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آداب حاجتخواهی در صحیفه سجادیه
حجتاالسالموالمسلمینمحمـامینصادَیارمتانی 

*

مقدمه

دعا و نیایش یک ضرورت و نیاز فطری است .انسان با دعا شایستگی رفتن فیض ح تعالی
را پیدا میکند؛ درست مثل کودک نوزاد که با ریه خود توجه ماادرش را جلاب و شایر دریافات
میکند .دعا و نیایش وسایله ماؤ ری بارای خودساازی و راهکاار پیوناد نزدیاک میاان انساان و
خداست .براساس آوردههای وحیانی محبوبترین کارهاا بارای خادای تعاالی در روی زماین،
دعاست .از سوی دیگر ،ما انسانها و همه هستی نیازمند خداوند ،بلکاه عاین فقار و نیااز باه او
هستیم .ما آفریده اوییم و باید نیازهای خاود را باه پیشاگاه آفریاد ار خاود عرضاه نمااییم .دعاا
فتگوی دلبرانه عاش با معشوق و عریضه نیازمندانه در پیشگاه حضرت بینیااز اسات .در ایان
مقوله در صحعفه سجادیه نکتههای آموزنده آمده که سرمش نیایش و درس حاجتخواهی برای
حاجتمندان است .در این نوشتار به فرازهایی از صحعفه سجادیه اشاره میشود
 .1نیایش نیازمندانه

صحعفه سجادیه یک نیایشنامه نیازمندانه است .در نیایشهای نیازمندانه ،حماد و ساتایش
خدای حاجتدهنده بسیار مورد توجه نیایشگر است .از این روست که نخستین دعای صاحعفه
سجادیه با حمد و ستایش آغاز شده و در سراسر این نیایش نورانی حمد و ستایش خداوند ماوج
َ ُ َ َ َ
یِأغ َل َق َِع َن َاِب َ
ابِ
میزند .درخواست حاجت در صحعفه سجادیه چنین آمده است «الهمد ِِلل ِهِال ِذ
ََ َُ ُ
َ َ َ َ َ َ ُ
كر ُُِ؟ِ ََل َ
یِش َ
ِ،م َت ؛ 1سپاس خداوندی را که جز به
كيفِن ِط ُيق َِحم َدُ؟ِامِمت ِنؤ ِد
الهاج ِة ِِإَل ِِإل ِيهِ،ف
در نیاز را به روی ما فرو بست .چگونه از عهده حماد او بارآییم؟ کای سپاساش میتاوانیم
خودِ ،
* نویسنده و پژوهشگر.
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فت؟ هر ز نمیتوانیم».
این فراز از دعا در خصوص مسئله عرض نیاز در محضر بینیاز ،بازتاب حمد و ساتایش باه
عنوان پیش نیایش نیازمندانه است که در صحیفه سجادیه مورد توجه ویژه قرار رفته است؛ بارای
مثال در دعای روز عرفه چنین آمده است

ً
ً َ ً
ً
َ َ َ
َ َ َ
َ َ
ازیِ
لكِال َهم ُد َِحمدا َِی ُد ُوم ِِب َد َو ِامك َِوِلكِال َهم ُد َِحمداِخ ِالدا ِِب ِنع َم ِتك َِ،وِلكِال َهم ُد َِحمدا ُِی ٰو ِِ
ً
ً
َ
ُ
َ َ َ َ
َ َ َ
1
لد؛
ُصن َعك َِوِلكِال َهم ُد َِحمداِ َی ِز ُید َِعل ِِرضاك َِ،وِلكِال َهم ُد َِحملدا َِمل َ َِحم ِلدِکل ِ َِح ِام ٍ ِ
سپاس تو را ،سپاسی که به دوامت دائم ماند ،و تاو را ساپاس ،سپاسای کاه باه نعمتات
همیشه بپاید ،و تو را سپاس ،سپاسی که با احسانت برابری کند ،و تو را سپاس ،سپاسی
که بر خشنودیت بیفزاید ،و سپاس تو را ،سپاسی که باا ساپاس هار ساپاس زاری تاوأم

