


 

  

 ؟ب؟

یِه
َ
 عل

َ
ک

ُ
وات

َ
َسن َصل

َ
 الح

ِ
ِة بن

َ
ج

ُ
 الح

َ
ک  ِلَوِلِیّ

ْ
ن

ُ
 ک

َ
ّم

ُ
ه

ّ
لل

َ
ا

ة 
َ

َساع  ّ
ِ

ل
ُ

ک فِی  َو  ِة 
َ

اع
ّ

الَس ِذِه 
َ
ه فِی  آباِئِه  لی 

َ
ع و 

 
ً
ْینا

َ
ع َو  ا 

ً
ِلیل

َ
َود   

ً
اِصرا

َ
ن َو   

ً
اِئدا

َ
ق َو   

ً
اِفظا

َ
ح َو   

ً
َوِلّیا

ِویلا
َ

ط ا 
َ

ِفیه  
ُ

ه
َ

ع
ّ
ت

َ
م

ُ
ت َو   

ً
ْوعا

َ
ط  

َ
ک

َ
ض

ْ
ر

َ

أ  
ُ

ه
َ
ْسِکن

ُ
ت ى 

َّ
ت

َ
ح



 موسسه فرهنگی قرآن و عترت نور فاطمه زهرا؟اهس؟
w w w. n o o r f a t e m a h . o r g

|   از سری مجموعه نیایش های آسمانی  •  سلسله دروس شرح صحیفه سجادیه  |
درآمد   |  شناخت اجمالی صحیفه و دعا  |
| مؤلف: دکتر محمدعلی مجد فقیهی |

ناشر: انتشارات حکمت و اندیشه | شابک: 978-600-8179-01-6

نوبت چاپ: اول، زمستان 1394 |  شمارگان: 2000 نسخه | قیمت: 4000 تومان

ک 35 کوچه 9، پال کز پخش: قم، بلوار سمیه، خیابان شهید رجایی،  مرا

مؤسسه نور فاطمه زهرا؟اهس؟ |  تلفن: 37740077-025 | همراه: 09127599599

ک 4، واحد 13        تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین ابوریحان و فلسطین، بن بست مهارت، خانه هنر، پال

انتشارات حکمت و اندیشه | تلفن: 021-66418206  

که در تولید این اثر نقش داشته اند با قدردانی از همکارانی 

مدیر عامل مؤسسه: محمدجعفر بهگوی

تکثیر این جزوه بدون هیچ تغییر بالمانع بوده  

و نقل از آن با ذکر منبع جایز است.



 

هرس�ت 
�ف

فصل اول: صحیفه شناسی 
6   ......................................... ضرورت توجه به صحیفۀ سجادیه
7   .............................................. 1-  دستیابی به علوم ربانی
10 2- منبع تفسیر قرآن.......................................................  
15 نام های صحیفۀ سجادیه..................................................  
16   ............................................... سرگذشت پیدایش صحیفه
17   ................... دیدگاه علمای شیعه در وثاقت و اعتبار صحیفۀ سجادیه

فصل دوم: دعا شناسی
21   .................................................... دعا در لغت و اصطالح 
22   ..................................... 1. َتبییِن جایگاه دعا در منظومه دین

•24 .......................................................  تفاوت اطاعت و عبادت

•26 .............................................  دعا و تفاوت آن با توسل و شفاعت 

27   ...................................................... 2. دعا و فلسفه آن 
29 3. رابطۀ دعا و تقدیر الهی...............................................  
30   .................................................... 4. رابطۀ دعا و عمل 
33   ..................................................... 5. دعا و اجابت آن 





5

 

خــدای متعــال توفیــق دهــد تــا از انــوار معــارف صحیفــۀ ســجادیه َقَبســی برگیریــم 

کــه نیایش هایــش عقــول را  و از اقیانــوس معانــی آن جرعــه ای بنوشــیم. صحیفــه ای 

عــارِف حائــر و دل هــا را طاهــِر والــه و انســان را ســائِر شــائق می گردانــد. نیایش هایــی 

ــید  ــان و س ــاِم عارف ــوی ام ــم نب ــی و وارِث عل ــم اله ــازِن عل ــان خ ــمۀ جوش ــه از چش ک

گشــته تــا دل هــای اهــل صفــا در والیــت، و اهــل  ینــت عابــدان جــاری  ســاجدان و ز

گــر چــه صحیفــۀ ســجادیه قالــب دعایــی دارد، امــا  وفــا در محبــت را ســیراب ســازد. ا

مجموعــه ای از عقایــد نــاب اســام و تشــیع اســت، و آنچــه را شــیعه در مقــام عقایــد، 

اخــاق و عرفــان نیــز بــدان نیــاز دارد بــه زیباتریــن شــکل بیــان شــده اســت. قبــل از 

ورود بــه شــرح ادعیــۀ صحیفــه چنــد نکتــه ای بــه عنــوان مقدمــه بیــان می شــود:

اݣݣݣݣݣسݔىݤݤݤݤݤݤ  �ف ه ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣ�ش یڡݦݦݦݦݩݩف صح�
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ضرورت توجه به صحیفۀ سجادیه

کیــد و تقــدم  تمرکــز اصلــی حوزه هــای علمیــه بــه علــوم اســامی و مقدمــات آن بــا تأ

کام و عقایــد و در حاشــیه دانــش  دانــش فقــه و اصــول و در مرتبــۀ نازل تــر دانــش 

کنــار علــوم اســامی  کــه در  اخــاق اســت. امــا آنچــه جــای تأســف دارد ایــن اســت 

کــه خیلــی ضــروری و مهــم اســت، بــه متــون اســامی -اعــم از قــرآن، حدیــث  فــوق 

ــه انســان  ــه1 می باشــند و ب کــه سرچشــمه های معرفــت الهــی و آبشــخور تفّق و دعــا- 

درکــی عمیــق و شــناختی دقیــق می دهنــد، توجــه ویــژه نشــده اســت. بــه عنــوان 

ــک«؛2 کــه فقهــا در بحــث اســتصحاب بــه 
َ

َيِقــ�نَ ِبالّش
ْ
 َتْنُقــُض ال

َ
مثــال حدیــث »ل

گرفتــه و هــزاران  ــرار  گســتردۀ اســتصحاب ق آن اســتناد می کننــد، مبنــای مباحــث 

کنــار ایــن حدیــث  ــارۀ آن، نوشــته شــده اســت، امــا در  صفحــه مطلــب و نکتــه درب

کــه اندیشــه مــا از توفیــق  ــاه هــزاران حدیــث و نیایــش معرفتــی و ِحَکمــی اســت  کوت

کــه اصــل پیــام دیــن، در  ــی اســت  گشــته اســت. ایــن در حال تعمــق در آن محــروم 

کــه هــم  همیــن احادیــث معرفتــی اســت. بنــا بــر ایــن بایســتی بــه ایــن متــون معرفتــی 

در آیــات شــریفۀ قــرآن و هــم در روایــات و ادعیــه منقــول از ائمــۀ هــدی؟مهع؟ بــه چشــم 

کــه  کنیــم. بســیار ضــروری اســت  می خــورد، بــه شــکل جــّدی و فنــی و علمــی توجــه 

کوچکــش در بــاب فقــه، هــزاران  کــه از یــک حدیــث  گســتردۀ معرفتــی را  ایــن ذخایــر 

صفحــه نگاشــته و قاعــده و اصــل اســتنباط شــده اســت، مــورد بحــث و دقــت نظــر 

کــه یکــی از زیباتریــن متــون نیایشــی اهل بیــت؟مهع؟  قــرار دهیــم. صحیفــه ســجادیه 

ــُه  ــًا َفِإّنَ ْعَراب
َ
ــوا أ  َتُكوُن

َ
ُهــوا ِفــي ِديــِن اهَّلِل َو ل

َ
کــه فرمــود: »َتَفّق یــد: از امــام صــادق؟ع؟ شــنیدم  1. ُمّفضــل بــن عمــر می گو

کــه ديــن خــدا را یــاد  ــُه َعَمــًا؛ بــر شــما بــاد 
َ
ــْم ُيــَزّكِ ل

َ
ِقَیاَمــِة َو ل

ْ
ْیــِه َيــْوَم ال

َ
ــْم َیْنُظــِر اهَّلُل ِإل

َ
ــْه ِفــي ِديــِن اهَّلِل ل

َ
ــْم َیَتَفّق

َ
َمــْن ل

کــه در ديــن خــدا دانشــمند  يــرا آنــان  گــرد نباشــید؛ ز ید و ماننــد اعــراِب صحــرا  یــد و بفهمیــد و دانشــمند شــو بگیر
کیــزه ننمایــد«. کــردارش را پا ز قیامــت بــه او توجــه نكنــد و  نشــوند خــدا رو

2. بحار األنوار، ج 2، ص 274. به وسیلۀ، شک یقین خودتان را نقض نكنید.
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گفتــن بــا  از جهــت ســاختار و محتــوا اســت و بــرای برقــراری ارتبــاط بــا خــدا و ســخن 

کننــدگان حضــرت ربوبــی قــرار می دهــد  پــروردگار عالیتریــن تعبیــر را در اختیــار نجوا

منبــع مهمــی بــرای دســتیابی بــه معــارف ربانــی و فهــم و تفســیر قــرآن اســت.

1-  دستیابی به علوم ربانی

کــه انســان بــه آن نیــاز دارد و بلکــه  مهم تریــن و شــریف ترین و ضروری تریــن دانشــی 

کــه  یکــی از حکمت هــای مهــم آفرینــِش انســان دســتیابی بــه »علــوم ربانــی« اســت 

ــی  ــیدن و بندگ ــدا رس ــه خ ــه ب ــش چگون ــز دان ــی و نی ــا خداشناس ــاهلل ی ــم ب ــامل عل ش

بــه مقــام  بــا قــدم »عبودیــت«  تــا انســان در ســایۀ آن معرفــت  کــردن اســت  خــدا 

»عندیــت« و جــوار الهــی و بهره منــدی از فیــض پایان ناپذیــر پــروردگار برســد. ســخن 

امــام ســجاد؟ع؟ در ایــن زمینــه چنیــن اســت: 

کــه درهــای علــم بــه  ِتــه؛ خــدا را حمــد می کنیــم  ُبوِبّيَ ــِم ِبُر
ْ
ِعل

ْ
ــَواِب ال ْب

َ
َنــا ِمــْن أ

َ
»َفَتــَح ل

گشــود«.  ربوبیــت خــود را بــر مــا 

کاری نــدارد، امــا تــا پــای علــوم و معــارف  شــیطان بــا یادگیــری بســیاری از علــوم 

ربانــی بــه میــان می آیــد، مانــع ایجــاد می کنــد. بــه همیــن دلیــل، حضــرت ســجاد؟ع؟ 

در دعــای هفدهــم بــه خــدا عرضــه می دارنــد: 

ــِة؛3 خدایــا من به وســیلۀ تو می خواهم  اِنّيَ ّبَ ــوِم الّرَ
ُ
ُعل

ْ
ْيــِه ِفي َمْعِرَفــِة ال

َ
»َو اْســَتْظَهَر ِبــَك َعل

علیــه شــیطان قــدرت بگیــرم تا به ســوی علــوم و معارف ربانــی روی آورم«.

 شــیطان نمی گــذارد کــه انســان بــه علــوم ربانــی دســت پیدا کنــد، چون اگــر این علم 

و معرفــت بــرای انســان حاصــل شــود، شــیطان مغلــوب گشــته و شکســت می خــورد. در 

3. صحیفۀ سجادیه، ص 86.
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ــا انســان دو کار  نهــج الباغــه از حضــرت علــی؟ع؟ روایــت شــده اســت کــه شــیطان ب

ــَياِط�نُ َعــْن 
َ

ــُم الّش ْتُ
َ
دارد، کار اولــش ایــن اســت کــه نگــذارد خــدا را بشناســیم: »َو اْجَتال

َمْعِرَفِتــه«؛1 زیــرا اگــر انســان خــدا را بشناســد، دیگــر دســت از خــدا بــر نمــی دارد، بــه همین 

خاطــر  شــیطان نمی گــذارد کــه علــوم ربانــی بــرای انســان حاصــل شــود. کار دوم شــیطان 

ایــن اســت کــه هنگامــی کــه انســان می خواهــد بندگــی کنــد، مانــع برایــش ایجــاد 

ــْم َعــْن ِعَباَدِتــه « ایــن دو، کار اصلــی شــیطان بــرای دورســازی انســان  می کنــد »َو اْقَتَطَعْتُ

از صــراط مســتقیم الهــی اســت. علــوم بســیاری وجــود دارد کــه بــدون تهذیــب نفــس بــه 

آن می تــوان دســت یافــت. انســان بــدون تهذیــب نفــس، می تواند پزشــک، روانشــناس، 

فیزیکــدان، شیمیســت، و حتــی فقیــه، متکلــم و عالــم اخــاق هــم بشــود، امــا معــارف 

ربانــی، بــدون تهذیــب نفــس بــه دســت نمی آیــد. در صحیفــۀ ســجادیه اســت: 

م ؛2خدایــا 
َ
ــِدِه َيْعل ْم َو َمــْن َتْ

َ
 ُتَباِعْدَنــا َعْنــَك ِإّنَ َمــْن َتِقــِه َيْســل

َ
ْيــك َو ل

َ
»َو اْهِدَنــا ِإل

کــس را  ــا هــر  کــن، مــا را از خــودت دور مکــن، همان مــا را بــه ســوی خــودت هدایــت 

کنــی، می دانــد«. کــس را هدایــت  نگهــداری، ســالمت نفــس می یابــد و هــر 

کــه محصــول هدایــت الهــی   ســخن حضــرت؟ع؟ از علــم و معرفتــی اســت 

اســت در نهــج الباغــه آمــده اســت: 

گــر خــدا بخواهــد بنــده ای را خــوار کنــد علــم  ــَم؛3 ا
ْ
ِعل

ْ
ْيــِه ال

َ
 َحَظــَر َعل

ً
 اهَّلُل َعْبــدا

َ
ل

َ
ْرذ

َ
ا أ

َ
»ِإذ

را از او دور ســازد«. 

