
  

  
  
  
  
  
  

  :يننقش دعا در تربيت انسان از ديدگاه قرآن و كالم معصوم

  �سعيد بهشتي
  ��مسعود قريب

  
  چكيده        

فرهنگ اسالمي، دعا و راز و نياز با خداوند از اهم واجبـات و مـورد   در 
و » بنيـادي «پژوهشگران در اين پژوهش كه از نوع . باشد مي تاكيد فراوان

خوانـدنِ همـراه بـا    «ن را  پـردازد و آ  مي است ابتدا به مفهوم دعا» نظري«
و  سپس ضرورت دعا را مورد مداقّه قرار داده. دانند مي» خواست و طلب

  .دارد در گام سوم، مراتب دعا را بيان مي
در مرحله بعد نقش دعا در تربيت انسان از چهار جنبه مورد بررسي قرار 

  :گرفته و نتايج زير حاصل شده است
از جنبه اخالقي؛ دعا كننده بايد توجه خود را از غيـر خـدا قطـع نمـوده،     

و به صفات خلوص نيت را لحاظ كند و همچنين از رذائل اخالقي مبرّي 
  .پسنديده الهي آراسته گردد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 انشيار و مدير گروه فلسفه تعليم و تربيت اسالمي دانشگاه عالمه طباطباييد �

 كارشناس ارشد فلسفه تعليم وتربيت اسالمي ��
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از بعد اجتماعي؛ دعا كننده براي تسريع در اجابت دعا بايد اوالً، دعاي بر 
ثانياً، به دعـاي جمعـي و گروهـي    . ديگران را بر حاجت خود مقدم دارد

  .همت گمارد
، پيـامبر و   از جنبه عاطفي؛ دعا كننده بايد احساسات خود را بـه خداونـد  

ابـراز نمـوده و نيـز از اسـتغفار     ) صلوات اهللا عليهم اجمعين(اهل بيت او 
  .نسبت به معاصي خود غفلت نورزد

دار بايد بهترين كليد حل امراض جسـماني   واز جنبه جسماني؛ انسان دين
دعـا  «هاي زندگي را در راز و نياز با پروردگار و  و رواني و رفع اضطراب

  .بداند» درماني
  .تربيت، اجابت، ين، دعاقرآن، معصوم :واژگان كليدي

***  
  مقدمه

دعا، سرچشمه خيـرات و توجهـات   . ترين لطف الهي بر بنده است دعا، بزرگ
پارسايان در دنيا » لباس افتخار«و » مغز عبادت«دعا، . حضرت حق بر آدميان است
دعا، جوشش درون انسان است كه بر قلـب و زبـانش   . و دلباختگان آخرت است

هـاي بسـته را    دعا، قفل. توان جهاني را دگرگون ساخت يشود و با آن م جاري مي
تـرين   بايد اذعان نمود كه باشكوه. كند درمان طبابت مي كند و بر هر درد بي  باز مي

زمـاني كـه او   . رسـد  حالت انسان، در لحظه دعـا و نيـايش بـه منصـه ظهـور مـي      
و از او كنـد   خاضعانه و خاشعانه در محضر معبود خود اظهار عجز و ناتواني مـي 

شود و تنها به  او بدين طريق از همه تعلقات مادي و دنيوي رها مي. طلبد ياري مي
» او«او مسـبب االسـباب عـالم را فقـط     . گويـد  سخن مي» او«انديشد و با  مي» او«

دعـا، نقطـة اتصـال روح    . برد تا تنها به خالق خود پيوند يابـد  دانسته و از همه مي
آدمي بـا دعـا، راهـي بـه سـوي      . حقيقت آفرينشجوياي حقيقت است به مبدأ و 

او بـه آرزوي اجابـت خـواهش و    ... يابد؛ معشوق راستين جهـان  معشوق خود مي
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كند و در آستان او سر به سـجده   تمناي خود دست نياز به سمت محبوب دراز مي
برسد و اينجاست كه » الوهيت«نهد تا به  خود را به كناري مي» خوديت«نهد و  مي

آغـازي كـه فرجـامش اجابـت     . دعا، يك آغاز است. شود گر مي جلوه اوج بندگي
حركتي كه بايـد  ... دعا، يك حركت است، حركتي به سوي نور و روشنايي. است

... از طرف بنده آغاز شود تا شايسته عنايت و بذل توجه رب خويش قرار گيـرد و 
  .رسد گاه لحظه استجابت فرا مي آن

  
  بيان مسئله
در زمينه دعا، نيايش و راز و نياز با خداوند نگاشته شده كه هاي فراواني  كتاب

بندي صحيح علمي و تكـرار مكـررات در    متاسفانه پراكندگي مطالب و عدم دسته
عالوه بر اين جاي تعجب است كـه بـا وجـود منـابع غنـي      . باشد شمار مي آنها بي

اين مقولـه  نشريات پژوهشي كشور به ، روايي و نيز آيات متعدد قرآن در باب دعا
چـون  ، در حالي كه دعا. اند توجهي جدي ننموده، سرنوشت ساز در زندگي انسان
هاي آن ايمان، اخالص، معنويت، دوري از معاصي،  درخت تناوري است كه ريشه
دعـاي   باشد و فـرد دعاكننـده بـراي رسـاندن     مي... ابراز احساسات ناب انساني و

اني خاصي برسـد كـه ايـن شـرايط     خويش به مرحله استجابت بايد به شرايط ايم
نمايد و در تربيت او نقـش بسـزايي    خاص، اسباب رشد و تعالي وي را فراهم مي

  .كند را بازي مي
آن هم با ، از منظر آيات و روايات» دعا«با اين اوصاف پژوهشي كه به موضوع 

نگاه تربيتي پرداخته باشد و در ضمن از كلي گويي و پرنويسي مصون و به متـون  
جانبه نگريسته باشد انجام نشده بود، و نياز به آن بـه شـدت    ي به صورت همهدين

  . شد احساس مي
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  : بنابراين مسئله تحقيق حاضر عبارتست از
  »چيست؟ :نقش دعا در تربيت انسان از ديدگاه قرآن و كالم معصومين«
  
  ي تحقيقها يافته

  چيست؟ :مفهوم دعا از ديدگاه قرآن و كالم معصومينـ 1

هـا و   پيوند باطني با مبدأ همة نيكـي «توان گفت كه دعا يعني  مفهوم دعا ميدر 
و ايـن پيونـد بايـد    ) 643، ص1ج: 1372مكارم شـيرازي و همكـاران،   (» ها خوبي

يعنـي اول انسـان از   . براساس يك نوع خودآگاهي و بيداري انديشـه و دل باشـد  
در سـخنان   لـذا . غفلت خـارج شـود تـا آنگـاه بـه مرتبـة دعـاي حقيقـي برسـد         

  :خوانيم مي 7اميرالمؤمنين علي
دالن را مسـتجاب   خداونـد دعـاي غافـل   « ؛»اليقبل اهللا عزوجل دعـاء قلـب اله  «
  )همان(» .كند نمي

  1».دعا، مغز عبادت است«: منقول است كه 9در روايتي از پيامبر اسالم
بهتـرين عبـادت،   «: 7و به فرموده امام بـاقر ) 300، ص93ج: 1386مجلسي، (
  .پس روح هر عبادتي دعا و راز و نياز با خداوند است) 15ص( 1».استدعا 

