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مقدمه-1
شـود  مان تـداعی مـی  چه در ذهنآنآید،میان میبهوقتی سخن از دعا و دعا کردن متأسفانه

ننـد و  کمیبینیم که یا دعا هایی را میمعموالً ما آدم. گردددعا میاز ي درستامانع فهمیدن معن
کـه نیـاز   آنبیبینیم که مییا کسانی را ؛کنندکنند و دعا نمیکه عمل میکنند و یا اینعمل نمی

وضـع  ازنظـر به دعا کردن را احساس کنند و اصالً بـه ایـن مقولـه تعلّـق خـاطري داشـته باشـند،        
یگـاه  است که ممکن است جادستنیازااین موارد و مواردي . و تجمل هستندهفّترزندگی در 

بـه ایـن   مرحوم طبرسـی در پاسـخ   .دعا و نقش آن را در برخی اذهان مخدوش و مشکوك کند
نفـع دیـن او   ه کسى نیست که دعا کند و دعایش موافق حکمت خداوند و بـ : گویدمیاالتسؤ

این مطلبـى  .کندخداوند دعایش را اجابت میکهنیاجز ،بوده و فسادى هم برایش نداشته باشد
چیزى که هسـت گـاهى مصـالح و منـافع بنـده ایجـاب       .داشته باشدباور دعاکنندهاست که باید 

مـا همیشـه   . )2،217ج:1360طبرسـی،  (دیرتر آن دعا مستجاب شود و زمانى کند که زودتر مى
-زیبا نیست؛ بـراي ایـن  زیچچیهآدم عاجز کنند و در قیافۀایم که دعا میهاي عاجز را دیدهآدم

ق و عاجز باشـد اصـالً انسـان    ، ولی اگر متملّکارانتیخاشد، انسان است اما که آدمی اگر خائن ب
عمردانی مثـل علـی  دعا در چهرةلذا تواند زیبا باشد؟او دعا چگونه میدر چهرةوقتآن!نیست

:1378شـریعتی،  (اشـک  ،و از چشمشبارد و از زبانش، نالهزیباست که از شمشیرش مرگ می
165(.

اي براي وسیله،ها و ادیانن اسالمی و در تمام فرهنگدر سراسر تمددعا ،درهرصورت
.بوده استهاي بدنی و روانی ق آرزوها و درمان آسیب، تحقّهایدرماندگها، رهایی از گرفتاري

که بایسته فالسفه نوعی وجودازنظرالبتهوشایستهعبادتنوعی عنوانبهدعا در فرامین دینی 
دعا،یثمر دهواز آندرستتلقّیتواند درواکاوي معنایی دعا می. شودمییمنشأ اثر است تلقّ

است در دعامعناشناسیاز یتحلیلپژوهش حاضر کوششی.داشته باشدبهاريباد ی چوننقش
از این زائدهاي شاخ و برگو حذف بسیار زیباي آنو البته یتیتربرد کارکجهت معرفی

.زیثمر خو درخت هماره سبز
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بیان مسأله-1-1
حیات و حرکت ۀریشکه خواهیم دید،نگاه کنیمهاپدیدهشناختی به اگر از دیدگاه انسان

ها و تمایالت گرایشدر شناخت انسان باید ،به همین خاطر؛تاسنهفته انساندر تمایالت 
کنترل خویش در میان بگذارد و از پروردگار خویش براييباخداها را آن؛بکوشدخویش 

تري را له مهم و بنیاديأثر در حیات، مسؤآن با دیگر عوامل مدعا و رابطۀ. استعانت جویدهاآن
این . ابدییمکشد که آثار آن تا حدود زیادي در باورها و اعتقادات انسانی بازتاب پیش می

هیم درونی، هاي دینی، عدم کارایی مفامعنا بودن گزارهبیازجملههاي مختلفی له با قرائتمسأ
باز در نهیهرآشود که ممکن است تعبیر و تفسیر میپرحرارتتجربی، چنان تالش و علمبرهیتک

ارتباطاتی باشد که از تواند نقطۀ عطفی براي همۀ له میبررسی این مسأ. میافتاده باشدام بال 
.شودطرف انسان به آفریدگار برقرار می

تحقیقتیاهمضرورت و -1-2
چیزي را ،لذا در غیاب آننیست و کارآمدمهم و ايپدیدهاین باورند که دعا، برايعده

نیز معتقدند که اگر مراجعه به نیایش و پرداختن به دیگربرخیدر مقابل ؛از دست نخواهیم داد
حاجتی احتماالً که با خواندن دعا به ثواب و مغفرت و روستازآنآن ضرورتی داشته باشد، 

این نهایت چیزي است که باید از البته.کنیمي درد و بهبود بیماري را طلب میرسیم یا شفامی
فرهنگ تعامل با ادعیه، در میان مردم عنوانبهيطرز تفکرچنین.دعا کردن توقع داشت

ناظر به نیز ) 77فرقان، آیه (قُلْ ما یعبأُ بِکُم ربی لَولَا دعاؤُکُمۀآیه کریم.استجاافتاده
بوده و تنها أیگانه راه ارتباط بندگان با مبدکه از جنود عقل است همین معناست؛ یعنی دعا 

، گریدعبارتبه.ي ارتباط با خود مقرر فرموده استاي است که خداوند متعال براوسیله
ند نکمیترسیممیان خلق و خالق را اي ، رابطهعاز معصومینشدهنقلثوره و أدعاهاي مۀمجموع
ان عنایت خاص خود را قطع خواهد کرد و نباشد، خداي منّأه به مبدر این ارتباط و توجکه اگ

دور رحمت الهی از دهند و میدر این صورت، بندگان استعداد پذیرش این عنایت را از دست 
گستردگی ،عبادتةشد و سپس با واژلذا از این حقیقت در ابتدا با واژه دعا تعبیر می. شوندمی
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ع معنایی همان است که توسگونهنیا.ردیدر برگاعمال را به شکل الهی ۀپیدا نمود تا هممعنایی 
.دهدضرورت بررسی دعا را امري مهم جلوه می

پیشینۀ تحقیق-1-3
به ابعاد وجودي یانسانهر چراکهدانست، انسان پیدایش همزاد توان دعا را میةپدید

به شکلی این احساس را در خود ین راستا، همواره در او تر واقف بوده خویش بهتر و دقیق
تاریخ بشر لذا.مطلق براي رفع نیازهایش پناه ببردقدرتی طرفبهکه باید پرورانده استعملی 

بسیاري از دانشمندان درباره دعا، آثار . استنبودهغافلآفرینشأه به مبدهرگز از توج
ا باید ام.انداند که در نوع خود حائز اهمیتذاشتهگجابهمناجاتارزشمندي را در قالب ادعیه و 

به شکل همآنبه این حقیقت نیز اذعان کرد که این آثار سترگ تنها ابعاد گوناگون دعا را 
تا ،ر چون تالشهاي مشترك و موثّاند و از بررسی آن با دیگر پدیدهشرح و بسط بیان کرده

که بتواند دعا را به شکلی دیگر در آیینه پدیدارشناسی اي چنین پیشینه.اندحدود زیادي بازمانده
با اندك . مگر در مواردي نایاب،شودمعرفی نماید هرگز در متون گذشته و اکنون یافت نمی

