
  
  
  
  
  
  

  ها اي از چالش نقد و بررسي مسأله دعا و پاره

  ∗سيد مجتبي موسوي

  

  چكيده         
 سـوره مـؤمن كـه در آن توصـيه بـه دعـا       60اين نوشتار با توجـه بـه آيـه      

و وعده قطعـي اسـتجابت داده شـده، بـا تحليـل دقيـق دعـا و بـا عنايـت                      
آورد و   قرآنــي و ســنت معــصومين، بــه يــك چــالش روي مــيبــه آيــات

شـود؟ مفـسران      آن اين است كـه چـرا بـسياري از دعاهـا مـستجاب نمـي               
. شــرط اســتجابت دعــا وجــود مــصلحت و پــاكي روح اســت : انــد گفتــه

شـود بـه خـاطر فقـدان يكـي از دو شـرط يـا         اگر دعـايي مـستجاب نمـي    
ــورد ب . هاســت هــر دوي آن ــه م ــه اطــالق آي ــا توجــه ب ــده ب حــث، نگارن

پاســخ مفــسران را كــافي ندانــسته و خــود بــه پاســخي دقيــق تــر دســت  
  . يافته است

  دعا، مصلحت، طهارت روح، قرآن، سنت: واژگان كليدي
*** 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .پژوهشگر حوزه معارف ديني. ∗
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  مقدمه 
قطعا . اند  برخي از صاحب نظران غربي دعا را به پرواز روح آدمي تعريف كرده            

ه قضاوتي غير از اين نخـواهيم       اگر با نگاه عقالني و وحياني به مسأله نگاه كنيم، ب          
نهـج البالغـه،     (1شناسـد  مـي  دنيا را خانه پر از بال        7از آن جا كه امام علي     . رسيد

 2.سفارش فرموده است كه بايد امواج بال را به وسيله دعا، دفـع كـرد              ) 224خطبه  
  ) 146همان، حكمت (

ز آنـان كـه ا    . مرا بخوانيـد تـا شـما را اسـتجابت كـنم           «: خداي متعال فرمود  
مـؤمن   (3»شـوند   پرستش من اعراض كنند، به زودي با خواري داخل دوزخ مي          

  ) 60، آيه )40(
 و  هـا   دعا سالح مؤمن و ستون دين و نـور آسـمان          «: پيامبر بزرگ اسالم فرمود   

  ) 446، ص 1، ج1355قمي،  (4»زمين است
 توصـيه   7امـام علـي   . اي تـرك دعـا روا نيـست        بنابراين، با هيچ عذر و بهانه     

و ) 339ق،  1413درايتي،   (5. كه مبادا تأخير اجابت دعا، انسان را نااميد كند         كرد مي
  )همان (6»شود ميهر كس اهل دعا باشد، از اجابت محروم ن«: نيز فرمود

  
  چرا عدم اجابت؟ 

با اين كه در لسان آيات قرآني و روايات پيامبر و اهل بيت عصمت و طهارت،              
 7 كه از دعا عاجزنـد،     اند   كساني معرفي كرده   تأكيد بسيار شده و عاجزترين مردم را      

 -بلكه بيشترين آنها  –اين سؤال مطرح است كه چرا بسياري از دعاهاي ما           ) همان(
شود؟ خـدايي كـه وعـده داده اسـت كـه دسـت حاجتمنـدان را از                   ميمستجاب ن 

درگاهش خالي برنگرداند و دعاهايي را كه بندگان با حالـت تـضرع و خـضوع و                 
 بـه   هـا   دارند، اجابت كند، چرا تيـر دعـاي آن         مي وااليش عرضه    خشوع به پيشگاه  
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كند، و چرا از ميان انبوهي از تقاضاهاي موجـود، تعـداد كمـي               ميهدف اصابت ن  
شود، و چرا طيف وسيعي از بندگان از اجابت دعاي خود بي نصيب              ميمستجاب  

 از سوي ديگـر، اي كه دستور دعا داده، اطالق دارد و  مانند؟ از يك سو آيه شريفه      مي
  . دعاهاي غير مستجاب كم نيستند

شـود و طـرز برداشـت هـركس           اينجاست كه واكنش حاجتمندان متفاوت مـي      
انسان واقع بين از حقيقـت    . بيني اوست   متناسب با وسعت بينش و انديشه و جهان       

كند و آنكه بدبين اسـت و روحيـه           دعا و آثار آن مفهوم روشن و درستي درك مي         
  .نگرد  ديگر به مسأله مياي اويهمنفي دارد از ز

اي عايدشان نشده و      در اين راستا چه بسا كساني كه ظاهراً از دعاي خود نتيجه           
هـاي فـراوان دچـار        از نظر روحي كم ظرفيت و سطحي نگرند، بـه سـرخوردگي           

اي   هاي زندگي به دام يـأس و نااميـدي حـاد و شـكننده               شوند و در فراز و نشيب     
هاي   ايق بسياري پشت كنند و يا حتي در سنگر انكار ارزش          گرفتار گردند و به حق    

