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چکیده
یکی از افعال مورد تأکید دین اسالم ،دعا کردن است .دعا به معناا حات ت باا
خداوند متعال است که گاهی مقارن با حاجت خواساتن نیام میگاردد .یکای از
چالشها در باب دعا ،کیفیت استجابت است؛ زیرا استجابت دعا ،توسط خداوند
متعال حورت میپذیرد ،درحالیکه ذات خداوند متعال ،تغییرناپاذیر و اساتجابت
دعا نیازمند تغییر در اجابتکننده است .در این پژوهش ،ابتدا باه حقیقات دعاا و
برخی از آداب و شروط اساسی دعا پرداخته شده و سپس ارکان استجابت دعا که
شامل خداوند متعال ،وسائط فیض و نفوس انسانی است ،مورد تتلیل قرار گرفته
است .از جمله نتایج بدست آمده ،این است که استجابت دعا حقیقتاا متعلاب باه
خداوند متعال است و وسائط فیض ،همچون ّاولیاء ،مالئکه و نفاوس انساانی ،در
طول اراده الهی قرار میگیرند ،نه در مقابل آن ،لذا از طریب استجابت ،نه تنهاا
نقصی به خداوند متعال نس ت داده نمیشود بلکه کمال الیتناهی خداوند متعاال،
اقتضا چنین تأثیراتی را در عالم دارد.
واژگان کلیدی :خداوند متعال ،آداب دعا ،ارکاان اساتجابت دعاا ،تقویات
نفس ،ع ّ
ودیت.
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دعا کردن ،یکی از افعال جوانتی بسیار ّ
مهم است که به دن ال آن ،شخص دعاا کنناده
میتواند آثار واقعی و تکاوینی را در عاالم ایجااد نمایاد .مساأله اساسای آن اسات کاه
چگونه میتوان چنین آثار را پدید آورد و از طریب دعا به نتیجه مطلاوب دسات یافات
برا دستیابی به پاسخ ،باید امور را مورد توجه قرار داد؛ چرا که بدون توجاه باه آنهاا ،اثار
مطلوب حاحل نمیشود و در پی آن ممکن است دعاکننده ناامید گاردد و تاأثیرات واقعای
دعا را انکار نماید .به عنوان نمونه در رابطه با کیفیت استجابت دعا ،برخی از امکنه و ازمنه
ّ
خاص نقش بسمایی در استجابت یا عدم استجابت دعا میآفرینند و لذا در ادله شارعی ،بار
توجه به آن توحیه شده است .نکته دیگر که در باب استجابت دعا اهمیت فراوانای دارد،
بتث آداب و سنن انجام دعاست ،به گونها که باید افعالی پیش از آن انجام داد تا مراتب
استجابت دعا سریعتر طی گردد درحالی که در غیر ایان ماوارد ،چناین خصوحایاتی یافات
نمیشود که انسان به راحتی با عالم ملکوت متصل گردد.
در این تتقیب ابتدا به حقیقت دعا پرداخته میشاود و پاس از آن ،آداب و سانن دعاا و
شروط آن مطرح میگردد و با بررسی ارکان استجابت دعا ،علل استجابت ،عادم اساتجابت
دعا و نتوه استناد آن به خداوند متعال ت یین میگردد.
 .1معنای دعا
«دعا» در لغت عرب ،به معنا خواندن ،استغاثه (ابن منظور )257/14 :1414 ،و حدا
زدن (احاافهانی 315 :1412 ،؛ اباان فااارس )279/2 :1404 ،اساات ،نااه مطلااب حاجاات
خواستن؛ چراکه بخشی از خواندن ،حرف حت ت کردن است بدون آنکه حاجتی بطل د و
بخااش دیگاار آن حاات ت کااردن همااراه بااا حاجاات خواسااتن( .طریتاای)138/1 :1416 ،
بخشها بسایار از ادعیاه ائماه معصاومین حارفا جماالت خ ریهاناد کاه در آن باه
ظالمبودن ع د و حاحب تماام کمااالت باودن خداوناد توجاه داده شاده اسات (عروسای
حویم  450/3 :1415 ،؛ قمی مشهد  )460/8 :1368 ،بدون آنکاه در آن انشااء طل ای
باشد (شیخ حدوق 328/1 :1413 ،؛ ابن طاووس )166 :1406 ،که به دن ال قرائات چناین
ادعیها ا بدون آنکه مستقیما طل ی نموده باشد ا حاجات برآورده میگردد.
در دعا ،تقاضا کردن حاجت ،احال و اسااس نیسات بلکاه مقصاود از آن ،بیاان فقار و

مسکنت خود است وگرنه بنده مؤمن ،نمد خداوند ،همانند کسی است کاه نامد مت اوبی
قرار گرفته است و شارم دارد کاه بیاان حاجات کناد .بیاان حاجات بناده ،از بااب دساتور
َ ِّ َ ِّ َ ٌ ُ
َ ََ َ
ُ َ ْ َ َ ا
َ
الدداِ إذا َدعدا َف ْي َی ْت َدي ُ
ُیبوا
ريب أجیب دعوة
خداوند است و ِإذا سألك ِعبادي عني ف ِإني ق
ِ
ِ ِ
ُ
َ ا
ْ ْ
لي َو ل ُیؤ ِم ُنوا بي ل َعي ُه ْم َي ْرش ُدو (بقره )186/که ابراز نیت نماید و خود ایان اباراز حاجات
نیم موجب حیات و رشد خواهد بود( .حمیر  386 :1413 ،؛ عیاشی)83/1 :1380 ،
 .2آداب و سنن دعا
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رعایت قواعد فصاحت و بالغت ،جهت افمایش تأثیر سخن در مخاطب اسات؛ چراکاه
شاکله انسانها متفاوت است و سماوار است که در برخورد باا شخصایتهاا مختلا ،
برا تأثیر گذار بیشتر ،سخن بر مقتضا حال افراد گفته شود .اما در مقام سخنگفتن باا
خداوند اینگونه نیست که خداوند منفعل باشد و ما دن ال تأثیرگذار بار او باشایم بلکاه از
این باب است که انسانها بایستی حالشان را تغییر دهند و قابلیتها خود را فعلیت بخشند
تا شایسته دریافت عطایا الهی گردند .معموال برخی از آداب دعاا ،همچاون تساریع در
انجام دعا (مجلسای 296/90 :1403 ،؛ ناور  ، )181/5 :1408 ،یقاین داشاتن باه امکاان
اسااتجابت دعااا (راونااد  18 :1407 ،؛ قماای ، )49/3 :1414 ،احاارار و پافشااار در دعااا
(کلینی ، )475/2 :1407 ،مخفی نمودن دعا (شیخ حادوق )161 :1406 ،و دساتهجمعای
دعا نمودن (ط رسی )274 :1412 ،مورد توجاه قارار میگیارد اماا برخای دیگار کاه نقشای
اساسی در فرایند استجابت دعا ایفا مینمایند ،مورد غفلت واقع میشوند؛ در ذیل به بررسی
برخی از آنها پرداخته میشود.
 .1-2آراسيگی ظاهر و باطن
استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

