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 1زهرا جلیلی

 چکیده
گهر دعها از  دعا در اصط ح متون دینی، خواندن مقا  ربوبى و طلهب نیهاز از اوسهت. حهال ا

باشد، دیبایى لف  و معنها ههر دو را داراسهت و بههر، انسهان را از دعها  ۷ان اما  معصو دب
کهههه  ؛کنهههد. از ،ملهههه ایهههن ادعیهههه، دعهههای شهههری  صهههباح اسهههتدوچنهههدان مهههی دعهههایى 

کننهههد، را بههها روش راز و نیهههاز بههها معبهههود آشهههنا نمهههود، و وی را بهههه معهههارف بشهههری هرچهههه  دعا
ههایى لفظهی و معنهوی الفهاظی مهزین بهه آرایههنمایهد. دعهای صهباح در قالهب تهر مهینأدیک

کهه از ،ملهه آن توافهه  و تقابهل اسهت. ایهن ،سههتار سهعی   - بهه روش توصههیفی کهرد،اسهت 
کهه تحقیه   کاوی قرار دهد. سؤالی  تحلیلی، دعای مذکور را از زاویه تواف  و تقابل، مورد وا

در دعهای صهباح : تواف  و تقابهل مو،هود این است ،به آن پاسخ دهد کندمیت ش  حاضر
کههار رفتههه کیفیتههی هههر چههه بیشههتر  در چههه معههانی بههه  گوینههد، را بهها  اسههت؟ و چگونههه مقصههود 

است؟ تواف  و تقابل دعای صباح در معانی مختلفی همچون حمد و ثنای  روشن نمود،
 ،نخسههت ،. در ایههن پههژوهشاسههت، طلههب اسههتهفار و ماننههد آن ۹الهههی، درود بههر پیههامبر

اسههت. آنگهها، توافهه  و تقابههل مو،ههود، بههه قههدر وسههع  و تقابههل آمههد، تعریفههی ا،مههالی از توافهه 
گردید همقال کلمات و موسیقی  ،. حاصل سخناست ،تبیین  که تقارب بین حروف و  آن 

کوتها، و بلنهد، و اسهتفاد، از آرایهه معنهوی توافه  و تقابهل، در آن و تناسب بین مصوت ههای 
ک   و تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر اخدمت معن  .است ،مخاطبان آن بودی 

 .معنوی، دعای صباح، تواف ، تقابل ، آرایه۷اما  علی ها:کلیدواژه
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 مقدمه. 1
ک   هموار، از مرتبت بسأایى برخوردار بهود و لکهن در دوران پیهامبر خهاتم از  اسهت ،سخن و 

أ یآمان اعجههازیههگردیههد تهها ب ۹بههه مشههیت الهههی معجههأ، پیههامبر ؛ دیههرامنههد شههدمرتبتههی بههاالتر بهههر،
آوردی طلبهد. از رمهوز معجهأ، را بهه ههم انگیهأ آن، فصهحا و بلههاشهگفت یکلمات همهرا، بها معهان

کتاب اله کهه نهه من وراسهت و نهه مسهجع و منظهو . و در یهک  ی اسهتبودن آن، اسلوب خاص 
که در اوج اقتضایوایغ و شیک  ، سخن بل سهت یسهبب نى. باست ،ان شدیحال ب یى است 

کهه   نبههوی و علههوی و امامههان  آن ۹امبراعظمیههکههه پ کبههر نامیههد. در مرتبههت بعههد از آن،  را ثقههل ا
کهه   از آن ابواالثمههه :معصههو  کتههاب وی، روش  :اسههت. و در بههین اثمههه امههارت  کههه  اسههت 

تههر، ای نههازلب  ههت نهها  یافههت. لههذا در صههدر راز و نیههاز بهها معبههود، ادعیههه قرآنههی اسههت و در مرتبههه
کههریم اسههت  ۷ادعیههه مههأثور از حضههرت علههی . و از ،ملههه آن، دعههای اسههتکههه تههالی تلههو قههرآن 

شری  صباح است. پیش از ورود به معرفی آن، مختصری در خصوص ،ایگها، دعها در متهون 
  شود.اس می آورد، می

کیددر معارف اس می  کهه از ،ملهه آن مهی بسیاری بر دعا و منا،هات تأ که   شهد،  تهوان بهه 
که فرمو کریم اشار، داشت    :دخدا در قرآن 

 1؛(قُ لش َیعَبأ بکم رب ى لولش دعاؤکم)
  2پروردذارم ب  شما ارجی ننهد. ،بگو اذر دعایتان نراشد

که باالترین عبادت امت اس می را بعد از قرا آنجا  ؛داندت قرآن، دعا میثو یا حدیو نبوی 
 که فرمود: 

  3.افضُل عبادِة ُامت بعدح قراءِة القرآن الدعاُء 
که د ر آن خداوند به بندگان اذن دعا فرمود و خهود را ضهامن ا،ابهت نمهود و یا حدیو علوی 

کند  :بند، را امر فرمود از او بخواهد تا عطا نماید و رحمت طلبد تا مهربانی 
ةةلح لةةک  ف  ِِ و اَلٍِض قةةد اِذنح لةةکح   الةةدعاء و تکح و اعلةةم ان الةةذی بیةةده خةةزائُن السةةموا

ک و تس ُه ِلیرْححکح باَلجاب  و ممرکح من تسألُه ِلیعطیح   4.ترْحح
                                                           

 .۷۷، آیه فرقانسور، . 1
  .۵۵۷، صترجمه قرآن کریم. 2

 .۳۰۰، ص۹۰، جبحار االنوار. 3
 .۹۲۳، صترجمه و شرح نهج البالغه. 4
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ماننهههد  ؛اسهههت ،در خصهههوص اوقهههات دعههها و زمهههان اسهههتجابت آن نیهههأ روایهههات فراوانهههی آمهههد
گهواهی دادن و  قراثتاستجابت در زمان  قرآن و یا هنگا  نزول باران و یها وقهت اذان و یها هنگها  

کهه د 1کلینهی الکاافی در ۷مانند آن. از ،مله آن احادیو، روایتهی از امها  معصهو  ر آن اسهت 
کههه یکههی از آن اوقههات، سههاعات  اسههت ،بهتههرین زمههان اسههتجابت دعهها، چهههار زمههان معرفههی شههد

 اولیه صبح است.

 متن حدیو چنین است:

 .و بعد اْلبر  ،و بعد الظهر ،و بعد الفجر ،  الوتر :ُیستجا  الدعاء   اربع  مواطنح 

کتههاب  مههؤمِن  ونههد بنههدگاِن کههه خدا اسههت ،آمههد ۷از ابههو،عفر 2و در روایتههی دیگههر در همههین 
کنند، در سحرگاهان تها طلهوع آفتهاب را دوسهت دارد که    .بسیار دعا سهپس ایشهان مخهاطبین 

گشهایش درههای آسهمان و خود را توصیه به دعا در سحر تا طلوع آفتاب مهی نمایهد و علهت آن را 
 :کندتقسیم ارزان و زمان استجابت حا،ات بزر  تبیین می

ةاء  ی   مةن عبةاده ا إن  اهللح   عبةد  دع 
کةل ح عاء   السة ر ا  طلةٌذ  ،ْلةؤمننی  فعلةیکم بالةد 

ُح فیةةا ابةةواُ  السةةماء ،الشةةمق ةةت ح فح ُِ ةةا سةةاع    ةةُم فیةةا اَلر اُق  ،فاهن  س  قح ُِ ةة فیةةا  ،و  قَضح ُِ و 
وائُج الِعظاُ .   احلح

کتهاب  ،در روایتی دیگهر کهه ،لهد اول آن مشهتمل بهر ادعیهه  - 3ابهن طهاووس اقبال االعمالدر 
نیهأ در بهار، زمهان  - ههای سهال اسهتو شوال و ،لهد دو  آن اعمهال دیگهر مها،رمضان باری ما، م

از ،انههب قاضههی  هنگهها  سههحر منههادی ،کههه همههه شههب اسههت ،سههحر و اسههتجابت دعهها آمههد
که معنحا،ات، ندا درمی کهه آیها سهاثل و طالهب و توبهها ی آن اینادهد  ای هسهت کننهد،ست 

  که مراد و مطلبش روا شود.
کند و بهه ،وینهد، شهر طالب خیر را دعوت به آمدن به بارگا، الهی می روایت منادِی  فامدر اد
که از بدی دست بردارد. متن حدیو چنین است: پیا  می  دهد 

کل لیل  ینادی مناد  عن مالک قضاء احلاجةاِ مبةا معنةاه: هةل مةن سةائل   هةل مةن  ؟س ر 
راهل من مستبفر  یا طال ح اْلیر مقِبل و یا ط ؟طال    ِْ   ؟ل ح الشر  مق

