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 «م یبسم اهلل الرحمن الرح» 
 

گفتار دبیپ  ش یهما یر علمیش 
 

ستت جتز ین ینیچ دیه .ان استیروان ادین مولفه همه پین مقوله و بارزتریش آشناتریایدعا و ن
ختود  یبتا ختدا شیایتق دعتا و نیتروان آن از طریتآن استت و پ یعنصتر اساستو  ینکه دعا رکن اصلیا

از  ایهنکته در برهتیستت جتز این یچ انستانینتد   بلکته اراتتر از آن هتیگومیرنتد و ست ن یگمیارتباط 
گفتته و درخلتوت و تنهتا یخود بتا موجتود یزندگ کترده استت ییناشتناخته ست ن   .ختود بتا او نجتوا 

کته آد یدعا نمود وجتود ش یانتد و آرامتش و آستاوخمید و یتجومی یهمتواره آن را در زنتدگ یمتاستت 
گفتن با اوجستجو   .کندمیخود را در س ن 
گونتت کتته در آن هتتم از ن ایهدعتتا مقولتته رمتتز آلتتود و راز  رود هتتم از نتتاز متتیاز عاشتتق ستت ن یتتاستتت 

ختو  هتم از  ،معشتوق مشتتاق ید هم از دلبریگومیعاشق محتاج س ن  ییهم از دلربا ،معشوق
گون .ت هم از عشق و محبتیو خش کرم و اجابتتیتوبه و انابه است و هم غا ایهدعا هم  دعتا  .ت 

گونیتسل یهم تجل از اترش  یتفتاوت یش به اراختور اهتم آدمتیایدعا و ن یآر .میتعل ایهم است و هم 
 یآن را ابتتتتراز بنتتتتدگ یصتتتتاحبد ن .اندهستتتتاخت یزنتتتتدگ یبتتتترا یاز آن ابتتتتزار یگروهتتتت .تتتتتا عتتتترش دارد

 یادعتتون» داننتتد   می هاله اجابتتت خواستتتهینکتته دعتتا را وستتیبتتا ا یاستتالم هتتایهزوامتتا آم .اندهدانستتت
ز و جتوهره عبتادت غتش دانستته و آن را میایترا در دعتا و ن یت بندگی( غا 60غاار / « ) استجب لکم 

نکته ابتزار آاز ش یش پتیایتو ن ادعت یب ش الهت یم تعالیدر تعال« الدعا مخ العباده  ».دنکنمی یمعرا
کتته ستتفره نتتان را ا ونتتیاستتت و پتت یباشتتد ابتتراز بنتتدگ یزنتتدگ  یگتتوهر جتتان را اربهتت ،دهتتد یش از آن 
که حاجات معیب .ب شدمی کنتد ینتیو زم یشتتیش از آن  را  یو آستمان یآرمتان هایخواستته ،را روا 
کتته غا ایهدعتتا عرصتت .کنتتدمیادا  ش روح و یکستتو و لتتا یت آن توامتتان بتته شتتناخت ختتدا از یتتاستتت 
 یرستاند و انستان را متعتالمی ید و عقل و روح را توامان به تعالانجاممیگر ید یمان از سویت ایتقو
کدام نعمت و موهبت .کندمی گتون را در یتوان میوا تر از دعا  یو  گونته  کته برکتات و حستنات  اات 

  .دهد یدرون خود جا
کر یختتدا کتته اییستتامیان م و جبهتته شتتکر و ستت اس بتتر استتتان جتتیستتبحان را شتتا ق یتتن توایتتم 



گرد یب دانشگاه آزاد اسالمینص که در وا نفسایواحد مشهد  وع یمتتاثر از شت یشتانیالتهاب و پر ید 
کرونا با مشارکت و مساعدت پژوهشکده قترآن و عتترتیعالمگ یماریب  یدانشتگاه آزاد استالم )ع(ر 

و  دعتا»  یش ملتیهمتا ،دانشتگاه ییدانشتجو یغ معاونتت محتترم ارهنگتیدریتب هایتیو حماکشور
و بتر استاس شترامط ملتهتب و پتر استترس جامعته در  .برگتزار نمتود یانستان را بصتورت مجتاز«  یتعال

کاهش استرس جادیتضرع و دعا در ات یجهت توجه جامعه به اهم ك یتاز  هتایو نگران هاآرامش و 
 .مییفا نمایز ایهرچند ناچ یگر نقشید یروح و روان انسان در جامعه از سو یب ش یسو و تعال
 یزان متتتورد قبتتتوه درگتتتاه الهتتتیتتتهمتتته ع  هتتتایتیو حما هاو مستتتاعدت هتتتاد استتتت تالشیتتتام

 .ردیگ قرار
 

 یساقیاصغر  یدکتر عل
 انسان یدعا و تعال یمجاز یش ملیهما یر علمیدب

 مشهد یدانشگاه آزاد اسالم ییدانشجو یو معاون فرهنگ
 13۹۹ور یشهر

 



 
 
 

 یباسمه تعال
 

 شیهما یئر اجرایسخن دب
 

کارها بکند»  که سوز تو   «داع صد بال بکند  یمه شبیاز نین               د  بسوز 
 

که را دوا بکند یچودرد در تو نب      كیحا دم است و مشفق لیب عشق مسیطب...»   «ند 
 ( 187ات حااظ ) غزه یازغزل 
ارهنتتو ومعتتار   برخورداراستتت در یادیتتار زیت بستتیتتاز اهم یان آستتمانیتتش درادیایتتدعتتا ون 

کتتریتدارد ودرآ یتیگتتاه وا یاستالم دعتا جا کیات متعتتدد قترآن  ات یتتز در روایتد شتتده ونیتم برانجتام آن تا
کتریتتگرد ین اعمتتاه معراتیدعتتا بته عنتتوان ستالح متتومن وبهتتر یاستالم  هتتایم دعایده استت ودرقتتران 
ن یومتومن حضترت محمتد   نییتیاز حضترت ادم ع تتا حضترت ختاتم النب یائ الهتیاز انب یاراوان
که نشان از اهم یائ الهیواول کلمته دعتا درقترآن بتیت وجایآمده  بتار وارد 200ش از یگاه بلنتد آن دارد 

کنتد و امتاتاه نکتتردن ایتن ارمتان را معتتاده میخداونتد در قتترآن بنتدگانش را امتر بتته دعتا  شتده استت
کبر آمیز از عبادت دانسته موجب داخل شدن در آتش جهنم     داندمیرویگردانی 

ييَن يَْسَتكْ ] ْب لَُكْمۚ  إيَنُّ اََلُّ ْسَتجي
َ
ونَ َوقَاَل َرُبُُّكُم اْدُعوِني أ ُ ِتي َسَيْدُخلُوَن َجَهنَ َُّم َعْن عيَبادَ  ِبي

ريينَ    (60/غاار)[ َداخي
کتنم در حقیو پروردگارتان ارمود مرا ب وان کته از پرستتش متن ید تا شما را اجابتت  کستانی  قتت 

ترتیتب دعتا و نیتایش، عبتادت و پرستتش و  بتدین نتدیآدوزخ درمتی ورزنتد بته زودخ ختوار در کبر متی 
 ویتهه و منحصتر بته اند. در ایتن میتان، انستان رابطتهپروردگار از ارکتان عتالم هستتی تسبیح و ستایش

 دهد هه را به روشنی نشان میاط ویکه این ارتب ای در قرآن هستاردی با خدا دارد آیه
كََ  عيَبننادي  ]

َ
يُبوا  ي ِإَوَذا َسننل ني ي إَلَُْْسننَتجي َْ َي إيَذا َد ا ََُّ يننُب َدْعننَو َ ا جي

ُ
 قَرييننبج ي أ

ُّ َعننييُّ إَننييقي
و چتتون بنتتدگان متتن )از دوری و نزدیکتتی( متتن از تتتو  (182/قتتره)ب [َوْْلُْؤميُ ننوا  ي لََللَُُّهننْم يَرُْوننُدونَ 

کستی مترا خوانتد دعتای او ر که( من به آنها نزدیکم، هرگتاه  کتنم. لتا بایتد پرسند، )بدانند  ا اجابتت 
کتته )بتته ستتعادت( راه یابنتتد ایتتن تنهتتا  دعتتوت متترا )و پیغمبتتران متترا( ب بیرنتتد و بتته متتن بگرونتتد، باشتتد 