  .الهي موضع بگيرند
شود اين است كه بـا وجـود تـضمين خداونـد بـر                پرسشي كه اينك مطرح مي    

پاســخ مانــدن  هــاي بنــدگان علّــت عــدم اجابــت دعاهــا و بــي  اجابــت خواســته
  هاي حاجتمندان چيست؟ درخواست

  
  پاسخ مفسران 

اند بـه طـور       د پاسخگويي و گشودن اين راز برآمده      مفسران بزرگوار كه درصد   
  : اند عمده دو پاسخ را عنوان كرده

اجابت دعا به شرايط گوناگوني بستگي دارد كه مهمترين آنها طهارت و پاكي             . 1
درون و عدم آلودگي انسان به بسياري از گناهان و تمرد و سركشي از فرامين الهـي                 
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 حـق تعـالي از عوامـل مهـم رد دعـا و مـانع                است زيرا اصوالً گستاخي و نافرماني     
يابي به لطف و عنايات پروردگار كـه دريـاي ژرف     اجابت است و انسان را از دست      

 ) 528 و 527، ص4، ج1370العروسي الحويزي، . (سازد و بيكراني است محروم مي

هاست و علمـش محـيط        انديشي پروردگار كه سرچشمه حكمت      مصلحت. 2
كند كه برخي از دعاها پذيرفتـه شـود و             است، ايجاب مي   بر تمام جهات و ابعاد    

دعا كننده به خواسته خويش دست يابد و برخي ديگر بـه اجابـت نرسـد، زيـرا              
خداوند آگاه به مصالح بشر و مصالح مجموعه عالم است كه اجـزاء آن بـه هـم                  

 است، در حالي كه هر فرد با آگاهي يا ناخودآگاه با مسائل گوناگون               گره خورده 
نگرد و مصلحت عام و فراگيـر در حـوزه تفكـر و               از ديدگاه مصالح خويش مي    

 .انديشه او راه ندارد

داند و حتـي در       نگري پروردگار اجابت هر دعايي را به مصلحت نمي          اما جامع 
چهارچوب مسائل شخصي هم بـسياري از دعاهـا در نهايـت بـه خيـر و صـالح                   

كننـدة سـعادت واقعـي او         اند تضمين تو  دعاكننده نيست و اجابت اينگونه دعا نمي      
  ) 529، ص 8 و 7طبرسي، ج . (باشد
  

 پاسخي جامع و كامل

هر چند اين دو پاسخ عمده در جاي خود درست و پذيرفتني است امـا كمتـر                 
تواند به دنياي دروني پرسشگران آرامش ببخشد و پاسـخ پرسـش كنجكاوانـه                مي

 در آيه مورد بحـث اجابـت دعـا را    آنها را بدهد بويژه آنكه خداوند متعال قاطعانه      
تضمين فرموده است زيرا عبارت آيه مشروط به تحقق شـرايطي نيـست و بـراي                

  .اجابت دعاي بندگان هيچ قيدي در آن لحاظ نشده است
زدن اكثر دعاهاي رايج و اخراج آنها از شمول و عمـوم آيـه                وانگهي تخصيص 
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، بنـابراين بايـد در پـي        شريفه با بالغت كلمات الهي ممكن است سـازگار نباشـد          
پاسخي بود كه از اتقان و استحكام كافي برخوردار باشد تا بتوانـد بـا سـياق آيـه                   
سازگاري كند و هم به پرسشگر و هم به اهـل تحقيـق پاسـخ مناسـب و اساسـي                    

  :دهيم مياينك موضوع را مورد بررسي قرار . بدهد
ينيم نوع دعاهايي كه    ب  پردازيم مي   وقتي با دقت كافي به بررسي آيات قرآني مي        

خداوند ضمانت اجابت آنها را فرموده است قالـب خاصـي دارد كـه بـا حفـظ و                   
توان به اجابت دعا اميدوار بود، و در حقيقت قرآن الگوي دعا را به                رعايت آن مي  
برداري از آن بتوانند تمنيات ارزشي خـويش          دهد تا بندگان با نمونه      مردم ارائه مي  

  .با خالق هستي در ميان بگذارندرا با اخالص و اميد 
هاي رو به كمـال       سنخيت دعا بايد با روند تكاملي انسان و همگام با پويش پديده           

هستي كه از پايداري و تداوم برخوردار است همخـواني كنـد اينجاسـت كـه دعـاي                
  .بندگان بازتاب مطلوبي خواهد داشت و مورد اجابت حق تعالي قرار خواهد گرفت

دار و بـا اهـداف        دعاي بنده بـه پيـشگاه ربوبيـت بايـد جهـت           به عبارت ديگر    
آفرينش انسان كه با موجوديت او گره خورده است هماهنگ باشد، آن دعايي كـه               

دهـد دعـايي اسـت        ميدان ديد آدمي را تا سر حد جهـان ملكـوتي گـسترش مـي              
ساز و عامل رشد با تمام ابعادش كه شخص را در مسير تحصيل فضائل                سرنوشت

راند تا امـداد غيبـي و الهـي شـامل             ي روح و پيشرفت و هدايت به جلو مي        و تعال 
  .حالش شود و بر غناي معنويش بيفزايد

