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چکیده
امــام جــواد)ع( دو خاســتگاه مهــم می تــوان  از جملــه  و  )ع(  امامــان معصــوم  بــرای دعاهــای 

ــرآن  ــری ادعیــه امامــان از ق ــم و دیگــری آموزه هــای پیامبــر)ص(. اثرپذی ی کر ــرآن  برشــمرد: یکــی ق

بــه دو صــورت اســت: یکــی شــکلی، مســتقیم و آشــکار و دیگــری مبنایــی، غیــر مســتقیم 

و پنهــان. نــگاه نظام منــد و هدف منــد بــه جهــان هســتی و انســان و تبییــن معــارف دینــی 

-توحیــد، معــاد، امامــت و رهبــری جامعــه، الگوگیــری از پیامبــران الهــی)ع(، تســلیم محــض 

بــودن در برابــر اوامــر و خواســته های خــدا، و نــگاه ابــزاری بــه دنیــا و مقدمــه آخــرت شــمردن 

یــل  آن- از جملــه مصادیــق اثرپذیــری غیــر مســتقیم، و تصریــح -اســتناد و تعلیــل، تفســیر، تأو

و جــری و تطبیــق- و تلمیــح - تحمیــد، تســبیح، تهلیــل و مناجــات- در زمــره مصادیــق 

اثرپذیــری مســتقیم اســت. تبییــن مبانــی و مســتنداِت قرآنــی نیایش هــای امــام جــواد)ع( از 

گونــی  گونا کــه جنبه هــای  اهــداف ایــن پژوهــش اســت. بــا بررســی ایــن نیایش هــا در می یابیــم 

گروه علوم قرآنی و حدیثی. * عضو هیأت علمی دانشگاه قم- 

** دانشجوی دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم.
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ــر در مضامیــن آن هــا،  ــاب یافتــه اســت و تدب ــاب اســالمی و شــیعی در آن هــا بازت از معــارف ن

کــه از نــگاه امامــان اهــل بیــت )ع(  گذشــته از زنــگار زدایــی از دل، از حیــِث معرفــِت مســتقیمی 

کاری بایســته و  در حوزه هــای خداشناســی، هستی شناســی و انسان شناســی می بخشــد، 

تعالی بخــش اندیشــه اســت.

کلیدواژه ها: امام جواد)ع(، دعا، نیایش، تحمدّیه، ستایش.

مقدمه 
کــه بــا  هــر  راه شــخصی یــا فــرا فــردی و جمعــی بــرای بیــان صمیمیــت و همدلــی و راز و نیــاز 

تقــدس و روحانیــت همــراه باشــد، دعــا نــام دارد.
یــرا از تمایــالت طبیعــی انســان بــرای بیــان  دعــا پدیــده ای مذهبــی و جهان شــمول اســت؛  ز
کــه انســان بــه طــور طبیعــی بــا هم نوعــان  افــکار و احساســات خــود سرچشــمه میگیــرد. از آنجا
ــا نیروهــای مافــوق  گفتــن ارتبــاط برقــرار می کنــد، به صــورت غریــزی ب یــش از طریــق ســخن  خو

یــد.  رهایــش وجــود دارنــد نیــز  بــا همــان ابــزار ســخن می گو کــه در باو طبیعــی 
یــژه ادیــان ابراهیمــی اســت؛ چنان کــه  نیایــش یکــی از ارکان مهــم ملــل و نحــل و ادیــان، به و
ری اعتقــاد بــه خداســت و در نگــره اســالم مــخ و مغــز عبــادت بــه شــمار  نتیجــه طبیعــی و ضــرو
و  متــون  میــان،  ایــن  در  و  دارد  واال  منزلتــی  اســالمی  نیایش هــای  دعاهــا،  بیــن  از  می آیــد.1 
ــالمی از  ــگ اس ــا در فرهن ــت. ادب دع ــر اس ــرگ و بارت ــر ب ــش پ ــه نیای ــیعی در عرص ــای ش آموزه ه
کــه اهــل  خــود قــرآن آغــاز شــده و بــا نیایش هــای پیامبــر)ص( توســعه یافتــه اســت. ایــن جاســت 
گر  ســنت در بــاب دعــا بــه همیــن انــدازه بســنده می کننــد؛ امــا در میــان شــیعه امامــان انشــا
کــه بــا الهــام از معــارف قرآنــی و آموزش هــای رســول خــدا)ص(  دعاهــای بی شــماری هســتند 

عرضــه شــده اند.2
کســی خــدا را  ر مــا مســلمانان و شــیعیان، پیشــوایان معصــوم مــا بیشــتر و بهتــر  از هــر  بــه بــاو
یباتریــن و پــر بــرگ  و بارتریــن نیایش هــا در متــون غنــی دعایــی  شــناخته و ســتوده اند. از ایــن  رو، ز
کــی روح، و دانــش و بینــش ژرف  کشــیده شــده اســت. و ایــن، در طــراوت و پا یــر  شــیعه بــه تصو
ــر آینــد شــناخت و معرفــت اوســت.  ــد متعــال، ب یشــه دارد. ســپاس و ســتایش خداون ایشــان ر

کمــال آن، بــا میــزان معرفــت، ارتبــاط مســتقیم از پیامبــران از ایــن رو، حقیقــت حمــد الهــی و 
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کمــال حــق تعالــی بیشــتر شــود، ســتایش  یژگی هــای جمــال و  دارد. هرچــه شــناخت و
یــرا  کامل تــر می گــردد. بــر همیــن اســاس، بهتریــن ســتاینده خــدا، خــود اوســت؛ ز ستایشــگر 
نه تنهــا  ســبحان  خداونــد  بنابرایــن،  نمی شناســد.  را  اقدســش  ذات  او  ماننــد  کــس  هیــچ 
یــش نیــز هســت؛ چنان کــه در  ســزاوارترین ستایش شــده اســت، بلکــه ســزاوارترین ستایشــگر خو
ییــم: »یــا خیــر حامــٍد و محمــود؛ ای بهتریــن ســتاینده و ستوده شــده«. همچنیــن  دعــا نیــز می گو
کــه معصومــان ســتوده اند،  در مرتبــه بعــد، هیــچ عــارف و عالمــی و هیــچ کســی خــدا را  آن گونــه 

نســتوده اســت.
کــه بــر   کلیلــه و دمنــه نیــز آمــده: »دل خــواه  تریــن ثناهــا آن باشــد  کــه در  جالــب توجــه اســت 

گزیــدگان و اشــراف رود«.3  زبــان 
خواننــده و شــنونده، در ایــن ســتایش ها و نیایش هــا بــا جلوه هــای مختلفــی از صفــات 
رزی خــدا، آشــنا می شــود و همیــن او را در آرامشــی  کمــال الهــی، ازجملــه بخشــندگی و مهــرو
ــا  کــه  ب ــرد؛  آرامشــی برآمــده از معرفــت و ایمــان. از همیــن روســت  ــرو می ب لطیــف و نوازشــگر ف
ترنــم ایــن نیایش هــا، دامــن از خــاك برمی چینــد و در عالــم پــاك و روشــنای افــالك ســیر  و ســفر 

ل نیایــش شســت  و شــو می دهــد.  کوثــر زال آغــاز می کنــد و قلــب و جــان را در 
از ســوی دیگــر، دعاهــا در برگیرنــده مهم تریــن معــارف دینــی ماســت. بخشــی از آموزه هــای 
دینــی در نصــوص و روایــات پیشــوایان جلوه گــر اســت و بخشــی دیگــر در دعاهــای آن. درخــور 
یــرا در أحادیــث روی ســخن بــا  توجــه این کــه بخــش مهم تــر و ژرف تــر معــارف در دعاهاســت، ز
کــه خــود  عامــه مــردم اســت و لــذا در حــد فهــم مــردم؛  امــا در دعاهــا مخاطــب نــه خلــق خــدا 

ــده می شــود.4 گنجان ــری در آن  خداســت و از ایــن رو ســخن اوج می گیــرد و معــارف ژرف ت
ارائــه نمونه هــای واال و دل انگیــز از ســپاس ها و ســتایش ها در متــون دینــی؛  معرفــی ضمنــی 
آموزه هــا و مفاهیــم واالی اســالمی بــا بهره گیــری از نیایش هــای امــام جــواد)ع( و نگــرش بــه خــدا و 
یچــه نــگاه پیشــوایان دیــن؛ و نیــز  فراهــم ســاختن زمینــه بــرای بررســی های  جهــان و انســان، از در
تطبیقــی و  تبییــن خاســتگاه و مســتندات قرآنــی نیایش هــای معصومــان)ع( از جملــه اهــداف 

ایــن پژوهــش اســت.

