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 1396  بهـــــــار ،20  ارهــــــشم ،پنجم سال   25/01/1396 :پذیرش تاریخ

 

 بخشی ظهور تعجیلدر  بررسی و تحلیل نقش دعا
 1نژاد ن الهییحس

 چکیده
بخشی ظهور  نوشتار حاضر به بحث دعای فرج و نقش تأثیرگذار آن در تعجیل

پرداخته و جهت توجیه آن به طرح دالیل و مستندات قرآنی و روائـی مبـادرت 
دعـا بـرای رخـداد  نماید. در منـاب  و مخخـذ شـیعه از حضـرات معصـومین می

راوان نقل شده و فراوان بـه شـیعیان توصـیه شـده تـا ظهور یعنی دعای فرج، ف
کلـی حضـرات معصـومین در این خصـو  مـداومت داشـته باشـند. بـه  طور 

ارائـه « احادیـث»و « زیـارات»، «ادعیـه»گانـه  دعای فرج را در قالب مقوالت سه
اند. یعنی برخی از دعاهـای فـرج در ادعیـه مـأثوره نقـل شـده و برخـی در  نموده

و برخـــی دیگــــر در احادیـــث و روایــــات آمـــده اســــت.  مــــهمتـــون زیـــارت ائ
بخشی ظهور دارای مبانی و دالیلی اسـت نظیـر  تأثیرگذاری دعای فرج در تقدم

تغییرپــذیر بــودن زمــان »و « بــداء پــذیر بــودن زمــان رخــداد حــواد  اجتمــاعی»
تـرین هـد   عنـوان اصـلی پذیری به اجابت»و « رخداد حواد  اجتماعی با دعا

پذیری  توان به استدالل و توجیه اق  با این دالیل و مستندات میکه در و« دعا
 بخشی ظهور پی برد.  نقش دعای فرج در تقدم

کلیدی  واژگان 
ـــداء، فـــرج عـــام، فـــرج خـــا ، فـــرج ـــرج، ظهـــور، ب ـــق،  دعـــای ف خـــواهی مطل

 خواهی مقید. فرج
                                                        

 .(hosainelahi1212@gmil.com)قم  اسالمی فرهنگ و علوم پژوهشگاه علمی ئتیه عضو استادیار و .1

mailto:Hosainelahi1212@gmil.com
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مقدمه
که در در راسـتای  عـاددارد نقش  اساسی ی ظهور نقشبخش تعجیل دعا از جمله عواملی است 

گونـه تعـارو و  آفرینـی هـی  ایـن نقش .شـود مـی قانون علـت و معلـول و سـنت قضـا و قـدر توجیـه
. زیـرا خـدای حکـیم در نـداردالهی  مند بودن ظهور بر اساس قانون علیت و سنن قانون تهافتی با
امیـت تم کـه تلقـی نمـودهع را جـزء العلـه ضـرعلـت و معلـول، دعـا و ت و رابطه مندی میان پیامدی

کمال میقانون علیت با آن   جهت رخداد ظهور ناقصههای  لتع گیری شکل یعنی فرایند رسد به 
کـه در قالـب قضـا و قـدر های  و همچنین در سنت شود منتهی میبا دعا به برایند علت تامه  الهی 

کلی مقدرات به آن دخیل بوده و دهی شکل ودعا در فرایند  نماید، رخ می دعا وسیله  به الهی طور 
 1.(5، 12: ج1404)مجلسی: رسند  می یا ادبار و ابرام به نقطه
بخشــی ظهــور و نقــش دعــا در آن از حضــرات  شــد در منــاب  دینــی پیرامــون بحــث تعجیل بــی

کلـی در قالـب جسـتارهای  معصومین که این بیانات بـا رویکـرد  بیانات مختلفی منقول است 
کتــرت فراوانــی منــاب   شــود. بــی نــدی میب مقولــه« احادیــث»و « زیــارات»، «ادعیــه»گانــه  سـه شــد 

کتـــرت فراوانـــی منقـــوالت در ایـــن خصـــو  همـــه نشـــان از اهتمـــام وافـــر حضـــرات  دینـــی و نیـــز 
کـــه البتــه در اینجـــا قبـــل از  بـــه نقــش داشـــتن دعـــا در تعجیل معصــومین بخشــی ظهـــور دارد 

دا بـا در افکنـدن گانه فوق و تبیین مناب  و تحلیل مسـتندات آنهـا ابتـ پرداختن به جستارهای سه
 نمائیم. عنوان مبنای بحث نوشتار را آغاز می ای به مقوالت چهارگانه

 بشر پذیر بودن مقدرات بدا. 1
دن اســت و در در لغـت بـه معنــاه ظـاهر شـو  هـای مهــم مـذهب تشـی  اســت بـدا از جملـه آموزه

ه در کـاست  ه خداوند برخال  آنچه ظاهر بودهیار شدن امره از ناحکعبارت است از آش اصطالح
گفتنـی اسـت کواق  اولی را محو و دومی را اثبات  گـاه اسـت.   ه بـداکـرده و خدا بـه هـر دو حادثـه آ

ن لفظ همانند غضب و رضا در حق خـدا یه اکست، بلیم و اراده نیخدا دگرگون شدن تصم درباره
ـــد« بـــدا هلل»اســـتعمال مجـــازه دارد و  ـــب او ظـــاهر شـــد.کـــن معناســـت یب ـــه بـــدا  ه از جان از مقول

؛ 39 :رعـدانـد. ) های قرآن برخوردار بوده و آیات مختلفـی بـه بیـان ایـن موضـوا پرداخته حمایت
                                                        

 األســباب جـــمل  مـــن و بـــاألسباب ااّل  األشــیاء یجــری ان اهلل أبــی و شــروطا   و اســـبابا   عـــدمها و الکائنــات لوجــود أن . اعلــم1
 لحصــول ســببا   یصــیر ال للمعلــوم (تابعــا   )سـبحانه علمــه امــا و الشـــیءذلــد   یعــ  لـم یــدا لــم فمــا الدعـــاء األمـــور لـبع 
 عــن مــّر  کمـا النــهی و األمــر و العقـاب و الثـواب لبطـل ااّل  و حتمـا   قـدرا   و الزمــا   قــضاء لیسـا   قـدره و تعالی قضاؤه و األشیاء؛
  . المؤمنین  أمـیر
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ــ؛ 26 :مائــده ــی  (107، 105، 104، 103 :؛ صــافات98 :ونسی ــدا ریشــه و خاســتگاه قرآن از ایــن رو ب
 (363، 1: ج1379دارد. )مطهری: 
َّ ََِّّإن   َّی ََّّالَّاَّلل  ْوم ََّّماَّر َّی َِّغ 

ََِّّبق  ت   َّی ََّّح  وی َِّغ  ِسِهْمََّّماَّار  ْنف 
 
َّ(؛11)رعد:َِّبأ

  .دهند رییتغ آنها خود هکآن مگر دهد نمی رییتغ را( مّلتی و) قوم  یه سرنوشت خداوند

َّذلَِّ ََّّک  ن  
 
ََِّّبأ ََّّْاَّلل  َّی ََّّل  غ ََّّک  ََّّرا َّی َِّم  ة  هاَِّنْعم  م  ْنع 

 
ىلَّأ ْوم َََّّّع 

ََّّق  ت   َّی ََّّح  وای َِّغ  ِسِهْمََّّماَّر  ْنف 
 
َّ(؛53)انفال:َِّبأ

 هکـآن جـز دهد نمی رییتغ داده گروهی به هک را نعمتی  یه خداوند هک است آن خاطر به نیا
  .دهند رییتغ را خودشان آنها

گـذاری آن بـه دسـت  از جمله سنت های قطعی الهی، سنت تغییرپذیر بودن مقـدرات بشـر و وا
که این دو سنت از آیات فوق و آیات همسو قابل برداشت است یعنـی بشـر می بشر می توانـد  باشد 
بــه سرنوشــت خــویش عــالوه بــر تعیــین، دســت بــه تغییــر نیــز بزنــد بــه بیــان دیگــر براســاس  نســبت
توانـد بـه دو  اراده نبـوده بلکـه می های قرآنی، بشر نسبت به مقدرات خود دسـت بسـته و بـی داده

 کار مهم یعنی تعیین سرنوشت و تغییر آن اقدام نماید.
ـــده ـــر اســـت؛ پدی ـــه شـــایان ذک کـــه در  ها و مولف ـــی  ـــوا پیوســـته های دین ـــه وق ـــاریخ بشـــریت ب  ت

کـــه از « کلیــات و اصــول»شــوند؛  باشــند در دو قالـــب تعریــ  می کننــده مقــدرات بشــر می و تعیــین
شـوند.  کـه از متغیـرات دیـن محسـوب می« جزئیـات و فـروا»آینـد و  مسلمات دیـن بـه حسـاب می

کلی و مقوله بدا تنها در امورات جزئی و فرعی اجرائی می اصول )امام خمینی،  شود نه در امورات 
کلــی و مســلمات  ( مــثال  آموزه57: 1386 کــه از امــورات   هــایی نظیــر نبــوت و امامــت و ظهــور و... 