در مواجهه با این مقوله انسانی با کمبود منبع شناخت ، هر پژوهشگريمراجعه به متون دینی
.شودروبرو می

بحث-2
در لغتدعا شناسی معنا-2-1

؛زندیمم همگنی از درخواست و اجابت دور اهیمعناشناسی دعا در اغلب موارد حول مف
قرشی . )1،139ج : 1375طریحی، (المتعارفه ههی اإلجاب: نویسدمیدر این رابطه طریحی مثالً 

معنى خواندن و حاجت خواستن و استمداد است و ه بدعا: کندبیان مینیچننیامعناي دعا را 
یو گاه)6/نوح(فرارا فَلَم یزِدهم دعائی إِلَّا : ى مطلق خواندن از آن منظور است مثلگاه

الْحمد للَّه الَّذي وهب لی علَى الْکبرِ مثلو استمداد است درخواستمراد همان 
 یعمی لَسبحاقَ إِنَّ رإِس یلَ وماعإِس عاءمعنى خواندن میه یز بنتدعو) 39/ ابراهیم(الد-

ستن در حل مشکالت از و مدد خواصدازدندعا یعنی درواقع.)2،344ج :1371، قرشى(باشد 
مفهوملغت،ازنظردعا معنی درهرحالبه.)1371:9و نقوي، 1377:29جاهد، (خود خالق 
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دیده وضوحبهلفظ و معناي دعا نیزتطابق این مفهوم در کهنمایان است»خواندن«و »خواستن«
.شودمی

دعا در اصطالحشناسی مفهوم-2-2
.گرددبه یک اصل بازمىاًهمه تقریبۀولى ریش،شدهدادهمعنى دعا احتماالت زیادى ةدربار

بعضى دیگر آن را به معنى ایمان، و ؛اند دعا به همان معنى دعا کردن معروف استبعضى گفته
به معنى خواندن خدا در ايهعدبه معنى شکر، و ايپارهبه معنى عبادت و توحید، و برخی
است ه به پروردگار ن ایمان و توجها همااینۀهمۀا ریشام.اندتفسیر کردهدیشداها و سختی

.)173، 15، ج1374مکارم شیرازي، (
علمی است که ؛کندزیبایی و نیکی را تلقین میکند؛آگاه می؛آموزددعا متنی است که می

و در یک کلمـه کندمیو به خدا نزدیک در بهیروزمرگبرد و از را به معراج روحانی میروح 
گـر یدعبـارت بـه .)8،261ج ، 1386شـریعتی،  (دهـد  مـی تیتربتعلیم و ،و فارغ از پاسخ دلخواه
و شـود  مـی پاسخ داده ،است که گاهی با دهشياثرگذاریتیتربجوانبخواستن از خدا داراي 

پاسـخ  درهرصـورت ت این اسـت کـه   چه مهم اسآن.شوداجابت میبرآورده نشدن گاهی هم با
ي کـانون غیـر مـاد   يسـو بـه اصـوالً کشـش روح اسـت    ،در اصطالحنیایش دعا و . شودداده می

مضـطربانه و طلـب یـاري و اسـتعانت و     ۀع، نالـ نیایش عبارت است از تضـرّ ،طورمعمولبه. جهان
. محسوسـات م همـۀ م ِدرونـی و مسـتمر و دورتـر از اقلـی    گاهی یک کشف و شهود روشن و آرا

خـدا و یـا حالـت پرسـتش     يسـو بـه پـرواز روح اسـت   ،توان گفت که نیـایش میگریدعبارتبه
،نیـایش و بـاالخره سـرزده اسـت  حیـات از او  ةی کـه معجـز  أیبه آن مبـد است نسبت ياعاشقانه

، کـل آفریدگار همـه هسـتی، عقـل    نمودار کوشش انسان است براي ارتباط با آن وجود نامرئی،
بـا  کـارل  الکسـیس  . )1378:33شـریعتی،  (مـا  قدرت مطلق، خیر مطلق، پدر و منجی هر یک از 

از نقـل اوراد فرمـولی، حقیقـت نیـایش یـک حالـت       نظـر صـرف :نویسـد اشاره به مفهوم دعا می
بـه عقیـده   ).جـا همـان (شـود  کند که در آن دل به خدا جذب میعرفانی ِپرگدازي را مجسم می

شـاید  . وشش بایـد بـه دل باشـد نـه بـه دمـاغ      خداست و این کيسوبهششی و، دعا کبرخی دیگر
از موجـودي  از سـر نیـاز  اسـت  خواسـتن چیـزي   ،آن باشد که بگوییم دعابهترین تعریف از دعا 

انسان است که با فقـر خـویش رو   ي بیانِحقیقت هر عبادت وجه وجودبرخی،یا به گفته .فیاض
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. )1384:5، سـلمان پـور  (کنـد  انـد و از او طلـب رفـع فقـر مـی     خونموده و او را مـی یغنيسوبه
نیچنـ نیـ اعکـاس آن اسـت   و انفقر وجودي نمايتمامآینهکه صحیفه سجادیهاز نمونه عنوانبه

ونَهـا حیلـی، و   اللَّهم و لی إِلَیک حاجۀٌ قَد قَصرَ عنْها جهدي، و تَقَطَّعت د:خوانیممی
 هجائوح رْفَعنْ یا إِلَى مهفْعی ری نَفْسل لَتوک سادیه، دعاي (1إِلَی13:71صحیفه سج(.

اثرات تربیتی دعا-2-3
ه هر جامعه باید به آن توجتیتربمسائلی است که دستگاه تعلیم و جسمانی از اهمتیترب

و اجرایی آن برگرفته از متن گذارقانونهاي ز که تمامی دستگاهدینی نیۀدر جامع. اي کندویژه
باید بر رشد و گسترش تیتربس بر این وجه از ه خاص شارع مقدبه دلیل توج،دین است

را ارائه ذیلتوانیم تعریف یجسمانی متیترببراي لذا . جسمانی اهتمام وافري بنمایدتیترب
ي هاي وکه باعث سالمتی فرد یا پیشگیري و درمان بیماريیتیتربيهاتیفعالبه مجموعه :دهیم
یابیم که بشر براي غلبه بر اگر به تاریخ نگاهی بیندازیم درمی.شودجسمانی گفته میتیتربشود 

:هاي جسمانی خویش تنها دو راه در پیش رو داشته استها و رنجبیماري
درمانی، داروهاي شیمیاییانند گیاه؛ از طریق دارو و درخواست از طبیبان مروش مادي:الف

دعا درمانی یا ایمان (به درگاه خداوند شیایو ن؛ از طریق دعا روش معنوي:ب
.)25: 1386، بهشتی()درمانی

انـد  ختهنشـنا یدرستبهو روانى آن رایتیتربها که حقیقت و روح دعا و اثرات آنباید گفت 
مـردم را  چراکـه دعا عامل تخدیر است، : گویندمىگاه.له دعا دارندأایرادهاى گوناگونى به مس

و بـه  فرسـتد و پیروزى، به سـراغ دعـا مـى   ل پیشرفتیو کوشش و استفاده از وساتیفعاليجابه
،آیا دعـا کـردن  اصوالً: گویندگاه مى! ها دعا کنندهمه این تالشيجابهدهد که ها تعلیم مىآن