خاستگاه نیایش های معصومان)ع( و اثرگذاری  آن
قــرآن در آیــات فراوانــی انســان را بــه دعــا و راز و نیــاز بــا خــدا فراخوانــده اســت، از جملــه: 
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ُهــْم 
َ
ْلَيْســَتِجيُبوا ِلــي َوْلُيْؤِمُنــوا ِبــي َلَعّل

َ
ا َدَعــاِن ف

َ
اِع ِإذ

َ
 الــّد

َ
ِجيــُب َدْعــَوة

ُ
يــٌب أ ِر

َ
ــي ق ِإّنِ

َ
ــي ف َلَك ِعَبــاِدي َعّنِ

َ
ا َســأ

َ
ِإذ >َو

ــُدوَن< )البقــرة، 186/2؛ و نیــز ر.ک: غافــر، 60/40؛ األنبیــاء، 19/21؛ النمــل، 62/27، یونــس، 10/10(.
ُ

َيْرش
ــی دارد، یعنــی از آن  یشــه و تکیــه گاه قرآن ــا ر از ســوی دیگــر، نیایش هــای پیشــوایاِن دینــی م
کــرم)ص(  را می تــوان در نیایش هــای  اثرپذیرفتــه اســت؛ چنان کــه بازتــاب نیایش هــای پیامبــر ا

امامــان جســت.
بنابرایــن، بــرای دعاهــای امامــان معصــوم )ع( و از جملــه امــام جــواد )ع( دو خاســتگاه مهــم 

کریــم و دیگــری آموزه هــای پیامبــر)ص( . می تــوان برشــمرد:یکی قــرآن 
اثرپذیــری ادعیــه امامــان از  قــرآن گاهــی مســتقیم و آشــکار اســت و گاه غیــر مســتقیم و پنهــان. 
نــگاه نظام منــد و هدف منــد بــه جهــان هســتی و انســان و تبییــن معــارف دینــی -توحیــد، معــاد، 
امامــت و رهبــری جامعــه، الگوگیــری الهــی )ع(، تســلیم محــض بــودن در برابر اوامر  و خواســته های 
ــر  ــری غی ــق اثرپذی ــا و مقدمــه آخــرت شــمردن آن -از جملــه مصادی ــه دنی ــزاری ب ــگاه اب خــدا، و ن
یــل و جــری و تطبیــق- و تلمیــح -تبییــن،  مســتقیم، و تصریــح -اســتناد و تعلیــل، تفســیر، تأو

تحمیــد، تســبیح، تهلیــل و مناجــات- در زمــره مصادیــق اثرپذیــری مســتقیم اســت.

ین بعدی مصادیق متعددی از اثرپذیری غیر مستقیم ذکر خواهد شد. در عناو
ــوُم َل  ّيُ

َ
 ُهــَو اْلَحــّيُ اْلق

َ
ــذی >اهَّلُل َل ِإَلــَه ِإّل

َّ
 َنفســی ِبــاهللِ  ال

ُ
 امــا اثرپذیــری مســتقیم مانند:ُاعیــذ

ِنــِه َيْعَلــُم َمــا 
ْ

 ِبِإذ
َ

ُع ِعْنــَدُه ِإّل
َ

ــف
ْ

ــِذي َيش
َ
ا اّل

َ
ْرِض َمــْن ذ

َ
ــَماَواِت َوَمــا ِفــي اْل ــُه َمــا ِفــي الّسَ  َوَل َنــْوٌم َل

ٌ
ُه ِســَنة

ُ
ُخــذ

ْ
َتأ

ْرَض َوَل 
َ

ــَماَواِت َواْل ُه الّسَ ــاَء َوِســَع ُكْرِســّيُ
َ

 ِبَمــا ش
َ

ــْيٍء ِمــْن ِعْلِمــِه ِإّل
َ

ُهــْم َوَل ُيِحيُطــوَن ِبش
َ

ْيِديِهــْم َوَمــا َخْلف
َ
َبْيــَن أ

بردارنــده آیــه 255 ســوره بقــره اســت. کــه در ــّيُ اْلَعِظيــُم ...<.  ــَو اْلَعِل ــا َوُه ُظُهَم
ْ

ــوُدُه ِحف َيُئ
ــذی 

َّ
ــماواِت القاِئمــاِت ِبالَعَمــٍد، و ِبال کَبــِر، َرّبِ الّسَ

َ
 َنفســی ِبــاهللِ  األ

ُ
تلمیــح نیــز مانند:»ُاعیــذ

َر فیهــا أقواَتهــا 
َ

رَض فــی یوَمیــن و َقــّد
َ
ــَق األ

َ
ُکّلِ َســماٍء أمَرهــا، و َخل َقهــا فــی یوَمیــِن و َقضــی فــی 

َ
َخل

َرُه، و أجــَرى الُفلــَك 
َ

ــحاَب و َســّخ  الّسَ
َ
هــا ِفجاجــا ُســُباًل، و أنَشــأ

َ
 أوتــادا و َجَعل

ً
و َجَعــلَ فیهــا ِجبــاال

رِض َرواِســیَ و أنهــارًا... «.
َ
َر الَبحــَر، و َجَعــَل ِفــی األ

َ
و َســّخ

ــه: )الرعــد، 2/12و3و12؛ النازعــات، 28/79؛ فصلــت،  ــی تلمیــح دارد، از جمل ــات فراوان ــه آی ــن دعــا ب ای
9/41و 10و12؛ النبــأ، 7/78؛ نــوح، 20/71؛ البقــرة، 164/2؛ النحــل، 14/16، لقمــان، 10/31، البّینــة، 6/98؛ الفلــق، 5/113(.5

یســندگان مســلمان، از دیربــاز،  گفــت شــاعران و نو امــا دربــاره اثرگذاری هــای آن هــا نیــز بایــد 
یــش را بــه  راز و نیــاز  ینــدگان، آغــاز دیــوان و منظومه هــای بلنــد خو گو بــه رســم خطبه خوانــان و 

ردگار و نعــت و ســتایش پیامبــر)ص( و اولیــای دیــن )ع( می آراســته اند. بــا پــرو
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روح لطیــف  ایــن نیایش هــا کــه سرشــار از مضامیــن لطیــف و عمیــق، و نشــان ذوق سرشــار و
کبریایــی حــق آغــاز می شــوند.  ینــدگان آن هاســت، بــا حمــد الهــی و توصیــف عظمــت و  گو
ــژه از رحمــت و مغفــرت  ی ــه او، و به و ی برشــمردن صفــات جمــال و جــالل الهــی، تســبیح و تنز
ســپس  می دهــد؛  تشــکیل  را  هــا  مناجــات  ایــن  عمــده  بخــش  گفتــن،  ســخن  خداونــدی 
بوبــی آمــرزش  یــش بــر می شــمارد و از ســاحت ر گناهــان خو ینــده بــه عجــز و نیــاز می پــردازد و  گو

می طلبــد.
در ادب فارســی، نمونه هــای ارجمنــد و دل پذیــری از نیایــش و مناجــات می تــوان یافــت. 
نظامــی  یبــای  ز و  لطیــف  انصــاری، تحمیدّیه هــای  منثــور خواجــه عبــداهلل  مناجات هــای 
و ســعدی، و نیایــش شــورانگیز وحشــی بافقــی در آغــاز منظومــه شــیرین و فرهــاد، و پیش تــر 
از همــه اینهــا، ســتایش ها و نیایش هــای شــاهنامه فردوســی از زبــان رســتم در لحظه هــای 
حســاس و سرنوشت ســاز نبــرد و پیــکار، نمونه هــای باشــکوه تحمیدّیــه و مناجــات در ادب 
فارســی محســوب می شــوند. همچنیــن در ادب فارســی، منظومه هایــی بــا نام هــای الهی نامــه 
یبایــی و  کــه ســوز و شــور، اشــتیاق، لطافــت، ذوق و ز یــا مناجات نامــه بــه یــادگار مانــده اســت 

ــوج می زنــد. ــایی در آن هــا م رس
کالم عارفــان رنــگ و جلــوه ای دیگــر دارد و سرشــار از شــور و عشــق  در میــان تحمیدّیه هــا، 
و اشــتیاق نســبت بــه معبــود ازلــی اســت.این تحمیدیه هــا از زبانــی فاخــر و هنــری برخوردارنــد 
و نمونه هایــی اعــال از فصاحــت و بالغــت زبــان فارســی بــه شــمار می رونــد. چنان کــه لحــن 
صمیمــی، ســاده و روان مناجات هــا، ایــن آثــار را از دیگــر ســروده ها و نوشــته ها ممتــاز می ســازد. 
کوتــاه در ایــن تحمیدّیه هــا و مناجات هــا، اثرپذیــری آن هــا را از آیــات و روایــات  تاّمــل و درنگــی 
و نیایش هــا و تحمیدّیه هــای اولیــای دیــن آشــکار می کنــد؛ هرچنــد ایــن نیایش هــا در مقایســه 
بــا دعاهــای امامــان أهــل بیــت )ع( نمــی اســت از یمــی و همچــون زمیــن اســت در برابــر آســمان.

گونه های نیایش
گاهــی در عــرض حــال  گاهــی در ســتایش حــق تعالــی اســت و  کلــی،   گونــه  نیایش هــا، بــه 

بــه او و نیازخواهــی از همــو.
از منظــری دیگــر، دعاهــا بــر دو دســته اند: یکــی دعــا بــرای کســی و در مــدح او و دیگــری دعــا 

برضــد کســی و در لعــن و  نفریــن بــر  او.
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در  می تــوان  آن هــا،  محتــوای  و  واژگان  پایــه  بــر   را  اســالمی  دعاهــای  و  اذکار  همچنیــن 
گفتــن »بســم اهلل...«.  دســته های متعــددی جــای داد؛ از ایــن جملــه است:»بســملة«؛ یعنــی: 
گفتــن »الحمــد هلل«. »تهلیــل«؛  گفتــن »ســبحان اهلل«. »تحمیــد«؛ یعنــی:  »تســبیح«؛ یعنــی: 
گفتــن »ال  کبــر«. »حوقلــه«؛ یعنــی:  گفتــن »اهلل ا ــه اال اهلل«. »تکبیر«؛یعنــی:  گفتــن »ال ال یعنــی: 
گفتــن  گفتــن »أعــوذ بــاهلل«. »اســتغفار«؛ یعنــی:  حــول و ال قــوة اال بــاهلل«.  »اســتعاذه«؛ یعنــی 
هــم صــل علــی...« یا »ســالٌم علی...«.

