي کنند؛ همچون شکایت نوح از قومش: قال نوٌح رّب إنّهم َعصوني و اتّبعوا 
َمن لم يِزده مالُه و ولده إاّل خســاراً )نوح:21( و نيز دعاي حضرت لوط: رّب انُصرني علي 
القوم المفسدين )عنکبوت:3( و دعاي حضرت شعيب: ربّنا افتح بيننا و بين قومنا بالحق و 

انَت خيُر الفاتحين )اعراف:89(
خواجه عبداهلل انصاري نيز، متأثر از تربيت و باور دیني و تأسي از قرآن، نه تنها براي خود 
در مقابل خداوند وزني احســاس نمي کند،  بلکه خود را  فقير و محتاج به خداوند مي داند. 

وي چنين به مناجات با غني بي نياز، مي پردازد:
الهي نمي توانيم که این کار بي تو به سر بریم )انصاري، 1384: 9(
الهي! ضعيفان را پناهي، قاصدان را بر سر راهي )همان،1384: 8(

گرفتار آن دردم که تو درماني )همان، 1384: 8(
کریما، مشتاق تو، بي تو زندگاني چون گذارد

آرزومند به تو از دست دوستي تو یک کنار خون دارد
بي تــو اي آرام جــانم      زندگاني چون کنم   

شادماني چون کنم)همان، 1384: 24( چون تو نباشي در کنارم،     
عزیز دو گيتي!

این بيچاره را چه تدبير است)همان،1384: 29(
اینکه بنده از خود سلب اختيار کند و خود را تمام و کمال نيازمند خدا بداند و نيز خدا را 
کانون رفع و رجوع خواسته ها بشمارد نه تنها اوج عبادت بلکه بنياد آن است و از این جهت 
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اکا
و است که دعا را مّخ عبادت شمرده اند، به خاطر این است که مؤمنان واقعي  همواره از حول 

و قّوه ای جز او، تبّری کرده اند.
خداوندا!

درماندم، نه از تو لکن، درماندم، در تو! اگر هيچ غایب باشم،
گویي کجایي؟ و چون به درگاه آیيم، در را بنگشایي )همان،1384: 29(

الهي!
هرکس را اميدي و اميد رهي، دیدار، رهی را بی دیدار )همان، 1384: 36(

الهي موجود عارفاني، آرزوي دل مشتاقاني، مذکور زبان مّداحاني )همان،1384: 37(

3-دعا با کنايه بدون آشکارسازي
یکي دیگر از اسلوب هاي قرآني دعاي انبياء این بوده است که، آنها با کنایه دعایشان 
را مي گفتند، نمونه هاي فراواني در قرآن اســت که این مطلب را تأیيد مي کند؛ مانند دعاي 
حضرت موسي هنگامي که نيازش را براي غذا با تلميح دقيقي بيان نموده است و ادب 
پيامبري را کاماًل رعایت نموده است: رّب إنّي لما أنزلَت إلي من خيٍر فقيٌر )قصص:24(

و عّلت روي آوردن به این ســاختار براي دعا روي گرداندن از دعاي نتيجه گرا و شرطي 
است؛ چرا که داعي، مخاطب دعا را واالتر از آن مي بيند که از او چيزي مستقيم طلب کند که 
او خود بصير است و عليم، لذا تلویحا تقاضاي خود را مطرح مي کند که براي خود در برابر 
او هویتي نمي شناسد که اساس دعا هاي نتيجه گرا همين قائل بودن وزني و اعرابي در مقابل 
اوست، لذا با اشاره خواسته خود را مطرح مي کند که او ظریف است و هر رمزي را مي یابد. 
حضرت ایّوب با وجود رنج و زحمتي که مي کشد تقاضاي برطرف شدن آن مشکالت را با 

رحمان و رحيم خواندن خدا مي طلبد: أنّي مّسني الّضُر و انَت ارحم الّراحمين )انبياء:83(
خواجه نيز در مناجات نامه اش، با کنایه و در لفافه به دعا مي نشيند. از آن شرم دارد که 
در محضر او خواسته هایش را محسوس و عيني مطرح کند و آن را بي احترامي و به دور از 

ادب مي شمارد:
الهي آنچه ناخواسته یافتني است، خواهنده بدان کيست

و آنچه از پاداش برتر است، سؤال در جنب آن چيست؟ )انصاري، 1384: 7(
الهي

هر چه که ما گنهکاریم، تو غّفاري! هر چند که ما زشتکاریم، تو ستّاري )همان، 1384: 95(