 شـود بلکـه در مـورد جزئیـات و فروعـات  دین به حسـاب آمـده بـدا در اصـل تحقـق آنهـا جـاری نمی
 زمــانی در آن  آنهـا نظیـر زمـان رخـداد بعثــت و زمـان رخـداد ظهـور، بـدا ممکــن بـوده و تقـدم و تـأخر

 باشد. دو ممکن می
 با دعا. تغییر پذیر بودن مقدرات 2

ْلَّ ای ََّّماَّق  ؤ  َّبََِّّْعب  ََّّْمَّک  ِ
ب  ْوَََّّّر  ََّّالَّل  عاؤ  َّد  َّ(؛77)فرقان:َّْمَّک 

گر ردک نمی اعتنائی شما به پروردگارم بگو  .نبود شما دعاه ا

ان یـد ابـزار در فرهنگ و تعالیم دینی مقوله دعا دارای جایگاه مهم و اساسی اسـت و بـه عنـو
باشد. دعا نه تنهـا در امـورات فـردی و اجتمـاعی بشـر  گر رابطه میان بشر و خدا می ارتباطی توجیه

آورد براســاس  کنـد سـعادت و فـالح حیـات اخـروی بشـر را نیـز بـه ارمغـان مـی در دنیـا نقـش ایفـا می
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ژپو
هش مهدیاه

وی

کــه موجبــات تغییــ داده رات در هــای قرآنــی و روایــی ایــن تــأثیرات و ایفــای نقــش بــه حــدی اســت 
 گردد.  سرنوشت بشر و نیز موجب ابرام و ادبار قضا و قدر الهی می

 فرماید: در این مورد می امام صادقکه  چنان
َّ ََِّّإن   اء  ع  د  َّی ََّّالد   ََّّر  اء  ض  ََّّاْلق  ْدََّّو  ََّّق  ل  ز  ََّّن  اِءََِّّمن  م  ََّّالس   ْدََّّو  ََّّق  ْبِرم 

 
ََّّأ اما  َّ(؛7َّ،36:َّج1409)حرَّعامىل:َِّإْبر 

که از آسمان ناز  .گرداند می حتم قطعی شده را بر طور به ل شده ودعا قضائی 

براه   بن یعل  کند: می نقل از قول امام معصوم میإ 
َّ ََِّّإن   اء  ع  ددَّالددد   د  َّی  ََّّر  دداء  ض  َّی ََّّاْلق  دد   ض  ََّّْنق  دداک  ددَّم  َّی  ض  دد ََّّْْنق  ِ َّالس  ددْدََّّو ََّّک  ََّّق  ْبددِرم 

 
امدداَّأ َّ:1407َّ)ک یدد ،ََِّّإْبر 

َّ(؛2َّ،469ج
کـــه از هـــم جـــدا شـــده و گردانـــد مثـــل ریســـمان باف مـــی دعـــا قضـــاء را بـــر  تـــده شـــده محکـــم 

 شود.  می پنبه

 فرماید: می به میسر امام صادق
َّی َّاَّم َّی َّ َِّإال   دال  ن  َّت  َّال  دة  ْنِزل  َّم  ل   َّج  َّو  ز   َّاَّلِلَّع  َِّعْند  َِّإن   َِّمْن   ِرغ  ْدَّف  َّق  َّاْْل ْمر  ْلَِّإن   ق  َّت  َّال  َّو  َّاْدع  ر  ِ َّس  َّو  ة  ل 

 
ْسدأ  ِِ َّ

ا َّف  د   َّس  ْبدا  َّع  ن  
 
ْوَّأ َّل  ْ َّل  َّو  ْلَّی َّه 

 
َََّّّْسأ ْ َّی َّل  َّش  َّیَّْْعط  ْعط  ْلَّت  س  َّف  َّی َّاَّم َّی َّئا  َِّإن     ر  ِ َّیَّْل َََّّّس  َََِّّّمْنَََّّّس  دا   َّی َََّّّب  َََّّّْقدر   

ِإال  
َّوِشَّی َّ ْنََّّک 

 
اِحِب َّ)مهان:ی َّأ َِّلص  ح  َّ؛(467ْفت 

 هکـ اسـت مقـامی عزوجـل خـدا نـزد در راسـتی اسـت، گذشـته امـر هک مگو و نک دعا! سریم اه
گـر خواسـت، در بـه جـز دیرس نتوان بدان  درخواسـتی و بنـدد خـود دهـان اه بنـده چنانچـه ا

 دهیوبک دره  یه! سریم اه بدهند، تو به تا نک درخواست تو نشود، داده او به زهیچ ندکن
 .شود باز خود وبندهک روه به هک ردیگ قرار آن معرو در هک آن جز نشود

گرفتـه و در نه تن شود دعا می برداشت از محتوای روایات باال که چنان ها جلوی تقـدیر الهـی را 
گرفتـه و در آن نقـ  ایجـاد می آن تغییر ایجـاد می کنـد در  کنـد جلـوی قضـای حتمـی الهـی را نیـز 

گوش زد می این خصو  امام صادق که نگوید حکم صادر شده و قضـا حتمـی  به میسر  کند 
کوشــش بــر دارد زیــرا هــی  ارتــزاق و اعطــائی از  ناحیــه خــدا بــدون گردیــده پــس دســت از تــالش و 

 ماند. گیرد و هی  درب بسته ای با دعا و مسئلت بسته نمی درخواست و دعا شکل نمی
کنـد و بـه  پس بنابراین دعا در مقدرات فردی و اجتماعی بشر تغییر و تحول اساسی ایجاد می
 گیـرد. و واسطه دعا قضا و قدر الهی از ابرام بـودن در آمـده و دسـت خـوش تغییـر و نقـ  قـرار می

ها از جمله حادثه ظهـور بـه  این قاعده و سنت قطعی الهی دائمی بوده و در همه حواد  و پدیده
 عنوان ید پدیده اجتماعی نیز جاری و ساری خواهد بود.
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کارکردشناختی ،اجابت. 3  دعا هدف 
کــــه بــــه معنــــای مســــئلت و درخواســــت بشــــر از خداســــت بــــا رویکــــرد غایــــت شــــناختی و  دعــــا 

کـارکرد معنـوی  د مختلفی قابل پیکارکردشناختی در ابعا گیری است زیرا ید بـار در دعـا غایـت و 
مقصود است نظیر تقرب به خدا، نورانیت دل، صفای باطن، آرامش قلب و ارتبـا  بـا خـدا. و بـار 
کارکرد مادی هد  است نظیر رف  فقر، سالمت جسم، رف  اضـطراب و... و  دیگر در دعا غایت و 

کا کارکرد در قالب مقوالت سهدیگر بار در دعا غایت و  که این غایت و  گانه  رکرد فردی مالک است 
کنـد نظیـر رفـ  بـال، رفـ  هـم و غـم، رابطـه بـا خـدا و  جسمی، روحی و رفتاری نمود و بروز پیـدا می

کـه در ابعـاد سیاسـی،  کـارکرد اجتمـاعی در دعـا مـورد توجـه اسـت  اخالق نیکو. و بار دیگـر غایـت و 
کیزگی جامعـه از رذایـل اخالقـی و... فرهنگی، اقتصادی نظیر ب رکات آسمانی، مصالح عمومی، پا

گونــه بــن« اســتجابت»شــود. شــایان ذکــر اسـت مقولــه  نمایـان می های مختلــ   مایـه همــه ابعــاد و 
که با دو رویکرد غایت کارکردشـناختی توجیـه و تفسـیر می فوق  باشـد بـه بیـان  شـود می شـناختی و 

کارکرد اساسی  گـر بـه « اسـتجابت»و محوری بـه نـام دیگر دعا ید هد  و  کننـده ا دارد یعنـی دعا
گــر بــه دنبــال  دانــد رفــ  بــال بعــد از اســتجابت حاصــل می دنبــال رفــ  بالســت می شــود و همچنــین ا

کنـد و مـوارد دیگـر.  دانـد تقـرب بعـد از اسـتجابت دعـا تحقـق پیـدا می تقرب به درگاه خداسـت می
ـــه گون ـــاد و  ـــس هســـته اصـــلی همـــه ابع ـــ  غ پ ـــتهای مختل کارکردشـــناختی  دعـــا،  ای شـــناختی و 

