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  مقدمه. 1
، ایـن امتیـاز را دارنـد کـه توجـه      سنتجوامع حدیثی شیعه نسبت به مجامع روایی اهل

گـاهی در کنـار    جوامع حـدیثی اند.  تری به احادیثِ حاویِ ادعیه و مناجات کرده گسترده
های مستقلی را به روایات پیرامون دعا و ذکر برخی ادعیـه اختصـاص    سایر روایات، بخش

 یالکـاف در جلـد دوم کتـاب شـریف     »الـدعاء  کتـاب «توان بـه   عنوان نمونه می اند. به داده
و  91و سراسـر جلـد    90جلـد   ۀو بخش عمد ]466ص ،2ج ،27[ مشتمل بر شصت باب

عــالوه بــر  ].2ص ،92ج و 1، ص91ج و 148، ص90ج 30[ بحــاراألنوار اشــاره نمــود 92
ترین آثـار در   ها، کتب مستقلی به بحث اذکار و ادعیه اختصاص یافته است. از قدیمی این

است که  »اراتیالز کامل«ری نوشته شده است، کتاب اول غیبت کب ۀاین زمینه که در سد
بنـابراین توجـه    ].6اسـت [ در صد و هشت باب به ضرورت، آداب و متن زیارات پرداخته 

 شیعه از ابتدا به متون روایی دعا و امثال آن، یک توجه ویژه و گسترده بوده است.
رح بوده، ظرفـی بـرای   برای انسان مط» نیاز«عنوان یک  که بهدعا ضمنِ آندر این مکتب، 

ی برآمـده از دیـن   خصـوص وقتـ   تبیین الگوهای رفتاری و تربیتی است. الگوهای رفتاری به
که جزو سبک زندگی قرار بگیرند، نیازمند الزاماتی هستند. یکـی از الزامـات   باشند، برای این

اتِ گرایشـات و تعلقـ   ۀاین است که الگوهایِ رفتاری عالوه بر معقـول بـودن، بایـد در دایـر    
انسان به الگویی گرایش و تعلق یابد، فراینـد پـذیرش و    ۀانسان نیز قرار بگیرند. وقتی عاطف

تحققِ الگوهای رفتاری در حیاتِ انسان قطعی خواهد بود. این الزام توسـط ظـرفِ دعـا بـه     
شود. دعا با خصوصیاتی که در شـکل و محتـوا دارد، یـک محـیطِ      بهترین وجهی تأمین می

انسـان، پـذیرش مضـامین و     ۀد که در این محیط با جوشش عاطفآور ود میوج عاطفی را به
از (ع)، هـدی  ۀپذیرد. بر همین اساس بـوده کـه ائمـ    راحتی صورت می حتی ملزومات دعا به

  بردند. دعا برای پرورش نیروهای بابِ اهداف خود و رفعِ خألهای موجود بهره می
انسان را  ۀعاقل ۀعرفانیِ بلند هم قوّ خاطر مضامینِ عالی و در این میان دعای کمیل به

 فِـي  إِلَیْـکَ  أَسْـرَحَ «عبارات انگیزد.  شدت برمی او را به ۀکند و هم سرشت و عاطف تغذیه می
انـد و   که در بخش انتهایی دعای کمیل قرار گرفتـه  »مِنْکَ مَنْزِلَةً أَقْرَبِهِمْ«و » السَّابِقِینَ مَیَادِینِ

کنند، حاکی از رفعـتِ سـقف توقـع و     در تقرب را تداعی میفراتر از تقرب، مفهوم سبقت 
های انسان در مسیر قرب إلی هللا است. کشف الگویی که بتواند انسان را به مقام  خواسته

اصلی این پژوهش است. کشف چنـین الگـوی مفهـومی،     ۀتسابق در تقرب برساند، مسئل
محـور را ایجـاب    مـتن  کـارگیری یـک روشِ   نگرش فراگیر تدبری نسبت به متن دعا و به
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عنوان یک متنِ یکپارچه و پیوسته مورد مطالعـه قـرار گیـرد و مفـاهیم      کند تا دعا به می
توان تصـویر روشـنی از    مختلف آن در ارتباط با همدیگر تحلیل شوند. در این صورت می

دسـت آورد و بـا تحلیـل روابـط آن،      مفهومی مرتبط با مفهوم تسابق در تقـرب بـه   ۀشبک
  را کشف نمود.رتبط با آنالگوی م

این در حالی است که در بررسی متون ادعیه، کمتر به این نوع نگـرش و روش تکیـه   
حـاویِ موضـوعات    ،شود. قـرآن  همین آسیب در مطالعات قرآنی نیز مشاهده میشود.  می

طرح  ۀاند. همین پراکندگیِ ظاهری، زمین متعددی است که در سراسرِ قرآن پراکنده شده
 ۀخصـوص از ناحیـ   گویی قرآن و در نتیجه غیرالهـی بـودن آن بـه    طاع و پراکندهانق ۀشبه

نحوی که بعضی از مستشرقان ضمن اذعان به در اوج  مستشرقان را فراهم نموده است. به
را دشـوار  را نفی کـرده و فهـم آن  بودن قرآن از لحاظ هنری، اما یکپارچگی و تسلسل آن

ن در حالی است که اگر با نگرشِ تـدبری بـه قـرآن    ای ].25-24ص ،22[ اند ارزیابی کرده
عنوان یک مجموعه پرداخته شود، نظم و ارتباطِ معنویِ میانِ آیاتِ یک سـوره و حتـی    به

شود. وجود چنین نظم و انسـجام و یکپـارچگی از  شـئون     ها آشکار می ارتباط بینِ سوره
به موجـبِ اصـلِ    .]406ص ،34[ شود آمیز محسوب می حکیم و جزو لوازمِ سخنِ حکمت

، 11[ جـز حکمـت نیسـتند    (ع)صـادر شـده از ائمـه    ۀ، ادعی(ع)همتایی قرآن و اهل بیت
ها متوقع است. بنـابراین   از آنو الجرم همچون قرآن، نظم و یکپارچگی  ]237و  218ص
چه اهمیت دارد، کشفِ چنین نظم و انسجامی در قرآن و متن ادعیه است کـه نیازمنـدِ   آن

ر پژوهش است. روشِ پژوهش باید با ویژگیِ نظم و یکپـارچگیِ مـتن   روشمندیِ خاصی د
خاطر گردآوری مضامینِ  محورِ تحلیل محتوایِ مضمونی به تناسب داشته باشد. روشِ متن

مرتبط و تحلیلِ کمّی و کیفی جمالتِ حاوی آن مضامین، تا حدودی توانسـته مـتن را از   
  بدهد.پیوستگی و یکپارچگی مورد مالحظه قرار  ۀزاوی

روشِ تحلیل محتوای مضمونیِ متنِ دعای کمیل  ۀبر این اساس پژوهش حاضر بر پای
  هد: های زیر پاسخ می به مسئله
 یکپارچگی و پیوستگیِ متنِ دعای کمیل چگونه قابل تحلیل است؟ ●
 شامل چه مختصاتِ مفهومی است؟» تسابق در تقرب«الگوی  ●
  باشد؟ چه می های حاصل از کشفِ الگوی تسابق در تقرب یافته ●

  
  تحقیق ۀ. پیشین2
ویژه با تکیه بر دعـای کمیـل، پژوهشـی     مفهوم تسابق در تقرب به ۀطور مشخص دربار به
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کمیل موضوع شرح بسیاری از عالمان و عارفان قرار گرفتـه   سامان نیافته است، اما دعای
اسـت  یازده اثر عربی و فارسی را در شرح دعای کمیل معرفـی کـرده    عهیالذر صاحباست. 
 ،9[ انـد  ها در قرن سیزدهم تا اواسط قرن چهاردهم هجری قمری نوشـته شـده   آن ۀکه هم

البته این سیر ادامه یافته و شروح جدیدتری نیز برای دعـای کمیـل    ]؛259و258ص ،13ج
حسین مظـاهری و شـرح    ۀتوان به شرح دعای کمیل نوشت می صورت پذیرفت که از جمله