                                                           
 .۴۷۷، ص۲، جکافیال. 1
 .۴۷۸، ص۲، جهمان. 2
 .۱۵۶، ص۱، جاقبال االعمال. 3
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کتههاب  یههارات و اعمههال  - 1شههیخ طوسههی مصااباح المتهجااددر  کههه مشههتمل بههر ادعیههه و د
کههه از ،ملههه آن،  - مسههتحب ایهها  سههال اسههت ادعیههه فراوانههی بههرای سههاعات اولیههه صههبح آمههد، 

کههه بههه زمههان سههحر اختصههاص دارد. در بخشههی از آن شههخص داعههی، پرودگههار را  ،دعههایى اسههت 
و وی را اندوخته در روز سختی و همرا، در شهدت و دوسهت در نعمهت و  ،مورد خطاب قرار داد

بخهش پروردگار را پوشانند، زشتی و ایمنی ،نماید و سپس در ادامهنهایت آمال خود معرفی می
کنهههد و بعهههد از توصهههیفاتی ایهههن چنهههین، از خداونهههد تهههرس و درگذرنهههد، لههههأش خهههود معرفهههی مهههی

گنا، او درگذرد و ویمی که از    :را ببخشد خواهد 
کةربت ت    ت ،یا عد  انةص  ،و یةا غةایت   ٍغبةت ،و یةا و     نعمةت ،و یةا صةاحب   شةد 
ت ت ،الساتر عٌٍ وعح ت ،و اْلؤمن ر ثر  .فاغفر   خطیئت ،و اُْلقیل عح

کدا  چهراغ راههی :ادعیه مروی از اثمه اطهار ،و بدون شک کهه طریه  سهلوی را ا هر  سهت 
 :سهنگ منسهوب بهه ابواالثمههگهران ایهن ادعیهه و دعای صباح از ،مله نمایاندبه سالک می

ایهن دعهای عظهیم القهدر را بهه  ۷امها  علهی 2بحاار االناواربنا بر نقل ع مه مجلسی در  .است
بنهها بههر منبههع مههذکور،  ،هههای ایههن دعههاکتابههت فرمههود. و اقههد  نسههخه ۹تعلههیم حضههرت رسههول

کوفی و نگارش اما نسخه گهردد و یحیهى برمی ،ن۲۵ه تاریخ آن به سال ک ۷ای است به خا 
نسههخه  ،۷از آن نسههخه مههزین بههه دسههت خهها مبههاری امهها  علههی ۷۳۴بههن قاسههم علههوی در سههال 

 . است هخود را نگاشت
که موضوعات متعددی دارد  ؛این دعای شری ، در برگیرند، مفاهیم و معانی واالیى است 

حمیههد و تمجیههد خداونههد، درود و موضههوعاتی همچههون حمههد و ثنههای حهه ، تبیههین قههدرت او، ت
، امید به بخشش ح ، توصی  نفس و سرکشی مرکب او و پنا، بهردن ۹تحیت بر رسول خدا 

 به ساحت ربوبى و مانند آن. 
گهران قهدر در قالهب علهو  چهارگانهه علهم بیهان، یعنهی تشهبیه و اسهتعار، و مجهاز و این دعهای 

هههای لفظههی نظیههر، طبههان و مقابلههه و آرایهههالهههای معنههوی علههم بههدیع چههون مراعههاتکنایههه و آرایههه
از نظهر دال و مهدلول  ،شهود. در حقیقهتبیهان مهی مانند ،ناس، موازنه، سجع و مانند آن ،بدیع

گفتهار ت شهی اسهت نهاچیأهر دو دی یهه توافه  و تقابهل  باست. ایهن  تها مهتن دعهای صهباح را از زاو
کند. در خصوص توافه مو،ود در کاوی   جاواهر البالغاه  و تقابهل در آن، به قدر وسع خویش وا

                                                           
 .۵۹۸، ص۲، جمصباح المتهجد. 1
 .۲۴۷، ص۹۱، جالنواربحار ا. 2
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کهههه  کهههه توافههه  و تناسهههب یعنهههی ،مهههع بهههین دو مفههههو  م بهههت و یههها چنهههد مفههههومی  آمهههد، اسهههت 
ییِمیُع اْلَبِصییُِل ): ماننههد ؛گوینههدبههه آن مراعههات النظیههر هههم مههی ونههد امتناسههب و مقابلههه و  1.(َوُهییَو الس َ

کهه درمقابهل ههم باشهند معنهای تک یهر و تقلیهل در ماننهد  ؛تقابل نیأ یعنی ،مهع بهین دو معنهایى 
 : ۹ک   رسول اهلل

ٌن عند الطمَان     2.کم لتکثرون عند الفزذ و تقل 
. و در مقالههه اسههت ،اصههط ح توافهه  در مقابههل تقابههل آمههد 3تفتههازانی المعااانی مختصااردر 

. اسهههت ،اصصهههط ح موازنهههه و یههها مماثلهههه آمهههد 4«ههههای ب  هههی در دعهههای صهههباحبررسهههی آرایهههه»
گفتارگذاری هر چه نا  )تناسب و یا موازنه( دعهای صهباح بهه قهدر  تقابل و تواف  ،باشد، در این 

 شود. وسع بررسی می
دائارة المعاارف قارآن « و سهورتناسب آیات »که با استفاد، از مقاله  - دربار، معنای تناسب

که تناسب وحدتمی صورت پذیرفته، کریم گفت  ساز اسهت. تناسهب نهوعی مناسهبت و توان 
ست تا بین دو یا چند امر نظم و ترتیب برقرار سازد. این نظم و ترتیب نه تنها برآینهد هماهنگی ا

ههها توانهد برآمههد، از دو امههر متضههاد باشههد. ایههن مناسههبتبلکههه مههی ،دو و یها چنههد امههر موافهه  اسههت
دهههد و بهها دری نظههم، حقههایقی از ارتبههاط ،مهه ت و معههانی آن بههر انسههان ذهههن انسههان را نظههم مههی

کههه ارتبههاط بههین ،مهه ت یهها برآمههد، از رابطههه عهها  و شههوآشههکار مههی د. بایههد خههاطر نشههان سههاخت 
ای ذهنی ماننهد علهت و معلهولی خاص است و یا رابطه عقلی و حسی و خیالی دارد و یا رابطه

کم است.   و سبب و مسببی بین ایشان حا
کهاربرد بیشهتری دارد وتناسب همچنین برآمد، از آرایه کهه در شهعر  مهوارد تضهاد و  های ادبى است 

شهود. ایهن تناسهب و همهاهنگی بهرای دری آیهات قرآنهی و مقابله و تبادر و تو،یه و افتنان را شامل می
ادعیههه و متههونی ماننههد آن، از اهمیههت خاصههی برخههوردار اسههت و در ارتبههاطی تنگاتنههگ بهها فهههم معنهها و 

گههوا، دری لطههای  متههون اسههت. سههخن بزرگههانی چههون فخههر رازی و سههیوطی و محههی الههدین بهه ن عربههى 
کامههل آیههات را در سههایه  ههها دانسههتهسههار تناسههب بههین آنایهن مّدعاسههت. محههی الههدین بههن عربههى فهههم 

کتهاب  ی انیهأ، علهم تناسهب بهین آیهات را مو،هب معنه اسارار ترتیاب قارآناست. سیوطی صاحب 
                                                           

 .۳۸۴، صجواهر البالغه. 1
 .۳۸۳، صهمان. 2
 .۲۶۷، صالمعانی رمختص. 3
 .۱۷-۱، ص «های ب  ی در دعای صباحبررسی آرایه». 4
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کههه بیشههترین ااسههت. در میههان مفسههر دانسههتهآیههات و فهههم آن  ن، فخههر رازی از ،ملههه کسههانی اسههت 
ههای اسهت. وی فصهاحت و ب  هت قهرآن را از نشهانه تما  را به ،انب تناسب آیات و سور داشهتهاه

کههه بسههیاری از لطههاث   دانسههتهمعجههأ، و نظههم و ترتیههب بههین آیههات را نیههأ از ع ثههم آن  و معتقههد اسههت 
 آید. قرآنی از علم مناسبت بین آیات به دست می

کهه مهی دانشنامه اسالمیفاد، از در خصوص اقسا  تناسب و ارتباط آیات با است گفهت  تهوان 
کلمهات یهک  ،قسم اول :تناسب بین آیات بر دو قسم است که مناسهبت بهین  آن بخشی است 

که به آن وحدت سیان میآیه را به و،ود می کهه در میهان  ،گویند. قسم دو آورد  تناسهبی اسهت 
که در آ از و انجها  سهور، دیهد،  ؛آیات یک سور، قرار دارد کهه بهدان ههدف و یها مهیتناسبی  شهود 

 گویند. اهداف سور، می
کتهاب بنهداین ،ستار، در توضهیح  شهیخ عبهاس  مفااتیح الجناانهای مختله  دعها، از دو 