و ایــن جــز علــوم ربانــی نیســت، و ااّل ســایر علــوم را دشــمنان خــدا هــم می تواننــد 

فــرا بگیرنــد. 

1. نهج الباغه، ص 43.
2. صحیفۀ سجادیه، ص 46.
3. نهج الباغه، قصار 288.
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ــی اســت  کلمــات اهــل بیــت؟مهع؟ اعــم از حدیــث و دعــا مشــحون از علــوم رّبان

ک در پــی آن می رونــد و حامــل آن می شــوند. امــام؟ع؟ در  کــه دل هــای مؤمــن و پــا

گشــوده اســت، او  کــه خــدا ابــواب علــم بــه ربوبیــت را بــر آنــان  عبــارت پیشــین از ایــن 

را حمــد و ســپاس نمــود. 

کلمــات ایشــان مــوج می زنــد،  کــه در  یــای معارفــی  کــه مــا خــود را از در افســوس 

کــه در جــای دیگــری نیســت و تنهــا از قــرآن و روایــات  کرده ایــم. علمــی  محــروم 

بــه آن دســت  کــه شــیطان نمی گــذارد  اهل بیــت؟مهع؟ بــه دســت می آیــد، علمــی 

کــه انســان بــدون تهذیــب نفــس، بــه آن راه پیــدا نمی کنــد،  کنیــم، علمــی  پیــدا 

یکــی نفــس  گــر پــِر آن بــه جــان آدمــی بخــورد، از تنگنــا و تار کــه ا همــان علمــی اســت 

بیــرون می آیــد. در افقــی برتــر و نورانــی جهــان هســتی و خویشــتن را می نگــرد. چنــان 

ک ناپذیــر  کــه محبــت و اخــاص از آن انفکا معرفتــی بــه خدایــش پیــدا می کنــد 

َثــٌة َعاِلــٌم 
َ

ــاُس َثل گــروه می شــمارند: »الّنَ اســت. امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ انســان ها را ســه 

کــه  گــروه اول: عالمــان ربانــی هســتند  ــٌج َرَعــاع «4  ــاٍة َو َهَ َ ج
َ

 َســِبيِل ن
َ

ــٌم َعــى ِ
ّ
ٌّ َو ُمَتَعل ــاِني ّبَ َر

علمشــان بــه آنهــا رنــگ، انگیــزه و نیــت الهــی داده اســت. بــه همیــن دلیل شــما از هر 

کــه ربانــی اســت و دانــش او دانــش ربانــی  یــد، بلکــه از عالمــی  عاِلمــی نبایــد بیاموز

کــه ایــن دانــش بــا صاحــب دانــش هــر دو متصــف بــه یــک صفــت هســتند هــر  اســت 

دو »ربانــی« انــد: علــم ربانــی و عالــم ربانــی،5 در حدیــث شــریف آمــده اســت: 

4. تحف العقول، ص 169.
ــم  ــارۀ عال ــر« ج2، ص181 درب ــث و األث ــب الحدی ــي غری ــة ف ــر، لغــت شناســِی معــروف در کتــاب »النهای ــن اثی 5. اب
ــی )النــاس ثاثــة: عالــم ربانــی( هــو منســوب إلــی الــّرب بزیــادة األلــف و الّنــون 

ّ
ربانــی می نویســد: »و فــی حدیــث عل

 : انــّيُ ّبَ میــن بصغــار العلــوم قبــل کبارهــا، و الّرَ
ّ
ّبِ بمعنــی الّتربيــة، کانــوا يرّبــون المتعل للمبالغــة. و قیــل هــو مــن الــّرَ

ــم«.
ّ
العالــم الراســخ فــی العلــم و الّديــن. أو الــذى یطلــب بعلمــه وجــه اهَّلل تعالــی. و قیــل العالــم العامــل المعل

کــه بــرای مبالغــه بــه آن  کــه در حدیــث علــی؟ع؟ نیــز آمــده منســوب بــه رب اســت، بــا الــف و نــون  کلمــه »ربانــی«   
اضافــه شــده و گفتــه شــده: از »رب« بــه معنــای تربيــت اســت، نظــر بــه ايــن کــه جوینــدگان دانــش را قبــل از علــوم برتر 
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ِلــِه َو َحَراِمــه ؛1 
َ

 َحل
َ

َمَنــاِء َعــى
ُ ْ
َمــاِء ِبــاهَّلِل ال

َ
ُعل

ْ
ْيــِدي ال

َ
 أ

َ
اِم َعــى

َ
ْحــك

َ ْ
ُمــوِر َو ال

ُ ْ
َي ال ــاِر َ »َمج

ــا همــان علــم  ــاهلل ی  علــم ب
ً
کــه اوال ــرد  ــه دســت بگی ــد مجــاری امــور را ب کســی می توان

ل خــدا را حــرام  ل و حــرام الهــی باشــد و حــال  امیــن بــر حــال
ً
ربانــی را داشــته باشــد، ثانیــا

ل نکنــد«.  و حــرام خــدا را حــال

کافــی نیســت،  کــه تنهــا دانســتن حــال و حــرام  نکتــۀ دارای اهمیــت ایــن اســت 

بلکــه بایــد امیــن حــال و حــرام الهــی باشــد، بــه همیــن دلیــل، در آغــاز روایــت، 

و  می شــود  تعبیــر  َحَراِمــه «  َو  ِلــِه 
َ

َحل  
َ

َعــى َمَنــاِء 
ُ ْ
»ال بــه  ادامــه  در  و  بــاهلل«  »عالــم  بــه 

َحَراِمــه«. َو  ِلــِه 
َ

نمی فرمایــد: »العــامل حَبل

ایــن مطلــب بســیار نکتــۀ دقیــق و مهمــی اســت کــه مقدمــۀ تمــام علــوم اســامی 

ــده  ــد ش ــه روی آن تأکی ــریف صحیف ــاب ش ــه در کت ــت ک ــی اس ــم ربان ــة اهلل و عل معرف

اســت. 

2- منبع تفسیر قرآن

و  اعتقــادات  بیانگــر  این کــه  بــر  عــاوه  علــی؟ع؟  الباغــۀ  نهــج  نیــز  و  صحیفــه 

اخاقیــات شــیعۀ امامیــه هســتند، یکــی از بهتریــن منابــع تفســیری قــرآن نیــز بــه 

کتاب هــای تفســیری موجــود از ایــن دو  کــه در  شــمار می آینــد، ایــن در حالــی اســت 

کــه بــه »أخــت القــرآن« و »أخ القــرآن« معــروف شــده اند، یــا اصــًا بهــره ای بــرده  کتــاب 

کــم بهره بــرداری شــده اســت. اینــک بــه ســه نمونــه در ایــن زمینــه  نشــده و یــا بســیار 

اشــاره می گــردد:

یــج بــا علــوم و دانش هــای ابتدائــی آمــوزش می دهنــد. و »ربانــی«، عالــم راســخ در علــم و ديــن اســت، یا کســی  بــه تدر
کــه دانــش را فقــط بــرای خــدا می آمــوزد، و نیــز گفتــه شــده: »ربانــی« عالــم عاملــی اســت کــه بــه دیگــران نیــز می آموزد.

1. تحف العقول، ص 238.
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کــه نمازگــزاری،  کــرده  1. 2. قــرآن در دســتورات عبــادی خــود این گونــه مطــرح 

ذيــَن ُهــْم في  
َّ
ْؤِمُنــون  * ال ُ ــَح الْ

َ
ْفل

َ
کــه نمــازش همــراه خشــوع باشــد: »َقــْد أ رســتگار اســت 

کــه قــرآن بــه آن اشــاره دارد چیســت؟ بهتریــن  ــْم خاِشــُعون «2 تعریــف خشــوعی  َصلِتِ

کــرد. امــام ســجاد؟ع؟ در  کام اهــل بیــت؟مهع؟ جســتجو  تعریــف خشــوع را بایــد در 

یکــی از دعاهــای صحیفــه خشــوع را ایــن چنیــن بیــان می کننــد: 

کســی  ا َمَقــاُم َمــِن اْســَتْحَيا ِلَنْفِســِه ِمْنــك؛3 خدایــا جایــگاه مــن، جایــگاه 
َ

»َو َهــذ
کــه در برابــر تــو شــرم دارد«.4  اســت 

وقتــی انســان نعمت هــا و الطــاف الهــی را نســبت بــه خــود می بینــد و اعمــال 

خــودش را در برابــر آنهــا می ســنجد، احســاس شــرم در او پدیــد می آیــد. » َو َســِخَط 

ــا وجــود امکانــات فــراوان،  ــا«5 از خــودش هــم راضــی نیســت، چــون می بینــد ب ْيَ
َ
َعل

 َ و اســتعدادهای پنهــان و خــداداد از زمــان و عمــر خــود بهــره نبــرده اســت، »َو َرِضي

کــه ســه  ــه اســت، آنــگاه  ــه خــدا نــگاه رضایت مندان َعْنــك « و از آن طــرف، نــگاه او ب

ــاَك 
َ

ّق
َ
حالــت فــوق در انســان تحقــق یافــت، خشــوع بــرای او حاصــل می شــود: »َفَتل

ِبَنْفــٍس َخاِشــَعة« نخســت، شــرم و حیــا؛ دوم، ناخشــنودی از خــودش در برابــر خــدا و 

ســوم، خشــنودی از خــدا. ایــن ســه جملــه عالی تریــن تفســیر خشــوع اســت.

ــٍب َســلمي «6 مفســران در مفهــوم قلــب ســلیم 
ْ
َت اهَّلَل ِبَقل

َ
 َمــْن أ

َ
کریمــه »ِإّل 2. 2. در آیــۀ 

ــه  ــتیابی ب ــت و راه دس ــی اس ــه قلب ــلیم چ ــب س ــه قل ــد و این ک ــی دارن ــخنان فراوان س

ســامت قلــب چیســت، ســخنی راه گشــاتر و اساســی تر از آنچــه ســید الســاجدین و 

2. سورۀ مؤمنون، آیات 1 و 2.
3. صحیفۀ سجادیه، ص 150.

4. دعای 32.
5. صحیفۀ سجادیه، ص 150.

6. سورۀ شعراء، آیۀ 89.
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قــدوة العارفیــن در ایــن بــاره بیــان نمودنــد، نیســت: 

ْكــِر َعَظَمِتــك؛1  خدایــا ســالمت قلــب مــا را در ذکــر  وِبَنــا ِفي ِذ
ُ
َمَة ُقل

َ
 َســل

ْ
»َو اْجَعــل

بــده«. قــرار  عظمــت خــودت 

ــر  ــه قلــب ســلیم ذک از ایــن ســخن، چنیــن برداشــت می شــود کــه راه دســتیابی ب

عظمــت خداونــد اســت و قلــب ســلیم قلبــی اســت کــه عظمــت خــدا در آن تجلــی 

کــرده اســت.

کــردن و شــناختن تأثیــر تربیتــی فــراوان در وجــود انســان  خــدا را بــه عظمــت یــاد 

ــه پیامبــر داده، تکبیــر اســت  ــا خــودش ب کــه خــدا در رابطــۀ ب دارد. اولیــن دســتوری 

را  خــودت  خــدای  ــر؛2  ّبِ
َ

َفك ــَك  ّبَ َر »َو  کــردن  یــاد  عظمــت  و  بزرگــی  بــه  را  خــدا  یعنــی 

ــه عظمــت  ــر معرفــت خــدا ب ــزرگ دان«. حضــرت امیــر؟ع؟ در خطبه هــای خویــش ب ب

کــه در اوصــاف متقیــن می فرماینــد: »َعُظــَم  کیــد دارنــد. آنجــا  و بزرگــی بســیار تأ

ــْم«3 وقتــی عظمــت خالــق در جانشــان  ْعُيِنِ
َ
ْنُفِســِهْم َفَصُغــَر َمــا ُدوَنــُه ِفي أ

َ
اِلــُق ِفي أ نَ الْ

کوچــک و حقیــر می گــردد، و باالتــر  ســایه افکنــد مــا ســوای خــدا در چشمانشــان 

کــه تکّبــر و خودبزرگ بینــی نیــز از وجودشــان  ــم حقیــر می گــردد 
َ
از ایــن نــه تنهــا عال

یشــۀ تمامــی  ــم«.4 پــس ر
َ

ْن َيَتَعّظ
َ
ــْن َعــَرَف َعَظَمــَة اهَّلِل أ  َيْنَبِغــي ِلَ

َ
رخــت بــر می بنــدد. »ل

وسوســه ها در دل می خشــکد و همــۀ جاذبه هــای بازدارنــده از محبــت الهــی جاذبــۀ 

ــر الهــی دســت  ــه ســامت خــود از تعلقــات غی خــود را از دســت می دهــد و قلــب ب

کــه بــه درکــی از عظمــت الهــی  می یابــد. پــس راه رســیدن بــه قلــب ســلیم ایــن اســت 

کنیــم.  دســت پیــدا 
1. صحیفۀ سجادیه، ص 46.

2. سورۀ مدثر،  آیۀ 3.
3. نهج الباغه، ص 303.