کتهآیه که خدا هفتت بتار بته صتورت متتکلم وحتده و بتدون بکتار بتردن ضتمیر جمتع  شتیوه  ای است 
 .گویدرایجی در زبان قرآن است، با انسان س ن می

گتترد نیامدهدعاهتتای قرآنتتی بنتتابر ستتا کلتتی قتترآن، در ستتوره یتتا ب تتش خاصتتی از قتترآن  انتتد. ختار 
گسترده و لاره لاره و در متن زندگی و تتاریخ استت حضور آنها در قرآن کته در به شکل    بستان روحتی 

کتتالم ختتود را منتتوط بتته درخواستتت  هتتایز اصتتو  خداونتتد اعطتتائ نعمتیتتاستتت ون یجتتار  سراستتر 
ؤُُكْم ي َفَقنْد َ نقُْل َما َيْلبَ ]د یتنمامی یمعرا َْ يُكْم َرِبيُّ كَْوََل ُد  ب

ُ
بُْتْم أ ََ يَُكنوإَ َذُّ يَزاًمناَسنْو  [ُن ك

گتتر دعتتای شتتما )و نالتته و زاری و توبتته شتتما( نبتتود ختتدا بتته شتتما چتته توجتته و  (77/ارقتتان) کتته ا بگتتو 
گراتتتار  کیفتتر همیشتتگی آن  کردیتتد و بتته  کتتااران )آیتتات حتتق را( تکتتبیب  کتته شتتما  اعتنتتایی داشتتت  

 شد خواهید
که توا ت ارمتود یتعنا یت در جامعه دانشتگاهیق خدمت در ساحت معنویخداوند را س اس 

 هتایتیاعال .شتر با ختالق ستبحان را اتراهم ستاختیاز خلق به ارتباط بینه تفکر و تعلم در نیو زم
کته آثتتار و برکتات آن عتتالوه بتر استتتفاده  یرات و مبتترات مانتدگاریتاز مقولتته خ یپژوهشت یعلمت استتت 

استتت  یخ بتتاقیدر تتتار یکتته اثتتر علمتت یگتتر تتتا هنگتتامیمولتتب بتته خواننتتدگان و هتتزاران نفتتر د محقتتق و
کننتتتد همانتتتان پتتترآب و سرشتتتار از  یرستتتد و چشتتتمه جوشتتتانمی کتتته هرچتتته از آن برداشتتتت  استتتت 

کایجوشش و به عنوان خ  .است یر جاریر 
کوویتتکتته و 1398در استتفند متتاه  بتته  هاکشتتوروع و انتشتتار آن در یکرونتتا لتتا از شتت – 19د یتتروس 

گرد یران اسالمیا ده یتاکر و ا .مقابله با خود منسجم ساخت یرا برا ید و امت و دولت اسالمیوارد 
گرد یجهان ین بالیداع ا یش برایایه و نیتوجه به ادع ن پژوهشتکده ید با مشورت بتا مستلولیمطرح 

 یدکتتر مهتدو د طالتب تتاش ویتان دکتتر عبدالمجیتحضرات آقا یقرآن و عترت دانشگاه آزاد اسالم
 هایق شتبکهیتت از طریتبحت  و تبتاده نظتر شتد و در نها یساقیاصغر  یدکتر عل ینور و جناب آقا

انتشتتار  واراختتوان آن یانستتان قطعتت یدعتتا و تعتتال یمجتتاز یش ملتتیاراختتوان همتتا هتتایمحور یمجتتاز
گردی( مقاله بته دب 30حدود ) « خرداد ماه »  هیاات در ارصت اولی و  دیتزتمدو لتا ا دیترخانته واصتل 

ان ید و دانشتتجویاستتات ی( مقالتته از ستتو 61ت بتتالغ بتتر ) یتتور متتاه در نهایبتته شتتهر یر زمتتان برگتتزارییتتتغ
گرد یو دولت یدانشگاه آزاد اسالم هایواحد یدکترا کشور واصل  ( نفتر از  12)  د مقتا ت بتهیتسراسر 

تتا  2ل توستط که هر مقاله حد اقت ایهارجاع شد بگون یش حسب رشته ت صصیهما یداوران علم
که بتا تر 27ج مرحله اوه وانت اب ) ید لا از اعالم نتایگرد یعلم یابینفر ارز 3 از یتن امتی( مقاله 

کستتب نمتتوده بودنتتد بتترا یعلمتت خ ی( داور در تتتار 8انت تتاب و نشستتت )  یانیتتمرحلتته لا یداور یرا 
گتروه )  یبه صورت حضور 15/6/99 گتروه التب و ب در دو  مقالته را در  27 یتمتام« ( نفتره  4در دو 



گتتروه متتالا انت تتاب بتترا نیانگیتتنمودنتتد و م یستتاعته داور 4ك نشستتت یتت و  یستت نران ینمتتره دو 
کتته حاصتتل آن انت تتاب  یکتتیچتتاب بصتتورت الکترون  یار ارزشتتمند علمتتیمقالتته بستت13قرارگراتتت 

که درا یپژوهش شتود و در نظتر استت مقتا ت می یوارهنگت یم جامعه علمتین مجموعه تقدیاست 
مشتتهد  یخ تمتتدن دانشتتگاه آزاد استتالمیاقتته و تتتار یپژوهشتت یجهتتت چتتاب در مجلتته علمتتمتتبکور 

گردد  .ارساه 
کم یار ارزنتتده اعضتتایبستت هتتاییدانم از همکارمتتیفتته ختتود ینجتتا و یدر ا  یتتته علمتتیمحتتترم 

 ،زادهن رجتتتبیدکترحستتت ،یستتتاقیاصتتتغر  یان دکترعلتتتیتتت تتتته و ارجمنتتتد حضتتترات آقاید ارهیاستتتات
کزاد ،یگیاسد باردشیر  دکتر حجتت ا ستالم دکتررضتا  ،ید روز بهانیدکتر سع ،دکتر محمدرضا خا

حجتته ا ستتالم  ،ینتتیحجتته ا ستتالم محمتتد دار ،پوریرجتتام یحجه ا ستتالم دکتتتر مصتتطف،عباستت ور
 یاعضتا و م جوانب تتیدکترمتر ،یبترزیدکترالهام ار ،یسرکارخانم دکتر طاهره اتح ،یمحمدرسول

 یجنتاب آقتا ،(داتتر نهتاد یتیر محتترم اجرایمتدخ )یشت یمهتد یش جناب آقتایهما ییته اجرایکم
 ،(یداتتر انتاورزاده )یمهنتدس منشت یدانشتگاه(، جنتاب آقتا یر محتترم روابتط عمتومیمد) یخالق

کتانون قترآن و عتترتان مهر )یشکوه یجناب آقا ر محتترم یمتدان )یتاله یآقتا ،()ع(مستلوه محتترم 
کته  (شیرخانه همایدبمسلوه خیرآبادی ) یمحمدسعید خو یآقا ،(تدارکات و صاحبان مقتا ت 

 یطتاهرمستعود ان دکتتر یتهه حضترات آقایو بتو ش اا ودنتدیهمتا یش بته غنتایخو یبا ارساه آثارعلم
 نیحجتت ا ستالم و المستلم ،یاستتان خراستان رضتو یاست محترم دانشگاه آزاد اسالمیر ،ی ر

 یدانشتتگاه آزاد استتالم در یمقتتام معظتتم رهبتتر ینتتدگینستتب مستتلوه محتتترم داتتتر نهادنما یمهتتدو
 یدانشتگاه آزاد استالم ییدانشجو یمعاون محترم ارهنگ ،یساقیاصغر  یدکتر علی، خراسان رضو
ن یجنتتاب حجتته ا ستتالم والمستتلم ،دانشتتگاه ین محتتترم ستتازمان مرکتتزیو مستتلول یخراستتان رضتتو
کالنتتتتر و جنتتتاب دکتتتتر  کشتتتور یدانشتتتگاه آزاد استتتالم ییدانشتتتجو یمعتتتاون وقتتتت ارهنگتتت یدکتتتتر 

و معتاون  یاست محتترم پژوهشتکده قترآن و عتترت دانشتگاه آزاد استالمید طالب تاش ریعبدالمج
دکتتر ارزادجهتان  ی تته جنتب آقتاینتور و استتاد ارجمنتد و اره یشتان جنتاب دکتتر مهتدویمحترم ا