4- نسبت خير به خداوند و شّر به نفس
خداوند، خير مطلق اســت و زبان از تسبيح آن همه فيض، قاصر است. عاشقان و عارفان 
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جز ثناي او نمي شناســند و زبان حال ابراهيم الذي خلقني فهو يهديني )الشــعراء:78( و 
الذي هو يطعُمني و يسقين ِ)الشــعراء:79( و إذا مرضُت يشفيِن )الشعراء:80( و نهایت 
ادب ابراهيم اقتضاء مي کند که که این بالیا را به خود نسبت دهد نه به پروردگار و خدا 

را مایة شفاء بداند تا مسبّب مرض.
در مقام مقایسه و به تأسي از قرآن، خواجه مي فرماید:

الهي
از وجود تو هر مفلسي را نصيبي است 
از کرم تو هر دردمندي را طبيبي است

از سعت رحمت تو هر کسي را بهره اي است )انصاري، 1384: 63(
 و باز هم مي فرماید:

کان حسرت است این دل من، مایه درد و غم است این تن من
نيارم گفت: این همه درد چرا بهرة من، نه دست رسد به معدن چارة من

مرا تا باشد این درد نهاني        تو را جویم که درمانم تو داني )همان: 65( 
خواجــه، مردم را مایه افالس و دردمندي خــود مي داند و نمي گوید که الهي تو مردم را 
مفلس و دردمند کردي بلکه درد و غم را ناشــي از انســان مي داند و رحمت و درمان را به 

خداوند متعال منسوب مي کند، این نهایت حسن ادب و احترام است.

5- مقّدم کردن ستايش خداوند قبل از شروع دعا
پيامبران قبل از دعایشــان زیباترین صفات خداوند پــاک و بلند مرتبه را ذکر مي کردند، 
صفاتي که بر بزرگي و یگانگي خداوند داللت کند که زیبایي دعا در همين حمد و ثنا ست؛ 
چرا که داعي با این تســبيح و ستایش به قابليتي مي رســد که خود دعا و نيایش محوریّت 
مي یابد نه نتيجه و خروجي آن که مؤمن از دعا لّذت برد و ســائل از ســؤال و همين ادب 
عبودیّت اســت و از همين جاست که روایت شــده اذا شغل العبَد ثنائي علّي عن مسألتي 
أعطيته أفضل ما أعطي الســائلين در دعاي حضرت یوسف آمده است: رّب قد اتيتني 
من الملک و عّلمتني من تأويل االحاديث فاطر السماوات و االرض انَت وليي في الدنيا و اآلخرة 

توفّني مسلمًا و ألحقني بالصالحيَن )یوسف: 101(
این نوع از دعاي پيامبران با روشــهاي مختلفي انجام شــده اســت که به عنوان نمونه به 

تعدادي از آنها اشاره مي کنيم:
الف: با اسامي نيکویش: إن تُعّذبهم...  فانّک انت العزيز الحکيم. )مائده:118(

ب( تقدیم توحيد و تسبيح قبل از دعا سبّح اسم ربّک االعلي )اعلي:1(



سال اول
شمارة اول

پائیز و زمستان 
1396

95

���
ری

صا
هلل�ان

دا
عب
جه�

خوا
مه�

ت�نا
جا
منا
در�

ن�
رآ
ي�ق

عاي
ت�د

بيا
�اد
وی

اکا
و ال اله ااّل انت سبحانک إنّي کنُت من الظالميَن )انبياء:8(

إن تَولّوا فقل حسبي اهلل ال اله إال هو عليه توّکلُت و هو رّب العرش العظيم )توبه:129(
ج( مقدم کردن ســتایش خداوند و شکر نعمتها و بخشش خداوند مانند دعاي حضرت 
 :ابراهيم:39( و نيز ادب حضرت سليمان( الحمد هلل الذي وهَب لي علي الکبر :ابراهيم
رّب أوزعني أن اشــکر نعمتک التي أنعمَت علي و علــي والدي و ان اعمل صالحًا ترضاه  و 

ادخلني برحمتک  في عبادک الصالحين )نمل: 19(
خواجه در این مقام این گونه سروده:

الهي
اي کارندة غم و پشيماني در دل هاي آشنایان

اي افکندة نور در دل هاي تائبان
اي پذیرندة گناهکاران و معترفان

کس باز نيامد تا باز نياوردي
و کس راه نيافت تا دست نگرفتي

دست، گير که جز تو دستگير نيست! دریاب که جز تو پناه نيست )انصاري، 1384: 75(
بعد از این اقرار به بزرگي و عظمت خداوند و اعتراف به مرجعيّت او در تدبير امور خلق 
اســت که تقاضاي دستگيري و نصرت را در کمال ادب مطرح مي کند. و یا در جایي دیگر 

مي فرمایند:
 تو آني که از احاطت اوهام بيروني، و از ادراک عقول مصوني!

نه محاط ظنوني، نه مدرک عيوني!
کارساز هر مفتون، و فرج رسان هر محزوني)همان، 1364: 83(

6- مقّدم کردن درخواست دين بر دنيا و استغفار بر استيهاب:
اینکه داعي خود را گنهکار شــمرد و طلب مغفرت کند و با مقدمة نقص و قصور خود 
تقاضاي خود نزد غافر وّهاب، ببرد این ساختار دیگري است که در قرآن از زبان پيامبران بر 
آن تأکيد شده، مانند دعاي حضرت سليمان: رّب اغفر لي و هب لي ملکًا ال ينبغي ألحٍد من 

بعدي... )ص: 35( 
یا مانند در خواست حضرت عيسي)ع( که در خواست حواریّون را جواب داد، هنگامي که 
از او خواســتند مائده آسماني نازل شود:اللهّم ربّنا أنزل علينا مائدًة من السماء تکون لنا عيداً 

ألولنا و آخرنا و آيًة منک و ارزقنا و انَت خير الّرازقيَن )مائده:114(
خواجه:
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اي بوده و هست و بودني! گفتت شنيدني
مهرت پيوستني و خود دیدني

اي نور دیده و والیت دل و نعمت جان
عظيم شأني و هميشه مهربان 

نه ثناي تو را زبان، نه یافت تو را درمان
اي همه شغل دل و هم غارت جان

برآر خورشيد شهود، یکبار از افق عيان 
و از ابر وجود، قطره اي چند بر ما باران. )انصاري،1384: 66-65 (

الهي
بود من، بر من تاوان است، تو یک بار بود خود بر من تابان

الهي
معصيت من، بر من گران است، تو رود جود خود بر من باران

الهي جرم من زیر حلم تو پنهان است، تو پردة عفو خود بر من گستران )همان، 99(
الهي بساز کار من، و منگر به کردار من 

دلي ده که طاعت افزون کند 
طاعتي ده که به بهشت راهنمون کند

علمي ده که در او آتش هوا نبود
دیده اي ده که عّز ربوبيّت تو ببيند )همان، 137(

7- دعا و استغفار براي مؤمنان
یکي دیگر از شيوه هاي دعاي قرآني که پيامبران از آن تبعيّت مي کردند، بلکه ادب و رفتار 
آنها بوده؛ دگر خواهي و دیگران را در خير خود شریک دانستن است. آنان نه فقط براي خود 
که براي دیگر مؤمنان نيز آمرزش مي خواســتند. به همين خاطر نوح عليه السالم اول براي 
خودش طلب مغفرت مي کند سپس براي پدر و مادرش فقال: رّب اغفر لي و لوالدي و لمن 
دخل بيتي مومنًا و للمومنيَن و المومنات و ال تزر الظالميَن ااّل تبّارا )نوح: 28( این هم  یکي از 
آداب پيامبران در دعاهایشان بوده است و آنها مشتاق دعاي مؤمنان بوده اند، اول خود مؤمنان 
را و ســپس پدر و مادرشان را دعا مي کردند، خداوند هم به پيامبرانش دستور داده که براي 
مؤمنان و مؤمنات طلب مغفرت کنند: فاستغفر لذنبک و للمومنين و المومنات )محمد:19(

در مقابل خواجه مي گوید:
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اکا
و الهي هر چه مرا از دنيا نصيب است، به کافران ده!