در مفهوم دعا، خواستن و طلب هم مستتر است، چنانچه در مـورد حقيقـت   
تـر، از موجـود    خواستن چيزي است بوسيلة موجود پست«دعا بايد گفت كه آن 

: 1362ملكي تبريزي، ترجمة تحريرچـي،  (» .برتر، به جهت فروتني و درماندگي
وجـود  «و درخصوص خداوند كلمة موجـود برتـر نفـي شـده و واژة     ) 139ص
  .شود مطرح مي» برتر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  الدعاء مخّ العباده .1
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  :فرمايد مي) 99ص: 1382ترجمه مصطفوي، (در مصباح الشريعه  7امام صادق
آواز شده و همه در  تمام اعضاء و جوارح با تو موافق و هم: و حقيقت دعا اين است كه

واست مطلب كنند، و قلب در مشاهده و حضـور  تعالي طلب حاجت و درخ مقابل حق
پرودگار متعال فاني گشته، و تمام اختيار در مقابل عظمت و حكومت او سلب شده، و 

  .همة امور خود را در ظاهر و باطن به خداوند متعال تسليم و واگذار كند
  

  )هاي آن در قرآن و صيغه(معاني دعا 
» خوانـدن «اين معاني   ا محور همةام. دعا در قرآن در معاني مختلفي آمده است

  )1374برازش، . (است؛ البته خواندني كه با خواست و طلب همراه است
: كنـيم  هـايي ذكـر مـي    هاي آن را در قـرآن بـا مثـال    در ذيل معاني دعا و صيغه

  )1381خرمشاهي، (
  :خواندن، دعا كردن، خواستن از خداوند. 1

  )186/بقره( }عانأُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا د{: مثال
  .كنم كننده را، هنگامي كه مرا بخواند اجابت مي دعوت درخواست

/ 77فرقان، / 89و12و10يونس، / 189اعراف، / 38آل عمران، : هاي ديگر نمونه
  ...و / 10قمر، / 51فصلت، / 60غافر، / 49زمر، / 62نمل، 
  :ندا دادن، صدا زدن. 2

  )63/نور( }...الرسولِ بينَكُم كَدعاِء بعضكُم بعضًاال تَجعلُوا دعاَء { :مثال
و ندا كردن او را مانند نداي بـين يكـديگر    9شما دعاي رسول) اي مؤمنان(

  .قرار مدهيد
/ 64قصص، / 25روم، / 80نمل، / 153آل عمران، / 171بقره،  :هاي ديگر نمونه
  ...و / 5 احقاف،



  5عقل و دين       34

  :سوي كسي، فراخواندندعوت كردن به چيزي يا به . 3
  )25/يونس( }...واللَّه يدعو إِلَى دارِ السالمِ{ :مثال

  .كند و خدا همة خلق را به سرمنزل سعادت و سالمتي دعوت مي
/ 36رعـد،  / 108يوسـف،  / 62هـود،  / 24انفـال،  / 282بقره،  :هاي ديگر نمونه
  ...و / 22و 9ابراهيم، 

  :استغاثه، ياري خواستن. 4
  )23/بقره( }وادعوا شُهداَءكُم من دون اللَّه{ :مثال

  .از يارانتان غير از خدا، كمك بخواهيد
اسـراء،  / 14رعـد،  / 22يـونس،  / 197اعـراف،  / 41و40انعام،  :هاي ديگر نمونه

  .18فاطر،/ 65عنكبوت، / 67
  :قرار دادن، قائل شدن. 5
  )91/ مريم( }أَن دعوا للرحمنِ ولَدا{

  !از اين رو كه براي خداوند رحمان فرزندي قائل شدند
  :درخواست كردن، پرسيدن. 6

  )69/بقره( }قَالُوا ادع لَنَا ربك يبيِّن لَنَا ما لَونُها{ :مثال
  .قوم موسي گفتند از خدا براي ما چگونگي رنگ آن گاو را بپرس

  .70و68و61بقره،  :هاي ديگر نمونه
  :ستيدنعبادت كردن، پر. 7

  )14/كهف( }لَن نَدعو من دونِه إِلَها{ :مثال
  .خوانيم ما هرگز جز خداي يكتا هيچ كس را به خدائي نمي

قصـص،  / 73حـج،  / 48مـريم،  / 194و37اعـراف،  / 56انعام،  :هاي ديگر نمونه
  / ........38زمر،/ 125صافات، / 88
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  :فرياد زدن از روي حسرت و اندوه. 8
  )15/انبيا( }زَالَتْ تلْك دعواهم حتَّى جعلْنَاهم حصيدا خَامدينفَما { :مثال

بر زبانشان بود تا آن كه مـا همـه را   ) حسرت و ندامت(و پيوسته همين گفتار 
  .طعمه شمشير مرگ و هالكت ساختيم

  :خواندن، ناميدن. 9
 }...ا ما تَدعوا فَلَه األسماُء الْحسنَىقُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَي{ :مثال

  )110/اسرا(
  !هاست را، هركدام را بخوانيد، براي او بهترين نام» رحمان«را بخوانيد يا » اهللا«: بگو

  .5احزاب،  :ديگر  نمونه
  ):به صيغه مجهول(فرمان دادن، امر كردن . 10
  )38/محمد( }...وا في سبِيلِ اللَّهها أَنْتُم هؤالِء تُدعون لتُنْفقُ{ :مثال

  .شديد آري شما همان مردمي هستيد كه براي انفاق در راه خدا دعوت مي
  .43و42قلم،  :هاي ديگر نمونه

  :خواستن، طلبيدن: در باب افتعال به معني. 11
  )31/فصلت( }ولَكُم فيها ما تَدعون{ :مثال

  .شود ميو هرچه طلب كنيد به شما داده 
  .27ملك،  :ديگر  نمونه

  :به معناي ادعا، ماحصل گفتار. 12
  )5/اعراف( }كُنَّا ظَالمين جاَءهم بأْسنَا إِال أَن قَالُوا إِنَّا دعواهم إِذْ كَان فَما{ :مثال

پس در هنگامي كه عذاب ما به آنان رسيد جز اين دعوي نكردند كه مـا خـود   
  .اب بوديمستمكار و مستحق عذ

  :است» أدعياء«كه جمع آن » پسرخوانده«: به معني» دعي«به لفظ . 13
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  )4/احزاب( }وما جعلَ أَدعياَءكُم أَبنَاَءكُم{ :مثال
  .هاي شما را فرزند حقيقي شما قرار نداده است و فرزندخوانده

  37 احزاب، :ديگر  نمونه
  

  چيست؟ :معصومينا از ديدگاه قرآن و كالم ضرورت دعـ 2

تـرين وظـايف    تـرين و اساسـي   دعا و راز و نياز با پروردگار يكي از ضـروري 
ها از  توجه به مركزي كه نقطة ثقل جهان است و همة بودها و هستي. انسان است

دعا و نيايش، آن گوهر گرانقـدري اسـت كـه در    . اوست الزمة زندگي بشر است
الئكه و عرشـيان وارد شـود و بلكـه از    اند كه با آن به صف م كف آدمي قرار داده