است. پس هد  اصلی دعا استجابت است و اسـتجابت نیـز بـدون دعـا قابـل تصـور « استجابت»
گردیـده اسـت. « اسـتجابت» و « دعـا»نیست و در قرآن این رابطه دو سویه میان  بـه خـوبی بیـان 

ْب  یاْدُعون   ْسَتج 
َ
ذا َو ، نمکـ مـی تـان اجابـت دیـبخوان مرا (60)غافر: ْم ُک لَ  أ لَ  إ 

َ
بـاد   َد َسـأ ـ یع   یَعّن 

ّن   ـــ   ج   ب  یـــَقر   یَف
ُ
ـــأ اا   َدْعـــَوَ   ُب ی

ـــّدَ ذا ال ـــ ُبوایْســـَتج  یَ َفلْ  َدعـــان   إ  ُنـــوایُ لْ  َو  یل  ـــ ْؤم  ُهـــْم  یب   ْرُشـــُدوَن َی  َلَعّلَ
 بـه را ننـدهکدعا خـواهش و میکنـزد مـن پس بخواهند را زهیچ من از بندگانم وقتی (186)بقره:

 دیشـا اورنـدیب مـانیا مـن( اجابـت) بـه و ننـدک اجابـت طلـب پـس آورم مـی بر مودن دعا هک هنگامی
  .شوند رستگار

 فرماید: می در این خصو  امام باقر
ار َّ ب  َّت  ىَّاَّلل  ْوح 

 
َّأ ََّّک  م  َّآد  َِّإَل  اَل  ع  َّت  َّی َّو  َِّإن ِ م  َّل ََّّاَّآد  ْْج ع 

 
َّأ َّیَّْاْلْ ََّّک  َّر  َّک  د   دِعَََِّّّفَََّّّ    ب  ْر

 
َََّّّأ َّک  دا   ََِّلَََِّّّ م   ٌ اِحدد  َّو 

َّل َّ  ٌ اِحد  َّو  َّو  َّفََِّّک   ٌ اِحد  َّو  اَّب َّیو  َّب ََِّّ َّیَّْم  َّن َّیَّْو  َّفََِّّک   ٌ اِحدد  َّو  داَّب َّیو  دیَّْم  َّن  دَّک  َّب  َّو  دِتَّْیْ 
داَّال   م  
 
أ داِفَّف  ََِّلَََّّّالن  

ِنَّ د  ْعب  ت  ْشرََِّّف  َّت  َّال  ََِّّبََّّک  ِتَّیَّْش 
اَّال   م  
 
َّأ َّو  َّل ََّّئا  ازََِّّک  ج 

 
أ َّف  م  ََِّّیک  َِّبع  داَّت ََّّک  َّم   َ  َ ْحد

 
دأ َِّإل َّک  داَّْیدَن  م  

 
َّأ ِ َّو 

د
َّب ََِّّ َّْیددب ََِّّتَّال   ددیَّْو  َّن  ع   ََّّک  َّْیددف  ََّّک  ددىل    َّع  َّو  اء  ع  دِتََّّالدد  

دداَّال   م  
 
َّأ َّو  ددة  اب  ج  دداَّب َّیفََِّّاْْلِ ددیَّْم  َّن  ددَّک  َّب  َّو  دداِفَّْیْ  َّالن  
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ژپو
هش مهدیاه

وی

ْفِسَّ َِّلن  ْرَض  اَّت  اِفَّم  َِّل ن   ْرَض  ت  َّ(؛1403َّ:137)صدوق،ََّّکف 
 لمـــه کهــا را در چهــار  یکــیرد: اه آدم مــن همـــه نکــو تعــالی بـــه آدم وحــی  کخداونــد تبــار

گرد آوردهیبرا ان یـی میکن من و تو، و یی بیکی براه تو، و یکی براه من است، و یک ام: ت 
زه را همتاه یه مرا پرستش نمائی و چکن است یه مخصو  من است اکتو و مردم، اّما آن
ن لحظــه یتـر ردارت را در محتــاجکـه پــاداش کـه از آن تــو اسـت آن اســت کـمـن نســازه، و آن

ردن و بـر مـن کـ ه بـر تـو اسـت دعـاکـان مـن و تـو اسـت آن اسـت یه مکآندهم، و  ت مییزندگ
ه براه که براه مردم بپسنده آنچه را کن تو و مردم باشد آن است ی، و آنچه باجابتاست 

 . پسنده خود می

کــه حضــرات معصــومین کننــد و یــا بــه شــیعیان  در مــورد رخــداد ظهــور دعــا می پــس وقتــی 
کــردن را در ایــن خصــو   دهنــد در واقــ  توجــه بــه ایــن هــد  )اجابــت(  آمــوزش میکیفیــت دعــا 

کترت دعاهای فرج در مناب  دینی  داشته و با این نگاه برای رخداد ظهور دعا می کنند. از این رو 
و  دهـد دعـای فـرج حضـرات معصـومین هـای مـأثور پـس نشـان می منـد بـودن دعا و به هد 

و ایــن نشــان از نقــش داشــتن دعــا و  شــود آمــوزش آن بــه شــیعیان بــا هــد  بــرآورده شــدن ادا می
 بخشی ظهور دارد.  تأثیرگذاری آن در تعجیل

 نکاتی چند جهت تبیین بحث .4
ای را جهـت تبیـین  گانـه الزم است قبل از ورود به بحـث و قبـل از بیـان تفصـیلی آن نکـات سـه

 بحث در افکنیم: 
همـراه بـا  ام مهدینکته اول؛ بیشتر دعاهای مأثور از حضرات معصومین در مورد ظهور ام

ــر محمــد و آل محمــد ــودن  صــلوات ب ــ  بــه جهــت مســتجاب ب اســت. و ایــن همراهــی در واق
 کند. صلوات به نوعی دعای تعجیل فرج را نیز به نقطه استجابت نزدید می

کـه بـه قصـد تقـدم نکته دوم؛ به کلی دعـای فـرج  هـای  شـود در قالب بخشـی ظهـور ادا می طور 
جلـوه « احادیـث»و « زیارات»، «ادعیه»را این اذکار ید بار در قالب مختلفی قابل تقسیم است زی

کـه در واقـ  فـرج عـام  نمایان می« فرج خا »و « فرج عام»کنند و بار دیگر به در قالب  می شـود 
و ظهـور  بیت بوده ولی فـرج خـا  فـرج امـام زمـان همان فرج محمد و آل محمد و فرج اهل

شـود.  متنـوا می« دعای فرج مقید»و « دعای فرج مطلق»باشد و دیگر بار به صورت  حضرت می
که مختص به زمـان و مکـان خاصـی نیسـت ولـی دعـای فـرج  که دعای فرج مطلق دعایی است 

که این دعا در زمان و مکان خاصی خوانده شود.  خا  توصیه شده 
گونه نکته سوم؛ دعا برای امام زمان امام های مختلفی نظیر دعا برای سالمتی  در انواا و 
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و دعـا  ، دعا بـرای ارتبـا  و مالقـات بـا امـام زمـان، دعا برای تقرب به امام زمانزمان
کـه در ایـن نوشـتار بـر اسـاس فراینـد و غایـت  تقسـیم می برای تسری  در ظهور امام زمان شـود 

کـه بـه دنبـال بحـث زمینـه سـازی ظهـور و ممکـن بـودن آن بـرای بشـر و نیـز تأثیرگـذار  ترسیم شده 
گونه راده بشری در آن میبودن ا های مختل  دعا، تنها به بحـث  باشیم پس الزم است در میان 

 دعا برای تقدم بخشی ظهور بپردازیم.