؛او بـه مـا محبـت دارد   ؛دهـد حت بداند انجام مـى فضولى در کار خدا نیست؟ خدا هرچه را مصل
دلخـواه خـود از او چیـزى    پس چـرا مـا هـر سـاعت مطـابق     ؛داندلح ما را بهتر از خود ما مىمصا

ضا و تسـلیم در برابـر   ها گذشته آیا دعا منافات با مقام راز همه این: گویندو زمانى مىبخواهیم؟
خداوند ندارد؟ةاراد
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و معنـوى دعـا و   یتـ یتربکنند از آثار روانـى، اجتمـاعى و   دهایى را مطرح مىها که چنین ایراآن
گـاهى احتیـاج   ها به تکیـه کردن ناراحتیبرطرفت اراده و ؟ زیرا انسان براى تقویاندغافلنیایش 

).639، 1ج:1374،مکارم شیرازي(سازد غ امید را در انسان روشن مىدعا چرا.دارد
اثـرات  رود؟ هایی از دعـا مـی  هچه فایدچگونه باید دعا کند؟ اصالً امیددعا چیست؟ انسانواقعاً

د؟شودعا چگونه و به چه شکل در ما پدیدار مییتیترب
کـه در صـورت شـناخت    هـایی دارد م که دعا اهداف و حکمتپیش از هر سخنی باید بدانی

-العی از آن نداشتهگونه اطّیچقبالً هبساچهگنجی که .شویممینائلبه گنجی بسیار عظیم ها آن

هاي گوناگون در مورد دعـا سـخن   مختلف و به مناسبتيبه انحا،هیادعو 2میکرقرآن در .ایم
در .دگـرد حاصـل مـی  نـی از دعـا   معیۀ، شناخت و اندیشهابه توسط ایندرمجموعکه شدهگفته

قُـلْ  ۀ آی،آنۀ که نموناستشدهدادهدعا له أزیادى به مستیاهمآیات قرآن و روایات اسالمى 
ولـى  . اسـت )77/فرقان(لزاماً ما یعبؤُا بِکُم ربی لَو ال دعاؤُکُم فَقَد کَذَّبتُم فَسوف یکُونُ 

ممکن است قبول این امر براى بعضى در ابتدا سنگین باشد که دعا کردن کار بسیار آسانى است 
! یچـاره اسـت  افـراد ب فعـل ین فراتر نهند و بگویند دعا کس ساخته است، و یا قدم را از او از همه

!نداردیتیاهمکهنیا
کـه یدرحـال .نگرندطش مىید که دعا را خالى و برهنه از شراشوناشى مىنجایازاولى اشتباه 

ۀشـود کـه دعـا وسـیل    ثابـت مـى  وضوحبهط خاص دعا در نظر گرفته شود این حقیقت یاگر شرا
نخسـتین شـرط   درواقـع  .پیوند نزدیکى است میان انسـان و خـدا  است براى خودسازى ويمؤثر
در . )173، 15ج:1374،مکـارم شـیرازي  (.خوانـد شناخت کسى است کـه انسـان او را مـى   ،دعا

الدعاء سالح المؤمن، و عمود الدین، و نور السـماوات و  خوانیممىصروایتى از پیامبر 
خـوانیم مى، ععلى ،یث دیگرى از امیر مؤمناندر حد.)اابواب الدع،2ج:اصول کافى(االرض 

الدعاء مفاتیح النجاح، و مقالید الفالح، و خیر الدعاء ما صـدر عـن صـدر نقـى و     
ه دهـد کـ  در زنـدگى انسـان حـوادثى رخ مـى    ها اصوالًگذشته از همه این.)جاهمان(تقى قلب 
امیـد پیـروزى  يسوبهى باشد اریچهتواند ددعا مى.بردیفرومس أاسباب ظاهرى او را در یازنظر

به همین دلیـل دعـا بـه هنگـام حـوادث سـخت و       .س و نومیدىأبراى مبارزه با یيمؤثرۀو وسیل
اثــر ،روانــىازنظــرو بخشــدنیــرو و امیــدوارى و آرامــش مــىفرســا بــه انســان قــدرت و طاقــت

و نـد اگیبندراز، ابکه ابزار زندگی باشنددعا و نیایش قبل از آنباید گفت .دداريانکاررقابلیغ
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کـه سـفره نـان را    و برتـر از آن کنندمیکه خواهش تن را ادا کنند، حاجت دل را روابیش از آن
ۀخوانـدنِ خـدا نیسـت، کـه عرصـ     دعا فقط صحنۀ.دهندخشند، گوهر جان را فربهی میفراخی ب

اسـت و در  هیدوسـو خن گفتنـی  شناختن او هم هست؛ مونولوگ نیست، دیالوگ هم هسـت؛ سـ  
شـود  شود هم شناخت؛ هـم پـاالیش روح مـی   این مکالمه و مخاطبه است که هم انس حاصل می

1378:8سروش، (خرد گردد هم ت ایمان؛ هم دل خرسند میهم تقوی(.
به حلراهداند که این فطرت میحکمبهاست و حلراهانسان هنگام مشکالت در جستجوي 

باز ،ناتوان باشدهرچقدرنیز رگ باشد و انسان بزهرچقدرینکه این مشکل و ادست خداست؛
اما خدا .او بدوزد و از وي استمداد کنديسوبههاي منتظرش را تواند نگاهخدایی هست که می
شویم؟ زبان مخصوص این ارتباط چیست؟ترکینزدتا به خدا میآوريروکجاست؟ و به کجا 

و یا بهتر صآنان که در عصر پیامبرمردم است و تنها مختص بهروي همهفراهااین پرسش
-با مشکالت مواجه میما نیز هرگاه .استاند نبودهزیستهمیعلیهم السالم پیامبرانعصرهم، بگوییم

مدرسی، (میبخوانجا تر باشیم تا او را در آنجوییم که در آن به خدا نزدیکمیشویم جایی را
1371:126(.

ـ  :دهدپاسخ میگونهنیاهاي فوق را شکریم پرسقرآن إِنِّی وإِذَا سأَلَک عبادي عنِّـی فَ
وعد أُجِیب قَرِیبه   ـملَّهنُواْ بِـی لَعؤْملْیی وواْ لتَجِیبسانِ فَلْیعاعِ إِذَا دونَ  الدرْشُـدی

.)60/ غافر(»ب لَکُمو قالَ ربکُم ادعونی أَستَجِ:ای؛ و)186/ بقره(
دعـا  .نمـود خواهد شاجابتشود که هر که خدا را بخواند خدا حتماًاز این دو آیه روشن می

همچـون تلقـین اصـول    و نیازهـا، همچـون شـعار اسـت؛    هـا تکرار خواسـت ی خواستنکردن یعن
قـدس  ميهـا آلدهیـ اهـا و  درخواسـت داشـتن نگـه همچون با تازیانۀ نیایش زنده . اعتقادي است

و یروزمرگـ نیـز گرفتـار   ي پسـت و  مـاد سرشـت  و تیـ نیعدربندکه روح انسانی است براي این
محسـوب  اجابـت البته این اجابت یا به ایجاب است یا سلب، که در هر دو صـورت  .ابتذال نماند