هـا و   اشاره نمود. شروح نوشته شده معموالً مطابقِ گرایشحسین انصاریان  دعای کمیل اثر
رویکردهای تخصصی شارحان، در واقـع بسـط و شـرح فـراز بـه فـراز مـتن دعـا در قالـب          

 ۀاز خصوصـیات عمـد   باشـند.  های تخصصی مثل کالم، اخالق، فلسفه، عرفان و... مـی  دانش
رحِ فراز به فـراز و شـرحِ   ها و مطالعاتی که پیرامون دعای کمیل صورت گرفته است، ش شرح

ای با نگرش عرفانی بر وجوه و فرازهای عرفانیِ دعای کمیـل   متن دعا است. عده ۀواژه به واژ
دیگـر بـر ابعـادِ اخالقـیِ آن      ۀ، عـد ]324ص ،2ج ،29 ؛ 61ص ،19ج ،15[ انـد  تأکید کرده

اتِ مغفـرت  بعضی تعدد عبار ]؛33[ اند متمرکز شدند و بیشتر به عباراتِ اخالقی توجه کرده
 انـد  را مورد توجه قرار داده و دعای کمیل را دعایی برای تهذیب نفس و توبه در نظر گرفتـه 

اسـت  پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی درصدد  ].232ص ،1ج ،35[
، بـه الگـوپردازی   با واکاوی مفاهیم و فرازهای متعدد دعا در یـک خـط پیوسـته و منسـجم    

  دعای کمیل را رفع نماید. ۀمیل بپردازد و خأل این نوع از کار علمی دربارمفهومیِ دعای ک
  
  شناسی کمیل . شخصیت3

نخع در یمن بـوده اسـت. مطـابق نقـل روایتـی از       ۀکمیل بن زیاد نخعی الیمانی از طایف
هـا را از اصـحاب    آن(ع)، ، کمیل یکی از ده نفری است که امیرالمؤمنین(ع)امیرالمؤمنین
شـیخ مفیـد او را در    ].133ص ،4ج ،16[ طمینان خود معرفـی کـرده اسـت   ثقه و مورد ا

بین اصـحاب امیرالمـؤمنین    ].133ص ،15ج ،16[ دانسـته اسـت   (ع)شمار السّابقین المقرّ
جمـاعتی از   ۀآید که سلسل به شمار می (ع)همچنین نزد عرفا از اصحاب سرّ امیرالمؤمنین

هـای اجتمـاعی و    گزارشاتی از فعالیـت  ].502ص ،1ج ،25[ شوند عارفان به او منتهی می
 بـن  همچون مالک اشتر و صعصـعه  (ع)پای دیگر اصحاب امیرالمؤمنین سیاسی کمیل هم

و  220ص ،3ج ،17[ سـوم وجـود دارد   ۀخصوص در انتقاد و اعتراض به خلیفـ  صوحان به
یکـی از منـاطق    ،، به فرمانداری هیت(ع)کمیل در دوران زمامداری امیرالمؤمنین ].221

حت نفوذ ایشان منصوب شد. عملکرد ضعیف کمیل در مدیریتِ نظـامی و سیاسـی کـه    ت
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ــه  هزینــه ــرای حکومــت اســالمی و مــردمِ هیــت ب وجــود آورد، موجــب شــد  هــایی را ب
توانــد  ای انتقــادآمیز، بــه ســرزنش او بپــردازد کــه نــه مــی طــیّ نامــه(ع) امیرالمــؤمنین

 ،33ج ،30[ خـودش را راضـی کنـد   نیازی از مردم شهرش باشد و نه امیـر   ۀکنند برطرف
عنـوان شخصـیتِ بلنـدمقامی در     همین مسئله موجب شده کمیل بن زیـاد بـه   .]522ص

لحـاظ مـدیریتی ضـعیف شـناخته و      اما به (ع)عرفان و صاحب سرّ و معارف امیرالمؤمنین
  ].159ص، 12[ توصیف شود

 
  . اهمیت و اعتبار دعای کمیل4

نقـل   المتهجـد  مصباحماه شعبان در کتاب دعای کمیل توسط شیخ طوسی ضمنِ اعمال 
ي«شده است. ایشان در ذکر سند دعا به عبارتِ  بسنده کرده و لذا راویـان خـود را در   »  رُوِ

نقـل   در هرچند مجهول گذاشتن راویـان  ].844ص ، 2ج ،21[ نقل دعا بیان نکرده است
اشـد، در عـین   خاطر اشتهار و رواجِ دعای کمیل در آن عصر بـوده ب  روایت ممکن است به

علمـای شـیعه بـه آن و     ۀو توجـه پیوسـت   المتهجـد  مصـباح حال قدمت و اعتبار کتـاب  
باشـد و در   شـیعه مـی   ۀهمچنین تخصص مؤلف که خود صاحب دو کتاب از کتـب اربعـ  

هـا   های خود به مباحث رجالی و جمع بین روایات متعـارض و رفـع ناسـازگاری آن    کتاب
  گذارد. اعتبار سندی دعای کمیل بازنمیپرداخته است، جایی برای تردید در 

لحاظ  حدی است که ولو به که واالیی مضامین و محتوای دعای کمیل بهدیگر این ۀنکت
داخلـی   ۀعنـوان یـک قرینـ    سندی فاقد سندِ معتبر باشد، اما همین فحوای عمیق دعا به

ه سـندِ  کند. معمول این است ک کفایت می (ع)برای انتساب دعای کمیل به امیرالمؤمنین
دهد، اما گاهی متن چنان اعتبار و عمقی دارد کـه سـندِ خـود را     معتبر به متن اعتبار می

، معلـوم  (ع)هـای صـادر شـده از امیرالمـؤمنین     ادعیه و مناجـات  ۀکند. با مطالع خلق می
ها است و  ها و بلکه باالتر از آن شود صدور دعای کمیل از سنخِ همان ادعیه و مناجات می

  ].339و  324ص ،2ج ،29[ کامالً موجه است (ع)آن به امیرالمؤمنینلذا انتساب 
به کمیل بن زیـاد هنگـام    (ع)توان از سفارش امیرالمؤمنین اهمیت دعای کمیل را می

امالی دعا دریافت. سفارش کردند به کمیل که نگذارد عمرش بدون خواندن این دعا ولـو  
 لَیْلَـةِ  کُلَّ بِهِ فَادْعُ الدُّعَاءَ هَذَا حَفِظْتَ إِذَا یْلُکُمَ یَا«یکبار در کل عمر باشد، به پایان برسد: 

ةً الشَّهْرِ فِي أَوْ جُمُعَةٍ ةً السَّنَةِ فِي أَوْ مَرَّ كَ فِي أَوْ مَرَّ ةً عُمُرِ َصـرَ  وَ تُکْـفَ  مَرَّ  لَـنْ  وَ تُـرْزَقَ  وَ تُنْ
ة تُعْدَمَ غْفِرَ ین دعا و نیازِ جدی مؤمن این سخن حاکی از ضرورتِ ا ؛]706، ص2، ج5[ »الْمَ

ای توسط عالمانِ شـیعه توصـیف و تشـریح شـده      صورتِ ویژه به آن است. دعای کمیل به
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باشد،  که از منابع نقلِ روایتِ مربوط به دعای کمیل می زادالمعاداست. عالمه مجلسی در 
را بـه  شعبان آن ۀدر شب نیم (ع)نامیده است که امیرالمؤمنین» األدعیه أفضل«این دعا را 

عنـوان   از دعای کمیل به(ره) امام خمینی ].60ص ،1ج ،31[ کمیل بن زیاد امال فرمودند
 عـادى  بشـر  از کمیـل  دعـاى  فقـرات  بعـض «کنـد کـه    یاد می» بسیار عجیب«یک دعای 

  ].61ص ،19ج ،15[ »بشود صادر تواند ینم
  

  . روش تحقیق5
علوم انسانی محسوب  ۀای در حوز رشته های تحقیق میان از روش 1روش تحلیل محتوا