از آداب دعا این است که شخص ،خود را در برابر وجود بسیار با عظمت تصاور نمایاد
(مجلسی 72/5 :1406 ،؛ هاشمی خوئی)125/10 :1400 ،؛ چنانکه در عارف ،پادشااهی
مهربان و قدرتمند به رعیتی اجازه ورود به بارگاهش را میدهد تا عرض ارادت و حااجتی
نماید ،رعیت سعی میکند که در زمان ّ
مقرر و با شرایطی پسندیده به دیدار پادشاه برود.
ّ
حداقل آداب ،آن است که به همان میمان ،روابط عرفی برا دیادار باا خداوناد و دعاا
نمودن خود را آماده و شرایط الزم را فراهم نماید از جملاه ایانکاه از لتااظ ظااهر آراساته
گردد؛ هنگام حت ت نمودن و دعا کردن توجه کامال باه خداوناد متعاال داشاته باشاد باه
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گونها که معنا ع ارات دعا و علت چنین بیانی را بفهماد و حضاور قلاب داشاته باشاد؛
چنانکه یکی از دستورات پیش از دعا این است که انسان خود را تطهیر نمایاد باه گوناها
که اشکی بریمد و پس از آن دعا نماید( .حر عاملی 112/3 :1414 ،؛ حلی)173 :1407 ،
 .2-2ادب گفياری در دعا
به طور کلی ،کیفیت حت ت کردن با خداوند و دعا نمودن به دو حورت است:
 -1دعاکننده حرف دل را به زبان خود با خداوند متعال بیان نماید؛

 -2ادبیات حات ت کاردن باا خداوناد متعاال را از ّاولیاا الهای یااد بگیارد؛ چنانکاه
ائمه ادعیها را تعلیم دادند تا از طریب آنها با خداوند متعال ارت اط برقرار گردد.
از آداب گفتار دعا ،شروع نمودن آن باا حماد الهای و بیاان عظمات خداوناد متعاال
است؛ چنانکه در برخی روایات به کیفیات مادح خداوناد متعاال نیام اشااره شاده اسات.
(ط رسی )273 :1412 ،بعد از آن ،بایستی باه اظهاار عجام و فقار خاود پرداخات (کلینای،
 )484/2 :1407و پس از پیدانمودن حال مسکنت و تواضاع ،شاروع باه حاجات خواساتن
نماید ،بدین حورت که با ذکر حلوات ا که تقاضا رحمات و حالوات اسات ا شاروع و
سپس حاجات خود را تقاضا کند (حرعاملی)79/7 :1409 ،؛ چنانکه اماام حساین در
دعا عرفه با اظهار مدح و ثنا خداوناد و اظهاار عجام خاود ،شاروع باه اناس گارفتن باا
خداوند متعال و اظهار کلمات مت تآمیم نموده و در البهال آن ،از خداوند متعال برخای
از حوائج را نیم درخواست نمودهاند( .ابن طاوس)347/1 :1409 ،
 .3-2طيب نمود بهيرينها
یکی از آداب دعا این است که از سویی همه چیم درخواست شود ا چنانکه در دعاهاا
نیم چنین تعلیمی وجود دارد (کفعمی 222 :1418 ،؛ همو)617 :1405 ،ا و از ساو دیگار
آن را در بهترین حالت طلب کند( .طوسی 143/1 :1411 ،؛ مجلسی)102 :1423 ،
حاالت دعاکردن افراد ،معموال به دو حورت است :گاهی تصور میکند که اساتتقاق
و لیاقتی دارد ،لذا به میمان لیاقت و استتقاقش دعا میکند که معماول افاراد ایانگونهاناد؛
ّ
مثال هیچگاه دعا نمیکند کاه بهتارین افاراد پاس از اماام زماان  باشاد و تنهاا در حاد
بخشیدن گناه و جهنم نرفتن و بهشت رفتن دعا مینماید .حالت ّدوم این است کاه معرفات

انسان بیشتر میشود و میفهمد کاه اساتتقاق هایچ چیام را نادارد باه گوناها کاه اگار
خداوند متعال بخواهد با عدل خود ،با او برخورد کند ،هیچ چیم قابال عرضاها در مقابال
خداوند متعال نخواهد داشت ،لذا متوجه میشود که هرچه خداوند متعال عنایات میکناد،
براساس فضل و لطفش است ،نه بر اسااس اساتتقاق بناده ،لاذا خاود را در برابار خداوناد
متعال طل کار نمیبیند و در گام دیگر با توجه به اینکه در برابر دعا استتقاقی ندارد ،بخال
نمیورزد و بهترین عطایا را طلب مینماید .لذا ائمه معصومین با ادعیه خاود ایانچناین
تعلیم دادهاند که باید از لتاظ ّ
کمی و کیفی ،عالیترین درجاه آن را طلاب نماود( .ابان
طاوس)348/1 :1409 ،
ّ
 .4-2اولويتبندی در ابراز نیاز
اهم و ّ
ازجمله آدابی که بایستی به آن توجه نمود این است که در ابراز نیازّ ،
مهم نماید و
ابتدا موارد اهم را و سپس موارد دیگر را مطرح نماید و در عین حال هماه چیام را ا ّ
اعام از
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ماد و معنو ا از خداوند متعال درخواست کناد( .ابان طااووس 378 ،1330 ،؛ احماد
میانجی )266/4 :1426 ،ال ته بایستی به این نکته نیم ّ
مقید گردد که اگر خیر و نافع اسات،
خداوند به او روز کند (بترانی )141/4 :1411 ،چنانکه سعه رزق به قدر باشاد کاه
فراغت خاطر داشته باشد و بتواند ع ادت خداوند را به جا آورد ،لذا طلب دنیاا مینمایاد باه
ّ
مقدار که ُمعد برا آخرت باشد و دنیاا ،بادون آخارت ،طلابکردنای نیسات( .کلینای،
 575/2 :1407؛ بترانی)146/20 :1413 ،
 .5-2توجه به اسامی شريف ميناسب با حاجت
استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

