
 

 

 

 

 

 

 

 نقش دعا در زندگی
 ابوالفضل یغمایی

  ؛ّلِزَامَا کُونُی فَّسَوْفَ كَذَبْتُمْ فَقَدْ  دُعَاؤُكُمْ ّلَا ّلَوْ   رَبىّ   بِکمُ عْبَؤُاْی مَا قُّلْ

اگر دعای شما نباشد پروردگار من برای شما وزن و ارزشی قائل نیست : بگو
دامن شما را خواهد تکذیبتان اید، به زودی کیفر  شما حق را تکذیب کرده

 .گرفت

 شناسی مفهوم

يك معنای اصلی دارد و آن ميل و طلب کردن چيزی برای سوی خود با صدا و گفتار « دعو»

که کسی چيزی را طلب کند به اين منظور که توجّه آن را به  مادة دعو داللت دارد بر اين 5.است

دعا همان  3.ت خود سوق دهدخود جلب کند يا به خودش متمايل نمايد و يا حرکتش را به سم

زدن خدا همراه درخواست و  پس دعا يعنی خواندن و صدا 7.اظهار خضوع و انقياد در برابر خداست

 .طلب

 تفسیر آیه

گردد  جا احتماالتی داده شده، ولی ريشة همه تقريباً به يك اصل بازمی گرچه برای دعا در اين

دعای بسيار، از قرائت قرآن »: نيز که فرمود امام صادق 0.که همان ايمان و توجّه به خداست

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11فرقان، .  

 .«دعو»، 8، ج معجم مقاییس اللّغهابن فارس، . 8

 .«دعو»، 4، ج التحقیّقمصطفوی، . 4

 . 41، ص 8، ج مجمع البیانطبرسی، . 3

 .18 ، ص 5 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 5
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ادشده به معنای یرساند واژة  و اين می 1آية فوق را به نشانة دليل، تالوت کردند« افضل است

دعاکردن است، گرچه به معنای ايمان و دعوت به اسالم و عبادت و مانند آنها نيز گفته شده 
روردگار و بندگی نباشد شما هيچ ارزش و قيمتی دعا، توجّه به پاگر : گويد به هرحال، آيه می. است

 5.در پيشگاه خدا نداريد

حقّ کالم در اين است که منظور از دعا در آية فوق خواندن خدا »: گويد علّامه طباطبائی می

 3.«باشد؛ يعنی اگر خدا را نخوانيد ارزشی نداريد

 های آیه پیام

 (.فقد كذبتم... بؤا بکمقّل ما یع)تكذيب دين باعث سقوط ارزش انسان است . 1

 (.مایعبؤا بکم ّلوال دعائکم)هاست  دعا وسيلة تحصيل ارزش. 3

 (.مایعبؤا بکم ّلوال دعائکم)انسان منهای هدايت و عبادت ناچيز است . 9

 (.ربّی ّلوال دعائکم)دعوت به حق از شئون ربوبيّت خداوند است . 0

؛ زيرا هستی برای انسان آفريده (مایعبوا بکم ّلوال دعائکم)محور هستی معنويّات است . 5

 .شده است و انسان برای پذيرش حق و عبادت خداوند

ّلوال دعائکم فقد ) کند انسانِ منهای دعا و عبادت، انبيا و دستورهای آنان را تكذيب می. 0

 7.(كذّبتم

 آیات و عناوین مرتبط

بقره، : )؛ امداد خدا(59بقره، : )؛ آمرزش گناهان(135و  133عمران،  آل: )آبرومندی :آثار دعا
 (.109ـ  107عمران،  آل: )مندی از پاداش ؛ بهره(351ـ  350

عمران،  آل: )؛ اظهار ايمان(15احقاف، : )؛ اظهار اسالم(107عمران،  آل: )استغفار :آداب دعا
 (.7ـ  0فاتحه، : )؛ اظهار عبوديت(11ـ  10قمر، : )؛ اظهار ضعف(10

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .841، ص 1، ج لبیانمجمع اطبرسی، .  

 .14 ، ص 5 ، ج تفسیر نمونهمکارم شیرازی، . 8

 .831، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 4

 .822، ص 2، ج تفسیر نورقرائتی، . 3
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؛ فرا رسيدن (110ـ  107مؤمنون، : )؛ تمسخر(55اف، اعر: )تجاوزگری :موانع اجابت دعا

 1(.13غافر، : )؛ کفر(50اعراف، : )؛ فساد(11ـ  10منافقون، : )اجل

 ضرورت دعا در زندگی

 دعا عامل وحی. 9

ساز در تاريخ بشريّت بوده و انبيای الهی و کتب آسمانی،  ترين واقعة سرنوشت پديدة وحی مهم
به راستی واقعة . اند بخشيدن به جامعة بشری داشته ردن و روحبيشترين نقش را در قانونمندک