 بخشی ظهور تقدم نقش دعای فرج در
گرامی اسالم در خصو  بحث تأثیرگذار بودن دعا در ظهور و تقدم بخشی آن بـه  پیامبر 

ــان آن اســرا واســطه دعــا، داســتانی را از قــوم بنــی ــدا بــه بی ــ  بحــث ابت کــه در مطل ــرده  ک ئیل نقــل 
  ثنـای و  حمـد پـس کـرد، جمـ  را خانـدانش و شـیعیان شـد، یوسـ  رحلت زمان چونپردازیم:  می

 کشــته مــردان آن طــی و افتــد می اتفــاق برایشــان آینــده در کــه  را  هایی ســختی و آورد جــا  بـــه الهـــی
 و کـرد بـازگو برایشـان شـوند، می بریـده سـر کودکـان و گـردد می دریـده بـاردار زنـان شکم و شوند می
 آشــکار یعقــوب بــن الوی نســل از قـــائم در را حـــق ، خـــداوند  کــه این تــا دارد ادامــه امــر ایــن کــه این
 اسرائیل بنی. کرد بازگو آنان برای را صفاتش سایر و قامت بلند و رو سبزه اسـت مـردی او و کند مـی
 در شـــد، آغــاز اســرائیل بنی ســختی دوره آن،  از پــس و  ردنــدک  گــوش آویــزۀ را یوســ  ســخن ایــن
 و شـد داده او تولـد بشـارت آنان بـه که ایـن  تا بودند قائم قیام منتظر سال چهارصد آنـان که حـالی
 فقیهـی در ایـن میـان و... و گرفـت شـدت هایشان وسختی  کردند  مشاهده  را ظهورش های نشانه
. شـــد پنهـــان و گــــرفت قــــرار تــــعقیب تحـــت یافتنـــد می امـــشآر در عصـــر غیبـــت ســـخنانش بـــا کــه
ــرایش اســرائیل بنی ــه فرســتادند  پیــام   ب ـــا ها ســختی در مــا ک ــو ســخن ب  در او. یــافتیم می آرامــش ت

 شــدن نزدیــد و صــفاتش و قــائم از برایشــان و نشســت زمــین بــر و کــرد مالقــات  آنــان  بــا  صــحرایی
گـاه بـه بودنـد وگو گفـت در آنـان کـه حالی رد. بود مهتابی شب،  آن و گـفت سـخن امـرش  مــوسی نا

 از او. بـود آمـده بیـرون تفـریح بـرای فرعـون خانـۀ از و بـود جـوان زمـان آن  در  او و شـد وارد آنـان  بـر
 را  او فقیـه آن چـون... و بود استری بر سوار که حالی در آمد، آنـان سـوی بـه و شد جدا همراهانش

 را هــا آن و انــداخت او پاهــای بـر را خــود و رفــت او ســوی بـــه پــس. ختشــنا را او صــفاتش بــا دیـد،
ـــد مـــرا کـــه را خـــدای ســـپاس: »گفـــت و بوســـید ــــا نمیران ــــن ت ــــو که ای ـــه  را  ت ـــد مـــن ب  چـــون.« نمایان
 بـــه پــس اســـت؛ شــان صــاحب همــان او کــه فهمیدنــد کردنــد، مشــاهده را واقعــه ایــن اســرائیل بنی

 در خــداوند دارم  امیـد  کـه» نگفـت ایـن از بـیش چیـزی موسـی و افتادنـد زمـین بـه خداوند شکرانۀ
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 مــدتی تــا شــعیب نــزد و رفـت مــدین شــهر بــه و شــد غایـب ســپس و «کنــد تعجیــل کـــارتان گــشایش
 و بود سال چند و پنجاه آن و  بود  تر سخت نخست غیبت از آنان بر دوم غیبت پس. گـزید اقـامت

 مخفی بر ما که فرستادند پیغام برایش پس. شد نهانپ فقیه آن و گرفت شـدت آنـان بـر مشکالت
 دلـداری  را  آنـان و  خوانـد خـود نـزد را آنـان و  رفـت  صـحرایی  بـه او. کـنیم صـبر توانیم نمی تو شدن
  آنـان بـر را فـرج سـال، چهـل از پـس کـه اسـت فرسـتاده وحـی او بــه خـداوند کـه گفت آنان به و داد

 بلنــد  خداونــد  پــس.« اســت خـــداوند مـــخصو  حـــمد: »گفتنــد همگــی آنــان.  فرســتاد  فروخواهــد
 خداسـت، مخصـو  حمـد گفتید که این خاطر بـه مـن: بگو آنان به» که فرستاد وحی او به مرتبه
 بـه خداونـد.« خداست از  نـعمتی هـر: »گفتند آنان.« دادم قرار سال سی گذشت از  پس  را  شما فرج
 از جــز خیر: »گفتند  آنان و.»  دادم  کاهش سال بـیست بـه را فرج من: بگو آنان به» که کرد وحی او

 کـاهش سـال ده بـه را آن مـن: بگـو آنــان بــه» کـه  کـرد  وحی او به خداوند.« نیست خـداوند نـاحیه
 آنــان بـه» کـه کـرد وحــی او بــه خداونـد.« گردانـد بازنمی  خداونـد  جـز  را بـدی: »گفتنـد آنـان.« دادم
  بـدین آنــان کــه حـالی در پـس.« دادم اذن شـما فـرج بـه مـن کـه نـخورند  تـکان  خود  جـای از: بـگو
 را  او  اسـرائیل بنی که خواست فـقیه و شـد آشکار بود، سوار االغی بر که حالی در موسی ، بودند  حال

 نــامت: »پرســید  او  از  فقیـه. کـرد سـالم آنـان بــر و ایــستاد آنـان نزد و شد نـزدید موسی و بشناسند
 پســـر عمــران: »پرســید.« عمــران پســر: »گفــت «کـــه  پســر: »پرســید.« موســی: »گفــت «چیســت 
 بــه: »گــفت «ای  آمـده چــه بـرای: »پرسـید.« یعقـوب پسر الوی پسـر  قـاهت  پسر: »گفت «کیست 
. بوسـید را دسـتش و رفــت او ســوی بـه فقیـه پـس «ام آمـده  مرتبـه بــلند  خـداوند سوی از پیامبری

 مــتفرق را آنــان و کـرد ابـال  آنـان بـه را خـود  فرمـان و  داد شـان دلداری و نشسـت آنان میان سسپ
ـــه فرجشــان و  زمــان  ایــن  میــان پــس. ســاخت ـــرعون، شــدن غـــرق ب ــود فاصــله ســـال چـــهل ف .) ب
 (146: 2، ج1377صدوق، 
 ظهـور افتـادن جلـو در هـا آن عملکـرد تأثیر و اسرائیل بنی  قوم  درباره  گرچه یادشده، روایـتآری 
ــا ولــی اســت، موســی ـــردن  ضـــمیمه ب ـــربو  کلــی حکمــی تــوان می مقدمــه، یــد  ک ـــه م  هـــمۀ ب
 دربـارۀ متعال خداوند که تدابیری که است  این  شده یـاد مـقدمۀ. کرد استنتاج ها مـکان و ها زمـان
  کـه  اسـت هایی سـنت طبـق قــرآن، تــعبیر بــه و قـوانین  اساس  بر فرماید، می اعمال انسانی جوام 
 اساســا   و رود نمــی آن در تغییــری و  تـــبدیل  کـــه هایی ســنت فـــرموده؛ مـــقرر را هــا آن متعــال  خداونـد
کید و  تاریخی مباحث به کریم قرآن خا  توجه دلیل   نکته  همین پیشین، اقوام ماجراهای بر  تأ
 وضـعیت تکـرار و اسـت الهـی  های سـنت  اسـاس بــر بـد، یـا خـوب گذشته،  اقوام  سرنوشت  که است
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گر بنابراین. کرد خواهد  ها آن  سرنوشت مشابه سرنوشتی دچار را ما گذشته، اقوام   یادشده روایت ا
 ارادۀ کــه کــرد اســـتنبا  چنـین تــوان می  آن  از دارد، داللـت موســی ظهـور  در  مــردم عملکـرد تــأثیر بـر

  مخصـو   ای اراده اسـرائیل، بنی قـوم سـوی از  شـده یاد  العمل عکس از پس ظهور تحقق بر الهی
 جوامـ  خداونـد کـه بـوده سـنتی  اسـاس بر اراده، ایـن بلکـه ، نبوده  اسرائیل بنی قوم و گذشته  زمان

 مــاجرای ایــن نقــل در معصــوم  پیشــوایان  مقصــود اساســا   و کند مـــی اداره آن اســـاس بــر را انســانی
 دنبـال ماجراهـا، گونـه این  نقل با آنان شد بی.  دانست  نتوا نمی  سرایی داستان صرفا    را  تاریخی
 گذشــته اقـوام  بـــر  آنچـه کــه معناسـت ایــن بـه تـــوجه و آمــوختن درس هــد ، آن و انـد بوده هـدفی
 .افتاد  خواهد  اتفاق  نیز  آیندگان و  ما برای شده، جاری

 ظهورطلبی در ادعیه
بی در قالب سه مقوله ادعیه، زیارات و که بیان شد طرح درخواست ظهور یعنی ظهورطل چنان

که در این میان، یعنـی در میـان مقـوالت سـه گیری می احادیث قابل پی گانـه، مقولـه ادعیـه  باشد 
بخشـی ظهـور فـراهم نمـوده اسـت. بـر ایـن اســاس در  بیشـترین فضـا و بسـتر را بـرای طـرح تعجیل