یا از آن اسـت کـه   ،رسدنمیاجابته بیشتر دعاها باگرلذا.)2،501ج: 1360طبرسی، (شود می
دعـا، دعـا نیسـت    در این صورت؛داندنمیداند و بندهخدا میوصالح بنده نیستبه بت آن اجا



١٢١| و تالش در شئون زندگی» دعا«بررسی تاثیر تربیتی 

اذا : چون خدا فرمـوده ؛ست که اخالص در دعا نیستایا آن؛ وکه قبول شود بلکه نفرین است
خـدا را  ،ق مـادى نکنـد و خـدا را بـا اخـالص نخوانـد      یـ تا انسان قطع از عال.ادعونى-دعانى

خـود را  که انسـان  وقتی.دیگر نیز تکیه نموده استيجاهابهبلکه در حین دعوت ؛تنخوانده اس
أَمـنْ  :اجابت خواهد شـد خدا روى آورد حتماًه گردید و فقط بدیناامدید و از هر درى طرضم

 فکْشی و عاهضْطَرَّ إِذا دالْم جِیبی وءانسـان کـه  آن استد از اضطرار مرا. )62/ نمل(الس ،
کـه نبایـد   مطلبـی .روشـنگر اخـالص در دعاسـت   ،کلمه مضطر. از هر سو بسته ببیندراه عالج را

کنند که اثر دعا بایـد  بیشتر مردم فکر می.دور داشت تالش بعد از دعا و در وقت دعاستازنظر
آن ه طـور خـرق عـادت و یـا نزدیـک بـ      هیحتسب باشـد و مـا کـارى نکنـیم و دعـا بـ      من حیث ال

پـى وسـیله بـود تـا خـدا      بلکه باید پس از دعا و در حین آن تالش کرد و در !نه.شودمستجاب ب
ها اثر دعا نسبت به بنده ضـرورى و  شته از اینگذ....غُوا إِلَیه الْوسیلَۀَ و ابتَ: ردآومقصود را بر

ب بش سـ اییدرگاهش و استمداد از کبریـا ه ه بزیرا یادآورى خدا و توج.انفکاك استرقابلیغ
در مـورد  1امرسـون رالـف والـدو  .)2،344ج : 1371قرشی، (هست قرب است و این اثر پیوسته 

کـه چیـزي دسـتگیرش شـده     ه مگـر آن وقت نیایش نکـرد کس هیچهیچ:گویدمیاستجابت دعا 
بـه چـه معناسـت؟ چـه انتظـاري را      اما این فراخوان قدسـی  . )1378:40به نقل از شریعتی، (است 

گشاید؟دهد؟ هدف از بیان آن چیست؟ گستره افق انسان را به کجا میمیروي ما قرار فرا
:براي به دست آوردن معناي دقیقی از آن، باید سه نوع رابطه دعا و تالش را تحلیل کنیم

تنهـا بـا  ،امـا دعـا در جـذب و دفـع اسـباب     ؛تالش و دعا دو عنصر سازنده هسـتند .١
.)رابطه طولی با تالشدر (است مد تالش، کارآبرهیتکحصول شرایط و 

اسـت  مد در برآوردنِ نیازها کارآییتنهابهست که اايدعا عنصر مستقل و سازنده.٢
.)رابطه عرضی با تالشدر(
تنها عنصر سازنده است و دعا صـرفاً نـوعی احسـاس درونـی اسـت کـه بـه        ،تالش.٣

.)نه عرضی، نه طولی(دهد انسان آرامش می
حیـات بـراي انسـان قابـل     خواهیم دید که دو نوع،داشته باشیمعالم هستی توجهکلبهاگر ما 

فهـم قابـل گونه استدالل لزومـاً بـراي کسـی    البته این. حیات دنیوي و حیات اخروي:تجربه است

١. Ralph waldo emerson
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بحـث  دانـد از دایـرة  الّا کسی که حیات را منحصر در طبیعت مـی معتقد به معاد باشد وکهاست 
مد در زندگی نقشی سـازنده را  ابزاري کارآعنوانبهتواند عا میدر چنین شرایطی د. خارج است

هـا گسـترش   کننده را تا دوردسـت افقِ دید ِدعا؛را هموار و توجیه کندمصائبل ایفا نماید؛ تحم
تنها در این صورت است که آرامـش درون  .نیرو بخشد و برون را با تالش،درون را با امید؛دهد
و با توجـه درمجموعتالش و هدف رابطه ، درمجموع.رسندمییهارمونینوعبهادانی برون با آب

:ر استبه سه گونه قابل تصودعاکنندهبه 

دعا             دعا                 دعا

فرد           انگیزه           تالش و کوشش          هدف و احساس لذت مـادي و معنـوي   ) الف
4)ضورانسانِ کوشا و احساس ح(

انسـانِ  (فرد          انگیزه           دعا            پوچی             شقاوت و احساس تنفر از مبدأ ) ب
5)ایستا و احساس غرور

انسـانِ پویـا   (انگیزه          سعی و تالش            هدف و احساس لذت مادي فرد ) ج
.6)و احساس سرور

تبیین و تقریر-2-4
تنهانهمانه است که انتظار از دعا در نمودار الف همان دیدگاه عقلی عال: ولدگاه ادی
که توضیح این. ستهم همسلمان ِکوشاةپسندیدهايویژگیاز بلکه ،و معقولاستممدوح

کند و و عزمی راسخ، تالش و کوشش میباارادهشخص از لحظه شروع براي رسیدن به هدف 
داند، براي دستیابی به وي میگریدعبارتبه. شودغافل نمیخدااز یاددر این راستا هیچ لحظه 

ها، حکمت خداوندي اقتضا هدف، لوازم و اسبابی الزم است که در صورت موجود بودن آن
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اما با توجه به دو نوع حیات، راضی به این مقدار کمینه از هدف . هدف موجود شودکهکندمی
نتیجه یراحتبهز هدف را از جمع بین تالش و دعا، مقدار بیشینه اخرد خُردش چراکه. شودنمی
زیرا؛شودبسیار اخالقی می،فرد در این نموداراست کهأثیرات این ایده، آن از ت. گیردمی

پندارد که با تالش و میاما بزرگموجودي کوچک ،هستیخویشتن خویش را در دایرة 
ِتالش است همنشینجا عنصر دعا این. کوشدمیدفه به خدا براي رسیدن به هکوشش و توج
چه که نبودش طبق آنبه خاطر این. 8یبیترتاست تا 7یتیترباي طولی و اثريکه داري رابطه

کند که به هدف میها فقدانش جایی نمود بیشتري پیداتن؛هدف نیسترسیدن بهبیان شد مخلِّ
وسیله انسان بهگریدعبارتبه.بسنده کرده باشد)مقدار کمینه(يمادو صرفاً به چیزي رسیده 

بدیهى است کوشش .کندبراى درك فیض خداوند پیدا مىه و شایستگى بیشترى توج،دعا
عین تسلیم در برابر قوانین آفرینش است، نه چیزى ،براى تکامل و کسب شایستگى بیشتر

- و بندگى است، و انسان بهدعا یک نوع عبادت و خضوع،گذشتهها ایناز همه .آنبرخالف

یتیتربطور که همه عبادات اثر و همانکنداى به ذات خداوند پیدا مىزهه تاوسیله دعا توج
بینیم امام لذا مى.)641، 1ج،1374،مکارم شیرازي(بود عا هم داراى چنین اثرى خواهد د،دارد

،2ج :اصول کافى(بمسالۀ ان عند اللَّه عز و جل منزلۀ ال تنال اال:فرمایدمىع صادق 
338(.