باشد.
َ ًُ
ُ ََ َ
لكِال َمز َ
یلدِب ُو ُفلورُ َِ،و َِتص ُللهُِ
وجلب ِِبكر ِم
ِِ
ِ
امام پس از ستایش نیازمندانه فرموده است «حمداِی ِ
ِ ِ
َ ً
َ
لك؛ 2سپاسی که به کرمت باعث افزونی نعمت و وفور آن ردد ،و از باب
ِب َم ِز ٍید َِبع َد َِم ِز ٍیدِطوَل ِِمن ِ

احسان پس ازهر فزونی آن را به فزونی دیگر برسانی» .پس نخساتین ادب حاجات خواساتن در
صحعفه سجادیه این است که نیازمند ،عرض نیاز خود را با حمد و ستایش آغاز کند.
 .2حاجتخواهی امیدوارانه

یکی از آداب حاجت خواستن از خداوند امید به اجابت دعا ویقین به برآورده شدن حاجات
َ َّ َ َّ َ ٌ ُ ُ َ ْ َ َ ََّ َ
َ ََ َ
الداع ِإذا
است .خداوند متعال در قرآن میفرماید « ِإذا َسألك ِع َب ِادي ع ِني ف ِإ ِني قریب أ ِجیب دعوة
ِ
ِ
َد َع ِان؛ 3هر اه بند ان من از تو پرسند ،من به آنها نزدیکم ،هر اه کسای مارا خواناد دعاای او را
اجابت کنم» .در صحعفه سجادیه درباره نیاایش امیدواراناه باهعنوان راهکاار ارفتن حاجات از
َ 4
خداوند ،نکتههای درسآموز بسیار آمده که از آن جمله است « َو َ
ِیاِمن ََِل ُِی َجاو ُز ُُ َِر َج ُاء َ
ين؛
ِالر ِاج ِ
ِ
ای کسی که امید امیدواران از او نمی ذرد (و برتر از او کسی نیست که به او امیدواری باشد)».
در فرازی دیگر آمده است

َُ َ َ ََ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََ َ ََ
َ
ُّ
ِاللد َعاء َِ،و َِو َعلد َ
ِاْل َج َابلةِ،
ت
ِ
ل
اللهمِفكماِأمرت ِِبالتوب ِةِ،وِض ِمنتِالقبولِ،وِحثثتِع
ِ
ِ
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َ
َ َ
َ
َ َ ََ ُ َ َ َ
ِآل ِه َِ،وِاق َب ِتو َب ِت َِ،وَِلِتر ِجع ِن َِمر ِج َ ِالخ َيب ِة ِِمن َِرح َم ِتلک؛ 1باار
فص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
الها! همان ونه که به توبه و باز شت فرمان دادی و پذیرش آن را ضمانت فرمودی ،و بر
دعا ترغیب نمودی و نسبت به آن وعاده اجابات دادی ،پاس بار محماد و آلاش درود
فرست ،و توبهام را قبول کن ،و از رحمتت ناامید و مأیوسم باز مگردان.

در مثنوی داستان جالبی بیان شده است کسی پیوسته از خدا طلب حاجات میکارد ،شابی
شیطان بر او ظاهرشد و فت چرا خود را خسته میکنی؟ لبیک نخواهی شنید .او از دعا دلسرد
شد و ناامیدانه به خواب رفت .در خواب از او پرسیده شد چرا از دعا و طلاب حاجات دلسارد
شدی؟ او فت شاید مردود در اه خدا باشم ،لذا لبیک او را دریافت نمیکنم .در آن حال باه او
فته شد
تًــتآزاللــهتــولـــبیکماســت 