کهه تحقیه  ته ش مهی عأ الدین بحر العلو  بههر، اضواء علی دعاء الصباحقمی و  ،ویهد. سهؤالی 
چههه معههانی آمههد، و چگونههه  : توافهه  و تقابههل دعههای صههباح درایههن اسههت ،دارد بههدان پاسههخ دهههد

کیفیتی هر چه بیشتر روشن نمود گویند، را با  کهه اسهت ؟ و فرضهیه تحقیه  ایهن اسهت ،مقصود 
ی لفظهی ههادر دعای شری  صباح، انواع تواف  و تقابل در معانی مورد نیاز بند، آمد، و با آرایهه

. روش اسهت ،شهد گذاری بهر روی مخاطهب مهزینتأثیرو معنوی برای بیان هر چه بهتر مقصود و 
کتابخانه  تحلیلی است. - ای و به شیو، توصیفیتحقی ، روشی 

 پیشینه تحقیق . 1-1
تههوان بههه شههرح مههی هههاکههه از ،ملههه آناسههت  ،دعههای صههباح شههروح متعههددی نگاشههته شههد بههر

گرد وی، میهرزا عبهدالرحیم و شهرح منظهو  مهولی ابهو الوفها  بهه نها   م هادی سهبزواری و شهرح شها
اشهار، نمهود. اسهامی شهروح مختله  دعهای صهباح در ،لهد  ح و مصاباح النجااحمفتاح الفاال

نکههات  ر،البتههه در شههروح مههذکور دربهها 1.اسههت ،آقههابزر  تهرانههی آمههد ذریعااهالکتههاب  سههیأدهم
کمتههر سههخن بههه میههان آمههد موضههوع پههژوهش،  دربههار،. در حههوز، مقههاالت مو،ههود اسههت ،بههدیعی، 

دکتر اسهحان طهیهانی و همکهار  ، اثر« ی در دعای صباحهای ب بررسی آرایه» توان به مقالهمی
یعنهی ذکهر سهجد، را مهورد تو،هه قهرار داد،  ،پایانی دعا بندکه آن نیأ محسنات ب  ی  کرداشار، 

تألی  حسن خراسانی انتشهار  ،«۷شرح دعای صباح امیرالمؤمنین علی»است. نیأ به مقاله 
                                                           

 )به نقل از پایگا، اط ع رسانی حوز،(.. 1
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کههه ایههن دعههای  شههری  را از نظههر علههو  مختلهه  ب  ههی، یافتههه در فضههای مجههازی اشههار، نمههود 
کههه بههه صههورت مقالههه ،مجمههوعدر . اسههت ،عرفههانی و صههرف و نحههوی مههورد اهتمهها  قههرار داد ای 

 یعنی تواف  و تقابل برردازد، یافت نگردید. ،خاص به موضوع تحقی  پیش رو

 تناسب در آیات. 2

 توافق و تقابل در دعای صباح. 2-1
کههدا  داردهای متفههاوتی را بنههد ۷از امهها  علههیدعههای صههباح، ایههن منا،ههات مههاثور   ،کههه هههر 

کننهد و آن ههم یهک ههدف را دنبهال مهی ،ولهی در مجمهوع ؛ا راضهی متفهاوت دارنهد ،مانند آیات
کلی تما  ادعیه آمهد، در ایهن دعها، حمهد و ثنهای  هایبخشیعنی قرب الی اهلل است.  ،هدف 

معبهود و اههداف واالی دیگهر ح ، صبر و نصرت الهی، درخواسهت عفهو و بخشهش عبهد، قبهول 
گفتار  شود. به تبیین این اهداف پرداخته می ،به قدر وسع خویش ،است. در این 

 حمد و ثنای حق. 2-2
حمههد و ثنههای الهههی در دعههای صههباح، تبیینههی بههر آ ههادین نکتههه از ادب دعهها و مو،ههب  بنههد

کهه در  سهتا یعنهی شهروع دعها بها تحمیهد و تمجیهد حه  سهبحانه و تعهالی ؛ستا استجابت آن
 است:بدان اشار، شد،  ۷ک   اما  علی

هلِل  ْبةةِد اح ُبةةو عح
ح
ةةالح أ ةةالح قح ةةُد ْبةةُن ُمْسةةِلم  قح م ح و حُمح وح ُح ةةْؤِمِننیح  :۷وح  ْْلُ ِمیةةِر اح

ح
ةةاِ  أ ِکتح ن ح  :۷ِإن ح ِِف 

ح
أ

ةْدُه  ج ِ ح
َح ِح  ْو عح ا دح ِإذح ِ  فح ْدحح ْْلِ ْعدح اح لح ح بح

ح
ْسأ ْْلح ةالح ُقْلةُص  .اح ة :قح ج ِ  ُّنح

ْیةفح ُقةٌُل  ؟ُدُه کح ِح ةالح  ةْن ُهةوح  :قح ةا مح یح
یِد  ِر ٌح ْل ْبِل اح ُ  ِإلح ح ِمْن حح ْقرح

ح
ْلِبِه ، أ ْرِء وح قح ْْلح نْیح اح ٌُل بح ُ ْن یح ا مح أْلحْعیلح ، یح ِر اح ْنظح ْن ُهوح ِباْْلح ا مح ةْن ، یح ةا مح یح

ء   ْ ِمْثِلِه َشح کح ْیقح    1.لح
کهه اولهی بنهدتحمیهد و تمجیهد دعههای صهباح مشهتمل بههر چههار  ن آن بهها خطهاب اللهههم اسههت 

 :شودشروع می
َح لسةانح الْةباِ  بنطةِق تبُلِجةِه لفا َح اللیةِل اْلظلةِم ببیاهةِ   ،. اللهم یةا مةن دلة ة َح ِقطح وح سةر 

جُلِجةةةه ِجةةةه ،تلح ٍِ ِ  مقةةةادیِر تبُر  َح الفلةةةِک الةةةدوا ةةةنح ُصةةةن َح ضةةةیاءح الشةةةمِق  ،وح اتقح  وح شعشةةة
ِجه. ٍِ تأُج   بنٌ

کلمهات و موسهیقی آن، تبیهین شهد، اسهت.  ، حمد و ثنای الهی، بهابنددر این  تناسهب بهین 
                                                           

 .۱۶۱ص  ،۱ج، یو نجاح الساع یعدة الداع. 1
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کلمههات و همههاهنگی بههین موسههیقی حههروف و  ایههن تناسههب از را، تقابههل، تههرادف و تقههارب بههین 
کوتا،کلمات و مصوت ،)    های  ( به و،هود آمهد، تها معنهای حمهد و ثنها را بها ی( و بلند)آ، او، اهُ  ِه و ه 

یشتر داشته باشد. با تقابهل مفهاهیم الصهباح و اللیهل و بهترین بیان ابراز نماید و تأثیری هر چه ب
گفتن( و ترادف بین دلع و سّرح، و تقهارب بهین اتقهن  و تلجُل  1)اشران( تبُل  )با لکنت سخن 

کهه ور شهدن( آ هاز مهی)شهعله  )اظهار الزینة( و تأّ،ُ  )امتداد الضو ( و بین تبّرج و شعشع شهود 
کهه بهه قهدرت قهاهر،ا و عظمت الهی بیان خلقت شب و روز و اعتراف به قدرت  ست؛ خدایى 

گویههای نههور بیههرون آورد و شههب تههار را بهها پههار، هههای سههیا، ظلمههت خههود، صههبح روشههن را بهها دبههان 
کنهار تشعشهع فهروزان نهور خورشهید قهرار داد تها  کشهتی آسهمان را در  فرستاد. و استواری و دیبایى 

 ی استواری را هر چه بیشتر نمایان سازد. امعن
)بیهرون آوردن  معنای حمهد را بها تقابهل بهین شهب و روز تقویهت نمهود. واژ، دلهع ۷لیاما  ع

کلمههه سههّرح کردن( را بههرای تههاریکی  دبههان( را بههرای آوردن روشههنایى روز، و  )بههه چههرا فرسههتادن، رههها
شب آورد تا تدری  درآمهدن را نشهان دههد. و شهب را بها وصه  مظلهم قهرین سهاخت تها بهه دیهد، 

 ستادن اشار، نماید.نشدن این ارسال و فر
ه ِِ ه ِبذا ِِ  عیل ذا

ن دل ح هوح  ، . یا مح ِِ هح عن ْجانسِ  ُملوقا نز  ه. وح  ،ِح ِِ کیفیا ن مًلمئِ    عح
 جل ح

کهه داللهت بهر ا این مقطع از دعا، تنزیه و تسبیح و تجلیل ذات اقدس الهی به صفاتی سهت 
که منأ، از مشهابهت بها ،هنس مخلوقهات و ؛توحید و یگانگی دارد ا،هّل از مناسهبت بها  خدایى 

گهوا، خهود اسهت. بهه قهول شهاعر، آفتهاب آمهد دلیهل  ؛های عالم اسهتکیفیت کهه خهود،  خهدایى 
کلمههه متههرادف مجانسههة و م ثمههة بههرای رسههاندن تقابههل دو  آفتههاب. در ایههن مقطههع تنزیهههی، دو 