پس دعاي واقعي را بايد از اين زاويه نگريست، در حالي كه بيـشترين دعـاي                 
بهره است و بر محور مسائل جزئـي          تودة مردم از ابعاد معنوي و ارزشي تهي و بي         

زند كه افـراد در جريـان زنـدگي           اي دور مي    كالت روزمره و كم ارزش و رفع مش     
  .طور معمول با آنها روبرو هستند به
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شـود،    چنانكه اشاره شد به نظر مفسران دو مانع بزرگ سد راه اجابت دعا مـي              
اما در راستاي دعاهاي واقعي آن دو مانع يعني گناه و عدم مصلحت دعا كننده، از                

رونـد زيـرا اسـتغفار از گنـاه و طلـب عفـو و            سر راه دعاهـاي معنـوي كنـار مـي         
گيرد كه آراستگان بـه       مي بخشودگي از ساحت مقدس حق در صدر دعاهايي قرار        

كنند و    همتاي خويش زمزمه مي     فضائل روحي و معنوي همواره به درگاه معبود بي        
به توبـه خـالص و       خداي متعال هم به بندگان هشدار داده كه براي محو آثار گناه           

ناپذير روي آرند، و خويـشتن را از رونـد اعمـال گذشـته                ده و برگشت  پااليش ش 
تصفيه و پاكسازي نمايند، تا ذات مقدس پروردگار هم توبه و استغفار اين بندگان              
را كه چيزي جز بازگشت به حق و پويش منظم در طريق افزايش معرفت و ايمان                

  .ها نيست به لطف و كرم خود بپذيرد و جبران خطاكاري
 عدم مصلحت اجابت دعا در دعاهاي معنـوي مطـرح نيـست چـون بنـدگان                 و اما 

دارند كه به افزايش معرفت و كماالت و فـضائل            دعاهايي به پيشگاه خداوند عرضه مي     
  . روحي آنها بيانجامد و قطعاً اجابت اينگونه دعاها در اينجا به مصلحت دعا كننده است

خير و صالح دعا كننده نيـست       شود اجابت برخي دعاها به        زيرا وقتي گفته مي   
قطعا نبود مصلحت در عرصه اين دعاها جايگاهي ندارد بلكه اجابت اين نوع دعا              

  .براي دعا كننده عين مصلحت است
شـود و   بنابراين با عرضه دعاي ارزشي و معنوي آن دو مـانع بـزرگ رفـع مـي      

  .گردد زمينة اجابت دعا كامالً آماده مي
توانيم در قرآن كريم بـه روشـني بيـابيم و            ميرا  بهترين مصاديق دعاي واقعي،     

خداوند از زبـان انبيـاء     . پس از جستجوي الزم با حقايقي از اين دست آشنا شويم          
كند كـه مبـدأ و مقـصد حركـت متعـالي را         و اولياء خود نمونه دعاهايي رابيان مي      

سازد يعني رسيدن به اهداف روشن و مستقيم و           ها مشخص مي    براي حيات انسان  
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  . صول به مقام قرب الهيو
و اگر دعاهايي در قرآن از زبان انبياء مطرح شده كه ظاهراً در ارتباط بـا امـور                  

ها و در بـاطن، هـدف رفيـع و صـعود          اي بوده براي كسب ارزش      دنيا است مقدمه  
 .وااليي مد نظر بوده است

خواهـد نـه     مي فرزند را براي ادامه رسالت و هدايت انسانها          7حضرت زكريا 
 و نجـواي وي     7ه خاطر دلخوشي پدر به داشتن فرزند، كلمات حضرت زكريـا          ب

تر از آن بود كه با نگاه سطحي بتوان بـر             خاست عميق   كه از ژرفاي وجودش برمي    
» ولـد «است نه   » ولي«آن نظر كرد و گذشت زيرا تعبير آن حضرت از فرزند كلمه             

 وراثـت او منجـر بـه        و بايست يكي از اولياء خـدا باشـد        مييعني ثمره زندگي او     
هـا و تـداوم    سـازي  استمرار مسير نبـوت و هـدايت انـسانها شـود و در دگرگـون              

او . آفريـد، سـهيم گـردد       هاي متعالي را مي     بخشيدن به موج فرهنگ الهي كه انسان      
  : گفت ميخاضعانه 
كـه وارث مـن و دودمـان        خداوندا از لطف خاص خود جانشيني بـه مـن بـبخش               

  . يعقوب باشد
 مستجاب گشت و خداونـد آن پيـامبر راسـتين را بـه              7رت ذكريا دعاي حض 

آرزوي خود رساند، فرزند دلخواهش قدم به عرصة دنيا نهـاد و رسـالت هـدايت                
  .مردم را تا آخر دنبال كرد

 ملك و سلطنت را براي كسب هر چـه بيـشتر شـهرت و بـا                 7سليمان پيامبر 
خواسـت او درمـان و         نمي برداري از امتيازات حاكميت     انگيزه قدرت طلبي و بهره    