ّ
»اســتغفر اهلل...«. »صلــوات و ســالم«؛ یعنــی: گفتــن »الل

گونــه ای  کــه  گذشــته از مــوارد مذکــور، از مــواردی ماننــد احتجــاب و احتــراز نیــز  بایــد نــام بــرد 
از پناه خواهــی اســت.

ــوان در  ــله مراتِب آن، می ت ــده و سلس کنن ــوی دعا ــال معن ــاس ح ــر اس ــا را ب ــن  دعاه همچنی
دســته هایی جــای داد،  از جملــه:

مناجات؛ یعنی: مطلِق نجوا کردن و سخن گفتن، چه همراه درخواست باشد یا نباشد.
کوشش در دعا و اخالص در آن. ابتهال؛ یعنی: زاری و 

کساری و اصرار در درخواست و میل فراوان به اجابت. تضرع؛ یعنی: خا
کمال اخالص در نیایش.6 تبتل؛ یعنی: بریدن از غیر خدا »انقطاع إلی اهلل« و 

کنــون بــه مهم تریــن دعاهــای امــام جــواد)ع( و خاســتگاه قرآنــی آن هــا اشــاره  برایــن پایه،ا
. می کنیــم

َبسَملة گویی 
ِحيــِم<. ایــن مصــدر  ْحَمــِن الّرَ گفتــن یــا نوشــتن >ِبْســِم اهَّلل< يــا >ِبْســِم اهَّلِل الّرَ َبســَملة؛ یعنــی: 
کــه  بــه روش َنحــت -تراشــیدن- از عبــارت >ِبْســِم اهَّلل< ســاخته شــده اســت؛  همان گونــه 
کنــار هــم  لــة، َحْمَدلــة و َحْســَبلة نیــز بــه ایــن روش، یعنــی؛ از 

َ
قــة، َهْیل

َ
مصدرهــای َحْیَعلــة، َحْول

ــد. ــاره ای حــروف یــک عبــارت ســاخته شــده ان نهــادن پ
منزلــت  و  ارزش  بــاره  در بســیاری  أحادیــث  فقهــی  و  تفســیری  حدیثــی،  کتاب هــای  در 
کــه نزدیکــی ایــن آیــه بــه اســم  بســملة و آثــار و پــاداش تــالوت آن نقــل شــده اســت، از جملــه ایــن 

ــه ســفیدی آن اســت.7 أعظــم خــدا بیــش از نزدیکــی ســیاهی چشــم ب
در تعالیــم اســالمی بــر  ذکــر  نــام خــدا و بــه طــور أخــّص، بســملة -بــه هــر دو صــورت مختصــر 
کــه ایــن عمــل بــه مثابــه مشــمول  کیــد شــده اســت؛  چــون  کاری بســیار تأ کامــل- در آغــاز هــر  یــا 
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گشــتن اســت، و بــه تعبیــری دیگــر، نشــانه بندگــی و یــاری  رحمــت و برکــت و اعانــت خداونــد 
ــه  ــکا ب ــد و رحمــت و بخشــندگی او و ات ــه خداون جســتن از اوســت. توجــه شــخص مســلمان ب
کار درخــور  ــام خــدا در آغــاز هــر  ــرک ن ــزال الهــی موجــب تقــّدس عملــش می شــود. ت قــدرت الی
ــر ظاهــرًا هــم آن  گ کار مــی انجامــد؛  و ا ــر  و برکــت شــدن  ــی خی ــدن و ب ــه نافرجــام مان توجهــی ب
گرفتاری هــا  ــه انجــام رســد از لحــاظ معنــوی ناتمــام انگاشــته می شــود و چــه بســا برخــی  کار ب
ری و تنبیــه نســبت بــه ذکــر آن باشــد. نتیجــه تــرک بســملة از  روی فراموشــی و بــه منظــور یــادآو
کــرم)ص( و ائمــه )ع(  عــالوه بــر توصیــه هــای عــام بــه ذکــر بســملة، در مــواردی  در ســنت پیامبــر ا
خــاص، ماننــد اوقــات خــوردن غــذا، نوشــتن نامــه، رفتــن بــه بســتر بــرای خــواب و برخاســتن از 
کیــد بیشــتری شــده اســت. بــا ایــن اوصــاف، ذکــر بســمله بــرای مســلمانان بــه صــورت  بســتر تأ
گفتــن آن از نشــانه های ایمــان شــمرده  شــعار و نشــانه دیــن اســالم در آمــده اســت و بلنــد 
ــه صــدای بلنــد می گفــت و  ــرآن، بســملة را ب ــالوت ق کــرم هنــگام ت ــر ا می شــود، چنان کــه پیامب

مشــرکان از او روی بــر می گرداندند.)األســراء،  46/17(.
در نیایش هــای امــام جــواد )ع( افــزون بــر این کــه همــه دعاهــا بــا بســملة و نــام و یــاد خــدا آغــاز 
یــه مبــارک تکــرار می گــردد، از جملــه در ایــن حــرز شــریف: می شــود، گاه در بیــن دعــا نیــز ایــن آغاز
ــی 

َ
َمْکُتــوِب َعل

ْ
َک ِباْســِمَک ال

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ِمیــَن... أ

َ
عال

ْ
َحْمــُد هلِلَِّ َرّبِ ال

ْ
ِحیــِم ال ْحمــِن الّرَ »ِبْســِم اهلِل الّرَ

َحَســِن 
ْ
ــِق ال َفاِئ

ْ
ــاِبِق ال ــَراِئِر الّسَ ــَراِدِق الّسَ ــی ُس

َ
ــوِب َعل َمْکُت

ْ
َک ِباْســِمَک ال

ُ
ل

َ
ــأ ْس

َ
َمْجــِد َو أ

ْ
ــَراِدِق ال ُس

ْکَبــِر َو ِباالْســِم 
َ ْ
ْکَبــِر األ

َ ْ
ْکَبــِر األ

َ ْ
 َتَنــاُم... َو ِباالْســِم األ

َ
ِتــی ال

َّ
َعْیــِن ال

ْ
َک ِبال

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
ِضیــر... َو أ َجِمیــِل الّنَ

ْ
ال

ــِذی 
َّ
ْرِض َو ِباالْســِم ال

َ ْ
ــَماَواِت َو بــاأل ُکــوِت الّسَ

َ
ــِذی ُهــَو ُمِحیــٌط ِبَمل

َّ
ْعَظــِم ال

َ ْ
ْعَظــِم األ

َ ْ
ْعَظــِم األ

َ ْ
األ

ِذی 
َّ
 َو ِباالْســِم ال

ُ
ِجَبال

ْ
ُبُحوُر َو ُنِصَبــْت ِبِه ال

ْ
َرْت ِبــِه ال َقَمــُر َو ُســّجِ

ْ
َضــاَء ِبــِه ال

َ
ــْمُس َو أ ْشــَرَقْت ِبــِه الّشَ

َ
أ

َمْکُتــوِب 
ْ
َعــْرِش َو ِباْســِمَک ال

ْ
ــی ُســَراِدِق ال

َ
َمْکُتــوِب َعل

ْ
ُکْرِســّیُ َو ِباْســِمَک ال

ْ
َعــْرُش َو ال

ْ
ــِه ال ــاَم ِب َق

ــی 
َ
َمْکُتــوِب َعل

ْ
َبَهــاِء َو ِباْســِمَک ال

ْ
ــی ُســَراِدِق ال

َ
َمْکُتــوِب َعل

ْ
َعَظَمــه َو ِباْســِمَک ال

ْ
ــی ُســَراِدِق ال

َ
َعل

ــِم 
ْ
ــاِت ِفــی ِعل َمْخُزوَن

ْ
َمــاِت ال ُمَکّرَ

ْ
َســاِت ال

َ
ُمَقّد

ْ
ْســَماِئَک ال

َ
یــِز َو ِبأ َعِز

ْ
ُقــْدَره َو ِباْســِمَک ال

ْ
ُســَراِدِق ال

ــَد ِبْســِم 
َ
 َول

َ
ــُه َو ال

َ
 َصاِحَبــه ل

َ
ِحیــِم ِبْســِم اهلِل َو ِبــاهلِل الــذی ال ْحَمــِن الّرَ َغْیــِب ِعْنــَدَک... ِبْســِم اهلِل الّرَ

ْ
ال

ُبْرَهــاِن...«.8
ْ
ِن َعِظیــِم ال

ْ
ــأ اهلِل َقــِوّیِ الّشَ

ة گویی 
َ
َحْوَقل

ــة، هــر دو، مصــدر جعلــی 
َ
َقــة و َحْوَقل

َ
گفتــن. َحْول  ِبــاهلل« 

ّ
ه ِإال ــّوَ  َو ال ُق

َ
ــة؛ یعنــی:» الَحــول

َ
َحْوَقل
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ــد.  ِباهلل« ان
ّ