کّمههامعنهه کیفههی و رّد آن از خداونههد ی  کیههد ،در حقیقههت .اسههتی و  و تقویههت ابتههدای مقطههع  تأ
که صفات الهی ا،ل از صهفات ا . منظور آنکندمیکه اشار، به وحدانیت خداوند  است ست 

یعنههی اسههما  و صههفات الهههی خههاص حهه  سههبحانه و تعههالی و تهییرناپههذیر  ؛مخلوقههات اسههت
یادت و نقصان و تهییر و تحول می که صفات مو،ودات، د پهذیرد. تناسهب در است؛ در حالی 

کلمههات، یرفههای معنههای تنزیههه و تسههبیح را هههر چههه دّل و ،ههّل، همههرا، بهها همههاهنگی در م وسههیقی 
 نمایاند.بیشتر می

نٌن ِِ الظ ُ ُر ح ِمن خطرا ن قح ِِ العیٌن ،ج. یا مح ن حلظا . ،وح بُعدح عح کٌنح بلح ان یح کانح قح ا  ِلمح ِِبح  وح عح
                                                           

 .۶۹، صاضواء علی دعاء الصباح. 1
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)دیهد، بهاطن( و  از دعا، قهرب و بعهد حه ، بها دو عبهارت متقابهل خطهرات الظنهون بنددر این 
که  )دید، لعیونلحظات ا یک هدف واحد است و آن قهرب معنهوی و علهم  گرنشانظاهر( آمد، 

کیهد ،قبهل از ایجهاد آن ،با علم نامحهدود الههی بهه اشهیا احضوری به پروردگار است. این معن  تأ
کهریم در خصهوص ایهن قرابهت مطلهب شهایان تهو،هی دارد و آن را نأدیهکاست ،شد تهر از . قرآن 

گردن می   :داندر  
ُِ الوریِد  َو ) حُن اقرُ  الیه ِمن َحب َُ).1  

  :کیفیت مشاهد، پروردگار فرمود بار،ال ذعلب یمانی درؤنیأ در پاسخ به س ۷اما  علی
 2؛و لکن تدٍکه القلو  حبقائق اَلمیان ،َل تراه العیٌن مبشاهدة العیان

 کند.ها با حقیقت ایمان و  را درک میولی قل  ،بیندها او را نمیدیده

ی ِ  مهةاِد امِنةه د. ةدح ن اٍقح ةىن ِبةِه ِمةن مننةه و احسةانهوح  ،امانةهوح  یا مح ن ح ةىن ا  مةا مح ظح و  ،ایقح
کف  السوء  عىن  بیده و سلطانه.  کف  م

 ،در ایههن مقطههع از دعهها، دو معنههای متقابههل و دو نعمههت بههه خههواب بههردن و بیههدار نمههودن آمههد
که بدان نیا است کدا  با لواز  و تناسباتی  . رقود به آرامهش و امهن است شد،ز دارد، همرا، و هر 

کهه بها آن مصهاحب  که با آن همرا، شد، و بیداری بهه احسهان و نعمهت نیازمنهد اسهت  نیاز دارد 
کهههریم نیهههأ در آیههههاسهههت ،شهههد ای، خهههواب شهههب و ،سهههتجوی بهههرای معهههاش در روز، از . در قهههرآن 

گوش شنوا به شمار آمدنشانه  : است ،های خداوند برای صاحبان 
ُِ َو  َو ) ْی

 
َهاِر َو  ِمْن آَیاِتِه َمَناُمُکْم ِبالَل اُؤُکْم ِمْن َفْضِلِه    الَن  َْ    3(َِیات  ِلَقْوم  یَْسَمُعوَن لَ  ِلَك ِإَن  فِي َذَٰ اْبِت

کّ  السو  ... تقویت می کّ  ا کلمهه و معنای ارقاد و ایقا  با دفع ضرر از بند، در  شود. دو 
کههردمتقابههل ارقههدنی و ایقظنههی، همههر . و اسههت ،ا، بهها دو متههرادف مننههه و احسههانه معنهها را تقویههت 

کّ )دسههت کههّ  و ا ههها( همههرا، بهها دو متههرادف یههد، و سههلطانه و همههاهنگی تناسههب بههین فعههل 
. لهذا تحمیهد در اسهت ،هها نیهأ، بهر دیبهایى بیهان و تهأثیر آن افهزودها و صهامتموسیقایى مصوت

و شهها ، آفههرینش بیههداری و خههواب، تنزیههه  بههر چهههار محههور اسههتوار اسههت: خلهه  صههبح بنههدایههن 
 پروردگار و قرب الهی.

                                                           
 .۱۶ ن، آیهسور، . 1
 .۱۹۸، منهج البالغه. 2

   .۲۳رو ، آیه سور، . 3
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ود و تحیت بر دلیل و رسول حق. 2-3  در
اِسةةِک ِمةةن اسةةبابکح حببةةِل الشةةرِف  لیةةِل، و اْلح ةةیلح الةةدلیِل الیةةکح   اللیةةِل اَل ِ اللهةةم ح عح

ةةل  صح
وِة الکاهِل اَلعبِل، و الثابِص  َِ احلسِ    ذر حالیِفها ِ  الةزمِن القدِ  عیل   اَلطٌِل، و الناص

 . ٍِ ٍِ اْلْطفنیح اَلبرا  آلِه اَلخیا
 اَلوِل، و عیلح

و آل  ۹یعنهی درود و تحیهت بهر پیهامبر ؛سهتا این بند، تبیین دومهین نکتهه از رمهأ دعهای مسهتجاب
کههه در معههارف اسهه می نیههأ بههدان توصههیه شههد، اسههت تههوان بههه فرمههود، امهها  مههی ،از ،ملههه آن ؛طههاهرین او 

چهون صهلوات بهر ایشهان،  کنهد؛مهی امهر ۹د که بر آ از دعا بها درود و سه   بهر پیهامبراشار، نمو ۷صادن
 :خداوند برآن نیست تا برخی از دعا را قبول و بعضی دیگر را رد کند و دعای مستجاب است

  یکةن اهلل وح  ،فانح الًْلةح عیلح النِب مقبولة    ،۹اذا دعا احُدکم فلیبدم بالًْلِة عیل النِب 
دح  بعضاا لیقبلح    1.بعضاا و یرح

بهها صههفات آن حضههرت، یعنههی  ۹درود و تحیههت الهههی بههر حضههرت ختمههی مرتبههت ،در ایههن بنههد
اسهت. بزرگهی دلیهل بها قیهد  دلیل و ماسک و ناصع الحسب و ثابت القهد  و قیهودات آن همهرا، شهد،

أ بهه همهین مطلهب نیه 2(سیراجا  منِیلا   و))لیل االلیل( تقویت شد، و اشار، قرآنی  ترین شبزمان تاریک
)حبههل الشههرف االطههول(  یعنههی قههرآن ،اشههارت دارد. و عظمههت ماسههک بهها قیههد سههبب اعهه ی هههدایت

کید شد،  تهرین مهردان عهالمتهرین و اصهیلاست. روشنی و پهاکی حسهب آن حضهرت، بها قیهد پهای تأ
بها وصه  ثبهات قهد   ۹اوصاف حضهرت نبهوی ،است. در آخر )ذروة الکاهل االعبل( تقویت شد،

)علهی زحالیفهها فهی الهأمن االول( خاتمهه  های ،هاهلیواری ایشان همرا، با قید دوری از لهأشو است
ماننههد الیههل، اطههول،  ؛اسههت. عهه و، بههر نکههات مههذکور، همههاهنگی موسهیقیایى بههین مقههاطع آمههد، یافتهه

ی درود )بههها ارشهههاد حضهههرت امعنههه ،اسهههت. و سهههرانجا  اعبهههل، اّول، تهههأثیر سهههخن را دوچنهههدان نمهههود،
بها سهخن و علههی آلهه همههرا، شهد، و بها مصههاحبت اوصهاف اخیههار و  3(بهه نههدادن صه ة بتههرا  ۹نبهوی

 است. مصطفین و ابرار به کمال معنایى خود رسید،
 دعا و خواست عبد . 2-۴

گا  سو  دعها آ هاز مهی ۹بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر بیهان  ،شهود و آنو آل او، 
                                                           

 .۱۳۷، صاضواء علی دعاء الصباح. 1
 .۴۶سور، احأاب، آیه . 2

 .۱۴۷، صاضواء علی دعاء الصباح. 3
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کهه پهن  درخواسهت ضهروری مطالب و خواسهت بنهد، در آ هاز صه بح، از پیشهگا، معبهود اسهت 
کردن، ،اری ساختن و تأدیب نمودن را دربردارد   :گشایش، پوشاندن،  رس 