وآزنیــامودردوســومتپیــکماســت 

نـوـی ـــــایتــــو 


اوچاره
حیلــــه

نـذبمایودوتــــشاداــنپـایتـو 





ترسوعشقتـوکم ــلطـاماسـت 






مـــر ــرـــاربتــولــــبیک است 2


 .3نقطه امید

ون
انسان نه تنها نیازمند و محتاج ،بلکه عین نیاز و نیازمندی است .از ایان رو حاوایج وناا ِ
کوچک و بزرگ دارد که در آغاز و انجامش نیازمند به ح تعالی است.
در اول دعای سیزدهم صحعفه درباره تنها نقطه امید بودن خداوند در دعاا و حاجاتخواهی
َُ َ ُ َ َ َ َ
َ ُ َ
َ َ
ِوِ َ
لات؛ 3خادایا ای آخارین
یاِملن ِِعن َلد ُُِنيل ِالط ِل َب ِ ِ
ات َ ِ
آمده است «اللهمِیاِمنته ِمطل ِبِالهاج ِ
مقصد آرزوها ،و ای کسی که در اه او جاای دسات یاافتن باه خواستههاسات» .معناای دعاای
حضرت میتواند این باشد که وقتی همه درها به روی انسان نیازمند بسته شد ،آخرین نقطه امیاد
او که هیچ اه درش به روی بنده او بسته نخواهد شد ،در اه خداوند متعال است .در هر صاورت
فراز یاد شده بلند و درسآموز است و به انسان نیایش ر میآموزد که در هنگامه عرض حاجت از
کجا شروع و چگونه عرض نیاز کند؟ انسان در نیازهای ابتدایی ،متوسط و نهایی خود تنهاا یاک
ً
نقط امید یا امید نهایی دارد و او خداوند است و ا ر احیانا بهواسطه عوامل و وسایط کامروا و نیاز
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او بر آورده یا نامالیمات و رنج و ناخوشی از او برطر میشود ،در واقع آن واسطه ،مجرای فیض
الهی بوده و نه مبدأ فیض یا واسطه دفع و رفع ناخوشی بوده است .این همان نکتاهای اسات کاه
َ
قرآن کریم فرموده است « َو ما ِب ُک ْم ِم ْن ِن ْع َمة ف ِم َن َّالل ِه؛ 1و هر نعمتی که دارید از جانب خداوند
است» .بدین ترتیب فراز یاد شده دعای صحعفه پیام خاص خاود را دارد و درس حاجاتخواهی
از خداوند است.
 .4نیایش فقیرانه

در صحعفه سجادیه درباره دعا و نیایش فقیران به نکتههای زیباا اشااره شاده؛ از جملاه آماده
َ
َ َ َ َ ُ
َ ُ َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
کِوِأنتِأل ِال ِغ َن َِعن ُهم َِوِن َسب َت ُهم ِِإلل ِالفق ِلر َِو ُِللمِألل ِال ِفق ِلرِ
است «ت َم َّدحت ِِبالغ َن ِاء َِعنِخل ِق
َ
ِإليک؛ 2تو وجود خود را به بینیازی از همه خل ستودهای و تو به بینیازی از ایشان شایستهای و
ایشان را به نیازمندی و فقر نسابت دادهای و ایشاان سازاوار چناین نسابتاند» .در ایان فاراز باه
بنیادیترین مسئله معرفتی و اساسیترین راهکارحاجت خواهی اشاره شده و آن ایان کاه باه ماا
آموخته است باید فقیراناه از خادا طلاب کنایم .وقتای در قارآن داساتان حضارت موسای را
میخوانیم متوجه میشویم که حضرت موسی به نزدیکی منطقهای رفت که در آن آب وجاود
داشت و متوجه دختران شعیب شد که وشهای ایستادهاند و جلو نمیآیند .حضارت موسای
وسفندان دختران شعیب را آب داد که قرآن در آیه  24قصص این موضوع را بیان میکند که پس
از آب دادن به وسفندان ،رفت و زیر سایهای نشست .حضرت موسای باه خداوناد فرماود
َ َ
َْ
َّ
« َر ِ َّب ِإ ِني ِل َما أن َز ْل َت ِإ َل ََّی ِم ْن خ ْیر ف ِق ٌیر؛3پرورد ارا مرا به هر چیزی که خیر است برسان» .کاه در
این آیه به نکتههایی اشاره شده که برای زند ی امروز جوانها بسیارآموزنده است
اول آنکه باید از خدا زیاد خواست ،زیرا قدرت خداوند و کرمش نامحدود اسات و نبایاد از
خداوند درخواستهای کم داشت .همچنین با توجه به دعای حضرت موسی انسان بایاد از
خداوند خیرش را بخواهد .حضرت موسی زمانی این دعا را به در اه خداوند کرد کاه قبال از
آن به دختران شعیب احسان و نیکی کرده بود و این برای ما درسی است که وقتای دعاایی داریام
قبل از آن احسان کنیم.
در ادامه ماجرا میخوانیم که آن حضارت هام دارای شاغل و امنیات میشاود و هام ازدواج
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میکند.
امروزه ممکن است برخی افراد مشکالت حضرت موسی را داشته باشند؛ یعنی هم نیااز
به ازدواج ،هم شغل و هم امنیت داشته باشند .این افراد باید از قرآن بیاموزند و برای برآورده شدن
حاجات و دعاهایشان مثل آن حضرت احسان کنند.
 .5تنها امیدگاه نیازمندان