از اهميت و ضرورت دعا و سوال همـين بـس كـه خداونـد در     . آنها سبقت گيرد
  :فرمايد مي 7حديثي قدسي خطاب به حضرت موسي

. دانـي  اي موسي، از من مانند كسي سوال كن كه خود را بـه وي نيازمنـد مـي   «
عـاملي، ترجمـه    حـر (» .حتي علف گوسفندان و نمك خميـرت را از مـن بخـواه   

  )146ص: 1378كاظمي خلخالي، 
ترين و بـه ظـاهر    اين چه ارزش وااليي است كه در دعا نهفته كه حتي كوچك

بـا كمـي دقـت بـه حـديث      . ترين چيزها را نيز بايد از خداوند بخواهيم ارزش كم
و احسـاس تعلـق بـه ذات    » نيـاز «يـابيم كـه راز مطلـب در     قدسي مـذكور درمـي  

همـه  «بـه  » هـيچ «و نيـاز  ... نياز بنده به خالق ... نياز به موال. ستباريتعالي نهفته ا
و اصـوالً خداونـد از فروتنـي و    !... و مگر خداوند همه چيز عـالم نيسـت؟  » .چيز

كند و آناني را كـه خاشـعانه و    خاكساري بندگان به فرشتگان خود فخرفروشي مي
م رفيـع بنـدگي نائـل    كننـد بـه مقـا    خاضعانه به درگاه كبرائيش دست نياز بلند مي

  :خوانيم كه باز در حديث قدسي ديگري مي. گرداند مي
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ولي دوست دارم كه مالئكة مـن  . من هرگز از بندگانم غافل نيستم  اي موسي،«
بـه  ) مالئكـه محـافظ بنـدگان   (صداي ناله دعاي بندگانم را بشنوند و حافظان من 

  )147-148صص(» .ميزان تقرب بندگان من آگاه شوند
رويـم و   مـي  :روايـت از معصـومين   2اين توضيح اوليـه بـه سـراغ     حال با

  .كنيم ضرورت دعا را از ديدگاه ايشان بررسي مي
  : فرمايند مي 7امام صادق

هـاي الهـي و موجـب برآمـدن      زياد دعا كنيد زيرا دعـا كـردن كليـد رحمـت    «
توان نائل شـد   هاست و جز بوسيله دعا به چيزهايي كه نزد خدا است نمي حاجت

طباطبـائي، ترجمـه موسـوي    (» .شـود  هر دري را كه زياد بكوبي باالخره باز ميو 
  )55، ص2ج: تا همداني، بي

 9چنانچه از پيـامبر اسـالم  . دعا كردن در جلب رحمت الهي نقش بسزايي دارد
هر كس در دعا به رويش باز شود درهاي رحمت به رويـش گشـوده   «: روايت است

  )56ص(» .نقل كرده است» بهشتدرهاي «و در روايت ديگري . شده
  براي نمونه؛ . شود با نگاه به قرآن كريم نيز ضرورت دعا آشكار مي

عبـادتي سـيدخلون    الذين يسـتكبرون عـن   لكم ان وقال ربكم ادعوني أستجب «
  )60/غافر(» .جهنم داخرين

بخوانيـد تـا دعـاي شـما را     ) خلـوص دل (و خداي شما فرمـود كـه مـرا بـا     «
كه از دعا و عبادت من اعراض و سركشي كنند به زودي بـا   مستجاب كنم و آنان

  ».ذلت و خواري در دوزح شوند
در اين آيه اوالً، قطعيت استجابت دعاي خالصانه تأكيد شده و ثانياً، كساني كه 

ـ انكار نموده يا از   2اين ضروريِ دين را ـ كه در اصل همان عبادت خداوند است 
  .ارت داده استآن اعراض نمايند به آتش جهنم بش
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 خداوند دارد كه در آيات و روايات از حضرات نزد در ارزشي و مقام آنچنان دعا و
 7امـام بـاقر  . نام برده شده است» دعا«و » اَواه«به عنوان افرادي  8ابراهيم و علي

راستي «يعني  }إِبراهيم ألواٌه حليٌم إِن{سورة توبه؛  114به زراره درخصوص آية 
 اواه هم همان دعاء: »األواه هو الدعاء«: فرمود» ابراهيم بسيار آه كش و بردبار بودكه 

  )12، ص12ج: مجلسي، بي تا). (كرد يعني بسيار به درگاه خدا دعا مي(است 
  : اند نيز اميرالمؤمنين را به همين صفت وصف كرده 7و امام صادق

  »و كان أميرالمؤمنين رجالً دعا: قال«
  )19ص(» .بسيار دعا كننده بود ]مردي[اميرالمؤمنين : فرمود«

  :فرمايد در تأكيد بر ضرورت و ارزش دعا مي 7و امام باقر
دعا خسته مشو، چون نزد خـدا ارزش   از«: »التمل من الدعا فانه من اهللا بمكان«
  ) 28ص : 1375فهد، ترجمه غفاري ساروي،  ابن(» .دارد

توانيم ضرورت دعا را در آثار مادي و  ميالذكر  باتوجه به آيات و روايات فوق
  :آثاري چون. معنوي آن جستجو كنيم

بسـته  .4 گشـايش درهـاي بهشـت   .3 سبب برآمدن حاجـات .2 درمان دردها. 1
سـبب  .7 كليد رهايي از مشـكالت .6 نزديكي و تقرب الهي .5 شدن درهاي جهنم
و (ت الهـي  كليد رحم.9 )براي تهاجم و دفاع(بهترين سالح  .8 رستگاري و فالح

  )توجه خداوند به انسان
  

  چيست؟ :مراتب دعا از ديدگاه قرآن وكالم معصومين ـ3

در تفسـير خـود از درجـات    ) 1385(آيه اهللا جوادي آملي . دعا را مراتبي است
  :دعا، معتقدند كه دعا سه درجه دارد

  دعا به زبان مقال) ج دعا به زبان حال) ب دعا به زبان استعداد) الف
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؛ اگر موجودي داراي استعداد خاصي در دريافـت كمـال و فـيض    ولدر نوع ا
ورزد و او را بـه مقصـدي    داشته باشد خداوند نسبت به او بخـل و امسـاك نمـي   

  )50/طه. }لَّ شَيٍء خَلْقَه ثُم هدىقَالَ ربنَا الَّذي أَعطَى كُ{. (رساند مي
انـد،   در آسمانها و زمين دربارة اين قسم از دعا چنين آمده است كه همة آنچه«

؛ نيز چنين آمـده اسـت كـه    )يسئله من في السموات و االرض: (خوانند خدا را مي
، يعنـي هـر چـه را بـه لسـان      )وءاتيكم من كل سالتموه: (هر چه خواستيد گرفتيد

استعدادخواستيد به شما داد، و گرنه خداوند بسياري از ادعية به لسان مقال را كـه  
  )405-406صص ،9ج :1385جوادي آملي، (» كند نيست رد ميبا استعداد همراه 
در ) 38-39صـص  :1376ترجمة فهـري،  (در شرح دعاي سحر  ;امام خميني

  : نويسند بيان اين درجه از دعا مي
خورد و دعـايش پذيرفتـه و    سؤال اگر به زبان استعداد شد دست رد به سينة سائل نمي