َح الْباِ  مبفاتیِح الرْحِ   وح  ی ح اللهم ح لنا مْار َِ وح  الفًلِ ،وح  افتح ة
الِبسىِن اللهم ح ِمن افضةِل ِخلح

ًلِ ،وح  اِددایِ   ْح َح اْلشةٌِذ،اغرِت اللهمح  بعظوح  ال نةابی نةاِی یح اجةِر اللهةم ح وح  مِتةکح ِ  شةرِ  جح
ِِ الدمٌِذ، ِق مىن ِ بأ مِ  القنٌِذ. وح  دیبِتکح ِمن آماِِق  فرا قح اْلر زح ِ  اللهم ح نح  اد 

کاملی از اولین نیاز ههای عبهد از معبهود در آ هادین این بخش از دعا، در حقیقت اراثه نمونه 
که متناسب ب گشهودن  ؛اسهت ،ا ابتدای صبح، بها فهتح و مفهاتیح آمهدلحظات روز است  یعنهی 

کلید رحمت و ف ح، و پوشاندن برترین لباس  های ههدایت و صه ح، و  هرسدرهای صبح با 
های خشوع در آبشهخور قلهب بها دری عظمهت حه ، و ،هاری سهاختن )به و،ود آوردن( چشمه

،هالهت نفهس بها مهارهههای دیهب نمهودن سرکشههی و أاشهک از دیهدگان بها دری هیبههت الههی، و ت
کهه بها افعهال متناسهب فهتح و البهاس و  هرس و ،هری و تادیهب، تبیهین شهد، و بها  قناعت است 

یع، مفاتیح، خلع، کلمات متقارب هدایت و ص ح و خشوع و قنوع، و ،مع های مکسر مصار
مانند فه ح و صه ح، خشهوع و  ،گردد. وحدت موسیقیایى مقاطع دعاتکمیل میینابیع، آمان 

هر پن  خواسته بر  همچنیناست. گذاری معنوی هر چه بیشتر دعا مؤثر تأثیردموع و قنوع نیأ بر 
کنههد و واژ، لنهها، بههه ادب دیگههر دعهها و رمههأ ا،ابههت آن،  لفهه  ، لههه مقههد  شههد، تهها معنهها را تقویههت 

گشهایش و پوشهاندن و  هرس و ،هاری  همچنهیند. کنهمهیاشهار،  - که دعها بهرای ،مهع اسهت -
کههار معبههود اسههتسههاختن و تاد لههذا از وی خواسههته شههد،، و دری عظمههت و فهههم هیبههت  .یههب 

 .الهی و مهار قناعت نیأ وظیفه بند، است
 به سبب الطاف او تحمید و تمجید حق .2-۵

بهه تبیهین حرکهت در را، روشهن الههی و  بندپس از طلب و نیاز عبد در مقطع پیشین، در این 
  :پردازدمحاربه با هوای نفس و شیطان می

یةِق، ن السالُک   الیکح ِ  واضِح الطر َح ِدئىِن الرْحُ  منکح حبسِن التوفیِق  بتح ِح  اِدى ان  ح 
ی،وح  ٌح کبةواِة ادة ن اْلقیةُل عثةراِت ِمةن  َح کح لقائِد اَلمِل وح اُْلىنح  ُِ سلمتىِن منا لىن وح  إن اح ةذح إن خح

ىن خذَلنُ وح  نُْرکح عندح حماربِ  النفِق  کلح د وح ِ  الشیطاِن فقح ْح  احلرماِن.وح  کح ا  حیُع الن
کهه بها قیهد شهرط، تقویهت مهی شهود در این بند از دعا، سخن از توفی  الهی و عمهل بنهد، اسهت 

گر آ از صبح سالک با رحمت و توفی  الهی همرا، نباشد،  وی را به را، نهورانی شهرع  سیکچه که ا
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کنهد، چهه شود؟! و اگر صبرالهی )تاخیر عقوبت او(، بند، را ترهنمون می سهلیم قیهادت امهل و آردو 
از عاقبهت خهود در مبهارز، بها دو دشهمن  هّدار یکهی  ،گهذرد؟! در ادامهههای او درمهیکسی از لهأش

گر یاری خهدا بها بنهد، در نهأاع و ،نهگ بها ههوای نفهس و نفس و دیگری شیطان سخن می که ا گوید 
ومیهههت از لطههه  او شهههیطان نباشهههد، خهههذالن )عهههد  یهههاری( او، بنهههد، را بهههه سهههمت سهههختی و محر

کننههد، معنهه ،کشههاند. در حقیقههتمههی کننههد، و تقویههت  کامههل  ى یی دو ،ملههه ابتههداا،ملههه اخیههر، 
کیههد بیشههتر بهها اسههلوب اسههتفها  هههم آمههد، کههه بههرای تأ هههای رحمههت و واژ،همچنههین اسههت.  اسههت 

کبهواة، و نصهب و حرمهان، خهذلنی و وکلنهی،  حسن توفی  و واضح الطری ، امل و منی، ع رات و 
کهه ها و ترادفبتناس کلمهات نصهر و خهذالن، تقهابلی اسهت  کار رفته در این بند است و  های به 

و تقابل مو،هود در ایهن بنهد، همهرا، بها  کند. تناسبمعنای نصرت الهی را هر چه بیشتر تقویت می
کلمات، در ،هت تقویت معنایى هر چه بیشتر است.   هماهنگی در موسیقی الفا  و 

 بخشش حقگناهان و امید . 2-۶
گنهبنددر این    :گرددکار و دور ماند، از وصال ح  تبیین می، علت آمدن بند، 

راِی ما اتیُتةکح اَل  ِمةن حیةُع اآلمةاِل، ا  علقةُص بةأطراِف حبالةکح اَل  حةنیح باعةدتىن  ِح اِدى م
ٍِ الوصاِل.  ن دا  ذنٌ  عح

گمهان مهی با اسهتفها  انکهاری اترانهی بنداین  گردیهد، و سهپس دو مفههو   کنهی( آ هاز)آیها مهرا 
. عامهل است ،یعنی مباعد، و دوری از وصال آمد ،متناسب اتیت و علقت با مفهو  مقابل آن

کهه  اسهت ،اتیان به سوی ح ، اشتهال به آمال و آردو و عد  تو،ه به حه  سهبحانه معرفهی شهد
گردید، تا بر معنای آمدن  «ااّل »ی با حرف است نا کیدمحصور  عامهل تمسهک بیشهتری باشهد.  تأ

گناهههان و چنههگ زدن بههه حبههل الهههی و را، هههای وصههل نیههأ دوری بنههد، از تقههرب حهه  بههه ،هههت 
که آن نیأ با حرف است نا گردید، تها  «ااّل »ی معرفی شد،  کیهدمحصور  بیشهتری بهر معنها باشهد.  تأ

کلمات و مصوت همچنین کوتها، و بلنهد، یرفهای معنهای هماهنگی در موسیقی حروف و  های 
گریه، تو،ه به ا، ح  و چنگ زدن به را،آمدن به درگ های ارتباطی با او )دعا و تضرع، عبادت، 

 کند. گذاری آن را هر چه بیشتر میتأثیراوامر و نواهی و موارد دیگر( و 
 نفس و مرکب سرکش آن. 2-7

گناههان، در ایهن  بعد از تبیین علت دور شدن از قرب الهی به ،هت هوای نفس و ارتکهاب 
کت آن به ،هت ،رَت بر سید و موالی خود آمدمقطع سخن از   :است ،نفس و ه 



 یهاهیآرا
 یمعنو

دعا
ون 

ر مت
د

 ؛یی
ورد

عه م
مطال

 ی
دعا

ل در 
تقاب

ق و 
تواف

 ی
باح

ص
 

 

 

175 

ص دةا ظنوهُنةا لح ةا ْلةا سةو  واهةاا ْلح ا، فح ص نفِ  ِمن هواهح ةا،وح  فبئقح اْلطیُ  الِت امتطح ةاا وح  ُمناهح تب 
ِدها ا عیلح سی  ا ْلرماح ا.وح  ْلح  موَلهح

کیهد شهد،اس بهر معنهدر این بند سخن از بدی مرکب هوای نفس است که بها آوردن فعهل بها  ی آن تأ
گهری آمهال و امیهال نفسهانی بیهان نمهود، و است. مقطع واها تحسر و افسهوس گوینهد، را از تسهویل و ،لهو،

کهرد، ا  عبارت تّب  اسهت. الفها  متقهارب  حکم دعاکنند، را، بهر ه کهت ایهن نفهس شهریر و متمهرد صهادر 
اننهد واهها  لهها و تّبها  لهها، ظنونهها و مناهها، و های کوتا، و بلنهد مدر معنا و هماهنگ در موسیقی و مصوت

 است.  سیدها و موالها نیأ، بر معانی تسویل و ،رَت نفس افزود،
 چنگ زدن به دامان حق. 2-8

انکسهار و  گهرنشهانگهری آن در سهطور پیشهین، ایهن مقطهع به دنبال تبیین هوای نفهس و ،لهو،
  :عبد است یالتجا

