تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی
سجادیه

دعــا در متــون اســامی از دو جنبــهی هــدف و روش تربیتــی
چکیده موردتوجــه قــرار گرفتــه اســت .موضــوع ایــن نوشــتار تبییــن
اهــداف و مبانــی نظــری دعــا بــا تکیـ ه بــر صحیفـهی ســجادیه
اســت .صحیفــه بهعنــوان منبــع مهــم معــارف توحیــدی ،پــس از قــرآن بیشــرین
تواتــر ســندی را دارد .روش پژوهــش توصیفــی _تحلیلــی بــا تکیــهبــر مــن اســت.
درواقــع ،دعــا تجلــی عشــق و محبــت بــه معبــود ازلــی همـراه با خوف و خشــیت
بـرای درک حضــور و رســیدن بــه قــرب و لقــای الهــی اســت و بــه این معنــا ،هدف
نظــام تربیتــی اســام شــمرده میشــود .دقــت در دعاهــای صحیفــه ایــن رهنمــود
را بهدســت میدهــد کــه دعــا انواعــی دارد :دعــای اولیــا ،حدیــث عبودیــت و
ابـراز بندگــی و در آن مقــام ،عیــن اجابــت اســت .گاه دعــا وســیلهی کاهــش درد
و رنــج یــا اب ـزاری ب ـرای رفــع حوائــج و نیازهــای زندگــی و در همــه حــال ،دعــا
ابـزار انســان خاکــی بـرای اتصــال بــه مبــدأ هســتی اســت .مبانــی هستیشــناختی
دعــا بــاور بــه خــدای خیرخــواه ،قــادر ،بخشــنده و مبانــی انسانشناســی آن توجــه
بــه فطــرت الهــی و خودشناســی و درک نیازمنــدی و فقــر وجــودی انســان اســت.
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عصمت همتی

اســتادیار دانشــگاه فرهنگیــان اســتان
اصفهــان.
e.hemmati@cfu.ac.ir

واژگان کلیدی:

دعا ،مبانی نظری ،نظام تربیتی،
صحیفهی سجادیه.

127

دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 7شماره 2

بیان مسئله

در متــون دینــی ،دعــا از دو جنب ـهی هــدف و روش تربیتــی مطرحشــده اســت .توجــه ویــژه اســام بــه
دعــا و نیایــش ،مبتنــی بــر بینــش خــاص آن از نســبت جهــان و انســان بــا خداونــد اســت .اگــر دعــا را بازمنــون
عشــق و محبــت بــه معبــود ازلــی هم ـراه بــا خــوف و خشــیت ب ـرای درک حضــور و رســیدن بــه لقاءاللــه
بدانیــم ،دعــا هــدف نظــام تربیتــی اســام اســت .هــرگاه بــه دعــا بهعنــوان ابـزاری بـرای مقابلــه بــا ناکامیهــا
و کاهــش درد و رنــج توجــه گــردد ،بهعنــوان شــیوهی تربیتــی لحــاظ شــده اســت .ایــن نوشــتار بــه بررســی
جایــگاه ،اهــداف و مبانــی نظــری دعــا بــا تکیــهبــر صحیفـهی ســجادیه پرداختــه اســت .صحیفـهی ســجادیه
از اولیــن متــون مــدون صــدر اســام اســت و بســیاری از علــا صحیفــه را بهســبب اشــتهار و تواتــر ،از بحــث
ســند بینیــاز دانســتهاند .عالمــه مجلســی مینویســد« :ســندهایی کــه مــن بـرای صحیفــه دیــدم ،بیشــر از
آن اســت کــه بتــوان شــمرد و شــکی نیســت کــه ایــن کتــاب از سیدالســاجدین اســت و از جهــت اســناد ماننــد
قــرآن مجیــد اســت و متواتــر از طریــق زیدیــه اســت» (مجلســی ،1403،ج  ،93ص 300؛ حــر عاملــی،1402 ،
ج  ،4ص )1087؛ همچنیــن مینویســد« :بــه دلیــل فصاحــت و بالغــت و اشــتامل بــر علــوم الهــی کــه بـرای
غیرمعصــوم آوردن آن ممکــن نیســت ،شــکی در انتســاب صحیفــه بــه سیدالســاجدین نیســت» (هــان).
عالمــه تهرانــی مینویســد« :صحیفـهی ســجادیه خواهــر قــرآن و انجیــل اهلبیــت و زبــور آلمحمــد اســت...
علــای شــیعه اهتــام بــه روایــت آن داشــته و در اجــازات علــا آن را ذکــر میکردنــد و بــر آن رشوح
بســیاری اســت و در نــزد شــیعه از متواتـرات اســت .ســند روایــت بــه امــام باقــر(ع) و زیــد شــهید دو فرزنــد
امــام ســجاد میرســد کــه از پدرشــان نقــل میکننــد» (تهرانــی ،1403 ،ج  ،15ص .)19

پیشینهی پژوهش

صحیفـهی ســجادیه بــه علــت جایــگاه بینظیــرش از دیربــاز موردتوجــه عاملــان و محققــان بــوده اســت.
فراوانــی رشوح ایــن مصحــف رشیــف ،چــه رشح کامــل کتــاب و چــه بخشــی از دعاهــای خــاص آن ،ماننــد
مکارماالخــاق ،عرفــه و ...دلیــل صــدق ایــن مدعاســت .نــگاه موضوعــی بــه مباحــث تربیتــی بــا تکیــه بــر
صحیفــه و بــا شــیوهی تحلیلــی _ اســنادی نیــز امــری اســت کــه محققــان حــوزهی تعلیــم و تربیــت بــه آن
توجــه کردهانــد کــه در ادامــه ،بــه بعضــی از تحقیقــات مرتبــط بــا موضــوع ایــن مقالــه اشــاره میشــود.
جعفــری و مقامــی ( )1384در مقالـهی «رهیافتــی بــه نظــام تربیتــی اســام از نــگاه صحیفهی ســجادیه»،
ابتــدا بــه توضیــح مبانــی ،اصــول و روشهــای تربیتــی میپردازنــد و ســپس دعاهــای صحیفــه را پایــهی
اســتتنتاج اصــول و روشهــای تربیتــی قــرار میدهنــد .امیــر نــادری و همــکاران ( )1392در مقالــهی
«شــیوههای تعلیــم و تربیــت از منظــر امــام ســجاد(ع) بــا تکیــه بــر صحیف ـهی ســجادیه» ،نــوزده شــیوهی
تربیتــی اســتخراج و ترشیــح میکننــد؛ همچنیــن مرزوقــی ( )1390در پژوهــش «درآمــدی بــر نظــام تربیتــی
و انسانشناســی از منظــر صحیفـهی ســجادیه» ،عــاوه بــر بحــث تربیــت ،بــه برخــی نــکات انسانشناســی
صحیفــه اشــاره میکنــد.
در موضــوع دعــا در صحیفــه نیــز پژوهشهایــی انجامشــده اســت کــه بهطــور منونــه میتــوان مــوارد
زیــر را برشــمرد:
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فریبــا مهــری ( )1391در مقالــهی «ادب دعــا در صحیفــه» ،در دو بخــش مقدمــات و لــوازم دعــای
مســتجاب را بــا تکیــه بــر مــن صحیفــه تحلیــل و بررســی میکنــد .مهــدی ابراهیمــی ( )1383در پژوهــش
«جلوههــای عرفانــی دعــا در صحیفـهی ســجادیه» دعــای عارفانــه را بــر دعــای فیلســوفانه و تجربهگرایانــه
ترجیــح میدهــد .ترکاشــوند و همــکاران ( )1396در مقالهی «بررســی اســلوب دعایی در صحیفهی ســجادیه»
توجــه را بــر اســلوب ادبــی دعاهــای صحیفــه متمرکــز میکنــد و درواقــع ،از منظــر خاصــی مســئلهی دعــا
را م ـیکاود .بههرحــال ،بررس ـیها نشــان میدهــد کــه ظاه ـرا ً تبییــن دعــا و مبانــی نظــری آن در صحیفــه
بهطــور مســتقل بررســی نشــده اســت.

 .1مفهومشناسی دعا

واژهی دعــا از ریش ـ ه ی ( َد َعــو)و بــه ایــن معناســت کــه کســی چیــزی را از شــخصی طلــب کنــد تــا
توجــه وی را بــه خــود جلــب منایــد و یــا حرکتــش را بــه ســوی خــود ســوق دهــد (ابنفــارس 1979 ،م ،ج
 ،2ص  .)279ابنمنظــور مینویســد« :دعــا الرجــل نــاداه»؛ یعنــی دعــا کــردن شــخص ،خوانــدن اوســت
(ابنمنظــور ،1414،ج  ،14ص  .)257دعــا در اصــل لغــت ،بــه معنــای کســی را بــه کمــک و یــاری خوانــدن
و در اصطــاح غالــب مــردم ،بــه معنــای خواســن حاجــت از خداونــد متعــال اســت (شــعرانی ،1398 ،ص
 .)259در قــرآن کریــم ،واژهی دعــا و مشــتقات آن بیــش از دویســت بــار ب ـهکار رفتــه اســت کــه البتــه در
همهجــا بــه یــک معنــا نیســت .در معناشناســی توصیفــی گفتهشــده اســت ،دعــا در کاربــرد وحیانــی بــا
واژههایــی ماننــد طلــب ،ســؤال ،نــدا ،اســتغاثه ،ابتهــال ،ذکــر و عبــادت ارتبــاط معنایــی بــر محــور جانشــینی
(صفــوی ،1378 ،ص  )41و بــا واژههایــی ماننــد اجابــت ،اخــاص ،تــرع ،حمــد ،تســبیح ،اســتغفار بــه شــکل
همنشــینی ارتبــاط دارد (ایزتســو ،1361 ،ص  .)196بــه بیــان عالمــه طباطبایــی« ،دعــا آن اســت کــه از قلــب
برخیــزد و زبــان فطــرت آن را طلــب کنــد؛ نــهکــه زبــان هــر طــور خواســت حرکــت کنــد» (طباطبایــی ،بیتــا،
ج  ،2ص  .)33رشط دعــا کــه طلــب از مصــدر حقیقــی اســت ،انــواع طلبهــای تکوینــی ،قلبــی و زبانــی را
شــامل میشــود (جامــی ،1360 ،ص  .)119قــرآن درخواســت فطــری غیرزبانــی را ســؤال نامیــده اســت و ایــن
السـ َـا َو ِ
ات َو ْالَ ْر ِض ك َُّل یَ ـ ْو ٍم ُه ـ َو ِفــی شَ ـأْنٍ » (الرحمــن:
«یس ـأَلُهُ َمــن ِفــی َّ
ســؤال نیــز بیجــواب منیمانــدْ :
( )29طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،2ص .)33