دهد تمام و فوق تمـام   سته را انجام ميمستجاب خواهد شد، زيرا فاعل و كسي كه خوا
است و فيض آن حضرت، كامل و فوق كمال است و اگر فيض، ظهور ندارد و افاضـه  

پس اگر پذيرنـده، اسـتعداد پـذيرش فـيض را     . شود از ناحية نقصان استعداد است نمي
د و شو هايي كه پايان ندارد و كمبودي در آنها ايجاد نمي داشته باشد فيض الهي از خزينه

  .پذير نيست، بر او افاضه خواهد شد از معادن فيضي كه غير متناهي است و نقصان
باشد كـه در   تر از لسان استعداد است و اينگونه مي ؛ اين قسم نازلدر نوع دوم

دهد كه قلبش با خلوص متوجـه   برخي اوقات حالت خضوعي به انسان دست مي
ايـن نـوع، حالـت    . رسـد  يشود و در اين حالت دعايش بـه اسـتجابت مـ    خدا مي

مقطعي و گذرا دارد اما در همان مقطع كه حالـت خضـوع، درخواسـت، التجـا و     
  .گردد آيد دعاي شخص مستجاب مي مانند آن بوجود مي

؛ با اينكه اين گونه دعا كردن هم جنبة عبادي دارد اما در تأثير ماننـد  در نوع سوم
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پس . اين نوع است از باالتر مراتب هحال ب استعداد و به زبان دعا نيست و قبل قسم دو
اي كـه اگـر آه كشـيد     انسان بايد تالش كند كه زبان استعداد و حال پيدا كند به گونه

كنند و از  مي خداوند گفتگو كه فقط با زبان مقال با شود واال بسياري هستند واقع مؤثر
  .قرار دارد استعداد و حال در آنها خبري نيست و اين گونه دعا كردن در سطح نازلي

  :نماييم كه به ابوذر فرمود اشاره مي 9در اين خصوص به حديثي از پيامبر
اگر انسان جزو ابرار شد، دعاي به زبان مقال، بـه انـدازة نمـك طعـام كـافي      «
  )همان( ».است
  

  مراتب دعا بر اساس روايات
  :بندي كنيم توانيم مراتب دعا را بصورت ذيل رتبه با بررسي روايات مي

دفع مشكالت و بالهاي دنيوي  -2 )دستيابي به نعم الهي(رفع حوائج مادي -1
اجابـت نيـاز فطـري     -4 )مغفـرت و آمـرزش الهـي   (هاي اخروي  دفع عذاب -3

 دروني انسان به محبوب

 

  :ي از ديدگاه قرآن و كالم معصوميننقش دعا در تربيت اخالقـ 4

بپردازيم بهتر است كه تربيت قبل از آنكه به نقش دعا در تربيت اخالقي انسان 
هـاي   اي از فعاليـت  مجموعـه «برخي تربيت اخالقـي را  . اخالقي را تعريف نماييم

» هـاي فضـيلت   هاي رذيلـت و ايجـاد صـفت    تربيتي به منظور از ميان بردن صفت
  )9، ص3ج :1387داودي،. (دانند مي

اي مثال به بر. اند اما بعضي ديگر تعاريف ديگري از تربيت اخالقي ارائه نموده
  :تعريف ذيل توجه نماييد

تعليم و تربيت اخالقي و ارزشي، به آنچه كه مـدارس و ديگـر نهادهـاي آموزشـي     
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براي كمك به افراد جهت تفكر پيرامون مسائل مربوط به درست و نادرست امور و 
در پي آن تمايل به سمت خوب بودن اجتماعي و نيز كمك به آنها جهت رفتار بـه  

 :1379سـجادي،  . (شـود  دهند، اطالق مـي  القي و ارزشي انجام ميروش و منش اخ
  )9داودي، پيشين، ص: ، به نقل148

  :نيز معتقد است) 10داودي، پيشين، : به نقل 296-309 :ق1406(يالجن 
اسـاس اصـول    تربيت اخالقي اسالمي عبارت اسـت از پـرورش كـودك بـر    «

هـا و   اي كه پذيراي خوبي اخالقي از راه ايجاد احساس و بصيرت اخالقي به گونه
  ».ها باشد طرد كنندة بدي

توانيم تربيت اخالقـي را   باتوجه به تعاريف فوق و بررسي آيات و روايات مي
  :داراي سه جنبه بدانيم

 دوري از رذائـل و صـفات ناپسـند   . 2 )شرم حضـور (شرم از حضرت حق  .1
 كسب فضائل و صفات مطلوب .3

  .نماييم شواهدي از متون ديني ارائه مي ،تهدر اينجا به توضيح هر كدام پرداخ
  

  )شرم حضور(شرم از حضرت حق 
شرم يا حيا از خداوند يكي از صفات نيك انساني است كه از آثار و شؤون ايمان 

بينـد   انسان مؤمن چون هميشه خداوند را ناظر بر اعمال خويش مي. به خداوند است
  .اپسندي دست بزندكند كه در حضور مواليش به كار زشت و ن شرم مي

روايات متعددي در خصوص شرم از حضور پروردگار وارد شده است كه بـه  
  :نماييم برخي از آنها اشاره مي

  :فرمودند 9پيامبر اسالم
  )159 :1376مشكيني، (» .از خدا شرم كنيد، آنگونه كه شايسته است«
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  :اند و نيز فرموده
  )همان(» .زيرا او به تو نزديك است! از خدا شرم كن«

زنـد قبـل از آن بايـد دسـت از گنـاه و       با اين اوصاف انساني كه به دعا دست مي
عصيان الهي بكشد و شرم حضور نگه دارد تا به مرحلـة اسـتجابت دعـا ورود يابـد     

حيا را هم از  تر از آن است كه حتي انسان معصيت كار و بي هرچند كه خداوند سخي
  :شود در دعا به دو نتيجه منتهي ميو شرم از حضرت حق . درگاه خويش براند

  نياز دست نياز به سوي پروردگار بي) ب دوري از غير و خلوص نيت در دعا) الف
  

  دوري از رذائل و صفات ناپسند
هاي  يكي از وظايف انسان مؤمن و اهل دعا دوري از كارهاي ناپسند و رذيلت

و بـه نـام   صفاتي كه باعث خشـم و ناخشـنودي پروردگـار گشـته     . اخالقي است
ــاه« ــيت«و » گن ــام » معص ــن ن ــت  در دي ــده اس ــذاري ش ــاي وارده از . گ در دعاه

هم به طلب مغفرت نسبت به گناهـان و معاصـي اشـارات فـراوان      :معصومين
هـا شـده و    گناهاني كه سبب حبس دعا و عدم صـعود آن بـه آسـمان   . شده است

  :فرمايد مي 7در دعاي كميل علي. شود الجرم از استجابت محروم مي
  »اللهم اغفرلي الذنوب التي تحبس الدعاء«
  )111 :1382قمي، (» بارخدايا بيامرز برايم گناهاني كه جلوگيرند از دعاها«
  

  كسب فضائل و صفات مطلوب
پسـند خداونـد    و بنده قبل از دعا بايد خويشتن را به صفات حميده كـه مـورد  

صفت نگـردد دعـايش از لـذت اجابـت الهـي       است آراسته سازد كه اگر او فرشته
اگر در دوري از رذائل اخالقـي، آداب شـيطاني را از خـود دور    . گردد محروم مي
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بس گشـته اخـالق   نماييم، در فضائل اخالقي بـه آداب ملكـوتي و نـوراني ملـ     مي
  .شويم سازيم و به راستي انساني حقيقي مي فرشتگان را در خود متجلي مي