ه ِإال ــّوَ ُق  َو ال
َ

عبــارت» الَحــول
بــرد، آن هــا را باهــم  کار در زبــان عربــی بــراى اختصــار در بیــان دو یــا چنــد کلمــه یــا عبــارت پــر 
رنــد؛  حوقلــة و حولقــة نیــز  از ایــن جمله انــد.9 ترکیــب مــی کننــد و عبــارت جدیــدى پدیــد مــی آو
َحــْول بــه معنــاى حرکــت، نیــرو و نیــز قــدرت بــر تصــرف در امــور -حیلــة- اســت و مفهــوم 
ــن  ــه خواســت اوســت. مقصــود از ای ــرو تنهــا از  آن خــدا و ب ــدرت و نی ــه ق ک ــر آن اســت  ــن ذک ای
کار  ایــن  کــه  کارهاســت  او در  از  کمــك  بــه درگاه خــدا و درخواســت  نیــاز  عبــارت، اظهــار 
بــاهلل« نیــز 

ّ
ه ِإال ُقــّوَ حقیقــت عبودیــت دانســته شــده اســت. ایــن عبــارت بــه صــورت »ال َحیلــة َو ال

آمــده اســت.10
 ِبــاهَّلِل< یــك بــار در آیــه 39 ســوره 

َ
 ِإّل

َ
ة ــّوَ

ُ
یــم نیامــده، امــا عبــارت >َل ق کر ایــن عبــارت در قــرآن 

کار رفتــه اســت. کهــف بــه 
ِ َشــْی ٍء َقِدیــٌر َو 

ُکلّ ــَک َعلــی   اینــک نمونــه ای از نیایــش امــام جــواد)ع( در ایــن زمینــه:»... ِإّنَ
 ِبــاهلِل 

َّ
ه ِإال  ُقــّوَ

َ
 َو ال

َ
 َحــْول

َ
َکِثیــرًا َو ال َم َتْســِلیمًا 

َّ
ْجَمِعیــَن َو َســل

َ
ــٍد َو آِلــِه أ ِدَنا ُمَحّمَ ــی َســّیِ

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
َصل

ِمیــَن«.11
َ
عال

ْ
ــُد هلِلَِّ َرّبِ ال َحْم

ْ
َعِظیــِم َو ال

ْ
ــّیِ ال َعِل

ْ
ال

ــَکاِت َو اْقَطــْع 
َ
َهل

ْ
َهــاَر َماِنعــًا ِمــَن ال َفــاِت َو الّنَ

ْ
یــلَ ِســْترًا ِلــی ِمــَن اال

َّ
ُهــّمَ َرّبِ الل

َّ
»... َو اْجَعــِل الل

ــاَلَمه ِفیــِه  ــی َتُکــوَن الّسَ ِتــَك َحّتَ ُصوِصــِه ِبُقْدَرِتــَك، َو اْحُرْســِنی ِمــْن ُوُحوِشــِه ِبُقّوَ
ُ
ــی َقْطــَع ل َعّنِ

ْجــُح َبیــَن  ُعْســُر ُمَفاِرِقــی َو الّنُ
ْ
یْســُر ُمَعاِنِقــی َو ال

ْ
یْمــُن َســاِئِقی َو ال

ُْ
َعاِفیــة ُمَقاِرَنِتــی َو ال

ْ
َصاِحَبِتــی َو ال

ــی 
َ
ْنــَت َعل

َ
َحــْوِل َو أ

ْ
ه َو ال ُقــّوَ

ْ
ــْوِل َو ال َمــّنِ َو الّطَ

ْ
ــَك ُذو ال ْمــُر ُمَراِفِقــی ِإّنَ

َْ
َقــَدُر ُمَواِفِقــی، َو اال

ْ
َمَفاِرِقــی َو ال

ِ َشــیء َقِدیــر«.12
ُکلّ

تکبیرگویی 
تکبیــر در لغــت بــه معنــای بــزرگ شــمردن، بــزرگ داشــتن خداونــد، بــه بزرگــی یادکــردن و»اهلل 
کبــر« گفتــن اســت. در متــون دینــی، تکبیــر بــه معنــای بــزرگ داشــتن یــا بــه بزرگــی یادکــردن خــدا  ا
یــرا معنــای لغــوی تکبیــر  بــرد دینــی آن اســت؛  ز آمــده و ظاهــرًا معنــای لغــوی ایــن واژه متأثــر از کار

یشــه اشــتقاقی آن- بــزرگ داشــتن هــر کــس یــا هــر چیــز اســت. 13 -بــه لحــاظ ر
کار  ــه  ــراوان ب ــرآن ف کبــار- در ق ــر، إ ــر، اســتکبار، تکب کب گــون -  گونا ــر در باب هــای  کب یشــه  ر
کــه  رفتــه، امــا واژۀ تکبیــر تنهــا یــک بارآمــده اســت )األســراء،17/ 111(. مفســران در تفســیر آن گفته انــد 

بــه معنــای تعظیــم و بــزرگ دانســتن خداونــد اســت.14
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در آیــات دیگــری از قــرآن، واژه تکبیــر در قالــب صیغــه امــر بیــان شــده و عمومــًا پیامبــر و 
مؤمنــان مخاطبــان آن هســتند )البقــرة، 2/ 185؛  الحــج، 22/ 37؛ المّدّثــر،74/ 3(. در همــه ایــن مــوارد، واژه 
تکبیــر تنهــا در بــاره خداونــد بــه کار رفتــه اســت و بــرای بــزرگ داشــتن غیرخداونــد، بــه جــای باب 
ــًا  ــر غالب ــاب ِافعــال اســتفاده شــده اســت )یوســف،12/ 31(. در متــون حدیثــی، تکبی تفعیــل، از ب
گفتــن یــا بــزرگ دانســتن و تعظیــم خداونــد اســت؛  چنان کــه در روایتــی بــه  ْكَبــُر< 

َ
متــرادِف >اهَّلِل أ

ــیده  ــه بخش ک ــی  ــرده و عافیت ک ــه  ک ــی  ــبب هدایت ــه س ــده، ب ــد آم ــمردن خداون ــزرگ ش ــای ب معن
اســت. 15

کــه خداونــد بزرگتــر از آن اســت  ْكَبــُر< بــه ایــن معناســت 
َ
در برخــی روایــات دیگــر نیــز  واژه>اهَّلِل أ

کــه در وهــم و وصــف بگنجــد16  یــا بــا بت هــا و خدایــان دیگــر قیــاس شــود.17 
در مناجات های امام جواد)ع( آمده است:

 
ُ
 ُیْطَفــأ

َ
ــِذی ال

َّ
 َتُمــوُت َو ِبُنــوِر َوْجِهــَک ال

َ
ِتــی ال

َّ
َحَیــاه ال

ْ
 َتَنــاُم َو ِبال

َ
ِتــی ال

َّ
َعْیــِن ال

ْ
َک ِبال

ُ
ل

َ
ْســأ

َ
»أ

ُکــوِت 
َ
ــَو ُمِحیــٌط ِبَمل ــِذی ُه

َّ
ــِم ال ْعَظ

َ ْ
ْعَظــِم األ

َ ْ
ْعَظــِم األ

َ ْ
ــِر َو ِباالْســِم األ ْکَب

َ ْ
ــِر األ ْکَب

َ ْ
ــِر األ ْکَب

َ ْ
َو ِباالْســِم األ

ْرِض... «. 18
َ ْ
ــَماَواِت َو بــاأل الّسَ

کبــر، ِاســتوی الرّبُ علی العرِش، و قامتالســماواُت  کبــُر اهلل ا »بســم اهلل الرحمــن الرحیــم، اهلُل ا
ُز ِاســَمه َمــن فــی   ِباذنــه، ال ُیجــاِو

ُ
و االرُض ِبِحکَمِتــه، و َزَهــَرت النجــوُم ِبَامــِره، و رّســت الجبــال

الســماواِت و االرِض...« . 19

تهلیل گویی 
 اهَّلُل<، مهمتریــن شــعار توحیــدی اســالم اســت. تهلیــل، از 

َ
ــَه ِإّل گفتــن>َل ِإَل تهلیــل، یعنــی 

 اهَّلُل< اســت.
َ

ــَه ِإّل گفتــن >َل ِإَل مــاّده هلــل، در لغــت بــه معنــای باالبــردن صــدا و در اصطــالح، 
کــه فــرد بــه هنــگام گفتــن>َل ِإَلــَه  بــردن مــاّده هلــل بــرای ایــن معنــا، بــدان ســبب اســت  بــه کار
کــه تهلیــل برگرفتــه از حــروف >َل  گفتــه شــده  کنــد. همچنیــن   اهَّلُل< صــدای خــود را بلنــد مــی 

َ
ِإّل

لــه اســت نظیــر َبســَملة 
َ
 اهَّلُل< اســت. مصــدر منحــوت -تراشــیده شــده- ایــن جملــه، َهیل

َ
ِإَلــَه ِإّل

کار رفتــه  یــم بــه  کر  اهَّلُل< دو بــار بــه همیــن صــورت در قــرآن 
َ

و َحوَقلــه و َســبَحله.عبارت>َل ِإَلــَه ِإّل
ــا< )طــه، 14/20( >َل  َن

َ
 أ

َ
ــَه ِإّل ــه صورت هــای مشــابه، ماننــد>َل ِإَل )الصافــات،37/ 35؛  محمــد،47/ 19( و ب