فرهنـگ انسـانی مشـتعل و فـروزان     عشق را در ۀدر طول تاریخ، بارقتنهانهنیایش و پرستش 
، موجب تلطیف دائمی روح انسان یتیتربعوامل نیتربزرگیکی از عنوانبهبلکه ،داشتهمینگه
سـفانه  سـأله دیگـري کـه متأ   م: انـد گفتهدر این رابطه برخی . )1378:167شریعتی، (است شدهمی

وسـیله کسـب   کـه نیرازایـ غشود این اسـت کـه اساسـاً دعـا     نمیکم صحبت شده و یااشدرباره
و یتـ یتربیعنـی نفـس نیـایش و پرسـتش، عامـل      ،کننـده باشـد، نفـس آن   عاموارد احتیاج براي د

رود و بشـر یـا رو بـه رشـد عقلـی مـی      ،تـاریخ طول در متأسفانه.روح نیایشگر استکنندةتربیت
اسـرار و  عنـوان بـه ، طـرت و احسـاس و عرفـان و اشـراق او    بسیاري از اسـتعدادهاي موجـود در ف  

تیکامالً سـنّ ایو شود وپی دچار میشود و به قول کارل به آنترفلج مییهاي معنوي ِروحسرمایه
مانده از ائمهيجابههیادعات ز اثرشاید یکی ا. )163:پیشین(گذارد شود که عقل را کنار میمی

ائمـه بـا ترسـیم دو    گـر یدعبـارت بـه . این اعتقاد در آنان باشد، پروراندن در فرهنگ غنیِّ شیعیع
. انـد تبلیغ و تشویق کـرده ،یدوزندگدعا به آبادانی هر ري ابزارِ سازندةکارگیهگونه حیات و با ب
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ـ   روزههمهشود که دعاهایی که با این توضیح معلوم می شـود،  ی شـنیده مـی  از طـرف افـراد خاص
؛ ریکم تـأث تأثیرند و یا یا کامالً بی: چنانچه فاقد ابزار و اسباب الزم باشند از دو حال خارج نیستند

دعـوت بـه چنـین فعلـی موجـب      . خواهد بـود انکاررقابلیغنقش تالش، مهم و درهرصورتکه
رمعقـول یغمـذموم و  . شـود مـی اشمسـیر سـازنده  خارج کردن آن ازاز دعا وانتظار بیش از حد

دعوت به چنین فعلی، دعوت به پوچی . طبیعی استثیر بودنش نیزتأبدیهی، و بیبودن آن امري 
خیلـی زیـاد یکـی از علـل انحطـاط مسـلمانان در دنیـاي مـدرن         احتمـال بهو خمودگی است که 

دعـا شـدن خصیصـه افـرادي     منفعل شدن براي رسیدن به هدف و دست به دامـن  . امروزي است
کـامالً مشـروع   بنـابراین ؛ دارنـد و نظام مبتنی بر حکمـت الهـی  از دعاینامشروعاست که انتظار 

اسـت  نـامعقول حالنیدرعولی ؛هاي خود از خدا کمک بگیریماست که براي کسب نیازمندي
است بـه دعـا   سریمچه به کوشش آنهاي ما جامه عمل بپوشاند و یاهوسکه از او بخواهیم تا به

ت را از بشـری ،دعـا در کنـار تـالش لفـۀ ؤمبا ترسـیم  عائمه اطهار. )1378:38شریعتی، (کند عطا 
، به دعـاي  هیادعگاهچیه. اندطرحی نو درانداختهرهانیده و براي سعادت ويییگرايمادظلمت 

دسـت  نزلـه مبـه مناجـات ا در دعـ تیـ اهمادن از گوشزد کردن و خبر د.دانصرف دعوت نکرده
-بـود چـرا خـود معصـومین چنـین نمـی      گونـه نیااز سعی و کوشش نبوده و نیست؛ اگر دنیکش

س ابـزاري مقـد  ،ها همیشه دعا را در کنار تالش و کوشش، براي رسـیدن بـه هـدف   آن؟کردند
ـ   به گـواهی تـاریخ، نمونـه بـارز    . اندها کردهآن سفارشموردشمرده و در  ر خـود  ایـن طـرز تفکّ

به اسم صه نگرش آنان براي بشریت این بوده که با ایجاد فضایی روحانی مشخّنیترمهم.اندآنان
؛هدیه کنندرا یعنی رهایی از احساس پوچ و مضمحل دوري از خدا دعا، بیشینه مقدار از هدف،

مطالبـه  کـه روسـت نیـ ازا.دباشـ اي که فقط قلوب بیدار و آگاه قادر به رصد کردن آن میهدیه
.دعا نیستزوربه،دیبه دست آبه لیاقت و کار و اندیشه چه بایدآن

-شـکل مـی  یپویـای ؛دنـ کنه به خدا، کارها معنی و مفهوم پیدا میدر اثر توجکه خالصه این

و شـود مـی ]و نـه نمـادي  [يادیـ بناصلی ،اخالقی زیستن.گرددمیها نمایان تفاوت تالش؛گیرد
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شود که در شرایط اي میو مشکالت ِعدیدهمصائبل حمانسان در این مجموعه قادر به تکه این
.کردکمر فرد را خم میدیگر یقیناً
وعده که خداى تعالى است و آن ایندور داشتازنظرآن را که نباید نیز هست اى نکته

و چون این قید چیزى زائد بر ؛ إِذا دعانِد کرده به قیدخود را مقی» أُجِیب دعوةَ الداعِ«
آن را آوردنو صورت دعا باشد، نه اینکه مجازاًفهماند که دعا باید حقیقتاًد نیست، مىیمق

م را عال«، و یا »کندبه سخن ناصح گوش بده وقتى تو را نصیحت مى«:شودگفته میوقتى .باشد
منظورمان این است که آن نصیحتى را باید گوش داد که ،»م باشد احترام کنعالکهیدرصورت

یعنى ؛عالم باشداًلمى را باید احترام کرد که حقیقتو آن عاصف به حقیقت خیرخواهى باشدمتّ
مطلق و هرچنداجابت ةفهماند که وعدرا مىایننیز إِذا دعانِعبارت.به علم خود عمل کند

ش اعا کند و علم غریزى و فطريدحقیقتاً،ا این شرط را دارد که داعىاست، امدوشرطیقیب
ى یچون دعاى حقیقى آن دعا.قلبش با زبانش موافق باشد،کالمکیدر اش باشد و خواستهأشمن

دعایی نه .ر، زبان قلب و فطرت که دروغ در کارش نیست آن را بخواهداست که قبل از زبان س
و حقیقت و يجدو راست و شوخى و دروغبهچرخد، ر، که به هر طرف مىتنها زبان سکه 