 .2اهمیت و جایگاه دعا

در اثبــات اهمیــت و رضورت دعــا ســخن وحــی کافــی اســت کــه میفرمایــد« :قُـ ْـل َمــا یَ ْع َبـأُ ِب ُكـ ْم َربِّــی
لَــ ْولَ ُد َعا ُؤكُــ ْم(فرقــان)77 :؛ بگــو :اگــر دعــای شــا نبــود ،پــروردگارم بــه شــا توجــه منیکــرد ».دعــا را
میتــوان گفتگویــی طرفینــی میــان انســان و خداونــد دانســت .در دعــا ،انســان بــا توجــه بــه مبــدأ الیتناهــی
هســتی ،خــود را در محــر او حــارض مییابــد و توجــه وی موجــب احســاس حضــور و جلــب نظــر حــرت
حــق میشــود .بــا نگاهــی عمیقتــر ،ابتــدا لطــف خداونــد اســت کــه بنــده را متوجــه خــود میکنــد و
موجــب ایجــاد حالــت تــرع و توجــه و التجــاء میگــردد؛ پــس از پدیــد آمــدن ایــن حالــت ،بــار دیگــر
خداونــد بــه انســان توجــه میمنایــد .امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :ســپاس خدایــی را کــه مــا را بــه توبــه و
تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه

129

بازگشــت راهنامیــی فرمــود ،توب ـهای کــه آن را نیافتیــم جــز بــه فضــل و احســان او» (صحیفــه ،ص .)22
هـر دو فرقـه از پیامبر(ص) نقل کردهاند که فرمود« :دعا سلاح مؤمن اسـت» (طباطبایی ،بیتـا ،ج  ،2ص .)34
از امیراملؤمنین(ع) نقل اسـت« :ا َ َّح ُب االعام ِل إلی الله ِفی ِ
االرض ال ُّدعاء (محمدی ریشـهری ،1384 ،ج  ،4ص )16؛
بهرتیـن اعمال نـزد خداونـد در زمین دعاسـت ».ذکـر در قرآن و روایات ارتباط معنایی به شـکل جانشـینی با
دعـا دارد .هـر ذکـری دعاسـت و خداونـد میفرمایـد« :فَا ْذكُ ُرونِـی أَ ْذكُ ْرکم (بقـره)150 :؛ مرا یاد کنید تا شمارا
یـاد میکنـم»؛ و یـاد کـردن خداوند امری حقیقـی و غیرمجازی اسـت (طباطبایی بیتـا ،ج  ،1ص  .)342پیامرب
اکـرم(ص) میفرمایـد« :هرکـس خـدا را اطاعـت کند ،خدا را ذکر کرده اسـت ،اگرچه منـاز و روزه و تالوت قرآنش
کـم باشـد و کسـی کـه خـدا را عصیـان کند ،خـدا را فرامـوش کرده اسـت ،اگرچه منـاز و روزه و تلاوت قرآنش
زیـاد باشـد» (مجلسـی ،1403،ج  ،68ص )177؛ یعنـی بـا وجود توجه به خداوند ،معصیت متحقق منیشـود و
فراموشـی بـه معنـای غفلـت از خداوند عامل عصیان و گناه اسـت« .الغَفل ُه َمصطا ُد الشَّ ـیطان (همان ،ج ،67
ص )110؛ غفلـت ،صیـدگاه شـیطان اسـت ».ترک معصیت ،یـاد خدا و نجات از غفلـت را در پی دارد ،چنانکه
یـاد خـدا سـبب تـرک نافرمانـی میشـود .اگـر تـرک معصیت به مـرز عصمت برسـد ،غفلـت بهکلی از انسـان
رخـت برمیبنـدد؛ بـه همیـن دلیـل ،در زیارت جامعه یکـی از آثار عصمت دوام ذکر الهی شمردهشـده اسـت
(جـوادی آملی ،1387 ،ج  ،5ص .)338
امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :خداونــدا! فرمــودی مـرا بخوانیــد تــا اجابــت کنــم شــا را و کســانی کــه از
عبــادت مــن رس بــاز زننــد ،بـهزودی بــا خــواری بــه جهنــم درآینــد .بدیــن ترتیــب خوانــدن خــود را عبــادت
نامیــدی و بهجــای نیــاوردن آن را رسکشــی خوانــدی و بــر تــرک آن ،وعــدهی دخــول در جهنــم دادی»
(صحیفــه ،ص .)45
عبــادت هــدف آفرینــش جــن و انــس در ق ـران اســت (ذاریــات )55 :و عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره
بــه آی ـهی رشیف ـهی « َو َقـ َ
ـم إِنَّ الَّ ِذی ـ َن َی ْس ـ َتك ِ ُْبونَ َع ـ ْن ِع َبا َدتِــی َس ـ َیدْ ُخلُونَ
ـم ا ْد ُعونِــی أَ ْس ـ َتجِ ْب لَكُـ ْ
ـال َر ُّبكُـ ُ
ـم دَا ِخرِی ـنَ» (غافــر )60 :اســتدالل میکنــد کــه قــرآن مطلــق عبادتهــا را دعــا مینامــد و بــر اســاس
َج َه َّنـ َ
همیــن ،بــه صاحــب تفســیر املنــار کــه تصــور میکنــد دعــا ،تنهــا خوانــدن خــدا بـرای طلــب حاجــات اســت،
اشــکال میگیــرد کــه اگــر منظــور از دعــا ،تنهــا طلــب نیازهــا باشــد ،تــارک دعــا سـزاوار آتــش نیســت ،بلکــه
تــارک مطلــق عبــادت س ـزاوار آتــش اســت ،درحالیکــه در ایــن آیــه ،وعــدهی عــذاب ب ـرای تــرک هم ـهی
عبــادات و نــه بخشــی از آنهــا دادهشــده اســت؛ بنابرایــن ،هم ـهی عبــادات درواقــع دعــا هســتند؛ زی ـرا
بنــده در حــال عبــادت ،خــود را در مقــام مملوکیــت و اتصــال بــه موالیــش ق ـرار میدهــد تــا توجــه خــدا
را بــا مقــام مولویــت و ربوبیتــش بــه خــود معطــوف ســازد .دعــا نیــز بهواقــع همیــن اســت (طباطبایــی،
بیتــا ،ج  ،10ص  .)23در کتــاب الجامــع الحــکام القــرآن آمــده اســت« :اکــر مفرسیــن دعــا را بــه معنــای
عبــادت دانســتهاند» (القُرطُبــی ،1427 ،ج  ،18ص  .)375از مفرسیــن شــیعه عــاوه بــر عالمــه طباطبایــی،
شــیخ طوســی در التبیــان و مرحــوم طربســی در مجمعالبیــان بــه ایــن مســئله ترصیــح کردهانــد (الطوســی،
بیتــا ،ج  ،9ص 90؛ طربســی ،1384 ،ج  ،8ص  .)82امــام صــادق(ع) میفرمایــد« :افضـ ُـل العبــا َده ال ُّدعــآء» و در
تعبیــری« ،ال ُّدعــا ُء ُم ـ ُخ العبــاده» (مجلســی ،1403،ج  ،93ص .)300
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 .3انواع دعا