کافی، ج 8، ص 390.  .4
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3. 2. در زمینــۀ علــوم قرآنــی و روش فهــم قــرآن نیــز نکات ارزشــمندی در صحیفه 

ــا وحــی تعلیمــی و وراثــت علــم نبــوی حضــرت ســجاد؟ع؟  وجــود دارد. در رابطــه ب

کــه قــرآن در یــک مرحلــه نــازل، و در مرحلــۀ دیگــر دانــش آن بــه پیغمبــر  اشــاره دارنــد 

الهــام و تعلیــم داده شــد، یعنــی فقــط الفــاظ قــرآن بــر پیامبــر؟ص؟ وحــی نشــده اســت 

کنــد بلکــه دانــش قرآن دانشــی  تــا او بــر اســاس درک و فهــم خــود آن را بفهمــد و تبییــن 

کــه خداونــد متعــال خــود مســتقیمًا بــه پیامبــر خــود آموخــت:  اســت 

ــَم 
ْ
ْمَتــُه ِعل َ لْ

َ
 َو أ

ً
َمــل ْ ْيــِه َو آِلــِه ُمج

َ
 اهَّلُل َعل

َّ
ــٍد َصــى ّمَ ــَك ُمَ  َنِبّيِ

َ
َتــُه َعــى

ْ
ْنَزل

َ
ــَك أ

َ
ُهــّمَ ِإّن

َّ
»الل

؛5 خدایــا قــرآن را بــه طــور مجمــل بــه رســول 
ً
ــرا َمــُه ُمَفّسَ

ْ
ْثَتَنــا ِعل  َو َوّرَ

ً
ــل َعَجاِئِبــِه ُمَفّصَ

ــردی و آن  ک ــام  ــه او اله ــل ب ــه تفصی ــازل فرمــودی، و علــم شــگفتی های آن را ب خــود ن

ــا اهل بیــت؟مهع؟ دادی«.  ــه م ــه ارث ب علــم را ب

خدا نیز در قرآن می گوید: 

ُقْرآن ؛6 خدای رحمان، قرآن را تعلیم می دهد«. 
ْ
َم ال

َّ
ْحن  * َعل »الّرَ

ــدا الُقرآن«7  ّمَ ــَم ُمَ
َّ
امــام رضــا بــه حســین بــن خالــد در تفســیر ایــن آیــه فرمــود: »اهَّلُل َعل

کــه خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ می فرمایــد:  و نیــز آیــۀ 113 ســورۀ نســاء 

کتــاب و  ــُم؛ خداونــد 
َ
ــْن َتْعل

ُ
ْ َتك َمــَك مــا ملَ

َّ
ــَة َو َعل َ

ْ
ك ِ

ْ
ِكتــاَب َو ال

ْ
ْيــَك ال

َ
 اهَّلُل َعل

َ
ل ْنــَز

َ
»َو أ

کــه بدانــی«.  کــه نبــودی  کــرد و تــو را آموخــت آنچــه را  حکمــت را بــر تــو نــازل 

اســت  پیامبــر  کــه وحــی، تجربــۀ شــخصی  ایــن دســت  از  بنابرایــن شــبهاتی 

اســت،  بی اســاس  ریشــه،  از  اســت  رســول خــدا؟ص؟ طبیعتــًا خطاپذیــر  دانــش  و 

کفعمی، ص 462. 5. مصباح 
6. سورۀ رحمن، آیۀ  1 و 2.

7. تفســیر قمــی، ج 2، ص343؛ بحــار األنــوار، ج 36، ص 171؛ البرهــان فــی تفســیر القــرآن، ج 5، ص 229؛ تفســیر 
نــور الثقلیــن، ج 5، ص188 ؛ تفســیر کنــز الدقائــق، ج 14، ص 60 و ... .
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کــرده اســت و  ــر وحــی، علــم آن را نیــز بــه پیامبــر عطــا  چــون خداونــد متعــال عــاوه ب

ســپس اهــل  بیــت  او  وارث آن علــم می باشــند. بعــد از رســول خــدا افــرادی ســودجو، 

ــرآن را  ــم ق ــا عاِل ــۀ اهــل بیــت ؟مهع؟ را بســتند ت ــر را ســوزاندند.1 دِر خان احادیــث پیغمب

کــه  کننــد. یکــی از بحث هــای صحیفــه نیــز همیــن موضــوع اســت  از قــرآن جــدا 

کــه برداشــت ها و تفســیرهای  کردنــد. بــرای همیــن اســت  اهــل قــرآن را از قــرآن جــدا 

مختلفــی از قــرآن پدیــد آمــده اســت. هنگامــی توانســتند دربــارۀ قــرآن هــزار شــبهه 

کردنــد. مــا نیــز هــر چنــد بــه ضــرورت  کــه عالــِم قــرآن را از قــرآن جــدا  کننــد  ایجــاد 

تمســک بــه قــرآن و عتــرت معتقدیــم، امــا در عمــل از ایــن تمســک ســود نجســته ایم. 

کتــاب ســاده ای نیســت، هــم از جهــت الفــاظ و اســلوب  کتــاب، هماننــد قــرآن،  ایــن 

و هــم از جهــت محتــوا کتــاب عمیقــی اســت.2 ویژگــی کام وحــی و نیــز کام معصوم 

کامشــان بــرای همــۀ اذهــان اعــم از عــوام و خــواص قابــل فهــم  کــه ظاهــر  ایــن اســت 

کــه خــواص حیراننــد و هــر  گونــه ای اســت  اســت، امــا باطــن و الیه هــای زیریــن آن بــه 

کشــف می شــود. مــا خورشــید را هــم می شناســیم  لحظــه جلوه هــای تــازه ای برایشــان 

ــرم اســت و  گ ــی و  ــره ای نوران ک ــه  ک ــه ایــن خاطــر  و هــم نمی شناســیم. می شناســیم ب

کــه وجــوه فراوانــی از آن بــرای مــا در پــردۀ ابهــام اســت.  نمی شناســیم بــه ایــن خاطــر 

ــه عنــوان مثــال در ســورۀ توحیــد می خوانیــم:  ــه اســت. ب گون متــون دینــی هــم بدیــن 
1. دربــارۀ ســوزاندِن احادیــث رســول خــدا؟ص؟ توســط خلیفــه اول و دوم در منابــِع خــود اهــل ســنت روایــاِت فراوانــی 

کــه مــا در اینجــا نمونــه اشــاره می کنیــم:  وجــود دارد 
کــرد و  کــرم؟ص؟، مــردم را جمــع  کــه: ابوبكــر پــس از درگذشــت پيامبــر ا کــرده  حافــظ شــمس الديــن ذهبــی روایــت   
کــس در  بــه بهانــه اختــاف در مــورد احادیــث، دســتور داد: چیــزی از رســول خــدا؟ص؟ حدیــث نقــل نكنیــد و هــر 
کتــاب خــدا در میــاِن مــا و شــما موجــود اســت، پــس حالــش را حــال  کــرد، بگوئیــد:  ايــن بــاره از شــما پرســش 

بدانیــد و حرامــش را حــرام )تذکــرة الحفــاظ، ج1، ص2و 3(.
کــه پانصــد حدیــث از احادیــث رســول خــدا؟ص؟ را آتــش بزننــد )کنــز العمــال،  وی همچنیــن دســتور می دهــد   

ص5(. ج1،  الحفــاظ،  تذکــرة  ح29460؛  ص285،  ج10، 
ِنیٌق َو َباِطُنُه َعِمیٌق« نهج الباغه، خطبه 18. 

َ
ُقْرآَن َظاِهُرُه أ

ْ
2. »ِإّنَ ال
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َحــد؛3 بگــو 
َ
 أ

ً
ــُه ُكُفــوا

َ
ــْن ل

ُ
ْ َيك ــد * َو ملَ

َ
ْ ُيول ْ َيِلــْد َو ملَ َمــد * ملَ َحــد * اهَّلُل الّصَ

َ
 ُهــَو اهَّلُل أ

ْ
»ُقــل

ــد هــم  ــه زاییــده شــده * و مانن ــه زاده و ن ــاز اســت * ن خــدا یکــی اســت * خــدا بی نی

نــدارد«. 

بــه آن دقیــق  امــا وقتــی نســبت  بــرای همــگان قابــل فهــم اســت،  ایــن ســوره 

َحــد«  و نفرمــود ُقــْل ُهــَو اهلُل واَحــد فــرق 
َ
 ُهــَو اهَّلُل أ

ْ
می شــویم این کــه چــرا فرمــود: »ُقــل

ــْم 
ُ

واحــد و احــد در چیســت؟ تمــام قــرآن صحبــت از واحدّیــت خداســت: »َو ِإُلك

ــا ُهــَو ِإلــٌه واِحــٌد«،5 امــا اینجــا از احــد صحبــت می کنــد. تفــاوت 
َّ

 ِإن
ْ

ِإلــٌه واِحــد«؛4 »ُقــل

احــد و واحــد چیســت؟ رابطــۀ احدّیــت و صمدّیــت در چیســت؟ رابطــۀ صمدّیــت 

کــه عقــل متحّیــر می شــود در شــگفتی  ــد«  در چیســت؟ اینجاســت 
َ
ْ ُيول ْ َيِلــْد َو ملَ بــا »ملَ

و تحّیــر خاصــی قــرار می گیــرد و بــه اشــاراتی بــه قــدر درک خــود دســت می یابــد 

کام حــق در عیــن قابــل فهــم بــودن بــاردار معانــی و مفاهیمــی اســت  خاصــه آنکــه 

ــه آن یعنــی عتــرت طاهــره؟مهع؟ اســت. ــم ب ــه آموختــن از عال ــاز ب کــه درک آن نی

نام های صحیفۀ سجادیه

کــه بعدهــا روی آن گذاشــته شــده اســت. حتــی در  کتــاب ســه نــام دیگــر نیــز دارد  ایــن 

آغــاز، نــام آن صحیفــۀ ســجادیه نبــوده، بلکــه صحیفــه بــوده اســت. پــس از چنــدی، 

صحیفۀ ســجادیه نام گرفت چون محتوای آن از کام امام ســجاد؟ع؟ تشــکیل شــده 

کتــاب شــریف را »زبــور آل محمــد؟ص؟«، »انجیــل اهل بیــت؟مهع؟« و  اســت. علمــا ایــن 

کــه زبــور  »أخــت القــرآن« نامیده انــد. علــت این کــه زبــور نامیده انــد بــه ایــن خاطــر اســت 

کــه بیشــتر رنــِگ مناجــات و دعــا دارد،  کتــاب آســمانی حضــرت داوود اســت و از آنجــا 
3. سورۀ اخاص.

4. سورۀ بقره، آیۀ 163. 
5. سوره انعام، آیۀ 19.
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کتابــی مناجاتــی اســت، »زبــور« اطــاق شــده اســت و  کــه  بــر ایــن اســاس بــه صحیفــه 

همان گونــه کــه »انجیــل« بــرای حضــرت مســیح و تــورات بــرای حضــرت موســی اســت. 

تــورات بیشــتر شــامل احــکام و قواعــد و دســتورات و داســتانها اســت، امــا انجیــل 

کــه حضــرت مســیح پیامبــر شــد، شــریعت موســی را مبنــا  این گونــه نیســت. هنگامــی 

ــام  ــل ن ــد و انجی ــه ش ــه آن اضاف ــش ب ــه و نیای ــوان موعظ ــه عن ــی ب ــا نکات ــرار داد، منته ق

گرفــت. حضــرت مســیح بیشــتر بــه عنــوان چهــره ای موعظه گــر و زاهــد شــناخته شــده 

گریــز از دنیــا  اســت و چــون صحیفــه در قالــب نیایــش و حــاوی مواعــظ زیــادی دربــارۀ 

و توجــه بــه خداســت، بــه آن انجیــل اهل بیــت؟مهع؟ نیــز اطــاق شــده اســت. و از آن رو 

صحیفــه را  »أخــت القــرآن« نامیده انــد و بــه نهــج الباغــه، بــرادر قــرآن گفته اند، زیــرا واژۀ 

کــه بــرادر  کار برده انــد. و از آن جــا  کلمــۀ أخــت را بــه  صحیفــه مؤنــث اســت، دربــارۀ آن 

کــه  کســانی هســتند  ــار  ــار، انســان هســتند، صحیفــه و نهــج الباغــه هــم ی و خواهــر ی

می خواهنــد قــرآن را بفهمنــد و متمّســک بــه حبــل الهــی شــوند.

سرگذشت پیدایش صحیفه

متــوکل بــن هــارون از دوســتداران اهــل  بیــت؟مهع؟ پــس از مراســم حــج در مدینــه به محضر 

امــام صــادق؟ع؟ شــرفیاب می شــود. و در راه بازگشــت بــه شــهر و دیــار خــود، بــا یحیــی بن 

زیــد1 )پســر زیــد شــهید و نــوۀ امــام ســجاد؟ع؟( ماقــات می کنــد. یحیی هم کــه مانند پدر 

خــود، داعیــۀ قیــام داشــت، از متــوکل می پرســد: از عموزاده هــای مــا )امــام صــادق؟ع؟( 

کوفــه عــازم خراســان شــد و  کشــته شــدن پــدرش در ســال 123 ق از  کــه پــس از  یــد شــهید اســت  1. یحیــی، فرزنــد ز
کــم خراســان. او را در ســال 125  در بلــخ منــزل حریــش بــن عبدالرحمــان شــیبانی وارد شــد. نصــر بــن ســّیار .حا
یخــت. جســد وی مصلــوب  کــرده بــه مدینــه فرســتاد و جســد او را بــه دار آو ق بــه شــهادت رســاند و ســر او را جــدا 
رد و بــر او نمــاز خوانــد و دفــن کــرد. )ابــن اثیــر،  بــود تــا ابــو مســلم خراســانی، خراســان را گرفــت و جســد او را پاييــن آو

یــخ، ج5، ص127؛ اســد حیــدر، المــام الصــادق؟ع؟ و المذاهــب الربعــة، ج1، ص129(. الكامــل فــی التار
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چــه خبــر؟ متــوکل می گویــد: امــام صــادق؟ع؟ را دیــدم. یحیــی می پرســد: دربــارۀ مــا چــه 

فرمــود؟ گفتــم: حضــرت فرمــود کــه شــما را نیــز ماننــد پدرتــان بــر بــاالی چوبــۀ دار می برنــد. 