ه یتتاختتام یکتته زحمتتت ستت نران یدانشتتگاه آزاد استتالم ییدانشتتجو یارهنگتت معتتاون محتتترم نیبتت
متورد قبتوه حضتترت  یارهنگت ین حرکتت علمتتیتد استت ایتتام .مینمتا یقتدردان راتنتدیش را لبیهمتا

گ  م.یمند باشه السالم بهرهینعمتمان حضرت رضا عل یهمواره از الطا  ول و .ردیحق قرار 
 

 ین محتشمید حسیس
 انسان یدعا و تعال یمجاز یش ملیهما ییراجرایدب

 13۹۹ور ماه یشهر



 

 مشهد یدانشگاه آزاداسالم-انسان  یتعالدعا و یمجاز یش ملیدست اندركاران هما
 1399ورماه یشهر

 

 ش :یس همایرئ
  یاستان خراسان رضو یاست دانشگاه آزاداسالمیر یالر یطاهرمسعود دکتر 

 

 ش :یهما یرعلمیدب
 مشهد  یدانشگاه آزاداسالم ییدانشجو یمعاون فرهنگ یساقیاصغر یعل دکتر

 

 ش :یهما یر اجرائیدب
 واحدمشهد  یاجتماع یس اداره مطالعات فرهنگیرئ ین محتشمید حسیحجت االسالم س

 

 ش :یهما یته علمیکم یالف اعضا
  یعلوم قرآن- ن رجب زادهیدکترحس. 2  یعلوم قرآن- یساقیاصغر  یدکترعل. 1
  ینور علوم قرآن ید حاتم مهدویدکتر س . 4 ید طالب تاش علوم قرآنیدکتر عبدالمج. 3
کزاد. 6   خ تمدنیرتا یگیاسد باردشیر  دکتر. 5   یپزشک دکتر محمدرضا خا
  پورفقه وحقوق یرجائ یحجه االسالم دکتر مصطف. 8 یات فارسیادب ید روز بهانیدکتر سع. 7
  یمعارف اسالم یزیترش یحجه االسالم محمدرسول. 10  یمعارف اسالم ینیحجه االسالم محمد دار. ۹ 

  یتیعلوم ترب یبرزیرالهام فردکت. 12 ییماما یسرکارخانم دکتر طاهره فتح. 11
  یمعارف اسالم ین محتشمید حسیحجت االسالم س. 15 م جوانبخت روانپزشكیدکترمر. 14
  یحقوق اسالم فقه و–حجت االسالم دکتر رضا عباسپور . 16

 

کمیته اجرائ  همایش یب: 
 یروابط عمومر یمد یر خالقیام یآقا . 2 شیهمارخانهیدبمسوولخیرآبادی یمحمدد خویسع یآقا. 1
 ریگزارش وتصو .ید اسدیوح یآقا. 4 پوستر یطراح انید حاجیوح یآقا. 3
کفاشیعل یآقا. 6 یر داخلیمد .دیوش مرواریدار یآقا. 5  یدفتر معاونت فرهنگ رضا 
کانون قرآنیمحسن شکوه یآقا. 7  همکار یصمد سرور یآقا. 8 ان مهر..دفتر 
 یندگیدفتر نهاد نما یر اجرائیمد خیش یمهد یآقا .10 یامور عموم .یه زارعیسرکارخانم راض. ۹
کزاد یآقا. 12 یر کل فن آوریمد .یدکتر شاکر یآقا. 11  یفن آور مهندس پا
 ر کل تدارکاتیمد .انیاله یآقا. 14 یزاده فن آور یمهندس منش یآقا. 13
کارپرداز یآقا. 16 ر حراستیمد .یطوفان یآقا. 15  دانه 

 مشهد  یدانشگاه آزاداسالم یماعاجت یاداره مطالعات فرهنگ  



 

 
 یباسمه تعال

 
 مشهد یاسالم دانشگاه آزاد -انسان  یتعال دعا و یمجاز یش ملیهما یبرنامه اجرائ

 13۹۹ماه  وریشهر 25 
 

کریم ساعت   -  8:30تالوت قرآن 
ی ماسال طاهری الری ریاست محترم دانشگاه آزادمسعود سخنان جناب آقای دکتر  -1

 8:40دقیقه (10رضوی  ) استان خراسان
سالم مهدوی نسب مسوول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم سخنان حجت اال-2

 8:50دقیقه( 10) -رهبری 
 معاون محترم فرهنگی و همایش جناب آقای دکتر یساقیعلمی  گزارش دبیر -3

 ۹دقیقه (  10دانشجویی واحد مشهد  )
عترت دانشگاه   ترم پژوهشکده قرآن ومح عبدالمجید طالب تاش رئیس سخنرانی دکتر -4

 ۹:10دقیقه( 20) –با موضوع ادب دعا 

 افتتاحیه
 
 

 :همایش در نشست اول ارائه مقاالت هیات داوران -
اسدبیگی اردشیر کتر د -جوانبخت مریم خانم دکتر سرکار –حجت االسالم محمد  دارینی 

کزاد  -  سپور  عبا حجت االسالم دکتر رضا –دکتر محمد رضا  خا
 -فاطمه رافتی   محمد رافتی و-متعالیه   حکمت شارحان منظر از دعا استجابت شرایط -1

 ۹:30-۹:45 - اسالمی مشهد دانشگاه آزاد
 صادقلو،  عادله - لیزیهمودیا بیماران در رنج با دینی باورهای به عمل ارتباط -2

کتول اسالمی علی آزاد سلماسی دانشگاه حمیدحجتی، الگار اخلی، عطیه ا ت ۹:45آباد 
10 
 -وجیهه میری  -عتقادی ا مبانی آموزش در (ع)شیعه امامان توسط دعا روش کاربست -3

 10:30تا  10دانشگاه اصفهان  
  -  1۹-کووید به مبتال بیماران معنوی و روحی سالمت بر نیایش و دعا تاثیر -4

 10:45تا  10:30 -رد  واسالمی بجن از دانشگاه آزاد -سمیه بشیریان  سمیرا بشیریان و

نشست اول 
 علمی
الی  ۹:30

10:45 



 ست دوم ارائه مقاالت  :نش هیات داوران همایش در -1
جت االسالم دکتر ح-خانم دکتر طاهره فتحی نجفی  سرکار -زاده جبرحسین  دکتر

 عید  روزبهانی س دکتر –حجت االسالم محمد رسولی  - پورمصطفی رجائی
 ارائی  د اهلل روح -ته مدرنی عقالنیت و دینی عقالنیت در عاد و معنویت جایگاه -1

 11تا  10:45جنوب  تهران اسالمی، آزاد اهدانشگ -و اکرم خلیلی نوش آبادی  
کید با انسان تعالی و دعا -2 د دانشگاه آزا -ریکارگ ابراهیم -  (ره)خمینی امام دیدگاه بر تا

 11:15- 11قوچان اسالمی واحد 
 -زهره اسماعیلی   عید بلوچیان وس - ادعیه معنوی روحی روانی نماز و بررسی اثرات -3

گناباد  دانشگاه آزاد  11:30تا  11:15ساعت  -اسالمی 
 الطیر منطق و مولوی عنویم مثنوی رضا در و تسلیم با آن ارتباط و دعا تطبیقی بررسی -4

ساعت  -دزفول  حدوا اسالمی آزاد دانشگاه - زادهمقامیان عبداهلل -نیشابوری  عطار
   11:45تا  11:30

نشست دوم 
علمی از 

تا 10:45ساعت 
11:45 

  11:45-تعالی انسان  ونمایی از مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی مجازی  دعا ور-1
سئول نهاد مقام معظم حجت االسالم و المسلمین حاج آقای شریفانی مسخنرانی -2

 11:45 -رهبری در دانشگاه آزاد اسالمی 
 12:15یر از آنها  معرفی مقاالت برگزیده و تقد-3

اختتامیه 
 همایش

-(السالم علیه)سجاد امام شعر و دعا در سیاسی _ دینی مفاهیم احیای و طرح تبیین -1
 نشست اول - دانشگاه اصفهان -سعید توفیق 

 یاسالم عارفم گروه -اوه ک تسنیم محمد تفسیر و تلمود کتاب در دعا جایگاه و مفهوم -2
 نشست اول  -جنوب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه

  حجتی، حمید پور،کمتیح هنفیس - سالمندان زندگی سبک با دینی باورهای رابطه -3
 شست دوم ن-ایران فسنجان،ر پزشکی، علوم دانشگاه -آبادعیش باقری خالو الهام