با عنایت به اهداف دعا میتوان به سه نوع دعا قائل شد:
 .1 .3دعا ،حدیث عبودیت و بندگی
ِ
امــام صــادق(ع) میفرمایــدَ « :علی ُکــم بال ٌدعــاء فَانّ ٌکــم ال ت َقربُــون بِ ثلــه (کلینــی ،1392،ج  ،4ص )229؛ دعــا
کنیــد ،زیـرا بــا هیچچیــزی ماننــد دعــا منیتوانیــد بــه خداونــد تقــرب بجوییــد ».در ایــن نــگاه ،دعــا عامــل درک
اتصــال وجــودی انســان بــه خداونــد و راهــی بـرای ابـراز بندگــی و رســیدن بــه قــرب وجــودی یــا هــان هــدف
غایــی تربیــت اســامی اســت (باقــری ،1390 ،ص  .)75در ایــن جایــگاه ،دعــا آبــی گــوارا بــر عطــش عشــق فطری
بــه معبــودی ســتودنی ،وســیلهای بـرای بیــان ســوز فـراق و طلــب وصــال ،موضعــی بـرای فـرار از غیــر و خلــوت
بــا معشــوق ازلــی اســت کــه امــام ســجاد بــا ایــن عبــارات آن را طلــب میکنــدَ « :و أَ ِذقْ ِنــی طَ ْعـ َم الْ َفـ َرا ِغ لِـ َـا
ـب ب َِس ـ َع ٍة ِم ـ ْن َس ـ َع ِت َكَ ،و ِال ْج ِت َهــا ِد ِفیـ َـا یُ ْزلِـ ُـف لَ َدیْـ َـك َو ِع ْن ـ َد َك» (صحیفــه ،ص  )47و «شَ ـ ّوقْ ِنی لِ َقــا َء َك»
ت ُِحـ ّ
ـی التّ َفـ ّر َد بِ ُ َنا َجاتِـ َـك بِاللّیْــلِ َو
(هــان) و یــا « َوا ْج َعـ ْـل ِفیـ َـا ِع ْنـ َد َك َر ْغبَ ِتــی شَ ـ ْوقاً إِ َل لِقَائِ َك»(صحیفهَ «)54/زیّـ ْن لِـ َ
ال ّن َهارِ»(هــان ،ص  .)47در ایــن موقــف ،توفیــق دعــا خــود نفــس اجابــت اســت و ســالک از هــر لذتــی بهجــز
لــذت ذکــر اســتغفار میکنــدَ « :و أَ ْسـتَ ْغ ِف ُر َك ِمـ ْن ك ُِّل لَـ َّذ ٍة ِب َغ ْیـ ِر ِذكْـر َِك»( ،مناجــات الذاکریــن) و جــاری شــدن
نــام حــق بــر زبــان را بزرگتریــن نعمــت الزمالشــکر میشــاردَ « :و ِمـ ْن أَ ْعظَــمِ ال ِّن َعــمِ َعلَ ْینــا َج َریَــا ُن ِذكْـر َِك َعـ َـى
أَل ِْسـ َن ِتنا» (هــان) و متواضعانــه از خداونــد طلــب میکنــد کــه او را مشــغول بــه مناجــات خــودش بــدارد« :أَ ْن
ـی ٍء ِب ِعبَا َدتِـ َـكَ ،و أَ ْن ت َُسـل َّی نَف ِْســی َعــنِ ال ّدنْیَــا بِ َخَافَ ِتـ َـك» (صحیفــه ،ص )52؛ یــا « ِز ْدنِــی إِلَیْ َك
ت ُ ْغ ِنیَ ِنــی َعـ ْن ك ُّل شَ ـ ْ
فَاقَـ ًة َو فَ ْقـرا ً» (هــان ،ص  .)47در ایــن وادی ،محبــت و خــوف کــه حاصــل عشــق و معرفــت بــه زیبــای مطلــق
و حاصــل دو تجلــی جاملــی و جاللــی اســت ،باهــم ظهــور میکننــد و الزمـهی حــب و عشــق ،طلــب قــرب و
ـب ِبـ ِه َمـ ْن َع ِمـ َـل ِبـ ِه» (هــان ،ص  )54و الزمـهی خــوف و خشــیت ،دوری و
وصــال اســت« :أَ ْسـأَل َُك َع َمـ ًـا ت ُِحـ ّ
جدایــی و حفــظ حریــم اســت .ایــن جمــع اضــداد تنهــا در عــامل محبــت تحققپذیــر اســت .امــام میفرمایــد:
«فَ ِإلَ ْیـ َـك أَ ِفـ ّر و ِم ْنـ َـك أَ َخـ ُ
ـاف (هــان ،ص )52؛ بــه ســوی تــو فـرار میکنــم و از تــو میترســم» و در جــای دیگــر
میفرمایــد« :ال ّدانِــی ِفــی ُعلُـ ّو ِهَ ،و الْ َعالِــی ِفــی ُدنُـ ّو ِه (هــان ،ص )47؛ تــو در عیــن علــو ،بــه همــگان نزدیــک
ـارب منــک إلیــک ،یــا اعــو ُذ ِبــکَ ِمنــک»،
و در عیــن نزدیکــی ،بلندمرتبــه هســتی ».در دعــای ابوحمــزه« ،ا َنــا هـ ُ
ابنمیثــم فـرار از خــدا بــه خــدا را بــه ســیر الیاللــه در ســه مرحلـهی ســیر افعالــی و صفاتــی و فـرار از صفــات
بــه ذات تفســیر میکنــد (البحرانــی ،1430 ،ج  ،2ص .)208
باالتریــن نعمــت و منــت خداونــد بــر انســان ایــن اســت کــه اجــازه داده و بهوســیلهی پیام ـران او را
تعلیــم فرمــوده اســت کــه بــا خداونــد ســخن بگویــد .امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :تفضــل تــو بــه کســی کــه
بــه تــو روی مـیآورد و باگــان نیــک بــه ســویت میآیــد ،مـرا بــه درخواســت از تــو وامـیدارد؛ زیـرا همـهی
احســانهای تــو از روی تفضــل و همــهی نعمتهایــت ابتدایــی اســت» (صحیفــه ،ص  .)12اگــر تعلیــم
انبیــا نبــود ،شــاید آدمــی بــا نــور فطــرت بــه وجــود خداونــد پــی مــی بــرد؛ امــا در نحــوهی ســخن گفــن و
ارتبــاط برقـرار کــردن و رعایــت حــدود تشــبیه و تنزیــه مســلامً عاجــز میبــود و حداکــر چــون شــبان داســتان
مثنــوی ،خداونــد را در چهــرهی انســانی نیازمنــد چــارق و شــانه تصــور میکــرد (مولــوی ،1371 ،ج  ،2ص .)28
یــک وجــه اعجــاز قــرآن ،اعجــاز معرفتــی در معرفــی خداونــد اســت .خــدای قــرآن ،اول و در عیــن
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نخســتین بــودن ،آخــر اســت ،ظاهــر و در عیــن ظهــور ،باطــن اســت (حدیــد .)3 :هم ـهی نامهــای نیکــو
از آن اوســت (حــر)23 :؛ امــا او شــبیه چیــزی نیســت (شــوری .)11 :فراتــر از آن اســت کــه عقــول بــر او
احاطــه یابنــد .بــا همهچیــز هســت و درهیچچیــز نیســت (نســاء)126 :؛ امــا همهچیــز بــه او قائــم اســت
(بقــره .)255 :همـهی نعمتهــا از اوســت و آدمــی از شــارش و شــکر آنهــا عاجــز اســت (نحــل.)53/18 :
امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :اللّ ُه ـ ّم إِ ّن أَ َحــدا ً لَ یَ ْبلُ ـ ُغ ِم ـ ْن شُ ـ ْكر َِك غَایَ ـ ًة إِلّ َح َصـ َـل َعلَ ْی ـ ِه ِم ـ ْن إِ ْح َســانِ َك َمــا
یُلْ ِز ُمـ ُه شُ ـ ْكرا ً (صحیفــه ،ص )37؛ هکــس توفیــق شــکر یــک نعمــت او را یافتــه ،چــون بــه فضــل و احســان او
ایــن توفیــق نصیبــش گشــته ،شــکر دیگــری بــر او واجــب شــده اســت»؛ بنابرایــن ،ســپاسگزارترین بنــدگان از
شــکرش عاجزنــد« :فَأَشْ ـ َك ُر ِع َبــا ِد َك َعا ِجـ ٌز َعـ ْن شُ ـ ْكر َِك» (هــان) .مناجــات خمسـهعرش و دعــای ابوحمــزهی
مثالــی نیــز گنجینههــای بینظیــری در بیــان عشــق و ســوز ســالکان کــوی محبتانــد .میفرمایــد« :یَــا َم ـ ْن
ش ٌف لِلذّاكِرِیـ َنَ ،و یَــا َمـ ْن شُ ـ ْك ُر ُه فَـ ْو ٌز لِلشّ ــاكِرِی َن» (هــان ،ص  .)11دعــا بــه ایــن معنــا بـرای همـهی
ِذكْـ ُر ُه َ َ
اولیــا و انبیــا مطلــوب و متحقــق اســت و هیــچ منافاتــی بــا مقــام تســلیم و رضــا نــدارد .مولــوی در داســتان
دقوقــی از اولیایــی نــام میبــرد کــه بــه دلیــل رضــا بــه قضــای الهــی ،دعــا منیکننــد و مقــام آنــان را باالتــر
از اولیــای اهــل دعــا میشــارد:
ز اولیاء اهل دعا خود دیگرند گه همی دوزند وگاهی میدرند
قوم دیگر میشناسم ز اولیا که دهانشان بسته باشد از دعا
ازرضا که هست رام آن کرام جسنت دفع قضا شان شد حرام
در قضا ذوقی همیبینند خاص کفرشان آید طلب کردن خالص
(مولوی ،1371 ،ج  ،3ص )1880