 ُهــَو <)المؤمنــون، 116/23(، بیــش از ســی بــار در قــرآن 
َ

یــژه > َل ِإَلــَه ِإّل ْنَت<)األنبیــاء، 87/21( و بــه و
َ
 أ

َ
ِإَلــَه ِإّل

آمــده اســت.20



140       تجلی قرآن در کالم امام جواد)ع(سال بیست و سوم

کــه در قــرآن  ــَوى< را 
ْ

ق
َ
 الّت

َ
مفســران بــر اســاس حدیــث نبــوی و اقــوال صحابــه و تابعیــن، >َكِلَمــة

 اهَّلُل< دانســته اند. 22
َ

)فتــح: 26( نیــز آمــده، همــان>َل ِإَلــَه ِإّل
یــان بــن صلــت دســتوری  ز مبعــث  بــه ر ز نیمــه مــاه رجــب و رو امــام جــواد)ع( در دعــای رو
کبــر، و ســبحان اهلل و الحمــدهلل و ال  کــه بخشــی از آن ایــن اســت: »ال الــه اال اهلل و اهلل ا داده انــد 

حــول و ال قــوه اال بــاهلل العلــی العظیــم... «. 23

توحیدگویی 
ــد،  ــن  آمــوزه  اعتقــادی در اســالم  اســت .مطابق  مفهــوم  توحیــد، خداون توحیــد، بنیادی تری
و  یگانــه  عالــم   نیــز خالــق   و  تغییــر،  از  بــری  کمالــی، بی ماننــد،  یکتــا، دارای همــه  صفــات  
ــر همــه   گیــرش  ب ــوان  فرا گیــرد و دانــش  و ت ــه  اراده  او صــورت  مــی  بی شــریك  اســت ؛ اداره عالــم  ب
از  بی نیــاز  پرســتش   ایــن   و  کننــد  پرســتش   را  او  بایــد  یــدگان   آفر اســت ؛ همــه  عالــم  محیــط  

پایمــردی اســت .
یشــه  در فطــرت  انســان ها دارد و هرگونــه  اعتقــاد و رفتــار  ر توحیــدی، ر بــاو بــر  قــرآن؛  بنــا 
غیــر توحیــدی نشــانه  انحــراف  از ایــن  بنیــان  وجــودی و ناشــی از عوامــل  روانــی و محیطــی و 

یخــی و غیــره  اســت . جغرافیایــی و تار
پیامبــران  همــه  منــادی توحیــد بوده انــد و بیشــترین  اهتمامشــان  زدودن  شــرك  و آیین هــا و 
رفتارهــای مشــرکانه  بــوده  اســت .)ر.ک: البقــرة، 73/2، 105و137و213؛  آل عمــران، 40/3و20 و 73؛ النســاء، 26/4(.
رده  اســت .  گســترده  و پربــاری فراهــم  آو مضامیــن  مرتبــط  بــا توحیــد در أحادیث ، ادبّیــات  
ــرآن  اســت ، شــماری از آن هــا  ــات  توحیــدی ق ــث ، در تفســیر و تبییــن  آی ــن  أحادی شــماری از ای
ــراد  ــه  می کنــد، و در برخــی از آن هــا برهان هــای یکتایــی خــدا و م ــی از آمــوزه  توحیــد را ارائ نکات
ــه   ــر توحیــدی و رفتارهــای غیــر موّحدان ــن  یکتایــی بیــان  شــده  اســت . نفــی آموزه هــای غی از ای
ــه  توحیــد در دیــن  نیــز در  ر ب ــاو ــگاه  ب ــود نیــز موضــوع شــماری از أحادیــث  اســت . جای و شــرك  آل

تعــدادی از أحادیــث  مطــرح  شــده  اســت .
در بحــث  جایــگاه  توحیــد در اســالم ، أحادیــث  فراوانــی ذیــل  عنــوان  »ثواب الموّحدیــن « 
ســر  از  و  به شــرك   آمیختگــی  بــی  توحیــد  بــه   ر  بــاو أحادیــث ،  بنابرایــن   اســت .  شــده   نقــل  
و  اســت   بهشــت   آن   پــاداش   اســت ،  -جوانحــی-  قلبــی  عبــادت   اخالص ،ارزشــمندترین  
 اهَّلُل< اســت  و بــه 

َ
رند؛محبوب تریــن  عبــارت  نــزد خــدا >َل ِإَلــَه ِإّل أهــل  توحیــد از عــذاب  بــه  دو
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گــر بــا شــروطش  ادا شــود،  بیــان  امام رضــا)ع(  در حدیــث  مشــهور سلســلة الذهب ، ایــن  عبــارت  ا
»ِحصــن امــن خــدا« اســت.  اساســًا ســنگ  بنــای دیــن ، معرفــت  خــدا، یعنــی: یکــی دانســتن  

اوســت  و ایــن ، نخســتین  عبــادت  خــدا نیــز  هســت.  
ســخنان  پیامبــر و امامــان )ع(  بیــش  از هــر چیــز ناظــر بــه  تبییــن  و توضیــح  مــراد از وحــدت  
اســت . نفــی وحــدت  عــددی و اعتبــاری و تفســیر وحــدت  بــه  بســاطت  ذات  و بــی ماننــد بــودن  
ــا  ــی از ســوی دیگــر، ب ــودن  وحــدت  حــق  متعــال  از فهــم  عقالن ــر ب ــر فرات کیــد ب ــز  تأ از یکســو و  نی

گــون  بیــان  شــده  اســت . گونا تعبیــرات  
 در قالب »یــك  خــدا در برابــر چنــد خــدا« ارائــه  شــده ، امــا ایــن  

ً
آمــوزه  توحیــدی قــرآن ،  معمــوال

کثــرت« در  قالــب  ناظــر  بــه  نفــی شــریك  و شــبیه  اســت  و فقــط  جهــت  ســلبی وحــدت  »= نفــی 
آن  لحــاظ  شــده  اســت . تفســیر توحیــد بــه  بســاطت  ذات ، در قالــب  نفــی صفــات  از ذات  حــق  
کیــد بــر نفــی صفــات ، بــه  عنــوان  کامل تریــن  مرتبــه  توحیــد، بــا  نیــز ارائــه  شــده  اســت . تصریــح  و تأ
کمالــی حــق  متعــال  در قــرآن ، قطعــًا بــرای  کــی از اوصــاف   گزاره هــای ایجابــی حا توجــه  به وفــور 
نفــی علــم  و قــدرت  و حیــات  و غیــره  نیســت ، بلکــه  امامــان  أهــل  بیــت )ع(  در مقــام  زدودن  یــك  
یــه  تثلیــث  و آرای   نقــد و نفــی نظر

ً
گرایش هــای تشــبیهی، و احتمــاال کــردن  مــردم  از  ر  ابهــام  و دو

متأثــر از آن  در عالــم  اســالم ، بوده انــد.
ری مــی  ــادآو گــون  آمــوزه  توحیــد، پیوســته  ایــن  اصــل  را ی گونا پیامبــر )ص( در تبییــن  جوانــب  
ردن  بــرای  ر مانــد و بــه  إبطــال  و تعطیــل  فــرو نیفتــاد. برهــان آو کــه  بایــد از تشــبیه  بــه  دو کردنــد 
یــژه  در احتجــاج  بــا منکــران ، در أحادیــث  نیــز دیــده  می شــود. در ایــن  احادیث   یکتایــی خــدا، به و
بوبــی توّجــه  و از انتظــام  خلــق  و اتصــال  تدبیــر و هماهنگــی امــور،  بیــش  از هــر چیــز بــه  توحیــد ر

ــر اســتنتاج  شــده  اســت.24 وحــدت  مدّب
یی  کــه در آن، توحیدگو یــر، کمــی اســت از بســیاری مناجات های حضرت جواد )ع(  نمونــه ز

جلوه گر اســت:
ــة اقِتســارًا، َو 

َّ
ّیــة َمحــدوَدة، أنَشــأَتنا ال ِلِعل ِلیــة َمعــدوَدة، َواآلِخــُر ِبــال آِخِر  ِبــال أّوَ

ُ
ل ّوَ

َ
ُهــّمَ أنــَت األ

ّ
الل

وَتنــا ِبأمــِرَك و َنهیــَك اخِتبــارا، 
َ
اخَتَرعَتنــا ال ِلحاَجــة اقِتــدارًا، َو ابَتَدعَتنــا ِبِحکَمِتــَك اخِتیــارا، و َبل

ــرًا  ــرَت َتخیی َم
َ
ــة، َفأ ــمَتَنا الّطاَع ــة و َجَش ــا الّطاَق فَتَن

َّ
َکل َدواِت، و 

َ
ــاأل ــا ِب الِت و َمَنحَتن ــاآل ــا ِب و أیدَتن

مــَت، و ُجِهــَل َقــدُرَك 
ُ
لَت یســیرًا، َفُعِصــی أمــُرَك َفَحل

َ
َکثیــرًا و َســأ لــَت  و َنَهیــَت َتحذیــرًا، و َخّوَ

عمــاِء، َو الَمــّنِ  یــاِء، َو اإِلحســاِن َوالّنَ ة و الَبهــاِء، َو الَعَظَمــة َو الِکبِر نــَت َرّبُ الِعــّزَ
َ
مــَت. َفأ َفَتَکّرَ
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ــَك ِبُکنــٍه، و ال ُتــدِرُك 
َ
الِء، َو الَمنــِح َو الَعطــاِء، َو اإِلنجــاِز َو الَوفــاِء، و ال ُتحیــُط الُقلــوُب ل َو اآل