گشایش فرج مطرح که بحث ظهورطلبی و  شده در دعاهای مأثور از  مناب  دینی بیشترین جایی 
که در این خصو  وارد شده به جهـت  می حضرات معصومین باشد. البته دعاهای مأثوری 

و فرج محمد و آل محمد( به دو قسم ظهـورطلبی خـا   دوگانگی در فرج )فرج امام مهدی
 شود. و عام تقسیم می

 طلبی عامظهور
که منظور فرج محمد  است بـه مـواردی  و آل محمددر اینجا در خصو  ظهورطلبی عام 

 شود: اشاره می
 هـــشتم و چهــل دعـــای در ســـجاد امــام :جمیااه روز و قربااان عیااد در فاار  تااایلی    بااارای دعااا

 امامــــت و وصــــایت حــــق  غصــــب  بــــه اشـــــاره از پــــس جمعــــه، روز و قربــــان عیــــد بـــــرای صــــحیفه
 بـر صـلوات ذکـر بـا سـپس و کند مــی طـلب را خدا نفرین و لعن آنان دشمنان بر ابتدا بیت اهل

 : شود مـی  بیت اهل نصرت و فـرج در تـعجیل خـواستار مـحمد آل و مـحمد
َّ م   هد  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ،َّآِلََّّو  د  م   َّ...ََُّّم   ِلََّّو  ج ِ ََّّع   َ ر  ََّّاْلف  ََّّو  ْوح  ََّّالر   ََّّو   ٌ ْصدر  ََّّالن   ََّّو  ْمِکدْی  ََّّالت   ََّّو  ِییدد 

ْ
أ َّالت  

ْمَّ َّ(1405َّ:436کفعمى،ََّّ؛238َّ:1376)امامَّسجاد،َّ.ََّل  

ـــاب در :ظااا ر نماااز تیقیبااا  شااکر   ساالده  آمــده روز شــبانه یـــد در رکـــعت 51 خـــواندن کـــیفیت ب
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ژپو
هش مهدیاه

وی

 آورد جا بـه شـکر سـجده دو و بخواهد را  خود  حوایج صلوات، از پس  ظهر  نماز از بعد نمازگزار: است
 :بگوید شکر سجدۀ در و

َّ ددم   ه  ََّّال    ْیددک  ََِّّإل  ْهدد   ج   و  ََّّت  ََّّو  َّاَِّبددک  ددْم   ص  ََّّال...ََّّْعت  دد   ََِّّإل  ک  ْیددر  ََّّغ  ِ
ددل  ََّّص  ددىل  ََّّع  د  م   ََّّمددد م  ََّّآِلََّّو  ددد  م   ََُّّم   َّو 

ْلَّ ج ِ ْم؛َّع  ه  ج  ر  َّ(2َّ،321ج:1376ََّّ،ابنَّطاووف؛2َّ،558َّ:َّج1411)طویس،ََّّف 
 محمـد آل و محمـد بـر خـدایا،... زنم مـی چنگ تو رحمت دامن به و ام کرده رو تو به خدایا،
 !فرما تعجیل ها آن فرج در و فرست درود

  بـه روز ایـن در اسـت مــستحب : اســت آمـده  شـنبه پنج  روز معـوذات در :جمیه و شنبه پنج اعمال
 : بخواند مرتبه صد را صلوات این و قدر سوره شده، وارد معوذات جز

َّ م   ه  ِلََّّال    ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  دد  م   ََُّّم   دْلََّّو  ج ِ ْمََّّع  ه  ج  در  ََّّف  ْهِ دْکَََّّّو 
 
ْمَََّّّأ ه  و   دد  َََّّّع  ََِّّمدن  دن ِ ََّّاْلجِ ْندِسََّّو  ََّّاْْلِ َِّمدن 

َّ ِلْی  ََّّاْْل و   ََّّو  ین  َّ(1َّ،253:َّج1411؛َّطویس،1418َّ:142َّ)کفعمى،ََّّ.َّاْْلِخِر

کر مرتبه صد فر  برای دعا و صلوا  جمیه، روز اعمال در  : است  شده ذ
َّ م   ه  ِلَََّّّال    ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   ََُّّم   ْلََّّو  ج ِ ْمََّّع  ه  ج  ر  َّ(1418َّ:71)کفعمى،ََّّ.ف 

 : فرماید می است شده نقل جمعه روز برای مطلق طور به که روایـتی  در  صـادق ماما
ْهدرَِّ َّالر   ٌِ دة  َّص  ْعدد  َّب  ْجدِرَّو  َّاْلف  ٌِ دة  َّص  ْعدد  َّب  ال  ْنَّق  دْلَّ)َّم  ج ِ َّع  َّو  دد  م    

َّآِلَُّم  َّو  دد  م   َُّم   دىل  َّع  ِ
دل  َّص  دم   ه  ال   

ْمَّ ه  ج  ر  ََّّْ(ف  َََّّّْ َّی  َََّّّل  ت   َّْدرَِّی َََّّّح  اِئَََّّّک  َّ(1َّ،368:َّج1411.َّ)طویس،َّاْلق 

 مبـارک  مـاه  های شـب آخـر دهـۀ در  کــه نــماز رکعـات بـین دعـا بـاب در :رماضان مابارک ماه اعمال
 :است آمده شود می خوانده رمضان

ا ََّّی  ی  ِر اَّک  ََّّی  ی  ِر ََّّک  ِ
ل  ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   ََُّّم   ْلََّّو  ج ِ ْمََّّع  ه  ج  ر  ََّّف  ْندِ َََِّّلََّّاْغِفرََّّْو  َّ)طدویس،ذ  .َّ1407َّ:

َّ(3َّ،77ج

 از بعــد کـــه اســت کــرده ذکــر «حریــق» نــام بــه  دعــایی  ســحرها بــرای کفعمــی :سااحرگاهان ادعیااه
 دعـا آخــر جــمالت در. اســت شـده تکـرار صـلوات ذکـر جملـه، چند هر از پس آن، نخستین جمالت
 : شود می نقل جا ید مؤمنان همۀ و  بیت اهل  فرج  برای دعای و صلوات

َّ م   ه  َََّّّال    ِ
ل  َََّّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ْهِلََّّو 

 
ْیِتِ ََّّأ َََّّّبد  ِبْی  ی ِ ََّّالطد   ِلََّّو  ج ِ ََّّع  م   ه 

ْمََّّال    ه  ج  ر  َّ(1405َّ:78)کفعمى،ََّّ.ف 

. رسـیدم صادق امام خدمت به عاشورا روز: گوید می سنان بن عبداهلل :عاشورا روز دعاهای
 یـادم ای رتنامـهزیا سیدالشـهدا حضـرت مصـائب بـه  اشـاره  از  پس و بود مـحزون بسیار حضرت
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 :اسـت آمده آن از  جمالتی در که داد
َّ م   ه  ََّّال    ْلََّّو  ج ِ ََّّع   َ ر 

ََّّآِلََّّف  د  م   ََّّمد م  ْلََّّو  ََّّاجْدع  اِتک  و  ْمََّّص    ْْیِ
ََّّع    ْمََّّو  ْنِقْذه  ْیدِد َِّمدْنََّّاْست 

 
َََّّّأ داِفِقْی  ن  َّ.َّاْْل 

َّ(1419َّ:475)ابنَّمشهد ،َّ

 روز در عصـر و ظهـر  نمـاز  از پـس هکـ دعـایی پایـانی فرازهـای در صـادق امـام :عرفه روز  ادعیۀ
 :نماید می مسئلت  را  آنان  فرج اش، آل و محمد بر درود از بعد شده، نقل ایشان از عرفه

َّ دم   ه  ددِلََّّال    ََّّص  ََّّعددد ىل  دد  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  ددد  م   ََُّّم   ددِذین 
ََّّال   ْبد   ْذه 

 
ََّّأ م   ُْ دد َََّّّع  ْجس  ِ َّ...ََّّالددر  دم   ه  ددِلَََّّّال    ج ِ ََّّع  ْوح  ََّّالددر   َّو 

َّ  َ ر  ََِّّلَِّْلََّّاْلف  د  م   َّ(1َّ،369:َّج1376)ابنَّطاووف،َّ.َُّم  

 خاص ظهورطلبی
کـــه در ایـــن مـــورد درخواســـت ظهـــور  کنـــار ظهـــورطلبی عـــام، ظهـــورطلبی خـــا  قـــرار دارد  در 

 صــورت خـا  یعنـی تنهــا ظهـور امـام مهــدی صـورت عــام و مطلـق مطـرح نیســت بلکـه بـه بـه
نماینـد  را تنهـا درخواسـت میبخشـی آن  عنوان مسئلت مطرح شده و از خداوند تعجیل و تقدم به