از ســوی دیگــر ،در ســیرهی انبیــا و اولیــای الهــی هیـچگاه تــرک دعــا دیــده و یــا توصیــه نشــده اســت.
قــرآن دعاهــای مســتجاب پیامربانــی چــون ابراهیــم ،یوســف ،موســی ،زکریــا ،عیســی ،یونــس و ...را نقــل
میکنــد .در روایــت وارد اســت کــه ب ـرای مقربیــن مرتب ـهای وجــود دارد کــه بــدون دعــا بــه آن منیرســند
(فیــض ،1383 ،ج  ،2ص  .)283امــام صــادق(ع) امیراملؤمنیــن(ع) را مــردی بســیار دعاکننــده معرفــی میکنــد
(کلینــی ،1392 ،ج  ،4ص  .)230بــا توجــه بــه ســفارش فـراوان بــه دعــا منیتــوان پذیرفــت کــه راضــی بــودن
بــه قضــای الهــی بــا دعــا و درخواســت از خداونــد منافــات داشــته باشــد (امیــن ،1365 ،ص  .)548جمــع ایــن
دو مطلــب ایــن خواهــد شــد کــه دعــا ب ـرای رفــع نیازهــای دنیــوی و یــا رفــع گرفتاریهــا کــه در داســتان
دقوقــی بــه آن اشارهشــده اســت ،شــاید بــا رســیدن بنــده بــه مقــام رضــا منتفــی گــردد؛ امــا طلــب خــدا از
خــدا یــا طلــب خلــوت و لــذت مناجــات ذکــر در هــر مرتبــه کــه ولــی باشــد ،از وی سلبشــدنی نیســت.
هرچقــدر مقربتــر باشــد ،ســوز و عشــقش بیشــر و طلبــش فزونتــر اســت؛ زی ـرا صاحــب درک بیشــری
از عظمــت خالــق و فقــر وجــودی خــود اســت .ایــن عبــادت و دعــای احـرار اســت کــه پــس از رســیدن بــه
مقــام یقیــن ،ظهــور مییابــد.
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 .2 .3دعا ابزار مقابله با درد و رنج
درصورتیکــه هــدف اساســی دعــا و عبــادت تجربـهی لــذات معنــوی بـرای دور شــدن از آالم روحــی و
کاهــش درد و رنجهــای زندگــی باشــد ،دعــا بهعنــوان روش تربیتــی ادیــان الهــی موردتوجــه قـرار میگیــرد؛
زیـرا هــدف تربیــت دینــی شــکوفایی اســتعدادهای معنــوی و ایجــاد درک صحیــح از اتصــال وجــودی مرتبــی
بــا مبــدأ متعــال هســتی اســت .در رشایــط درد و رنــج ،توجــه نفــس بــه مبدأیــی کــه بتوانــد او را رهایــی
بخشــد ،شــدیدتر اســت؛ بــه همیــن ســبب ،قــرآن بــه آدمــی تذکــر میدهــد کــه در هنــگام اضط ـرار ،ایــن
خداونــد اســت کــه ه ّموغــم را رفــع میکنــد .پیام ـران و اولیــای دیــن بــا ارتبــاط دعایــی بــا خداونــد ،راه
برونرفــت از مشــکالت را تعلیــم دادهانــد و عمــاً شــیوهی مقابلــه بــا نامالیــات را در اختیــار انســان
نهادهانــد .بــه ایــن معنــا دعــا را میتــوان روش عملــی تربیــت معنــوی دانســت .اســتاد جــوادی آملــی
دعــا را ابــزار کارگشــای زندگــی دنیــوی میدانــد (جــوادی آملــی ،1391 ،ص  .)6در زندگــی درد و رنــج
ِنســانَ ِفــی كَ َبـ ٍد( »بلــد )3 :و در جــای دیگــر
امــری اجتنابناپذیــر اســت .قــرآن میفرمایــد« :لَ َقــدْ َخلَ ْق َنــا ْال َ
ـس َوال َّث َم ـ َر ِ
ـی ٍء ِّم ـ َن الْ َخ ـ ْو ِف َوالْ ُجــو ِع َونَ ْقـ ٍ
ـر
ات َو َبـ ِِّ
ـص ِّم ـ َن ْالَ ْم ـ َوالِ َو ْالَن ُفـ ِ
میفرمایــدَ « :ولَ َن ْبلُ َونَّكُــم بِشَ ـ ْ
الصا ِبرِیـنَ» (بقــره .)155 :نحــوهی توجیــه و مواجهــه بــا نامالیــات و طلــب راههــای کاهــش آثــار زیانبــار
َّ
آنهــا ،پیوســته مطمــح نظــر حکــا و متفکـران قــرون گذشــته و حــال بــوده و هســت .اقبــال انســانها بــه
مکاتبــی چــون کلبیــون و رواقیــان در یونــان باســتان و بودیســم در رشق ،برخــی نحلههــای تصــوف پــس از
اســام و جریانهــای عرفانــی نوظهــور را میتــوان معلــول نیــاز بــر بــه یافــن راههایــی بـرای غلبــه بــر درد
و رنــج و داشــن زندگــی خــوش و ســعادمتندانه دانســت (میــان محمــد رشیــف ،1362 ،ص  .)152امــروزه،
برخــی بــا مــرور آثــار عرفــا و فالســفهی گذشــته و عــدهای بــا تکیــهبــر یافتههــای روانشناســی جدیــد
بــر ایــن باورنــد کــه انســانها بــا کســب بینشهــا و مهارتهایــی قادرنــد بــر درد و رنــج غلبــه کننــد یــا
دســتکم از آثــار زیانبــار آن بکاهنــد.
اگرچــه ب ـرای انســان معــارص ،برخــی عوامــل ایجــاد درد و رنــج بــا گذشــته تفــاوت یافتــه اســت؛ امــا
همچنــان بیامریهــای صعبالعــاج ماننــد ایــدز و انــواع رسطانهــا و حــوادث مرگبــار طبیعــی و انــواع
رشور اخالقــی چــون جنگهــا ،ظلمهــا و تبعیضهــا عوامــل ایجــاد درد و رنجانــد .در نظــام تربیتــی اســام،
بــه ارتبــاط بــا خــدا و تکیــه و اعتــاد بــه او بهعنــوان عاملــی ب ـرای التیــام رنــج مصائــب و آالم نگریســته
(ع)
میشــود کــه میتوانــد عبــور از گذرگاههــای ســخت زندگــی را کمهزینــه و آســان کنــد .امــام صــادق
بــه عالبنکامــل میفرمایــدَ « :علَیــکَ بال ُدعــاء فَانّ ـ ُه ِشــفا ًء ِمــن کلِ دا ٍء (کلینــی ،1392 ،ج  ،4ص )234؛ دعــا
ـوب إِلّ ب ِِذكْ ـ َر َاكَ ،و َل
کــن کــه شــفای هــر دردی اســت ».در مناجــات ذاکریــن میخوانیــم« :التَطْ َمـ ِ ُّ
ـن الْ ُقلُـ ُ
ـوس إِ ّل ِع ْن ـ َد ُر ْؤیـ َ
ـاك» .قــرآن کریــم نیــل بــه آرامــش را کــه گمشــدهی انســان رسگــردان امــروز
ت َْس ـ ُك ُن ال ُّن ُفـ ُ
(ع)
اســت ،منحــر در ذکــر خــدا میدانــد (رعــد .)28 :امــام ســجاد میفرمایــد« :امیراملؤمنیــن آالم خــود را
بــا منــاز و روزه و صدقــه تســکین میدادنــد» (مجلســی ،1403 ،ج  ،41ص  .)124مهمتــر از تقلیــل رنجهــا
و تســکین دردهــا ،ارتبــاط بــا خداونــد میتوانــد نحــوهی نگــرش بــه حــوادث را دگرگــون و ســوی دیگــر
جهــان را بــه انســان نشــان دهــد؛ یــا بــه تعبیــر بهــر ،انســان را بــا عــوامل دیگــری در باطــن همیــن عــامل
آشــنا کنــد ،بهگون ـهای کــه نامالیــات را مهامنانــی بشــارد کــه فرصــت نــاب تکامــل معنــوی را ب ـرای او
تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه
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بــه ارمغــان آوردهانــد .دعاهــای هفتــم و س ـیوچهارم صحیفــه دعــای هنــگام گرفتــاری ،دعــای پانزدهــم
دعــا ب ـرای بیــاری ،دعــای بیس ـتونهم دعــای تنــگ آمــدن روزی ،دعــای س ـیام دعــای ادای قــرض ،دعــای
چهلونهــم دعــای رفــع مکــر دشــمنان و دعــای پنجاهوچهــارم دعــا ب ـرای رفــع انــدوه اســت .توجــه بــه
خداونـ ِـد قــاد ِر مهربــان ،امیــد بــه رهایــی از مشــکالت را در انســان زنــده میکنــد و امیــد و تــوکل بهعنــوان
دو ابـزار مهــم ،غلبــه بــر نامالیــات را بــر او آســان میســازد .فــردی کــه دشــواریهایی را بــا تجربـهی دعــا
از رس میگذرانــد ،بــا کســی کــه بــا آن ســختیها مواجــه نشــده و یــا نتوانســته اســت بــا خداونــد ارتبــاط
برق ـرار کنــد ،از نظــر قــدرت روحــی و شــاکلهی روانــی یکســان نیســت.
 .3 .3دعا ابزار رسیدن به مطلوب
انسـان نیازهـای متعـددی دارد کـه بـرای رفع آنها ،بهناچار وابسـته به علـل و عواملی خـارج از وجود خود
اسـت و عالمـه طباطبایـی همیـن نکته را علت تن دادن انسـان بـه زندگی اجتامعی میداند (طباطبایـی،1364 ،
ص  .)45بـا کمرتیـن تأمـل ،عقـل رابطهی علیت میان اشـیا را میفهمد و درمییابد؛ مثالً آب برای رفع تشـنگی و
غـذا بـرای رفـع گرسـنگی اسـت و یا آتش میسـوزاند .قـرآن اگرچه وجـود رابطـهی ذاتی و علٌی میـان موجودات
را تصدیـق و امضـا کـرده اسـت (همان ،بیتـا ،ج  ،7ص  )294و حتـی ترصیـح منوده که میان حـوادث تکوینی و
ایمان و تقـوای انسـانها رابطـه وجـود دارد (همان ،ج  ،8ص )201؛ امـا تحذیـر داده کـه انسـان نبایـد چنان به
اسـباب و علل انس گیرد که آنها را مسـتقل تصور کند؛ زیرا هیچ سـببی در وجود مسـتقل نبوده و اثر فرع بر
وجـود اسـت؛ پـس هیچ سـببی در اثر مسـتقل نیسـت (همان ،ج  ،2ص  .)36گاهی اسـباب بهظاهر مهیاسـت؛
امـا نتیجـهی مدنظـر حاصـل منیشـود و یا اسـباب مهیا نیسـت و بـه گونهی دیگـری و با عوامل دیگـری نتیجه
بهدسـت میآیـد .هـم ازایـنرو اسـت کـه دعـا را نباید سـببی در عرض سـایر اسـباب و علل و یا نافی اسـباب
و علـل دانسـت .اینگونـه نیسـت کـه گفتـهشـود ،چـون امـور عـامل مبتنی بر اسـباب و علل اسـت؛ پـس دعا
تأثیـری نـدارد؛ یـا اگـر مجموعـ ه علل تحقق چیـزی موجود شـود ،معلول بالضروره تحقق مییابـد و اگر علل
متحقـق نباشـد ،معلـول قطعـاً تحقـق منییابد؛ پس دعا چیـزی را عوض منیکنـد و حداکرث در حـد یک تلقین
روانـی تأثیرگـذار اسـت ،درحالیکـه دعـا خـود جـزو علـل و ارادهی خداونـد در طـول علل و حاکـم بر همهی
وجودها و علتهاسـت .علل در وجود و تأثیر خود مسـتقل نیسـتند .اگر خداوند اراده کند ،ارادهی او علت
عالـی محسـوب میشـود و سلسـله علتهای دیگـر ،بهتبع مشـیت او ،تأثیرگـذاری خواهند داشـت و در این
یب
مسـئله ،تفاوتـی میـان سلسـله علل طبیعی و یا علـل مجرد و غیرمادی نیسـت .قرآن میفرمایـد« :أَ َّمن ُیجِ ُ
السـو َء» (منل .)62 :مضطر کسـی اسـت که توجه را از اسـباب و علل مادی قطع
الْ ُمضْ طَ َّر إِ َذا َد َعا ُه َو َیك ِْش ُ
ـف ُّ
کـرده و تنهـا متوجـه ذات احـدی اسـت؛ او از مسبباالسـباب کمـک میگیـرد ودعایـش بـه اجابـت میرسـد
(طباطبایـی ،بیتـا ،ج  ،2ص  .)34شـاید بتـوان گفـت اگر برخی دعاها به اجابت منیرسـند ،به این علت اسـت
کـه مضطرانـه و خالصانـه خداونـد خوانـده منیشـود ،بلکـه بـا توجـه کامل نفـس به علـل و اسـباب ظاهری،
رصفـاً بـه لفظ خـدا خوانده میگـردد (امیـن ،1365 ،ص .)561
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 .4مبانی نظری دعا