.)2،46ج:1374طباطبایی، (باشد ن مبین آمجاز
ثمر جلوه دعا و بیاز هرگز به معنی دست کشیدندعاکنندهشویم که انتقاد از یادآور می

اي از بلکه به معنی انتظار معقول و محمود از دعا است که هنوز بسان شکوفه.نیستدادن آن
.خبریممحتویاتش بی
نیز پر گرفتنشفار رفع امراض جسمانی و نقش دعا دناقص هم به مقوله هرچندگریزي 
آیا با این .استقرارگرفتهمورد تذکّر اصحاب رسانه که همواره اي مقوله؛بیراه نیست
امراض شویم؟ مگر شفاي تالشی دست به دعا براي گونهچیهمعقول است بدون ،توضیحات

گفته شود،در جواب؟ ممکن استشونددعاها منجر به شفا شده و یا میگونهنیاچند درصد 
در پاسخ باید گفت دعاهایی که اینجا شفا یافت؟در اثر دعاپس چرا فالن شخص و یا فالن نفر 

کنند و خبري دعا میهرروزطیف وسیعی از جامعه است که ةگیرند، دربرنظر استمد
هاي گییچیدپ! فاً در اثر دعا بوده باشدتازه از کجا معلوم که شفاي آن شخص صر! ابندیینمباز

کس پوشیده اجتماعی زیستن است بر هیچۀکه الزمها در آناین دنیا و گره خوردن سرنوشت
آیا واقعاً آمارش قابل استناد و استدالل ،باشدطرف مقابلکه اگر حق با ضمن این.3ستین
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تعلّجان بشریت شده بود و مخفی ماندن بالي،پیشها مگر نه اینکه امراضی که قرن؟است
هاي پزشکی در اثر تالشهامروزبود، شدهلیتبدبه خرافاتی مهلک در اثر نبود دانش کهآن

یا اگر ؟واقعاً دعا نبودهطبق گفته برخی ها آیا دعا در آن زمان؟و پیشگیري استکنترلقابل
وقت به دعاي صرف هیچماهیادعکه مگر نه این؟ریکم تأثشاید هم بوده، یا ریتأثیببوده 

/ نجم(سعى وأَن لَّیس للْإِنسانِ إِلَّا ما :فرمایدکه قرآن کریم میمگر نه این؟اندعوت نکردهد
مندي از فیوضات بهرهکه حاصل جمع ایمان و عمل صالح است که منجر به مگر نه این؟ )39

ضرورت عملوصف البالغه در در نهجعمگر نه اینکه حضرت امیر؟شودمی»جنات تجري«
ها همگی این؟ )337نهج البالغه، حکمت (وتَرٍ کالرّامی بِال الداعی بال عملٍ:ده استفرمو

که از پیش براي خودمان درست یرمعقولیغرا چگونه باید توجیه کرد تا به باور خرافی و 
!مزنیایم رنگ و لعاب واقعی بکرده

» عادي باشد چه محال عقلیلچه محا«دعا به امر محالگویندکه برخی میاینباید گفت 
کند نباید منافی با حفظ چه را که طلب میگیرد کامالً درست است؛ زیرا انسان آننمیتعلق 

که یک فرد به آرزوي خود خداوند نظام احسن خلقت را براي اینچراکه. نظام آفرینش باشد
ه تعداد مسلمانان در جنگ بدر کآن نمونه تاریخی. )1371:17نقوي، (زند برسد بر هم نمی

عالوه بر آرایش نظامی مسلمانان به دعا نیز صپیامبر. ار بود اتفاق افتادکمتر از کفّمراتببه
مسلمانان پیروز ،نددرسانکه امدادهاي غیبی نیز یاري میکه در یک جنگ نتیجه آن.پرداخت

اگر تالش این است که کرد ارائهاین بحث ی توان در مقام تحلیل عقالنچه میآناما .شوندمی
درواقع.بودگذار نمیکدام تأثیرغیبی و نه دعاي پیامبر هیچامدادنه ،مسلمانان نبودهمتو 

،غیر این صورتدرو ا والّ؛ا شوندي است که باید مهییی و قوام دعا به وسایل و عوامل مادآکار
که همانند جنگ بدر در مقام قیاس همین بس که در جنگ احد .ثیر خواهد بودتأبیدعا

مسلمین دعا تیموفقبه کناري رفت و براي صاکرمپیغمبر ،آرایش نظامی صورت گرفته بود
مانان شکست مسل،سرپیچی کردندص گردنه از دستور پیامبرمسئولاما چون پنجاه نفر .کرد
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- م شهید میالشأن اسالپیامبر عظیمادیزاحتمالبه، عامام علی هاي رشادتنبود خوردند و اگر 

.شدند
بار دیگر تالش و تکاپو ،قدرمانگرانیده که با بازبینی میراث آیا وقت آن نرسبنابراین 

کی تا . شوندربه جا تجیکباهمه سعادت و سیادت دوبار،اسالمهیاولتا بسان قرون شکل گیرد
که دهدمینشانیخوببهیتاریخمطالعات باشد؟از دعا نامعقول باید انتظارچه وقتو تا 

ها فعال بودند و پویا و ما منفعل و ایستا و آن.بوديدیگرچیزرکرد دعا در زندگی مسلمانان کا
این دیدگاه يوسوسمتدعا به باید اذعان کرد، خوشبختانه انتظار مردم از . دعادست به دامن

.کندمیسیر 
از جامعه رواج یافته و رياشت همان است که در بین افراد بسیااین طرز برد: دیدگاه دوم

اعتقاد به چنین کارکردي از دعا را . گذاشته استجاي ب و بدي را از خود بهاثرات بسیار مخرّ
جوامعی شده که ریگبانیگردر تحلیل این دیدگاه که . دانستها باید سرچشمه تمام بدبختی

، باید فکنده استاها سایه روزي چشمه جوشان شادي بودند و اینک، حسرت و افسوس بر آن
معنى درواقع.)دیدگاه اولبرخالف(دارد دگاه از دعا برداشتی ترتیبی گفت که فرد در این دی

بلکه ؛آن دست به دعا برداریميجابهل و علل طبیعى دست بکشیم و یوسادعا این نیست که از 
کار ود بهل موجیشش خود را در استفاده از همه وسانهایت کوکهبعدازآنمقصود این است 

برهیتکه و و با توجبست رسیدیم به سراغ دعا برویمنجا که دست ما کوتاه شد و به ببستیم، آن
بزرگ مدد أدریغ آن مبدهاى بىو از کمکرا در خود زنده کنیمروح امید و حرکت ،خداوند

طبیعى وامل عيجابهها است، نه عاملى بستها و بناین دعا مخصوص به نارساییربناب.گیریم
، هدف- دعا با ورودش در چرخه فرد،به عبارت بهتر.)1،640، ج1374مکارم شیرازي، (

شود دستیابی به هدف تعبیر میشود که نبودش در عرض تالش به عدم میعنصري ابزاري
تالش و کوشش جانشین که دعا است این،این نگرشمشخصاتاز .)1378:152شریعتی، (