در زمان حاجت خواستن ،بایستی همان اسمی از خداوند را حدا نمود کاه متناساب باا
حاجت باشد؛ به عنوان نمونه ،هنگام اساتغفار نماودن ،از ذکار «یاا غفاار» (ابان طااووس،
 308/1 :1409؛ علی بن موسی 104 :1406 ،؛ سماهیجی )292 :1396 ،و برا شفاگرفتن
از ذکر «یا شافی» (کلینی )567/2 :1407 ،استفاده نماید .گاهی در ادعیه به جاا آوردن
آن اسمی که متناسب با حاجت است ،حقیقت اسم در قالب مثاالهاا گونااگونی آورده
میشود؛ چنانچه امام حساین در دعاا عرفاه بارا بیارون آمادن از شارایط ساخت باه
از چااه اشااره مینمایناد( .کفعمای،
مثالهایی همچون :بیرون آمدن حضارت یوسا
)254 :1418

 .3شروط اساسی دعا (حاجت خواسين)
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بر اساس آیات قرآن کریم ،میتوان شروط اساسی دعا را استن اط نماود .یکای از آیاات
َ ََ َ
َ
کلید در این زمینه ،که سه شرط اساسی دعاا را بیاان مایکناد ،آیاه شاریفه و ِإذا سدألك

ٌ ُ
َ ِّ َ ِّ َ
ُ َ ْ َ َ ا
الدداِ إذا َدعددا َف ْيی ْت َديُی ُبوا لدی َو ْلی ْؤم ُندوا بدی َل َع اي ُهد ْ
دم
ب أجیدب دعددوة
ِعبدادی عندی ف ِدإنی قريد
ِ
ِ
ِ ِ
ُ
ي ْرش ُدو (بقره« )186/و هنگامی که بندگان من ،از تو درباره من سؤال کنند( ،بگاو):

من نمدیکم! دعا دعا کننده را ،به هنگامی که مرا میخواناد ،پاساخ میگاویم! پاس بایاد
دعوت مرا بپذیرند ،و به من ایمان بیاورند ،تا راه یابند (و به مقصد برساند)» اسات .در ذیال
به بررسی و ت یین آن سه شرط پرداخته میشود:
 .1یکی از شرایط دعا این است که لقلقه لسان ن اشد و حقیقتا آن را طلاب نمایاد .اگار
دعایی به ّ
کرات حورت میپذیرد اما پاسخی دریافت نمیشود ،گاهی به خااطر ایان اسات
که درخواست حقیقی نیست؛ چنانکه عالمه ط اط ایی در مورد چناین شارطی در تفسایر
آیه شریفه میفرماید:
«گاهی علت اینکه دعایی مستجاب نمیگردد این است که دعا واقعی نیست و امر بر دعا کننده
مشت ه شده ،همانند کسی که اطالع ندارد خواستهاش نشدنی است و از رو جهل ،همان را
درخواست میکند ،یا کسی که حقیقت امر را نمیداند و اگر بداند هرگم آنچه را میخواست،
درخواست نمیکرد؛ مثال اگر میدانست که فالن مر یضُ ،مردنی است و درخواست شفا او،
درخواست مرده زنده شدن است ،هرگم درخواست شفا نمیکند و اگر مانند ان یا ،این امکان را در
دعا خود احساس کند ،ال ته دعا میکند و مرده زنده میشود ،ولی یك شخص عاد که دعا
میکند ،از استجابت مأیوس است و یا اگر میدانست که به ود فرزندش چه خطرهایی برا او
در پی دارد ،دعا نمیکرد( ».ط اط ایی)46-45/2 :1374 ،

ّ
 .2شرط دیگر آن است که تنها از خداوند بخواهد و از ماسو الله قطع امید نماید و باه
همین خاطر است که انسان تا زمانی که به اماور دل ساته اسات ،نمیتواناد دعاا واقعای
بکند (ط رسی )458/8 :1372 ،و تنها زمانی که از تمام اسا اب ظااهر ناامیاد میگاردد،
حقیقتا خداوند متعال را طلب مینمایاد( .راز  )227/15 :1408 ،اگار انساان باه خداوناد
حقیقتا دل سته باشد ،از همان ابتدا ،بادون توجاه باه ماساو اللاه ،از خداوناد متعاال طلاب
مینماید.

 .3شرط اساسی دیگر آن است که دعاا بایساتی باا حکمات خداوناد ساازگار داشاته
باشد .لذا خداوند دعاهایی که اینچنین ن اشد را استجابت نمیکند و در عاوض ،عطایاا
دیگر به او میدهد( .می د )500/1 :1371 ،
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از جمله موارد عدم سازگار با حکمت خداوند این است که دعاها شاخص باا هام
ناسازگار است؛ به عنوان مثال ،از یک طرف ،طلب میکناد دیانش را از دسات ندهاد و از
طرف دیگر ،طلاب ماال زیااد مینمایاد ،درحاالیکاه باا زیادشادن ماال ،از دیانش خاار
میگردد .همچنین مانند اینکه انسان در حب دیگر ظلم مینماید و شخص ثاالثی نیام باه
او ظلم میکند که از خداوند طلب عقوبت برا شخص ثالث مینمایاد درحاالیکاه اگار
خداوند بخواهد عقوبت نماید ،ابتدا بایستی خود این شخص را به جهات ظلماش عقوبات
نماید .در چنین موارد  ،حکمت خداوند اقتضا میکند که هر دو را با هم عقوبت نمایاد.
شرط مطابقت با حکمت ،مربوط به امور دنیایی است کاه باه جهات ،مصاال عماومی باه
مصال شخصی افراد توجه نمینماید اما در امور اخارو چناین تعارضااتی رم نمیدهاد و
شرط حکمت وجود ندارد.

استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

 .4ارکا اسيُابت دعا
ظاهر دعا این است که مخلوق در خالب اثر میگذارد در حالیکه خالب از هرگونه تغییر
و نقصی م ّراست .لذا بایستی در این زمینه به ارکان اساسی دعا پرداخت تا نه تغییر و نقصای
به ذات خداوند متعال نس ت داده شود و نه اثر دعا و استجابت آن مورد خدشه قرار گیرد.
به طور کلی سه رکن اساسی در دعا وجود دارد که هر یک به تنهایی مورد بررسای قارار
میگیرد.
 .1-4خداوند ميعال
س ب و علت حقیقی همه چیم ،خداوند متعال است و تمام موارد را که در عالم مااده
س ب دانسته میشودّ ،
علیت حقیقی ندارند .قرآن کریم در آیات گونااگون باه دن اال متاو
تصورات غلطی است تا این ّ
نمودن چنین ّ
تصور پدید آید که هیچیک از موجودات عالم باه
نتو مستقل در دیگر تأثیر نمیگذارند و به حکمت و اراده الهی است کاه ماوارد بار
یکدیگر ّ
مترتب میشوند ،به گونها که بدون اراده الهی چناین روابطای باین موجاودات
برقرار نمیگردد.
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خداوند متعال تمام حوادث عالم را تدبیر میکند و حوادث در عالم با نظم خاحای کاه
م تنی بر حکمت الهی است ،چیاده میشاوند ولای هایچگااه ایان ماوارد ،علات و معلاول
نیستند؛ چنانکه در قضیه رسیدن حضرت موسی به نیل ،ع ور کردن از آن ،به حساب
اس اب ظاهر و امور ماد  ،ممکن ن ود ولی به س ب اراده خداوناد ،باا اشااره دسات
حضرت موسی رود نیل شکافته میشود( .ط رسای 159/3 :1412 ،؛ بیضااو :1418 ،
 )140/4همچنین در موارد دیگر کاه باه حساب ظااهر ،بایساتی اتفاقااتی میافتااد ،ولای
خداوند اراده نمود (ان یا )69/و اتفاقی رم نداد( .راز )158/22 :1420 ،
ّ
انسانها به خاطر اینکه سلسله امور عالم را روابط علی و معلاولی میدانناد ،امیدشاان
نیام تاابع هماین قضایه قارار میگیاارد و اگار اسا اب ،فاراهم باشاد ،امیادوار و در حااورت
ّ
فراهمن ودن اس اب ،ناامید میگردند؛ درحالیکاه انساان بایاد باه خادا توکال کناد و تماام
تاااأثیرات را منتصااار در خداوناااد متعاااال بداناااد؛ چنانکاااه در تعلیماااات قااارآن کاااریم
(آلعمران )160/و ائمه معصومین چنین امر مشهود است؛ (ط رسای216/1 :1412 ،
؛ ابن شهرآشوب 92/1 :1369 ،؛ ابن عطیاه )534/1 :1422 ،باه عناوان نموناه ،در دعاا
َ
َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ِّ َ
ُ ِّ َ
دوه ِلکد خیدر َو َآم ُدن َسدَ ََ ُه مدن کد شدر» (ابان طااووس،
رجب آمده است که «يا مدن أرج
 )644/2 :1409امید داشتن هر خیر از خداوند یعنی اینکه هیچچیم وجاود نادارد کاه
خداوند بخواهد ولی آن چیم متقب نشود.
انسانها به جهت آنکه به برخی از امور باعظمت امیدوار نیستند ،برا رسیدن به آن نیم
دعا نمینمایند اما کسی که سررشته تمام امور را در دست خداوند متعال میبیند ،هماه
امور را شدنی میداند و تکیه بر اس اب نمیکند؛ چنین شخصای ،در برابار خداوناد متعاال
تسلیم است و تمام امورش را به خداوند متعال تفویض میکند؛ چنانکه حقیقت توکل هام
در همین مسأله است که باور کند تمامی امور در اختیار خداوند متعاال اسات ،و تاا زماانی
که چنین باور پیش نیاید ،نمیتواند به خداوند متعال توکل نماید بلکاه در کناار توجاه باه
خداوند ،تکیه به اس اب نیم مینماید.
بنابراین تمام امور که متقب میگردد بایستی باه خداوناد متعاال نسا ت داده شاود تاا
دعایی که حورت میپذیرد ،منشأ اثر واقع گردد.

ّ
 .2-4وسائط فیض (مالئکه و اولیاء الهی)
خداوند متعال برا اداره امور عالم ،وسائط فیضی قرار داده است کاه از طریاب آنهاا
امور عالم را تدبیر مینماید .اس اب ماد ا به خالف توهم عماوم افاراد ا واساطه فایض
نیستند ،بلکه امور اند که تنها باه اراده الهای ،یکای پاس از دیگار متقاب میگاردد؛
چنانکه حضرت موسی چهل شا انه روز در کاوه طاور بودناد اماا باه جهات شاوق باه
خداوند متعال چیم نخوردند و ننوشیدند ولی گرسنه و تشنه هم نشادند (مجلسای:1403 ،
 )326/53اما پیام ر اکرم برا معاویه دعا میکنند که هیچگاه سیر نشود (ابن بطریاب:
 )456 :1407و معاویه هم هر چقدر غذا میخورد ،سیر نمیشد .لذا اس اب ظاهر احاال
س یت ندارند.
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اما عوالم باالتر نس ت به عالم پایین ،واسطه فیض و خیر هستند که خداوناد متعاال از
طریب آنهاا در عاالم تاأثیر میگاذارد؛ مانناد مالئکاه و نفاوس ّاولیاا الهای؛ (مائاده)67/
چنانکه حضرت علی در قلعه خی ر را ا که چهل مارد هام نمیتوانساتند آن را جاباهجاا
نمایند ا با ّقوت ملکوتی خود ،نه ّ
قاوت بشار  ،جاباهجاا نمودناد( .شایخ حادوق:1376 ،
 )514این موارد ،نمونههایی است که به اعت ار ّقوت نفس انسان حورت میپاذیرد ،ناه بادن
انسان؛ چنانکه در عالمات احتاب خاص امام زمان  آمده است که اگر اراده نمایناد،
یک کوه را میتوانند جابهجا نمایند (نیلی نجفی )97 :1426 ،ولی انسانها عااد چناین
توانی را در خود نمیبینند و چون اراده ،تابع آ گاهی انسان است ،هیچوقت آن را اراده هام
نمیکنند.