  »از ديو و دد ملولم و انسانم آرزوست«
اگر بنده به اطاعت اوامر الهي مشـغول گـردد از مقـام قـرب الهـي برخـوردار       

. شود و بندة مقرب جزء افرادي است كه دست رد به دعاهايش نخواهد خورد مي
  :آوريم روايت در اين باب مي 2اينك 
  :7علي -1
اي اسـت كـه كمـانش زه نداشـته      مانند تيرزننـده  ]خير[دعاكننده بدون عمل «
  )95، ص2ج :1379مجلسي، (» .باشد
  :و باز از ايشان منقول است كه -2

هـاي   خداوند متعال به عيسي بن مريم وحي كرد كه به بني اسرائيل بگوئيد به خانه
ارد نگردند، بايـد هنگـام ورود ديـدگان آنهـا خاشـع باشـند و       من جز با دل پاك و

  .ها از هر آلودگي پاك شوند و پاكيزه در آنجا قدم گذارند دست
كـنم و   شما به آنها بگوئيد در غير اين صورت من دعاي هيچ يك از شما را قبول نمـي 

  )477، ص1ج: 1378مجلسي، ترجمه عطاردي، ... (دهم  مورد اجابت قرار نمي
  

  :نقش دعا در تربيت اجتماعي از ديدگاه قرآن و كالم معصومينـ 5

هـاي   اي از فعاليـت  مجموعه«تواند به  تربيت اجتماعي در يك تعريف ساده مي
تربيتي به منظور رشد سازگاري فرد با افراد ديگر جامعه از طريق آموزش صـحيح  

  .تعبير شود» رفتار كردن با ديگران
پوشي نكرده است و بر رشد اين بعـد   فراد چشماسالم نيز از تربيت اجتماعي ا

البتـه در  . انساني از بدو كودكي تا بزرگسالي اهتمام و تأكيد فراواني نمـوده اسـت  
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اسالم سازگاري فرد با اجتماع ـ كه مورد نظر تربيت اجتماعي است ـ به صـورت    
  ):70-71 :1377(به قول احمدي . نسبي مطرح است نه مطلق

ماعي، به معني سازگاري مطلق با خواستها و گرايشـها و  در اسالم تربيت اجت«
آداب و سنن جاري جامعه نيست، بلكه گاه هماهنگي و گاه مبارزه و گاه سـكوت  

  ».و هجرت از جامعه توصيه گرديده است
در كتب ادعيه، دعاهاي بسياري درخصوص معاشرت و سلوك بـا ديگـران از   

ن كـريم نيـز دعاهـايي در    وارد شده است و در كتاب مقـدس قـرآ   :معصومين
مـوارد متعـددي كـه در ايـن     . تربيت اجتماعي از زبان پيـامبران نقـل شـده اسـت    

كنيم، لزوم توجه به مسائل و مشكالت جامعه  خصوص در متون ديني مشاهده مي
  .يابيم ها را درمي از طريق دعا و خواهش از درگاه الهي جهت حل آن

درمان دردهاي جامعـه نبايـد تنهـا بـه دعـا      البته ذكر اين نكته الزم است كه براي 
همانطور كه در سـيرة  . هاي سازندة اجتماعي دست برداشت بسنده نمود و از فعاليت
و ) بـراي حـل مشـكالت جامعـه    (، ايشان را شيران روز :پيامبر و ائمه معصومين

  .نماييم مشاهده مي) براي جامعة بشري(ناپذير شب  زاهدان و دعاگويان خستگي
اجتماعيِ دعا، با توجه به آيات و روايـات ـ دو جنبـه مـورد توجـه       در تربيت
  :بوده است

دعـاي همگـاني    -2 )ايثـار و از خودگذشـتگي دعـا كننـده    (دعا براي غير  -1
 )وحدت در دعا(

  .كنيم امتثال مي در ذيل به توضيح و شرح هركدام پرداخته و از آيات و روايات
  

  )عا كنندهايثار و ازخودگذشتگي د(دعا براي غير 
كه آدمي اول  اين. اند اي نموده بر توجه به غير در دعا توجه ويژه :معصومين
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به ديگران و مشكالت ايشان بينديشد و دعا كند و سپس حل مشـكالت خـويش   
را از خدا بخواهد نشان از روحية ايثار و گذشت او دارد و اسالم بر اين نحوة دعا 

االي آن در پيشـگاه الهـي مهـر تائيـد زده     كردن تأكيد فراوان نموده و بـر ارزش و 
  :براي مثال. است

  :فرمايند مي 9رسول گرامي اسالم
اي را وكيـل   هر مردي كه براي برادرش در نهان دعا كند خداوند متعال فرشته«
» .كند تا براي او دعا كند همانگونه كـه وي بـراي بـرادرش دعـا كـرده اسـت       مي

  )311: 1374طبرسي، (
  

  )وحدت در دعا(دعاي همگاني 
جنبه دوم در تربيت اجتماعي دعا، با هم دعـا نمـودن و در كنـار يكـديگر بـه      

را » يك دسـت صـدا نـدارد   «در اينجا مثل معروف . نياز رفتن است درگاه قادر بي
كند دستان زيادي را كه در كنـار   خداوند شرم مي. توان به شايستگي به كار برد مي

نااميد برگرداند كه دست لطف و اجابت او با يكديگر به سوي او دراز شده است 
دعاي همگاني كه از وحدت اجتمـاع  ). الجماعه يداهللا مع(جماعت دعاكننده است 

گردد ازجملة بهترين اعمال بندگان است و در روايات مختلفـي بـر آن    حاصل مي
وحدت در دعـا سـبب افـزايش همـدلي و دوسـتي در      . تأكيد و اصرار شده است

شود و اين همدلي و محبت سبب پيشـرفت و رشـد همـه     اعي ميارتباطات اجتم
  . گيرد اي الهي و معنوي مي گردد و اينگونه تعاليِ انسانها جنبه جانبه جامعه مي
 :فرمايند مي 7امام صادق

ها گردد  گرد هم نيايند سه مؤمن و بيشتر جز اينكه به شمار آنان فرشته همراه آن«
ها از خدا خواهند كه  د و اگر از شري پناه جويند آنتا اگر دعاي خير كنند آمين گوين
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ها واسطه گردند به درگاه  آن را از ايشان بگرداند و اگر خواستار حاجتي شوند فرشته
  )168، ص1ج: 1364مجلسي، (» .خدا و برآوردنش را از او بخواهند

  
  :نقش دعا در تربيت عاطفي از ديدگاه قرآن و كالم معصومين ـ 6

احساسـات و  . شـود  در تربيت عاطفي به احساسات و عواطف انسان توجـه مـي  
آدمي از دو . شود عواطف يكي از ابعاد مهم وجود انسان است كه از روح او ناشي مي

نسبت بـه چيزهـاي اطـراف خـود     » عالقگي بي«و » تنفر«، و »محبت«و » عشق«جنبه 
از انسان موجودي سـاخته   »بغض«و » حب«به معناي ديگر دو جنبه . برخوردار است
پس عواطف و احساسات . تفاوت باشد تواند نسبت به همه چيز دنيا بي است كه نمي