شود که فرد در اثر چنین باوري، رسیدن به هدف را تنها زمانی آشکارتر مینکته مهم . شودمی
نکته مهم . کندی میاثر تلقّپندارد و روح تالش و سعی را بیحاصل فرآیند ذهنی ِخویش می

احساس نوعی پوچی و تنفر از مبدأ به وي ،که اگر فرد در اثر دعا به مقصود نائل نشوددیگر این
و اگر احیاناً قصوري صورت شدهانجامدرست زیچهمهاو ازنظراکهچر. دست خواهد داد

ه نه ،داندمییشاءماه فاعلگرفته، آن قصور را متوجقابل ِغافل از خویشمتوج.
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؛شودمیخواستن چیزي از خداوند بیانعنوانبهدعا گاه توان گفت، میدر تبیین این مطلب 
بلکه خودش در ردیف ،شودیرنج، کار و زحمت نمر، علم و اراده و چیزي که جانشین تفکّ

دارد و این چیزي و عوامل است براي کسب آن چیزي که انسان بدان احتیاجهاتیمسئولاین 
نادرستی از مقوله بسیار زیبا چنین قرائتهرحالبه. هم علماست که هم اسالم بدان معتقد است، 

کند و براي ستخوش نامالیمات درونی میا دپیشرفت و ترقّی رهرگونهآفرینِ دعا، و عشق
و عقل و اخالق اجتماعی بر عهده تیانسانهایی که مذهب، از زیر بار تمام مسئولیتدررفتن
و انتظار شان دعا از مسیر واقعیخارج کرد.آیدمیحساببهیمهمجانشین ،گذاردفرد می

-میافراط،بعضی افرادکهنیابته ال.معقول داشتن از آن، دو ویژگی بارز این دیدگاه هستندنا

گذارند و میل را کنارر و تعقّدانند و راه تدبکنند و تنها دعا را براي رسیدن به مقصد کافی می
ه توج،دعافایدةحداقلچراکه.رسدچندان معقول به نظر نمی،کشنددست از کار و تالش می

به نقل (توکّل ل و عقأ:فرمودصیامبرپکه ضمن آن. به خداي یکتا و دل بریدن از غیر اوست
تمهید امور و به معنیینوعبهل در این حدیث شاید تقابل عقل و توکّ. )1376:13شاکري، از 

.کندل و دعا را به قسم دوم واگذار میباشد که تالش را به قسم اوبدانسپس تسلیم 
هرگونهکه عمالً فاقد است نشینخانههمان عنصر ،دعا در این دیدگاه: دیدگاه سوم

شاید بتوان .شوداي براي رسیدن به آرامش هم محسوب نمیی وسیلهیعنی حتّ!کارایی است
و ادیخود بنه عمیق به عقل آنان با توج. دانستبرداشت عیار این نوعجوامع غربی را نمونه تمام

نهایت تالش و کوشش د، کنه دعا در ظلّ آن مفهوم پیدا میه به معاد کگسست از هر نوع توج
ند که کنکسب میرا ییهاتیموفقخّر کردن آن و در آبادانی دنیا و مسندندبمیخود را به کار 

.نیستانکارقابل
همچنان ،هدف←د که فرمول تالشکنایجاب میيمادداوندي و طبیعت حکمت خ

ابل توجیه و تأویل یافت شود قینواقص،اي موارددر پارهالبته اگر . نخورده باقی بمانددست
از معایب این. اغماضقابل،در مقایسه با طیف وسیع جامعهفته شدگترشیپهمچنان کهو است
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خرسند از کارپاداش و احساستریناندیشند و به کممیي صرفاً ماد،رادکه افاست قرائت این
اما .مفهوم باشدبی، مبهم و شایداین جهانی و آن جهانییدوزندگها از تصور آن. گردندمی
اگرچه. آنان تغییر شکل دهدۀچه مهم است حیات دنیوي است که باید مطابق میل و خواستآن

،بخش نخستاز تفسیر ا باید گفت که حقیقتاً ام،شودکنار گذاشته مییدعا در این مورد به کلّ
رابطۀ تالش دارد و نهطولی باجا نه رابطۀدعا این. برآمده استیخوببه،يیعنی دنیاي ماد

به چیز همهدرواقع.شودفی میتکیه و اطمینان معرّرقابلیغو براي رسیدن به هدف هم عرضی؛
در نقد این دیدگاه همین بس که آدمی در چنین . چیزي دیگرو نه بهتالش بستگی دارد

.خواهد داشتاعتماد نيزیچچیهبه شود و وي میزدگی معنجوامعی دچار نوعی واپس
.همان ترسیم نمودار توحیدي است،اکارکردهاي دعنیترمهمیکی از شاید بتوان گفت

گونهنیا،9یابد مینیاز خود را فقیر و محتاج و خدا را مختار و بیبه این معنا که انسان وقتی
تواند در کنار میدر این صورت دعا .و به خیر برسداز غیر برهدشد که از این رهگذراندیمی

امه طباطبایی علّ.کندچندان او، کمک دوهاي توحیدي، به استحکام شناخت توحیدي یگر راهد
يسوبهنظر دعا شده را ،به معناى این است که دعاکننده»دعوت«و »دعا«کلمهکه بر آن است

مسئوله و یا زیادتر کردن آن از ناحیه یدبه معناى جلب فا»سؤال«و کلمه ؛خود جلب کند
نتیجه و هدف است براى منزلهبهپس سؤال .عد از توجیه نظر او حاجتش برآورده شوداست، تا ب

خوانى، تا روى و مىزنىرود صدا مىصى را که دارد مىاز دور یا نزدیک شخکهنیامثل.دعا
پس این .به این وسیله حاجتت برآورده شودپرسى تاچیزى از او مىوقتآن؛برگرداندخود را

و سؤال ؛سؤال علمى براى رفع جهل:جامع همه موارد سؤال هست،اى سؤال شدمعنا که بر
دیگر هاى و سؤالخودطرفبهیادتر کردن خیر مسئول حساب و سؤال به معناى زمنظوربه
.)2،43ج:1374طباطبایی، (

گیريیجهنت-3
هـاي او  آن اسـت کـه هـدف   مشکل نخسـت انسـان  بیان شد باید گفت آنچهبا توجه به همۀ

هماهنـگ  ،هـاي انسـان  امـا مشـکل دیگـر ایـن اسـت کـه گـاه هـدف        ،غالباً هدف واقعی نیستند
ط بایـد شـرای  ،خواهـد مـی کـه چیـزي   بدین معنی کـه انسـان  . هاي او نیستو تواناییبااستعدادها

، نوع خواستن و همه شرایط و وظایفی را که براي بـه  هاتیمسئولگوناگون این خواهش، اعمال، 
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همه عوامل باید فراهم باشند تا دعا ،به دیگر سخن.انجام دهد،وردن آن الزم بوده استدست آ
در زندگی پیشوایان ما وجـود داشـته   کهچنانآن؛عامل کسب یک نیاز عمل کندعنوانبهبتواند 
هـایی بسـیار   تنـگ و هـدف  ییهـا قالـب بسیاري از ما، همـه مسـائل زنـدگی خـود را در     . و دارد