و آنچه مرا از عقبي نصيب است به مومنان ده! )انصاري، 1384: 100(
مؤمنان برادران یکدیگرند و از این رهگذر بر مؤمن فرض است که براي برادر مؤمن خود 
دعا کند و آمرزش او را از خداوند بخواهد و از مظاهر تجّلي ایمان در قلب مؤمنان همين خير 
خواهي و حســن ظّن به برادران دیني خود است و این تجّسم و کارکرد عملي دین است که 
مؤمن صالح کار دیگر مؤمنان را مي خواهد و او را سهيم در نصيب خود در آخرت مي کند؛ و 

کبر و خود محوري را از خود دور مي کند و ایثار و دگر خواهي را جانشين آن مي کند. 

8- انتخاب اوقات و احوال و مکان هاي برتر جهت دعا
هنگامــي که در آیات قــرآن تدبّر و تعّمق مي کنيم، متوّجه مي شــویم که خداوند جهت 
استجابت دعا زمان هاي خاصي را قرار مي دهد و دليل ذکر این اوقات خاص بيشتر براي این 
اســت که احتمال اجابت دعا در این اوقات بيشتر و بهتر است؛ از جمله این اوقات ذکر در 
عشا و صبح)العشي و االبکار( است. البته همه اوقات، اوقات خداست؛ اما خداوند وقتي از 
این اوقات نام مي برد، در حقيقت بندگانش را تشویق مي کند که بيشتر در این وقت ها دعا و 
راز و نياز داشته باشند. به عنوان مثال به زکریا دستور داده: و اذکر ربّک کثيراٌ و سبّح بالعشي 

و االبکار )آل عمران: 41(
این که ابکار و عشا، چه زماني هایی اند، دقيقاً معلوم نيست. رازي دربارة ابکار گفته است  
که: »ابکار عبارت است از اول روز تا نصف آن، و عشي عبارت است از نصف روز تا آخر 

روز  و شامل همه اوقات مي شود« )الرازي، 68/27(
خداوند در جاي دیگر مي فرماید:و سبّح بحمد ربّک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و 
من إناء الليل فســبّح و اطراف النهار لّعلک ترضي )طه:30( در واقع این دعوت خداوند از 
پيامبران براي این بوده اســت که تسبيح و ذکر و حمد و شکرش را غذایي قرار دهد که در 

اوقات مختلف شب و روز انسان از آن تغذیه کند. )الخطيب، ج8: 84( 
خواجه حافظ شيرازي که خود لّذت و حالوت اوقات دعا را چشيده است در خصوص 

مناجات سحرگاهان مي سراید:
و اندر آن ظلمت شب آب حياتم دادنددوش وقت ســحر از غصه نجاتم دادند

 آن شــب قدر که اين تازه براتم دادندچه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي

  )حافظ،1380: 142(
باز از حالت هایي که دعاي انسان بيشتر اجابت مي شود، هنگامي است که گرفتار مي2شود 
و در اضطرار و فشار واقع مي شود، این مطلب را قرآن کریم تأیيد کرده و با ذکر نمونه هایي، 
برآن صّحه مي گذارد؛ مثاًل در سورة انفال آمده که پيامبر هنگام برخورد صف هاي جنگ 
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و شــّدت درگيري از خداوند طلب کمک کرد، پــروردگار این حالت او را چنين توصيف 
کرده إذ تستغيثوَن ربّکم فاستجاب لکم إنّي ُممّدکم بألٍف من المالئکة ُمردفين)9( و ما جعله اهللُ 
إال بُشري و لتطمئّن به قلوبک و ما النصُر إال من عنداهللِ إّن اهللَ عزيٌز حکيم)10( )انفال:9و10(
و باز از نمونه ها، خداوند تنگنایي را که یونس)ع( در آن گرفتار بود)داخل شکم ماهي( را 
به تصویر کشيده و یادآوري مي کند که در آن حالت سخت، یونس باز هم خداوند را مدح 
کرده و دعا کرده و این حالت باعث شده که دعایش اجابت شود، مي فرماید: فلوال أنّه کاَن 

من الُمسبّحيَن )143( لَلبَث في بطنه إلييوم يبعثوَن )144( )الصافات:144/143(
همچنين خداوند تأکيد مي کند که در اوقات سختی و مصيبت، دعاي کسي را که خارج  
 أمن يجيُب المضطّر إذا دعاه و يکشُف  السوء :از دایرة ایمان می باشد را نيز  اجابت مي کند

)نمل:63(
خواجه نيز برجستگي نيمه شبان را براي دعا و اهميّت آن را در باور دیني با تشبيهي زیبا 

چنين ترسيم مي کند:
چنان که کف دریا بر لب است، کماالت سرمستان تو در نيم شب است.)انصاري،1364: 133(

 از پيامبر روایت شــده که إِنَّ الَْعْبَد إَِذا تََخلَّی بَِســيِِّدهِ فِي َجْوِف اللَّْيِل الُْمْظلِِم َو نَاَجاُه أَْثبََت 
ُ النُّوَر فِي قَْلبِِه از این رهگذر خواجه بر لزوم نيمه شب براي دعا و استجابت دعا تأکيد  اهللَّ

می کند و عمق و خلوص مناجات را در دل شب، مي داند.