دعــا در حوزههــای خداشناســی و انسانشناســی مبتنــی بــر اصــول نظــری اســت کــه در اینجــا بــه
بعضــی از آنهــا بــر اســاس صحیفــه میپردازیــم.
 .1 .4مبانی هستیشناسانهی دعا
دعــا توجــه و طلــب از مبــدأ متعــال هســتی و لــذا مبتنــی بــر معرفــت خاصــی از خــدا و اســا و صفــات
اوست.
 .1 .1 .4معرفت و ایامن به خدا
اعتقــاد بــه جایــگاه دعــا ،فــرع ایــان بــه خداســت؛ بنابرایــن ،کســی کــه جهــان را معلــول تصــادف یــا
تبــدالت جــری مــادهی بیشــعور تلقــی کنــد ،منیتوانــد قائــل بــه تأثیرگــذاری دعــا باشــد .بــه فرمــودهی
امــام صــادق(ع) ،دعــا ســاح مؤمنیــن اســت .کمرتیــن مرتبـهی ایــان تصدیــق وجــود خداونــد اســت .ایــان
در لغــت بــه معانــی وثــوق و تصدیــق (راغــب ،1412 ،ص  ،)25اطمینــان و ضــد کفــر و ضــد تکذیــب
(ابنمنظــور ،1414 ،ج  ،13ص  )21و انقیــاد و خضــوع (صفیپــور ،1388 ،ج  ،1ص  )20آمــده اســت .علــم و
ادراک بــا ایــان متفــاوت اســت ،علــم حــظ عقــل و ایــان حــظ قلــب اســت (امــام خمینــی ،1377 ،ص .)85
در حقیقــت ،ایــان مفهومــی مشــکک و ذومرتبــه و بنــا بــر ســخن قــرآن ،قاب ـ ل افزایــش و کاهــش اســت:
السـ َـا َو ِ
ات
الس ـ ِكی َن َة ِفــی ُقلُـ ِ
یمنِ ِهـ ْ
یمنًــا َّمـ َـع إِ َ
ـوب الْ ُم ْؤ ِم ِنی ـ َن لِ َی ـ ْزدَادُوا إِ َ
ـم َولِلَّ ـ ِه ُج ُنــو ُد َّ
« ُه ـ َو الَّ ـ ِذی أَن ـ َز َل َّ
َو ْالَ ْر ِض َوكَانَ اللَّــهُ َعلِیـ ًـا َح ِكیـ ًـا» (فتــح .)4 :قــرآن ماهیــت ایــان را تعریــف نکــرده؛ ولــی بـرای مؤمنیــن
در آیــات مختلــف نشــانههایی ذکــر و گاهــی بــا قیــد «إِنَّ َــا» ،آن نشــانهها را مهــم و قطعــی اعــام کــرده
ـى
ـم َوإِ َذا تُلِ َیـ ْ
اســت« :إِنَّ َــا الْ ُم ْؤ ِم ُنــونَ الَّ ِذیـ َن إِ َذا ُذ ِكـ َر اللَّــهُ َوجِ لَـ ْ
ـم آیَاتُــهُ زَا َدتْ ُهـ ْ
ـت َعلَ ْی ِهـ ْ
ـت ُقلُوبُ ُهـ ْ
ـم إِ َ
یمنًــا َو َعـ َ ٰ
ـم َی َت َوكَّلُــونَ» (انفــال .)2 :در ایــن آیــه ،مؤمنیــن کســانی معرفــی میشــوند کــه قلبهایشــان در برابــر
َر ِّب ِهـ ْ
یــاد خداونــد ترســان و در برابــر آیــات الهــی خاشـعاند و بــا شــنیدن آیــات بــه اســتواری ایامنشــان افــزوده
میشــود و بــر پروردگارشــان تــوکل دارنــد .در آخــر آیــه هــم ترصیــح میشــود کــه اینــان مؤمنیــن حقیقــی
هســتند (امــام خمینــی ،1377 ،ص  .)92در ایــن آیــه ،خــوف قلبــی و خشــوع و تســلیم در برابــر آیــات الهــی
امــوری هســتند کــه در باطــن نفــس مؤمنیــن واقــع میشــوند و تنهــا خــود فــرد بــا علــم حضــوری میتوانــد
بــه آنهــا علــم داشــته باشــد .تــوکل ،اعتــاد و تکیــه کــردن بــه خداونــد ،ظهــور و بــروز توحیــد افعالی اســت
کــه موجــب میشــود فــرد هیـچگاه ناامیــد نگــردد و بـرای رســیدن بــه مطلوبهــای دنیــوی ،دچــار خفــت
و ذلــت نشــود.
عالمــه طباطبایــی بهاجــال ایــان را اعتقــاد جازمــی میدانــد کــه در قلــب اســتقرار و متکــن مییابــد،
بهگونــهای کــه شــک و تردیــد را برطــرف کنــد و هرچــه شــدیدتر باشــد ،التــزام بــه لــوازم عملــی را در
صاحبــش میافزایــد تــا جایــی کــه فــرد بــه جمیــع لــوازم عملــی ملتــزم میشــود (طباطبایــی ،بیتــا ،ج ،1
ص  .)46از ســوی دیگــر ،گفتهشــده اســت ،ایــان عیــن علــم و ادراک نیســت؛ امــا علــم و ادراک مقدمـهی
ایــان اســت (امــام خمینــی ،1377 ،ص  .)89حــال یــا علــم حصولــی کــه حاصــل کاوش عقــل در قالــب برهــان
و اســتدالل اســت؛ یــا معرفتــی حضــوری و شــهودی و بدیهــی بــر مبنــای فطــرت اســت .قــرآن میفرمایــد:
ـم َیكْـ ِ
ـف ِب َر ِّبــكَ أَنَّــهُ َعـ َـى ك ُِّل
ـم أَنَّــهُ الْ َحـ ُّـق أَ َولَـ ْ
«سـ ُـرِیه ِْم آ َیاتِ َنــا ِفــی ْال َفــاقِ َو ِفــی أَنف ُِسـه ِْم َح َّتــى َی َت َب َّیـ َن لَ ُهـ ْ
َ
تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه
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ـی ٍء شَ ـهِیدٌ( ».فصلــت .)52 :بررســی آیــات آفاقــی در حیطـهی کارکــرد عقــل اســت و آیــات انفســی از تأمل
شَ ـ ْ
شــهودی نفــس حاصــل میشــود .اگــر ایــن تصدیــق جــازم بهدســت آیــد ،شــک و تردیدهــا زدوده میشــود و
آدمــی بــه ســاحل امنــی میرســد کــه بــه آن ایــان میگوینــد (فلســفی ،1373 ،ص  .)10تثبیــت ایــن حالــت
در قلــب بــا مراقبــه و توجــه و کوشــش در کســب اعــال صالــح قابلحصــول اســت .مالصــدرا در تعریــف
حقیقــت ایــان میگویــد« :اال ُّنــو ُر القلبــی الـذَّی اذا َح َصـ َـل لِالنســانِ یَصیـ ُر بَصیـرا ً بِاالمــو ِر الغَیبیـ ِه و ال َحقایقِ
امل َلکُوتیــه الغایبــه َعــن مشــاهده ال َحــواس (مالصــدرا ،1389 ،ج  ،2ص )78؛ ایــان نــوری قلبــی اســت کــه اگــر
حاصــل شــود ،انســان بــه امــور غیبــی و حقایــق ملکوتــی غایــب از حــواس آگاه میگــردد ».اخــاق نیکــو
و عمــل صالــح ب ـ ه شــدت نــور ایــان میافزایــد و ایــان باالتــر بهنوب ـهی خــود ،اعــال و اخــاق برتــری
را اقتضــا میکنــد؛ بنابرایــن ،ایــان امالفضایــل اســت .امــام ســجاد(ع) در مقــام دعــا میفرمایــدَ « :و بَلّــ ْغ
یمنِــی أَكْ َمـ َـل ْ ِ
الیـ َـانِ َ ،و ا ْج َعـ ْـل یَ ِقی ِنــی أَفْضَ ـ َـل الْیَ ِقیــنِ (صحیفــه ،ص )20؛ ایــان مـرا کاملتریــن ایــان و
ِب ِإ َ
یقینــم را افضــل یقیــن قـرار بــده ».برســان کــه شــاهد بــر مراتــب ایــان اســت؛ امــا یقیــن چنــد نــوع اســت:
علمالیقیــن ،حقالیقیــن و عینالیقیــن کــه افضــل آنهــا عینالیقیــن اســت .حــال هرچــه ایــان راس ـختر
باشــد ،دعــا بــه اجابــت نزدیکتــر اســت .امئـهی شــیعه در قالــب دعــا ،در درجـهی اول بــا معرفــی اســا و
صفــات الهــی ،بــه تعلیــم پایههــای معرفتــی ایــان پرداختهانــد .اینکــه تقریب ـاً هم ـهی دعاهــای صحیفــه
بــا ذکــر اســا و صفــات الهــی رشوع میشــود و هیــچ دعایــی از پنجاهوچهــار دعــای آن خالــی از دو مقــام
تســبیح و متحیــد نیســت؛ بــه ایــن معناســت کــه بــا معرفــت بــه مقــام احدیــت و توجــه بــه اســا و صفــات
اوســت کــه مقدمـهی ظهــور و تجلــی نــور ایــان قلبــی فراهــم میگــردد .ایــان در مرتبـهی باالتــر ،معرفتــی
باالتــر بــه ارمغــان مـیآورد و ایــن معرفــت آدمــی را بــا تجلیــات اســائی و صفاتــی خداونــد آشــنا میکنــد
و انســان بــه رسچشــمهی حقایــق جــاری در هســتی پــی میبــرد و میفهمــد چگونــه و بــا چــه اســمی
خداونــد را ب ـرای چــه حاجتــی بخوانــد .عــاوه بــر ایــان ،دعاکننــده بایــد خــدا را بــه صفاتــی بشناســد تــا
بتوانــد خالصانــه و امیدوارانــه دعــا کنــد.
 .2 .1 .4خداوند قادر مطلق
صفــت قــدرت ازجملــه صفــات ذاتــی خداونــد اســت کــه قــرآن بــا تأکیــد فـراوان و عبــارات متعــدد آن
السـ َـا َو ِ
ات َواألَ ْر َض َقــا ِد ٌر َعلَــی أَن یَ ْخلُـ َـق
را بیــان میکنــد و میفرمایــد« :أَ َولَـ ْ
ـم یَ ـ َر ْواْ أَنَّ اللّــهَ الَّ ـ ِذی َخلَـ َـق َّ
ـب ِفیـ ِه َفأَ َبــی الظَّالِ ُمــونَ إَالَّ کُ ُفــو ًرا (إرساء)99 :؛ آیــا منیداننــد خدایــی کــه
ـم َو َج َعـ َـل لَ ُهـ ْ
ِم ْثلَ ُهـ ْ
ـم أَ َجـاً الَّ َر ْیـ َ
آســانها و زمیــن را آفریــده ،قــادر اســت ماننــد آنــان را بیافرینــد و بـرای آنــان رسآمــدی قطعــی کــه شــکی
در آن نیســت ،قـرار داده اســت؛ امــا ظاملــان جــز کفــر و انــکار را منیپذیرنــد»؛ یــا میفرمایــد« :اللَّــهُ الَّـ ِذی
َخلَـ َـق َسـ ْب َع َسـ َـا َو ٍ
ـی ٍء َق ِدیـ ٌر َوأَنَّ
ات َو ِمـ َن ْالَ ْر ِض ِم ْثلَ ُهـ َّن یَ َت َنـ َّز ُل ْالَ ْمـ ُر بَ ْی َن ُهـ َّن لِ َت ْعلَ ُمــوا أَنَّ اللَّــهَ َعلَــی ک ُِّل شَ ـ ْ
ٍ
اللَّــهَ َقــدْ أَ َحـ َ
ت آســان را آفریــد و از
ـیء ِعلْـ ًـا (طــاق)12 :؛ خداونــد هــم اوســت کــه هف ـ 
ـاط ِب ـک ُِّل شَ ـ ْ
زمیــن نیــز هامننــد آنهــا را ،فرمــان او در میــان آنهــا پیوســته فــرود میآیــد تــا بدانیــد خداونــد بــر هــر
چیــز تواناســت و اینکــه علــم او بــه همهچیــز احاطــه دارد» (نــک :بقــره 259 ،148 ،109 ،106 ،20 :و .)284
مالصــدرا مینویســد« :معنــای قــدرت الهــی ایــن اســت کــه خداونــد اگــر بخواهــد فعــل را انجــام میدهــد
و اگــر بخواهــد تــرک میکنــد» (مالصــدرا ،1410 ،ج  ،6ص  .)307قــرآن تأکیــد میکنــد کــه قــدرت خداونــد
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ـی ٍء
هیــچ محدودیتــی نــداردَ « :و َمــن یَ َتـ َوك َّْل َعـ َـى اللَّـ ِه َف ُهـ َو َح ْسـ ُبهُ إِنَّ اللَّــهَ بَالِـ ُغ أَ ْمـ ِر ِه َقــدْ َج َعـ َـل اللَّهُ لِك ُِّل شَ ـ ْ
َقــدْ ًرا» (طــاق)3 :؛ یعنــی خداونــد امــرش را بــه رسانجــام میرســاند ،برخــاف اســباب ظاهــری کــه ممکــن