شدن راه آسمان و تكلّم خدا با بشر چگونه اتّفاق افتاده است؟ با کمی دقّت  بزرگ، يعنی گشوده
که انسان با درك درست از موقعيّت حقيقت خود، عين فقر است و بايد دست دعا و يابيم  درمی

هستی دراز کند و ظرف وجودش را با وصل به دريای بيكران  نياز طلب به درگاه پروردگار بی
 .رحمت خداوندی لبريز از لطف و عنايت حق نمايد

 دعا حقیقت عبودیّت. 2

باالتر از آن را فرموده که  و امام صادق 5«دعا مخ عبادت است»: در روايات آمده است

 3.«دعا عبادت است»

قيقت دعا همان عبوديّت است؛ يعنی کسانی که شود که ح از آيات قرآن کريم نيز استفاده می
خوانند  شوند و به عكس کسانی که غير خدا را می خوانند عبد خدا محسوب می خالصانه خدا را می
فاطر  آية هيجدهم سورة جن، پنجم سورة احقاف و سيزدهم و چهاردهم سورة. در جرگة مشرکانند

 .مؤيّد اين نظرند

آيا  7.«ماخلقت اّلجن واإلنس إّلّا ّليعبدون»ق آية غرض آفرينش، عبادت است به مصدا

ترك عبادت خدا با غرض آفرينش منافات ندارد؟ دعا عبادت است و عبادت هم غرض خلقت 
 .است، پس ترك دعا با هدف خلقت ناسازگار است

انسان را تا توجّهی به آن  کشاند و بی پس نيايش و لوازم آن انسان را به سوی قرب الهی می
انديشد و  بنابراين، اگر انسان به هدف خلقت خود می. برد به اسفل سافلين فرو می مرز سقوط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .321و  328، ص 4 ، ج فرهنگ قرآنرفسنجانی، .  

 .2 8، ص 3، ج كافیكلینی، . 8

 .8 8، ص همان. 4

 .51ذاریات، . 3
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سعادت خويش را درنظر دارد، شايسته است هرچه بيشتر ارتباط خويش را با خدای خويش 
 .ا را از سر صدق و اخالق و با حال تضرّع و زاری و ابتهال بخواندتر کند و خد محكم

 و ملکوت دعا حلقۀ پیوند عالم ملک. 3

از . شود میبينی مادّی نظام جهان در علل و عوامل مادّی و محسوس خالصه  از نظر جهان
نظر انسان مادّی، عوامل مؤثّر در زندگی و سرنوشت انسان از قبيل اجل، روزی، سالمت، سعادت 

کند،  دهد يا تنگ می منحصراً مادّی است و تنها اين عوامل مادّی است که روزی را توسعه می... و
 .کند بختی و سعادت را تأمين يا نابود می خوش

های  ترين حلقه نظام هستی نظام غيب و شهود است و دعا از مهمبينی الهی  امّا از نظر جهان
يگری غير از عوامل مادّی نيز در کار ن اساس عوامل دیبر ا. ارتباطی ميان عالم مادّه و معناست

که از نظر مادّی، کار و  يز نقش مهم دارند؛ يعنی چناناين جهان مؤثّرند و در زندگی انسان ن
اگر رعايت نكات بهداشتی در سالمت انسان . کند، دعا هم چنين اثری دارد تالش ايجاد ثروت می

اگر رعايت اصول بهزيستی در طول عمر . مهمّی دارد مؤثّر است، دعا هم در سالمتی انسان نقش
اگر رعايت حفظ . در طول عمر انسان اثر دارند مؤثّر است، دعاهای مخصوص و خالصانه هم

ها  نكات ايمنی در محافظت انسان از بالها اثر دارد، دعا هم در حفظ انسان از مصايب و گرفتاری
 .مؤثّر است

برای حفظ و سالمتی اعضای بدن، توسعة زندگی،  اين همه دعاهايی که از معصومان
العالج و رسيدن  های صعب ويژه بيماری ها به بيماریها، شفای  آرامش، رفع و دفع بالها و بيماری

ها،  ها، سيل روزی و توسعة آن، آمدن باران، شاداب شدن زمين، جلوگيری از بالها چون طوفان
 .ای از نقش مهمّ دعا و ضرورت آن در زندگی بشر است تنها بيانگر گوشه... ها و لهزلز

مينة نزول نيروهای مادّی را نيز بر انسان دعا، توبه و استغفار افزون بر نيروهای معنوی، ز

 1.کند و اين موضوع در آيات قرآن آمده است فراهم می

جهان رابطه نيست و اعمال، عبادات،  بين انسان و: گويند کسانی که می: گويد بوعلی سينا می
 که آنان. گذارد متفلسفند نه اهل فلسفه کار خير، استغفار و نيايش انسان در جهان اثر نمی

و . نماز استسقا چه اثری نسبت به نزول باران دارد شبيه به فيلسوف هستند نه فيلسوف: گويند می
کند و نشان  ای در اين زمينه نوشتم که رابطه بين اعمال مردم و حوادث روز را بيان می من رساله

 5.دادم که نماز استسقا دعا و نيايش، استغفار و توبه در نزول برکات الهی مؤثّر است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .8 ـ  2 ؛ نوح، 58هود، .  