ِكتاب «.2 
ْ
ّمُ ال

ُ
ُحوا اهَّلُل ما َيشــاُء َو ُيْثِبــُت َو ِعْنــَدُه أ رخســار یحیــی رنــگ می بــازد و می گویــد: »َيْ

ــر نمــی داد  ــن محمــد؟ع؟ خب ــد: اگــر جعفــر ب یحیــی صندوقچــه ای را مــی آورد و می گوی

کــه مــن کشــته می شــوم، ایــن صندوقچــه را بــه شــما نمــی دادم. داخــل ایــن صندوقچــه 

صحیفــه ای بــه خــِط پــدرم زید اســت کــه حــاوی ادعیۀ جدمان امام ســجاد؟ع؟ اســت، 

ــو می ســپارم.  ــزد ت چــون می ترســم پــس از کشــتن مــن بــه دســت بنــی امیــه افتــد، آن را ن

متــوکل صحیفــه را می گیــرد و در ســفر بعــد کــه بــه خدمــت امــام صــادق؟ع؟ می رســد آن 

را بــه ایشــان عرضــه می کنــد. حضــرت نیز صحیفــه ای را که به خــط پدر بزرگوارشــان امام 

باقــر؟ع؟ بــوده اســت بــه متــوکل نشــان می دهنــد. متــوکل می گویــد هــر دو را بــا هــم مقابلــه 

کــردم، کلمــه ای کــم و زیــاد نبــود. تعــداد ادعیــۀ صحیفــه در اصــل 75 دعــا بــوده کــه بــر اثــر 

مــرور زمــان 21 دعــای آن مفقــود شــده و اکنــون 54 دعــا بــه دســت مــا رســیده اســت.

دیدگاه علمای شیعه در وثاقت و اعتبار صحیفۀ سجادیه

کتــب حدیثــی3 فــرق دارد.  نــگاه علمــای شــیعه بــه صحیفــۀ ســجادیه بــا تمــام 

کــه صحیفــه از متواتــرات در  یعــة می نویســد  مرحــوم شــیخ آقــا بــزرگ تهرانــی در الذر

نــزد اصحــاب امامیــه اســت.4 وقتــی مطلبــی، متواتــر شــد، علــم آور اســت و دیگــر 

کاشــانی و مرحــوم میردامــاد  بــه بررســی ســند آن نیــازی نیســت.5 مرحــوم فیــض 

بــر صحیفــه  تعلیقــه ای  و  اســتاد ماصدراســت  کــه  کتــاب »قبســات«  صاحــب 

2. سورۀ رعد،  آیۀ 39.
3. اگرچه صحیفه متن دعايی است، اما چون از زبان معصوم؟ع؟ نقل شده است متنی حدیثی خواهد بود.

یعة، ج 15، ص 18. 4. الذر
ف(.

ّ
کتاب »آشنايی با صحیفۀ سجادیه« نكاتی را عرضه داشته ام )مول 5. درباره صحت سند صحیفه در 
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کرده انــد. از علمــای متأخــر، مرحــوم مامقانــی، صاحــب تنقیــح  دارد، ادعــای تواتــر 

کتابــش می نویســد:  کــه خــود از علمــای علــم رجــال اســت در  المقــال، 

 َقــراَءِة الْدعّيــِة 
َ

ــيعة َعــى َ الجــلء، و اَلشــاِيَخ اإلجــازة َو أْخيــاُر الّشِ »َو قــد َتســاملَ
ود، و تلّقاهــا بالقبــول و اّتفقــوا عــى اإلعتمــاد عليــا؛1 بــه  الَصحيفــة ِبُعْنــواِن الــُوُر
کــه بــزرگان حدیــث و شــیوخ اجــازۀ روایــات و خوبــان و صالحــاِن شــیعه  درســتی 

کــه ادعّیــۀ صحیفــۀ ســجادّیه را بــه  عنــوان »ورود«  همگــی بــر ایــن  بــاور اتفــاق دارنــد 

کــرده و آن را پذیرفته انــد و بــر  قــی بــه قبــول 
ّ
کتــاب را تل می تــوان خوانــد و همگــی ایــن 

اعتمــاد بــه آن اتفــاق نظــر دارنــد«. 

بایــد بــه ایــن عبــارت خیلــی توجــه کــرد. مشــایخ و علمــا و بــزرگان حدیــث از تشــیع، 

همــه متفق انــد بــر این کــه ادعیــۀ صحیفــۀ ســجادیه را می تــوان بــه عنــوان »ورود« خوانــد. 

عنــوان »ورود« کــه اصطاحــی فقهــی اســت، بــه ایــن معناســت کــه دعــا را بــه ایــن قصــد 

کــه صــدور آن بــه طــور قطــع از ناحیــۀ معصــوم اســت بخوانیــد. در مقابــل، ادعیــه ای کــه 

ــه لحــاظ ســند، قطعــی الصــدور نیســت، بــه قصــد رجــاء خوانــده می شــود. مرحــوم  ب

آیــت اهلل العظمــی بروجــردی کــه فقیهــی ســترگ و رجالــی نقــاد بــود، کتابــی بــه نــام »البدر 

الزاهــر فــی صــالة الجمعــة  َو الُمســافر« دارنــد کــه بحــث خــارج فقــه ایشــان دربــارۀ نمــاز 

جمعــه و نمــاز مســافر اســت و در آن بــه مناســبت این کــه بــرای روز جمعــه دعایــی از 

حضــرت ســجاد؟ع؟ وارد شــده اســت، بــه صحیفــۀ ســجادیه اشــاره  کــرده و می فرمایــد:

»صــدور صحیفــۀ ســجادیه از امــام ســجاد؟ع؟ از واضحاتــی اســت کــه بــر کســی پنهــان 

نیســت، ایــن کتــاب زبــور آل محمــد؟ص؟ اســت، چنــان کــه اســلوب و نظــم محتــوای آن 

نشــانه هایی از اعجــاز آن بــه شــمار مــی رود«.2 

1. تنقیع المقال، عامه مامقانی، ج2، ص52، باب میم، شماره 10140.
2. بروجردی، البدر الزاهر فی صاة الجمعة  َو الُمسافر، ص 40.
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کــه آدمــی معمولــی نمی توانــد ایــن حرف هــا را  کــس آن را بخوانــد درمی یابــد  هــر 

بزنــد. نــه فصاحــت آن در عهــدۀ فــردی معمولــی اســت و نــه محتــوای آن. مرحــوم آیــت 

اهلل میــرزا محمــد حســین اصفهانــی معــروف بــه »کمپانــی« فقیــه، فیلســوف، عــارف و از 

دقیق تریــن اصولیــون متأخــر اســت، از دربــارۀ صحیفــۀ ســجادیه چنیــن تعبیــر می کند:

َمــة ّرَ
َ

الُمك ُحــِف  الّصُ ّمُ 
ُ
ا ِهــَی   

ْ
ــةَبــل َ

َ
ُمك ِمْنــا  اِلَكــِة  َجواِمــُع 

 
ً
ُطــّرا عاِليــاِت 

ْ
ال الُحــُروَف   3َبــِل 

ً
ــِه الَعــِى َقــْدرا كــی َعــن اْسِ ْ َ

ت

»صحیفــۀ ســجادیه مــادر صحیفه هــای تکریم شــده و بــا ارزش اســت. حکمت  هــای 

جامــع و معــارف ربانــی در ایــن کتــاب تحکیــم شــده اســت. واژه هــای بلنــد مرتبــۀ 

صحیفــه از نــام بلندمرتبــه و بــا ارزش آن حکایــت می کنــد«. 

کــه فقیــه اســت، شــخصیتی فلســفی و عرفانــی  مرحــوم میردامــاد عــاوه بــر ایــن 

ــارۀ صحیفــه چنیــن می گویــد: از ایــن قــرار اســت:  دارد. درب

 ِإهلّيــة َو 
ً
لفاظــا

َ
ــة َو ا ّيَ  َساو

ً
ــد؟مهع؟ ُرمــوزا ّمَ بــوِر آِل ُمَ هــِل بيــت َو َز

َ
يــِل ا »إّنَ ِف إنج

بــور آل محمــد )صلــوات اهلل علیهــم  ــة؛4 در انجیــل اهــل بیــت و ز ســاليب َوحيانّيَ
َ
أ

اجمعیــن( رمزهایــی آســمانی، و الفاظــی الهــی و اســلوبی وحیانــی وجــود دارد«. 

کــه رجالّیــون، فقهــا، اهــل ادب، اهــل حکمــت، و عرفــان  صحیفــه کتابــی اســت 

کرده انــد. بــه عظمــت آن اعتــراف 

یــاض الســالکین، از شــارحان اولّیــه  مرحــوم ســید علــی خــان مدنــی صاحــب ر

کــه ادیبــی نکتــه  ی  کــه شــرحی مســبوط بــر صحیفــه نگاشــته اســت. و صحیفــه 

ــد:  ــارۀ صحیفــۀ ســجادیه می گوی ــوده اســت، درب ســنج و بلیغــی صاحــب قریحــه ب

3. محمد حسین اصفهانی )کمپانی(، انوار القدسیة، ص64. 
4. میرداماد، شرح الصحیفة، ص43. 
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تذعــن  لم و 
َ

أّمــا َبلغــُة َبياهُنــا و براعــة تبياهنــا: فعندهــا َتســُجُد َســَحرُة الــك »و 
بالعجــز مــداره العــلم؛1 بالغــت بیانــی صحیفــه و فضیلــت مضمونــی آن بــه گونــه ای 
کــه ســاحران ســخن در برابــر آن بــه ســجده می افتنــد و بــزرگان علــم در برابــر آن  اســت 

ــد«. ــه عجــز می کنن ــراف ب اعت

لم« بــه داســتان موســی؟ع؟ و ســاحران اشــاره 
َ

عبــارت »فعندهــا َتســُجُد َســَحرُة الــك

کردنــد و عصــای  کــه پــس از آن کــه ســاحران بافته هــای خــود را بــه مــار تبدیــل  دارد 

موســی مارهایشــان را بلعیــد، فــورًا بــه ســجده افتادنــد. الفــاظ باغــی و زیباشناســی 

کــه ســاحران  گونــه ای اوج دارد  کام امــام ســجاد؟ع؟ فــارغ از محتــوا و معانــی آن، بــه 

ســخن در برابــر آن بــه ســجده می افتنــد.

یاض السالكین في شرح صحیفة سّید الّساجدين، ج1، ص51.  1. سّید علی خان مدنی، ر
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دعا در لغت و اصطالح 

کــه دو  ــدارد  ــی ن ــدن« اســت. الّبتــه تفاوت ــداء: خوان ــه معنــای »ِن واژۀ دعــا در لغــت ب

کــه فــرد  ی یکدیگــر هســتند همدیگــر را بخواننــد، یــا آن  کــه در رتبــه مســاو فــردی 

کنــد.  پایین تــر، شــخص باالتــر را بخوانــد و یــا شــخِص باالتــر فــرد پایین تــر را نــدا 

گونــه خوانــدن و ندایــی را »دعــا« نمی شــمارند. بــه نــدا و  ــاح هــر  ــی در اصط ول

کــه از ناحیــه پاییــن  بــه بــاال  باشــد )از مخلــوق بــه خالــق( و بــر اســاس نیــاز  خواندنــی 

گیــرد »دعــا« اطــاق  و در حالــت خشــوع و همــراه اعتقــاد بــه الوهیــت خالــق صــورت 

می شــود، یــا بــه تعبیــر دیگــر دعــا: »خــدا را خوانــدن«  اســت.

فیروز آبادی در قاموس المحیط می گوید: 

ْغَبُة ِإَل اهَّلل؛1 دعا: رغبت )بنده  پایین مرتبه( به خدای بلندمرتبه است«.  »الُدعا: الّرَ

زآبادی، قاموس المحیط، ج4، ص327. 1. فیرو
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پــس از روشــن شــدِن تعریــف لغــوی و اصطاحــِی دعــا، الزم اســت بــه پنــج نکتــۀ 

مهــم در زمینــۀ دعــا اشــاره شــود:

1.تبییِن جایگاه دعا در نظام دین: 

2. دعا و فلسفۀ آن؛

3. رابطۀ دعا با تقدیر؛ 

4. رابطۀ دعا با عمل؛ 

5. دعا و اجابت آن.

1. َتبییِن جایگاه دعا در منظومه دین

کــه هــر عملــی جایگاهــی دارد،  کنیــم می بینیــم  گــر بــه مجموعــۀ دیــن اســام نــگاه  ا

مثــًا »نمــاز«، رکــن دیــن اســت، روزه، ســپر از آتــش جهّنــم اســت و... پــس ابتــدا الزم 

کــه دعــا چــه جایگاهــی در دیــن دارد؛ اســت دانســته شــود 

قــرآن کریــم »دعــا« را از مصادیــق اطاعــت و نیــز عبــادت بــه حســاب آورده اســت. 

کــه عبــادت خــدا و اطاعــت او در باالتریــن جایــگاه در منظومــه  و روشــن اســت 

کــردن و  ــه همــگان دســتور دعــا  ــر ب ــم در ســورۀ غاف کری ــرآن  ــرار دارد. ق عملــی دیــن ق

ــدن داده اســت و آن را مصداقــی از عبــادت شــمرده اســت.  خــدا را خوان

ِعَبــاَدِتي  َعــْن  ِبرُ وَن 
ْ

َيْســَتك ِذيــَن 
َّ
ال ِإّنَ  ــْم 

ُ
ك

َ
ل ْســَتِجْب 

َ
أ ِني  اْدُعــو ــُم 

ُ
ك رَ ّبُ  

َ
»َوَقــال

ــا شــما را اجابــت  َ َداِخرِ يــَن؛ و پروردگارتــان فرمــود: »مــرا بخوانیــد ت ــّمَ وَن َجَه
ُ
َســَيْدُخل

بــه  خــواری  حالــت  در  می ورزنــد  ِکبــر  مــن  پرســتش  از  کــه  کســانی  همانــا   کنــم. 

دوزخ در آیند«. 