 تـوان   مـي ) عالقگـي  تنفر و بـي (و بغض ) عشق و محبت(بشر را در دو بخش حب
اي از  مجموعـه «توانيم تربيت عاطفي را بـه   در يك تعريف كلي مي. بندي نمود تقسيم
ه منظور رشد و توسعه احساسات فرد نسبت به خود و چيزهاي هاي تربيتي ب فعاليت

  . تعبير نمود» خارج از خود براساس حب و بغض
اسالم از طريق دعا و راز و نياز با خداوند به اين جنبه از وجود انسـان توجـه   

انسان با دعا قواي احساسي و عـاطفي خـويش را رشـد داده    . خاصي نموده است
  .سازد دروني مي) خير و شر(به جهان و جهانيان گيري دين را نسبت  موضع

  : و اما عواطف و احساسات انسان در دعا بر چند قسم است
 ابراز احساسات نسبت به خدا

 )مخلوقات(ابراز احساسات نسبت به خلق خدا 

 ابراز احساسات نسبت به خويش

شـواهدي از   ،در اين قسمت به شرح و تفصيل هركدام از موارد فوق پرداختـه 
  :نمائيم آيات و روايات ذكر مي
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  ابراز عشق نسبت به خدا

. باشـد  يكي از وظايف انسان دعا كننده مدح و ثناي الهي در ابتداي دعـا مـي  
پردازد و درجه عشـق و عالقـه    دعاگويي كه به راز و نياز با حضرت احديت مي

خداونـد  كند مـورد عنايـت خـاص     خويش را به معبود و معشوق خود ابراز مي
خداوند تنها وجودي است كه لياقت و شايسـتگي مـدح و ثنـا را    . گيرد قرار مي

دارد و بنده در هنگام دعا بايد مانند موجـودي دلسـوخته از عمـق جـان و دل،     
احساسات خفته يك فرد كامالً مضطر و گرفتار ـ اما اميدوار به لطـف حضـرت    

كنـد كـه    كتـه تكيـه مـي   قرآن كـريم هـم بـر ايـن ن    . حق ـ را به نمايش بگذارد 
آميز فرد مضطر در لحظه دعا ارزش و توفيق توجه خداوند را  احساسات محبت

  .باشد دارا مي
  )62/نمل( }أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء{
رساند و رنـج و غـم    آيا آن كيست كه دعاي بيچارگان مضطرّ را به اجابت مي«

  ».سازد ميآنان را برطرف 
به نقش ابراز احساسات دعا كننده نسبت بـه خداونـد     حال با اين توضيحات،

  :افكنيم نظري مي :در تربيت عاطفي از ديدگاه احاديث معصومين
يكي از مقدمات دعا مدح و ثناي الهي است و اين تمجيـد و سـپاس بايـد بـه     

روايـات متعـددي   بر اين امر در . بهترين وجه ممكن از طرف دعاكننده انجام شود
  :تأكيد شده است؛ مانند

  :شنيدم كه 7از امام صادق: گويد ابن مغيره مي -1
هرگز از خدا حاجتي براي دنيا و يا آخرت مخواهيد مگر آنكه دعا را به مدح «

  )13 :1365الطبرسي، (» .و ثناء الهي آغاز نمائيد



  5عقل و دين       48

  :7از امام ششم -2
كن، و حمـد گـو و تسـبيح    چون خواهي دعا كني خداوند عزوجل را تمجيد «

درود فرست و سپس دعـا كـن    9اكرم نما، و تهليل بگو و او را ثنا نما و بر نبي
  )همان(» .ات برآورده شود كه خواسته

  
  )مخلوقات(ابراز محبت نسبت به خلق خدا 

شعور عالم يعني بندگان خداوند  منظور ما از خلق خدا در اينجا موجودات ذي
  :باشند گروه مياست و بندگان خدا بر دو 

  )11/ واقعه: }أُولَئك الْمقَربون{(الف ـ بندگان خاص الهي 
  ب ـ بندگان عام

بندگان خاص، كساني هستند كه به سبب اعمال سراسر نيكويشـان در زنـدگي   
باشـند و جانشـينان حقيقـي     داراي باالترين درجات در نزد حضرت احـديت مـي  

  .هستند :آنان پيامبران و امامان هدي خداوند در روي زمين ايشانند و همانا
بندگان عام، ساير انسانها هستند كه به حكم انسان بـودن وظـايف خاصـي بـر     

  .عهدة دينداران نسبت به ايشان مترتب است
الذكر دستوراتي در زمينه دعا وارد شـده   جالب است كه براي هر دو دسته فوق

  .است كه در استجابت دعا بسيار تأثيرگذار است
  
  ا براي بندگان خاص الهيدع

چنان تقربي در نزد پروردگار برخـوردار هسـتند كـه     بندگان خاص الهي از آن
در . بايد در دعا كردن ياد و نام آنان به عنـوان واسـطة فـيض الهـي لحـاظ گـردد      

روايات متعدد به ذكر درود و ثنا بر اين ارواح مطهر در آغاز و اختتام دعـا تأكيـد   
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سالم و صلوات بر اين ذوات پاك مقبول و مورد اجابت شده است و دعاي بدون 
  . شود واقع نمي

  :نماييم به چند روايت در اين باب توجه مي
  :9نبي مكرم اسالم -1
تـر از   هرگاه حاجتي از خدا خواستيد اول بر من صلوات فرستيد، خـدا كـريم  «

اين است كه دو حاجت از او بخواهنـد يكـي را مسـتجاب كنـد و ديگـري را رد      
  )317 :1382مشكيني، ). (كند چون صلوات را مستجاب مي(مايد ن

  :7علي-2
را ياد كنيد و براي او دعا  9كند وقتي محمد خداوند دعاي شما را قبول مي«

  )87-88شين، پيمجلسي، (» .نمائيد و متوجه وظيفه خود نسبت به ايشان باشيد
  :7علي -3
  )104ص(» .هركس صلوات بر پيامبر فرستد دعايش بلند شود«
  

  دعاي براي بندگان عام خدا
دعاي بعضي افراد نسبت بـه افـراد ديگـر بـه خـاطر شـدت عواطـف ايشـان         
مستجاب است و شارع مقدس در اين خصوص تأكيـد نمـوده كـه اينـان از دعـا      

ازجملة اينان، . رسد كردن خودداري نورزند كه دعاي ايشان به هدف استجابت مي
دسـتانش و دعـاي مظلـوم اسـت نسـبت بـه       دعاي رهبر عادل است نسبت به زير

اند و نيز دعاي پدر صالح بر فرزند خـود و فرزنـد    كساني كه بر او ظلم روا داشته
  ... صالح بر پدر و مادر خود و
  :نقل است كه فرمود 7از حضرت محمدباقر

كـه دربـارة   [دعاي امـام عـادل،   : پنج دعاست كه از پروردگار متعال محجوب نماند
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قسم بـه  : فرمايد ، دعاي مظلوم، كه خداوند عزوجل به وي مي]كند پيروان خود دعا
عزت و جاللم كه حق ترا خواهم گرفت گرچه بعد از مدتها باشد، و دعاي فرزنـد  
صالح براي پدر و مادر و دعاي پدر صالح در حق فرزندش، و دعايي كه مؤمني در 