هـا بـه حقيقــت برتـر را آرمـان واالي خــود      تغذيـه روح بـشر و رسـاندن انــسان   
  . داد ميها را در قلمرو تعليماتش جاي  دانست و شفاي جان مي

اي از قـدرت بـه عنـوان اهـرم            تاريخ هرگز نشان نداده كه آن پيامبر بزرگ ذره        
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ه باشـد بلكـه ايـن امكانـات و          هاي نفساني و مصالح شخصي استفاده كرد        خواسته
كرد تا پرچم توحيد برافراشته بماند و عـدالت           قدرت را صرف هدايت انسانها مي     

  .در زمين مسقر شود
  : در راز و نياز خود به درگاه احديت چنين فرمود7حضرت سليمان

اي به مـن الهـام        هايي كه بر من و پدر و مادرم ارزاني داشته           شكر نعمت ! پروردگارا  
وفيق ده تا عمل صالحي كه موجب رضـاي توسـت انجـام دهـم و مـرا بـه                    كن و ت  

  )19، آيه )27(نمل . ( رحمت خود در زمرة بندگان صالحت وارد ساز
  : توجه كنيم7و به دعاي ابراهيم خليل

دعاي ! مرا برپا كننده نماز قرار ده و از فرزندانم نيز چنين فرما پروردگارا! پروردگارا 
وز حـساب كـه   من و پدر و مادرم و همة مؤمنان را در آن ر! ردگاراپرو  «،    » مرا بپذير 
  ) 41 و 40، آيه )14(ابراهيم . ( شود بيامرز بر پا مي

شـود و مـورد اجابـت قـرار           تنها موردي كه در قرآن دعاي پيامبر خدا رد مـي          
باشد كه از روي عواطـف         نسبت به فرزندش مي    7گيرد، دعاي حضرت نوح     نمي

 او از طوفان است و خداوند چنين خواسـته اي را بـرآورده              پدري خواهان نجات  
 . )حتي اگر نبي مقرب درگاه الهي بخواهد. (سازد نمي

در آيات قرآني دعاهايي كه فرشتگان و حامالن عرش الهي در حق بندگان بـه               
دارند همه در جهت رسيدن بندگان به سـعادت ابـدي            ميدرگاه حق تعالي عرضه     

خواهند توبه بندگان را بپذيرد و غفران و رحمتش        وبيت مي است و لذا از درگاه رب     
  :را شامل حالشان سازد

به تسبيح و ستايش    ) در طوافند  (فرشتگاني كه حامالن عرشند و آنان كه پيرامون آن          
) گوينـد  ميو  (كنند، ميحق مشغولند، و به خدا ايمان دارند، و براي مؤمنان استغفار     

بي انتهايت همه اهل عالم را فرا گرفته است تو          اي پروردگاري كه دانش و رحمت       
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به لطف و كرم گناه آنان كه توبه كردند و راه رضاي تو را پيمودند ببخش و آنان را                   
پروردگارا تو آنان را در بهشت جاويـدان كـه بـه آنـان              . از عذاب دوزخ مصون دار    

 صـالح   و همسران و فرزندانشان هـر كـدام كـه         ) و مادران  (وعده فرمودي با پدران   
  ) 8 و 7، آيه )40(غافر. ( د وارد ساز كه تو توانا و حكيميبودن

بينـيم همـان    در قرآن كريم دعاي بندگان خاص خدا هم منعكس است كه مـي          
  :زند ويژگي دعاي انبياء و فرشتگان در چنين دعاهايي موج مي

 t⎦⎪Ï%©!$# tβρãä.õ‹tƒ ©!$# $Vϑ≈uŠÏ% #YŠθãèè%uρ 4’n?tãuρ öΝÎγÎ/θãΖã_ tβρã¤6xtGtƒuρ ’Îû È,ù=yz ÏN≡uθ≈uΚ¡¡9$# 
ÇÚö‘F{$#uρ  ...y7oΨ≈ysö6ß™ $oΨÉ)sù z>#x‹tã Í‘$̈Ζ9$#  .  !$oΨ−/§‘ $oΨ̄ΡÎ) $oΨ÷èÏϑy™ $ZƒÏŠ$oΨãΒ “ÏŠ$oΨãƒ Ç⎯≈yϑƒM∼Ï9 ÷βr& 

(#θãΨÏΒ#u™ öΝä3În/tÎ/ $̈ΨtΒ$t↔sù $oΨ−/u‘ öÏøî$$sù $uΖs9 $oΨt/θçΡèŒ öÏeŸ2uρ $̈Ψtã $oΨÏ?$t↔Íh‹y™ $oΨ©ùuθs?uρ yìtΒ Í‘#tö/F{$# .$oΨ−/u‘ 
$oΨÏ?#u™uρ $tΒ $oΨ̈?‰tãuρ 4’n?tã y7Î=ß™â‘ Ÿωuρ $tΡÌ“øƒéB tΠöθtƒ Ïπyϑ≈uŠÉ)ø9$# y7̈ΡÎ) Ÿω ß#Î=øƒéB yŠ$yèŠÎRùQ$#   