9- تضّرع، خشوع و رهبت پيامبران در دعا
منش و عادت پيامبران الهي از آدم تا خاتم، به پيروي از تعاليم الهي، این بوده است که پيوسته 
در برابر خداوند، تضّرع کنند و این ویژگی در دعاهایشان  به روشنی، دیده می شود و يدعونَنَا 

رغبًا و رهبًا )انبياء:90( در جاي دیگر مي فرماید: ادُعوا ربّکم تضرعًا و خفيًة )اعراف: 55(
رازي گفته: مقصود از ذکر تضّرع، حالت اصلي مطلوب دعا است، تضّرع به درگاه خداوند، 
اظهار خواري نفس به هنگام سؤال است.)رازي،ج14: 106(. اما خشوع در اصطالح علماء، 
تعاریف متعّددي دارد، که اصفهاني اســتعمال خشــوع را بر آنچه بر جوارح هست مي داند 
)اصفهاني: 148( که این عکس آن چيزي اســت که عائشه عبدالرحمن گفته است: »خشوع 
از افعال قلب اســت و هر وقت که صدا یا صورت یا چشم خشوع پيدا کند؛ همه ناشي از 
خشوع قلب هستند« )بنت الشاطي: 277( اما اصفهاني تضّرع را از افعال قلب مي داند »هرگاه 

دل به تضّرع رسد جوارح به خشوع مي افتد« )اصفهاني: 148(
 هدف قرآن، در مســئله تضّرع و خشــوع این بوده که ثابت کند مؤمنان در هنگام دعا، 
باید تضّرع و خشــوع کنند و در جاهاي متعّددي از قرآن بر این مطلب، تأکيد کرده اســت؛ 

سوره هاي: مؤمنون76، حج35، زمر 23، اسرا109 و مریم 58.
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و در مناجات نامه مي خوانيم:

اي لطيف و نيک یار، آمدم به درگاه خواهي به ناز دار
و خواهي خوار) انصاري، 58: 1364(

وّصاف تو را وصف نداند کردن      تو خود به صفات خود چنان که تویي )همان، 62(

10- سرعت در توبه و اقرار به گناه
اهميّت توبه در کتاب خدا فراوان ذکر شــده اســت و خداوند در جاهاي مختلف قرآن 
بندگان خود را تشــویق نموده که به سوي او توبه و بازگشت داشته باشند و توبُوا الي اهلل 
جميعًا )نور: 31( و در جاي دیگر توبه را در کنار استغفار قرار داده است و استغفروا ربّکم 

ثّم توبوا اليه )هود: 90(
از خالل آیات قبل، معلوم مي شود که توبه بر همه انسانها حتي اولياء و انبياء الهي واجب 
اســت و هيچ فرقي در این مورد، بين انسان ها نيســت. غّزالي گفته: »اهل اطاعت خدا هم 

محتاج توبه هستند، همانطوري که گناهکاران محتاج به دعا هستند« )غزالي: 189(
بدیهي اســت که همه انسانها محتاج توبه اند؛ در حقيقت، توبه تالشي است که هر فردي 
باید آن را انجام دهد و انبياء الهي با این که هيچ لغزشي از آنها سر نمی زده، ولي به سرعت، 
به خاطر اظهار ادب  به ساحت پروردگار توبه مي کردند. حضرت آدم ابو البشر، بعد از لغزش 
و فراموشي فرمان خداوند به سرعت، دست دعا به سوي او مي کشد تا مورد آمرزش باري 
 قاال ربّنا ظلمنا انفســنا و إن لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونّن من الخاسرین تعالي قرار گيرد

)اعراف: 23(
خواجه عبداهلل نيز از این اظهار ادب انبياء غافل نمانده:

الهي
بپذیرم، تا با تو پردازم

یک نظر در من نگر، تا دو گيتي به آب اندازم.)انصاري، 87، 1384(
تصدیر توبه و غفران حين دعا و نيایش، »الگویي پيامبرانه« است، که بنده به اقرار گناهان 

خود بپردازد و قصور خود را بپذیرد.
خداوند از توبة ســياری از پيامبران در قرآن یاد کرده و حتّي اوصافي هم دربارة آنها ذکر 
کرده اســت، مثاًل یادآور مي شود که حضرت موســي )ع(در جریان گوساله پرستي قومش 
بسيار عصباني شد و لوح هایي را که در آن کالم خدا بود بر زمين انداخت، ولي به سرعت 
به سوي خدا توبه کرد، هرچند احساس کرد که خشمش به خاطر خداوند بوده ولي متوّجه 
شد کاري کرده که در شأن او نبوده، و به همين خاطر توبه کرد: قال رّب اغفر لي و ألخي 
و أدخلنا في رحمتک و انت خير الراحميَن )اعراف: 151( براي توضيح بيشــتر نگاه شود 
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بــه في ظالل القرآن قطب،ج 3 ص643 و القرضاوي: التوبة الي اهلل، ص27. حتّي  قرآن هم 
بعضي از پيامبران را به کثرت توبه وصف نموده و آنها را اّوابين ناميده است، مثل حضرت 

داوود ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنّه أّواب )ص: 30(.
 در این مورد، قرآن نمونه هاي دیگري مانند توبة نوح، توبة موســيقال رّب اني ظلمُت 
نفســي فاغفر لي )قصص: 16( را جهت تثبيت مطلب آورده اســت. مخلص کالم اینکه 
سرعت در استغفار،  منش و خوي پيامبران بوده و هدف انبيا در این کار دستيابي به درجات 

بوده و دعاي آنها سنّتي براي آیندگان شده است. )قرطبي، ج15: 324( 

نتيجه گيري:
با توّجه به آنچه گفته شــد، روشــن می گردد که خداوند با ذکر دعاي پيامبران و بندگان 
صالحش در آیات گوناگون قرآن کریم، به شــکلي بر آن بوده تا شــيوه ي دعا کردن را  به 
پيامبران بياموزد  تا از یک سو الگوي مناسب براي رویارویي با خداوند متعال را براي انسان 
تبيين کند و از ســوي دیگر  آنان به صورت رفتاري و گفتاري رابطه بنده با پروردگار را به 
طرفدارانشان یاد دهند. عالوه بر این روشن شد که دعا، اصول و  معيارهای خاص خود را 
دارد و برای نتيجه بخش بودن دعا باید تابع این اصول بود  و شایسته نيست که بشر بدون 
رعایت چارچوبهای خاص و معيارهایی که در قرآن به آن پرداخته شده با خداوند به گفتگو 
نشــيند.  پير هرات نيز با توّجه به اینکه صوفي مرام بوده و از کودکي با کالم وحي انس و 
الفت داشته؛ تحت تأثير مستقيم یا غير مستقيم قرآن، مناجات نامه خود را به رشته ي تحریر 
درآورده است.  این تأثيرپذیری و قرابت تا جایي بوده که می توان بازتاب الگوي قرآني را 
در الیه هاي آشکار و پنهان این اثر دید؛ به این معنا که وي در دعاهاي خود سعي در تصدیر 
اسم اعظم الهي و صفات او داشته است و به این خاطر است که مناجات نامه را »الهي نامه« 
نيز مي خوانند. همچنين پير هرات، ســبک استغفار را به پيروي از قرآن بر سؤال و خواسته 
مقّدم داشته است و قبل از طرح نياز به تأسي از الگوي مطلوب قرآن به حمد و ثناي خداوند 
متعال پرداخته و همچنين نقص و عيب را به خود نسبت داده و خير و کمال را به خداوند 
و نيز در بيان اظهار خطا و لغزش به پيروي از تعاليم نيایشــي قرآن، نه تنها ابایي نداشــته، 
بلکه به سرعت سعي در انابه و توبه داشته است. این الگوها و بازتاب آن در مناجات نامه،  
نگارنــدگان را بر آن مي دارد تا این کتاب را در کنار ادعيــه ي به جاي مانده از ائمه دین و 

صحيفه ي سجادیّه »دستور عملي بندگي« برشمرند. 
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