اســت رســاننده نباشــند؛ زیـرا همـهی امــور در حیطـهی احاطــه خداوند هســتند و ممکــن نیســت از تقدیری
کــه او ق ـرار داده اســت ،خــارج شــوند (طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،19ص .)315
توجـه بـه قـدرت مطلـق خداوند و درک ایـن نکته که هیچچیـزی بـدون اذن و ارادهی او اتفاق منیافتد،
آدمـی را بـه سـوی درخواسـت امیدوارانـه سـوق میدهد؛ زیـرا خداوند مقهـور چیزی نیسـت .در صحیفه ،به
این صفت ذاتی با عبارات مختلف اشـاره و اسـتناد شـده اسـت .در دعای ششـم میفرماید« :سـتایش خدای
را کـه بـه قـدرت خـود شـب و روز را آفریـد و هریک را از دیگری ممتاز سـاخت و برای هریـک حد خاصی را
معلـوم کـرد و مـدت معینـی را تعین فرمـود ».در دعای پنجم میفرمایـد« :یَا َم ْن ت َْصغُـ ُر ِع ْن َد َخطَـ ِر ِه ْالَ ْخطَا ُر؛
ای خدایـی کـه هـر بزرگـی در کنار قدرت تو کوچک اسـت».
اصــوالً یکــی از رشایــط مهــم ابــراز نیــاز ایــن اســت کــه آدمــی بدانــد اجابــت خواســتهاش از تــوان
درخواســتکننده خــارج نیســت .قــرآن بــا ذکــر دعاهــای اجابتشــدهی پیامــران و اولیــا بــه انســانها
گوشــزد میکنــد کــه هیچچیــزی قــدرت خداونــد را محــدود منیســازد و او حقیقتــی غلبهناپذیــر اســت.
ابراهیــم در آتــش منیســوزد و هــم او در کهنســالی از زنــی نــازا صاحــب اســحاق میشــود و یــا زکریــا بــا
وجــود همــر نــازا ،در محـراب بشــارت تولــد یحیــی میگیــرد .عیســی بــه اذن الهــی مــرده را زنــده میکنــد
و کــور مــادرزاد را شــفا میدهــد و موســی بــا زدن عصــا بــه دریــا از آن عبــور میمنایــد و . ...امــام در
ابَ ،و َجـ َرى ِبقُد َرتِـ َـك الْقَضَ ــا ُء،
دعــای هفتــم میفرمایــدَ « :ذلّـ ْ
ـت لِ ُق ْد َرتِـ َـك ّ
ـابَ ،و ت ََسـبّبَ ْت ِبلُطْ ِفـ َـك ْالَ ْسـبَ ُ
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ْ
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أَقْ َهـ َر ُسـلْطَان ََكَ ،و أَشَ ـ ّد قُ ّوتَـ َـكَ ،و أَنْ َفـ َذ أَ ْمـ َر َك؛ چــه بــزرگ و عالــی و اعلــی و مســلط و توانایــی! تــو چــه قدرت
شــدید و فرمــان نافــذ و ســلطنت قاهــری داری!»
 .3 .1 .4خداوند خیر و مبدأ همهی خیرات
در کتــب فلســفهی اســامی ،خداونــد وجــود مطلــق معرفــی و ترصیحشــده اســت وجــودش مســاوی
بــا خیــر اســت؛ پــس خداونــد خیــر مطلــق خواهــد بــود و چــون هــر رشی از نیســتی و فقــدان حاصــل
میشــود و نیســتی بــه ســاحت وجــود مطلــق راه نــدارد؛ بنابرایــن ،از خیــر مطلــق جــز خیــر صــادر منیشــود
(مالصــدرا ،1410،ج  ،6ص  )316و ازآنجاکــه فعــل خداونــد همـراه بــا علــم و مشــیت اســت؛ بنابرایــن ،خداونــد
خیــر و خیرخــواه اســت .در عــامل مــاده ،رشور وجــود تبعــی و عرضــی دارنــد کــه نتیج ـهی محدودیتهــا و
تزاحــات ایــن مرتبــه اســت (طباطبایــی ،1362 ،ص  .)313در زبــان دیــن ،خداوند همـهی صفات کاملیــه را دارد
ـم إِ َذا
و بــری از هــر عیــب و نقــص اســت و همـهی نعمتهــا از اوســتَ « :و َمــا ِبكُــم ِّمــن نِّ ْع َمـ ٍة َف ِمـ َن اللَّـ ِه ثُـ َّ
ـر َفإِلَ ْیـ ِه تَ ْجـأَ ُرونَ» (نحــل)53 :؛ پــس تنهــا خداونــد شایســتگی دارد کــه بـرای طلــب خیــر خوانــده
َم َّسـك ُُم الـ ُّ ُّ
شــود و چــون خیــر مطلــق و قــادر مریــد اســت ،چیــزی منیتوانــد ارادهی او را محــدود ســازد؛ بنابرایــن میتواند
ـب ِبقَضَ ائِـ َـك نَف ِْســیَ ،و َو ّس ـ ْع
بهرتینهــا را ب ـرای طلبکننــده متحقــق ســازد .امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :طَ ّیـ ْ
ـی الثّ َقـ َة ِلُ ِقـ ّر َم َع َهــا ِبـأَ ّن قَضَ ــا َء َك لَـ ْم یَ ْجـ ِر إِ ّل بِال ِْخ َیـ َر ِة» (صحیفــه ،ص .)35
بِ َ َوا ِقـعِ ُح ْك ِمـ َـك َصـ ْدرِیَ ،و َهـ ْ
ـب لِـ َ
تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه
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توجــه بــه اینکــه جــز خیــر از خداونــد صــادر منیشــود (مالصــدرا ،1389 ،ج  ،1ص  ،)92موجــب میگــردد کــه
آدمــی بــا تأخیــر در بــرآورده شــدن حاجــات خــود ناامیــد نشــود و بــاور کنــد کــه تأخیــر از رس خیرخواهــی
و مصلحــت اســت .درک و بــاور ایــن نکتــه حصــول مرتبـهی بــاالی رضــا بــه قضــای الهــی را در پــی خواهــد
داشــت و امــام در دعــای ابوحمــزه همیــن مرتبــه را از خداونــد طلــب میکنــد« :خداونــدا! از تــو ایامنــی
کــه دمل را بــه آن هم ـراه ســازی و یقینــی صــادق و محکــم میطلبــم تــا بدانــم بهجــز آنچــه تــو بــر مــن
نوشــتهای ،بــه مــن منیرســد و م ـرا بــه آنچــه نصیبــم فرمــودهای ،راضــی گــردان» (مفاتیحالجنــان ،دعــای
ابوحمــزه) .همچنانکــه در روایــات متعــدد ایــن مطلــب تذکــر دادهشــده اســت کــه هیــچ مؤمنــی نیســت
کــه دعایــش اجابــت نشــود ،امــا اســتجابت بــا رشایــط افـراد متفــاوت اســت و تأخیــر در اجابــت نیــز حتـاً
خیــر اســت (مصبــاح یــزدی ،1375 ،ص .)123
 .4 .1 .4خداوند بخشنده و مهربان
انســان غیرمعصــوم در زندگـ ی دچــار معصیــت و خطــا میشــود و تفطــن بــه ایــن نکتــه بعضـاً موجــب
ایــن توهــم اســت کــه گناهــکار دعایــش مســتجاب منیگــردد .توجــه بــه بخشــندگی خداونــد موجــب
(ع)
میشــود هیـچگاه آدمــی بــه علــت قصورهــا و تقصیرهایــش از رحمــت الهــی ناامیــد نگــردد .امــام ســجاد
خــدا را اینگونــه معرفــی میکنــد« :ایــن تویــی کــه بخشــایش تــو از کیفــر تــو بزرگتــر باشــد و بیــش از
آنچــه عقــاب کنــی ،ثــواب روا بــداری .ایــن تویــی کــه همــواره مهــر تــو از قهــر تــو پیشــی گیــرد و رحمــت تــو
بــر غضبــت غلبــه کنــد» (صحیفــه ،ص  .)16رحــان و رحیــم دو نــام خداونــد هســتند کــه هــر دو از رحمــت
مشــتق شــدهاند (مالصــدرا ،1389 ،ج  ،1ص  .)91امــام در دعــای شــانزدهم میفرمایــد« :ایــن تویــی کــه
بیشــر عطــا میکنــی و کمــر منــع فرمایــی و تویــی کــه هم ـهی جهــان و جهانیــان را در ســایهی رحمــت
خــود جــا ی دهــی .ایــن تویــی کــه در برابــر عطایــا پــاداش نخواهــی و گناهــکار را بیــش از آنچــه گنــاه کــرده
اســت ،کیفــر ندهــی» .اینگونــه شــناخت خداونــد موجــب دعــای امیدوارانــه میشــود و مؤمــن هیـچگاه از
رحمــت واســعه الهــی مأیــوس منیگــردد .اصــوالً ناامیــدی از رحمــت گنــاه کبیــره و دســتاویز شــیطان بـرای
هالکــت انســان خواندهشــده اســت.
 .2 .4مبانی انسانشناسی دعا
توجــه و اعتــاد بــه دعــا مبتنــی بــر اصولــی در شــناخت انســان اســت کــه در اینجــا بــه دو اصــل مهــم
اشــاره میشــود.
 .1 .2 .4آشنایی فطری انسان با خداوند
امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :ســتایش خدایــی را کــه خــود را بــه مــا شناســاند و شــکر نعمتهــای خــود را
در فطــرت مــا قـرار داد و درهــای آگاهــی و شــناخت ربوبیــت خــود را بــه روی مــا گشــود» (صحیفــه ،ص .)1
در تفکــر اســامی برخــاف اگزیستانسیالیســم الحــادی ،خداونــد موجــودی بیگانــه بــا انســان نیســت
(کاپلســتون ،1396 ،ج  ،9ص  ،)434 -432بلکــه حقیقتــی آشــنا و محبــوب ذاتــی اوســت .توجه انســان به خداوند
هــان توجــه بــه گوهــر وجــودی خــود انســان و اعـراض از یــاد خــدا موجــب دور شــدن و فاصلــه گرفــن از ذات
متعالــی خویــش اســت .ف ـرار از خــود و ف ـرار از خداونــد باهــم روی میدهــد (باقــری ،1390 ،ص  .)21خداونــد
خالــق انســان و انســان مخلــوق اوســت و معنــای مخلوقیــت هــان اتصــال وجــودی دامئــی اســت .فطــرت یا
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بنیــان مشــرک آفرینــش ،آنــان را بــه ســوی خداونــد ســوق میدهــد .انســان اگــر حقیقــت خــود را بــه علــم
حضــوری شــهود کنــد ،وابســتگی و تعلــق ذاتــی هســتی خــود بــه حقیقــت بینهایــت را شــهود میمنایــد و بــه
همیــن ســبب گفتهشــده هرکــس خــودش را بشناســد ،پــروردگارش را میشناســد (مجلســی ،1403 ،ج  ،2ص .)32
از ســوی دیگــر ،فراموشــی خداونــد ســبب فراموشــی گوهــر وجــودی خــود انســان اســت .قــرآن میفرمایــد:
ـم الْف ِ
َاسـقُونَ» (حــر .)18 :انســان با فراموشــی
نســاه ُْم أَنف َُسـ ُه ْم أُول ِئــكَ ُهـ ُ
« َو َل تَكُونُــوا كَالَّ ِذیـ َن ن َُســوا اللَّــهَ َفأَ َ
خداونــد و اســا و صفاتــی کــه وجــود او را بــه خداونــد مرتبط میســازد ،خــود را موجــودی مســتقل و دارای قدرت
و علــم و صاحــب اثــر حقیقــی مییابــد ،درحالیکــه چنیــن نیســت و خود حقیقــی او موجــودی فقیــر و نیازمند و
مملــوک اســت کــه کــال او در توجــه و اتصــال بــه خداونــد اســت (طباطبایــی ،بیتــا ،ج  ،19ص  .)221ربــط وثیق
وجــود آدمــی بــه خداونــد در مباحث انسانشناســی تحــت عناویــن خداشناســی و خداگرایی فطــری موردبحث