 فولاسالمی دز آزادشگاه دان- هرا میراشهز -های نمازگزاران سنگی ایالمی بررسی پیکره -4
 نشست دوم  -
 -نساناتعالی روح  تاثیر آن بر اسالم و های دعا و نیایش در ادبیات بعد ازتحلیل جلوه -5

                                                                 ت دوم نشس-    اسالمی سبزوار دانشگاه آزاد -  فرشریعتی اکبرعلی سیددکتر 

قاالت ذخیره م
 همایش

 

 ی انسانتعال دعا و یمجاز یش ملیرخانه همایدب
 واحد مشهد ییدانشجو یونت فرهنگامع یاجتماع یاداره مطالعات فرهنگ
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 شرایط استجابت دعا از منظر شارحان حکمت متعالیه

 
 2فاطمه رأفتی، 1رأفتی محمد

 
گروه مدیریت دولتی. 1  ایران ،می، مشهددانشگاه آزاد اسال،واحد مشهد ،مربی 
 ایران ،دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم تحقیقات، تهران ،دانشجوی دکتری السفه، واحد علوم تحقیقات. 2
 

 چکیده
استت. درستت « زنتدگی» هتایدعا و متعلقات و متفرعات آن، از مهمتترین مستامل و واقعیت

کته پیتروان شترایع  کسانی  که دعا در نزد اصحاب دین و دیانت و  شتوند از میالهتی محستوب است 
یتتادی در دستتت  اهمیتتتی ختتا  تتتر و جایگتتاهی بنیتتادی تتتر برختتوردار استتت بتتا ایتتن حتتاه، شتتواهد ز

که نشان  کته در طتوه تتاریخ در  ایهدهد دعا و نیایش، اصو  مقولتمیاست  انستانی و بشتری استت 
کتترده استتت.   دقصتت دعتتا اجابتتت و استتتجابت حقیقتتتزنتتدگی بشتتر حضتتور داشتتته و نقتتش آارینتتی 

 آمتتاده از استتت شتتده تعبیتتر دادن لاستتخ بتته استتتجابه ولتتی استتت جتتواب بتترای آمتتادگی و دادن لاستتخ
 ام نوا اَلينن ايهنا ينا]  ارمایتدمی قترآن در خداونتد کته همانتان. نیستت جتدا لاستخ برای شدن

 ختدا چتون ایتدهآورد ایمان کسانیکه ای یعنی. [حیييكم لما دْكم اذا كلرسول و هلل استجيبوا
 را آنتان ب شتد،می حیتات شتما بته کته اراخواندند چیزی به را شما( سلم و آله و اهلل صلی) رپیامب و

پتتژوهش حاضتتر بتتر آن استتت تتتا بتتا روش توصتتیفی_تحلیلی جوانتتب موضتتوع و مستتامل  .کنیتتد اجابتتت
متترتبط بتتا آن را متتورد بررستتی قتترار داده و لتتا از پتترداختن بتته معنتتا شناستتی لغتتوی و اصتتطالحی آن و 

مطابقتتت بتتا شتتود. میابت دعتتا را بتته همتتراه مصتتادیقی از آیتتات و روایتتات پرداختتته استتتج شتترایط
 نظتام ایت نیتکتو نظتام بتا شناخت خدا و ایمان به استتجابت، ستازگاری درخواست واقعی، ،اطرت

گنتتاه در دعتتای  ،دعتتا همتتراه بتتا عمتتلانستتان،  زنتتدگی شتتلون ریستتا بتتا همتتاهنگی ،عیتشتتر نبتتود نتتتایج 
درخواستت متورد طلتب از استم  ،ستتحقاق مطلتوب و متورد دعتا در داعتیوجتود ا ،لتا  داعی، نفا

 باشد.میاز شرایط استجابت دعا  رعایت ادب دعا، اصرار بر دعامتناسب )اسماء الهی(، 
 

 شرایط  دعا، ،استجابت  کلیدی هایواژه
 

                                               



 15 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 مقدمه
کتتردن یدانمتتینتته دعتتا، استتتجابت دعاستتت. یزم در یادیتتاز مستتامل مهتتم و بن یکتتی کتته دعتتا  م 

کسان هااست. انسان یبشر یامر  یهستتند، رو یو متبهب ینتیاعتقتادات د یکته دارا یب صو  
متان یا یباورمنتد و دارا هایانسان هایصهیتوان از شلون و خصمیدارند و دعا را  یادیه زیدعا تک

 هتاییرویاعتقتاد بته ختدا و ن یانتت، از روین بته دیعتقتدن رو، میتبته شتمار آورد. از ا ینیو اعتقاد د
وستتته بتته دعتتا یعتتت اشتترا  دارنتتد، پیبتتر طب ییروهتتایو ب صتتو  از ستتر اعتقتتاد بتته ن یعتتیمتتااوق طب

کوچتك و بت رخ خودشتان را بتا روحیپردازند و به می از جتنا دعتا و طلتب  یاتیتك اعتبار تمام امور 
                      کنند.میهمراه 

ا یتا اجابت و استجابت مطلتق استت ینکه آیدرباره اجابت دعاست و امقاله ن یما در ا س ن
که هر دعایا چنیمشروط  آ رستند  میبته اجابتت  هتااز دعا یا برختیرسد میبه اجابت  یین است 

گر چن کدام دعایا کدام دعاها اجابت یمیاجابت  هان است،    رند یلبنمیابند و 
ن جاستت. ید آمتده، از همتیترامون دعتا و استتجابت آن لدیکه پ یاز اشکا ت و شبهات یبرخ

دهتد و دعتا را راه بترون راتت از میصاه آنها را به دعتا ستوق یاز و استیکنند، چون نمیدعا  هاانسان
 هتاو آرمان هتادن بته مطلوبیرس یش را برایشناسند و راه خومی هااسیو  هامشکالت و بن بست

رت یتشود، دچتار حنمیشان مستجاب یدعاها یکنند، اما وقتمیهموار شان با دعا یت هایو مواق
کته چترا دعتامیشان مطرح ین پرسش برایشوند و امی ا چترا ختدا یتشتود  نمیمتا مستتجاب  یشتود 
کسنمیما را مستجاب  یدعا ن و یمتتد هایمردم و ب صو  بتا انستان هایکه با توده یکند  هر 

کار داشته باش یمبهب را  هان پرستشیاز ا یم تلب و متعدد هایتواند نمونهمید، و معتقد سر و 
گاه عدم استجابت دعا، به شتك و تردیاز زبان آنها بشنوند. امر قابل توجه ا که  د در اصتل یتن است 

گتتتاه نمی یمنتهتتت« دعتتا» کستتتان ایهز عتتدیتتتشتتود و  ستتتت، بتتته یآنهتتتا مستتتحکم ن یمتتتانیشتته ایرا ر یاز 
که لدمیاعتقاد به خدا مان و ین و ایاز د یو دور یدیناام ن یتستت. مجمتوع این یده مثبتتیکشاند 

کتته ببیتتت ایتتمستتامل نشتتان دهنتتده اهم م استتتجابت دعتتا چگونتته استتت و چتته ینتتین بحتت  استتت 
 دارد.  یطیشرا

کته آن  گتر دعتایی مستتجاب نشتود یتا اینستت  کریم هتر دعتایی مستتجاب استت و ا از نظر قرآن 
بتتان بتتوده استتت و یتتا اینکتته توجتته داعتتی در دعتتایش ز یدعتتا واقعتتا دعتتا نبتتوده استتت و تنهتتا لقلقتته

معطو  به خداوند نبوده و اسباب را نیز در حصوه مراد و مطلوبش شریک دانسته استت. خداونتد 
کتریم  ْب لَُكْم إينَّ اَلَّ  قاَل َربُُّكُم اْدُعوِن]وَ ارمایتد  میدر قرآن  ْسَتجي

َ
وَن َعْن عيبناَدِتيَن يأ ُ  ْسَتْكِبي

نرْدُخلُوَن جَ يسَ  کتنم. در یتمترا ب وان»یعنتی  و پروردگارتتان ارمتود   [نيَه ََّم داخي د تتا شتما را اجابتت 
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کبر مییحق که از پرستش من  کسانی   «.  1ندیآورزند به زودخ خوار در دوزخ درمیقت، 
کتته از آیتتات و روایتتات نیتتز الهتتام لبیرات مقالتتهدر ایتتن  و  انتتدهنظتتر شتتارحان حکمتتت متعالیتته 