وسیعی از ارتباطـات اعـم از گفتـاری، شـنیداری و      ۀشود. قلمرو عمل این روش، دایر می
پـردازد و   گیرد. روش تحلیل محتوا به تحلیل ارتباطاتِ معنـادار مـی   نوشتاری را در بر می

 ،8[ شـود  ها روشن و بدیهی هستند، نمی ای که مفاهیم در آن لذا شامل ارتباطات عامیانه
تحلیـل  «ذیل روش تحلیل محتوا، انواع مختلفی فنون تعریف شده که فن  ].33و  30ص

ها اسـت. ایـن فـن بـا تمرکـز بـر مـتن و اجـزای          از پرکابردترین آن 2»محتوای مضمونی
مند سعی در تبیـین   طور نظامهها و... ب آن اعم از کلمات، جمالت، پاراگراف ۀدهند تشکیل

های موجود در یک متن دارد. در تحلیل محتوای  ها و پیام هها، نظری و دستیابی به اندیشه
داری از متن است که با هم مـرتبط هسـتند و    های معنی مضمونی، سعی در یافتن هسته

 ].120ص ،8[ ها حکایت از معناهایی در خصوص هدف تحقیق اسـت  حضور و فراوانی آن
محقـق بـیش از    ۀتکی در تحلیل محتوای مضمونی به عنوان نوعی از روش تحلیل محتوا،

هر چیز دیگری، روی مضامین و محتوای پیام و متن است. در ایـن روش محقـق تـالش    
شـده، مضـامین    های از پـیش طراحـی   نامه ها و پرسش کند به جای استفاده از مقیاس می

. در تحقیق حاضر با روش تحلیـل  ]193و  192 ص، 36[ متن را مورد سنجش قرار دهد
بنای واحد روایات، جدول تحلیل محتوا ترسـیم شـده اسـت. در    محتوای مضمونی و بر م

واژگان کلیـدی   ۀمضمون اصلی و مضامین فرعی بواسط ۀدهند تشکیل ۀادامه مفاهیم اولی
گردند. مضمون اصلی شامل عنوانی کلیدی است که مقصود اصلی  هر روایت استخراج می

کلـی اسـت کـه در واقـع      گیرد و مضامین فرعی نیـز شـامل عنـاوینی    روایت را در بر می
مضمون اصلی هستند. در گام بعدی بـا آوردن روایـات در جـدول تحلیـل      ۀدهند تشکیل

تـرین   کلـی  ،هـا  گیـری  های جمالت مزبور إحصاء خواهند شـد. جهـت   گیری محتوا، جهت
فراینـد تحلیـل محتـوا،     ةگفته، در ادام عنوان هر روایت است. بعد از استخراج موارد پیش

                                                                                                                                        
1. Content Analysis. 
2. Thematic Content Analysis (TCA). 
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گیـرد و بـر مبنـای شناسـایی      تن مثل کلیدواژگان مورد ارزیابی قرار مـی بسامد عناصر م
 ،10[ شـود  هـای پژوهشـی حاصـل مـی     های اصلی به عنوان یافتـه  باالترین بسامدها، پیام

ها به روش  آن» تحلیل کمّی«ها و  نمودن داده» مند نظام«. هرچند این پژوهش در ]33ص
بـه عنـوان   » تحلیـل گفتمـان  «ی به روش تحلیل محتوای مضمونی پایبند است، در موارد

های تحلیل محتوای کیفـی کـه نقـش مکمـل روش تحلیـل محتـوا را ایفـا         یکی از روش
هـا از طریـق سـازگاری و     شود. در تحلیل گفتمان، بخشـی از بررسـی   کند، نزدیک می می
هـای آن منجـر بـه تحلیـل      گیرد که یافته همنشینیِ کلمات با همدیگر صورت می ۀرابط

  .]16و  15ص، 36[ شود محتوا و در نتیجه ساخت واژگان مرکزی می مضمونی
 برای پی بردن به الگوی مرتبط با مفهوم تسابق در تقرب، تمامی متن دعـا بـا مالحظـه   

شود. آنگـاه بـر    تحلیل محتوا می »مِنْکَ مَنْزِلَةً أَقْرَبِهِمْ«و » السَّابِقِینَ مَیَادِینِ فِي إِلَیْکَ أَسْرَحَ«
های جدول تحلیـل محتـوا، روابـط عبـارات      های کمّی و کیفی مبتنی بر داده یلاساس تحل

صورت، جایـابی   آید. در این دست می مربوط به مفهوم سبقت در تقرب با دیگر اجزای دعا به
  پذیر خواهد بود. مفهوم مورد بحث در الگویی که از متن دعا حاصل شده است، امکان

کلی سامان یافته است؛  ۀحاضر طیّ دو مرحل فرایند تحلیل محتوای مضمونی تحقیق
مضـامین  «، »مضـمون اصـلی  «اول، جدول تحلیل محتوا متشکل از سه سـتون   ۀدر مرحل
ذیل هر ستون قـرار گرفتـه و    فرازهای دعاد. پس شترسیم » گیری اصلی جهت« و »فرعی

تقسیم  کلی ۀبه چند مقول دعاهای اصلی مبتنی بر سیاقِ واحد،  گیری بعد از تعیین جهت
 .پذیرد صورت میها  مبتنی بر مقولهدعا شود. تعیین انسجام محتوایی  می

های حاصل از جدول تحلیـل   های کمّی و کیفی مبتنی بر داده دوم، تحلیل ۀدر مرحل
محتوا و استفاده از روشِ تحلیل گفتمان صـورت خواهـد گرفـت. در ایـن مرحلـه بـرای       

آیـد و   دسـت مـی   ها و سایر مضامین بـه  قوله، فراوانی مدعای کمیلدستیابی به خط کلی 
  گیرد. های آماری شکل می های کیفی بر اساس داده تحلیل

  
  . تحلیل محتوای مضمونی دعای کمیل6

اصـلی   ۀبندیِ تمام متنِ دعا، هشـت دسـت   مبتنی بر روشِ تحقیق، بعد از مطالعه و دسته
 دعـا  های کلیِ عا، مقولههای اصلی هر فراز از متن د گیری إحصاء شد. بعد از إحصاء جهت

شـده   های اسـتخراج  هایی از جدول تحلیل محتوا ناظر به مقوله آشکار خواهند شد. بخش
  شود. به عنوان نمونه ذکر می
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وَ خَضَـعَ  ءٍ  ءٍ وَ بِقُوَّتِکَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا کُـلَّ شَـيْ   اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ الَّتِي وَسِعَتْ کُلَّ شَيْ  
لَّ لَهَا کُلُّ شَيْ لَهَا کُلُّ شَيْ ءٍ وَ بِعِزَّتِکَ الَّتِي لَا یَقُومُ لَهَا  ءٍ وَ بِجَبَرُوتِکَ الَّتِي غَلَبَتْ بِهَا کُلَّ شَيْ ءٍ وَ ذَ

ي عَلَا کُلَّ  ءٌ وَ بِعَظَمَتِکَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْکَانَ کُلِّ شَيْ شَيْ طَانِکَ الَّذِ وَ بِوَجْهِـکَ الْبَـاقِي    ءٍ شَيْءٍ وَ بِسُلْ
ي ءٍ وَ بَِأسْمَائِکَ الَّتِي غَلَبَتْ أَرْکَانَ کُلِّ شَيْ بَعْدَ کُلِّ شَيْ وَ بِنُـورِ   ءٍ أَحاطَ بِکُلِّ شَـيْ   ءٍ وَ بِعِلْمِکَ الَّذِ

ي أَضَاءَ لَهُ کُلُّ شَيْ لَ الَْأوَّلِ وَجْهِکَ الَّذِ وسُ یَا أَوَّ   .ینَ وَ یَا آخِرَ الْآخِرِینءٍ یَا نُورُ یَا قُدُّ
 گیری جهت  کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی  کلیدواژگان  ردیف