در نیایش حاجتطلبانه باید به سراغ سرچشمه فیض رفت .در صحعفه سجادیه چناین آماده
َ
ََ
َ
َ
َ َ َ َ َ َ
َ
لکِف َقلد َِط َل َ
لب َِح َاج َت ُله ِِفل ِ
ِصرِفِالفق ِر َِعنِنف ِس ِه ِِب
است «ف َمن َِح َاول َِس َدِخل ِت ِه ِِمن ِِعن ِدکِ،وِرام
ََ َ َ َ َ
اِ،وِأ َت ِط ِل َب َت ُه ِِمن َِوج ِه َها؛ 1از این جهت هر کس رفع نیاز خود را از جاناب تاو بخواهاد و
مظا ِنه
بر رداندن فقر را ازخویشتن به وسیله تو طلب کند .به راستی که حاجتش را درجایگاه اصلی خود
خواسته و به دنبال مطلبش از راه صحیح رفته اسات» .در ایان فاراز از دعاای حضارت در واقاع
آدرس مظان و امید اه حاجت نشان داده شده است .تنها امید اه نیازمندان خداست .او از شنیدن
دعا و نیایش و طلب حاجت بند ان هر ز خسته نمیشود و ماالل نمی یارد؛ آنجاا کاه عرضاه
میدارد
ََ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ
َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ
ِیلاِملنَِلِت َب ِلدلِ
ِیاِمنَِلِتف ِن ِخزا ِئنلهِالمسلا ِئ ِو
وِیاِمنِِیرغب ِِإل ِيهِوَِلِیرغبِعنهِو
َ
َ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
كم َت ُهِال َو َسائ ُ َِو َ
َ
ُ
ُ
ح َ
َ
ِیاِمن ََِل َِتن َقطل ُ ِعنلهِح َلوائجِالمهتلاجينِوِیلاِملنَِلِیعنيلهِدع ُ
لاءِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ 2
ين؛ و ای آنکه به تو رو کنند و از تو روی برنتابند .ای که درخواستها نجهایت
الد ِاع ِ
را فانی نمیکند و ای که هیچ دستاویزی حکمت تو را تغییار نمیدهاد و ای کسای کاه
رشته نیاز نیازمندان از تو قطع نمی ردد و ای که دعای دعاخوانان تو را خسته نمیکند.

پس بدین ترتیب یکی از روشهای حاجتخواهی این است که حاجت و عرض نیازها باید
به پیشگاه خداوند عرضه شود که او تنها مظان و امید اه حاجتروایی اسات و خاود نیاز وعاده
اجابت فرا یر داده است 3.در نتیجه بر اساس سایره نیایشای حضارت ساجاد در صاحعفه و
جاهای دیگر خداوند تنها امید اه برآورده شدن حاجات است و نیازمندان باید باه در ااه او روی
آورند که به هیچ نقطه دیگری غیر او امیدی نیست.