در دعــای 45 صحیفــه ســجادیه نیــز حضــرت ســجاد؟ع؟ دعــا را »عبــادت« 

می نامنــد: 
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وَن 
ُ
ــَيْدُخل ــْن ِعبــاَدِتي َس وَن َع ِبُر

ْ
ِذيــَن َيْســَتك

َّ
ــْم، ِإّنَ ال

ُ
ك

َ
ــَتِجْب ل ْس

َ
ِني أ ــو ــَت: اْدُع

ْ
»َو ُقل

 َتْرِكــِه 
َ

ــْدَت َعــى  َو َتَوّعَ
ً
َبارا

ْ
ْيَت ُدَعــاَءَك ِعَبــاَدًة َو َتْرَكــُه اْســِتك يــَن، َفَســّمَ َ داِخِر َجَهــّمَ

گویــم. آنــان  يــَن؛1 خدایــا، فرمــودی: بخوانیــد مــرا تــا شــما را پاســخ  َ َداِخِر  َجَهــّمَ
َ

ُدُخــول
کــه از پرســتش مــن سرکشــی می کننــد، زود اســت کــه در حالــت خــواری بــه دوزخ درآینــد 

پــس دعــای بندگانــت را بــه درگاِه خــود، عبــادت خوانــده ای و تــرک آن را سرکشــی 

ــْت داده ای«. 
ّ
ــا خــواری و ذل ــم ب ــد، وعــدۀ جهّن کــه از آن ســر برتابن دانســته ای و کســانی را 

در روایات نیز بر »دعا« عبادت اطاق شده است: 

ِعَباَدة؛2 دعا اساس بندگی خداست«. 
ْ
 ال

ُ
َعاُء ُمّخ

ُ
»الّد

َعاء؛3 برترین عبادت دعاست«.
ُ

ِعَباَدِة الّد
ْ
َضُل ال

ْ
ف

َ
»أ

ــد  ــد و نگویی کنی ــاَدُة؛4 دعــا  ِعَب
ْ
ــَو ال ــاَء ُه َع

ُ
ــِإّنَ الّد ــِر َف ْم

َ ْ
ــَن ال ــِرَغ ِم ــْد ُف  َق

ْ
ــل  َتُق

َ
»اْدُع َو ل

خــدا خــودش هــر طــوری بخواهــد تقدیــر می کنــد. دعــا مصــداق بندگــی خداســت«.

و نیــز در دعــای 31 صحیفــه ســجادیه حضــرت از دعــا بــه عنــوان »اطاعــت« یــاد 

کــرده اســت: 

 َوْعــَدَك 
ً
ــزا َعــاِء ُمَتَنّجِ

ُ
َمــْرَت ِبــِه ِمــَن الّد

َ
ْمــِرَك ِفیَمــا أ

َ
 ِل

ً
َنــا َذا َقــْد ِجْئُتــَك ُمِطیعــا

َ
َهــا أ

َ
ُهــّمَ ف

َّ
»الل

ُکــْم؛ خدایــا، ایــن منــم کــه 
َ
ْســَتِجْب ل

َ
: اْدُعوِنــي أ

ُ
َجاَبــِة، ِإْذ َتُقــول ِ

ْ
ِفیَمــا َوَعــْدَت ِبــِه ِمــَن ال

بــه ســوی تــو آمــده ام، مطیــع فرمــان تــوام آنجــا کــه فرمــان دادی کــه بندگانــت دســت 

بــه دعــا بردارنــد، از تــو می خواهــم بــه آن وعــدۀ اجابتــی کــه دادی وفــا کنــی کــه خــود 

فرمــودی: بخوانیــد مــرا تــا اجابــت  کنــم شــما را«. 

1. صحیفه سجادیه، ص196، دعای 45.
2. وسائل الشیعه، ج 7، ص 27.

کافي، ج 2، ص 466.  .3
4. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 7، ص 34.
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 تفاوت اطاعت و عبادت•

»اطاعــت« و »عبــادت« از جهــت مفهــوم بــا یکدیگــر متفاوتنــد. اطاعــت انجــام 

فرمــان، و عبــادت بندگــی خــدا اســت.

کــردن شــامل غیــر خداونــد  کــه اطاعــت  بــا نگاهــی بــه آیــات الهــی در می یابیــم 

ــا اذن پــروردگار مجــاز بــه اطاعــت از غیــر او هســتیم:  نیــز می شــود، یعنــی ب

کنیــد و پیامبــر و  ــْم؛1 خــدا را اطاعــت 
ُ

ْمــِر ِمْنك
َ ْ
ِلي ال و

ُ
 َو أ

َ
ُســول طيُعــوا الّرَ

َ
طيُعــوا اهَّلَل َو أ

َ
»أ

کنیــد«.  اولیــاى امــر از خــود را ]نیــز[ اطاعــت 

اّما عبادت، مخصوص خداست. عبادت غیر خدا شرک و حرام و گناه است: 

ِء ُشــَفَعاُؤَنا ِعنــَد 
َ

ــُؤل ـٰ ــوَن َه
ُ
َيُقول  َينَفُعُهــْم َو

َ
 َيُضرُّ ُهــْم َول

َ
ـــِه َمــا ل

َّ
َيْعُبــُدوَن ِمــن ُدوِن الل »َو

ا  رْ ِض ُســْبَحاَنُه َوَتَعاَلٰ َعّمَ
َ ْ
 ِفي ال

َ
ــَماَواِت َول ُم ِفي الّسَ

َ
 َيْعل

َ
ا ل ـــَه ِبَ

َّ
ُئوَن الل ُتَنِبّ

َ
 أ

ْ
ـــِه ُقل

َّ
الل

یــان می رســاند  کــه نــه بــه آنــان ز ُيْشــرِ ُكوَن؛2 و بــه جــاى خــدا، چیزهایــی را می پرســتند 
و نــه بــه آنــان ســود می دهــد. و می گوینــد: »اینهــا نــزد خــدا شــفاعتگران مــا هســتند.« 

گاه می گردانیــد؟«  کــه در آســمانها و در زمیــن نمی دانــد، آ بگــو: »آیــا خــدا را بــه چیــزى 

ى [ شــریك می ســازند«.  او پــاك و برتــر اســت از آنچــه ]بــا و

گرفته است:  لذا در قرآن نیز عبادت قسیم اطاعت قرار 

کنیــد و  کنیــد و تقــوای او پیشــه  طيُعون؛ 3خــدا را عبــادت 
َ
ــوُه َو أ ُق

َ
ــُدوا اهَّلَل َو اّت ِن اْعُب

َ
»أ

از او اطاعــت نماییــد«. 

و در کاربــرد قــرآن ایــن دو واژه ایــن گونــه بــه کار رفته انــد که غالبــًا در کنار اطاعت 

کنــار عبــادت خــدا از واژه هــای نفــی  خــدا از اطاعــت رســول نــام بــرده شــده ولــی در 
1. سورۀ نساء، آیه 59.

2. سورۀ يونس، آیه 18. 
3. سورۀ نوح، آیه 3. 
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شــرک، و اخــاص و نفــی عبــادت غیــر خــدا اســتفاده شــده اســت. 

گــر تفاوتــی بیــن  پــس می بایســت مفهــوم اطاعــت بــا عبــادت متفــاوت باشــد و ا

کــه عبــادت غیــر خــدا ممنــوع اســت اطاعــت غیــر خــدا نیــز  ایــن دو نبــود همانطــور 

ــت و  ــی اس ــاوت مفهوم ــن دو، تف ــاوت ای ــه تف ک ــت  ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــوع می ش ممن

ــه تعبیــر دیگــر  کننــد و ب ــا هــم صــدق  کــه هــر دو عنــوان در مــوردی ب ــدارد  منافــات ن

رابطــه ایــن دو رابطــه عــام و خــاص اســت. مثــًا نمــاز هــم عبــادت اســت -زیــرا 

ماهّیــت آن پرســتش و بندگــی خداســت- و هــم اطاعــت اســت -زیــرا بــه انجــام 

ــی  ــد«-. و از طرف ــا داری ــه پ ــاز ب َة؛ نم ــل ــوا الّصَ قيُم
َ
ــت: »أ ــده اس ــر ش ــی ام ــن عبادت چنی

کــه صرفــًا اطاعــت اســت ولــی عبــادت اصطاحــی نیســت مثــل  مــواردی اســت 

کنیــم،  ــا عدالــت و احســان پیشــه  کنیــم ی کــه انفــاق  آنکــه خــدا امــر فرمــوده اســت 

کنیــم. پــس انجــام ایــن امــور عبــادت خــدا نیســت بلکــه  ــه پــدر و مــادر نیکــی  ــا ب ی

اطاعــت خــدا اســت. 

نکتــه دیگــر آنکــه بــر اســاس معنــا و مفهــوم عبــادت، رابطــۀ عابــد و معبــود در 

عبــادت، رابطــۀ فقــر و غنــا، وابســتگی مطلــق -چــه وابســتگی در وجــود و چه ســطوح 

دیگــر وابســتگی- بــه غنــی و بی نیــاز مطلــق اســت. 

اّمــا مفهــوم اطاعــت چنیــن تبــادری نــدارد زیــرا مثــًا انســانی از انســان دیگــر _

ــر چــه در  گ ــدارد. ا ــه او ن ــی هیــچ احتیاجــی ب ــدرش_ اطاعــت می کنــد، ول ــد از پ فرزن

مــورد خداونــد اســتثناء اســت ولــی در ســایر اطاعت هــا چنــان رابطــه ای )رابطــه 

عبودیــت( مجــاز نیســت. 

کــه هــم مصــداق  کــه بیــان شــد از مــواردی اســت  کــه »دعــا« همانگونــه  نتیجــه آن 

کننــده هــم مطیــع اســت و هــم عابــد.  عبــادت، و هــم اطاعــت اســت لــذا فــرد دعــا 
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 دعا و تفاوت آن با توسل و شفاعت •

کــه »دعــا«ی اصطاحــی و مأمــور بــه -طبــق آیــه شــریفه ســوره غافــر- مصــداق  از آنجــا 

عبــادت اســت لــذا »دعــا« نســبت بــه غیــر خــدا جایــز نیســت. و بــه توســل و شــفاعت 

کــه توســط وهابیــون صــورت  اطــاق »دعــا« نمی شــود. و ایــن یــک مغالطــه ای اســت 

گرفتــه و حکــم دعــای اصطاحــی  گرفتــه اســت و دعــای لغــوی و اصطاحــی را یکــی 

کرده انــد. دعــا در لغــت مطلــق خوانــدن اســت و مطلــق  را بــر دعــای لغــوی بــار 

کــردن غیــر خــدا،  خوانــدن نــه عبــادت اســت و نــه اطاعــت و لــذا خوانــدن و نــدا 

کــه همگــی در زندگــی روزمــره  ــه  گون ــا شــرک باشــد. آن  عبــادت غیــر خــدا نیســت ت

کــه  کمــک می طلبیــم. همانگونــه  خــود همنــوع خــود را نــدا می کنــم و حتــی از آنهــا 

کریــم نیــز فرمــان  کســی عبــادت او نیســت. در قــرآن  مطلــق خضــوع و فروتنــی در برابــر 

کــه نهایــت خضــوع و فروتنــی  داده شــده تــا در برابــر پــدر و مــادر »خفــض جنــاح« 

اســت، داشــته باشــیم ولــی ایــن خضــوع، عبــادت آنهــا شــمرده نمی شــود. 

کســی  ــه الوهیــت آن  ــا اعتقــاد ب کــه همــراه ب بلکــه آن خضوعــی عبــادت اســت 

دعــای  مصــداق  دعایــی  و  خوانــدن  و  می شــویم.  خاضــع  او  برابــر  در  کــه  باشــد 

کــه همــراه بــا اعتقــاد بــه الوهیــت َمدُعــّو )خوانــده شــده( باشــد.  اصطاحــی اســت 

ــان  ــرای آن ــزد خــدا ب کــه ن ــم پســران یعقــوب پــدر خــود را می خواننــد  کری لــذا در قــرآن 
ــد.1 کن ــرت  ــب مغف طل

و ایــن نــه شــرک اســت و نــه دعــای اصطاحــی بلکــه مطلــق خوانــدن اســت 

بــدون اعتقــاد بــه الوهیــت َمدُعــّو. 

ُنوَبنــا( دعــا نمی کننــد 
ُ

نــا ذ
َ
باَنــا اْســَتْغِفْر ل

َ
لــذا پســران یعقــوب وقتــی می گوینــد: )يــا أ

1. سورۀ يوسف، آیه 97. 
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ــدر خــود توّســل پیــدا  ــه پ ــا بگوییــم دعــای غیــر خــدا اســت و شــرک اســت بلکــه ب ت

ــده  ــده ش ــت خوان ــه الوهی ــاد ب ــدم اعتق ــا ع ــت ب ــر اس ــدِن غی ــل خوان ــد و توس می کنن

ــزد خــدا اســت. وســاطت  ــر، ن ــودِن غی ــودن و واســطه ب ــه وســیله ب ــا اعتقــاد ب بلکــه ب

ــر او خــدا اســت  گ ــرا ا کــس اســت زی ــت آن  کســی نفــی الوهّی ــودن  کــردن و وســیله ب

ــه  ک ــم  ــفیع می دانی ــطه و ش ــیله و واس ــی او را وس ــت وقت ــطه نیس ــیله و واس ــر وس دیگ

کــه وســیله و شــفیع نیســت، او وســیله و شــفیع نــزد چــه کســی  خــدا نباشــد زیــرا خــدا 

ــه ســوی او شــود؟  ــا خــدا وســیله ب ــر از خداســت ت کســی برت ــد باشــد؟ و چــه  می توان

کــه عبــادت اســت، نیســت زیــرا  پــس خوانــدِن وســیله و شــفیع »دعــای اصطاحــی« 

اعتقــاد بــه الوهّیــت وســیله و شــفیع امــری نامعقــول اســت. و بــه تعبیــر فّنــی توســل و 

شــفاعت تخّصصــًا از دعــا خــارج اســت نــه تخصیصــًا.

2. دعا و فلسفه آن 

گاهــی بــه نقــص و نیــاز خــود و ِغنــا و بی نیــازی پــروردگار  دعــا، برخاســته از نوعــی آ

اســت. احســاس چنیــن کاســتی و نیــازی، عامــل حرکت انســان به ســوی کمــال و بر 

گونــی دارد، دعاهــا  گونا کاســتیها انــواع  طــرف شــدن نیــازش اســت و چــون نیاز هــا و 

و درخواســتها بــه اشــکال مختلــف و بــا انگیزه هــای متفاوتــی صــورت می پذیــرد. 