 .3-4نفس ّ
مُرد دعاکننده

استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

یکی از موارد که میتواند در عالم اثرگذار باشد ،نفس ّ
مجرد انسانهاسات .انساانهاا
غال ا از چنین تأثیرگذار غافلند و معموال سعی میکنند کارها را با بدن خاود انجاام دهناد
بدون آنکه به ّ
مدبر بدن ا که نفس است ا تاوجهی نمایناد ،درحاالیکاه خداوناد متعاال در
نفس انسان قوایی قرار داده است که اگر انسان آنها را بشناساد ،میتواناد تاأثیرات نفاس از
بدن قو تر گردد؛ چنانکه در روایتی آمده است که امکان ندارد اراده انساان باه چیام
تعلب یابد ولی بدن کشش آن کار را نداشته باشد؛(شیخ حدوق )400/4 :1413 ،زیرا نفس
انسان ،موجود مجرد است و از افقی باالتر ،بسیار از کارها را میتواند انجام دهد.
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اگر انسان به این اعتقاد دسات یاباد کاه تماام اماور در دسات خداوناد متعاال اسات و
حقیقت توکل در قلب انسان جا گرفته باشد و نفس امام زماان  باه او امار نمایاد کاه
کوهی را جابهجا کند ،چنین امر ممکن دانسته میشود ،لاذا باه ت اع آن ،اراده میکناد و
ّقوت نفس ،اثر میگذارد و کوه را تکان میدهد.
قوا نفسانی به گونها هساتند کاه اهال دنیاا نیام آن را کشا کردهاناد؛ چنانچاه در
بسیار از مکاتب باطل و عرفانها کاذب ،از روش «تلقین» استفاده مینمایند و تأثیراتی
را به ت ع آن به وجود میآورند؛ چرا که تلقاین ،موجاب بااور میشاود و باه ت اع بااور ،اراده
میآید و اتفاقی در عالم حورت میپذیرد .مسأله نفس انسان ،گااهی از ایان هام جلاوتر
میرود ،به گونها که اراده هم نمیکند و تنها با احتمال دادن و خطور چیم در قلب ،بار
ّ
عالم اثر میگذارد .از مفاهیمی که شرع مقدس آن را تأیید نموده ،مسأله چشمزخم است
(سیدرضی )334 :1422 ،که دستور العملای نیام بارا دفاع آن بیاان گردیاده اسات؛ (ابان
حیون )141/2 :1385 ،چرا که نفس خ یث ،به میامان ّ
قاوت نفاس و طلاب نماودن باد ،
میتواند آثار سوئی را برا دیگران پدید آورد.
ّ
یکی دیگر از موارد که شرع مقدس آن را امضا نموده بتث خوشبینی اسات کاه در
مقابل آن ّ
تطیر و فال بد زدن قرار میگیرد که در نمد شارع امار ناپساند اسات( .ابان ابای
التدید )372/19 :1404 ،خوشبینی و بدبینی ،اگرچه اثر قطعی ندارند ولی هار کادام باه
میمانی میتواند اس اب ظاهر را ق ض و بسط نماید که گاهی بر رو امور خود شخص و
یا بر رو دیگر اثرگذار باشد.
 .1-3-4نحوهی تأثیرگذاری نفوس انتانی
بسیار از مواقع ،دعاهایی که حاورت میپاذیرد اثاربخش و یکای از علال آن ،هماان
تمرکم نفس انسان بر دعاست .عالوه بر نفاوس انساانی ،نفاوس ّ
جنای نیام در عاالم وجاود
دارند؛ چنانکه قرآن کریم قدرتهایی را برا آنها قائل است؛ میان نفاوس انساانی و ّ
جنای
در عالم ،تماحم و تعارضاتی حورت میپذیرد تا در نهایت نفس قو تر اثرگذار میشود .در
این موارد ،اگر شخص ،حالت انقطاع و توکل پیدا نماید ،هیچ شیطانی نمیتواناد بار چناین
ا
اُ َ َ َ ُ ُ ْ ٌ ََ
َ
دذين
شخص دعاکنندها غل ه نماید؛ چنانکه در آیه شریفه ِإنه ل ْدیس لده سديَا عيدی ال
اُ
َآم ُنوا َو َعيی َر ِّب ِه ْم َي َي َوکيدو (نتال« )99/چارا کاه او ،بار کساانی کاه ایماان دارناد و بار

پروردگارشان توکل میکنند ،تسلطی ندارد ».آمده است کاه شایاطین کاه از طائفاه جنیاان
هستند ،بر کسانی که حقیقتا ایمان آوردهاند و به خدا توکال نمودهاناد ،نمیتوانناد تسالطی
داشته باشند( .کلینی 257/2 :1407 ،؛ جعفربن ّ
متمد)80 :1400 ،
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 .2-3-4طرق تقويت آثار نفس و تفاوتهای آ
 .1-2-3-4طرق تقويت آثار نفس
ّ
برا ّقوت یافتن نفس دو راه کلی وجود دارد:

 .2-2-3-4تفاوتهای طرق تقويت نفس با يکديگر
قسم ّاول ّقوت نفس ،شیطانی و م تنی بر استک ار ،اماا قسام ّدوم ،طریاب ان یااء و ّاولیااء
الهی است که به جهت اعتماد به ربوبیت الهی ،همیشه پیروز هستند؛ چرا که خدا نامتنااهی

استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

 .1یک راه این است که به خود تلقین کند ،تا به ت ع آن ،باور و اراده نماوده و آن را در
ّ
خار متقب نماید .این طریب ،گرچه حقیقتا تأثیرگاذار اسات ولای اسام چناین کاار  ،در
تربیت اسالمی و الهیّ ،قوت نفس خیالی اسات؛ چاون در پیشزمیناه آن ّ
تاوهمی وجاود
دارد و آن این است که میگوید« :من میتوانم» که ابتدا خود را منشأ اثر میبیند و بعد اثار
خاحی را به خود نس ت میدهد که غالب انساانهاا تاا حادود باه آن م اتال هساتند ،اماا
واقعیت این است که انسانها بدون اراده الهی هیچکار نمیتوانند بکنند و تنها خداوناد
متعال است که میتواند اراده کند و اراده انسانها به ت ع اذن الهی حورت میپذیرد.
ّ
 .2راه دیگر ،توکل کردن است؛ چنانکه در اسالم اعتماد به نفس ،درست نیست بلکاه
اعتماد به ّ
رب ،حتی است؛ چون نفس انسان فارغ از اراده الهی منشأ اثر نیست.
ّ
توکل ،یعنی شخص متوکل چیم از آن خود ندارد و ّقوت متوکل به میمانای اسات کاه
ّ
حقیقتا توکل نماید و تمام سا ّیت را از آن خداوناد بداناد .یکای از اشات اهات عرفاانهاا
نوظهور این است که خواستن را برا انسان ،توانستن دانستهاند درحاالیکاه اگرچاه نفاوس
دارا تأثیراتی قو اند اما همیشه خواستهها تتقب نمییابند؛ زیرا اکثار مواقاع ،خواساتههایی
برتر از خواستهها معمول در عالم وجود دارد و تنها ،خواستها منجر باه توانساتن میشاود
ّ
متعلب به خداوند متعال باشد (بقاره )106/و در حاورت ّ
تنامل از آن ،تنهاا انساان کامال
که
است که به با خواستن او ،توانستن میآید.
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است ،لذا قدرتش نیم نامتناهی خواهد بود .خیلی از اقسام ستر و جادو ،بر اثر ّ
قاوت نفاس
است اما به تع یر قرآن کاریم ،سااحران باه جهات ّ
قاوت نفسشاانّ ،
تصارف در خیاال ماردم
مینمودند که گویا مارهایی تکان میخورد درحالیکاه مارهاا حقیقتاا تکاان نمیخوردناد؛
َ
ُ
َ َ ْ َُْ
َا
ْ
بدال ُه ْم َو عهدی ُه ْم ُي ََ اید ُ إ َل ْیده م ْ
دن ِسدحر ِه ْم أنهدا
آنجا که مایفرمایاد :قدال بد ألقدوا ف ِدإذا ِح
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َ
ت ْتعی (طه« )66/گفت :شما ا ّول بیفکنید .در این هنگام طنابها و عصاها آنان بر اثار
سترشاااان چناااان باااه نظااار میرساااید کاااه حرکااات میکناااد ».درمقابااال حضااارت
ُ ُ ا ا َ ُ ْ ُ َ َ ْ ْ
ُْ
ِّ ْ
ا ا َ َ
التح ُر ِإ اليده س ُدی ْب َِيه ِإ اليده ُ يه ِديَ ع َمد ال ُمف ِتددين
فرمودند :ما ِجئي ْم ِب ِه
موسی
(یونس« )81/آنچه آوردید ستر است و خداوند آن را باطل مینمایاد و سااحران هایچگااه
موفب نمیشوند»؛ چون ّقوت نفس ساحر ا هر مقدار هم که افموده گردد ا بر اسااس ّ
تاوهم
ّ
پوشالیاش است (فیض کاشانی )413/2 :1415 ،اما ن ّی الهی بار اسااس توکال و ّاتکاا باه
قدرت الیمال الهی ،کار میکند و سترها به راحتی با یک اشاره مرتفع میگردند.
از اینجا تفاوت مکاتب الهی با سایر مکاتاب دانساته میشاود کاه ان یااء الهای آمدهاناد
ّاتکا انسان به خود را از میان بردارند و در عوض ،به دن اال خداوناد حرکات نمایناد و باه
ّ
توکل و ّ
توسل وجاود دارد کاه
جا تلقینها باطل و ّاتکا به خود ،معارفی همچون دعا،
ّ
اثراتی بیش از تلقینها باطل دارد؛ چون توکل و ایمان حقیقی به ربوبیت الهی میتواند در
عالم تأثیرگذار باشد؛ چراکه باور دارد مس ّ ب االس اب خداوند متعال است و انساان مساتقال
منشأ اثر نیست؛ لذا به عنوان نمونه اگر به دن ال درمان مریضی باشد به جا تمرکم کردن بر
اینکه خودش میتواند شفا دهد ،بر این تمرکم میکند که خدا مریض را شفا دهاد ،تاا هام
حالت استک ار برا شخص پدید نیاید و هام ماریض به اود یاباد؛ ولای تلقاینهاا باطال
موجب میگردند که شخص ،برا خود استقاللی قائل شاود باه گوناهای که ا دااندها،
منقطع ن ب استکبار دفس منتهی گردد( .ط اط ایی)161/10 :1374 ،
 .5عي عدم اسيُابت دعا
به طور کلی ،عدم استجابت دعا ،در لساان قارآن کاریم و روایاات باه دو دساته تقسایم
میگردد که قسم ّاول ،مربوط به موارد است کاه ماانع اساتجابت دعاا میگردناد و قسام
ّدوم ،مربوط به مقتضیات و عوامل استجابت دعاست.
 .1عدم استجابت دعا ،گاهی به خاطر وجود موانع اسات و شاخص دعاکنناده قابلیات

دعا ،دو سؤال وجود دارد:

ّاول اینکه :چرا تنها استجابت دعا به خداوند متعاال اساتناد داده میشاود و باه دو رکان
دیگر ،به حورت مستقل ،توجه نمیگردد
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استجابت دعا را ندارد؛ چراکه شخص مرتکب اشت اهاتی گردیده اسات؛ ماثال در رابطاه باا
درخواست نعمات دنیو در آیاه شاریفه آماده اسات (اعاراف« :)96/اگار حقیقتاا ایماان
بیاورند و تقوا پیشه نمایند ،برکات آسمان و زمین بر آنها گشوده میگردد» (مکارم شیراز ،
 )265/6 :1371بر اساس این آیه شریفه و اخذ مفهوم مخالفت از آن ،گاهی موانع رسایدن
نعمات دنیو  ،تاریکی نفوس انسانهاست .در اینگوناه ماوارد ،اماور گونااگونی همچاون
استغفار (نساء ،)64/حدقه (علی بن موسی )347 :1406 ،و انجام کار خیر ،منشأ اثر است
و یکی از موارد اساسی در این زمینه ،دعا کردن است که میتواند مواناع را برطارف نمایاد؛
چرا که این امور موجب جلب رحمت و برکت و ایجاد قابلیت در نفس انسان میشوند .لذا
برخی دعاها موجب برداشتن موانعاند نه اینکه اثر را در عالم ایجاد نمایند.
 .2قسم ّدوم عدم استجابت ،به خاطر فقدان مقتضی اسات و ایان از آثاار نفاس انساان
است که به مقدار که نفس ّقوت دارد ،در عالم اثر میگذارد .دعا نماودن همانناد تفاأل،
ّ
تطیر و چشمزخم اثرگذار است ،لاذا مطاابب باا حااالت شاخص دعاکنناده ،آثاار دعاا نیام
ّ
متفاوت میگردد .کسی که حالت انقطاع از تمام اس اب ظاهر دارد و تنها به خادا توکال
مینماید ،به گونها که خودش را ناتوان و خداوند را قادر بر هر کاار میداناد ،دعاایش
مستجاب میگردد؛ چنانکه در روایات ما ،یکی از راهها اساتجابت دعاا ،داشاتن حالات
انقطاع و تفویض امور به خداوند متعاال معرفای شاده اسات؛ (کلینای )164/3 :1407 ،در
ّ
مخاتص
چنین حالتی ،نیرویای الهای و ناورانی در نفاس انساان ایجااد میشاود کاه اثار آن
خداست و از طریب مجرا نفس انسان بروز میکند( .حرعاملی)212/15 :1409 ،
گاهی مواقع ،شخص در هنگام دعا ،حالت انقطاع ندارد اما نفس او دارا آثار زیااد
است و به ع ارتی مستجاب الدعوه است؛ یعنی بدون گفتن به خداوند و با نفس ارادهکردن
انجام میشود و مصادیقی از آنها همچون امام عادل ،مظلوم ،سرباز اسالم و دعاا پادر در
روایات ذکر گردیدهاند( .کلینی)509/2 :1407 ،
ّ .6
کیفیت اسيناد اسيُابت دعا به خداوند ميعال
با توجه به ارکان سهگانها که برا دعا مطرح گردید ،در رابطاه باا ّ
کیفیات اساتجابت
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ّدوم اینکه :بر فرض استناد استقاللی استجابت دعا به خداوناد ،چگوناه دعاا مساتجاب
میگردد بدون آنکه تغییر و نقصی در خداوند متعال حورت پذیرد

در پاسخ به سؤال ّاول باید به این نکته توجه نمود که اگرچه هر یاک از دو رکان دیگار
در استجابت دعا منشأ اثر هستند اما تأثیرگذار آن دو ،در طول تأثیرگذار خداوناد متعاال
است نه در عرض آن؛ تأثیرگذار وسائط فیض و قوا نفسانی انسانها در اساتجابت دعاا،
هر یک به حورت مستقل و جدا از اراده خدا منشاأ اثار نخواهناد باود و خداوناد متعاال
خالب تمام کارها خیر عالم است و اگر وسائط فیض -همچون مالئکه و ّاولیاء الهای -یاا
نفس انسان ،با تمرکم یا نفوس انسانی مؤمن با اجتماع خاود ،مریضای را شافا میدهناد ،در
ّ
حقیقت ،خداوند متعال شفا میدهد و اثر به حورت استقاللی متعلب به خداوند متعال است
مشیتی بدون ّ
و هیچ اراده و ّ
مشیت الهی حورت نمیپذیرد؛ چنانکه در آیاات (انساان)30/
ّ
و روایات (حفار )517/1 :1404 ،به این مسأله تصری شده است.

در پاسخ به سؤال ّدوم (در رابطه باا تغییرناپاذیر خداوناد هماراه باا اساتجابت دعاا و
استناد آن به خداوند متعال) نیم بایستی میان مقام ذات خداوند ،با مقام فعل او تفکیک قائل
شد؛ به گونها که خداوند متعال در مقام ذات تغییر نمیکند؛ چارا کاه در حاورت تغییار،
نقصی به خداوند متعال استناد مییابد؛ اما در مقام افعال ،تغییر میکند و به ع اارتی ،افعاال
گوناگونی همچون :شفا ،روز و  ...را انجام میدهد ا چنانکه در آیاات قارآن کاریم باه
ّ
کرات افعال گوناگون خداوند ت یین گردیده اسات ا کاه ناه تنهاا نقصای از ایان طر یاب باه
خداوند نس ت داده نمیشود بلکه کاش از کماالت اوست .بارا تصاور حاتی چناین
ّ
مسألها در فرایند استجابت دعا ،چند نکته را بایستی مد نظر قرار داد:
 -1کسی که دعا میکند ،قابلیت تغییر را به اذن الهی در خود ایجاد مینماید؛
 -2تمایل و اراده نفس انسان ،در عالم اثرگذار است؛
 -3نفس انسان که اثر میگذارد ،در واقاع تاأثیر خداوناد اسات؛ لاذا خداوناد در مقاام
فعلش تغییراتی را میآفریند که با دعا نمودن ،فعل انسان ،مجرا فعل الهی قارار میگیارد.
لذا نفس اثرگذار است اما اثرش متعلب به خداوند است .بر این اساس عوامل عدم استجابت
دعا نیم به خاطر این است که ّ
قابلیت انسان برا دریافت فیض الهی از بین رفته است؛ مثال
انسانها کاهل در طلاب روز  ،مسارف ،گناهکاار (عروسای حاویم  300/1 :1415 ،؛