که برای کرد شرایطی را  یم، و در ب شتهای م تلتب آیتات و متیبه تفصتیل  اندهاجابت دعا بیان  آور
کرده و در ذیل آنها شروحی داشتند بیان  که شارحان به آن استناد  کنیم  قصتد ایتن بتود متیروایاتی 

یم مقالهکه در این  تعریب اجابتت و بنابراین ابتدا  ،اقط از شرایط استجابت دعا س ن به میان آور
  گردیده است.شروط اجابت را از نظر شارحان بیان یان شده و در ادامه استجابت ب

 تعریف لغوی و اصطالحی اجابت و استجابت
یشتته  کتتردن « جتتوب»اجابتتت و استتتجابت از ر و ثمننود ]باشتتد. ماننتتد مییعنتتی بریتتدن و قطتتع 

 .3یعنی ارقوا الضحر، اات بوه بیوتا  2[اَلين جابوا اكضحر باكواد
گوینتد « سخلا»جواب به معنای  گراتته شتده و لاستخ را از آن جهتت جتوب  که از جوب  است 

گوینده با آن قطع و تمام   . 4شودمیکه س ن 
که در طتر  ست ن تتاثیر  کالم یا مقابله با عملی  گتبارد و در میجواب و اجابت، عبارت از رد 

گره او را باز میقلبش نفوذ  کرده و   . 5کندمیکند و مشکلش را برطر  
جابت و اجابت قصد لاسخ دادن و آمادگی برای جواب استت ولتی استتجابه بته حقیقت است

کته خداونتد در قترآن  لاسخ دادن تعبیر شده است از آماده شدن برای لاسخ جدا نیست. همانتان 
. یعنتی ای 6[يا ايها اَلين ام وا استجيبوا هلل و كلرسول اذا دْكنم لمنا حیينيكم]ارمایتد  می

کته  ایدهکسانیکه ایمان آورد چون خدا و پیامبر )صلی اهلل و آله و سلم( شما را به چیزی اراخواندنتد 
کنیدمیبه شما حیات   . 7ب شد، آنان را اجابت 

اجابت و استجابت با هم ارق دارند استجابت نه معنای انقیاد است امتا اجابتت بته آن معنتا 
 . 8نیست

                                                                            
 60غاار،  1
 9الفجر،  2
، 1382، موسستته صتتادق، 11 قیتتق محمتتد ابوالفضتتل ابتتراهیم، جتتزء، تحتهتتبیب اللغتتهابومنصتتور محمتتد بتتن احمتتد،  ا زهتتری، 3

 .218،  11جزء
استتالمی آستتتان قتتدس رضتتوی،  هتتای، بنیتتاد پژوهش، شتترح و تفستتیر لغتتات قتترآن براستتاس تفستتیر نمونتتهشتتریعتمداری، جعفتتر 4

 .422،  1، ج1372مشهد،
 .143،  2، ج1360المصطفوی،  5
 .24انفاه،  6
 .413،  ظ القرآن الکریممفردات الفاراغب اصفهانی،  7
 .27 ،1ج ،،مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 1333طبرسی،  8
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راتن دعتتوت داعتتی، و روخ یبتته نظتتر عالمتته طباطبتتایی ت استتتجابتت وت اجابتتتت بتته معنتتاخ لتتب
ن است معناخ دعا و اجابت، و امتا درخواستت حاجتت در دعتا، و بترآوردن یآوردن بسوخ اوست، ا

 . 1استت و متمم معناخ آن دو یست، بلکه غایحاجت در استجابت، جزء معنا ن
کمتی ااصتله  گتاهی بتا معنتای لغتوی آن  گیترد، متثال میمعنای اصطالحی روز آمد استتجابت 

 .2لحکومه  یعنی دولت را استیضاح نموداستجوب ا
 یگتتاه رایتتز انتتد،دانستتته اجابتتت از اختت  را آن یبرختت. استتت اجابتتت یمعنتتا بتته استتتجابت

 .3است مثبت جواب مورد در همواره استجابت یول است  یمنف جواب مورد در اجابت

 استجابت دعا طیشرا
رد بستیاری ذکتر شتده استت، در باب دعا و استتجابت دعتا و شترایط آن در آیتات و روایتات متوا

همانتتتین شتتتارحان حکمتتتت متعالیتتته نیتتتز در آثتتتار ختتتود بتتته شتتترایط و چگتتتونگی استتتتجابت دعتتتا 
یم. از نظتر شتارحان حکمتت متعالیته می. در اینجا به ذکر مهمترین شروط اجابت اندهپرداخت پرداز

 باشد  میشروط اساسی استجابت دعا به شرح ذیل 
 . مطابقت با فطرت 1

باشتد  میحان حکمت متعالیه یکی از مهمترین شروط اجابت حقیقی بودن دعتا به نظر شار
 دعتا قتتایحق داعتی کته دارد را شترط نیتا امتا استت، شترط و دیتقبتی و مطلتق چنتد هر اجابت وعده
 باشتتد، موااتتق زبتتانش بتتا قلتتبش خالصتته و باشتتد، اشخواستتته منشتتا شیاطتتر و زخیتتغر علتتم و کنتتد،
کتارش  زبتان ستر، زبتان از قبتل کته استت دعتامی آن قتییحق دعتاخ چون کته درور در  قلتب و اطترت 

کتته بتته هتتر طتتر  متتی چرختتد، بتته درور و راستتت و شتتوخی و ین ستتت آن را ب واهتتد نتته تنهتتا زبتتان ستتر، 
همانین عالمه طباطبتایی معتقتد استت دعتای از روی نومیتدی دعتای . 4قت و مجازیجدخ و حق

کردن  و راین بترای اجابتت دعتا بایتد واقعتا خواستتنبناب .5حقیقی نیست زیرا دعا عبارتست از طلب 
 واقعتتا آناتتته گتتردد، خواستتتن مظهتتر انستتان وجتتود ذرات تمتتام و شتتود دایتتپ انستتان وجتتود در طلتتب

 دعتاخ و دعتا خوانتدن نیبت است ارق د،یدرآ حاجت و استدعا و اجیاحت كی صورت به خواهدمی

                                                                            
 .434،  14ج ،المیزانعالمه طباطبایی،  1
 .374 ، 1364جا، بی، بعثت، 5، جدائره الفرائد در فرهنگ قرآنمحقق، محمد باقر،  2
 .324ق،  1412ا سالمی، قم، ، موسسه النشر 2ج ،الدقائق کنز تفسیرقمی مشهدی، محمد بن محمدرضا،  3
 .45،  2، جالمیزان 4
 .411-400،  9ج تسنیم،  جوادی آملی، 15،  19، جصحیفه نورامام خمینی)ره(، ر     126  همان، 5
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 و جتدا انستان ده در دیتبا. ستین یواقع دعاخ باشد نداشته هماهنگی زبان با انسان ده واقعی  تا
کته 1د آیتدیتلد اجیتاحت انستان وجود در قتا  یحق شود، دایپ طلب و واقعا خواست . همانتین دعتایی 

که در غضتب از  کسی  کت خود را ب واهد  اهری است، نه حقیقی  مانند  در آن نیایشگر مایه هال
 .2طلبدمیخدا مرخ 

 درخواست واقعی. 2
 دعتا در نکتهیا نته ب وانتد، را او راستی به داعی، که کندمی ستجابم را دعا وقتی خدایتعالی

 از داعتی دیتام کته ردیتگمتی صتورت وقتتی نیا و باشد داشته  اهرخ اسباب به ده و کند خدا به رو
 از گتره توانتدنمتی زیتچ چیهت و کتا چیه گریکه د بداند عنیی باشد، شده قطع  اهرخ اسباب همه

 صتورت نیتا ریتغ در و شتودمتی ختدا متوجته هتم بتا دلش و دست که است وقت آن د،یبگشا کارش
گتر لا، .خواندمی را خدا ریغ میگفت که همانطور  ختدا اقتط شتده خوانتده عنتیی بتود، صتادق دعتا ا
 طتر  بتر کترده مضتطر را او کته را شیگراتتار و کنتدمتی اجتابتش ختدا صورتی نیچن در با، باشد و

ْب  ُعنوِني ادْ ]  خداونتد ارمتوده کته چنتان هم سازد،می ْسنَتجي
َ
 کته بطتورخ هیتآ نیتا در کته [لَُكنمْ  أ