دعــا، از امــور فطــری بشــر اســت؛ از ایــن رو، در همــه اقــوام و ملــل و ادیــان بــه 

ــاط و  ــایش و نش ــاّده را آس ــش م ــته از چرخ ــر خس ــه روح بش ــور دارد و آنچ ــوی ظه نح

کــرده و بــه مناجــات  کــه بــا خــدای خــود خلــوت  تازگــی می بخشــد، لحظاتــی اســت 

بــا او می پــردازد. 

گــر چــه ماننــد فطــرت توحیــدی_ ممکــن اســت در اعمــاق ضمیــر  حالــت دعــا -ا
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انســان مدفــون شــود و تنهــا هنــگام اضطــرار و احســاس بی پناهــی رخ بنمایــد،1 ایــن 

حالــت ارتباطــی در جــان انســان های مؤمــن، بــه صــورت عنصــری فّعــال در صحنــه 

ّیــات زندگــی معنــوی آنهــا بــه شــمار می آیــد.  جانشــان جلــوه می کنــد و یکــی از ضرور

ــه  ک ــت  ــی اس ــات ایمان ــور الزم در حی ــا« از اُم ــا »دع ــی م ــی و دین ــگ قرآن در فرهن

اســتکبار و دوری از آن، تنــّزل شــخصّیت انســان و محــروم مانــدن او از رحمــت 
الهــی اســت.2

گونه است:  نگاه افراد به »دعا« دو 

بــه  رســیدن  بــرای  وســیله ای  می نگرنــد،  »وســیله«  عنــوان  بــه  را  دعــا  گروهــی 

گــر دعایشــان بــرآورده شــد، دیگــر دســت به دعا بــر نمی دارند  حاجاتشــان. از ایــن رو، ا

کفــر  گاه زبــان بــه  گــر دعایشــان بــه اجابــت نرســید، ناامیــدی در آنهــا پیــدا شــده و  و ا

ی  کــه او را خوانده انــد و بــه درگاه او رو کســی  و ناســزا می گشــایند؛ زیــرا »َمدعــّو« و 

ــد.  گاهــی ندارن ــه لطــف و حکمــت او آ ــد، خــوب نمی شناســند و ب آورد ه ان

گــروه دیگــر »دعــا« را بــه عنــوان هــدف می بیننــد و »دعــا« در منظــر آنــان ُانــس 

گــر نیازشــان بــرآورده شــود،  ی آوردن بــه درگاه اوســت. ا و دلدادگــی بــه خــدا و رو

گــر حاجتشــان داده نشــود، دســت از طلــب بــر ندارنــد و  شــکرگزار او می گردنــد و ا

ــر اســت. در »مناجــات  بلکــه خــود ایــن طلــب و ارتبــاط برایشــان از هــر نیــازی باالت

می خوانیــم:  الُمریدیــن« 

؛3 در مناجات تو نشاط و آسایش من وجود دارد«. ْوِحي َو َراَحِتي »َو ِفي ُمَناَجاِتَك َر

1. سوره عنكبوت، آیه 65. 
2. سورۀ غافر، آیه 60، سورۀ فرقان، آیه 77.

3. صحیفه ثانیه سجادیه، المناجاة المریدين، ص30. 
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3. رابطۀ دعا و تقدیر الهی

گفتــه شــود، وقتــی خــدای تعالــی تقدیــرات انســان ها را رقــم زده دعــا  ممکــن اســت 

چــه نقشــی خواهــد داشــت؟

در پاســخ می گوییــم: درســت اســت خــدا بــه همــه چیــز داناســت و زمــام تقدیــر 

کســی مقّدراتــی مقــّرر فرمــوده اســت؛  بــه دســت اوســت و بــرای هــر 

اّما توجه به دو نکته ضرورت دعا و نقش آن را بیان می دارد: 

ــرار داده  ــرای دعــا نقــش ق کــه ب ــی ایــن اســت  ــرات خــدای تعال 1- یکــی از تقدی

َقَضــاَء«4 یعنــی دعــا قضــای الهــی را 
ْ
 ال

ُ
َعــاَء َيــُرّد

ُ
کــه فرموده انــد: »الّد اســت و لذاســت 

کــرده و مانــع تحقــق آن )بــه اذن خــدا( می شــود. و در واقــع تقدیــر چنیــن اســت: بــه  رّد 

گــر نخواهــد  کــه شــخص از مــِن خــدا بخواهــد، حاجاتــش را می دهــم، و ا ایــن شــرط 

گــر دعــا نکنــد بــر نمــی دارم. پــس  کنــد بــا را برمــی دارم و ا گــر دعــا  بــه او نمی دهــم یــا ا

ضــرورت دعــا بــا وجــود تقدیــر الهــی روشــن شــد و بایــد شــخص بــه درگاه الهــی بــرود، 

کنــد و بخواهــد تــا بــه او بدهنــد.  دعــا 

کــه او  گونــه اســت  2- تقدیــرات خداونــد در حــوزۀ خواســته های انســان بــه ایــن 

بــه مــن و شــما اراده داده و اجــازه داده تــا، بــا ایــن ارادۀ خویــش در مســیر خیــر و شــر 

کنیــم.  قــدم بزنیــم و خــود، راه ســعادت و شــقاوت را انتخــاب 

کــه بایــد بــدان توجــه داشــت وعــّده ای از آن غافل انــد ایــن اســت  یکــی از نکاتــی 

کــرده، و از قبــل  کــه: خــدا روزی، حیــات و مــرگ، مــدت عمــر و برخــی امــور را تقدیــر 

ــا ایــن مــوارد ربطــی بــه خیــر و شــّر مــا نــدارد. آنچــه  تعییــن و مقــدر فرمــوده اســت. اّم

کنــد، خیــر و شــر  کــه بــه دســت خــود شــخص داده تــا بــا اراده و اختیــار انتخابــش  را 

کافی، ج 2، ص 469.  .4
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کــه شــما بــد یــا خــوب  کمــال و ســعادت خــود اوســت. در لــوح محفــوظ ننوشــته  و 

کــه همیشــه بایــد  باشــید، بلکــه نوشــته: »شــما آزادیــد بــد یــا خــوب باشــید«. لذاســت 

دســتی بــر دعــا داشــت و از درگاه الهــی خیــر و ســعادت خــود را طلــب نمــود.

یــم  کــه خداونــد مقــّدرات مــا را نوشــته و مــا در آن جــا نقشــی ندار و در جایــی 

ــی  ــه اذن اله ــم، ب ک ــا  ــاد ی ی ــد، روزی ز ــا ب ــوب ی ــد خ ــر،  فرزن ــّدت عم ــرگ، م ــد: م مانن

کــه  دعــا می توانــد زمینــۀ تغییــر آنهــا و تقدیــر جدیــد را فراهــم ســازد، مثــًا  ُمقــّدر شــده 

عمــر فــردی شــصت ســال باشــد و از طرفــی دعــا بــرای طــول عمــر وارد شــده اســت. 

کــردن، عمــر طوالنــی بــه او عطــا می شــود.  پــس ایــن دعــا بی اثــر نیســت، لــذا بــا دعــا 

و همچنیــن اســت بســط و وســعت رزق. 

گونــه ای از ارتبــاط بــا خــدا و تضــرع بــه  کــه: »دعــا«  امــا مهم تــر از همــه ایــن اســت 

کــه در بدایــت امــر، حاجت هــا عامــل و انگیــزه دســت بــه دعا برداشــتن  درگاه اوســت 

اســت ولــی همــۀ این هــا مقدمــه ای اســت تــا انســان بــه خضــوع افتــد و شکســته شــود 

و بــا تضــرع بــه بــارگاه ربوبــی طعــم خلــوت و انــس بــا خــدا را بچشــد. 

نــدارد  تندرســت  تــو  حضــور  در حرمــت جــز شکســته راه نــداردذوق 

4. رابطۀ دعا و عمل 

گاهــی گفتــه می شــود اگــر انســان دنبــال ثــروت اســت بایــد بــه ســراغ راه بــه دســت 

آوردن آن، کــه کســب و تجــارت اســت بــرود. اگــر قصــد عالــم شــدن را دارد، بایــد درس 

بخوانــد، اگــر قصــد ازدواج را دارد، بایــد بــه دنبــال فراهــم ســاختن مقدمــات آن بــرود، 

پــس دعــا دیگــر چیســت؟! خداونــد کــه ســقف آســمان را ســوراخ نمی کنــد کــه برایمان 

همســر و ثــروت و علــم فــرو فرســتد، رابطــه دعــا و عمــل در چیســت؟! نیازهــای انســان 

بــا تــاش  او برطــرف می شــود و خواســته هایش در گــرو عمــل اســت و نــه دعــا.



31

دعا شناسی

کــردن نافــی عمــل و تــاش  کــه دعــا  در پاســخ می گوییــم: اّواًل: شــکی نیســت 

کــه در ســفارش پیامبــر  نیســت، بلکــه دعــا بــدون تــاش بی نتیجــه اســت. آن گونــه 

بــه ابــاذر آمــده اســت: 

ــٍر؛1 ای ابــاذر  ــِذي َيْرِمــي ِبَغْيــِر َوَت
َّ
َكَمَثــِل ال ــِذي َيْدُعــو ِبَغْيــِر َعَمــٍل، 

َّ
 ال

ُ
، َمَثــل ّرٍ

َ
َبــا ذ

َ
»َيــا أ

کســی کــه بــدون عمــل دعــا می کنــد ماننــد کســی اســت کــه بــدون ِزه کمــان می خواهد 

کنــد«.  تیرانــدازی 

ــت 
ّ
پــس تــاش و عمــل بــه همــراه دعــا الزم اســت، امــا تــاش -بــه تنهایــی- عل

تامــه و ســبِب تمــام بــرای رســیدن بــه هــدف نیســت، بلکــه ممکــن اســت حــوادث 

کــه مانــع از رســیدن بــه نتیجــه و هــدف شــود؛ مثــًا شــخصی  و اّتفاقاتــی پیــش آیــد 

یارتــی دارد و بــرای رفتــن دعــا می کنــد، می بایســت مقدمــات ســفر  قصــد ســفر ز

کارهــا را انجــام  ــد مجموعــه ای از  ــه ســفر بای ــرای رفتــن ب کنــد. پــس ب را هــم فراهــم 

کارهــا )تهیــه بلیــط، رزرو هتــل،  کــه ایــن مجموعــه ای از  ــد بدانیــم  ــا بای دهیــم، ام

ــت تاّمــۀ رســیدِن بــه هــدف نیســت بلکــه ممکــن اســت در مســیر 
ّ
حرکــت و...( عل

کــه انصــراف از ســفر حاصــل شــده و یــا ســفر بــه  یــا قبــل از آن مانعــی پدیــد آیــد 

انجــام نرســد.

کــه می خواهــد عالــم شــود، می بایســت درس بخوانــد و مســیری را  ــا شــخصی  ی

کــه در اختیــارش  ی او باشــد  ــا ممکــن اســت مشــکات فراوانــی فــرارو کنــد اّم طــی 

کــردن  کــردن یــا تســهیِل ایــن مشــکات اســت. پــس دعــا  نیســت. نقــش دعــا برطــرف 

بــا عمــل منافــات نــدارد، بلکــه دعــا مشــروط بــه عمــل اســت و تحقــّق مطلــوب عمــل 

نیــز مشــروط بــه دعاســت.

1. أمالی )طوسی(، ص 534؛ وسائل الشیعة، ج 7، ص 84.
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یکــی نبــود  و  زمانــه  بــرآرد  چــرخ  اســتهــزار  مــا  تصــّور  آیینــۀ  در  چنان چــه 

گــه بــه صــد حیلــه همــه ویرانــه شــودگاه، اسباب تعّیش خودش آماده شود

در روایت است: 

 ِبَنْفِســِه؛1 کســی که از خداونــد 
َ
َزأ ــْد َفَقــِد اْســَتَ َتِ

ْ َيحجْ ْوِفيــَق َو ملَ  اهَّلَل الّتَ
َ

ل
َ
»َمــْن َســأ

کوشــش  کارهایــش موفــق شــود( امــا  کــه در  کنــد )و دعــا می کنــد  توفیــق را درخواســت 

ــرار داده اســت«.  ــورد تمســخر ق ــد، خــودش را م و تــالش نمی کن

کــه در  پــس نقــش دعــا نســبت بــه نتیجــه نقــش فراهــم ســاختن اســبابی اســت 

اختیــار مــا نیســت و ممکــن اســت مانــع از تحقــق هــدف و نتیجــه شــود. پــس دعــا 

بــه نوعــی پشــتوانۀ عمــل اســت.

و ثانیًا: قرین ســاختن دعا به عمل ســبب پیدایش امیدواری در فرد اســت و طبیعی 

است امیدوار بودن در کاری عامل مهمی در جدیت در آن کار و تحقق نتیجه است.