، يـاد   انـد   آنهايي كه خدا را در حال ايستاده و نشسته و آنگاه كه بـه پهلـو خوابيـده                 
بارالها اينهـا   ) گويند ميو   (انديشند، مي آسمانها و زمين     كنند و در اسرار آفرينش     مي

را بيهوده نيافريده اي، منزهي تو، ما را از عذاب دوزخ نگاه دار، پروردگارا ما چون                
به پروردگار خود ايمان    :  كرد كه  ميصداي منادي تو را شنيديم، كه به ايمان دعوت          
هـاي مـا را    ن مـا در گـذر و بـدي   بياوريد، و ما ايمان آورديم، پروردگـارا از گناهـا        

بپوشان و هنگام جان سپردن ما را با نيكان و صالحان محـشور گـردان، پروردگـارا                 
آنچه را كه به وسيله پيامبرانت به ما وعده فرمودي به ما عطا كـن، و مـا را در روز                     

آل عمـران   . (كنـي  ميرستاخيز رسوا مگردان زيرا توهيچ گاه از وعده خود تخلف ن          
  ) 193 تا 191 ، آيه)3(

بينـيم دعـاي مومنـان بـراي          اگر آيات آخر سوره بقره را مرور كنيم باز هم مي          
خود داراي همين مضامين دعاي انبياء، فرشتگان و اولياء و خاصان درگاه ربوبيت             

  :دقت كنيم. است
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پروردگـارا تكليـف   .  خطا كرديم ما را مؤاخـذه مفرمـا  پروردگارا اگر ما فراموشي يا   

. طاقت فرسا بر ما قـرار مـده آن گونـه كـه بـر گذشـتگان پـيش از مـا قـرار دادي                        
پروردگارا بار تكليف فوق تحمل ما را بر دوش ما منه و ببخش و بيامرز گناه مـا را              

پيـروز  را بر جمعيت كـافران      و بر ما رحمت فرما تو موال و سرپرست مايي پس ما             
    )285، آيه )2(بقره . ( گردان

تمام دعاهاي ياد شده در قرآن كريم يعني دعاي انبياء، دعاي فرشتگان در حق              
بندگان، دعاي اولياء و خاصان درگاه الهي، دعاي مؤمنان در حـق خـود، همـه در                 
زمينه ارتقاء و رشد و تقرب جستن به ذات حق تعالي است و به همين سبب پس                 

$< z: فرمايـد  مـي مونه دعاها در قرآن كريم، خداونـد        از ذكر اين ن    yf tF ó™ $$ sù öΝ ßγ s9 öΝ ßγ š/ u‘  
  )195، آيه )3(آل عمران . (» پروردگار دعاي ايشان را اجابت كرد«

به خوبي روشن است كه از مجموع اين دعاها، يك فقره از آنها هم آسايش و                
دي مـورد  رفاه زنـدگي شخـصي و وصـول بـه متـاع زودگـذر عرصـه دنيـاي مـا           

  :فرمايد اي ديگر مي قرآن كريم در آيه. درخواست قرار نگرفته است
 Ü=‹ Éf tG ó¡ o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u™ (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ν èδ ß‰ƒ Ì“ tƒ uρ ⎯ ÏiΒ ⎯ Ï& Î# ôÒ sù .  

گرداند و از فـضل       دعاي آنان كه به خدا ايمان آورده و نيكوكار شدند مستجاب مي           
  )26، آيه )42(شوري( .افزايد خود بر ثواب آنها مي

به گفته برخي از صاحب نظـران و مفـسران اجابـت دعـاي مؤمنـان در اينجـا                   
شود و اينگونه دعاهـا       منحصر به عبادات و اطاعات است كه مايه صعود انسان مي          

  .گيرد مورد پذيرش ذات مقدس ربوبيت قرار مي
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فرمايد   د خدا مي  قرآن كريم پس از بيان مناسك حج و توصيه مردم به ذكر و يا             
  :گويند مردم دو گروهند برخي از آنها مي
بقـره  . (اي ندارنـد    ينان در آخرت هيچ بهره    ها عطا كن ا     پروردگارا به ما در دنيا بهره     

  ) 200، آيه )2(
  : گويند ميو برخي 

اي نيكو عطـا فرمـا و مـا را از     خداوندا به ما در دنيا بهره نيكو و در آخرت نيز بهره         
  )201، آيه )2(بقره . (زخ نگاه دارعذاب آتش دو

مند خواهند گشت و خداوند به سـرعت بـه حـساب     اينان از نتايح اعمال خود بهره 
      )202، آيه )2(بقره . (كند همه رسيدگي مي

بينيم اين دعا براي تعالي روح و افزايش معنويـت و وصـول بـه مقـام                   چنانكه مي 
 متاع دنيا و يا آسـايش و متـاع          قرب حق نيست، دعا براي به دست آوردن آسايش و         

دنيا و آخرت است لذا در اين آيات برخالف دعاهاي معنوي كه بـه دنبـال آن گونـه                   
دعاها خداوند وعده اجابت داده است، در اينجا از اجابت دعاي دعاكننـدگان خبـري            
نيست، بلكه در پاسخ به هر دو دسته يعني هم كساني كه فقط دلبسته متاع دنيا هستند             