  اصلی
A   ،ــوت ــت، قـ رحمـ

جبـــروت، عـــزّت، 
عظمــت، ســلطان، 
وجه، اسماء، علـم،  
نــور وجــه، نــور،   

  قدوس، اول، آخر

فراگیـــــــری و  
گیریِ اسـماء   همه

  و صفات خداوند

تحمیـــــد  A1  واسعه بودن رحمت الهی
 A2  چیرگی فراگیر قوت الهی  خداوند 

 A3  الهی ۀفراگیر سلط ۀغلب

 A4  عزتِ فراگیر الهی

 A5  گیر الهی عظمتِ همه

 A6  برتریِ فراگیر سلطنتِ الهی

 A7  بقای خداوند

 A8  یافتگی فراگیر اسماء الهی غلبه

 A9  فراگیر علم الهی ۀاحاط

 A10  ور الهیگیر ن درخشندگی همه

 A11 اوّلیت و آخریت قاطعِ الهی

لُ النِّقَمَ ا نُوبَ الَّتِي تُنْزِ نُوبَ الَّتِي تَهْتِکُ الْعِصَمَ اللَّهُمَّ اْغفِرْ لِيَ الذُّ نُوبَ الَّتِي اللَّهُمَّ اْغفِرْ لِيَ الذُّ للَّهُمَّ اْغفِرْ لِيَ الذُّ
رُ النِّعَمَ اللَّهُمَّ اْغفِرْ لِ ـ تُغَیِّ لُ الْبَلَاءَ اللَّهُمَّ اْغفِرْ لِ نُوبَ الَّتِي تُنْزِ عَاءَ اللَّهُمَّ اْغفِرْ لِيَ الذُّ سُ الدُّ نُوبَ الَّتِي تَحْبِ ي يَ الذُّ

طَأْتُهَا طِیئَةٍ أَخْ   کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ کُلَّ خَ
گیری  جهت کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی  کلیدواژگان ردیف

  اصلی
B  ــ )، 6رت(مغفــــــ

ــوب( ــک 6ذن )، تهت
ــزول   ــمت، نـ عصـ
نقمت، تغییر نعمت، 
ـا، نـزول    حبس دع

  بال، خطا

تــالش مصــرانه  
بـــرای کســـبِ  
ــرت از  مغفــــــ
مجموع گناهان و 

  خطاها

ــبِ   B1  تفاوتِ آثار گناهان گوناگون طلــــ
ــرت     مغفرت ــبِ مغف ــانی طل توأم

جداگانه برای هـر گنـاه و   
  عموم گناهان

B2 

 B3  ی عصمتاثر بعضی گناهان بر نابود

 B4  اثر بعضی گناهان بر نزول کیفر

ــر    ــان ب ــی گناه ــر بعض اث
  دگرگونی نعمت

B5 

 B6اثر بعضی گناهان بر بازداشت 
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  دعا از اجابت

 B7  اثر بعضی گناهان بر نزول بال

طلب مغفـرت عمـومی بـرای    
  گناهان و خطاها ۀهم

B8 

کَ بِذِکْرِكَ وَ أَسْتَشْفِعُ بِکَ إِلَى نَفْسِکَ وَ أَسْأَلُکَ بِجُودِكَ أَنْ تُـدْنِیَنِي مِـنْ قُرْبِـکَ وَ أَنْ تُـوزِعَنِي     اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَقَرَّبُ إِلَیْ
  شُکْرَكَ وَ أَنْ تُلْهِمَنِي ذِکْرَك

گیری  جهت کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی  کلیدواژگان ردیف
  اصلی

C )2)، ذکـر( 2تقرّب ،(
  شکر شفاعت، جود،

ـایی   تأکید بر هدف نه
ـرب    ـر تق خود مبنی ب

  إلی هللا

پذیر بودن تقـرب الهـی    امکان
  ذکر الهی ۀواسط به

C1   طلبِ قـرب
  لهیا

نزدیک شدن  ۀجود الهی؛ الزم
  به قرب الهی

C2 

نزدیک شدن بـه قـرب الهـی؛    
  مستلزم شکر

C3 

ـا ] یسجر[ یُسْجَنُ مُسْلِمٍ عَبْدٍ صَوْتَ فِیهَا عُتَسْمَ بِحَمْدِكَ وَ إِلَهِي یَا سُبْحَانَکَ فَتُرَاكَ أَ  عَـذَابِهَا  طَعْـمَ  ذَاقَ وَ بِمُخَالَفَتِـهِ  فِیهَ
 تَوْحِیدِكَ أَهْلِ بِلِسَانِ یُنَادِیکَ وَ لِرَحْمَتِکَ مُؤَمِّلٍ ضَجِیجَ إِلَیْکَ یَضِجُّ هُوَ وَ جَرِیرَتِهِ وَ بِجُرْمِهِ أَطْبَاقِهَا بَیْنَ حُبِسَ وَ بِمَعْصِیَتِهِ

  بِرُبُوبِیَّتِکَ إِلَیْکَ یَتَوَسَّلُ وَ
گیری  جهت کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی  کلیدواژگان ردیف

  اصلی
D     ،ـلم، عـذاب عبد مس

ــت،   ـیت، رحم معصـ
ــل،   ــد، توسـ توحیـ

  ربوبیت

امکان نجات از عذاب 
ـا تضـــرع و   دوزخ بــ
توسل به رحمت الهی 

  و مقام ربوبی

ـلم    ــد مسـ ــذاب عب ـانِ ع امکـ
  خاطر معصیت خداوند هب

D1  ِــب طلــــ
ـایی از  رهــ

 ۀرحمت و ربوبیـت الهـی؛ مایـ     عذاب
  نجات عبد از عذاب

D2 

نجات از عذاب؛ مستلزم تالش 
ــه   ــد در تضــرع و توســل ب عب

  رحمت و ربوبیت الهی

D3 

ـارِ  وَ اللَّیْـلِ  مِـنَ  أَوْقَاتِي تَجْعَلَ أَنْ أَسْمَائِکَ وَ صِفَاتِکَ أَعْظَمِ وَ قُدْسِکَ وَ بِحَقِّکَ أَسْأَلُکَ رَبِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا  بِـذِکْرِكَ  النَّهَ
 خِـدْمَتِکَ  فِي حَالِي وَ وَاحِداً وِرْداً کُلُّهَا  أَوْرَادِي وَ أَعْمَالِي یَکُونَ حَتَّى مَقْبُولَةً عِنْدَكَ أَعْمَالِي وَ مَوْصُولَةً بِخِدْمَتِکَ وَ مَعْمُورَةً
 عَلَى اشْدُدْ وَ جَوَارِحِي خِدْمَتِکَ عَلَى رَبّ قَوِّ یَا رَبِّ یَا رَبِّ یَا أَحْوَالِي شَکَوْتُ إِلَیْهِ مَنْ یَا مُعَوَّلِي إِلَیْهِ مَنْ یَا سَیِّدِي ایَ سَرْمَداً
  مَتِکَبِخِدْ الِاتِّصَالِ فِي الدَّوَامَ وَ خَشْیَتِکَ فِي الْجِدَّ لِيَ هَبْ وَ جَوَانِحِي الْعَزِیمَةِ
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گیری  جهت کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی کلیدواژگان  ردیف
  اصلی