گاهــی اوقــات عمــل شــخص بــه نتیجــه می رســد، اّمــا ممکــن اســت  و ثالثــًا: 

کــردن ســبب برطــرف شــدِن ایــن  کنــد. دعــا  بــه خیــر او نباشــد و برایــش تولیــِد َشــر، 

ــل و  ــه عم ــی ب ــِش خیربخش ــا، نق ــش دع ــع نق ــود. در واق ــر می ش ی آوری خی ــر و رو ش

گرنتیجــۀ شــری در پــی داشــته باشــد، دعــا مانــع  بدســت آمــدِن نتیجــۀ خیــر اســت و ا

کــه در حدیــث آمــده اســت: ــه  از تحقــق آن نتیجــه می گــردد. آن گون

ــْم؛2 
ُ

ك
َ
ــْم خــاَر ل

ُ
ــْم َو ِإْن َمَنَعك

ُ
ْكَرَمك

َ
ــْم أ ُك ْعَطا

َ
ــُه ِإْن أ

َ
ــْبَحاَنُه َفِإّن  اهَّلَل ُس

َّ
وا ِإل

ُ
ل

َ
ــأ  َتْس

َ
»ل

گرامیتــان داشــته اســت و  کنــد  گــر عطــا  یــرا ا کســی درخواســت نکنیــد؛ ز جــز از خــدا از 

کنــد خیــر بــرای شــما خواســته اســت«. گــر منــع  ا

ّرام، ج2، ص110؛ بحار األنوار، ج75، ص356.  کنز الفوائد، ج1، ص330؛ مجموعه و  .1
2. غرر الحكم، ص 765.
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5. دعا و اجابت آن 

کــه  بســیاری از اوقــات مــا دعــا می کنیــم ولــی اثــری از اجابــت نمی بینیــم در حالــی 

کریــم فرمــوده اســت:  در قــرآن 

کنم شما را«. ْم؛3 بخوانید مرا تا اجابت 
ُ

ك
َ
ْسَتِجْب ل

َ
ني  أ »اْدُعو

در پاسخ به این سؤال به چند نکته باید توجه شود: 

کــه بخوانیــد مــرا تــا حاجــت شــما را بــرآورم  1- در هیــچ آیــه ای نیامــده اســت 

کنــم و بــه خوانــدن و دعــای شــما پاســخ  بلکــه فرمــوده اســت بخوانیــد مــرا تــا اجابــت 

کــه  دهــم و پاســخ الهــی لزومــًا بــه معنــای بــرآورده شــدن حاجــت و نیــاز فــرد نیســت 

توضیــح داده خواهــد شــد. 

ــرآورده شــدن حاجــت در دعــا از ناحیــه خداونــد نیســت زیــرا  ــت عــدم ب
ّ
2- عل

کاســتنی نیســت: کــرم و رحمــت او را پایانــی و  ــر هــر چیــز قــادر اســت و خزائــن  او ب

 ُمْعــٍط 
ُّ

ُكل  
ْ

ــوُد ِإذ ُ ج
ْ

ْعَطــاُء َو ال ِ
ْ

ِديــِه اإل
ْ

 ُيك
َ

ُمــوُد َو ل ُ ج
ْ

ْنــُع َو ال َ  َيِفــُرُه الْ
َ

ــِذي ل
َّ
ِ ال

ْمــُد هَّلِلَّ َ »الْ
َعــِم َو َعَواِئــِد  ــاُن ِبَفَواِئــِد الّنِ ّنَ َ ُه َو ُهــَو الْ

َ
ُمــوٌم َمــا َخــل

ْ
 َماِنــٍع َمذ

ُّ
ُكل ُمْنَتِقــٌص ِســَواُه َو 

کــه منــع و نابخشــیدن، موجــب افزایــش  ِقَســِم؛4 حمــد خداونــدی را ســزد 
ْ
يــِد َو ال ِز َ الْ

]دارایی هــای[ او نیســت و بخشــش َوُجــود، موجــب کاســتی و بینوایــی اش نمی گــردد. 

کســی  کــم می شــود و هــر  ــا بخشــش از دارایــی اش(  ــرا هــر بخشــنده ای _جــز او_ )ب ی ز

کنــد و دســت از بخشــش بــاز دارد نکوهــش می شــود. تنهــا اوســت  گــر منــع  _جــز او_ ا

ــا. ــا و بهره ه ــودمند و نصیب ه ــای س ــش و افزایش ه ــده بخ ــاِی فای ــنده نعمت ه بخش

پــس علــت عــدم اجابــت را از ناحیــه خــود داعــی )دعــا کننــده( بایــد جســتجو کــرد نــه 

3. سورۀ غافر، آیه 60. 
4. نهج الباغه، خطبه 91 )خطبه اشباح(



34

درآمد / شناخت اجمالی صحیفه و دعا 

از ناحیــه خــدا )دعــا شــونده( و علــت عــدم اجابت خــاص )حاجت روا نشــدن( یا مربوط 

بــه عــدم تحقــق دعــای واقعــی و یــا عــدم رعایــت شــرایط دعــا و یــا بــه اقتضــای حکمــت و 

علــم الهــی کــه خیــر و مصلحــت بنــده را در نظر دارد و بنده از آن بی خبر اســت، می باشــد. 

1- عدم اجابت به دلیل عدم تحقق دعای واقعی: 

اِع ِإذا َدعــاِن؛ 
َ

جيــُب َدْعــَوَة الــّد
ُ
مرحــوم میــرزا جــواد تهرانــی در تفســیر آیــه شــریفه: »أ

کــه مــرا خوانــد«، چنیــن می نویســد:  کننــده را هنگامــی  گویــم خوانــدن دعــا  پاســخ 

کام رســمًا وعــده اجابــت دعــا فرمــود و بنــدگان خویــش را نســبت بــه  بــا ایــن 

انجــام در خواستشــان امیــدوار بــه ســاخت. 

ــرا  ــی م ــی: وقت ــد یعن ــان( می باش ــت )إذا دع ــه هس ــر جمل ــه در آخ ک ــدی  ــا قی تنه

کام دّقتــی هســت؛ چــه آدمــی هنــگام درخواســت  ــد، نــه دیگــری را، در ایــن  بخواَن

ــه  کــه ب ــا ایــن  ــه ســوی حــق دوزد و فقــط از او بخواهــد و ب ــد را تنهــا ب بایــد چشــم امّی

کوشــش خــود را در حــد  همــۀ اســباب و وســایل ممکنــه متشــّبث می شــود و تــاش و 

کار می بنــدد، در عیــن حــال نبایــد بــه هیــچ  لــزوم و تــوان _از جهــت مــاّده و معنــا بــه 

کــدام دل بســته و اّتــکاء و اعتمــاد نمایــد. 

کــه از جانــب خداونــدی اســت  بلکــه بایــد همــه را بــر حســب وظیفــه و دســتوری 

وســیله قــرار داده و تنهــا خــدای خــود را در انجــام و بــرآورد حاجــت مؤثــر بدانــد و بــه 

اصطــاح از مــا ســوی اهلل منقطــع شــده و تنهــا رو بــه ســوی او آورد و او را مّقــدم و مؤثــر 

و مّدبــر و مّحــول در همــه ی امــور بدانــد. و چــون خــدای مهربــان ایــن وعــده را بــه 

بنــده ی خــود  داد و او را امیــدوار  ســاخت فرمــود:

کنــن و پاســخگوی  ُيْؤِمُنــوا بي ؛ پــس بایــد از مــن درخواســت 
ْ
َيْســَتجيُبوا لي  َو ل

ْ
»َفل

دعوتــم باشــند و بــه مــن ایمــان آورنــد«. 
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ــه یگانگــی ذات و صفــات و روز  ــرار ب ــروردگار اق ــه دعــوت پ پیــد اســت پاســخ ب

ــه  ــان مأمــور ب کــه آن جــزا و ســرای آخــرت و پذیــرش رســوالن و فرســتادگان و آنچــه را 

ــه پــروردگاری  ــد ب ــه هــر یــک از اوامــر و نواهــی اســت و بای ابــاغ آن بوده انــد و عمــل ب

کــه خواســته اش بــر آوَرد، چنــان  بخشــنده درخواســت حاجــت ُبــرد و یقیــن داشــت 

کــه در جــای دیگــر فرمــود: 

ــْم؛1 و گفــت پــروردگار شــما: مــرا بخوانیــد تــا شــما 
ُ

ك
َ
ْســَتِجْب ل

َ
ني  أ ــُم اْدُعــو

ُ
ك ّبُ  َر

َ
»َو قــال

را حاجــت بــر آورم«.

امــور خــود  و در همــه  باشــد  کــه  هــر حــال  یــد، در  نورز مــن غفلــت  از  یعنــی: 

یــد.  آور ایمــان  مــن  بــه  و  بخواهیــد  مــن  از  خویــش  حاجــات 

کــه مــن قــادر  کــه امــام فرمــود: یعنــی: »بایــد تحقــق بخشــند و بداننــد  در حدیثــی 

کــه در  کــه مــورد مســئلت ایشــان اســت، می باشــم«.2 چنــان  ــر انجــام آنچــه  ــا ب و توان

جــای دیگــر فرمــود: 

ِة اهَّلِل؛3 از رحمت خداوند ناامید نشــوید«.  »ل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَ

و نیز فرمود: 

؛4 خداونــد شــما را بــه آمــرزش و بخششــی از 
ً
»َو اهَّلُل َيِعُدُكــْم َمْغِفــَرًة ِمْنــُه َو َفْضــل

می دهــد«.5 وعــده  خویــش 

کــه یــا شــرایط اجابــت را در خــود ایجــاد  در نتیجــه علــت عــدم اجابــت آن اســت 

1 . سورۀ غافر، آیه 60.
ُیْؤِمُنــوا بــي « ای: 

ْ
روی عــن ابــی عبــداهَّلل؟ع؟ انــه قــال: »َو ل ُیْؤِمُنــوا بــي « : ای: ولیصّدقــوا بجمیــع مــا انزلتــه. و

ْ
2. »َو ل

ولیتحققــوا أّنــی قــادر علــی اعطائهــم مــا ســألوه. تفســیر مجمــع البیــان، ج2، ص500. 
3. سورۀ زمر، آیه 53. 

4. سورۀ بقره، آیه 268.
5. میرزا جواد طهرانی، مصباح الهدی، ج2، ص218و 219. 
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یــم و در زبــاْن دعــا می کنیــم ولــی در  نکردیــم. یــا او را نمی خوانیــم »َو ِإذا َدعــاِن« را ندار

 بــه اســباب چشــم دوخته ایــم. 
ْ

دل

2- عدم اجابت به دلیل عدم شناخت. 

گروهــی از امــام صــادق؟ع؟ پرســیدند  او را می خوانیــم ولــی او را نمی شناســیم 

کــه مــا دعــا می کنیــم ولــی دعایمــان اجابــت نمی شــود، حضــرت فرمــود: 

که نمی شناسید«.  کسی را   َتْعِرُفوَنُه؛1 شما می خوانید 
َ

ْم َتْدُعوَن َمْن ل
ُ

ك
َ
ّن

َ
»ِل

و لذا چون او را نمی شناســیم، به او ایمان واقعی نداشــته و به او و اجابت او اعتماد 

نداریم و امیدوار نیســتیم. و الزمه شــناخت خدا در عرصه دعا ســه امر ذیل اســت: 

ــر او؛ ج( اعتمــاد و  کوچــک دیــدن حاجــت در براب ــه اجابــت؛ ب(  الــف( امیــد ب

وثــوق بــه خداونــد. 

الــف( امیــد بــه اجابــت: آیــا امیــد مــا بــه خــدا -حداقــل- ماننــد امیــد و دلگرمــی 

گــر می بــود شــکی در اجابــت برایمــان پدیــد نمی آیــد: از  بــه اســباب ظاهــری اســت؟ ا

رســول خــدا؟ص؟ روایــت شــده اســت: 

کــه یقیــن بــه اجابــت  َجاَبــِة؛2 خــدا را بخوانیــد در حالــی  ِ
ْ

ْنــُمْ ُموِقُنــوَن ِباإل
َ
»اْدُعــوا اهَّلَل َو أ

دارید«. 

کوچک دیدن حاجت: از امام باقر؟ع؟ روایت شده است:  ب( 

وَن؛3 آنچــه را از خــدا  ــا َتْقــِدُر ْكَثــُر ِمَّ
َ
ــا ِعْنــَد اهَّلِل أ َ َ

ُبــوَن ف
ُ
ــا َتْطل  ِمَّ

ً
وا َشــْيئا ِثُر

ْ
 َتْســَتك

َ
»ل

یــرا آن چــه نــزد خداســت بیــش از آن چیــزی اســت  ــاد نشــمارید ز ی طلــب می کنیــد ز

ــد«.  ــدازه می گیری ــد و ان کــه شــما تصــور می کنی

1. بحار األنوار، ج93، ص368. 
2. بحار األنوار، ج93، ص305. 

3. مكارم الخاق، ج2، ص97. 
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کــم می خواهیــم؟ شــاید یکــی از علــل عــدم  وقتــی او قــادر اســت و غنــی چــرا 

یــاد  کــم فرقــی نــدارد. بخشــش ز یــاد و  کــم خواســتن باشــد. بــرای او ز اجابــت همیــن 

کــه بــرآورده شــدنش  گمــان آن  کمتــر بخواهیــم بــه  کوچــک و  بــر او ســنگین نیســت تــا 

آســان اســت. 

ــر  ــد: وقتــی مــا چیــزی را از خــدا طلــب می کنیــم ب ــه خداون ــوق ب ج( اعتمــاد و وث

ــی  ــم در حال ی ــدا می انگار ــر( خ ــز را )خی ــم آن چی ی ــه دار ک ــی  ــناخت ناقص ــاس ش اس

کــه ممکــن اســت خیــر و مصلحــت مــا نباشــد چــه بســا انســان چیــزی را محبــوب و 

مطلــوب خــدا می انــگارد ولــی شــّر او در آن اســت و بالعکــس چیــزی را ناخوشــایند 
ــت.4 ــر او در آن اس ــی خی ــمارد ول می ش

و در مــورد اجابــت دعــا نیــز اینگونــه اســت زیــرا مــا از بــرآورده شــدن حاجــت 

یــم و اندوهگیــن می گردیــم  کراهــت دار خویــش، خرســند می شــویم و از عــدم اجابــت 

در حالــی کــه گاه عــدم اجابــت و یــا تاخیــر در اجابــت خیــر مــا اســت و اجابت موجب 

گــر اجابــت  کــه ا ــد را حکیــم و علیــم بشناســیم و بدانیــم  گــر مــا خداون شــّر اســت. و ا

کــه در روایــت اســت:  ــه  نکــرده اســت از روی حکمــت و مصلحتــی اســت همانگون

ــَوٍة؛5   ِ َدْع
ّ

ُكل ــُة ِفي  َجاَب ِ
ْ

ــُع اإل  َيَق
َ

ــَك ل ِل
َ

ــُه َفِلذ َت َ ْ
ــُض ِحك  َيْنُق

َ
ــْبَحاَنُه ل ــَرَم اهَّلِل ُس َك »ِإّنَ 

کــرم خــدای ســبحان ناقــض حکمــت او نیســت لــذا اجابــت در هــر دعائــی واقــع 

نمی شــود«. 