ده همين د عا براي تو اي دعاكنن: فرمايد كند كه خداوند مي غيبت مؤمني براي او مي
  )18الطبرسي، پيشين، ص. (نيز خواهد بود

  : فرمود 9پيغمبر
دعاي پدر براي فرزند، دعاي مظلـوم، دعـاي   : شك مستجاب است سه دعا بي«

  )همان(» .مسافر
  

  ابراز محبت نسبت به خويش
يابـد و البتـه ايـن، از     مـي » رقّت قلـب «در قسم سوم، انسان در هنگام دعا حالت 

حاالت معنوي در بشر است و زماني است كه درهاي رحمت الهي بر او بـاز  برترين 
اي  رقت قلب آنچنان ارزشمند است كه خداوند ايـن حـال را بـدون لحظـه    . شود مي

رقت قلـب بـا   . نمايد پذيرد و بر آن در نزد فرشتگان فخرفروشي مي درنگ از بنده مي
ت بنده نسبت به خالق خود شود و اوج احساسا ريزش اشك از ديدگان بنده توأم مي

شود و با يـاد   انساني كه گناهان خويش را يادآور مي. گردد هاي او هويدا مي در اشك
او از . بيند آيد تنها راه چاره را در توبه و بازگشت مي معاصي خود دلش به لرزه درمي

پردازد  گردد و به خاطر كردار زشت خود به عذرخواهي از كسي مي خويش متنفر مي
  .رسد غفور است و با اميد به فضل او به آرامش ميكه 

پس دعاكننده بايد لحظات رقت قلب را پـاس بـدارد و از اعمـالي كـه باعـث      
او بايد تمامي تالش خود را بنمايد كـه  . شود شديداً دوري نمايد قساوت قلب مي

  . كندتواند به خداوند ابراز  و اين حال را با هر زبان و لساني مي. بيايد» حال دعا«
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  :نقل است كه 7از امام صادق
هروقت پوست بر تنت جمع شد و اشكت روان و دلت لرزان گرديد آن حال «

شـيخ  (» .را بگير و از دست مده كه حاجتـت موردتوجـه حـق قـرار گفتـه اسـت      
  )92، ص1صدوق، ج

  :افتد با سه تغيير در انسان اتفاق مي» حال دعا«و در پي آن » رقّت قلب«پس، 
  لرزان شدن دل.3 جاري شدن اشك.2 وست بر تنجمع شدن پ.1
 

  گانه يك روايت در تربيت عاطفي از ابعاد سه
كنـيم كـه سـه نـوع از ابـراز       ذكـر مـي   7در اينجا حديثي را از زبان امـام صـادق  

  :در آن بيان شده است) نسبت به خدا، رسول و خويش(احساسات و عواطف در دعا 
شـرايط و جهـات دعـا بـراي     «: از ايشان پرسيد 7يكي از اصحاب امام ششم

  : ايشان در پاسخ فرمودند» استجابت چيست؟
هـا را   هـايش را متـذكر شـوي و شـكر آن     اول خدا را حمد كني و بعد نعمت«

درود فرستي، بعد گناهانت را به ياد آري، و به آنهـا   9بجاي آري بعد بر پيغمبر
الطبرسـي،  (» .شرايط وجهـات دعـا اسـت   اقرار نمائي و از آنها استغفار كني، اينها 

  )20پيشين، ص 
  

  چيست؟ :نقش دعا در تربيت جسماني از ديدگاه قرآن و كالم معصومينـ 7

تربيت جسماني از اهم مسائلي است كه دستگاه تعليم و تربيت هر جامعه بايد 
گـزار و   هـاي قـانون   در جامعه ديني نيز كه تمامي دستگاه. اي كند به آن توجه ويژه

رايي آن برگرفته از متن دين است به دليل توجه خاص شارع مقـدس بـر ايـن    اج
  . وجه از تربيت بايد بر رشد و گسترش تربيت جسماني اهتمام وافري بنمايد
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  :توانيم تعريف زير را ارائه دهيم براي تربيت جسماني مي
هاي تربيتي كه باعث سالمتي فرد يـا پيشـگيري و درمـان     به مجموعه فعاليت«
  ».شود هاي وي شود تربيت جسماني گفته مي اريبيم

هـا و   يابيم كه بشر بـراي غلبـه بـر بيمـاري     اگر به تاريخ نگاهي بيندازيم درمي
  )1384محمودي، : (هاي جسماني خويش تنها دو راه در پيش رو داشته است رنج

درمـاني،   ؛ از طريق دارو و درخواست از طبيبان مانند گيـاه الف ـ روش مادي 
  ...شيميايي و داروهاي

دعـا درمـاني يـا    (؛ از طريق دعا ونيايش به درگاه خداونـد  ب ـ روش معنوي 
  )ايمان درماني

كنـيم كـه در هـر دو زمينـة فـوق       با نظري به متون ديني اسـالم مشـاهده مـي   
رسيده است و يكـي از علـل مهـم پيشـرفت      :دستورات مختلفي از معصومين

ناشي از بذل تـوجهي  ) طب گياهيخصوصاً (در بين مسلمين ) علم طب(پزشكي 
اند و البتـه بـه نقـش دعـا      بوده كه پيشوايان اسالم بر روش ماديِ درمان قائل بوده

  .اند درماني در كنار دارو و درمان ظاهري نيز عنايتي ويژه داشته
  باشـد مـا فقـط روش     چون اين پژوهش در بـاب دعـا و آثـار تربيتـي آن مـي     

  را مـورد بحـث و بررسـي    ) دعـا درمـاني  (ري معنوي درمـان بيماريهـا و آالم بشـ   
  .دهيم قرار مي

  
  دعادرماني در آيات و روايات

قرآن كريم به نقش دعا، ايمان و ذكـر الهـي در آرامـش و دوري از اضـطراب     
رسد و ايـن   آورد به امنيت رواني مي كسي كه رو به خداوند مي. تأكيد فراوان دارد

  .دهد احساس، جسم و جان او را جال مي
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 }لَّذين آمنُوا وتَطْمئن قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَال بِـذكْرِ اللَّـه تَطْمـئن الْقُلُـوب    ا{
  )28/دــرع(

مطمـئن و  هايشان بـه يـاد خـدا،     اند و دل ها كساني هستند كه ايمان آورده آن«
  ».هاست بخش دل آرام ياد خدااست؛ آگاه باشيد كه تنها  آرام

در آن آيه خداوند از . همان سوره بررسي كنيم 27يد در كنار آيه آية فوق را با
 28 كننـد و در آيـة   گويد كه به درگاه او تضرع و انابـه مـي   هدايت آناني سخن مي
آري، آرامـش و دوري از اضـطراب   . دانـد  بخش آنـان مـي   صفت آرامش را زينت

  :مخصوص كساني است كه
  .اند اوالً ـ ايمان آورده

  .اند و تضرع پناه برده ثانياً ـ به دعا
  .ورند ثالثاً ـ در ذكر و ياد خدا غوطه

كـه اضـطراب منبعـث از درمانـدگي و اضـطرار انسـان اسـت و         نكته مهـم آن 
انسان مضطر، مضطرب . نمايد دعادرماني در فرد مضطر، او را از اضطراب دور مي