E  ربّ، ذکــر، خــدمت
ــزم، 4( ـال، ع )، اعمـ

  خشیت

توسل پـی در پـی   
بــه خداونــد بــرای 
کســـب خـــدمت 
پیوسته به سـاحت  

  الهی

لزوم اصرار ورزیدن در تمسـک  
ـا هـدف بـر      به ربوبیت الهـی ب

  ها آورده شدن خواسته

E1   ـام طلب مق
  خدمت

نقش اسماء و صفات الهـی در  
  ها برآوردن خواسته

E2 

خدمت به ساحت الهی؛ جـزو  
های عبـد از   مهمترین خواسته

  خداوند

E3 

ـوَ أَ وَ الْمُشْتَاقِینَ فِي قُرْبِکَ إِلَى أَشْتَاقَ الْمُبَارِزِینَ وَ فِي إِلَیْکَ أُسْرِعَ وَ السَّابِقِینَ مَیَادِینِ فِي إِلَیْکَ أَسْرَحَ ـوَّ  مِنْـکَ  دْنُ ـینَ  دُنُ  وَ الْمُخْلِصِ
ـأَرِدْهُ  بِسُوءٍ أَرَادَنِي مَنْ وَ اللَّهُمَّ  الْمُؤْمِنِین مَعَ جِوَارِكَ فِي أَجْتَمِعَ وَ  الْمُوقِنِینَ مَخَافَةَ أَخَافَکَ ـادَنِي  مَـنْ  وَ فَ  مِـنْ  اجْعَلْنِـي  وَ فَکِـدْهُ  کَ
  لَدَیْکَ زُلْفَةً أَخَصِّهِمْ وَ مِنْکَ مَنْزِلَةً أَقْرَبِهِمْ وَ عِنْدَكَ نَصِیباً عِبَادِكَ أَحْسَنِ
گیری  جهت کدگذاری  مضامین فرعی  مضمون اصلی  کلیدواژگان ردیف

  اصلی
F    ،ــرعت ـبقت، س سـ

قرب، خوف، أحسن 
عباد، اقرب به خـدا،  

  أخصّ نزد خدا

ــرای  ــالش بــ تــ
پیشگامی و سبقت 
در وادی تقرب إلی 

  هللا

 ۀ؛ قلـ "تر بودن به خـدا  مقرب"
  های عبد خواسته

F1  ــب طلــــ
ـبقت در  سـ
ــرب و  تقــ

ــه  ا ــرب ب ق
  خدا

ـات   لزوم تمسک عبد به ملزوم
  تر شدن مقرب

F2 

  . تحلیل محتوای متن دعای کمیل1جدول 
  

  های جدول تحلیل محتوا . تحلیل یافته7
ی و هـای کلـ   گیـری  با جاگذاریِ متنِ دعای کمیل در جدول تحلیـل محتـوا و احصـاء جهـت    

ـی و کیفـی فـراهم       مضامین اصلی و فرعی فرازهای دعـا، راه بـرای تحلیـل    هـای مختلـف کمّ
هـای کیفـی اسـتفاده     در روش تحلیل محتوا، از اطالعات آماری و کمّی برای تحلیـل شود.  می
ها، مضـامین و   گیری شود. تحلیل کمّی، حاکی از شمارش فراوانیِ عناصر متن اعم از جهت می

هــای تحلیلــیِ کیفــی بــه اطالعــات آمــاری و   . ابتنــای یافتــه]131ص، 8[ کلیــدواژگان دارد
. بـه تعبیـر   ]77ص، 36[ شود های روشِ تحلیلِ محتوا محسوب می های کمّی از ویژگی تحلیل

ـ   پژوهشگر برای ورود روشمند به تحلیل ۀمای های کمّی، دست دیگر، تحلیل  ۀهای کیفـی و ارائ
ایـن اسـاس، در گـام اول نمـودار سـنجش فراوانـی        . بـر ]47ص، 26[ هـا اسـت   نتایج و یافته
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تحمید خداوند مغفرت تقرّب نجات از عذاب خدمت سبقت در تقرّب

مقوله ها

  شود. های متنِ دعا بر اساس جدول تحلیل محتوا ترسیم می مقوله
  
  بنديِ دعاي کمیل مقوله . 1. 7
بنـدیِ   ترتیب بر شش مقوله یا دسته های کلی، دعای کمیل به گیری اساس احصاء جهتبر

  موضوعیِ زیر مبتنی است:
  ؛ـ تحمید خداوند

  ؛ت از گناهـ طلبِ مغفر
  ؛ـ طلب قرب الهی

  ؛ـ طلب نجات از عذاب
  ؛ـ طلب خدمت به ساحت الهی

  ؛ـ طلب سبقت در تقرب
ای از دعای کمیل، ذیل یکـی از شـش    معناست که هر فراز و جمله بندیِ فوق به این مقوله

  ها در نمودار ذیل ترسیم شده است: شود. فراوانی این مقوله مزبور جانمایی می ۀمقول
  
  
  
  
  
  
  

  ها . فراوانی مقوله1نمودار 
  

طـور قابـل    باشد؛ این سِیر این ها حاکی از یک سیرِ منطقی و معنادار می ترتیب مقوله
  تشریح است:

یـا  « ۀتوان نـداهای تکرارشـوند   اوج یا الاقل یکی از نقاطِ اوجِ دعای کمیل را می ۀنقط
از آغـاز ایـن فرازهـا، تقریبـاً      اند. تا قبل دانست که نُه مرتبه تکرار شده» رب یا رب یا رب

اول بر معرفـیِ   ۀهیچ درخواستِ ایجابی از خداوند مطرح نشده است و تأکید دعا در مرتب
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 سُـؤَالَ  أَسْـأَلُکَ  إِنِّي اللَّهُمَّ«خویش به خواری و خاکساری در برابر خداوند با عبارتی چون 
عٍ لٍ خَاضِ عٍ مُتَذَلِّ  اشْـتَدَّتْ  مَـنِ  سُـؤَالَ  أَسْـأَلُکَ  وَ اللَّهُـمَّ «و » نِي...تَرْحَمَ وَ تُسَامِحَنِي أَنْ خَاشِ
... های سلبی مثل رهایی از بندِ گناهـان و   بعد طرحِ درخواست ۀباشد و در مرتب می» فَاقَتُهُ

 بِي أَفْرَطَ وَ بَلَائِي عَظُمَ اللَّهُمَّ«صورت است:  این آتش دوزخ است که بخشی از عبارات آن به
ُصرَتْ وَ حَالِي سُوءُ ... أَعْمَالِي بِي قَ ي بَعْدَ إِلَهِي یَا أَتَیْتُکَ قَدْ وَ«و » وَ صِیرِ  عَلَـى  إِسْـرَافِي  وَ تَقْ

غْفِراً مُسْتَقِیلًا مُنْکَسِراً نَادِماً مُعْتَذِراً نَفْسِي اً مُنِیباً مُسْتَ ...إِلَهِي مُذْعِناً مُقِرّ ي فَاقْبَلْ مُعْتَرِفاً  عُذْرِ
ي إِلَهِي«و »  وَثَاقِي] أسر[ شَدِّ مِنْ فُکَّنِي وَ ضُرِّي ةَشِدَّ ارْحَمْ وَ ـي  وَ سَیِّدِ بِي  تُـرَاكَ  أَ رَبِّ  مُعَـذِّ

كَ بَعْدَ بِالنَّارِ ... تَوْحِیدِ   ».وَ
انـد؛ محقــق   بعضـی از شــارحان دعـای کمیــل بـه ایــن سِـیر معنــادار توجـه داشــته     

ـه ت«اصطهباناتی در شرح خود، دعای کمیـل را بـه سـه مقـام      ـه «، »خلیّ ـه «و » تحلیّ » تجلیّ
مقـام  «، دعاکننـده در  »یا رب یـا رب یـا رب  «تقسیم کرده است. از نظر وی تا قبل از فراز 

ـه «قـرار دارد و سـپس وارد مقـام    » بالفضـائل  التحلیـة  الرذائل و مقام عن ةالتخلی و » تجلیّ
ایـن   ].255، ص1ج، 28[ شـود  انتقال از وادی غربت یا دوری از حق به وادی قربـت مـی  

ای  بـوده را مقدمـه  » یا رب یـا رب یـا رب  «چه قبل از فراز آن دهد شارحِ دعا بیان نشان می
  دانسته است. های بعدی دعا می برای ورود به بخش
الزم  ۀعنوان دو مقدمـ  به» گناه از مغفرت طلبِ«و » تحمید خداوند«های  بنابراین مقوله

حـال   باشـند. بـا ایـن    مـی » قرب الهـی طلب «سوم یعنی  ۀسازی برای کسبِ مقول و زمینه
های بعدی و سِیر دعا حاکی از آن است که دعاکننده به مقام قرب نیز قانع نیسـت   مقوله

