ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ

در ﻧﺪﺑﻪ ...

ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ و اﻋﺘﻘﺎدی ﺗﻮﺳﻂ دﻋﺎﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﮕﯿﺮد،
ﺑﻌﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ دﻋﺎﻫﺎ ،ﺑُﻌﺪ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
آﻧﻬﺎﺳﺖ،
ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ

درآﻧﻬﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه
ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ دﯾﻨﯽ
ﮔﺎﻫﺎ ﺳﻄﺤﺶ از ﺑﺮﺧﯽ اﺣﺎدﯾﺚ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ؛ ﺣﻘﯿﻘﺖ

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ،اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺣﺘﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ در دﻋﺎﻫﺎ
وﺟﻮد دارد.
دﻋﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﺨﻠﻮق ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ و زﻣﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ آﺳﻤﺎﻧﯿﺎن
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﯿﮕﺮدد .ﭘﺲ دﻋﺎ ﻫﺎ ﻣﻮارد
ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺼﻠﯽ از ﻓﺼﻮل ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﺎﺑﯽ از اﺑﻮاب
ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻫﺪاف دﻋﺎﻫﺎ
ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاﻧﺪن در روز ﻣﻘﺮرﺷﺪه ﺑﺮای دﻋﺎﯾﯽ ﺧﺎص ،ﺑﯽ ﺷﮏ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در اﻫﻤﯿﺖ دﻋﺎ و دﻋﺎ ﺧﻮاﻧﺪن و دﻋﺎ ﮐﺮدن در رواﯾﺘﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
»اﻟﺪﻋﺎ اﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻪ اﻟﻘﺮان«.
در ﻫﺮ دﻋﺎﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻌﺎرف ﭼﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻧﻮع اﺳﺘﻔﺎده از آن
ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪه آن ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺟﻬﺖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ ﻧﯿﺰ از آﮐﻨﺪه از ﻣﻮارد ﻣﻌﺎرﻓﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ
اﻧﺴﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد .دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و در ﺟﻬﺘﮕﯿﺮی ﺻﺤﯿﺢ
از ﻧﻈﺮ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﻠﻤﯽ ،اﻣﺎم ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻋﺒﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و… ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه
و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ زﯾﺒﺎ دارد.
در ﯾﮏ ﻧﻈﺮ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﻦ دﻋﺎ را در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی
ﮐﺮد:
 -۱ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ آن ﺑﺨﺸﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﯾﺮاد ﺧﻄﺒﻪ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺳﻮم اﯾﻦ

دﻋﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ ﺣﻤﺪ ﺑﺮ ﺧﺪا ﺑﺸﺮح ﻣﺎﺟﺮای اﻧﺒﯿﺎء
اﻟﻬﯽ در ﻋﺎﻟﻢ ذر و ﺷﺮط و ﺷﺮوط ﺑﻤﻘﺎم ﻧﺒﻮت رﺳﯿﺪن ﺑﺮ اﺳﺎس زﻫﺪ،
ﭘﺮداﺧﺘﻪ

ﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( وﻣﻌﺮﻓﯽ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ع( ﻣﯿﺮﺳﺪ

»…اﻧﻤﺎ ﯾﺮﯾﺪ اﻟﻠﻪ ﻟﯿﺬﻫﺐ
و ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت اﻫﻠﺒﯿﺖ
اﺳﺌﻠﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮا اﻻ
ﻋﻠﯽ)ع( را ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد

ﻋﻨﮑﻢ اﻟﺮﺟﺲ اﻫﻞ اﻟﺒﯿﺖ و ﯾﻄﻬﺮﮐﻢ ﺗﻄﻬﯿﺮا…«
و ﻣﺰد رﺳﺎﻟﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺷﺎره ﮐﺮده »… ﻗﻞ ﻻ
اﻟﻤﻮده ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ…« و در اداﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
»…ﻓﻠﻤ ّﺎ اﻧﻘﻀﺖ اﯾّﺎﻣﻪ … .ﻓﻘﺎل ﻣﻦ ﮐﻨﺖ اﻧﺎ

ﻧﺒﯿﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﻣﯿﺮه… «
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎ اﻋﻼم
ﺗﻮﻻﯾﯽ ،ﺗﺒﺮاﯾﯽ ،ﺗﻮﺣﯿﺪی،
ﻣﯿﮕﯿﺮد .در واﻗﻊ در اﯾﻦ
دﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد.
اﻫﻠﺒﯿﺖ ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد

ﻣﻮﺿﻊ و ﻣﻮﺿﻌﮕﯿﺮی دﻋﺎ ﺧﻮان ﺑﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎی
ﻣﻌﺎدی ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ارزﺷﮕﺰاری ﺻﻮرت
ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ و اﺻﻮل
ﺑﺮ ﻣﺼﺎﺋﺐ
ﺳﭙﺲ ذﮐﺮ ﻣﺼﯿﺒﺖ و روﺿﻪ ﺧﻮاﻧﯽ

»…و اﻻﻣ ّﻪ ﻣﺼﺮه ﻋﻠﯽ ﻣﻘﺘﻪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ ﻋﻠﯽ ﻗﻄﯿﻌﻪ رﺣﻤﻪ و اﻗﺼﺎء وﻟﺪه اﻻ
اﻟﻘﻠﯿﻞ ﻣﻤﻦ وﻓﺎ ﻟﺮﻋﺎﯾﻪ اﻟﺤﻖ ﻓﯿﻬﻢ و ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ و ﺳﺒﯽ ﻣﻦ ﺳﺒﯽ و
اﻗﺼﯽ ﻣﻦ اﻗﺼﯽ …«
و دﯾﮕﺮان

را ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ و ﻧﺪﺑﻪ و ﺿﺠ ّﻪ و ﻋﺠ ّﻪ

دﻋﻮت ﻣﯿﮑﻨﺪ

»…ﻓﻠﯿﺒﮏ اﻟﺒﺎﮐﻮن و اﯾﺎﻫﻢ ﻓﻠﯿﻨﺪب اﻟﻨﺎدﺑﻮن و ﻟﯿﺼﺮخ اﻟﺼﺎرﺧﻮن و ﯾﻀﺞ
اﻟﻀﺎﺟ ّﻮن و ﯾﻌﺞ اﻟﻌﺎﺟﻮن…«
و در اداﻣﻪ

ﺑﺎ ﻓﺮازﻫﺎی دﻟﺘﻨﮕﯽ و

ﺷﮑﻮه و ﺷﮑﺎﯾﺖ

ﺟﺴﺘﺠﻮی اﻣﺎم و

ﻣﺤﺒﻮب ﮔﻤﺸﺪه دﻋﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﺷﺮوع ﻣﯿﺸﻮد
»…اﯾﻦ اﻟﺤﺴﻦ اﯾﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ … اﯾﻦ ﺑﻘﯿﻪ اﻟﻠﻪ  ..اﯾﻦ ﻣﻮﻟﻒ ﺷﻤﻞ اﻟﺼﻼح و
اﻟﺮﺿﺎ…« ﺗﺎ در ﻓﺮازی ﺑﻨﺎم ﻣﺎدر ﻣﺤﺒﻮب ﻣﯿﺮﺳﺪ »اﯾﻦ اﺑﻦ اﻟﻨﺒﯽ
اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ و اﺑﻦ ﺧﺪﯾﺠﻪ اﻟﻐﺮاء و اﺑﻦ ﻓﺎﻃﻤﻪ اﻟﮑﺒﺮی …ﺑﺎﺑﯽ اﻧﺖ و اﻣ ّﯽ
ﻟﮏ اﻟﻮﻗﺎء و اﻟﺤﻤﯽ…«
و در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻬﺎ ﺑﺤﻀﻮرﻣﺤﺒﻮب رﺳﯿﺪن ﺑﺮای ﺧﻮاﻧﻨﺪه دﻋﺎ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ.
 -۲ﻗﺴﻤﺖ دوم دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﻀﻮر و زﯾﺎرت ﻋﺒﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻻو ﻋﺎﺷﻖ
ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد و ﻧﺪﺑﻪ ﮔﺮ در اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﺧﺎص و
ﺑﺎ ﻣﻌﺸﻮق
ﺑﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮش دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ را ﻣﯽ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ از راه ﻧﺰدﯾﮏ
ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﻨﺎﺟﺎت را ﺷﺮوع ﻣﯿﮑﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻧﺠﻮا ﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ
ﺑﺎ اوﺻﺎف ﻣﺨﺘﻠﻒ و رﻣﺰآﻟﻮد ﻣﻮﻻﯾﺶ را ﺻﺪا زده ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﻮری
ﺑﺪل ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ آرزوﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻣﻮﻻﯾﺶ در ﻣﯿﺎن ﻣﯽ ﮔﺬارد
»… ﻟﯿﺖ ﺷﻌﺮی اﯾﻦ اﺳﺘﻘﺮت ﺑﮏ اﻟﻨﻮی ﺑﻞ ای ُّ ارض ﺗﻘﻠﮏ او ﺛﺮی،
اﺑﺮﺿﻮی ام ذی ﻃﻮی او ﻏﯿﺮﻫﺎ…«
و از ﺳﺨﺘﯿﻬﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻻﯾﺶ درد دل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