متفکـران قـرار گرفتــه اســت و اصــوالً در کتــب کالمــی ،برهــان فطــرت یکــی از براهیــن اثبــات خداونــد اســت
کــه بــا مقدمــات مختلفــی تقریــر شــده اســت (جــوادی آملــی ،1384 ،ص 292؛ ســعیدیمهر ،1389 ،ص .)74-67
برخــی شــناخت فطــری را هــان شــناخت عقلــی تلقــی کردهانــد کــه آدمــی بــا توجــه بــه خــود و اطرافــش،
بــدون نیــاز بــه کســب مقدمــات دیگــر تصدیــق میکند کــه خالقــی وجــود دارد (مصبــاح یــزدی ،بیتــا ،ص .)28
شــاید ســخن امــام علــی(ع) اشــاره بــه همیــن بداهــت باشــد ،آنجــا کــه فرمــود« :تعجــب میکنــم از کســی کــه
مخلوقــات را میبینــد و خالــق را انــکار میکنــد» (نهجالبالغــه ،خطبـهی  .)49قــرآن در آیــات متعــدد بــه انســان
تذکــر میدهــد کــه هنــگام ســختیها و مشــکالت و در مواقعــی کــه اســباب و علــل مــادی رنــگ میبازنــد،
تنهــا پناهــگاه واقعــی خداســت و ایــن نکتــه نشــان میدهــد کــه رسشــت انســان بــا خداونــد آشناســتَ « :وإِ َذا
ـر َف ِم ْن ُهــم ُّم ْق َت ِصــدٌ َو َمــا یَ ْج َحــدُ
غ َِش ـ َی ُهم َّم ـ ْو ٌج كَالظُّلَــلِ َد َع ـ ُوا اللَّــهَ ُم ْخلِ ِصی ـ َن لَــهُ الدِّی ـ َن َفلَـ َّـا نَ َّجا ُهـ ْ
ـم إِ َل الْـ َ ِّ
بِآ َیاتِ َنــا إِ َّل ك ُُّل َخ َّتــا ٍر كَ ُفــورٍ» (لقــان .)31 :عالمــه ایــن آیــه را دال بــر توحیــد فطــری میدانــد (طباطبایــی،
بیتــا ،ج  ،14ص  .)236امیــد داشــن در حــال اضطـرار ،یعنــی درحالیکــه بــه هیچیــک از وســایل مــادی امیــدی
نیســت ،واقعیتــی اضافــی اســت کــه با شــهود طــرف دیگــر اضافــه ،یعنی قــدرت نامحــدود حقیقتــی نامتناهی،
خداشناســی فطــری را اثبــات میکنــد .در تقریــری دیگــر میتــوان محبــت ذاتــی بــه محبــوب زوالناپذیــر را حد
وســط برهــان اثبــات خــدا از طریــق فطــرت قـرار داد (جــوادی آملــی ،1384 ،ص .)304
اگـر گفتـه شـود پذیـرش خداشناسـی و خداگرایی فطـری با وجـود منکـران قابلجمع نیسـت ،درحالیکه
در تاریخ برش همیشـه منکر خدا وجود داشـته اسـت و در زمان حارض نیز این مسـئله منود ظاهری بیشتری
دارد ،بایـد گفـت ،فطـری بـودن بـه معنـای ظهـور و بـروز یکسـان در همـهی افـراد نیسـت و رشط ظهـور و
بـروز کامـل فطریـات فراهـم بـودن رشایـط و رفع موانع اسـت .پیـروی از شـهوات و تبعیت از هـوی و هوس
حجـاب فطـرت میشـود و ممکـن اسـت کار بهجایـی برسـد کـه اسـتعداد و قابلیـت اولیـهی نفـس از دسـت
ـام بَ ْـل ه ُْم أَضَ ُّـل أُولَ ِئكَ ه ُُم الْغَا ِفلُـونَ» (اعراف( )179 :سـعیدیمهر ،1389 ،ص  .)73اگر
بـرود« :اولَ ِئـكَ ك َْالَنْ َع ِ
آدمـی از درون شـناخت و کشـش بـه سـوی معبـود ازلـی نداشـت ،پیامربان منیتوانسـتند بـا الزامـات بیرونی
ولـو براهیـن قاطـع ،با چنین اقبال وسـیعی از سـوی جوامع انسـانی در طـول زمانهای طوالنی مواجه شـوند.
امـام علـی(ع) میفرمایـد« :خداونـد رسـوالنش را در میانشـان گمارد و پیامربانـش را پیاپـی فرسـتاد تـا از آنـان
بخواهـد کـه حـق میثـاق فطـرت را بگزارنـد و نعمتـی که فراموششـان شـده ،بـه یادشـان آرنـد» (نهجالبالغه،
تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه
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خطبـهی  .)1قـرآن پیامبر را منـذر و مذکّـر مینامـد و تذکـر در جایـی بـهکار مـیرود که فراموشـی یا غفلتی
عارض شـده باشـد.
 .2 .2 .4نیازمندی انسان به خداوند
انســان بــا اندکــی تأمــل دربــارهی خــود میفهمــد کــه موجــودی کام ـاً نیازمنــد اســت و ب ـرای بقــا
وابســتگی شــدیدی بــه عوامــل متعــدد خــارج از خــود دارد .از هوایــی کــه تنفــس میکنــد تــا غــذا و پوشــاک
و ...نشــان میدهــد کــه او نهتنهــا نیازمنــد اســت ،بلکــه بهتنهایــی هــم قــادر بــه بــرآوردن احتیاجاتــش
نیســت .همیــن درک او را بــه ســوی زندگــی اجتامعــی ســوق داده اســت (ابنســینا ،بیتــا ،ص  .)441تأمــل
بیشــر بــه انســان نشــان میدهــد کــه در برخــی احــوال هیچکــس منیتوانــد واقع ـاً بــه او کمــک کنــد؛
مث ـاً هنگامیکــه در بســر بیــاری میافتــد و درد میکشــد ،اطرافیــان از کمــک بــه او عاجزنــد؛ شــدیدتر
از آن ،هنــگام مــرگ وقتــی انســان در مقابــل واقعیــت آن ق ـرارگیــرد ،مییابــد کــه هیچکــس و هیچچیــز
منیتوانــد او را از چنــگال مــرگ برهانــد .توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه هیــچ نیازمنــدی منیتوانــد رافــع واقعــی
نیــاز دیگــری باشــد ،یــک اصــل مهــم انسانشناســانه اســت .امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :هرکــه خواهــد
نیــازش را از جانــب تــو برطــرف کنــد و تهیدســتی خــود را بهوســیلهی تــو از خــود دور ســازد ،نیــازش را از
جایگاهــش طلــب کــرده و مطلوبــش را از راهــش خواســته اســت و هرکــس بـرای حاجتــش بــه رساغ مخلــوق
رود و یــا آنــان را ســبب نیــل بــه حاجتــش قـرار دهــد ،ناامیــد شــود» (صحیفــه ،ص  .)13قــرآن ایــن حقیقــت
ـم الْ ُف َق ـ َرا ُء إِ َل
ـاس أَن ُتـ ُ
را بهعنــوان یــک اصــل کلــی بــه انســان یــادآوری میکنــد و میفرمایــد« :یَــا أَیُّ َهــا ال َّنـ ُ
ـت بِالْ َغ َنــا ِء َعـ ْن َخلْ ِقـ َـك
ـی الْ َح ِمیــدُ» (فاطــر .)15 :در دعــای ســیزدهم میفرمایــد« :تَ َ ّد ْحـ َ
اللَّـ ِه َواللَّــهُ ُهـ َو الْ َغ ِنـ ُّ
ـت أَ ْهـ ُـل الْ ِغ َنــى َع ْن ُه ـ ْم َو ن ََس ـبْتَ ُه ْم إِ َل الْ َف ْق ـ ِر َو ُه ـ ْم أَ ْهـ ُـل الْ َف ْق ـ ِر إِلَیْـ َـك؛ تــو خویــش را بــه بینیــازی از
َو أَنْـ َ
خلــق ســتودهای و تــو از خلــق بینیــاز بالذاتــی و بندگانــت را در فقــر و نیــاز بــه خــود نســبت دادهای و
آنــان بــا هم ـهی وجــود بــه تــو محتــاج هســتند ».فقــر انســان ،فقــری ذاتــی اســت و بههیچوجــه انســان
غیرفقیــر نداریــم؛ زی ـرا اصــل وجــود از خداســت و مســلامً انســان از ناحی ـهی ذات ،وجــودش از خــودش
ـب ُم ْعـ ِـد ٌم
نیســت .امــام ســجاد(ع) میفرمایــد« :قُلْـ ُ
ـت ُسـ ْب َحا َن َربّــی كَ ْیـ َـف یَ ْسـأَ ُل ُم ْحتَـ ٌ
ـاج ُم ْحتَاجـاً َو أَ ّن یَ ْر َغـ ُ
إِ َل ُم ْعـ ِـد ٍم؟» (هــان) .توجــه بــه نیــاز و فقــر ذاتــی از مهمتریــن فلســفههای عبــادت و بندگــی اســت .تنهــا
کســانی میتواننــد از عبــادت حــق رس بــاز بزننــد کــه بــاور کــرده باشــند مســتغنی بالذاتنــد و بــه خداونــد
ِنســانَ لَ َیطْ َغـ ى أَن َّرآ ُه ْاسـ َت ْغ َنى» (علــق .)6 :ثــروت و قــدرت معموالً
نیــاز ندارنــد .قــرآن میفرمایــد« :ك ََّل إِنَّ ْال َ
انســان را دچــار خیالزدگــی و احســاس غــرور و بینیــازی کاذب میکنــد؛ بــه همیــن علــت ،از آنهــا
ـی ْالَ ْغ ِن َیــا ِءَ ،هــا ،نَ ْحـ ُن ِع َبــا ُد َك بَ ْیـ َن یَ َدیْـ َـك،
تحذیــر داده میشــود .امــام در دعــای دهــم میفرمایــد« :یَــا َغ ِنـ ّ
ـر فَاقَتَ َنــا ِب ُو ْسـ ِع َك؛ ای بینیــاز بینیــازان! اینــک مــا بندگانــی هســتیم کــه در
َو أَنَــا أَفْ َقـ ُر الْ ُف َقـ َرا ِء إِلَ ْیـ َـك ،فَا ْجـ ُ ْ
پیشــگاه تــو ایســتادهایم و مــن نیازمندتریــن نیازمنــدان بــه تــو هســتم؛ پــس بــه رحمتــت فقــر مــا را جـران
بفرمــا ».واقعیــت ایــن اســت کــه انســان عیــن نیــاز اســت؛ نــه موجــودی نیازمنــد و میــان ایــن دو تفــاوت
بســیاری اســت (مالصــدرا ،1389 ،ج  ،1ص  .)82از ســوی دیگــر ،اگــر انســان بــه اقتضــای حــب ذاتــی بخواهــد
ســودها را بــه خــود جلــب کنــد و رضرهــا را رفــع منایــد ،بــاز راهــی جــز پنــاه بــردن بــه دعــا نــدارد؛ زی ـرا
مالــک حقیقــی ســود و زیــان خداســت .چهبســا انســان بهســبب محدودیــت علــم و اطــاع نداشــن از باطــن
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ـى أَن تَكْ َر ُهــوا شَ ـ ْی ًئا َو ُهـ َو
و حقیقــت امــور ،طالــب رضر و دافــع منفعــت خــود شــود .قــرآن میفرمایــدَ « :عـ َ
ـم َل تَ ْعلَ ُمــونَ» (بقــره .)216 :ایــن نکتــه
ـم َوأَن ُتـ ْ
ـم َواللَّــهُ یَ ْعلَـ ُ
ش لَّكُـ ْ
َخ ْیـ ٌر لَّكُـ ْ
ـم َو َعـ َ
ـى أَن تُ ِح ُّبــوا شَ ـ ْی ًئا َو ُهـ َو َ ٌّ
کــه انســان هــم در اصــل هســتی و بقــا وابســته و هــم در تشــخیص خیــر و رش و نفــع رضرش ناتــوان اســت،
یکــی از مبانــی اصلــی توجــه بــه دعــا و درخواســت ارتبــاط بــا مبــدأ متعالــی وجــود اســت .انســان امــروز
بهســبب توجــه افراطــی بــه اســباب و علــل مــادی و تکیـ ه بــر عقــل جــزوی و علــم تجربــی ،دچــار خطــای
بــزرگ احســاس بینیــازی از خداونــد شــده اســت و گــان میکنــد دانــش تجربــی و فنــاوری حاصــل از آن
میتوانــد او را بــه ســعادت برســاند .متأســفانه ایــن تفکــر موجــب رسدرگمــی و غــرق شــدن جوامــع انســانی
در انــواع بحرانهــای معرفتــی ،معنــوی ،اخالقــی و روانــی شــده و متفکـران و مصلحــان اجتامعــی را نســبت
بــه آینــدهی برشیــت نگـران کــرده اســت.