عنـوان   بـه » سبقت در تقـرب «یا » تر شدن مقرب. «و در پی دستیابی به مقام باالتری است
 فِـي  إِلَیْـکَ  حَأَسْرَ حَتَّى«چون هدف غایی دعاکننده مطرح است که عبارات پایانی دعا هم

 فِـي  قُرْبِـکَ  إِلَـى  أَشْـتَاقَ  وَ]  المبـادرین [ الْمُبَـارِزِینَ  فِـي  إِلَیْـکَ  أُسْرِعَ وَ السَّابِقِینَ مَیَادِینِ
كَ أَحْسَنِ مِنْ اجْعَلْنِي وَ«و نیز » الْمُشْتَاقِینَ صِـیباً  عِبَادِ كَ  نَ  وَ مِنْـکَ  مَنْزِلَـةً  أَقْـرَبِهِمْ  وَ عِنْـدَ
هِمْ صِّ دعـایی بـرای    ،بر این معنا داللت صریح دارند. بنابراین دعای کمیـل » لَدَیْکَ زُلْفَةً أَخَ

تقـرب یعنـی    ۀدستیابی به تقرب إلی هللا نیست، بلکه دعایی بـرای عـروج مـؤمن تـا قلـ     
های معنـوی دارد کـه    است. این غایت، حاکی از تسابق مؤمنان در ارزش» تر شدن مقرب«

دسـتیابی بـه چنـین     .]547، ص20، ج11[یاد کرده اسـت   »سبقت«قرآن کریم از آن به 
» مقـام خـدمت  «مقام باالتری، خود نیازمند دستیابی به مقام دیگری است کـه از آن بـه   

توانـد انسـان مـؤمن را فراتـر از مقـام قـرب بـه مقـام          چه میدر واقع آن تعبیر شده است.
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هی اسـت کـه خـود وابسـته بـه سـطح       برساند، خدمت به ساحت ال» مِنْکَ مَنْزِلَةً أَقْرَبِهِمْ«
  مغفرت الهی است. باالتری از کسب

  باشد: شکل زیر گویاي سیر کلی دعاي کمیل می
  
  
  
  

  شناسی خدمت . مفهوم و مصداق2,7
با توجه به ضرورت تبیین نسبت مفاهیم کلیدی با مفهوم کانونی خدمت، الزم است مراد 

 (غالم) یا کنیـزی  را به معنای نوکریاز خدمت تبیین شود. اصحاب لغت معموالً خدمت 
با این حـال بهتـرین راه بـرای     .]166ص ،12ج، 7 ؛ 235ص ،4ج، 23[ اند (جاریه) گرفته

ها در ادبیات دینی اسـت. بنـابراین بـا     وجوی موارد کاربرد آن تبیین مفاهیم دینی، جست
ن دست یافت. توان به معنا و مصادیق آ احصاء موارد کاربرد مفهوم خدمت در روایات، می

َأرْضِ فِي  خِدْمَتُهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهِ طَاعَةَ إِنَّ«فرماید:  از برخی روایات مثل این روایت که می  الْ
سَ ... یَعْدِلُ  خِدْمَتِهِ مِنْ ءٌ شَيْ فَلَیْ رسد که مراد  نظر می چنین به ،]208، ص1، ج4[ »الصَّلَاةَ

است؛ یعنی ظرف و فرصت دسـتیابی  » األرض فی«از خدمت به خداوند در روایات، خدمت 
طور عـام منظـور همـان عبـادت و طاعـت       به مقام خدمت، همین دنیا است. همچنین به

 أَعْطَـى  تَعَـالَى  اللَّـهَ  إِنَّ«خداوند در انجام فرائض است. بررسـی روایـات بیشـتر از جملـه     
صِیحَ اللِّسَانَ وَ الصَّحِیحَ الْبَدَنَ الْمُؤْمِنَ  لِذَاتِهِ طَاعَةً مِنْهَا عُضْوٍ کُلَّ کَلَّفَ وَ الصَّرِیحَ لْقَلْبَا وَ الْفَ

هِ وَ ... وَ لَهُ الْخِدْمَةُ الْبَدَنِ فَمِنَ لِخُلَفَائِهِ وَ لِنَبِیِّ  وَاجعَل«...و روایت  ]303ص ،64ج، 30[ »لَهُمْ
... وَعُقولَنا ذُنوبَنا ةً غفورَ كَ  على مَ ًة، تَوحیدِ جبورَ ًة،  دینِـکَ   على وَأَرواحَنا مَ  وَجَوارِحَنـا  مَفطـورَ
...  خِدمَتِکَ  على ةً دهد که خـدمت اغلـب یـک عمـل      نشان می ،]59ص ،1ج، 21[ »مَقهورَ
در دعـای  » جَـوَارِحِي  خِدْمَتِکَ عَلَى قَوِّ«که عبارت رحی و مربوط به بدن است؛ کما اینجوا

 (ص)اب به رسول خـدا خط (س)باشد. روایتی از حضرت زهرا کمیل، مؤید همین معنا می
کاری برای ایشان معـین   خواهند خدمت نقل شده است که ایشان از پدر بزرگوار خود می

دهـد:   دسـت مـی   را بـه  (ع)توجه به مفاد این روایت، معنای خدمت در ادبیات ائمه ؛کنند
أَخْدِ الْبَیْتِ بِخِدْمَةِ لِي طَاقَةَ لَا أَبَتِ یَا فَاطِمَةُ لَهُ فَقَالَتْ«...  تُعِینُنِـي  وَ تَخْـدُمُنِي  خَادِمـاً  مْنِيفَ
 معنـای  شـود خـدمت بـه کسـی، بـه      مـی  معلوم .]134ص ،43ج، 30[ »... الْبَیْت أَمْرِ عَلَى
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تـوان خـدمت بـه     بنابراین می .را داردقصد انجام آن که است امری به او در رساندن یاری
اهـداف الهـی در زمـین    کارگیری اعضا و جوارح بدن برای تحقـق مقاصـد و    خداوند را به

ـد    کارگیری بـدن در راه اهـداف الهـی، جـزو درخواسـت      دانست. استعمال یا به هـای مؤکّ
 وَ«شود که در مواضع گونـاگون و عمـدتاً بـا عبـارت      از خدای متعال محسوب می(ع) ائمه

خـالق  اال در دعـای مکـارم   (ع)کـه امـام سـجاد   همچنـان مطرح شـده اسـت.   »  اسْتَعْمِلْنِي
و مجـدداً در دعـای بیسـت و    » الْمُهْلَةِ أَیَّامِ فِي بِطَاعَتِکَ اسْتَعْمِلْنِي وَ«کنند:  درخواست می

ـي  تَقْبَلُـهُ  فِیمَـا  بَـدَنِي  اسْـتَعْمِلْ  وَ«کننـد:   طور بیان می یکم این صـورت   در ایـن  ]؛2[ »مِنِّ
توانـد در شـرایط    استعمال بدن در راه تحقق اهداف الهی یک مفهوم عامی است کـه مـی  

مهـم ایـن اسـت کـه      ختلف و نسبت به هر شخصیتی، مصادیق گوناگون داشـته باشـد.  م
شود را تشخیص دهـد و عمـل    چه نسبت به شرایط او خدمت محسوب میمؤمن بتواند آن

کند. هرچند باید توجه داشت که خدمت به خدای متعال مقامی است کـه دسـتیابی بـه    
  باشـد؛ همچنـان   ب خداوند نیز میهایی، نیازمند توفیقی از جان آن ضمن کسب صالحیت
، 1، ج3[ ...» خِدْمَتِـهِ  مِـنْ  بِهِ وَفَّقَنِي مَا عَلَى جَلَّ وَ عَزَّ لِلَّهِ شُکْرٌ«...که در روایت آمده است: 

  چنین برشمرد: (ع)توان مختصات خدمت را مبتنی بر روایات ائمه بنابراین می .]281ص
ت و مهلت دستیابی به آن محدود اس» ایام مهلت«خدمت یک مقام أرضی و دارای  ●

 به این دنیا است.
 شود. کارگیری اعضای ظاهری بدن محقق می خدمت یک امر جوارحی است که با به ●
 را دارد.انجام آن ۀکاری است که مخدوم اراد رساندن به تحقق خادم درصدد یاری ●
دستیابی به مقام خادم، فقط مشروط به کسب صالحیت نیست و نیازمند تـوفیقی   ●

  از جانب مخدوم است.
 