 .1صحعفه سجادیه ،دعای  ،13ص .101
 .2همان.
 .3غافر .60
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 .6حاجتخواهی موحدانه

یکی از آداب دعا و نیایش نیازمندانه ایان اسات کاه انساان موحداناه حاجات بخواهاد .در
صحعفه سجادیه به نکتههای درسآموز اشاره شده است؛ آنجا که عرض میکند

َ َ
َ
ََ َ َ
َ َََ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ
َ
لاِدونلکِفقلدِت َع َلرضِ
َو َِمنِت َو َج َِهِ ِب َه َاج ِت ِه ِِإل ِأ َح ٍد ِِمنِخل ِقکِأوِجعللهِسلببِنج ِهه
َ َ
َ َ َ َ َ
ان؛ 1و هر کاه در نیااز خاود باه یکای از
ِاْلح َس ِ ِ
ِلل ِهرم ِانِ،واستهق ِِمن ِِعن ِدکِفوت ِ

آفرید ان تو رو کند ،یا او را به جای تو وسیله برآمدن حاجت قرار دهد ،بیشاک
خود را در معرض نومیادی آورده و از جاناب تاو سازاوار محرومیات از احساان
شته است.
اما دلیل این قضیه در فراز دیگر بیان شده که فرمود

َ َ َ َُ ُ َ ُ َ ً
اجا َِو َِأ َن َِیر َغ ُب ُِمعدمِإ َل ُِمعلدم َِف َق َصلد ُت َ
کِ،یلاِ
ُسب َه َان َِر ِب ِکيفِیسألِمهتاجِمهت
ٍِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ،ب َّ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
الثق ِلة ِِبلک؛ پااک و منازه اسات پرورد اارم،
ِإل ِه ِِ
الرغب ِةِ،وِأوفدتِعليک َِرجا ِئ ِِب ِ
چگونه نیازمندی از نیازمندی طلب نیاز کند؟ و چگونه تهی دستی از تهی دستی دیگار
دایی کند؟ پس ای خدای من از سر شوق و رغبت آهنگ تو کردم و از بااب اطمیناان
امید خویش به تو بستم.

بنابراین از نظر صحعفه سجادیه غیر از خدای بینیاز ،هیچ کسی شایسته آن نیسات کاه از او
حاجت خواسته شود ،چون غیر از او همه محتاج و فقیر و عین فقر هستند.
 .7حاجتخواهی متوسالنه

یکی از روشهای حاجتخواهی توسل است .این روش یک نقشه راه بارای نیال باه هاد
است و نه تنها با توحید منافاتی ندارد ،بلکه جلوه حاجاتخواهی موحداناه اسات .در صاحعفه
سجادیه توسل به محمد و آل محمد موج میزند و در هر فراز از این نیایشناماه ناورانی ،از
صلوات بر پیامبر و اهل بیت او به عنوان مقدمه خواستههای معنوی استفاده شاده و در
خود دعای سیزدهم که مخصوص طلب حاجت از خداوند است چندین بار به توسل اشاره شده
که از آن جمله است

َ
َ َ ً َ َ ً َ ً َ َ َ ََ َ َ َ ُ َ َ
ِأ َملد َل َ
َ َ ََ ُ َ َ َ
اِ،وِ
ِآل ِهِ،صهةِدا ِئمةِن ِاميلةَِلِان ِقطلاع ِِأب ِلدلاِوَِلِمنتهل ِ ِ
وِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
اج َع َِذل َ
کِعو ًناِل َِو َِس َب ًباِل َن َجاح َِطل َبت ِ،إ َنل َ
ِکلر یمِ؛ 2وبرمحماد و آلاش
ل
اس
کِو
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
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درود فرست؛ درودی دائمی و فزاینده که انقطاع نپذیرد و زمان آن را پایانی نباشاد
و این درود را برای من مددکار قرار ده و سبب برآمدن حاجتم اردان؛ هماناا کاه
تو کار شای کریمی».
پس حاجتخواهی متوسالنه نه تنها با توحید منافاتی نادارد ،بلکاه راهکاار توحیادی بارای
جلب عنایت الهی و دریافت فیض متعالی اوست .حضرت می وید