ــُل ِبــَك َشــیٌء ِمــن َصنَعِتــَك،  ــَك ِصفــة، و ال یشــِبُهَك َشــیٌء ِمــن َخلِقــَك، و ال یَمّثَ
َ
وهــاُم ل

َ
األ

ــُه؟! و  ــوٌق خاِلَق ــدِرُك َمخل ــی ی ــدِرَکَك الَحــواّسُ الَخمــُس، و أّن ــّسَ أو ُت َتباَرکــَت أن ُتَحــّسَ أو ُتَم
َکبیــرًا.25 ــّوا 

ُ
 الّظاِلمــوَن ُعل

ُ
ــا إلهــی َعّمــا یقــول یــَت ی

َ
َتعال

تسبیح گویی 
ــه بــدی و  کــردن، او را از هرگون ــاد و وصــف  کــی ی ــه پا ــه معنــای خــدا را ب  تســبیح در لغــت ب
ــز  ــر و نمــاز نی ــه معنــای ذک ــّرا دانســتن-تنزیه- اســت و ب ر و مب هرآنچــه شایســته او نیســت، دو

آمــده اســت.26
واژه هــای  و   )44 األســراء،17/  41؛   )النــور،24/  مضــاف  حالــت  در  بــار  دو  قــرآن  در  تســبیح  واژه 
بــرد را واژۀ ســبحان  کار کــه از آن میــان بیشــترین  کار رفتــه اســت  یشــه بــا آن نــود بــار بــه  هم ر
دارد. پنــج ســوره مدنــی حدیــد، حشــر، صــف، جمعــه، تغابــن و دو ســوره مکــی اســراء وأعلــی بــا 
ینــد و یــازده  یشــه بــا تســبیح آغــاز مــی شــوند. بــه ایــن ســوره هــا »مســّبحات« می گو واژه هــای هم ر
کنــد،  ــا تســبیح بســیار جلــب توجــه مــی  ــه هــای قرآنــی مرتبــط ب کــه در آی ســوره اند. مضمونــی 
کــه بــه تســبیح خــدا مشــغول  ــه بیــان قــرآن، چیــزی نیســت  یی موجــودات اســت. ب تســبیح گو
نباشــد، ولــی آدمیــان بــه تســبیح موجــودات پــی نمــی برنــد )األســراء،17/ 44(. از جملــه مصادیــق 
کننــدگان انــد: آســمان ها و  زمیــن و هرچــه در آن هاســت )الحدیــد،57/ 1؛  الحشــر،59/ 1و 24؛   تســبیح 
کــه همــراه بــا داود)ع( و در  کوه هــا و پرنــدگان  الصــف،61/ 1؛  النــور،24/ 41؛  الجمعــة،62/ 1؛  التغابــن،64/ 1(؛  

ر  او هســتند، بــه تســبیح مشــغول انــد )األنبیــاء،21/ 79؛ ص،28/ 18؛  الرعــد،13/ 13(؛  
َ

کــه مســّخ حالــی 
حون « مــی خواننــد  کــه )لزمــر،39/ 75؛الرعــد،13/ 13( خــود را »مســّبِ فرشــتگان و حامــالن عــرش الهــی 
ــودن  ــه تســبیح گو ب ــز ب ــه آفرینــش انســان فســاد انگیــز و خونری )الصافــات،37/ 166( و در اعتــراض ب

کنــار آمــرزش  یی فرشــتگان در  کردنــد )البقــرة،30/2(. در آیــه ای هــم از تســبیح گو خــود افتخــار مــی 
خواهــی آن هــا بــرای اهــل زمیــن ســخن رفتــه اســت )الشــوری،42/ 5(.

رزی  یی با ایمــان و از مضامیــن شــایان ذکــر در آیــه هــای مرتبــط بــا تســبیح، نســبت تســبیح گو
کســانی ســخن مــی  کنــد )الفتــح،48/ 9( و از  یی یــاد مــی  کنــار ایمــان از تســبیح گو اســت. قــرآن در 
کــه هیــچ چیــز آنــان را از ذکــر خــدا بــاز نمــی دارد و بامــداد و شــامگاه بــه نیایــش و تســبیح  یــد  گو
کار رفتــن مضمــون تســبیح در ســه آیــه از چهــار آیــه ســجده  او مشــغول اند )النــور،24/ 36و 37(. بــه 
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ــا بندگــی و  ــودن ب ــط وثیــق أهــل تســبیح ب )األعــراف،7 206؛  الســجدة،32/ 15؛  فصلــت،41/ 38( بیانگــر رب

رزی اســت. ایمــان و
ر او ســازد تــا خــدا را تســبیح  کــه بــرادرش هــارون را همــراه و یــاو موســی)ع(  از خــدا مــی خواهــد 
کــه >َل  ینــد و بــه یــاد او باشــند )طــه،20/ 33( و یونــس )ع(  در ظلمــات نــدا در مــی دهــد  گو بســیار 
گــر یونــس از تســبیح  اِلِميــَن< )األنبیــاء،21/ 87(. بنــا بــر قــرآن، ا

َ
ُكْنــُت ِمــَن الّظ ــي  ْنــَت ُســْبَحاَنَك ِإّنِ

َ
 أ

َ
ِإَلــَه ِإّل

ز بعــث در شــکم ماهــی مــی مانــد )الصافــات،37/ 143و 144(. کننــدگان نبــود، تــا رو
کــرم )ص( و برخــی دیگــر از  یی امــر شــده اســت. خداونــد، پیامبــر ا در قــرآن بارهــا بــه تســبیح گو
کــرده )الحجــر،15/ 98؛  طــه،20/ 130؛  الفرقــان،25/ 58؛  آل عمــران،3/ 41( و از  یی امــر  انبیــا)ع( را بــه تســبیح گو
یــای  ینــد )األحــزاب،33/ 42(. زکر کــه صبــح و شــام او را تســبیح گو رنــدگان خواســته اســت  ایمــان آو

یی مــدام فــرا می خوانــد )مریــم،19/ 11(. یــش را بــه تســبیح گو پیامبــر )ص( نیــز قــوم خو
یی های امام جواد)ع(:   اینک نمونه هایی از تسبیح گو

ــواِن  ــلَ األرَض ِبأل  أْه
ُ

ــذ  ُیٰؤِخ
ٰ

ــْن ال ــْبٰحاَن َم ــه، ُس َکِت
َ
ــٰی أهــِل َمْمل ــدٖی َعل  َیْعَت

ٰ
ــْن ال ــبَحاَن َم »ُس

اِب ُســْبٰحاَن اهلل َو ِبَحْمــِدِه«.27
ٰ

َعــذ
ْ
ال

ْیِه... «.28
َ
ُکْرِسّیَ َو اْسَتَوى َعل

ْ
َعْرَش َو ال

ْ
َق ال

َ
ِذی َخل

َّ
»ُسْبَحاَن اهلِل ال

تحمیدگویی 
یشــه »حمــد« بــه معنــای ســتایش -در مقابــل »ذم« = نکوهــش- اســت.  واژه »تحمیــد«، از ر
لــت می کنــد و از  کــه بــه بــاب تفعیــل بــرود، معمــوال بــر مبالغــه دال ایــن مــاّده »حمــد«، هنگامــی 
ایــن رو، »محّمــد« بــه معنــای »بســیار ســتوده« اســت. گاهــی نیــز  بــاب تفعیــل، ناظــر  بــه معنــای 
بــرد، تحمیــد بــه معنــای نســبت دادن حمــد و ســتودگی بــه خداونــد  کار نســبت اســت و در ایــن 

است.29
کــه حمد،أخــّص  گفته انــد  برخــی از لغت شناســان در مقــام فــرق میــان »حمــد« و »مــدح« 
یــرا مــدح، مربــوط بــه صفــت جمیــل اختیــاری و غیــر اختیــاری می شــود، ولــی  از مــدح اســت؛  ز

حمــد، تنهــا مربــوط بــه صفــت جمیــل اختیــاری اســت.30
گون  یشــتن را ســتوده و از جلوه هــا و آثــار گونا یــم در بســیاری از آیــات، خو خداونــد در قــرآن کر
یــم، را بــا  کر کتــاب خــود، قــرآن  گفتــه اســت. خداونــد  سپاســگزاری و ستایشــگری ســخن 
کــه فاتحة الکتــاب  گذشــته از ســوره حمــد  کــرده اســت -ســورۀ حمــد-.  یــش آغــاز  ســتایش خو
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کهــف، ســبأ و فاطــر نیــز بــا حمــد خداونــد آغــاز می گــردد و در  نــام دارد، ســوره های انعــام، 
گفتــه می شــود.31 ــا "حامــدات"  ــه ایــن پنــج ســوره، "حمــد" ی مجمــوع، ب

گوئیــم و شــیوه  کــه خداونــد را ســپاس  یــم در آیــات متعــددی دســتور داده اســت  کر قــرآن 
ــِذي َلــْم 