  . تحلیل بسامد باالی مغفرت3,7
بیشترین بسامد را در دعـای کمیـل دارد.   » طلب مغفرت الهی«)، 1( ۀنمودار شمار ۀبر پای

شود که دستیابی به مراتـب بـاالی قـرب الهـی و کسـب       از این تحلیل کمّی استفاده می
طرفی با تکرار مغفرت در  ، وابستگی اساسی به مغفرت الهی دارد. از»خدمت«توفیق برای 

» التـزام پیوسـته  «شود التزام به مغفرت یک  ابتدا و میانه و انتهای دعای کمیل، معلوم می
تـری از بخشـیده شـدن گناهـان      باشد. بر این اساس مغفرت الهی کارکرد گسترده نیز می

» تخـدم «خداونـد کسـی را بـه     اساساًکه کند و آن این عقاب الهی پیدا می برای رهایی از
دست آورده باشد. در قـرآن کـریم نیـز گنـاه      گیرد که توانسته باشد مغفرت الهی را به می
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هللا عنـوان شـده    جهاد فی سبیل ۀمانع موفقیت است و مغفرت، از شروط نصرت در عرص
ـتْ  وَ أَمْرِنـا  فِـي  إِسْـرافَنا  وَ ذُنُوبَنـا  لَنـا  اغْفِـرْ  رَبَّنَا قالُوا أَنْ إِلَّا قَوْلَهُمْ کانَ ما وَ« ۀاست. آی  ثَبِّ
ُصرْنا وَ أَقْدامَنا به همین کارکرد مغفرت و ارتباط آن با موفقیـت و   1»الْکافِرِینَ الْقَوْمِ عَلَى انْ

تری از کارکرد  دقت در مفهوم مغفرت، وجه روشن ].202ص ،2ج، 24[ نصرت اشاره دارد
 ،5ج، 7[ پوشـش اسـت  معنـای سِـتر و    بـه » غَفَـرَ « ۀدهد. مغفرت از ریش دست می را بهآن
است که سـتر از لـوازم آن   » محو اثر«معنای  اصل این مفهوم در ادبیات قرآنی به ].25ص

 ].241ص ،7ج، 32[ کند، محو اثر گناهـان اسـت   شود. کاری که مغفرت می محسوب می
جَمْعانِ الْتَقَى یَوْمَ مِنْکُمْ تَوَلَّوْا الَّذِینَ إِنَّ« ۀبه موجب آی ضِ  الشَّیْطانُ زَلَّهُمُاسْتَ إِنَّمَا الْ  مـا  بِـبَعْ

یکی از آثار گناهان، لغزشِ مؤمن در کاری است که برای خدا برعهـده گرفتـه    2»کَسَبُوا...
این لغزش و سستی در واقع ناشی از خـأل و نقصـانی اسـت کـه      ].51ص ،4ج ،19[ است

این نقیصه در   اند. کارکرد غفران، برطرف کردن انسان ایجاد کرده ۀدگناهان در روح و ارا
توانـد در خـدمت انجـام کـاری      در این صورت، مؤمن مـی  ].53ص، 14[ روح انسان است

 برآید که برای خدا برعهده گرفته است.
  

  کلی دعا . تناسب تحمید خداوند با سیر4,7
تحمید خداوند بعد از مغفرت، بیشترین بسامد را دارد. دعای کمیل با تحمیـد و سـتایش   

سـازی بـرای    تحمید و توصیف خداوند در واقع زمینـه  که از آنجات. خداوند آغاز شده اس
لذا حتماً میان نـوع تحمیـد و    ]،80ص، 18[ های بعدی دعا است عرض حاجت در بخش

نوع حاجت و بلکه کل دعا تناسبی باید برقرار باشد. تحلیل محتوای ایـن بخـش از دعـا،    
  کند: یین میدعا را در دو محور تب ۀتناسب تحمید خداوند با مجموع

کـار رفتـه    معناداری تحمید خداوند در بخش اول دعا، از تحلیل نوع کلیدواژگان به ●
گیـری خـدای    کلیدواژگان، از نوعی فراگیری و همـه  ۀآید. هم دست می در این تحمید به

مبتنـی بـر ایـن     .)A(مضـمون اصـلی ردیـف     کنند متعال بر جمیع مخلوقات حکایت می
 ۀ. احاطـ )A9و  A3و  A2( چیزی چیره، غالب و محیط است خداوند بر هربخش از دعا، 

 ۀخداوند بر هر چیزی، مستلزم این است که تمامی اسباب و مخلوقات عالم، قـدر و انـداز  
یافتگی خداوند و محدودیت غیـر او،   احاطه ].315ص ،19ج، 19[ محدودی داشته باشند

                                                                                                                                        
 ].147 :عمران آل[. 1
  ].155 ةبخشی از آی :عمران آل[. 2
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دارد و این مفاد این بخـش  داللت  بخواهد را انجامش خدا که کاری انجام بودن حتمی بر
غُ اللَّهَ إِنَّ« فرماید: شریفه است که می ۀاز آی ، 19[ 1»قَـدْراً  ءٍ شَـيْ  لِکُلِّ اللَّهُ جَعَلَ قَدْ أَمْرِهِ بالِ
شود که هم در انجام کـاری   بنابراین در دعای کمیل با خدایی مناجات می ].302ص ،3ج
لوقات است و هـم اگـر انجـام کـاری را     نیاز از مخخواهد مستقل و بی  ه انجامش را میک

از اینجـا معلـوم    تواننـد مـانع تحقـق آن شـوند.     اراده کند، هیچ یک از اسباب عالم نمـی 
تمنای اصلی دعاکننده در دعـای کمیـل اسـت، امـا     » خدمت به خداوند«که شود با این می

لم نـدارد و  اسباب و مقـدرات عـا   ۀیافتگی خداوند بر هم این تمنا منافاتی با احاطه و غلبه
نیاز است. تمنـای خـدمت از سـوی دعاکننـده، در     اوند کامالً از خدمت مخلوقات بی خد

نیـاز  «واقع مبتنی بر نیازمندی دعاکننده است. خدمت به ساحت الهی، پاسخی است بـه  
  که در وجود دعاکننده وجود دارد.» تقرب
یش شـده  خداوند متعال در دعای کمیل، به اسماء و صفات متعددی حمـد و سـتا   ●

خـوبی   ۀتواند دستمای ها، می است. تحلیل کمّی موارد ستایش الهی و سنجش فراوانی آن
تحمید خداونـد   ۀهای کیفی بعدی قرار بگیرد. نمودار ذیل، تحلیل کمّی مقول برای تحلیل

  دهد: در دعای کمیل را نشان می
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تحمید الهی ۀ. فراوانی مقول2نمودار 
هـا وصـف و سـتایش شـده اسـت،       ر میان صفاتی که خداوند با آنبیشترین فراوانی د

صفات الهی، وصف عـزت   ۀکه مطابق روایات از میان همجالب این است.» عزت«مربوط به 
                                                                                                                                        

 ].3 ةبخشی از آی [الطارق: .1
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نقل شده است کـه  (ص) بیشترین تناسب را با مقام خدمت دارد. در روایتی از رسول خدا
 فِـي  یَطْلُبُونَهَـا  النَّـاسُ  وَ خَمْسَـةٍ  فِـي  خَمْسَـةً  ضَـعْتُ وَ یَقُولُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهَ إِنَّ«اند:  فرموده
جِدُونَهَا... وَ فَلَا خَمْسَةٍ ـلْطَانِ  خِدْمَـةِ  فِي یَطْلُبُونَهُ النَّاسُ وَ  خِدْمَتِي فِي الْعِزَّ وَضَعْتُ یَ  فَلَـا  السُّ