َ
َ َ
َ ََ ََ
َ َ ََ ُ َ َ َ
َُ َ َ ََ ُ َ َ َ
ِآل ِهِ،ک َماِاس َتنقذت َن ِاِبل ِهِ،
ِآل ِهِ،کماِلدیتن ِاِب ِهِ،وِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
اللهمِص ِ ِعل ِمهم ٍدِو ِ
َ َ َ
ِص َِع َل ُِم َه َمد َِوِآله َ
َ َ
ِ،ص َه ًة َِِتش َف ُ َِل َن َاِیو َمِالق َ
يام ِة َِو َِیو َمِالفاق ِة ِِإليک؛ 1باار الهاا! بار
ٍ ِِ
ِ
و ِ
محمد و آلش درود فرست؛ همچنان که به وسیله او ما را هدایت فرمودی ،و برمحمد و
آلش درود فرست؛ همچنان که به سبب او ما را رهایی کرامت کردی ،و برمحمد و آلش
درود فرست ،چنان درودی که در قیامت و در روز نیاز به تو از ما شفاعت کند.

بنابراین یکی از درسهای صحعفه سجادیه در باب حاجتخواهی از خداوند این اسات کاه
حاجتمند باید متوسالنه به در اه ح تعالی عرض نیاز کند .در این باره سعدی چاه زیباا فتاه
است
خــــاـایـــهحــــقی ـــیراعمـــه 

کــهیــرَــولاــــمازکــ مخاتمــه 

اتـــردعـــوتمردک ـــیورَبـــول 

مـــنودســـتودامـــازآلرســـول 2









 .8حاجتخواهی مجدانه

اصرار و جدیت در طلب حاجت از خداوند نقاش مهمای در بارآورده شادن حاجات دارد.
فرمود « َرح َمِِ َّالل ُهِِ َعب ًدا َِط َل َبِِإ َل ِِ َّاللهِِ َح َاج ًة َِف َأ َل َّحِِف ُّ
اء؛ 3خداوند بندهای را
يِالد َع ِ ِ
پیامبر اسالم
ِ
ِ
ِ
ِ
که از او طلب و حاجتی دارد و برآن پافشاری میکند ،مورد رحمت خویش قرار میدهد» .ایان
نکته در صحعفه سجادیه نیزمورد توجه قرار رفته است؛آنجا که عرضه میدارد

َ
َ
َ
یِ،و َت َق َط َعت ُِد َِ َ
َ َ َ َ َ َ َ ُ
اِجهد َ
َُ َ َ
اِح ِيل َِ،و َِس َولت ِِل ِنف ِس ِ
ونه ِ
اللهمِو ِِل ِِإليکِحاجةِقدِقص َرِعنه ِ
َ
َ
َ
َ ََ َ
َ
يکِ،و ََِل َِیس َتغن ِف َِطل َباته َِعن َ
َ
کِ،و ِِل َِزلة ِِمن َِزلل ِ ِ
اِإل َِمن َِیرف ُ َِح َوا ِئ َج ُه ِِإل
ِ ِ ِ ِِ
رفعه ِ
َ
َ ََ
َ
َ 4
َ
ُ
َ
ين؛ خداونادا! باه در اهات حااجتی آوردهام کاه
اتِالملذ ِن ِب ِ
الخ ِ
اط ِئينِ،وعث َرة ِِمنِعثر ِ

 .1همان ،ص.215
 .2مصلحالدین سعدی ،کلعات سعدی ،ص.213
 .3محمد بن یعقوب کلینی ،الکافی ،ج ،2ص.4۷5
 .4صحعفه سجادیه ،دعای  ،13ص .102
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قدرت دستیابی به آن را ندارم و رشته چاره جوییام درمقابل آن سسته و نفس من در
نظرم چنین آراسته که آن نیاز را به کسی اظهار کنم که او خود نیازهایش را باه در ااه تاو
میآورد و در خواستههایش از تاو بینیااز نیسات و ایان لغزشای اسات از لغزشهاای
اشتباهکاران و درافتادنی است از درافتادنهای ناهکاران.