 جتاخ در بتاز. دیب وان مرا دعا در ارموده نکهیا جز اوردهین دعا براخ دخیق چیه دییارمامی مالحظه
كََ   إيذا وَ ]  ارمتوده گترید

َ
ينُب  قَريينبج  إَييقُّي  َعيُّي  عيبادي  َسل جي

ُ
َي  َدْعنَو َ  أ ا ََّ  کته بطتورخ [َدْني  إيذا ا

 کته هستت زیتن ارخیبست اتیتآ نیتا بر . عالوه3ب وانند را او دعا در که آورده را شرط نیا تنها دینیبمی
 در را ختتود و شتتد ستتوار کشتتتی در متتثال، شتتد، مضتتطر کتته هنگتتامی انستتان نکتتهیا بتتر کنتتدمتتی د لتتت
 َمن َّ  إيذا وَ ] هیتآ ماننتد کنتدمتی اجتابتش هتم ختدا و خواندمی را خداخ آنجا در د،ید خطر معرض
نْسانَ  ُّ  اْْلي َ ْبيهي  َدْنا اكّضُّ وْ  ِلي

َ
وْ  قاعينداً  أ

َ
يمناً  أ  را متا برستد انستان بته بتال و گراتتارخ وقتتی یعنتی   4[قائ

ُهمْ  َظ ُّوا وَ  ...الُْفلْ ي  في  ُ  ُْتمْ  إيذا َحّتَّ ] هیآ زین و .ستادهیا ای و نشسته و پهلو به خواند،می نَّ
َ
يَط  أ حي

ُ
 أ

يهيمْ  َ  َدَعُوا ب يَ ُمْ  اهللَّ يينَ  َلُ  ليصي َُّ  رنتد،یگ قترار غترق خطتر در و شتوند کشتتی در سوار آنکه تا یعنی   5[ا
 توجتته بتته آدمتتی نفتتا استتت ممکتتن چطتتور و .خواننتتدمتتی خلتتو  بتتا را ختتداخ کتته استتت وقتتت آن
مستتهله  در اطتترت حکتتم لتتا،. نتتدارد آن بتته نتتانیاطم کتته شتتود متوجتته امتترخ بتته شیاطتتر و زخیتتغر

                                                                            
گفتارمطهری 1  .785-784،  23، ج، بیست 
 .400،  9ج، تسنیمجوادی آملی،  2
 .545،  15ج ،المیزان 3
 .12یونا، 4
 .22یونس،  5
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 را آن او کته دانتدمتی و ندیبمی کسی نزد را خود حاجت که وقتی در اوست محک رینظ نایاضطرار ع
کته آورد،برمتی را حتاجتش که است کسی او که دارد نیقی و کندمی ریتدب و جادیا  نیتا در همتانطور 

 اطتترت، زیتتدر هنگتتام اضتتطرار ن ب واهتتد او از را حتتاجتش نکتتهیا بتته کنتتدمتتی حکتتم اطتترتش صتتورت
مستتاله  اتترض در چتتون دارد،وامتتی او شتتگاهیپ بتته حاجتتت عتترض و ختتدا دنخوانتت و دعتتا بتته را آدمتتی

 از ارخیبستت انتتد  امتتاااتتتاده کتتار از  تتاهرخ استتبابهاخ تمتتامی کتته کنتتدمتتی ااتتتیدر اضتتطرار انستتان
 راتع در کته میندار نیقی که حالی در م،یشومی  اهرخ اسباب به خود متوسل در حوامج ما اوقات،
م  عالمته طباطبتایی)ره( معتقدنتد یشتومتی متوستل ر،یتهث دیام به قطا و اقط دارد، ریتهث ما حاجت

 استت  البتته دیتام و طمتع منشهش که است، اکرخ متفاوت با توجه قلب زخیغر تعلق و توجه که 
اکتر  کته ستببی آن خصتو  به نه ولی هست، زین اطرخ زخیغر توجه اکرخ توسل و توجه ضمن در

 کته متارخیب متثال ردیلتبنمتی ت لتب هرگتز هتم ستبب مطلق و سبب، مطلق بلکه است، آن متوجه
 کتتتارخ نیچنتتت بتتته را او او، اطتتترت شتتتود،متتتی درمتتتان و دارو بتتته متوستتتل اشمتتتارخیب از نجتتتات بتتتراخ

 آن دیشتا کته ااتتاده طمع نیا به او اکر ولی هست، اخدهنده شفا که اهمانده او به عنیی واداشته،
گر لا باشد، بوده دارو نیا دهنده شفا . امتام 1استت نشتده نقت  اطرخ حکم آن نکرد درمان دارو، ا

گتر خواستتید دعتای شتما مستتجاب شتود از غیتر ختدا قطتع امیتد  صادق علیه السالم نیتز ارمودنتد  ا
کنیتد، یقینتا آن دعتا  کرده و نا امید شوید، تا دلتان به هتیچ قتدرتی جتز حتق تکیته نکنتد، آنگتاه دعتا 

 .2شودمیمستجاب 
 تجابت شناخت خدا و ایمان به اس. 3

کتته بتتر داعتتی  زم استتت اینکتته اعتقتتاد و اطمینتتان بتته اجابتتت دعتتا داشتتته  یکتتی دیگتتر از امتتوری 
باشد و این اطمینان و اعتقاد بستگی به میزان معرات و خداشناسی هر ارد دارد. آنکه غیتر ختدا را 

ر باشتتد. توانتد از خداونتد داتتع ضترر و یتا رستیدن نفعتی را خواستتانمیدانتد، میدر زنتدگی ختود متوثر 
تواند در برآمدن حاجتش تنها بتر او اعتمتاد نمایتد نمیآنکه به قدرت نامحدود الهی اطمینان ندارد 

کته اترد میتزان معتراتش بته ختدا بته حتد توحیتد نرستیده باشتد و استباب را شتریک  و لبا تا هنگتامی 
ة التداعی درباره اعتقاد و ایمان راسخ به استتجابت در عتدشود  نمی خدا بداند دعایش مستجات

کته ارمودنتدیتاز رسوه خدا صلی اهلل روا کن  ت آورده  کته یتدر حتالی دعتا  ن بته اجتابتش داشتته یقتید 

                                                                            
 .547،  15ج ،المیزان 1
 .7،ح107، 72،جبحاراالنوار، مجلسی 2
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ياْبنا ي ]    آمتده استتیهمانین در حد .1دیباش کته ی .2[اذا َدَعوَْت َفُظنَّ حاَجَتنَ  ب عنتی آنگتاه 
کن کنی حاجت خود را دم در آماده ارض   .دعا می 

کترده همانین در الدر المنثور است  که معاذ بن جبل از رسوه خدا صلی اهلل علیه و آله نقتل 
گتتتر ختتتدا را بتتته حتتتق معراتتتت متتتی کتتتوهیشتتتناختکتتته ارمودنتتتد  ا هتتتا در برابتتتر دعتتتاخ شتتتما متالشتتتی د، 

کته  جهتل  انتدهعالمه طباطبایی با توجته بته ایتن ست ن پیتامبر صتلی اهلل استتنباط نمود .3شدندمی
ن بتتاور غلتتط را بتته انستتان یتتد بتته استتباب، راتتته راتتته ات، و اعتمتتایتتبتته مقتتام حتتق، و ستتلطنت ربوب

که اسباب هم حقمی کته هتر معلتولی را مستتند ن لندار را به حدخ مییقتا مؤثرند، و ایدهد،  رساند 
کته انستان از ابه علت معهود و اسباب عادخ بداند، و چه بسا می ا یتن لنتدار غفلتت دارد، و یتشتود 

کته ان یتکن این اعتقتادخ نتدارد، لتیاصال چنت ك بتراخ ختود یتن استباب هتر یتمقتدار را معتقتد استت 
کتته نمتتییجتتا ر باعتت  یم حرکتتت و ستتینتتیبرد، متتثال متتا متتییتتگتتر جتتاخ آن را بگیشتتود ستتببی دی دارد، 
کمتتی پکتتی بتته مقصتتد متتیینزد شتتود، و ل متتییتتن اعتقتتاد از متتا زایتتد، ایتتشتترات در توحیشتتود، ولتتی بتتا 

قی خدا است، و حرکت جنبته واستطگی را یحقم مؤثر یگومم و میینیبحرکت را سبب مستقل نمی
کتته درستتت استتت متتؤثر حقمتتان متتیین اعتقتتاد برایتتدارد، ولتتی ا نطتتور هتتم یقتتی خداستتت ولتتی ایمانتتد 