ةةرِط مهةةوایئ،وح  ٍجةةایئ،ادةةى قرعةةُص بةةا ح ٍْحِتةةکح بیةةِد  قةةُص وح  هربةةُص الیةةکح َلجئةةاا ِمةةن فح عل 
یئ. َلح  بأطراِف ِحباِلکح مناملح وح

کهههردن و  ،در ایههن قطعهههه کلمههات متقهههارب قرعههت و هربهههت و عّلقههت بهههه معههانی دن البهههاب 
ههایى کهه بها ترکیهب است ،های ارتباط با خدا آمدگریختن و پنا، بردن به او و چنگ زدن به را،

ب رحمتک و الیک ال،اا  و باطراف حبالک، بر زدن در رحمت الههی بها دسهت امیهد و مانند با
یادی هوای نفس و درآویختن به را، های ارتباط با ح  با انگشتان گریختن و پنا، بردن به او از د

کیدوالیت بند،  را، ،دیدی برای ،لب رضای الهی بیان شهد، و آن  بند)در این  است ،شد تأ
کلمات متناسب و موسیقی الفها  و  :یت محمد و آل محمدهم اشار، به وال است(. آوردن 

ک   را دوچندان نمودها و مصوتهماهنگی بین صامت  .است ،ها نیأ معنای 
 دعا و خواست دیگر عبد .2-9

در این بخش از دعا، بعد از پناهندگی و درآویختن به دامان والیت، این بار سهخن از توبهه و 
  :طلب عفو است
ةةیلفا لح کنةةُص اجرمتةةُه ِمةةن زح ةةا  ح اللهةةم عم  طةةایئوح  صةةفح دایئوح  ،خح ةةکح  ،مِقلةةىن ِمةةن صةةرعِ   ح فإن 

دی ی   مثوای.وح  منایح   منقلبوح  انص غایُ  مطلٌ وح  ،ٍجایئوح  معتمدیوح  موَلیوح  سح
کهه مقهد  بهر منهادای اللههم  از دعای صباح، درخواست عفو و بخشهش الههی اسهت بنداین 
کیههشههد، تهها  کلمههاتی متههرادف و هههم دتأ گردیههد، بیشههتری بههر توبههه باشههد. بهها  تهها بههر آهنههگ نیههأ همههرا، 
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معنای عفو و بخشهش بیافأایهد. تهرادف بهین الفهاظی ماننهد صهفح و اقالهه، زلهل و خطها و صهرعة 
کیههدی توبههه اردا ، و سههید و مههوال نیههأ بههر معنهه کههه تههرادف بههین  ؛بیشههتری نمههود، اسههت تأ همچنههان 

. خطهأ در اسهت ،مطلوب و منا، و منقلب و م وا، نیأ بر معنای عفو افهزودالفا  معتمد و ر،ا، و 
کریم می ؛ی ذنب استابه معن بنداین   فرماید: چنانچه قرآن 

ا َااِطِئ َن ) ا ُکَن   َُ وَبَنا ِإ ُُ ِفْر َلَنا ُذ ْْ ا اْسَت َُ َبا
َ
  1.(َقاُلوا َیا أ

سهروری و آقهایى حه  و . علت عفهو، است ،با آمدن علت بخشش الهی تقویت شد بنداین 
 مورد اعتماد و امید بودن وی و  ایت مطلوب و آردو بودن او در آخرت و دنیا، است.

 پذیرش حق  .2-10
بعد از طلب عفو و بخشش، در این مقطع پذیرش ح  و عد  رّد او با سهه اسهتفها  انکهاری 

 :شودتبیین می
أ الیکح ِمنح الُذنوِ  هح  کیفح تطُرُد مسکیناا التجح ةدح  ،اِربةاا ادى  ْح رِشةداا ق ةُ  ُمستح کیةفح ُّتی  ا  

ناِبکح ساِعیاا  . ،ا  جح ِباا دح ا  ِحیاِضکح شار مآنح و ح رد ُ ظح ِح کیفح   ا  
کهه بها سهه اسهتفها  انکهاری بهر معنه  کی از قبول ح  است  کیهدی آن ااین قطعه از دعا حا  تأ
کیهد  است ،شد کلماتی متقارب و متناسب بهرآن تأ هها و گی بهین صهامت، و بها همهاهنشهدو با 

کوتا، و بلند همرا، شهدمصوت تها بهر معنهای قبهول حه  بیافأایهد. تقهارب و تناسهب  اسهت ،های 
)بسهیار تشهنه(، و بهین التجهأ و  بین تطهرد و تخّیهب و تهرّد، و و بهین مسهکینا  و مسترشهدا  و ظمهذن

ا  و سهاعیا  و )تقهرب بهه تهو( و الهی حیاضهک، و بهین هاربه قصد و ورد، و بین الیک و الی ،نابهک
، ورود بند، کهه مسکین هارب و مسترشد سهاعی و ظمهذن شهارب، بهه بنهد، شاربا  ای اشهار، دارد 

گا  بر می کهرد، و بهه رحمهت  ؛دارددر ،هت طلب خود  گناههان خهود فهرار  کهه از  بند، مسکینی 
کهه بهه  ؛اسهت ،آوردالهی پنها،  کهه بهرای رشهد ته ش نمهود، و تشهنه رحمهت الههی  طالهب رشهدی 

 . است ،نبال آن، وارد بر آبشخور رحمت شدد
 علل پذیرش حق. 2-11

گانه پذیرش ح ، تبیین می - پیشین است بندکه در ادامه  - بنددر این   :گرددعلل سه 
َ  للطل وح  ،کًل  و حیاُضک مترع     ضنک اُْلُ ٌل انةص غایةُ  وح  ،الوغةٌلوح  بابک مفتٌ

 هنایُ  اْلأمٌل.وح  اْلسؤول
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کهّ  تبیهین شهددر این بخه کیهد نفهی   ،ش از دعها، عهد  پهذیرش و رّد الههی، بها حهرف ردع و تأ
گردیهد، و بها همهاهنگی موسهیقایى بهین  است کیهد  کلمهات متناسهب و متقهارب بهر معنها تأ و با 

کلمات، بر  . تقارب بین حیاضک و بابهک، و است ،شد ک   و معنای آن افزود، تأثیرحروف و 
)دخول بدون حا،ب(، و بهین  ایهة المسهؤول  ادف بین طلب و و ولبین مترعة و مفتوح، و تر

کهرد. و علهل  ،و نهایة المأمول که نه یا الههی تهو هرگهأ بنهد، خهود را طهرد و رد نخهواهی  به این معنا 
هههای رحمههت، بههادبودن بههاب طلههب و نهایههت مقصههود و آردو بههودن توسههت. آن، لبریههأی چشههمه

سالی( و للطلهب )در شدت خشک فی ضنک المحولمعانی مترعه و مفتوح، با قیودی مانند 
کهه   فصههل الخطههاب انههت  ایههة المسههؤول و  و الو ههول گردیههد، و بهها  کیههد  )دخههول بههدون اذن( تأ

 . است هنهایة المأمول، تو  ایت و نهایت خواست و آردویى، دعا خاتمه پذیرفت
 بیان تعهدات عبد  .2-12

که بند، بد بنداین    :شودان ملأ  میاز دعا، بیان تعهداتی است 
تکح  شی  لَُتا ِبِعقاِل مح قح ُ  نفِ  عح ٍمُاا ِبعفِوکح وح  ،ادى هِذِه م م  ِتةکح وح  هِذِه معباُء ذنٌ  دح ْحح  ، ح

ناِ  لطِفکح وح  .وح  هذه مهوایئ اْلضلُ  وکلَُتا ا  جح ِتکح مفح   ح
خههدا، و  در ایههن بخههش از دعهها، سههخن از تعهههدات بنههد، اسههت. بسههتن مهههار نفههس بهها پابنههد مشههیت

)وسهههاوس  افکنهههدن بهههار سهههنگین گنههها، بههها بخشهههش و رحمهههت حههه ، و سهههپردن هواههههای گمهههرا، کننهههد،
عبها   زمهة نفسهی وَ  شیطانی( به لط  و مهربانی او. این بستن و افکندن و سپردن، با عبارات متقهاربَ 

هههواثی المضههلة ا هههای گمههرا، کننههد،( تقویههت شههد، و بهه)زمهها  نفههس و سههنگینی گنهها، و هههوس ذنههوبى وَ 
کیهد گردیهد،  تقارب بین عفوی و رحمتک، و لطفک و رَفتک، و تقابهل بهین عقلتهها و درَتهها و وکلتهها تأ
َ و افکنهدن ذنهوب بها قیهد عفهو و  است. معنای عقال و بسهتن مههار نفهس بها قیهد بنهد مشهیت و مفههو  در

ی آن ای وکههول و واگههذاری نفههس، بهها قیههد لطهه  و رَفههت الهههی بههر شههیوایى سههخن و معنههارحمههت و معنهه
کیدی هر چه بیشتر نمود، ههای کوتها، است. هماهنگی موسیقایى بهین حهروف و کلمهات و مصهوت تأ

اسهت. همچنهین لطه  و رَفهت الههی بها  و بلند بر تقویت معنایى ک   و دیبایى آن هر چه بیشتر افهزود،
 وص  ،ناب مقید شد، تا تعظیم و تکریمی بر آن باشد.