 شود:  که در ذیل به نمونه هایی از آن اشاره می
  مــهدی  عاشـقان ،است شده نقل صـادق امـام حضرت از که عهد دعای در دعای ع د:

 :کنند مـی زمـزمه چنین گـداز و سوز بـا
َّ م   ه  ِنَََّّّال    ِر
 
َََّّّأ ة  ْ ع  ََّّالط    ٌ ِشید  ََّّ...َّالر   ْلَََّّّو  ج ِ َََّّّع  ج    ر  ََّّفد  ْلََّّو  ه ِ ََّّسد  ج    ر  ْْ َّ(1َّ،16:َّج1377؛َّ)صدوق،ََُّّم 

  را ظهــورش و کـــن  تـــعجیل  او فــرج در.... بنمایــان مــن بــه را ارجمنــد چهــرۀ آن بارخــدایا،
 .نما آسان

 خوانیم: باز در دعای عهد می
َّ م   ه  ْکِشْفََّّال    ِذِهََّّا ََّّه  ة  م   ْنََّّاْلغ  ِذِهََّّع  ِةََّّه  َِرِهََّّاْْل م   ض  ََِّّبم  ْلَََّّّو  ج ِ اََّّع  ن 

؛ََّّل  ه  َر  ه  َّ)مهو(َّظ 
 حّجـت حضـرت حضـور بـا (رسـیده  مـا  بـه  او غیبـت اثـر بـر کـه) را انـدوه و غـم این خدایا،
 .  کن شتاب او ظهور در و نما برطر 

ــــر در کــــه دعــــایی در :ائمااااه بااااه  توساااا   دعااااای ــــدۀ  ب ـــــه  توســــل  دارن   ائمــــه فـــــرد  فـــــرد  ب
 : خوانیم می ، است

َّ م   ه  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  دىل  َُّم  ََّّع  دد  ََّّم   ْهدِلََّّو 

 
ْیِتدِ ََّّأ ََّّب  ََّّو  ک  ل 

 
ْسدأ
 
ََّّأ دم   ه  ََّّال    ِ د   ََِّّبم  دد  م   ََُّّم   ِتِ ََّّو  ََّّابدْدن  اَّو  ْْی  دِنَََّّّابدْدن  س  َََّّّاْل  ََّّو 

َّ ِ ْیْ س  َّ...َّاْل  م   ه  ََّّال    ک  ََِّّإن   م  ْع   ََّّت  ن ِ
 
ََّّأ م  ْع  
 
ََّّأ ک  ن  

 
اِدر َََّّّأ َََّّّق  ىل  اِءَََّّّع  ض  ىََّّق  اِئجِ و  َََّّّح  ِ

ل  َََّّّفد ص  ََّّعد ىل  د  م   ََّّمدد م  َّو 
ََّّآِلِ َّ ْلََّّو  ج ِ اَّع  ََّّی  ََّّر   ِ  َ ر 

ََّّف  ک  ِلی ِ ََّّو  ؛َِّبْنِ ََّّاْبِنََّّو  ک  ِبی ِ َّ(99َّ،253:َّج1403)ُمج یس،ََّّن 
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ژپو
هش مهدیاه

وی

گـاهم؛ هایم خواسـته کـردن بـرآورده بـرای تو  توانایی به من کـه دانی مـی تو خدایا،  بـر پـس آ
 .فرما تعجیل پیامبرت دختر فرزند و خـود ولّی  فـرج در و فرست درود آلش و محمد

 :زمان امام نماز از بید  دعای
َّ ددم   ه  َََّّّال    دددم  ر  َََّّّع  ء  ة  ََّّاْلددب  ََّّو  دددِر   ََّّب  اء  ف  ددد  َّ...ََّّاْلْ م   هدددد  ددِلََّّال    ََّّص  دددىل  ََّّع  ددد  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  دددد  م   ََُّّم   ددِذین 

ددداَّال   ن  ْرت  م 
 
َّأ

ْمَّ ِِتِ اع  ََِّّبط  ِلََّّو  ج ِ ََّّع  م   ه 
ْمََّّال    ه  ج  ر  ِهْمََّّف  اِِئِ ََِّّبق  ْظِهرََّّْو 

 
ََّّأ ه  از  َّ(1330َّ:281)ابنَّطاووف:َّ.ِإعْدز 

 بیــان قــائم حضـرت ظـــهور ،مــحمد  آل فــرج صــراحت بـه صــلوات، از پـس دعــا ایــن در
 .اسـت شـده مسئلت مهدوی دولت سربلندی و  عزت  شدن  آشکار نیز آن از پس و شده

 در رضــا امــام دیــدم:  گوید مـــی   قـــاسم بــن حســن :طیااار جااایفر نماااز از بیااد رضااا امااام دعااای
 از پــس آن اواخــر در کــه  فرمــود  قرائــت  دعــایی ســپس و خوانــد طیــار جعفــر نـــماز جـــمعه روز غــروب

 :فرمود صلوات،
َّ م   ه  ِلََّّال    ََّّصد  ََّّعد ىل  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   َّ...َََُّّّم   م   ه  دْلََّّال    ج ِ ََّّع   َ ر  ِهْمََّّفدد  اِِئِ ََّّقدد  ْمِرک 

 
ََّّبدِدأ ََّّو  دْره  )ُمج یسد،ََّّ.اْنص 

َّ(88َّ،195:َّج1403

 وسـیله بـه خـدایا، :فرمایـد می و خواهـد می را محمد آل قـائم  فـرج  صراحت به رضا امـام
کن.  امرت در فرج قائم ایشان تعجیل فرموده و او را یاری 

 که این از پس ، است  شده نقل رسول حضرت از که  العرش کنز دعای در :الیرش کنز دعاای
 در صـلوات  از بعـد ، دهـد می  قسـم درگـاهش مقّربان   و الهی انبیای و معصوم چهارده به را خداوند
 : دارد می عرضه (است حجت حضرت سـالمتی مـشهور دعای به شبیه که) جمالتی

ا َََّّّی  ِلََّّر   ِ ََّّص 
ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   ََُّّم    ٌ ة  ََّّص   ٌ ِثیدر  ََّّک  دة  اِِئ  َّ...ََّّد  دم   ه  ََّّال    دْنََّّو  َََّّّک  دک  ِلی ِ َََِّّّفَََِّّّلو  ْرِضدک 

 
ََّّأ َّو 

َّ ِتک  ج   ََّّح  ىل  ََّّع  اِدک  ا ََِّّعب  ِلی  ََّّو  افََِّّو  ََّّرا َّح  اِئددا ََّّو  ََّّق  اِصدرا ََّّو  ََّّن  ََّّو  ِلدیة  ََّّد  ْیندا َََّّّو  َََّّّع  دت   ََّّح  ْسِکن    ََّّتدد  ْرضدد ک 
 
َّأ

ْوعا َّ ََّّط  ََّّو  ع    ت ِ م  اَّتد  ََِّّفْی  یة  َِ ََّّط  ْلََّّو  ج ِ ََّّع  ج    ر 
ََّّف  اََّّو  ْ ن  ِتِ َََِّّّمْنَََّّّاْجع  ََِّّشیع  اِئدِ ََّّو  ْوِلی 

 
ََّّأ اِندِ ََّّو  ْعو 

 
ََّّأ داِرِهََّّو  ْنص 

 
ََّّأ َّو 

یِ َّ ب ِ ِ
ََُّّم  اِعِ ََّّو  ْتب 

 
ََّّ(1418َّ:360مى،َّ)کفعَّ.أ

که از شیخ عمروی نقل شده است:  از جمله دعاهای دوران غیبت 
َّ م   ه  اَّال    ْشََِّّإن   َّن  َّیَِّْإل ََّّوک  ََّّک  ْقد  بََِّّف  ای َِّن  ََّّن  ََّّو  َّیَّْغ  ة  لََِّّب  ای َِّو  ََّّن  ََّّو   ٌ اِنََِّّشد   م  ایَّْع   ََّّالز   ََّّن  ََّّو    َ ق  ََّّو  ِ ْ اَّاْلِفت  ََِّّبن  ر ََّّو  اه  ر  َّت 
اِءَّ ددایَّْع   ََّّاْْل ْعدد  ََّّن  ََّّو  َّک   ٌ ددَّْثددر  اع  ن  ِ و  ََّّد  ََّّو  ددة 

اَِّق    ِدن  ددد  ََّّع  ددم   ه  ََّّال    َْ دداْفر  ِلددَّف  َّذ  ََّّک  ددْتح 
َِّمْنددَِّبف  ََّّک  دد   ج ِ   ع  ََّّت  ْصددر ََّّو  َّن 