که حرکت، هتین کته چیست  گتر جتاخ آن را پتر یز دیتچ اثتر نداشتته باشتد، بلکته واستطه متؤثرخ استت 
گتتر حرکتتت و ستتنمتتی .شتتهید مطهتتری نیتتز در 4دشتتوکتتی بتته مقصتتد حاصتتل نمتتییر نباشتتد نزدیکنتتد، و ا

گفتار  کته ختود از معراتت ختدا حاصتل بیست   شتود را از شتروط اولیتهمیشرط ایمان بته استتجابت 
 .5اجابت برشمرده است

کته استباب در حقبنابراین مسببات از اسباب خود ت لب نمتی قتت ستبب یکننتد، هتر چنتد 
ستباب تنهتا جنبته وستاطت ر واقعتی از آن ختداخ مستبب ا ستباب باشتد، و ایواقعی نباشند، و تتاث

که علم به مقام ختداخ ستبحان آن را نمتییداشته باشند و ا رد، چتون بتا یلتبن اعتقاد توهمی است 
کته ختداخ یتگوه منااات دارد، )علم به مقام خداخ سبحان مییسلطنت تامه اله د درستت استت 

که مثال در هنگام تحقق سیتعالی چن کرده  ز محقتق شتود، یتکی به مقصد نیر و حرکت، نزدین مقرر 
گردد، ولی چنیز پیو در هنگام وجود آتش حرارت ن که تنها وقتی آتش بتود حترارت ین هم نیدا  ست 
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کتار یهم باشد، و  ا وقتی آتش بود حرارت و سوزاندن هم حتمی باشد و خالصته ختداخ تعتالی بتا بته 
، انتداختن نظتام استباب و مستتببات قتدرتش محتدود نشتتده بلکته هتم چنتتان قتدرتش مطلقته استتت

که در متورد یندازد و اثر را بدون االن واسطه ایها را از وساطت بتواند واسطهمی کند، هم چنان  جاد 
رابی هستت(. و یرخ و سیست ولی سیا خوردن نیسوزاند، و م آتش هست اما نمیینیبمعجزات می

کته خیهم کنتیتن توهم باع  شتده  ه محتاه استت، هتر جتا یتم ت لتب مستببات از استباب عادیاه 
ز هستت، هتر یتکتی بته مقصتد نیز هست، هر جا حرکت هست نزدینی و سقوط نیهست سنگجسم 

کته نتاموس یرابی هتم هستت و ماننتد ایرخ و ستیدن هست ستیجا خوردن و نوش نهتا، درستت استت 
ان مستببات حتق یتان ختداخ ستبحان و میگر وساطت اسباب میت و به عبارتی دیت و معلولیعل

گر که ما حدوث حوادث را منحصتر در ناموس باع  نمی نیست، و اما ایزخ از آن نیاست، و  شود 
که اسبابش مهیصورتی بدان کتتاب و ستنت در یا باشتد، بلکته بحت  عقلتی و نظترخ و همانتیتم  ن 

د  در نتیجته علتم ینماکند، انحصار آنها را انکار مینکه اصل واسطگی اسباب را اثبات میین ایع
ستت و عتادت آن را ینکته آناته محتاه ذاتتی نیم بته اید شتوکند تا معتقمان به خدا ما را وادار مییو ا

که قسمت عمده از معجتزات انبمحاه نمی ا هتم مربتوط یتداند دعاخ در مورد آن مستجاب است، 
  .1ن استجابت دعا استیبهم

کته امیتد و رجتا بته استتجابت در آن نمایتان  امام سجاد علیه السالم در دعای ابتوحمزه ثمتالی 
کننتتد. اللهتتم انتتی اجتتد ستتبل میمتتان ختتود را نستتبت بتته ختدایتعالی بیتتان استت مراتتتب معراتتت و ای

المطالتتب الیتتک مشتترعه ومناهتتل الرجتتاء لتتدیک مترعتته وا ستتتعانه بفضتتلک لمتتن املتتک مباحتته و 
ابتتواب التتدعاء الیتتک للصتتارخین مفتوحتته و اعلتتم انتتک للتتراجبن بموضتتع ا جابتته و للملهتتواین بمتتر 

لرضتا بقضتامک عرضتا عتن منتع البتاخلین و مندوحته عمتا صداغاثه و ان ای اللهب الی جتود  و ا
اتتی ایتتدی المستتتهثرین وان الراحتتل الیتتک قریتتب المستتااه و انتتک   تحتجتتب عتتن خلقتتک ا  ان 

طلتتب را بتته ستتوی تتتو بتتاز و  هتتای) مفتتاتیح الجنتتان ( یعنتتی  بتتار الهتتا جاده2تحجتتبهم ا  متتاه دونتتک
کمتک خواستتن از درگتاه تتو را مجتاز و درهتای بینم، متیصا  و آبشت ورهای امیتد بته تتو را ما متاه 

گشتاده  کته تتتو متتیبینم و یقتین متتیدعتا را بته روی آنانکتته تتو را ب واننتتد و از تتو متتدد جوینتد بتتاز و  دانم 
کته بته  کمتین لنتاه دادن بته لنتاه جویتان هستتی و یقتین دارم  کننتدگان و در  آماده اجابت دعتای دعا

کننتدگان و  لتم لناه ب شندگی تو راتن و به قضای تو رضا  کمبودهای ب تل و امستا  ب تل  دادن 
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کنتد راه درازی تتا مقصتد نتدارد و یقتین میو تعدی ستمکاران را جبران  کتون  کند، آنکه به ستوی تتو 
که حجاب دیده آنان   گردد. میدارم چهره تو در پرده نیست این آماه و اعماه بندگان است 

که  شتود ارمودنتد  نمیچرا دعای ما مستجاب همانین از امام صادق علیه السالم پرسیدند 
کسی را  کته میزیرا  کتریم 1شناستیدشنمیخوانید  کته ختدای متعتاه در قترآن  . و ایتن مطلبتی استت 

َي إيذا َدْني إَلَُْْسنَتجيُبوا ]ذیل آیه شتریفه   ا ََّ جيُب َدْعنَو َ ا
ُ
كََ  عيباد  َعيُّي إَييقُّي قَريبج أ

َ
َو إيذا َسل

. به آن اشاره نمتوده استت. و امتام صتادق علیته الستالم در تفستیر 2[لََللَُّهْم يَرُْوُدونَ  َو ْْلُْؤميُ وا    
. یعنتتی 3ارماینتتد  یعلمتتون انتتی اقتتدر علتتی ان اعطتتیهم متتا یستتهلونیمیالیستتتجیبوا لتتی و الیوامنتتوا لتتی 
کتته متتن قتتادرم آناتته را  گتترو میبدانیتتد  کتتنم لتتا استتتجابت دعتتای بنتتده در  خواهنتتد بتته آنهتتا عطتتا 

استجابت دعای خداست، خداوند بندگانش را دعتوت بته حیتات و زنتدگی معنتوی نمتوده استت  
َهايا ] يُّ

َ
َ حَیُنوُل  أ نَّ اهللَّ

َ
يلرَُّسولي إيذا َدُْكْم ليما حُیْينيُكْم َو اْعلَُمنوا أ ي َو ك َّ يَن آَمُ وا اْسَتجيُبوا هللي

اَلَّ
نَّنُه إيَْلْنهي ُ ْ 

َ
نونَ بَْيَ اكَْمرْءي َو قَلْبينهي َو أ . و بنتدگان بایتد دعتوت حتق را اجابتت نماینتد و در راه 4[ََشُ

کتته مطلتتوب  یابنتتد  دوستت از همتته چیتتز بگبرنتد تتتا ایمتتان و معراتشتتان بته خداونتتد تابیتتت شتود و در
گردد.   حقیقی و منتهای حاجت خداست و باید طالب قرب او 

کتته  چتتون خداونتتد بته نظتتر آیتته اهلل حستتن زاده آملتی در شتتناخت ختتدایتعالی داعتتی بایتد بد انتتد 
کتتته او را متتتی ر یخوانتتتد دوستتتت داشتتتته باشتتتد، اجابتتتت او را بتتته تتتتهخصتتتوت عبتتتدخ را در هنگتتتامی 