كنند و هم آنهايي كه به متـاع دنيـا و آخـرت چـشم                 يابي به آن دعا مي      ي دست و برا 
هاي معنوي است به دعـا        اند و براي رسيدن به خواسته خود كه تهي از ارزش            دوخته

سازد كـه رسـيدن بـه         شوند، خداوند متعال آنان را متوجه اين حقيقت مي          متوسل مي 
عام الهي در نظام اين جهـان ميـسر   هايي از راه عمل بر طبق يك سنت          چنين خواسته 

شود به اين معني كه دست يابي به متاع دنيا يا متاع دنيا و آخرت در گرو تالش و                     مي
كوشش پيگير خود آنها است و نيل به چنان اهدافي بر اساس اراده و اختياري كه بـه                  

  .بشر تفويض فرموده است بايد از مجراي آن سنت عام تحقق يابد
فرمايدكـه تحـصيل      ر دو گـروه از دعاكننـدگان گوشـزد مـي          بدين ترتيب به ه   
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مطلوب خويش را در سايه سعي و عمل متناسب جـستجو كننـد، زيـرا بـه گفتـه                   
  .»اينان از نتيجه اعمال خود بهره مند خواهند گشت«:  قرآن

خداوند به سرعت بـه حـساب همـه         «و براي رساندن مردم به نتايج اعمالشان        
  »كند رسيدگي مي
دهند، نمونه بارز آن دعـاي         نيز الگوي باارزش از دعا را ارائه مي        :ائمه طهار 

  : است كه در بخشي از دعا چنين آمده است7كميل از زبان امير مومنان
   يا رب قو        فـي   علي خدمتك جوارحي و اشدد علي العزيمه جوانحي و هـب لـي الجـد 

ابتك و اقلني عثرتـي     سن اج ح بِ  علي نّو م ...  خشيتك و الدوام في االتصال بخدمتك     
  . تيو اغفر زلّ

و به اعضاء و جوارحم در مقام بندگيت نيرو بخش و اركان وجودم را به خـوف و                    
خشيتت سخت بنيان ساز و پيوسته در خدمت به حضرتت موفـق بـدار و بـر مـن                   

  .  منّت گذار و دعايم را مستجاب فرما و از لغزشم درگذر و خطايم را ببخش
 توجه عبارت پس از اين دعاست كه شـاهد گويـاي نكتـه              تا اينكه نكته جالب   

  : مورد نظر است
   . فانك قضيت علي عبادك بعبادتك و امرتهم بدعائك و ضمنت لهم االجابه 

فرمـودي و   كه تو به لطف خويش به بندگانت دستور عبادت دادي و امـر بـه دعـا                  
  . اجابت آن را ضمانت كردي

 نظر در قرآن كريم است در اين فقره از          جمله فوق، اشاره به مضمون آيه مورد      
 ضمانت اجابت دعا از ناحيه پروردگار را به يك رشـته            7دعاي كميل اميرمؤمنان  

  .زند هاي معنوي دور مي دهد كه كالً بر محور خواسته دعاهايي نسبت مي
 در راستاي دعاي انبياء و فرشـتگان و اوليـاء حـق و              7درحقيقت امير مومنان  

كند كه   ميپردازد و به ما گوشزد       ميصاديق دعاهاي تضمين شده     مومنان به ارائه م   



 151      ها چالش از يا پاره و دعا مسأله يبررس و نقد

  .اينگونه دعا كنيم تا مورد اجابت باري تعالي قرار گيرد
 نيـز مـصاديق روشـن دعـاي         7با مراجعه بـه دعاهـاي صـحيفه امـام سـجاد           

آيد كه كالً بر محور ارزشـهاي واالي          مستجاب با ويژگي خاص خود به دست مي       
ايمـانم را بـه درجـه       «: خـوانيم   ي از دعاهاي صحيفه مـي     در يك . چرخد  معنوي مي 

هـا    بهترين ايمان برسان و يقينم را برترين يقين گردان و نيتم را بـه بهتـرين نيـت                 
  ) 20، صحيفه، دعاي 7امام سجاد. (»برسان و كردارم را بهترين كردار قرار ده

، چـرا   خدايا در بي نيازيم فقيـرم     «: كرد مي به درگاه خدا عرض      7سيدالشهداء
قمي، (» !در فقرم فقير نباشم؟ خدايا در علمم جاهلم، چرا در جهلم جاهل نباشم؟            

  ) 473، ص 1378
 نيز دعاهـاي پربـار و داراي واالتـرين مـضامين را مطـرح               :ساير ائمه اطهار  

  .اند كه همه آنها در راستاي دست يابي به مقامات معنوي است كرده
اند كـه اصـل دعـا و راز ونيـاز بـه               دهعرفا و بزرگان بر اين مطلب تأكيد ورزي       