َ
ــِل اْلَحْمــُد هلِِل اّل

ُ
یــی را بــه انســان ها و مؤمنــان آموختــه اســت، از جملــه: >َوق حمدگو

ــْرُه َتْكِبيًرا<)األســراء،17/ 111( ّلِ َوَكّبِ
ُّ

يٌك ِفــي اْلُمْلــِك َوَلــْم َيُكــْن َلــُه َوِلــّيٌ ِمــَن الــذ ــِر
َ

 َوَلــًدا َوَلــْم َيُكــْن َلــُه ش
ْ

ِخــذ
َ
َيّت

اِلِميَن<)المؤمنون،23/ 28( 
َ

ْوِم الّظ
َ

اَنا ِمَن اْلق ِذي َنّجَ
َ
ِ اّل

ِل اْلَحْمُد هَّلِلَّ
ُ

ق
َ

>... ف

امــام جــواد )ع(  نیــز بــه پیــروی از ایــن روش قرآنــی، بســیاری از ســخنان و مناجات هــای 
یــی آغــاز فرموده انــد. از ایــن جملــه اســت:  یــش را بــا حمدگو خو

َحْمــُد ]َرّبِ [
ْ
ــَك ال

َ
اء...ِ  َو ل ــّرَ

َ
ــاِت الّض َبــاَلِء َو ُمِلّمَ

ْ
ــی َمــَرّدِ َنــَواِزِل ال

َ
َحْمــُد َعل

ْ
ــَك ال

َ
ُهــّمَ ل

َّ
»الل

ــی 
َ
َحْمــُد یــا َرّبِ َعل

ْ
ــَك ال

َ
َکِثیــِر... َو ل

ْ
ــی ِإْحَســاِنَك ال

َ
َحْمــُد َعل

ْ
ــَك ال

َ
ــی َهِنــیِء َعَطاِئــَك ...  َو ل

َ
َعل

ــِر  َمْصــُروِف َو َواِف
ْ
ــاَلِء ال َب

ْ
ــی ال

َ
ــُد َعل َحْم

ْ
ــَك ال

َ
ــِر ... َو ل ْج

َ
ــَر اال ــَك َواِف ــْکِر َو ِإْعَطاِئ ــِرَك َقِلیــلَ الّشُ َتْثِمی

ــی 
َ
ــُد َعل َحْم

ْ
ــَك ال

َ
ْخِفیــِف ...، َو ل ــَرة الّتَ َکْث ْکِلیــِف َو  ــة الّتَ

َّ
ــی ِقل

َ
ــُد َعل َحْم

ْ
ــَك ال

َ
ــُروِف... َو ل َمْع

ْ
ال

ــاِب ...«.32 ِعَق
ْ
ــة ال

َ
ــِر ُمَعاَجل ِخی

ْ
ــی َتأ

َ
ــُد َعل َحْم

ْ
ــَك ال

َ
ــَك ... َو ل ــَك َو َدَواِم ِإْفَضاِل ــَعة ِإْمَهاِل َس

استعاذه 
یشــه »ع  -  و -  ذ« بــه معنــای پنــاه بــردن، درخواســت  اســتعاذه مصــدر بــاب اســتفعال و از ر
کــه بــه وســیله  گفتــه می شــود  یشــه، بــه چیــزی  کمــک و چنــگ زدن اســت.»ُعوذة« از همیــن ر

آن از چیــزی پنــاه بــرده شــود.
بــرد ایــن واژه و مشــتقات آن، تعابیــر چنــدی را در توضیــح ذکــر  کار مفســران، بــر حســب 
کســاری بــرای خــدا  کرده انــد؛  ماننــد: اعتصــام بــه خــدا بــرای درخواســت نجات؛خضــوع و خا
کســب توفیــق و  رهــا نشــدن بــه حــال خــود؛ اتصــال بــه حضــرت حــق بــرای حفــظ ازشــّر  جهــت 
هــر  أهــل شــّری؛ پنــاه بــردن بــه خــدا و توجــه بــه او، درخواســت دفــع شــّر بــه وســیله شــخص 
گرفتــن و  خــود را در حیــازت چیــزی بــرای حفــظ  تــر  بــا خضــوع  و فروتنــی؛ حــرز  پایین تــر  از  باال

ــرار دادن. ــدی ق از ب
که جلو تأثیر وسوسه های شیطان را می گیرد.33 برخی نیز استعاذه را لطفی دانسته اند 

ــاِس< 
َ
 ِبــَرّبِ الّن

ُ
ُعــوذ

َ
ــْل أ

ُ
َلــِق< و >ق

َ
 ِبــَرّبِ اْلف

ُ
ُعــوذ

َ
ــْل أ

ُ
 در قــرآن گذشــته از ســوره های معوذتیــن >ق

یــم. ببر پنــاه  خــدا  بــه  شــیطان  شــر  از  کــه  اســت  شــده  داده  دســتور  متعــددی  آیــات  در 
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.)98/16 النحــل،  36/41؛  فصلــت،  200/7؛  )المؤمنون، 97/23، األعــراف، 

در دعاهای حضرت جواد)ع( هم می خوانیم:
ِنــی َرّبِ ِمــْن 

ْ
ِعذ

َ
اِء، َفأ ــّرَ

َ
ْهــَواِل َعَظاِئــِم الّض

َ
َبــاَلِء َو أ

ْ
ــاِت َنــَواِزِل ال ُعــوُذ ِبــَك ِمــْن ُمِلّمَ

َ
ُهــّمَ ِإّنِــی أ

َّ
»الل

ــْن  ــِم َو اْحُرْســِنی ِم َق ة الّنِ
َ
ــْن ُمَفاَجــأ ِنــی ِم ــاَلِء َو َنّجِ َب

ْ
ــْن َســَطَواِت ال َســاِء َو اْحُجْبِنــی ِم

ْ
َبأ

ْ
َصْرَعــة ال

ــِب  ــْن ُســوِء َعَواِق ــی ِم ِن
ْ

ْنِقذ
َ
ــوِر َو أ ُه

ُ
ــِق الّد ــْن َبَواِئ ــی ِم ِن

ْ
ِعذ

َ
ــَدِم... ،... َو أ َق

ْ
ــِل ال

َ
ــْن َزل ــِم َو ِم َع َزَواِل الّنِ

ــی  ــَدُه َعّنِ ْشــِلْل ی
َ
ــِری َو أ ْم

َ
ــاَلِء َعــْن أ َب

ْ
ِر َو اْصــَدْع َصَفــاة ال و

ُ
مْحــذ

ْ
ــْن َجِمیــِع ال ــوِر َو اْحُرْســِنی ِم ُم

ُ
اال

یــُد«.34  ِلَمــا ُتِر
ُ

ــال َفّعَ
ْ
ُمِعیــُد ال

ْ
ُمْبــِدُئ ال

ْ
مِجیــُد ال

ْ
ّبُ ال ــَك الــّرَ ة ُعُمــِری ِإّنَ

َ
ُمــّد

استغفار 
ــه معنــای  یشــه »غ - ف - ر« در لغــت ب ــه معنــای درخواســت مغفــرت از ر واژه اســتغفار ب
گفتــه می شــود: »اصبــغ ثوبــک بالســواد فهــو أغفــر  لوســخه؛ لباســت  کــه  پوشــش اســت، چنــان 
کــه ســر  را  کــن تــا در برابــر چــرک پوشــاننده تر  باشــد«. بــه کاله خــود نیــز از آن جهــت  را رنــگ ســیاه 
کــه به صــورت آســتر، یــک ســوی لبــاس  ینــد و پارچــه ای را  از آســیب ها می پوشــاند، ِمغَفــر می گو
را پوشــش می دهد،َغَفــر می نامنــد. اســتغفار در اصطــالح، بــه معنــای در خواســت زبانــی یــا 
عملــی آمــرزش و پوشــش گنــاه از پیشــگاه خداونــد، و هــدف از آن در خواســت مصونیــت از آثــار 
ْســَتْغِفُر اهلَل« یــا فعلــی؛ 

َ
گنــاه و عــذاب الهــی اســت. اســتغفار یــا قولــی اســت؛ ماننــد: گفتــن »ا بــد 

کــه موجــب آمــرزش انســان می گــردد.35  ماننــد: انجــام دادن عملــی 
در قرآن در آیات بی شماری به استغفار دستور داده شده، از آن جمله است: 

ْمِر < )آل عمران،3/ 159(؛ 
َ

اِوْرُهْم ِفي اْل
َ

 َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوش
ُ

اْعف
َ

>ف

اْسَتْغِفُروُه<)هود،11/ 61(.
َ

ْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَها ف
َ

ُكْم ِمَن اْل
َ
أ

َ
ْنش

َ
>ُهَو أ

یــَك 
َ
ِإل َقَصــْدُت  ِإّنِــی   ] ُهــّمَ ]َرّبِ

َّ
امــام جواد)ع(:»الل از آمرزش خواهی هــای  اینــک نمونــه ای 

ــح. ی ــْول َصِر ــاَلِن َق ــح َو ِإْع ی ــب َجِر
ْ
ــاِء َقل ــح َو ُدَع ــد َصِحی ــِت َعْق ــوح َو َتْثِبی ــة َنُص َب ــاَلِص َتْو ِبِإْخ

َبــة  َحْو
ْ
ــِع ال

َبــة َو َمَصــاِرَع َتَجّشُ ْو
َْ
یِع اال  َســِر

َ
َبــة َو ِإْقَبــال ْو ی]ِإَناَبــة[ ُمْخِلــِص الّتَ ــْل ِمّنِ [ َفَتَقّبَ ُهــّمَ ]َرّبِ