کلینی )511/2 :1407 ،و کسی که مال حرام میخورد( .نساء )10/باه هماین خااطر اسات
که ق ل از دعا نمودن بایستی انسان توبه نماید تا دعایی که مینماید منشأ اثار باشاد و علات
ّ
عدم استجابت برخی دعاها این است که شخص دیگر بار ضاد او ،در حاال دعاا کاردن
ّ
است و یا اینکه خود شخص ق ال دعایی بر ضد دعا فعلیاش نموده است .اسا اب عادم
استجابت دعا ،برخی مربوط به موانع نفسانی و برخی مربوط به موانع بیارون از نفاس انساان
ّ
است که برا برطرف نمودن تمام این موانع بایستی انسان حالت انقطاع از تمام ماسو الله
ّ
پیدا نماید و توکل خود را تنها بر خداوناد متعاال قارار دهاد؛ چنانکاه چناین انتصاار از
ّ
وکالّ ،
قاوت
برخی آیات قرآن کریم (ابراهیم )12/قابل استن اط اسات کاه باه برکات ایان ت
مییابد و حاجتش برآورده میشود.
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از آنجا که یکی از اقسام دعا ،حاجت خواستن است ،بایستی به آداب و سانن آن ّتوجاه
ّ
نمود تا عوامل استجابت دعا متقب گردد .به طور کلی در استجابت دعا ،سه رکان اساسای
منشأ اثر هستند که ع ارتند از :خداوند متعال ،وسائط فیض و نفوس انسانی .استجابت دعاا
حقیقتا و مستقال تنها به خداوند متعال قابل اساتناد اسات و هرگوناه تاأثیر کاه بارا ساایر
ارکان لتاظ میگردد ،در راستا اذن و اراده الهای اسات و هایچگوناه اساتقاللی بارا
اراده وسااائط فاایض و نفااوس انسااانی قاباال تصا ّاور نمیباشااد .علاات اسااتجابت و عاادم
استجابت دعا را از سویی باید در عدم قابلیتها انسان جستجو نمود؛ چنانکه با برداشاتن
این موانع ،استجابت دعا متقب میگردد؛ اماور همچاون :اساتغفار ،حادقه و کاار خیار،
موجب ایجاد ّ
قابلیت برا دعاکننده میگردند .از سو دیگر نیم باید عاواملی را در جهات
استجابت دعا فراهم نمود که از جمله آنهاّ ،
تقویت آثار نفس انساانی اسات و ّ
مهامتارین
ّ
عامل در این زمینه ،دستیابی باه حالات انقطااع از ماا ساو اللاه و امیاد داشاتن حارف باه
خداوند متعال است؛ در چنین حالتی ،نفس انساانی میتواناد بار ساایر قاوایی کاه در عاالم
ّفعالیت میکنند ،غل ه کند و دعایش توساط خداوناد متعاال مساتجاب گاردد .نکتاه آخار
آنکه استجابت دعا مربوط به مقام فعل خداوند متعال است ،ناه ذات خداوناد متعاال؛ لاذا
آنچه تغییر مییابد ،نفوس انسانیاند ،نه ذات خداوند متعال.
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البیت

 ،امام هشتم ،الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا

 ،مشهد :مؤسسـه آل

1406 ،ق.

 .39عیاشى ،محمّد بن مسعود ،تفسیر العیاشی ،تهران :المطبعه العلمیه1380 ،ق.
 .40كفعمى ،ابراهیم ،البلد األمین و الدرع الحصین ،بیروت :مؤسسه األعلمی1418 ،ق.
 .41ــــــــــــــ  ،المصباح ،قم :دار الرضی1405 ،ق.

استجابت دعا در آیینه قرآن و عترت

 .37عروسى حویزى ،عبدعلى ،تفسیر نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان1415 ،ق.
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 .42كلینى ،محمّد بن یعقوب ،الكافی ،تهران :دار الكتب اإلسالمیه1407 ،ق.
 .43فیض كاشانى ،محمّدمحسن ،تفسیر الصافی ،تهران :مكتبه الصدر1415 ،ق.
 .44ــــــــــــــــــــــ  ،الوافی ،اصفهان :كتابخانه امام أمیر المؤمنین،

1406ق.

 .45قمى ،عباس ،سفینه البحار ،قم :اسوه1414 ،ق.
 .46قمی مشهدی ،محمّد ،تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :وزارت فرهنـ

و ارشـاد

اسالمى1368 ،ش.
 .47مجلسى ،محمّدباقر ،بحار األنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
 .48ـــــــــــــــ  ،زاد المعاد ،بیروت :موسسه األعلمی1423 ،ق .
 .49ـــــــــــــــ  ،مرآه العقول ،تهران :دار الكتب اإلسالمیه1404 ،ق.
 .50ـــــــــــــــ  ،مالذ األخیار ،قم :كتابخانه مرعشی نجفی1406 ،ق.
 .51مجلسى ،محمّدتقى ،روضه المتقین ،قم :مؤسسه فرهنگى اسالمى كوشانبور1406 ،ق.
 .52مكارم شیرازى ،ناصر و همكاران ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الكتب اإلسالمیه1371 ،ش.
 .53میبدى ،احمد ،کشف االسرار و عده االبرار ،تهران :امیركبیر1371 ،ش.
 .54نورى ،حسین ،مستدرك الوسائل ،قم :مؤسسه آل البیت

1408 ،ق .

 .55نیلى نجفى ،على ،سرور أهل اإلیمان ،قم :دلیل ما1426 ،ق.
 .56خویى ،حبیب اهلل ،منااج البراعه فی شرح ناج البالغه ،تهران :مكتبه اإلسالمیه1400 ،ق.