نتیجهگیری

دعــا کــه در اصطــاح بــه معنــای خوانــدن و طلــب یــاری از خداونــد اســت ،مهمتریــن اب ـزار انســان
خاکــی ب ـرای اتصــال بــه مبــدأ الیتناهــی هســتی اســت .از قــرآن فهمیــده میشــود کــه هم ـهی عبــادات
درواقــع دعــا هســتند و چــون عبــادت هــدف آفرینــش دانســته شــده اســت ،بنابرایــن ،دعــا هــدف خلقــت،
وســیلهی قــرب و راه نجــات و ســعادت انســان اســت .از تحلیــل دعاهــای امــام ســجاد(ع) بهدســت آمــد کــه
بــه اعتبــار هــدف ،از ســه نــوع دعــا میتــوان ســخن گفــت :نخســت ،دعــا بهعنــوان ابـزار ســخن گفــن بــا
محبــوب کــه هم ـهی تحمیــد و تقدیسهــا و بیــان احــواالت نفــس و مناجــات از ایــن ســنخاند و در ایــن
مقــام ،هــدف نفــس ســخن گفــن بــا معبــود ازلــی اســت و دعــا خــود عیــن اجابــت اســت؛ دوم ،دعــا بـرای
کاســن از درد و رنجهــای دنیــا کــه در ایــن مقــام ،دعاکننــده بــه شــهود باطنــی دریافتــه کــه تنهــا حقیقــت
قــادر مطلــق ،خداونــد اســت و بنابرایــن ،بــا تــرع و خشــوع او را میخوانــد ،بــه ایــن امیــد کــه بــه آرامــش
و کاهــش درد و رنــج برســد .هــدف غایــی ایــن دعــا غلبــه بــر مشــکالت جســمی و روحــی اســت؛ ســوم ،دعــا
ب ـرای بــرآورده شــدن حاجــات دنیایــی کــه اگــر انســا ن مضطرانــه و مخلصانــه خــدا را بخوانــد ،بــه هــدف
اجابــت میرســد .در ایــن میــان ،دعــای نــوع اول مختــص اولیــای الهــی و معلــول و فــرع بــر کــال ایــان و
یقیــن شــهودی اســت و ســالک ،خــود خــدا و لــذت انــس و مناجــات بــا او را طلــب میکنــد و هرچــه بیشــر
توفیــق مییابــد ،تشــنهتر میشــود .مبانــی نظــری دعــا نیــز از ســویی ،معرفــت و ایــان بــه مبــدأ متعــال
و درک قــدرت مطلــق و احاطـهی غلبهناپذیــر ارادهی او بــر هســتی و اعتــاد بــه خیرخواهــی و بخشــندگی
وصفناپذیــر ربوبــی و از ســوی دیگــر ،توجــه بــه فطــرت و درک فقــر و نیــاز و ناتوانــی انســان اســت.
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•مولوی ،جاللالدین محمد بلخی؛ مثنوی معنوی؛ تصحیح رینولد الین نیکلسون؛ تهران :امیرکبیر  1371ش.

تبیین دعا و مبانی نظری آن در نظام تربیتی اسالم با تکیه بر صحیفهی سجادیه
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