»ﻋﺰﯾﺰ ﻋﻠﯽ َّ ان ﺗ ُﺤﯿﻂ ﺑﮏ دوﻧﯽ اﻟﺒﻠﻮی و ﻻ ﯾﻨﺎﻟﮏ ﻣﻨﯽ ﺿﺠﯿﺞ و ﻻ
ﺷﮑﻮی…«
ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﻮال ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﻮﻻﯾﺶ ﺑﯿﺎن ﻣﯿﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎﻧﺖ
ﺑﺮای ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدن راﻫﯽ ﺑﺮای ﻟﻘﺎء ﻃﻠﺐ و ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .و ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﻓﺮازﻫﺎ ﺣﺎل و ﻫﻮای ﻣﺸﺘﺎﻗﺎن دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ اﻇﻬﺎر
ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻮ آﻣﺎل و ﻣﻮرد اﺷﺘﯿﺎق زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﻣﻮﻣﻨﻪ و ﻣﻮﻣﻦ ﻫﺴﺘﯽ
و در اوج ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻮدن و ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺖ
در دﯾﺪار را آرزو ﻣﯿﮑﻨﺪ و زﻣﺎن دﯾﺪن ﻟﻮاء اﻟﻨﺼﺮ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت از ﻣﻮﻻ
و ارﺑﺎب ﺳﻮال ﻣﯿﺸﻮد.
 -۳ﺑﺨﺶ آﺧﺮ ﻗﺴﻤﺖ دﻋﺎﯾﯽ دﻋﺎی ﻧﺪﺑﻪ اﺳﺖ .ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺠﯿﺒﯽ ﮐﻪ
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻃﻠﺐ ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻓﺮاز آﻏﺎز
ﻣﯿﺸﻮد:
»… اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺖ ﮐﺸﺎف اﻟﮑﺮب و اﻟﺒﻠﻮی…« و در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ دﻋﺎ  ،دﻋﺎ
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد»…ﻓﺎﻏﺚ ﯾﺎ ﻏﯿﺎث اﻟﻤﺴﺘﻐﯿﺜﯿﻦ «..
و ﺧﻨﮑﯽ دل ﺳﻮﺧﺘﻪ اﻣﺎم
»…و ﺑﺮد ﻏﻠﯿﻠﻪ ﯾﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﯽ اﻟﻌﺮ ش اﺳﺘﻮی…«
واﺑﻼغ

و رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺤﯿﺖ ﺳﻼم ﺑﺮ اﻣﺎم

» …وﺑﻠﻎ ﻣﻨّﺎ ﺗﺤﯿّﻪ و ﺳﻼﻣﺎ…«
و ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺗﻤﺎم ﻧﻌﻤﺖ

ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ

»…و اﺗﻤﻢ ﻧﻌﻤﺘﮏ ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﮏ اﻣﺎﻣﻨﺎ…«
و دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و دﻋﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ دﻋﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و در آﺧﺮ ﻃﻠﺐ ﺳﻘﺎﯾﺖ از
ﺣﻮض ﮐﻮﺛﺮ و رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ اﺑﺪی از ﺧﺪاوﻧﺪ رﺣﻤﺎن و رﺣﯿﻢ ﻣﺴﺌﻠﺖ ﻣﯿﮕﺮدد
»…و اﺳﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﺣﻮض ﺟﺪ ّه …رﯾّﺎ روﯾّﺎ ﻫﻨﯿﺌﺎ ﺳﺎﺋﻐﺎ ﻻ ﻇﻤﺄ ﺑﻌﺪه ﯾﺎ
ارﺣﻢ اﻟﺮاﺣﻤﯿﻦ«.
اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( اﯾﻦ دﻋﺎی ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ را ﺑﺮای ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻣﺮﻗﻮم ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﺗﺎ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎ آﻣﻮزه ﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ از اﯾﻦ دﻋﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺘﻈﺎر ﺣﻘﯿﻘﯽ را در ﺧﻮد اﯾﺠﺎد
ﮐﺮده و ﺑﺎ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺷﻮر و ﺷﻌﻮر و ﻋﺸﻖ در ﻏﯿﺎب اﻣﺎﻣﺸﺎن ﻧﺪﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻏﯿﺒﺖ را ﺑﻈﻬﻮر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