َِّمنَّْ هَّک  ِعز   َّ ََّّت  اِمََّّو  ََِّّإم  ْدل  هَّع  ْرِهر  َّ(1413َّ:131؛َّ)مفید،َّت 
 و هـا فتنـه وقـوا و زمانـه سـختی و خـود ولـّی  بـتیغ و امبریـپ فقـدان از تـو درگـاه بـه! الهـا بار
 و عاجـل فتح با! الها بار. مینک می تیاکش عددمان میک و دشمنان ترتک و ندشمنا رگییچ
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 برسان را فرج  سازه می ظاهر هک عادلی امام و خود عّزتمند نصرت

از جملـه امــام  آمـده ائمـه از یـد هـر بـر رمـــضان مــبارک روزهـای بـرای کـه  جــزئی ده تــسبیح در
 :است زمان

َّ م   هد  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  ىل  دِفََّّع  ْعدِدِهََِّّمدْنََّّاْلْ    داِمََّّب  ََِّّإم  ْسدِ ِمْی  ََّّاْْل  اِلََّّو  دْنََّّو  ََّّم  االه  ََّّو  داِدََّّو  دْنََّّع  ََّّم  اه  داد  ََّّع  دِلََّّو  ج ِ َّع 
َّ م   ه  ََّّال    ج    ر  َّ(3َّ،120َّ:َّج1407)طویس،ََّّ.َّف 

که ائمه  خواندند: می برای تعجیل در ظهور امام زمان از جمله دعاهایی 
َّ م   ه  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   ََُّّم   دْلََّّو  ج ِ لََِّّع  دِلو  َّی ِ ََّّک   َ در  ََّّاْلف  افََِّّو  داْلع  َّی  ََّّة  ْصدرَّو  )قطد َّالددینََّّ.الن  
َّ(1407َّ:133راوند ،َّ

کرده و این دعا  که نقل شده است امام صادق چنان بعد از نماز ظهر دست به آسمان بلند 
 خواند: را می

َّ ْ
 
ََّّأ اِمع  ََّّس  ِ

ل  ََّّک  ْو   ْنَّ...ََّّص 
 
َََّّّأ  ِ

ىل  ََّّتد ص  ََّّعدد ىل  دد  م   ََُّّم   ْهدَّو 
 
ْیِتدِ ََِّّلَّأ َّ...ََّّب  دْلََّّو  ج ِ ََّّع  د   ج  ر  ََّّف  ََّّو  ْمِکْند  

 
َِّمدْنََّّأ

َّ اِئک  ْعد 
 
ََّّأ اِءََّّو  ْعد 

 
ََّّأ وِلک  س  اَّر  ََّّی  م  ْرح 

 
َََّّّأ احِدِمْی  َّ(1406َّ:171.َّ)ابنَّطاووف،َََّّّالر  

 جلـو سـبب شـده، مقـّرر هکـ شـروطی بـا الزمـان صاحب حضرت ظهور لیتعج براه دعا آری
 زیـن و. رود مـی نیب از ضررها همه و گردد می ارکآش تکبر و ریخ گونه همه آن، با و است آن افتادن

 خـود حضـرت آن سـرور و شـود، مـی دعـا شیبـرا هک است سیک خرسنده و مسّرت دعا آثار جمله از
 (464، 1: ج1387)اصفهانی،  .است میعظ منفعتی

یارات  ظهورطلبی در ز
کــــه بــــه نــــوعی خاســــتگاه نقــــل دعاهــــای فــــرج و در خواســــت از جملــــه فضــــاها و بســــترهایی 

کـه در جـای جـای  می های حضـرات معصـومین بخشی ظهور است زیـارت نامـه تعجیل باشـد 
که تقدم کـه در  بخشی ظهور را طلـب می مختل  آنها فرازهایی از این نوا دعاها  کنـد آمـده اسـت 

ها همـراه بـا فرازهـا و مضـامین ظهـورطلبی بـه نـوعی پیــام  نامـه بـا تـدوین زیـارت واقـ  امامـان
؛ میان امامان یان میروشن به شیع که اوال  رابطه وثیقـی برقـرار اسـت.  با امام زمان دهند 

؛ هنگام یاد و ذکر امامان  باید به یاد آخرین امام بود.  ثانیا 
 زیــارت، نمــاز از بعــد کــه اســت آمــده جــواد امــام زیــارت در: اطهــار ائمــه  های نامــه زیــارت
 :بخوان را دعا نای سـپس و آور جـا به را زهرا  حضرت  تسبیح



اره 
شم

جم، 
ل پن

سا
20

بهار
 ،

 
139

6
 

اره 
شم

ل، 
ل او

ا
1

ت 
، ب

139
0

 

 

 

18 
 
 

ژپو
هش مهدیاه

وی

َّ م   ه  ََّّال    ْیک  ََِّّإل  ْب   ص  ِد َّن  َّ...ََّّی  م   ه  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ََّّآِلََّّو  د  م   ََُّّم   ْلَََّّّو  َََّّّعدد ج ِ  َ ر  َََّّّفدد  دک  ِلی ِ ََّّو  َّاْبدِنََّّو 

، ک  ِلی ِ ََّّو  ْحََّّو  ََّّاْفت  ْتما ََّّل    ِسیرا ََّّف  َّ(1419َّ:542)ابنَّمشهد ،ََّّ.ی 

 :است آمده سامرا در عسکری  نحس  امام و هادی امام زیارتنامه در همچنین
ْنَّ
 
ََّّأ ل  ع  مجْ ىَّی  ِ ر  ِتََِّّمْنََّّح  ار  ی  اَِّز م  ک  ا ََِّّإی    ٌ ة  َََّّّالص   ىل  َََّّّع  د  م   َََُّّّم   َّ...ََّّآِلِ ََّّو  م   ه  ْلََّّال    ََّّعد ج ِ  َ ر  ََّّفد  ک  ِلی ِ ََّّو  َّو 
ََّّاْبدِنَّ دک  ِلی ِ ََّّو  دْلََّّو  داَّاْجع  ن  ج  ر  ََّّف  دع  ِجدِ ََّّم  ر  داَّف  َََّّّی  دم  ْرح 

 
ْیَََّّّأ اِمِ ؛َّابدن2َّ،607ََّّج:1413َّ)صددوق،ََّّ؛َّالدر  

َّ(1356َّ:313قولَی ،َّ
 را عــصر امـام فـرج خـدایا،...  دهـد قـرار آلش و محمد بر صلوات مرا زیارت  بهرۀ  خداوند
 !ده قـرار او فـرج با همراه را  ما  گشایش و فـرج و بـرسان

 :خوانیم می جمعه روز در زمان امام زیارت در
َّ ددةم  َّْیددع   ََّّالس   ََّّک 

ددىل   ََّّص  َّْیددع   ََّّاَّلل  ََّّو ََّّک  ددىل  َِّتددیَّْب ََّّآِلََّّع  ََّّک  َِّبددی َِّالط   دداِهرََِّّْی  َّیالط   ََّّن  ددةم  َّْیددع   ََّّالس   َّک 
َّ ل  ج   ََّّع  َّل ََّّاَّلل  اَّک  ََّّم  د  ع  َّو  ََّّک  ْصرََِِّّمن  ََّّالن   َرََِّّو  ه  َّ(1378َّ:60.َّ)مقى،َّاْْل ْمرَّظ 

 خوانیم: می باز در زیارت امام زمان
َّ م   ه  ََّّال    ِ
ل  ََّّص  ىل  ََّّع  د  م   ََُّّم   ْهِلََّّو 

 
ََِّّتِ ،یَّْب ََّّأ ََّّو  ِ

ل  ََّّص  َّع  ََّّىل  َِل ِ ِنََّّو  س  ََّّاْل  ِصََّّو  ََِّّ َّی َِّو  اِرِثدِ ،َّو  ََّّو  داِئِ ْمرََِّّاْلق 
 
َِّبدأ ََّّک  َّو 

اِئدِ َّ ْ ِقدَِّفََّّاْلغ  َّخ  ِردرََِّّو ََّّک  ْنت  ْذِنددَّاْْل  َِّْلِ ََّّ،ک  دم   ه  ََّّال    ِ
دل  ََِّّ َّْیدع   ََّّص  ْ ََّّو  ِ ددر 

ََّّق  ه  ْعدد  ََّّب  دزََّّْو  ْنجِ
 
ََّّأ ه  ْعددد  ََّّو  ْوِفََّّو 

 
َّأ

، ه  ْهددد  ََّّع  ددْنََِّّشددْفَّْکَّاَّو  ِسددِ ََّّع 
ْ
أ ََّّب  ددا   ََِّّحج  ددیَّْاْلغ  ََِّّةَّب  ْظِهددرََّّْو 