-را کـه خـدا بـه مـا داده نمـی     زیرا نفس خود و مقدار طاقـت و تـوانی   کنیم،ه میمحدود، فشرد

رسـد، یکـى از دو چیـز را    شود و به هدف اجابت نمـى که مستجاب نمىییدعاجهیدرنت.شناسیم
لذا.، به آن اشاره شددعوةَ الداعِ إِذا دعانِگزارة آن دو چیز همان است که در فاقد است و 

ـ    اسـت؛ نـده مشـتبه شـده   دعاکنامربـر و واقعى نیستدعاى،دعایا الع نـدارد  مثـل کسـى کـه اطّ
که حقیقت امـر را  یا کسى.کندروى جهل همان را درخواست مىو ازاش نشدنى استخواسته

دانسـت کـه   اگـر مـى  مثالً.کرددرخواست نمىه،خواستکه چه را و اگر بداند هرگز آنداندنمى
اسـت هرگـز   مـرده درخواسـت شـفاى او درخواسـت زنـده شـدن     مردنـى اسـت و  ،فالن مریض

ه دعـا  و اگر مانند انبیا این امکان را در دعاى خـود احسـاس کنـد، البتـ    ؛درکدرخواست شفا نمى
؛یوس اسـت أکند از استجابت مى که دعا مىولى یک شخص عاد.شودکند و مرده زنده مىمى

کرد، حاال هـم  ى براى او در پى دارد دعا نمىدانست که بهبودى فرزندش چه خطرهاییا اگر مى
بِالْعبـاد  رؤُف چون خداوند ،شودمىمستجاب ن، دعایشدعا کرده،که از جهل به حقیقت حال

دعـا، دعـاى   نیـز امکـان دارد  .کنـد گاه با عطا نکردن دعاي او را اجابت میاست و )207/ بقره(
کنـد ت مىألاین معنا که به زبان از خدا مسبه؛دخواندر دعا خدا را نمىداعی ، لیکن باشدواقعى 

که توهم کرده در زنـدگى  امورى ؛ى یا امور وهمى استبه اسباب عادهمه امیدش،ولى در دل
وجـود نـدارد،   ) خوانـد مـرا ب کـه یدرصورت:اذا دعان(م ى شرط دویپس در چنین دعا.او مؤثرند

اسـت؛ خدا را نخوانـده ، دعاکنندهیقتو در حقبراى خداى سبحان نیست،دعاى خالصچراکه
و خـدایى کـه کارهـا را بـا شـرکت      کند که شـریک نـدارد  را مستجاب مىچون آن خدایى دعا
کننـدگان  پس این دو طایفه از دعا.نیستهاخداى پاسخگوى دعا،دهدم مىاسباب و اوهام انجا

ت ألو یا از خـدا مسـ  یستدعا ن،شانیدعاهایا زیرا .مستجاب نیستشانیدعاها،و صاحبان سؤال
باعث برداشت درسـت و دقیـق   مانیاستعدادهاشناخت ما از بنابراین؛ ندارند چون خالص نیستند

نیتـر مهمشاید یکی از.رساندمضاعف یاري میيباانرژما را در سعی و تالش شود ومیاز دعا
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الم نمعصومیادعیه رسیده ازاثرات ا هـدف انسـان را در زنـدگی    د تکوشناین است که میعلیهم السـ
باخـدا ا در اثـرِ پیونـد   جـانش ر گسـترش دهنـد؛   هـا دوردسـت افق دیـد وي را تـا   کنند؛حیتصح

دعـا بـه   ۀواسـط بـه و او را دنـ شـان ده پاداش ندرخورس و شش را مقدو تالهمتآرامش دهند؛
به معنـی  تنهاهنشدانیبچه آنهمۀ . استهبه درکش نبودد که بدون آن قادرمکانی رهنمون شون

هـم  و معقـول نفی اراده و قدرت خالق هستی نیست، بلکه قرائتی عالمانه از دعا است که ممدوح
عـد  و دعـا، ب عـد جسـمانی  اما از این نکته نیز نبایـد غافـل شـویم کـه تـالش و کوشـش، ب      . هست

فراسـوي ا تـا  دید انسـان ر ترکیب این دو، گسترة. دبخشعنوي افراد را بسیار نیرو میروحانی و م
.بخشدرا مفهومی تازه مییوزندگدهد هستی گسترش میبام 

هانوشتپی
و حـدیث مراجعـه   کتب اخبـار  بهست که بایدهو اوقات و فضیلت دعا مطالبى شرایطدرباره. 1

ج و90،362ج :کتاب الدعا و بحـاراالنوار ؛ 2،466ج :کافی:در این خصوص بنگرید به. شود
.و دیگر کتب356:الدعواتمنهج؛92:2

.77/فرقان ؛53/انعام ؛ 36/غافر ؛80/اعراف : براي نمونه رك. 2
منـان اسـت رد   ؤخان با همین شیوه، تأثیر دعا را نیز بـه آن صـورت کـه عـرف م    سر سید احمد. 3

ها را تغیـر  تواند آنچیز نمیاست و هیچریناپذیتخطوي معتقد است که قوانین طبیعت . کندمی
دعا را نباید با ةبه عقیده او فاید!ها کاري صورت دهدآنبرخالفتواند حتّی خدا هم نمی،هدد

بلکـه تـأثیر آن همـان اثـر     ،و قبولی معنی نداردچه اصوالً چنین رد؛استجابت و یا رد آن سنجید
هاي ناشی از وقایع ناگوار زنـدگی  است و رنج و اضطرابواردشدهروحی است که بر اشخاص 

کـه ایـن   گـردد اضـافه مـی  .)1376:222به نقـل از خرمشـاهی،   (دهد صاحب دعا را تخفیف میِ
موجـودات را آفریـد و در   خـدا  وقتى معتقدندهاآن. شده استمطرح، دیدگاه از طرف یهودیان

؛شـد رونیـ بفات جدیـد از دسـتش   و زمام تصـرّ گیرى کرد، کارش تمام شدو اندازهها تقدیر آن
ـ گیـرد ایش را رانده صورت مـى ازل قضآنچه از  قضـاى  ي توانـد جلـو  ى خـودش هـم نمـى   و حتّ

چـون کـار از  ؛بداء و اسـتجابت دعـا مفهـومى نـدارد    پس دیگر نسخ و .خود را بگیردةشدرانده
بحث جـالبی  ،در رد نظریه احمدخانطباطبایی امه علّ.دررفته استو از دستش شدهتمامناحیه او 

.)1380:252عضیمه، ؛2،45ج1374طباطبایی، : رك(است واندنیکند که خرا بیان می
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.دعا در این نمودار، همنشین تالش و در طول آن است. 4
.دعا در این نمودار، جانشین تالش و در عرض آن است. 5
.نشین و بدون ارتباط با تالش استدعا در این نمودار خانه. 6
.یعنی عنصري سازنده در روح فرد؛ 7
ي منجـر بـه تشـکیل    و یا با مشارکت عرضی در امـور مـاد  ییتنهابهبه این معنا که خود ترتیبی. 8

.هدف یا خواسته شود
9 .یدمالْح یالْغَن وه اللَّهو الْفُقَرَاء إِلَى اللَّه أَنتُم ا النَّاسها أَیی.
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