در آستانه به پايان رسيدن ماه شعبان نگاهي دوباره به مناجات شعبانيه
تضرّع موقع دعا زيباست اما تفكّر در متن دعا ،گاهي قيمتش بيشتر است
يك بار از سر كنجكاوي ،متن مناجات خصوصي علي(ع) با خدا را مطالعه كنيم
اساساً دعاها را به چند صورت ،ميشود خواند؛ يكبار ميشود دعا را بابت مطالعه و «از سر كنجكاوي» خواند ،يكبار مي
شود دعا را «از سر تفكر» خواند و يكبار هم ميشود دعا را با حالت تضرّع و گريه خواند.
وقتي يك مناجات خصوصي بين اميرالمؤمنين(ع) و خداوند متعال در جايي ثبت شده ،واقعاً بايد كنجكاوي انسان
برانگيخته شود؛ انسان بايد سَرك بكشد و ببيند آنجا چه گفتگويي صورت گرفته است؟ فرض كنيد شما پشت درِ اتاقي
هستيد كه در آن اتاق ،علي(ع) دارد با خدا مناجات ميكند و صداي مناجات ايشان بلند است .اگر شما مجاز باشيد اين
صدا را بشنويد ،آيا كنجكاو نميشويد كه بفهميد اميرالمؤمنين(ع) چه موضوعاتي را در مناجاتش با خدا مطرح ميكند؟
دعايي كه از يك امام به ما ميرسد ،در واقع عصارۀ ايمان ،تقوا و معرفت ايشان است و مناجات شعبانيه هم عصارۀ وجود
معنوي اميرالمؤمنين(ع) است .فرازهاي اين دعا خيلي تأملبرانگيز هستند؛ هم مي توانند ما را به فكر وادار كنند و هم
اگر كسي اهل فكر باشد ،بهترين متن براي تفكر ،همين دعاست.
يكي از با فضيلتترين عبادتها ،تفكر است ،اما «چگونه فكر كنيم؟» يك راهش اين است كه متن اين دعا را در مقابل
خودمان بگذاريم و بعد از اينكه يكبار آن را با ترجمهاش ،مطالعه كرديم و با مضامينش آشنا شديم ،برگرديم و يكبار
ديگر با «تفكر» با اين دعا برخورد كنيم.
البته تضرّع و گريه در موقع دعاخواندن هم در جاي خودش بسيار زيباست اما تفكر هم كم كاري نيست ،بلكه گاهي از
اوقات ممكن است قيمتش از آن اشكريختن ،باالتر برود .اگر كسي بعد از مطالعه و تفكر ،اين مناجات به جانش نشست،
شروع كند در يك خلوتي بين خودش و خدا ،فرازهاي اين دعا را بهعنوان يك «نجوا» بخواند و مطرح كند؛ اصالً
«مناجات» يعني درِگوشي سخنگفتن.
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