بـه همـين    .يابد گردد و اگر اضطرار را از وي بگيريم، اضطرابش نيز درمان مي مي
  :فرموده است) 62/سوره نمل(جهت خداوند 

  :}أَمن يجِيب الْمضْطَر إِذَا دعاه ويكْشف السوَء{
رساند و رنـج و غـم    آيا آن كيست كه دعاي بيچارگان مضطر را به اجابت مي«

  » .سازد آنان را برطرف مي
م در آن وجـود  الي كه عالمت تعجـب هـ  ؤو در ادامه پاسخ سوال فوق را با س

  :دهد دارد مي
}اللَّه عآيا با وجود خداي يكتا خدائي هست؟«: }أَإِلٌَه م«  

هـا و   سـازد كـه كليـد رنـج     گونه خداوند عقول خفته مردمان را بيدار مي و اين
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هاي خود را در خداوند و ياد و نام او جستجو كنيد و با مـدد گـرفتن از    اضطراب
  .هاي جسمي و روحي خويش را درمان نماييد يدعا و راز و نياز با او، بيمار

  
  پيشينة دعادرماني در قرآن

دعا درماني از آغاز خلقت انسان بر زمين از طرف پيامبران الهي مطرح و جـزء  
اين مردان بزرگ كه هر لحظه بـا خداونـد پيونـدي    . هاي ايشان بوده است آموزش

م براي ديگران شـفاي  اند هم براي خود و ه ناگسستني توسط دعا و نيايش داشته
  :براي مثال. اند ها را خواسته بيماري

  ).84و  83/انبيا (سخت حضرت ايوب و درخواست شفا   بيماري -1
  )3-6آيات / مريم(دعادرماني حضرت زكريا  -2
  )93/ يوسف(دعا درماني يوسف براي يعقوب پيامبر  -3
  )49/ آل عمران( 7دعا درماني حضرت عيسي -4
  

  دعادرماني در اسالمپيشينه 
ها از طريق دعا و نيايش در تاريخ اسالم و شيعه به وفور يافـت   درمان بيماري

در رفع دردها و آالم روحي و جسمي خود و  :امبر و امامان معصومپي. شود مي
در ذيـل بـه   . انـد  اصحاب خود در موارد زيادي از اين ابزار كارآمـد يـاري گرفتـه   

  :مكني ها اشاره مي برخي نمونه
، صـص  1ج :1381ترجمه جعفري، (در كتاب شريف احتجاج مرحوم طبرسي 

  :نقل شده است كه 7از امام علي) 498-497
در بين اصحاب خود نشسته بود و سراغ مردي از يارانش را  9روزي رسول خدا

پـر شـده،    اي رسول خدا، او از شدت بال و گرفتاري مانند جوجة بي: گرفت، گفتند
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آيا براي سالمتي خـودت  : آن حضرت بر بالين او آمده و فرمودبا شنيدن اين سخن 
اي «: آري، اينگونــه دعــا كــردم كــه: اي؟ گفــت دعــايي بــه درگــاه خداونــد نمــوده
خواهي در آخرت مبتال نمايي همان را براي من  پروردگارم مرا به هر عقوبتي كه مي

  پروردگـارا  «: هچرا اينگونه دعا نكـردي كـ  : فرمود 9، رسول خدا»در دنيا قرار بده
، و چـون  »اي عطا فرما و از آتـش دوزخ مـرا برهـان    در دنيا و آخرت به من حسنه

الفور از بند بيماري رها گشت و صحيح و سالم برخاسته و بـا   اينگونه دعا نمود في
  .ما خارج شد

رسيده است كـه از ذكـر    :در باب دعادرماني روايات متعددي از معصومين
دانـيم كـه روش    امـا تـذكر ايـن مطلـب را الزم مـي     . يمنمـائ  ها خـودداري مـي   آن

دعادرماني نافي درمان مادي و دارويي نيست بلكـه دعادرمـاني در جـايي بيشـتر     
هاي درمان طبيعي كاركرد و اثر خود را از دسـت   كاربرد دارد كه پزشكي و روش

از نيـ  البته بايد اذعان نمود كه دعا انسـان را از مراجعـه بـه پزشـك بـي     . داده است
  .توان به دارو و درمان اميدي بست كند اما بدون ياري از دعا نيز نمي نمي

  
   نتيجه

  ذيــلترتيــب  بــهرا مقالــه از مباحــث مطروحــه در ايــن   ايج حاصــلو امــا نتــ
  :كنيم بيان مي

  . دعا، همان عبادت و برترين نوع عبادت است
حقيقت دعا در هماهنگي تمامي اعضاء و جوارح داعـي در طلـب حاجـت از    

  . پروردگار است
دعا در قرآن در معاني مختلفي آمـده اسـت، امـا محـور همـه ايـن معـاني در        

  .باشد مي» خواندنِ همراه با خواست و طلب«
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تـرين   خداوند كساني را كه از دعا و عبادت او اعراض نمايند و ايـن ضـروري  
  . را ناديده بگيرند به آتش دوزخ بشارت داده است اعمال دين

آثـاري چـون؛   . ضرورت دعا را در آثار مادي و معنوي آن بايد جسـتجو كـرد  
درمان دردها، كليد رحمت الهي، برآمدن حاجات، گشايش درهاي بهشـت، بسـته   
شدن ابواب جهنم، تقرب الهي، كليد رهايي از مشكالت، سبب رستگاري و فالح، 

  ...و) براي تهاجم و دفاع(ح البهترين س
  : شود بندي مي مراتب دعا به چهار قسم رتبه

دفـع مشـكالت و بالهـاي     ـ ب )دستيابي به نعم الهي(ـ رفع حوائج مادي  الف
اجابت نيـاز فطـري    ـد) مغفرت و آمرزش الهي(ـ دفع عذابهاي اخروي  ج دنيوي

  دروني انسان به محبوب
  :توان مورد بررسي قرار داد مي تربيت اخالقي دعا را در سه جنبهـ 

دوري از رذائـل و صـفات    ـ ب) شـرم حضـور  (ـ شرم از حضـرت حـق    الف
  ـ كسب فضائل و صفات مطلوب اخالقي ناپسند اخالقي ج

  : دعاكننده در تربيت اجتماعي دعا دو جنبه را بايد مورد توجه قرار بدهد
دعـاي همگـاني    ـ ب) ايثـار و ازخودگذشـتگي دعاكننـده   (ـ دعا براي غير  الف

  )وحدت در دعا(
  : عواطف و احساسات انسان در دعا بر چند قسم است

ابراز احساسات نسـبت بـه خلـق    ـ  ـ ابراز احساسات نسبت به خداوند ب الف
  ـ ابزار احساسات نسبت به خويش  ج )مخلوقات(خدا 

هـاي   داران در مواقعي كه بيماري ـ دعادرماني شيوه متداولي است كه دين
  آيــد از آن العــالج بــه ســراغ ايشــان مــي خصوصــاً امــراض صــعبمختلــف 
  .برند بهره مي
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بخشـي و   ـ آيات و روايات مختلفي در خصوص تأثيرات مثبت دعا در آرامش
به سـخن ديگـر؛ دعـا    . دوري از بيماري استرس و اضطراب در انسان وجود دارد

  . بهترين روش براي درمان اضطرار و اضطراب در آدمي است
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