 .413، ص تفسیر موضوعی قرآن مجیدجوادی آملی، : ، به نقل از342، فصل یکم، ص الهیّات شفابوعلی سینا، . 8
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ويليام جيمز معتقد است که در اثر ارتباط با عالم غيب نيروی جديدی در اين دنيا حاصل شده 

ترين  ديل کارنگی از قول گاندی، که پس از بودا بزرگ 1.گردد و حوادث نوينی را باعث می

. «ها قبل ديوانه و مجنون شده بودم اگر دعا و نماز نبود من مدّت»: گويد هنديان بود، می پيشوای

 5.هزاران نفر ديگر ممكن است بر اين نكته گواهی دهند

 دعا در فطرت بشر. 4

خواندن و توجّه به خداوند و استمداد از رحمت او در درون هر مخلوقی وجود دارد؛ چون همة 
ها که برای انسان پيش  در مشكالت و گرفتاری. موجودات مقهور پروردگار و محتاج به او هستند

: گويد قرآن می. کند اً از مبدئی که رشتة وجود به او پيوسته است استمداد میها قهر آيد انسان می

 3.«أمّن یجيب اّلمضطر إذا دعاه ویکشّف اّلّسوء»

انسان گذاشته نشده و ها به عبث در وجود  ميل به دعا والتجا به خدای يگانه مانند ديگر ميل
سان در دو حال ممكن است خدا را ان. ها روی احتياج و برای رفع آن قرار داده شده است همة ميل

بخواند؛ يكی در وقتی که اسباب و علل از او منقطع شود و دچار سختی و اضطراب گردد، و 
 .در وقتی که روح او اوج بگيرد و خويشتن را از اسباب و علل منقطع کند یگرید

ه دعوت رود و احتياج ب خود به طرف خدا می در حال اضطرار و انقطاع اسباب، انسان خودبه
کمال نفس در اين است که خودش خود را . ندارد و البتّه اين کمالی برای نفس انسان نيست

 7.منقطع سازد و اوج بگيرد

غيرمادّی نيايش اصوالً کشش روح است به سوی کانون »: گويد دکتر الكسيس کارل می
ی و استعانت و تضرّع، نالة مضطربانه و طلب يار: طور معمول نيايش عبارت است از به. جهان

گاهی يك حالت کشف و شهود روشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از اقليم همة 

 0.«محسوسات

 شرایط دعا

اگر انسان بخواهد از دعا در زندگی اين دنيا و آن جهان بهره برد ضرورت دارد شرايطی را 
 :که نيرعايت کند؛ مانند ا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .42، ص نیایش حسینجعفری، .  

 .25 ، ص آئین زندگیدیل كارنگی، . 8

 .18نمل، . 4

 .822، ص ، بیست گفتارمطهّری. 3

 .5 ، ص ، نیایششریعتی. 5
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به دعا جای کار و کوشش را نگرفته و . دعا از صميم قلب، با خلوص نيّت و دل پاك باشد
 .ترين مانع اجابت دعاست گناه بزرگ. گيرد ز تعلّق نمییمحاالت ن

اّلمعصية »: و فرمود 1«اّللّهمّ اغفرّلی اّلذنوب اّلتی تحبس اّلدعاء»: گويد می امام علی

و  خدا هرگاه انسان حقّ خدا را پرداخته، به کتاب. گيرد گناه جلوی دعا را می 5؛«تمنع اإلجابة

های خدا گزارده و با دشمن خدا يعنی شيطان دشمن  سنّت رسول اکرم عمل کند، شكر نعمت

 .زمينة اجابت دعا را فراهم کرده است 3های خود بپردازد، کردن عيب شود و به برطرف

 حکایت

 دعای حضرت رسول. 9

کار سخت چون . ها بوديم در بعضی جنگ با رسول اهلل: کند که گفت ابوطلحه روايت می

یا ماّلک یوم اّلدّین »: سر برداشت و دعا کرد و گفت شد و کارزار گرم گرديد، رسول اکرم

ديدم که  افتاد و کس را نمی های کافران می گفت سرها ديدم از تن. «إیّاک نعبد وإیّاک نّستعين

تاد چه بود؟ اف ها می اين سرها که از تن! يا رسول اهلل: گفتم. زد و بقيّة لشكريان فرار کردند می