پس حاجت خواهی مجدانه برای رسیدن به حاجت مهم است .نقل شده کاه مارد نابیناایی
خدمت پیامبر اکرم آمد و فت ای رسول خدا! از خدایت بخواه که مرا شفا داده و چشمانم
را به من باز رداند .پیامبر فرمود ا ر خواستی دعا میکنم و ا ر خواساتی صابر کان .ایان صابر
برایت بهتر است! و شاید مصلحت تو در همین حالت باشد .ولی پیرمرد بر خواساتهاش اصارار
کرد .پیامبر به او دستور داد تا وضوی کاملی رفته و بعد ازخواندن دو رکعت نماز ،دعا کرد.
ّ
راوی این داستان می وید ما در همان مجلس نشسته بودیم و سخن می فتیم ،مدتی ذشات،
دیدیم مرد نابینا وارد مجلس شد ،درحالی که هیچ آ اری از نابینایی در او نبود و چشم او روشان
بود 1.حافظ چه زیبا سروده است
دستامعلبنـارمتاکـاممـنیرآـــ 


ـاتنرسـیهنانازـانازمتـنیرآـــ 2


 .9حاجتخواهی خاضعانه

نزدیکترین حاالت بنده به خداوند متعال در سجده است ،چون انسان هر اندازه در پیشاگاه
ربوبی خاکیتر و به خاک نزدیک ردد ،معرفت او به خداوند بیشتار میشاود لاذا نمااز زار در
حال رکوع پرورد ارش را به اسم «العظیم» و در حال سجده به اسام «االعلای» میخواناد .در
ُ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ ُّ َ َ َ َ َ َ ُّ َ
اأ َذل َ
لين َِو ِِمثل ِاللذ َر ِةِأوِ
دعای عرفه صحعفه سخنی حکیمانه دارد «وِأِناِبعدِأق ِِاأق ِللينِوِأذ ِلِ ِ
ُد َون َها؛ 3ای خداوند! من کمترین کمترانم و خوارترین خوارترانم ،همانند ذرهای یا حتای کمتار از
ِ
آن» .بنابراین خضوع بهترین حالت برای دریافت فیض الهی است و سجده کامالترین نماایش
خضوع بنده در پیشگاه ربوبی است؛ چون باالترین و شریفترین عضو بدن انساان کاه پیشاانی
اوست ،روی خاک ذاشته میشود که پساتترین موجاود اسات ،و باا پرورد اارخویش نجاوا
میکند؛ از این روست که دعا و حاجت خواستن از خدا در این حال زودتر مساتجاب میشاود.
َ
بر همین اساس دردعای سیزدهم صحعفه دردعای سجده آمده است « َوِمن َِح َاجت َ
ِیاِر ِبِکذ َاِوِ
ِ
ِ
 .1محمد بن احمد ذهبی ،تاریخ االسالم ،ج  ،1ص .365
 .2شمسالدین محمد حافظ شیرازی ،دیوان حافظ ،ص .155
 .3صحعفه سجادیه ،دعای  ،41ص .341
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َ ََ ُ َ َ
َ َ ُ
َ َ ُ َ َّ َ
َ
َ َ َ
کِب َ
ِ،ف َأس َأ ُل َ
ک َِوِب ُم َه َمد َ
کِعل ِيهمِ،أنَِلِت ُر َِد ِن ِ
ِآل ِهِ،صلوات
ِو
کذاِفضلکِآن َس ِن ِ،و ِِإحسانکِدل ِن
ِ ٍ ِ
ِ
َ ً
خا ِئ ِبا؛ 1وحاجتم ،پرورد ارا! چنین و چنان است .فضلت به من آرامش میدهد و احسانت راهام

مینماید .پس از تو ،به ذات مقدست و به محمد و آلش
در اه ناامید مگردانی».
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