 
ددَِرِهََّّأ ه  ََِّّبر  اِئف  ددم  ددةَّص  ْمن  .َّ)ُمج یسدد،َّاْْلِ

1423َّ:540)َّ

کـه حضـرات  بیـت در فرهنـگ اهـل شد اهتمـام ظهـور امـام زمـان بی بـه حـدی اسـت 
عـالوه بـر اینکـه در زمـان حیـات خـویش بـه ایـن موضـوا توجـه جـدی نمـوده و در  معصـومین

شـده اسـت در زمـان ممـات آنهـا نیـز بـه  این خصو  از همـه آن بزرگـواران روایـات متعـددی نقـل
که ذکر فـرج امـام زمـان های امامـان نشـان از  در زیارتنامـه مسئله ظهور توجه ویژه شده است 

کـار مبـادرت  های ائمه تأیید این مسئله دارد. آری شیعیان بر اساس توصیه همیشه بـه ایـن 
و  به یاد سپاری امام زمان ورزیده و در هنگام خواندن زیارتنامه عالوه بر یاد سپاری ائمه

گیر و  ظهور او نیز می کار به عنوان ید فرهنگ مقبول در میان شیعیان فرا پردازند و در واق  این 
 نهادینه شده است.

 ظهورطلبی در احادیث
که فراوان در آنهـا از ظهـور امـام زمـان یـاد شـده در برخـی احادیـث  عالوه بر ادعیه و زیارات 



دعا
ش 

ل نق
حلی

ی و ت
ررس

ب
 

جیل
ر تع

د
 

هور
ی ظ

خش
ب

 

 

 

19 
 
 

 :است  شده  وارد مـهدی حـضرت از شریفی  توقی   دراره شده است مثال  نیز به این موضوا اش
َّ واَّو  ْکِثر 
 
ََّّأ اء  ع  ْعِجیِلََّّالد   ََِّّبت  َِ در 

ََّّاْلف  ن   ِِ ِلکدد ََّّفدد 
ْم؛َّ)طبدریس،ََّّذ  ک  ج  ر  ؛َّصددوق،2َّ،471ََّّ:َّج1403فدد 

َّ(2َّ،485:َّج1377
 .است آن  در  شما کارهای گشایش زیرا ؛ کنید  دعا بسیار  فـرج  در  تعجیل برای

 : فرمود  اسحاق بن احمد به عسکری حسن  امام
َّ...َّ َََّّّاَّلِلََّّو    ْ ِغیدد   ی  َََّّّل  ددة  ْیب  َََّّّغ  ددوَّال  ْنج  دداَّی  ََِّّفْی  ددِةَََِّّّمددن  ک  ََّّاَْل    ددْنََِّّإال   ََّّم  دد   ت  ب   ََّّث  َّ)َّاَّلل  ددل   ج  و  ز   ََّّ(ع  ِلََّّعددد ىل  َْ َّاْلقددد 

ِتِ َّ ام  م  ِِ ََِّّب ََّّو  ق    ف   اَّو  اِءََِّّفْی  ع  ْعِجیِلَََِّّّل د   ِجَََِّّّبت  ر  َّ(1363َّ:1ِ ؛َّ)ابنَّشعب َّحران،َّف 
 نجــات( گمراهـی و دینـی بی) آن مهلکـۀ از کســی  کـه  کنـد می غیبتـی (مهــدی)  قسـم  خـدا  بـه
 کرده مـوفق و داشته، قدم ثـابت  امـامتش  به  عقیده در را ها آن خداوند که آنان جز یابد، نمی
 .(گرداند ظاهر را او ترزود خداوند تا) ، کنند  دعا  فرجش  در  تعجیل  برای تا است

کـه یکــی از سـخنان امـام زمـان  و دیگــر از فرمایشـات امـام حسـن عســکری روایـات بـاال 
ـــ  و نشـــانه ـــات ظهـــورطلبی تعری ـــی اســـت در قالـــب روای ـــوای ایـــن نـــوا  گـــذاری م  شـــوند از محت

کـه دعـای فـرج بـا رویکـرد غایـت  شـناختی دو نتیجـه و فایـده  روایات مطلبی قابـل اصـطیاد اسـت 
ـــیرا  ـــه بـــار م کارکردشـــناختی خودنمـــائی می ب ـــده  ـــد و دیگـــر در قالـــب  آورد یکـــی در قالـــب فای  کن

کارکردشـناختی اسـت  شـناختی نمایـان می فایده روان شـود. اجابـت هـد  دعـای فـرج بـا رویکـرد 
که دعای فرج قرائت می کنـد هـد  آن بـه اسـتجابت رسـیدن دعـا و واقـ   یعنی فرد منتظر وقتی 

شناختی دعای فرج در واقـ  همـان آرامـش و راحتـی  ست. ولی فایده روانشدن ظهور در جامعه ا
کننده به دست می که فرد دعا فرمایـد:  در روایت اول می چه امام زمان آورد چنان روانی است 

ّنَ » َد  فـَ   َرُجُکْم  َذل  گشـایش روانـی بـرای شـما « فـَ یعنی خود دعای فـرج خوانـدن بـه نـوعی فـرج و 
 کند. حاصل می
گر َد »کلمه  آری ا َعاَء »به « َذل  گردد با رویکرد روان« الّدُ شـود یعنـی خـود  شناختی توجیه می باز 

گــر بــه  دعــای فــرج خوانــدن بــرای شــما آرامــش مــی یــل  »آورد و ا َتْعج  ج   ب  گــردد بــا رویکــرد « اْلَفــَر بــاز 
کارکردشناختی توجیه شده و هـد  در ایـن نگـرش بـه اجابـت رسـیدن دعـای فـرج و تحقـق پیـدا 

 ظهور است.  کردن

 گیری نتیجه
ــــه  در نتیجــــه و ختــــام بحــــث، تحقیقــــات  پیرامــــون دعــــای فــــرج را در قالــــب مولفــــه ســــه گان

نمـــائیم. دعـــای فـــرج از نظـــر  شناســـی بازشناســـی می شناســـی و مبـــانی شناســـی، جایگـــاه مفهـــوم
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ژپو
هش مهدیاه

وی

شـود زیـرا دعـای فـرج یکبـار بـه مطلـق و مقیـد تقسـیم  شناسی به انواا مختلفی تقسیم می مفهوم
که مطلق بودن دعای فرج یعنی در هر مکان و زمانی خوانده شـود و مقیـد بـودن دعـای  می شود 

که عام  فرج یعنی در مکان و زمان خا  خوانده شود و بار دیگر به عام و خا  تقسیم می شود 
گشــایش بــرای فــرج آل محمــد بیــت او و خــا  بــودن  و اهــل بــودن دعــای فــرج یعنــی طلــب 

شناسی در قالب  . دعای فرج از نظر جایگاهنها برای امام زماندعای فرج یعنی طلب ظهور ت
طلبـی یـد بـار در قالـب  کنـد یعنـی فـرج گانه ادعیـه، زیـارات و احادیـث خودنمـائی می مقوالت سه

شود و بـار دیگـر در قالـب زیـارات ادا شـده و دیگـر بـار در قالـب احادیـث توصـیه و  ادعیه نمایان می
کــه البتــه بیشــت ســفارش می طلبــی در ادعیــه و بعــد در زیــارات مطــرح شــده  رین حجــم فــرجشــود. 

شـود.  شناسی دعای فرج مبـادرت می است. اما در آخرین مؤلفه یعنی مؤلفه سوم به بحث مبانی
گزارشـات و مسـتندات دعـای  که در این بحث یعنی بحث مبانی شناسی به اثبات منطقـی بـودن 

نمایـد مـثال  از جملـه مبـانی تـوجیهی دعـای  میفرج پرداخته و آن را از نظر شرعی و عقلـی مبـرهن 
کــه تقــدم بخشــی ظهــور نیــز بــا ایــن نگــاه توجیــه  فــرج بحــث بداءپــذیری حــواد  اجتمــاعی اســت 

کــه نقــش دعــای فــرج در تقــدم می بخشــی  شـود. مبنــای دوم؛ تغییرپــذیری حــواد  بــا دعــا اسـت 
کـه هـد  پـذیری  شـود و مبنـای سـوم؛ بحـث اجابـت ظهور نیز با این نگـرش تعریـ  می دعاسـت 

کننده اجابت که دعای فرج نیز با همین نیـت اداء می اصلی دعا و دعا شـود. آری  رسانی دعاست 
 طلبی را مستدل، مبرهن و منطقی نمود. توان بحث ظهورخواهی و فرج گانه می با این مبانی سه
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