 عبد دعا و خواست صبحگاهی دیگر .2-13
 :های دنیوی و اخروی بند، استاین مقطع، سخن از آخرین خواست

ی ةةباِحى هةةذا نةةاِ َلا عةةیل  بِضةةیاِء اُْلةةدح ةةِل اللهةةم ح صح اجعح یِن وح  ،فح ةةًلمِ  ِ  الةةد  وح  ،الةةدنیاوح  ِبالس 
ی یِد الِعدح کح سایِئ ُجن ا ِمن  ی.وح  ،مح ٌح ِِ اْلح  ِوقای ا ِمن ُمرِدیا
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که شهامل دو دعا و خواست دیگری مطرح میاز  بنداین بعد از بیان تعهدات عبد، در  شود 
کلی است بخشیدن نور هدایت و سه مت دیهن و دنیها در صهبح، و دادن ،نهة و سهپر  :موضوع 

کید دشمنان و مهلکات هوای نفس فعهل ا،عهل بهر  )وساوس شیطانی( در شب است. در برابر 
کیههد بیشههتری بههر معنههای قههرار دادن با ی ،نههة بهها لفهه  اشههد. تکههرار معنههاللهههم مقههد  شههد، تهها تأ

کی از  کیهددیگر)وقایة( نیأ، خود حا دیهرا هنگها  آرامهش  ؛بهر معنهای محافظهت در شهب اسهت تأ
درخواسههت صههبحی  ؛هههای شههرور وشههیاطین، ،نههبش و حرکههت بیشههتری دارنههدشههبانه، انسههان

کیههد دشههمنان  همههرا، بهها نههور هههدایت و سهه مت در دیههن و دنیهها و شههبی همههرا، بهها سههپری در برابههر 
هایى و،ود دارد. تقابل بین صهباح و مسها  ها و تقاربنیأ تقابل بندانسانی و شیطانی. در این 

کیهد  و دین و دنیا، و تقارب بین ضیا  الهدی و س مة در دین و دنیا و بین ،نة و وقایة، و بین 
نیههأ، همههرا، بهها همههاهنگی در  بنههدالعههدی و مردیههات الهههوی. و تقابههل و تناسههب مو،ههود در ایههن 

کمک نمود کلمات، به شیوایى سخن و تقویت معنایى هرچه بیشتر آن   .است ،حروف و 
 تبیین قدرت الهی .2-1۴

 :شودعلت مدعّو بودن و خواندن ح  تبیین می بنددر این 
ةاُء لفا شح ِح ةن  ِِ ح ِت اُْللةکح  ؤ ُِ شاُء  ِح ا  کح قاد   عیل مح ةاُء وح  . ان  شح ِح ةن  عةز ُ مح ةاُء وح  ُِ شح ِح ةن  ةِذل ُ مح ُِ

.بِ  دِیر    قح
ُکِل  ئشح یلح  کح عح یُر ان ح دکح اْلح  یح

گهرفتن  بنهدبه دنبال آخرین طلب عبد در مقطع پیش، در این  از دعها، علهت مهورد دعها قهرار 
کههه تبیههین قههدرت حه  در سههه مقطههع بیههان قههدرت و یههک مقطههع تسهبیح و تنزیههه، تقریههر مههی گههردد 

خیهر تنهها از ،انهب اوسهت،  کههایهنالهی اسهت. ایهن قهدرت، بها دادن ملهک و عهأت و ذلهت، و 
کید  ّن و ،مله اسمیه بر قدرت الهی اشار، و  ،در ابتدا بند. این است ،تقریر شد کیدبا دو تأ  تأ

ی دادن ملههک و عههأت و ذلههت، بهها فعههل مضههارع آمههد، تهها دوا  و اسههتمرار را ا. معنههاسههت ،نمههود
کهه را نمایان سازد. تقابل دو فعل تعّأ و تذّل و ترکیب من تشا  بخهواهی( بهر معنهای عهأت و  )ههر 

کیدذلت،  کید بر تنها به دست او بودن خیهر خاتمهه یافتهه  بندو تقویتی دیگر است. این  تأ با تأ
کیهدو با ،مله انک علهی ... بهر معنهای قهدرت آمهد، در ابتهدای مقطهع  . اسهت ،دیگهری نمهود تأ

و بها همهاهنگی  شهد، قدرت الهی، با آمدن دو لف  قادر و قدیر در ابتدا و انتهای مقطهع تقویهت
کهه   و اثرگههذاری هههر چههه ههها و مصههوتموسههیقایى بههین صههامت کوتهها، بههر فصههاحت  هههای بلنههد و 

 .است ،بیشتر آن افزود
 ٍِ ةِص وح  ،تةولُج الْنةا ح ِ  اللیةِل وح  ، . تولُج اللیلح ِ  الْنةا ةصح وح  ،ُّتةرُج احلةى ح ِمةنح اْلی  ُّتةرجح اْلی 
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ن تشاُء وح  ،ِمنح احلى ِ  ُق مح ٍ . تر  ببیِر حسا  
که با تقابل بین لیل و نهار و حّی و میت، و بهین ا این مقطع نیأ ادامه بیان قدرت الهی ست 

ایه ج )دخهول چیههأی در دیگهری بهها قیهد پوشهاندن آن( و اخههراج، دخهول تههدریجی لیهل در نهههار و 
و تناسهب . تقابهل اسهت ،نهار در لیل و خارج نمودن حّی از مّیت و مّیت از حّی را تبیهین نمهود

کلمههات نیههأ بههر شههیوایى سههخن و تقویههت معنههایى ادخههال و اخههراج افههزود . و اسههت ،در حههروف و 
کههه بهها فعههل مضههارع و قیههد بهیههر حسههاب آمههد، تهها بنههدپایههان ایههن  ، بیههان رازن بههودن الهههی اسههت 

  .حسابى آن را نمایان سازداستمرار رزاقی و بى
!حبمةِدکح وح  ج. َل اله اَل  انصح ُسب انکح اللهةم ح  ةًل یاُفةکح کح فح ةد ح عةرُف قح ةن ذا یح مةن ذا وح  . مح

! اُبکح ًل یح  یعلُم ما انصح فح
کهه در میهان بیهان قهدرت الههی آمهد، و بها اسهلوب  بنداین  تنزیهه و تحمیهد حه  تعهالی اسهت 

کسهی  کههایهن ؛اسهت ،ی منظور )تنزیه و تحمید( تقویت شهدااستفها  انکاری و تکرار معن چهه 
کههه وی را بشناسهد،  کههریم نیهأ بههه و خههوف و هیبهت رّب، او را فههرا نگیهرد. در آیهههاسهت  ای از قهرآن 
کههه کهههایههنقههدرت الهههی اشههار، شههد، و  کههه زمههین در روز بایههد نشههناختند در حههالی خههدا را چنههان 

 :ها هم درهم پیچید، به دست قدرت اوستقیامت در قبضه قدرت اوست و آسمان
َه َحَق  َقْدِرِ  َو  َو ) وا الَل  ا َقْبَضُتُه َییْوَم اْلِقَیاَمیِ  َو  َما َقَدُر یات  ِبَيِمیِنیِه  اْلَأْرُ  َجِمیع  یَماَواُت َمْطِوَی  الَس 

ُه َو  َُ ا َتَعاَلى   ُسْبَحا   1.(ُیْشِرُکوَن  َعَم 

یعلهم، وال یخافهک والیهابهک، بهر  معانی متناسهب و متقهارب سهبحانک وبحمهدی، یعهرف و
کیههد نمههود، و بهها انسههجا  در موسههیقی کلمههات و مصههوت ایههن تنزیههه تأ ههها بههر معنههی آن حههروف و 

 .است ،افزود
قح  فصح بقدٍتکح الِفرح لقصح بلطفکح الفلق ،د. مل  یاِجىح البسِق. وح  ،و فح ِح بکرِمکح دح  منر
کلمههات متقابههل و متناسههب تقویههت و ا ایههن مقطههع بیههان دو قههدرت الهههی کههه بهها  کیههدسههت   تأ

کههردن مههوارد ،ههدا از هههم و شههکافتن سههپید،اسههت ،شههد کههه از مظههاهر قههدرت حهه   - د  . ،مههع 
ِفهرن  )پیوند دادن و شکافتن( تبیین شد، و بها دو مفعهول و با تقابل بین الفت و فلقت  - است
ل  کیدی آن اد ( بر معن)،داها، سپید، و ف  )َنهرت( تکملهه مفههو  مها  سهو  بنهد. اسهت ،شهد تأ