َّ
الل

ــِم  اِب َو ُغْن
َ

ــذ َع
ْ
ــْرِف ال ــاِب َو َص ِعَق

ْ
ــّطِ ال ــآِب َو َح َم

ْ
ــِم ال ی َکِر ــَواِب َو  ــِل الّثَ ی ــی ِبَجِز َبِت ــْل َرّبِ َتْو َو َقاِب

 ِبَقُبوِلَهــا 
ْ

ِبــی َو اْغِســل ْوَبة[َمــا َثَبــَت ِمــْن ُذُنو ُهــّمَ ]َرّبِ ِبالّتَ
َّ
ِحَجــاِب، َو اْمــُح الل

ْ
یــاِب َو َســْتِر ال ِ

ْ
اال

ــَرة  ه ِلَدَرِنــی ُمَطّهِ
َ
ــی َغاِســل ّبِ

ُ
ة ِلَبِصیــَرة ل

َ
ِبــی َشــاِحذ

ْ
یــِن َقل َهــا َجاِلیــة ِلَر

ْ
ِبــی َو اْجَعل َجِمیــَع ُعیو

َوَفــاِء ِبَهــا َمِصیــِری... «.36
ْ
ــی ال

َ
ــة ِإل

َ
َحــة ِفیَهــا َضِمیــِری َعاِجل ِلَنَجاَســة َبَدِنــی ُمَصّحِ
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صلوات 
کــه مســلمانان  کــرم)ص(   اســت  »صلــوات« جملــه ای دعایــی و درود خــاص بــر پیامبــر ا
ــٍد« ذکــر می کننــد و در  ــٍد َوآِل ُمَحَمّ ــی ُمَحَمّ

َ
لُهــَمّ َصــِلّ َعل

ّ
ردن نــام ایشــان  به صــورت »ال هنــگام آو

رنــد. نوشــته ها پــس از نــام آن حضــرت می آو
ِبــّيِ َيــا 

َ
ــوَن َعَلــى الّن

ُ
 اهَّلَل َوَمَاِئَكَتــُه ُيَصّل

َ
یــم اســت: >ِإّن کر تکیــه گاه ایــن دعــا فراخوانــی صریــح قــرآن 

ِل 
ُ

ُموا َتْســِليًما< )األحــزاب،33/ 56(. همچنیــن در قــرآن آمــده اســت:>ق ــوا َعَلْيــِه َوَســّلِ
ُ
ِذيــَن آَمُنــوا َصّل

َ
َهــا اّل ّيُ

َ
أ

ــى...< )نمــل،27/ 59(.
َ

ِذيــَن اْصَطف
َ
اْلَحْمــُد هلِِل َوَســَاٌم َعَلــى ِعَبــاِدِه اّل

یــش را بــه ذکــر صلــوات  امــام جــواد)ع( نیــز بــه پیــروی از ایــن رهنمــود قرآنــی، بارهــا دعاهــای خو
آراســته اند، از جملــه:

ّنَ ِإْبَراِهیــَم 
َ
 اهلِل َو أ

ُ
ّنَ ُنوحــًا َرُســول

َ
ْشــَهُد أ

َ
ــٍد َو اْحــُرْس... أ ــٍد َو آِل ُمَحّمَ ــی ُمَحّمَ

َ
ِ َعل

»... َصــلّ
ــْم  ْیِه

َ
ــِه َو َعل ْی

َ
ــَواُت اهلِل َعل

َ
ــَم َصل َی ــَن َمْر ّنَ ِعیَســی اْب

َ
ــُه َو أ ــُم اهلِل َو َنِجّیُ َکِلی ــی  ّنَ ُموَس

َ
َخِلیــلُ اهلِل َو أ

ــی 
َ
ــی اهلُل َعل

َّ
یــَن...َو َصل ِبّیِ ْیــِه َو آِلــِه َخاَتــُم الّنَ

َ
ــی اهلُل َعل

َّ
ــدًا َصل ّنَ ُمَحّمَ

َ
َکِلَمُتــُه َو ُروُحــُه َو أ ْجَمِعیــَن 

َ
أ

ْجَمِعیــَن...« .37
َ
ــِه أ ــٍد َو آِل ِدَنا ُمَحّمَ َســّیِ

کسان و لعن برخی دیگر دعا برای برخی 
کســان و نیــز لعــن شــماری افــراد هــم در دعاهــای آن حضــرت دیــده  دعــا بــرای برخــی 

أبوالخطــاب؛ لعــن  و  یــار  مهز بــن  علــی  بــرای  دعــا  از جملــه  می شــود، 
کــه گفــت: ایــن نامــه را از امــام  گفتــه اســت:از حســن بــن شــمون روایــت شــده  شــیخ طوســی 
یــار نوشــته بــود: »بــه  نــام خداونــد بخشــنده  کــه بــا خــط خــود، بــه علــی بــن مهز جــواد)ع( خوانــدم 
مهربــان. ای علــی! خــدای متعــال تــو را پــاداش نیکــو دهــد و در بهشــتش مــأوا بخشــد و در 
دنیــا و آخــرت، از خفــت و خــواری بــاز دارد و بــا مــا محشــورت فرمایــد. ای علــی! تــو را آزمــودم 
و در مــورد اخــالص و فرمانبــرداری و خدمتگــزاری و حرمــت نهــادن و انجــام دادن واجبــات، 
گفتــه باشــم. خــدای  کــه ماننــدت را ندیــده ام، امیــدوارم درســت  یــم  گــر بگو کــردم. ا امتحانــت 
کــه مقــام و منزلــت و نیــز خدمتگــزاری تــو   یــدان قــرار دهــد  متعــال پــاداش تــو  را بهشــت جاو
ز  ز، بــر مــن پوشــیده نیســت. از خــدای متعــال می خواهــم در رو گرمــا و شــب و رو در ســرما و 
کــه مــورد رشــک و غبطــه دیگــران  کــه خالیــق را حاضــر می ســازد، تــو  را در  رحمتــی  قیامــت 

ــا او شــنونده دعاســت.38 ــرار دهــد؛ همان اســت ق
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گفــت: از امــام  کــه  یــار روایــت شــده  گفتــه اســت: از علــی بــن مهز همچنیــن شــیخ طوســی 
ینــب بــه میــان  جــواد )ع(  شــنیدم کــه وقتــی  درحضــورش ســخن از أبوالخطــاب محمــد بــن أبــی ز
کــه در  کــس را  آمــد، فرمــود: خــدا أبوالخطــاب و اصحــاب او و شــک کنندگان در لعنــش و هــر 

کنــد.39 ایــن مــورد درنــگ و تردیــد نمایــد، لعنــت 

گونه ها نیازخواهی ها و دیگر 
نیــاز  بیشــتر آن هــا  کــه  نیــز دیــده می شــود  )ع( گونه هــای دیگــری  امــام جــواد  در دعاهــای 

جملــه: از  خداســت،  از  خواهــی 
دعــا در طلــب حاجــات؛ دعــا بــرای برطــرف شــدن ســتم؛ دعــای ســفر؛ دعــای اســتخاره-
ــرای  ــا ب ــت؛ دع ــرده اس ــدش م ــه فرزن ک ــی  کس ــت  ــا در تعزی ــا-؛ دع کاره ــدا در  ــر از خ ــب خی طل
یــارت قبــر مؤمــن؛ ادعیــه متعــدد درمــورد نمــاز؛ دعــا هنــگام شســت و شــوی دســت؛ دعــا  ز
یذهــای ایــام هفتــه؛ دعــا بــرای  زی؛ تعو درمــورد خوراکی هــا؛ دعــا در ادای دین؛دعــا در طلــب رو
یــارات؛ دعــا بــرای دفــع دشــمنان؛ دعــا بــرای برطــرف شــدن  زهــای خاص؛ادعیــه ز ماه هــا و رو

ــدوه.40 ان

نتیجه
گونه شناســی و مبانــی قرآنــی آن هــا  در ایــن مقالــه بخش هایــی از نیایش هــای امــام جــواد)ع( 
ــر  ــر پذیرفتــه اســت. ایــن اث ــم اث ی کر گفــت همــه دعاهــای ایشــان از قــرآن  ــوان  تحلیــل شــد. می ت
ــتقیم  ــر مس ــی، غی گاه مبنای ــت و  ــکار اس ــتقیم و آش ــکلی، مس ــی ش گاه ــری  ــری و الهام گی پذی
ــاب یافتــه  ــی از معــارف اســالمی و شــیعی بازت گون گونا و پنهــان. در ایــن نیایش هــا جنبه هــای 
اســت. عــرض حــال بــه خداونــد و نیازخواهــی از همــو در عرصه هــای مختلــف زندگی-برطــرف 
زی؛  ــن؛ طلــب رو ــر مؤمــن؛ نمــاز؛ خوراکی هــا؛ ادای دی ــارت قب ی ــت؛ ز شــدن ســتم؛ ســفر؛ تعزی
کبریایــی خــدا، تســبیح و  برطــرف شــدن انــدوه و...-، حمدالهی گفتــن و توصیــف عظمــت و 
یــژه توحیــد و لطــف و احســان بی شــمار حــق تعالــی بــه بندگانــش، بخــش عمــده  یــه او و به و تنز
کســان و نیــز لعــن شــماری افــراد هــم در دعاهــای آن  ــرای برخــی  ایــن مناجات هاســت. دعــا ب

ــده می شــود. حضــرت دی
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