ــهُ جِدُونَ ــام صــادق  ].173ص ،12ج، 37[ ..».یَ ــی ام ــین در روایت ــد: فرمای مــی (ع)همچن ن
نْیَا فِي النَّاسِ مَطْلُوبَاتُ« غِنَى أَرْبَعَةٌ الْفَانِیَةِ الدُّ ... وَ  وَ الِاهْتِمَـامِ  قِلَّةُ وَ الدَّعَةُ وَ الْ  الْعِـزُّ  أَمَّـا  الْعِـزُّ

جِـدْهُ  لَمْ الْمَخْلُوقِ خِدْمَةِ فِي طَلَبَهُ فَمَنْ الْخَالِقِ خِدْمَةِ فِي فَمَوْجُودٌ  ].93ص ،70ج، 30[ » یَ
روشنی نسبت میان مقام خـدمت بـا عـزت را تبیـین کـرده اسـت. معلـوم         این روایات به

شود خدمت به خدای متعال، عبد مؤمن را بیش از هر وصف دیگری، در کسب عـزت   می
برد. بنابراین ستایش خداوند به عزت در دعای کمیـل بـا فراوانـی بـاال، تناسـب       پیش می

 به سبقت در تقرب است، دارد.روشنی با مقام خدمت که طریق دستیابی 
  

  سنجی خدمت و تقرب . نسبت5,7
توانـد   مـی » سبقت در تقرب«و » خدمت«، »تقرب« ۀکه برابری فراوانی سه مقولدیگر این ۀنکت

تقـرب و تسـابق    ۀورود به عرص ۀحاکی از این باشد که اساساً ورود به وادی خدمت، به منزل
ال خـدمت بـه سـاحت الهـی قـرار دارد،      حال که مـؤمن در حـ   برای تقرب است و در همان

 دیگری که از بسامد برابر ۀکند. نکت مراتب تقرب إلی هللا را نیز یکی پس از دیگری طیّ می
هـای مختلفـی    شود، این است که تقرب به خداوند ممکن است از راه سه مقوله استفاده می

از وادی » سـبقت در تقـرب  «و » مِنْـکَ  مَنْزِلَـةً  أَقْـرَبِهِمْ «تحقق پذیرد، اما دستیابی بـه مقـام   
انـد.   برخـی روایـات بـه نسـبت میـان خـدمت و تقـرب اشـاره کـرده          گـذرد.  مـی » خدمت«

 نَفْسِـکَ  ثَمَـنُ  الْـأَدَبَ  وَ الْعِلْـمَ  هَـذَا  إِنَّ مُـؤْمِنُ  یَـا «فرماینـد:   در روایتی می (ع)امیرالمؤمنین
 تَهْتَـدِي  بِالْعِلْمِ فَإِنَّ قَدْرِكَ وَ ثَمَنِکَ فِي یَزِیدُ أَدَبِکَ وَ عِلْمِکَ مِنْ یَزِیدُ فَمَا تَعَلُّمِهَا فِي فَاجْتَهِدْ

 فَاقْبَـلِ  قُرْبَـهُ  وَ وَلَایَتَـهُ  الْعَبْدُ یَسْتَوْجِبُ الْخِدْمَةِ بِأَدَبِ وَ رَبِّکَ خِدْمَةَ تُحْسِنُ بِالْأَدَبِ وَ رَبِّکَ إِلَى
شـود کـه مـؤمن     از روایـت اسـتفاده مـی    ].135ص، 20[ »الْعَـذَابِ  مِـنَ  تَنْجُوَ کَيْ النَّصِیحَةَ

دیگـر   ۀقابـل اسـتفاد   ۀنکت شود. مقام خدمت به وادی والیت و قرب الهی وارد می ۀواسط به
که اضافه کردن خدمت به ادب، مؤیدی است بر معنایی که از خدمت ارائـه و گفتـه شـد    این

  متمرکز است. کارگیری جوارح و اعضای ظاهری بدن که خدمت بر استعمال و به
 

  گیری . نتیجه8
  جُستار حاضر در پاسخ به سواالت پژوهش به دستاوردهای زیر دست یافته است:
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طـیّ فراینـد انـس صـورت      (ع)هـدی  ۀصادر شده از ائمـ  ۀهرچند فهم کارساز ادعی )1
ها در قالـب الگوهـای    شده از ادعیه و ترسیم آن  مند مفاهیم دریافت نظام ۀپذیرد، اما ارائ می

اجـزای مـتن را    ۀکارگیری روشی است که بتواند با نگرش تدبری، همـ  ی، نیازمند بهمفهوم
محور و قرابتی کـه بـا    عنوان یک روش متن پوشش بدهد. روش تحلیل محتوای مضمونی به

ـ  هـای شـش   نگرش تدبری دارد، تا حدودی توانسته است به این نیاز پاسخ بدهد. مقوله  ۀگان
رخورداری از روابط معنادار با همدیگر، بـا سـیر کلـی    مستخرج از متن دعای کمیل ضمن ب
هـا،   گرفته از مضامین برخی از مقوله های کمّی صورت دعا نیز انسجام محتوایی دارند. تحلیل

دهـد.   ها را نشان مـی  ها و حتی مضامین مندرج در مقوله ها با دیگر مقوله ارتباط معنایی آن
  محتوایی آن دارد.پارچگی متن و انسجام  این همه، حاکی از یک

تسابق «مرتبط، الگویی از  هم دعای کمیل با تشکیل نظامی از مفاهیم و مضامین به )2
 أَقْـرَبِهِمْ «اوج در این الگو نه صرفاً تقـرب إلـی هللا، بلکـه     ۀدهد. نقط را ارائه می» در تقرب

ق ورود بـه  است. دستیابی به این نقطه، با کسب توفی» تر شدن مقرب«یعنی  »مِنْکَ مَنْزِلَةً
پذیر است. مقام خدمت یک مقام أرضی است کـه دسـتیابی بـه آن     امکان» مقام خدمت«

در دعـای کمیـل   » تحمیـد خداونـد  « ۀبدون مغفرت پیوسته غیرممکن است. تحلیل مقول
نیـاز اسـت و آنچـه    تعال کـامالً از خـدمت مخلوقـات بـی     حاکی از این است که خدای م

ی اسـت  »عزت«کند، نیاز انسان به  مؤمن ایجاب می خدمت به ساحت الهی را برای انسان
  شود. حاصل می» قرب الهی«که تنها با دستیابی به مراتبی از 

مـؤمن  «دنبال تبدیل مـؤمن عـادی بـه     کشف چنین الگویی در دعای کمیل که به )3
، ضـمن برخـورداری از   (ع)بیـت دارد دعـا در مکتـب اهـل    است، معلوم می» خادم و ناصر

اجتمـاعی و تشـکیالتی    ۀهای فردی، یک جنب و معنوی در خودسازی کارکردهای عرفانی
را از طریـق ظـرف دعـا برطـرف     » مـؤمن خـادم  «خـأل   (ع)رسـد ائمـه   نظر می نیز دارد. به

اری در وادی والیت حـق،  گز سازی مؤمنان برای خدمت ا آمادهاند. امامان شیعه ب کرده می
ی که همانا تسابق در تقـرب إلـی هللا اسـت    های باالتر معنو ها را به افق واسطه آن  این  به

عـاطفی و عقالنـی    ۀانسـانی نیازمنـد پشـتوان    ۀاند. حرکت فـرد و جامعـ   داده نیز سوق می
در  باشـد.  حرکت می خاطر آمیختگی عاطفه و عقالنیت، بهترین ابزار توأمان است و دعا به
وا نیـز مشـهود   زند، علوّ مضامین و محتـ  که عاطفه و عرفان موج میدعای کمیل ضمن آن

ایمـانی را بـه سـوی مقاصـد واال      ۀتوانـد حرکـت جامعـ    است و لذا به بهترین وجـه مـی  
  دهی کند. سامان
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