از  گــرم اســت.  فرزنــد  ولــی طبــع  فــراوان دارد  پــدر عســل  تعبیــر ســعدی:  بــه 

پذیرنــده  و  قابــل  ناحیــه  امــا در  نیســت  و بخشــش  بــرای عطــا  او منعــی  ناحیــه 

کــه عطــا ســبب پیدایــش و یــا افزایــش شــّر و مشــکل در او می شــود.  مانعــی اســت 

4. سوره بقره، آیه 216. 
5. غرر الحكم، 3478. 
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بــه مصلحــت دفــع شــر و ضــرر  گاه مربــوط  و حکمــت الهــی در عــدم اجابــت: 

گاه در  گاه بــه مصلحــت جلــب خیــر و منفعــت بهتــر و بیشــتر اســت، و  اســت، و 

گــر بــه  کــه بنــده از آن خبــر نــدارد پــس ا ی و اصــاح و تربیــت اســت.  جهــت بیــدار

کنــد، عــدم اجابــت خــاص )عــدم  خدایــش معرفــت داشــته باشــد و بــر او اعتمــاد 

بــرآورده شــدن حاجــت( را بــرای خــود خیــر می بینــد و نــه شــّر، و لــذا ناامیــدی و یــا 

انــکار در او پدیــد نمی آیــد. 

اینک به موارد فوق اشارتی می کنیم: 

کــرده در واقــِع امــر  1- حکمــت دفــع ضــرر: ممکــن اســت آنچــه انســان طلــب 

گــردد و یــا ســبب بازدارندگــی اش از  کــت جنبــه معنــوی و دیانــت او  ســبب ها

یــان و مفســده ای  خــدا و ذکــر او شــود. لــذا خــدای حکیــم بــرای آنکــه فــرد بــه چنیــن ز

یــان و  کــردن حاجــت بــه معنــای رســاندن ز نیفتنــد حاجــت او را روا نمی کنــد زیــرا روا 

کننــده از آن خبــر نــدارد ولــی خــدای قــادر حکیــِم مهربــان  کــه دعــا  مفســده ای اســت 

ی  خبــر دارد. زیــرا او هــم بنــده اش را می شناســد و هــم تاثیــر آن خواســته را در و

می دانــد. حضــرت امیــر؟ع؟ در نهــج الباغــه می فرماینــد:  

کــه درخواســت  وِتيَتــُه؛1 چــه بســا امــری 
ُ
ــْو أ

َ
ُك ِديِنــَك ل

َ
ْبَتــُه ِفيــِه َهــل

َ
ْمــٍر َقــْد َطل

َ
ــُرّبَ أ

َ
»َفل

گــردد«.  گــر داده شــود ســبب نابــودی دینــت  کــرده ای ا

کــه خداونــد می فرمایــد: ســوگند بــه  و یــا از امــام صــادق؟ع؟ روایــت شــده اســت: 

عــزت و جالــم و عظمــت و نــورم همانــا دوســت و ولــی خــودم را حمایــت می کنــم از 
ی را از ذکــر و یــاد مــن بــاز دارد... .2 کــه و کنــم  اینکــه در ســرای دنیــا چیــزی بــه او عطــا 

گاه عــدم اجابــت دعــا یــا تاخیــر آن  2- حکمــت جلــب منفعــت و مصلحــت: 

1. نهج البالغه، نامه 31. 

2. التخصیص، ص33. 
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دعا شناسی

کــه خداونــد عطــای باالتــر و بهتــری را بــرای فــرد مقــّدر فرمــوده، و یــا  بــرای آن اســت 

ی و نعمــت  ــاداش اخــرو ــدار دنیــا. اجــر و پ ــه جــای بخشــش نعمــت ناپای بنــا دارد ب

کنــد: امیــر مؤمنــان؟ع؟ مــی فرمایــد:  ماندگارتــری را بــه او عطــا 

؛3 چــه بســا چیــزی را 
ً

 َو آِجــل
ً

ــُه َعاِجــل  ِمْن
ً
وِتيــَت َخْيــرا

ُ
ــاُه َو أ ــْم ُتْؤَت

َ
ْ َء َفل ي

َ
َت الــّ�

ْ
ل

َ
»َســأ

درخواســت می کنــی و داده نمی شــود ولــی بهتــر از آن در دنیــا و آخــرت عطــا می شــود«.

در روایت دیگری از امام صادق؟ع؟ است: 

ــَواِب؛4 
َ
ى ِمــْن ُحْســِن الّث ــا َيــَر ْنَيــا ِمَّ

ُ
ــُه َدْعــَوٌة ِفي الّد

َ
ْ ُيْســَتَجْب ل ــُه ملَ

َ
ّن

َ
ْؤِمــُن أ ُ »َفَيَتَمــّىَ الْ

کــه ای  مؤمــن )در ســرای آخــرت( وقتــی پــاداش نیــک الهــی را می نگــرد آرزو می کنــد 

کاش هیــچ دعائــی از او در دنیــا اجابــت نمی شــد«. 

3- حکمــت بیــدار ســازی و تربیــت: تحلیــل دعــا و اجابــت آن در فرهنــگ 

گاه علــت عــدم اجابــت ایــن  دینــی در فضــای تربیــت و رشــد بایــد نگریســته شــود. 

یابــی رفتــار و اعمــال خــود بپــردازد و علــت عــدم  ــه ارز کننــده ب کــه فــرد دعــا  اســت 

ــت  ــی در وادی غفل ــر وقت ــد. بش کن ــتجو  ــود جس ــت خ ــال ناشایس ــت را در اعم اجاب

کــه بایــد پاســخگوی آنهــا باشــد  می افتــد و برخــی از ظلم هــا و خطاهــای خــود را 

ــان او را هشــدار می دهــد و شــرایطی در  فرامــوش می کنــد لــذا خــدای حکیــم و مهرب

ــی  ــا از غفلــت خــارج شــود یکــی از مــوارد هشــدار زمان ــد مــی آورد ت پیــش پایــش پدی

کــه فــرد در اضطــرار اســت و دعــا می کنــد ولــی اجابــت نمی شــود.  اســت 

کــه خداونــد بــه عیســی بــن مریــم وحــی  از امیــر مؤمنــان؟ع؟ روایــت شــده اســت: 

کــه بــه جماعــت بنــی اســرائیل بگــو: »... مــن )دعــای( احــدی از شــما را اجابــت  نمــود 

3. نهج الباغه، نامه 31. 
کافی، ج2، ص491.   .4
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درآمد / شناخت اجمالی صحیفه و دعا 

گــردن اوســت«.1 لــذا فــرد بــرای  کــه َمظلمــه بــر  نمی کنــم و نیــز )دعــای( احــدی از مخلوقاتــم 

کســی نمــوده  ــه  کــه ب ــا ظلمــی را  کنــد ت اجابــت شــدن دعــا خــود الزم اســت تــاش 

کــرده اســت، بــا ادای آن  کوتاهــی  گــر در ادای حــق الهــی  ــا ا کنــد. و ی اســت جبــران 
زمینــه اجابــت را فراهــم ســازد.2 

کــرده، توبــه  گنــاِه  گنــاه نکنــد و از  و یــا آنکــه مراقــب باشــد وقتــی دعــا می کنــد 

 
َ

گنــاه مانــع اجابــت اســت«، یــا »ل جاَبــَة؛  َنــُع اْلِ ْعِصَيــُه َتْ َ لْ
َ
کــه در روایــت اســت »ا نمایــد 

ُکنــد نشــمار  ُنــوِب؛ اجابــت دعایــت را 
ُّ

يَقــُه ِبالذ َتْســَتْبِطْئ ِإَجاَبــَة ُدَعاِئــَك َو َقــْد َســَدْدَت َطِر

گناهــان بســته ای«. کــه خــودت راه اجابــت را بــا  در حالــی 

ــه  ک ــی  ــر دعای ــرای ه ــام آن ب ــای ع ــه معن ــت ب ــه اجاب ک ــت  ــخن آن اس ــه س نتیج

کــه  ــه ایــن اســت  ــه خــدا باشــد وجــود دارد. و پاســخ و اجابــت آن، ب از ســر ایمــان ب

یــا همــان حاجــت درخواســتی او روا می شــود و یــا بهتــر از آن بــه او داده می شــود و 

کــه  ــت عــدم اجابــت بــه معنــای خــاص آن 
ّ
ئــی از او دفــع می گــردد.3 و امــا عل یــا با

همــان روا نشــدن حاجــِت درخواســتی اســت، از ناحیــه خــدا نیســت بلکــه از ناحیــه 

کــه یــا شــرایط دعــا را در خــود تحقــق نــداده اســت و یــا اجابــت  داعــی و بنــده اســت 

ی در پــی داشــته و یــا نفــع و صــاح او در  یــان بیشــتر دنیــوی و یــا اخــرو دعــا بــرای او ز

عــدم اجابــت و یــا تاخیــر آن اســت. 

1. بحار األنوار، ج3، ص329. 
2. اعام الدين، ص269. 
3. نهج الباغه، نامه 31. 
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»خود آزمایی«

علوم ربانی چیست؟. 1

چرا شیطان مانع از یادگیری علوم ربانی می شود؟. 2

طبق فرمودۀ موال علی؟ع؟ مردم به چند دسته تقسیم می شوند؟. 3

کسانی باشد و چرا؟. 4 ل و حرام الهی باید به دست چه  مجاری امور حال

کسی عالم ربانی می گویند؟. 5 به چه 

ِتِهْم خاِشُعون« چیست؟. 6 ِذیَن ُهْم ِفي َصال
َّ
تفسیر و تعریِف خشوع در آیۀ »ال

تاریخچۀ صحیفۀ سجادیه را به اجمال بنویسید؟. 7

چرا صحیفۀ سجادیه را أخت القرآن می نامند؟. 8

دلیل نامیدن صحیفه سجادیه به »زبور آل محّمد؟مهع؟« چیست؟. 9

چــه چیــزی باعــث شــد تــا یکــی از نام هــای صحیفــه بــه »انجیــل اهــل بیــت؟مهع؟« . 10

نامیــده شــود؟

اصلی ترین رابطه بنده با خدا چیست؟. 11

دعا در منظومه دین و به خصوص قرآن چه جایگاهی دارد؟. 12

عبادت به چه معناست؟. 13

اطاعت از چه ریشه ای است و مقصود از آن چیست؟. 14

تفاوت و اشتراک عبادت و اطاعت را بنویسید؟. 15

کنیم؟. 16 وقتی خداوند تقدیرات انسان ها را رقم زده پس چرا دعا 

گفتــه می شــود بــرای دســتیابی . 17 کاری بایــد بــه آن پرداخــت، پــس چــرا  بــرای انجــام هــر 

کنیــد، رابطــۀ دعــا و عمــل در چیســت؟ بــه آن دعــا 
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»سؤاالت چهار جوابی«

1. شیطان مانع از فراگیری چه علومی می شود؟

ب. علوم فقهی الف. علوم طبیعی 

د. علوم ربانی ج. علوم دینی  

2. مجاری علوم در دست  ..... است و آنان امانت دار ...... اند.

ب. عالمان - دین خداوند الف. فقیهان - احکام الهی  

د. حکیمان - حکمت های الهی ج. علمای الهی - حالل و حرام 

3. نهج البالغه به چه نامی معروف است؟

بور آل محّمد؟مهع؟ ب. ز ُخ القرآن   
َ
الف. أ

د. أخت القرآن ج. انجیل اهل بیت؟مهع؟  

4. صحیفۀ سجادیه متشکل از چند دعا بوده و امروز چند دعا در دست است؟

ب. 64 - 54 الف. 75 - 64  

د. 75 - 54 ج. 54 - 44  

کیست؟ 5. راوی اول صحیفۀ سجادیه 

ب. متوکل بن هارون الف. امام سجاد؟ع؟ 

ید د. یحیی بن ز ید بن علی   ج. ز

ــدار امــام صــادق؟ع؟ رفــت و نســخۀ صحیفــۀ ســجادیه خــود را بــه ــه دی کســی ب  6. چــه 
 امام نشان داد؟

ب. جابر بن عبداهلل انصاری الف. متوکل بن هارون 

ید د. یحیی بن ز ید بن علی   ج. ز
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کدام از ادعیۀ صحیفه سجادیه چیست؟ 7. روش امام سّجاد؟ع؟ در ابتدای هر 

ب. حمد و ثنای الهی الف. بیان خالصه ای از دعا   

گفتن بسم اهلل الرحمن الرحیم د.  که در دعا مطرح می شود  ج. طلب حاجتی 

8. امام سجاد؟ع؟ در دعای 31 و 45 صحیفه سجادیه دعا را  به چه می خواند؟

ب. اطاعت و عبادت الف. تبعیت و اطاعت 

د. نیاز و حاجت ج. بندگی و عبادت 

وَن ِبُر
ْ

ذيَن َيْســَتك
َّ
ــْم ِإّنَ ال

ُ
ك

َ
ْســَتِجْب ل

َ
ني  أ ــُم اْدُعو

ُ
ك ّبُ  َر

َ
 9. در آیــه شــصت ام ســورۀ غافــر  »قــال

کردن چه عملی خوانده می شود؟ يَن « دعا  َ داِخر وَن َجَهّمَ
ُ
َعْن ِعباَدتي َسَيْدُخل

ب. عبادت الهی الف. اجابت شدن 

د. استکبار ج. ورود به جهنم  

10. آیا اطاعت از غیر خدا در اعتقادات اسالمی جایز است؟

ب. اصاًل اطاعت از غیر خدا جایز نیست الف. در همۀ زندگی جایز است 

د. با اجبار و در بعضی از مواقع جایز است ج. با اجازۀ خداوند اشکالی ندارد 

11. تقدیرات خداوند در حوزۀ ارادۀ انسان راه ....... .

کمال را روشن می کند ب.  الف. ندارد  

د. دارد ب. خدا را روشن می کند 
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