 7.ديديد زدند و شما فرشتگان را نمی فرشتگان ايشان را می: گفت

 دعای رفع شرّ. 2

 در مدينه به خدمت امام موسی بن جعفر: گويد ابو ولّاد حفص بن سالم خيّاط می

چون آن مال را به . ياب شدم، وجهی مال با خود داشتم که به خدمت حضرت آورده بودم شرف
پيام مرا برسان و ( شيعيان کوفه)از قول من به ياران خود : م به من فرمودحضورش تقديم داشت

کنيد، مراد  خوار زندگی می دانيد که امروز در حكومت مردی جبّار و خون شما می: به آنها بگو
پس زبان خود را حفظ کنيد و کامالً تقيّه را دربارة خود و دينتان رعايت . منصور دوانيقی بود

و را از سر ما دفع کنيد و بر شما باد به دعا که به خدا سوگند، دعا بالهايی را نماييد و خطر ا
سازد که در قضا و قدر الهی گذشته و تنها مرحلة انجام آن باقی مانده باشد و چون  برطرف می
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نظر کند، پس  از خدا مسئلت نمايد که آن را برگرداند، خداوند از اجرای آن صرف بنده دعا کند و
 .صرّانه بخواهيد که شرّ اين ستمگر را دفع سازداز خدا م

دستور حضرت عمل نموده، در من پيام حضرت را به ياران رساندم و آنان به : گويد ابو ولّاد می
وی پيش از . نفرين به منصور مجدّانه کوشيدند و اين سالی بود که منصور عازم حج شده بود

حج توفيق نيافت و من در آن سال به حج مشرّف که به مكه برسد در منزل ميمون مُرد و به  اين

چگونه ديدی نتيجة دستوری ! ای ابا ولّاد: رسيدم، به من فرمود سپس خدمت امام. شده بودم
ای نازل شود و  هيچ باليی نيست که بر بنده! ای ابا ولّاد! دربارة منصور. را که من به شما دادم

که دفع اين بال نزديك باشد و هيچ باليی بر بنده  ينخداوند دعا را به دل آن بنده بيندازد مگر ا
هد بود پس چون بال فرود که آن بال طوالنی خوا نازل نشود که آن بنده از دعا غفلت کند مگر اين

 1.آيد بر شما باد به دعا

 (ع)دعای موسی. 3

روز ظلم فرعونيان  کند فايده ندارد و روزبه ديد هرچه فرعون را ارشاد می وقتی موسی
خواهی دعا و نفرين کن و موسی  می: خدا هم فرمود. شود، به درگاه خدا شكوه کرد زيادتر می

خداوند چهل سال فرعون را مهلت داد؛ زيرا »: فرمود امام باقر. چنين کرد و خدا اجابت نمود

؛ دعای شما را اجابت کردم، تا «قد أجيبت دعوتکما»: از آن روز که به موسی و هارون فرمود

من مكرّر به خداوند : گفت که فرعون غرق شد چهل سال طول کشيد که جبرئيل میروزی 

: فرمود دهی؟ و خداوند می و تو او را مهلت می «أنا ربکم األعلی»: گويد وی می: کردم عرض می

که ضعيفی و به عواقب امر ناآگاه، ولی من نه فرصت از دستم )گويد  ای چون تو چنين می بنده

 5(.ورزم مور شتاب میو نه در ا دهم می

 

 شعر

 دله کن صد دله دل يك ةدل ای يك
 

 صرّاف وجود باش و خود را چله کن 
 

 يك صبح به اخالص بيا بر دَرِ ما
 

 گه گله کن گر کام تو برنيامد آن 
 

* * * 
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 (قرآناخالقی توشه  ره)های قرآنی  پیام/    941

ــينه ــروز الهــــی ســ  ای ده آتــــش افــ
 

ــوز    ــه س ــی وآن دل هم ــينه دل  در آن س
 

 هر آن دل را که سوزی نيست دل نيست
 

ــت    ــل نيس ــر از آب و گ ــرده غي  دل افس
 

 دلــم پرشــعله گــردان ســينه پــر دود    
 

ــود     ــش آلـ ــتن آتـ ــه گفـ ــانم را بـ  زبـ
 

ــدارد   ــابی نـ ــوز دل تـ ــز سـ ــخن کـ  سـ
 

ــدارد   ــی نــ ــر آب از او آبــ ــد گــ  چكــ
 

 نـــور دلـــی افســـرده دارم ســـخت بـــی
 

ــنی دود   ــت روشـ ــه غايـ ــی زو بـ  چراغـ
 

 ام را بـــــده گرمـــــی دل افســـــرده  
 

 1اام ر فــــروزان کــــن چــــراغ مــــرده 
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