درگاه پروردگار مطلوبيت ذاتي دارد زيـرا فلـسفه اصـلي دعـا و نجـواي بنـده بـا            
پروردگار، هدايت و رشـد و تعـالي انـسان اسـت حتـي اگـر متعلـق دعـا داراي                     

  )  به بعد417، 1375قيصري، : نگ. (خصوصيات مادي و كم ارزش باشد
هايي كه پـس از پاكـسازي عقـل،          انسان پس دعاي واقعي و تضمين شده براي      
اند و كانون جانشان را از هـر چـه رنـگ           خانه دل را از عشق راستين سرشار كرده       

اند آن دعايي است كه بر اسـاس پرسـتش انحـصاري راه               غير خدايي داشته زدوده   
  .سازد حركتشان را به سمت معبود حقيقي هموار مي

ندي كـه خـزائن رحمـت و عنـايتش          اما اين مسئله مانع از آن نيست كه خداو        
هاي دنيوي بندگاني را كـه بـه          نامتناهي است از روي فضل خود برخي از خواسته        

انـد اجابـت    اند و از علل و اسباب قطع اميد كـرده  چالة اضطرار و درماندگي افتاده 
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اند كه هـر چـه    بفرمايد از اين رو ائمه طاهرين همواره بر اين موضوع تأكيد داشته    
  .ريد از خدا بخواهيد و فراوان دعا كنيدخواسته دا

توانند فضل  گيرند مي از اين رو بندگان در دعاهاي واقعي كه مورد اجابت قرار مي  
و رحمت الهي را تقاضا كنند تا ذات اقدس ربوبيت تفضالً برخي از دعاهاي عادي و                

ايـد از   هاي مادي آنها را نيز مورد عنايت و اجابت خويش قرار دهـد البتـه نب                 خواسته
  .ثواب اخروي دعا غافل بود هر چند براي رفع مشكالت دنيوي و امور مادي باشد

’ þاگر منظـور از آيـه شـريفه          ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9          ،و ضـمانت اجابـت دعـا
هاي دنيوي و امتيـازات      داراي آنچنان شمول و گستردگي باشد كه همة خواسته        

پـذيرد و انـسان در        ا كه هرگز پايـان نمـي      هايي ر   خواهي  مادي و رفاهي و زياده    
دوران زندگي در پي دسترسي به آنها است نيـز در برگيـرد يـك نـوع تنـاقض                   

آيد زيرا دنيا جايگاه آزمايش بشر است و از ايـن راه ظرفيـت و تـوان                   پيش مي 
آيد و خداوند هـم طبـق سـنت قطعـي خـود دنيـا را                  هر كس به نمايش در مي     

 و از روبـرو شـدن بـا مـشكالت و            »  بـالبالء محفوفـه    دار  «مكاني قرار داده كـه      
گيـرد و رشـد و    فشارهاي متراكم زندگي است كه شخصيت انـسان شـكل مـي     

  .شود تعالي او را سبب مي
انبياء و بزرگان دين دشوارترين امتحان را در صحنه دنيا با عشق و شيدايي بـه                

پروردگار و آنچه را    درگاه منبع اليتناهي هستي پشت سر گذاشتند تا به مقام قرب            
  .كه شايسته ارزش وااليشان بود نائل آمدند

هاي عادي و طبيعي زندگي و مـشكالت دنيـايي            اگر قرار باشد با دعا دشواري     
انسان حل گردد و پروردگار هم اجابت اين نوع دعاها را بـراي بنـدگان تـضمين                 

مـا  «:  ه اسـت  كرد چنانكه فرمـود     كرده باشد خداوند اين سنت را بر دنيا حاكم نمي         
  )4، آيه )90(بلد(» ايم انسان را آفريده و زندگيش را با رنج و محنت آميخته
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اين دريافت و نگرش ذهني خالف حكمت الهي است كه از يـك سـو مقـدر                 
هـا بيازمايـد و از سـوي     ها و دشواري    فرمايد كه مردم را در محدوده دنيا با سختي        

در شده را با دعا رفع سـازد؛ در         هاي مق   ها و دشواري    ديگر همين مجموعه سختي   
  :خوانيم ميقرآن كريم 

شـوند و     مـي آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند ايمان آورده ايم بحال خود رها              
  ) 2، آيه )29(عنكبوت (آزمايش نخواهند شد؟

هـاي دنيـا بـه عملكـرد      هـا و سـختي   ناگفته نماند كه بخش ديگري از نارساني 
گردد و باري تعالي هم با موهبـت عقـل و    مينسان باز ناشيانه و غير معقول خود ا    

خرد، از انسان خواسته تا حد مقدور براي حل مشكالت خـود تـالش كنـد و راه                  
  .خود را به جلو بگشايد

توان استفاده كرد اين است كه اگر مـراد از            اي كه از ذيل آيه مورد بحث مي         نكته
 ™ ¨š⎥⎪Ï%©!$# tβρçÉ9õ3tGó¡o„ ô⎯tã ’ÎAyŠ$t6Ïã tβθè=äzô‰u‹y: فرمايـد   عبادت در بخش پاياني آيه را كـه مـي         

tΛ©⎝yγy_ š⎥⎪ÌÅz#yŠ                مرادف دعا كردن بدانيم با صدر آيه كه امر به دعا شده است تناسب 
و همخواني بيشتري دارد زيرا در اين آيه سخن از دعا و اجابت آن است و دعا هـم             