کرمهههک، و فلقهههت و َن رت)روشهههن قبههل، یعنهههی شهههکافتن فلههه  اسهههت. و تناسههب بهههین لطفهههک و 
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ههای شهب )بهه نمودن(، و بین فل  و دیها،ی الهسه ، بهر شهکافتن فله  و روشهن نمهودن تهاریکی
کیدواسطه ما،(   ی دیگر است. تأ

اخیِد عةةذباا وح اجاجةةاا  ه ةةیح ْح ةةم  ال ُْ ِح اْلیةةاهح ِمةةن ال ِِ مةةاءا  اجةةاا  ،. وح اهنةةر ةةرا ِْ وح  ،وح انزلةةصح ِمةةن اُْلع
یِ  ِسرا .جعلصح الشمقح وح القمرح ِللبر ِح ِبه ُلُبٌباا وح َل ِعًلجاا یِر من مُتاٍتح فیما ابتدم اجاا ِمن غح  جاا وه 

ست که بها تناسهب و تقابهل و همهاهنگی موسهیقایى و تهألی  در ا این بند نیأ ادامه بیان قدرت الهی
گهوارا و نهاگوار  های کوتا، و بلند تقریر شهد،حروف و کلمات و مصوت اسهت. قهدرت ،هاری نمهودن آب 

ارا، و فروفرستادن باران فراوان از ابر متراکم، و قرار دادن خورشهید و مها، بهه عنهوان چهراغ فهروزان از سنگ خ
اسهت. بها تناسهب بهین انههرت و انألهت، و  برای خل ، با بهترین کلمات متناسب و متقارب بیهان شهد،

را،ا  بهههین الصهههم الصهههیاخید و المعصهههرات، و تناسهههب بهههین الشهههمس و القمهههر، و بهههین مههها  ثجا،ههها  و سههه
، و تقابههل بههین عههذبا   کیههد شههد،و ا،ا،هها   وّها،هها   ، بههر معههانی ،ههاری سههاختن و فروفرسههتادن و قههراردادن تأ

کیدی است بهر عهد  خسهتگی و مقدمهه سهازی حه  بهرای اعمهال خهود است. مسک الختا  این بند تأ
اسههت. همههاهنگی بههین حههروف و کلمههات بههر  کههه بهها دو کلمههه متناسههب لهههوب و عهه ج بیههان گردیههد،

 است. شیوایى و تقویت هرچه بیشتر ک   افزود،
 خواست پایانی عبد. 2-1۵

  :، خواست پایانی دعاستبنداین 
دح ِبالعز ِ  ح ح وح ِح ن  امح یح ِِ وح وح  البقاِء وح  فح ُه ِبةاْلو ِ عةیل حممةد   قهةرح عبةادح

ةل  نةاِء. صح تقیةاِء وح  الفح وح  آلةِه اَل
َ ندایئ ق ِبفضِلکح وح  استِج  ُدعایئوح  امسح یِل  حق ِ جایِئ.وح  ممح   ح

. اسهت ،و تسهبیح الههی همهرا، شهد ۹خواست پایانی بنهد،، بها درود بهر محمهد و آل محمهد
کیههدتفههّرد رّب در عههّأت و بقهها و قّهههاری وی در مههوت و فنهها  ربهه ،بخههش نخسههت آن نمههود، و بهها  تأ

بخهش  .اسهت ،ی آن تقویهت شهدا، معنهتقابل بین توّحد و قهر، عأ و بقا، و موت و فنهاتناسب و 
کلمهات متهرادف اسهمع و اسهتجب و حقه ، و نهدا و دعها، و  که بها  دو  دعا خواست عبد است 

کیهدامل و ر،ها، بهر ا،ابهت و تحقه  امیهد و آردوی او  نیهأ همهاهنگی  بنهد. در ایهن اسهت ،شهد تأ
کلمات و صامت  .است ،شد بندها، مو،ب تقویت معنایى هر چه بیشتر ها و مصوتبین 
پایهههانی دعههها، تسهههبیح و تقهههدیس  بنههدوآل طهههاهرین او،  ۹ت بهههر محمهههدبعههد از درود و صهههلوا

که با ندای   .است ،آ از شد «ای بهترین مدعو»مجدد ح  تعالی است 
ن ُدعىح ِلکشِف الُضر   یرح مح ی ِمةن  اْلأمٌِل لکِل ُعسر  وح وح  یا خح ُرد ح ِح ًل  اجت فح ُیسر  بکح انزلُص حح
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ُُ یة کةر اِئباا یا  واِهِبکح خح ىن ِ مح اِْحنیح و صةیل  اهلُل عةیل سح ةا اٍحةمح الةر ح ُُ برْحِتةکح یح کةر ُُ یةا  کةر ا 
لقِه حممد  وح  . خیِر خح  آِلِه امجحعنیح

عسهر و  ، و تقابهل بهین«المأمول لکهل عسهر»و  «من دعی لکش  الضّر »تناسب بین دو ،مله 
درگاهههت )پههس مههرا از « فهه  ترّدنههی» بنههدو بهها  کیههد نمههود،أیسههر، مطلههوب و محبههوب بههودن حهه  را ت

)کریم( و قسم به رحمهت  الهی ی. و با تکرار ا،ّل اسمااست ،ناامید رد مکن( معنا تقویت شد
و آل بههه بهتههرین و،ههه ممکههن  ۹وی و بیههان وصهه  او بههه ارحههم الراحمینههی و درود بههر محمههد

کیههدی رد نکههردن امعنهه پایههانی دعهها نیههأ ماننههد مقههاطع پیشههین، بهها تناسههب و  بنههد. اسههت ،شههد تأ
کلمات و هماهنگی موسیقایى در استفاد، از مصوتتقارب در ح کوتها، و بلنهد در روف و  های 

  .است ،گذاری هر چه بیشتر آن مؤثر بودتأثیرتقویت معنایى دعا و 

 نتیجه 
 آید.نتایجی به دست می ،د،یاد شمطالب  از

ک می بلیغ و رسها  دعای صباح، تعلیم منا،ات و بندگی است و معانی واالی آن در قالب 
دارد. در آ ههاز روز بیههان مههی تههرین خواسههت بنههد، راهههای لفظههی و معنههوی، عههالیو مههزّین بههه آرایههه

کنههد. تقابههل بههین حههروف و سههاز اسههت و نظههم و ترتیههب ایجههاد مههیتناسههب در ایههن دعهها وحههدت
کوتها، و بلنهد، همهه و همهه در خهدمت معنهکلمات و موسیقی آن و تقارب بین مصوت ی اهای 

کههه مسهتجمع تمههامی اسههتر چهه بیشهتر آن گهذاری هههتأثیرسهخن و  . آ هاز دعها بهها اسهم اهلل اسهت 
کهه در معنهه کهریم اسههت  کههه ااسهما  و صهفات الهههی اسهت و پایههان آن نیهأ بهها اسهم  ی آن آمهد،، آن 

کریم و سوگند به رحمانیت بدون درخواست می بخشد و درخواست ا،ابت عبد با تکرار اسم 
 .است ،یین شدو وص  ارحم الراحمینی، به بهترین و،ه تب

کهه از ،ملهه آن، قالب منا،ات با پروردگار بیهان مهی این دعا مضامین متعددی را در سهازد 
تنزیه و تسبیح الهی، نفس و مرکب سرکش آن، چنگ زدن به دامان حه ، پهذیرش حه  و علهل 

 آن و عمل بند، برای رسیدن به قبول ح  است. 
که از رمودعا با حمد و ثنای الهی آ از می ز استجابت دعاست و در فواصل دعا نیأ به شود 

 پردازد. تسبیح و تقدیس ح  می
کهه آ هاز و انجها  دعها،  آمهد، :و آل طهاهرین او ۹از حمد و ثنا، درود بهر پیهامبر بعد اسهت 

 :و آل او ۹شههود. و آن نیههأ از رمههوز اسههتجابت دعاسههت. بههه دنبههال درود بههر پیههامبربیههان مههی
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کنند، بیان می که از ،مله آن عفو و بخشش الهی است. خواست و حا،ت دعا  شود 
یعنی بهرای رسهیدن بهه رحمهت الههی  ؛طلب خود گا  بردارد برایبند، برای رسیدن به عفو الهی باید 

 کند.از گناهان دور شود و به خداوند پناهند، گردد. و خداوند پناهند، به خود را ناامید نمی
یههرا علههت پهذیرش رّب سههه خصههلت اسههت: د ؛درخواسهت عبههد داعههی و رّب مههدعو متناسهب اسههت

مهفههرت بسههیار، مقصههود بههودن او و گشههایش درگهها، وی. و قبههول نمههودن عبههد نیههأ از ،انههب پروردگههار بههه 
 ،هت سه چیأ است: بستن مهار نفس، افکندن بار گنا، و فروگذاری هواهای نفسانی. 
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