رم حركت او بـه سـوي كمـال         عصاره عبادت و سبب زايندگي و پويائي انسان و اه         
ها براي رسيدن به پايگاه برومند آسماني بايـد در قلمـرو ذكـر و دعـا                   است و انسان  

قرار گيرند و از سوي ديگر عبادت بيشتر با كلمات سـتايش آميـز از مقـام خـالق و                    
  .شود هاي الهي و تنزيه و تقديس ذات ربوبيت بيان مي حمد و ثنا و سپاس نعمت

 تمنّاي متضرّعانه انسان است به درگاه حق تعالي كه اعمـاق            اما دعا خواهش و   
وجود انسان را به سوز و درد و اميدارد و روحش را به اوج هستي نامتنـاهي بـاال                   

برد و در واقع اعتراف آدمـي اسـت بـه حقـارت و نـاتواني خـويش در برابـر                       مي
كبران آور مـست  عظمت پروردگار اينجاست كه حالت كبر و غـرور ابلهانـه و شـرم             
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هـاي    عاملي است كه به صـورت مـستمر آنهـا را در بنـد خـود پرسـتي و مـالك                    
كند و به استنكاف از دعا و اظهار عجز و تذلّل و فقر در برابر                 ساختگي گرفتار مي  

  .دارد مقام ربوبيت و قطع پيوند از حقيقت متعالي وا مي
نـيم  بـين توجـه ك      هـاي مـستكبران كوتـه       ها و افكـار و ويژگـي        اگر به خصلت  

درخواهيم يافت كه غالباً روية آنها ستايش زباني پروردگار اسـت ولـي نـشاني از                
شود، اين مغـروران خودخـواه و نـادان و زبـون      دعاي متضرعانه در آنها ديده نمي   

حاضر نيستند در پيشگاه آفريننده خود حالت تضرع به خود بگيرند و به حقـارت               
  .و ناتواني خويش اعتراف كنند

هر و مالك هستي به گرفتارشدگان در دام نخوت و تكبر هـشدار             لذا خداي قا  
دهد كه خوي استكباري و غرور كه مانع از دعا و تضرع و راز و نياز به درگاه                    مي

حق تعالي است سرانجامي جز شقاوت و خسران ابـدي و عـذاب اخـروي بـراي         
  .آنان نخواهد داشت

  :آيه مورد بحث را از نظر بگذرانيميكبار ديگر 
 tΑ$ s% uρ ãΝ à6 š/ u‘ þ’ ÎΤθ ãã ÷Š $# ó= Éf tG ó™ r& ö/ ä3 s9 ¨β Î) š⎥⎪ Ï% ©! $# tβρ ç É9 õ3 tG ó¡ o„ ô⎯ tã ’ ÎA yŠ$ t6 Ïã tβθ è= äz ô‰ u‹ y™ 

tΛ ©⎝ yγ y_ š⎥⎪ Ì Åz# yŠ . 

مرا بخوانيد تا دعاي شما را مستجاب كنم و آنان كـه از             :  و خداي شما فرمود كه      
.  شـوند   زخ مـي  دعا و عبادت مـن اعـراض و سركـشي نماينـد بـا ذلّـت وارد دو                 

  )60، آيه )4(مؤمن(
وانگهي در آيه مورد بحث، دعا به عنوان عبادت تلقي شـده و بنـابراين چـون                 
عبادت، تعطيل پذير نيـست، دعـا نيـز تعطيـل ناپـذير اسـت، بلكـه بـه فرمـايش                     

  ) 346، ص4ق، ج1402فيض كاشاني، . ( بهترين عبادت دعاست7باقر  امام
ره آيه اسـتجابت بـي قيـد و شـرط دعـا              دربا 7زنديقي به محضر امام صادق    
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  شود؟  ميسؤال كرد و اين كه چرا دعاي افراد مضطر و مظلوم مستجاب ن
دعـاي ظـالم    . هيچ دعايي نيست كه مستجاب نشود     :  در پاسخ او فرمود    7امام

 كـه ندانـد     اي  مردود است تا توبه كند و دعاي محق، مستجاب اسـت و بـه گونـه               
اگر آنچه بنده تقاضـا     . گردد ميني برايش ذخيره    شود و ثواب فراوا    ميباليش دفع   

مؤمن عارف، برايش گران اسـت كـه        . شود ميكرده، به خيرش نيست، به او داده ن       
داند آن چه درخواست كرده، صواب است يا خطا؟ گاهي بنده هالك كسي را               مين

كند، حـال آن كـه بـه     ميكند كه مدتش تمام نشده يا تقاضاي باران         ميدرخواست  
 نيست؛ زيرا خداي متعال به تدبير مخلوقات خـويش آگـاه تـر اسـت و                 مصلحت

  ) 343، 1403طبرسي، االحتجاج، . (نظائر آن، پس بفهم
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