کند. ایاندازد، تا امی ستت، بلکته بته لحتا  حتب یر بته عنتوان اعتراض نین تهخینکه آن دعا را تکرار 
کنتتد یتتاخ را توادر آن خوانتدن استتت. و چتتون خداونتتد بنتتده کتته نطتتق بتته امتترخ  او را بتته آن نطتتق ق داد 

کستی آن چته را یق نداد مگر ایتوا کرده است اجابتش را و بر آوردن حاجتش را  لتا نبایتد  نکه اراده 
د اجابتت بته یتر نستبت دهتد و نگویعنتی اجابتت را بته بطتوء، درنتو و تتهخیق در بتر دارد یتن توایتکه ا
گتوش و یدعا ع احواه بهیش باشد. موا ب باشد در جمیااتد، بلکه موا ب دعار مییتهخ ش تتا بته 

کته ختتواهی  کته خداونتد تتتو را متییتستمع ختود بشتتنود، آن طتور  گتتر ا آن چنتتان  شتنواند اجابتتت را لتا ا
گوشتتت تتتو را متتییتتجزا گتتر بتته معنتتا جزات را بتته ستتؤاه لستتانت داده استتت بتته  ت دهتتد بتته یتتشتتنواند و ا

گوش سر، سمع شنواسمعت می گتاه بنتده از اجابتت لبیی قلبی(. هیشنواند )أذن  کتی محتروم یچ 
که اجابتت لبیست لا اجابت مطلوب، مرهون به وقت مقدر اوست. مقصود این کتی در ین است 
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کتته مطلتتوب در  تتر  مقتتدرش تحقتتق ر نمتتییچ وجتته بتته تتتهخیوقتتت دعتتا بتته هتت . 1ابتتدیااتتتد هتتر چنتتد 
کته در یه )در حصتوه خواستته( و طبطتاء و تتهخیتل مستلوه ایهمانین تعج ر آن، بتراخ قتدرخ استت 
ن یر در آن از جهت قتدر معتیل در اجابت و تهخیعنی تعجین شده است. یبراخ او مع نزد حقتعالی

که وقت تهخ گتر یبراخ آن مسلوه است  ر آن در علم خدایتعالی است و خدا بدان عتالم استت لتا ا
گر وقت حصوه مسلوه به تهخعا به اجابت مییسؤاه با وقت موااق شد سر ر ااتتاد، چته در یرسد و ا

ه است تا وقت حصتولش، یر اجابت مسلوه ایر اجابت، تهخین تهخیه اخروخ اوخ و چیمطالب دن
کته در جوامتع روا کییر اجابت لبینه تهخ ی متا از اممته یتاز خدایتعالی. بته اعتقتاد ایشتان و همتانطور 

کتته اتتی  متعتتددخ آمتتده استتت هتتیتتأطهتتار )علیتته الستتالم( احاد کتتا اهلل نگفتتت  ك یتتالحتتاه لب یچ 
گفتتتن عتت کتته اهلل  کتته از دعتتا اتتیدن استتت و در حقیك شتتنیتتلب نینشتتنود  د یتتالحتتاه عا یقتتت آن چتته 

کته بته انتظتار آن نشستتته بیکتی بته مراتتب شتتریعنتی اجابتتت لبیشتود متی تتر و بهتتر استت از آن چتته 
ْب لَُكم] است. لا ْسَتجي

َ
کته حرکتات یتتهخ چ در استتجابتیه  2[اْدُعوِني أ ر نتدارد و همتان طتور 

کاتر آن بتیباطنی ما میت از حا ت یو أطوار  اهرخ حکا ان آن عتاجز، یتم و در بیخبترکند و از سّر ا
گراتهیچنانکه عط کسی  م امتام صتادق )علیته ینهتا بتر چشتم متییتم یگتبارم دست بر ستر متییاخ از 

ز الجبتار طّ  یتده طلتی اهلل الع یتمتا أبترز عبتد »السالم( ارمودنتد  عتن ابتی عبتد اهلل )علیته الستالم( قتاه  
شتاء اتاذا دعتا أحتدکم یها من اضل رحمتته متا یعجل ایردها صفرا حّتی یعّز و جّل أن ی اهلل یاستح

ز جبتار یتاخ دستتش را بته ستوخ ختداخ ع چ بنتدهی، هت«3مستح علتی وجهته و رأستهیده حّتی یرّد یاال 
که دستتش را تهتی برگردانتد، تتا ایابراز نکرد مگر ا نکته در آن از اضتل ینکه خداخ عّز و جّل شرم دارد 

که خود میرحمت  گاه خود آن چه  کنتار یخواهد بنهد لا هر  کرد دست خود را بته  کی از شما دعا 
کند. لا در نتیجه داعی در معراتش نسبت به ختدایتعالی بایتد بدانتد ینبرد تا بر سر و رو ش مسح 

که با این عقیده و تفکتر  که اجابت خداوند به اجابت بنده بستگی دارد و در اجابت تهخیر نیست  
 تواند به اجابت دعایش امیدوار باشد.می داعی

گاری با. 4   تشریع نظام یا تكوین نظام ساز
 کته ییهتداها بته انستان نکتهیا براخ است استعانت و استمداد در اندیشه شهید مطهری دعا

 نیتکتتو بدرقتته کتته -الهتتی آستتمانی قتتانون و عیتشتتر ایتت و داده قتترار او بتتراخ نیتکتتو و نشیآاتتر و خلقتتت
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گر دعا. برسد ده،کر نیمع -است  ردیتگمی خود به عییطب حاجت كی شکل باشد صورت نیا به ا
 رستد،می مدد و  یا هست اجییاحت جا هر و دارد که توازنی و تعاده حکم به خلقت دستگاه و
 استت، عیتشر ای نیتکو هد  برخال  که زخیچ طلب و خواستن اما و. کندمی کمك و ارخی را او

 قطتع خواستتن ایت دیتاین ستراغش بته هرگتز مترخ کته دانیجاو عمر عنیی ایدن در خلود خواستن مانند
. آیتته اهلل ستتبحانی نیتتز بتتا ذکتتر روایتتاتی بتته همتتین مطلتتب در آثتتار ختتود 1ستتتین استتتجابت قابتتل رحتتم،

کته  دعتا بتته امتر محتاه یتا چیتزی ختتال  ستنت و مشتیت الهتی تعلتق نگیتترد . از 2اشتاره داشتته استت 
کته شتتدنی نیستت و حتاله نیستتت از خداونتد درخواستتت ایتن رو در روایتات متتا آمتده استت  آناتته را 

کترد ختدایا مترا بته 3نکنید یا صاحب الدعا   تسهه متا   یکتون و متا   یحتل کستی دعتا  . مثتل اینکته 
ارمودنتد  چنتین دعتایی نکتن چترا  هیچ یک از بندگانت محتاج نکن  پیتامبر صتلی اهلل علیته و آلته

کا نیست مگر اینکه به نوعی  به دیگران محتتاج استت بگتو ختدایا متن را بته بنتدگان بتد و که هیچ 
که خدایا متن از اتنته بته تتو لنتا 4شرور محتاج نکن کرد  بترم و حضترت علتی علیته می. و یا اردی دعا 
کتته از متتاه و ارزنتتدت بتته ختتدا لنتتاه متتیالستتالم ارمودنتتد   کتته خداونتتد نمیبتتری مگتتر میبینم  دانتتی 

گمتتراه  های. لتتا بگتتو ختتدایا متتن را بتته آزمایشتتات و اتنتته5م اتنتتهارمایتتد  انمتتا امتتوالکم و او دکتتمی
 کننده دچار مکن.

 زندگی انسان شئون با سایر هماهنگی. 5
که  که جزء شروط اجابت خوانده شده اینست  وجوه و شلون دیگتر زنتدگی اترد  دیگر از اموری 

 حتاله روزخ، و کستب باشتد  صتا  و لتاا ده، باشتند  داشته هماهنگی عیتشر و نیتکو هد  با
 اراد   اذا»  الستالم در ایتن بتاره ارمودنتد هیتعل صتادق امتام. 6باشتد نداشتته گتردن بر مردم مظالم باشد 
ُدُكم   جاب   ان   اح  ت  هُ  ُيس  ب   ل  يِّ ُيط  ل  ُه، ف  ب  س  ُرج   ك  خ  ي  ل  ظاِلِم  ِمن   و  ُع  اّلل    ان   و  . الّناِس  م  ف  هِ  الُير  ي  دد   ُدعاُء  ال  ب   فد  و   ع 

نِ  ط  رام   هِ ب  هُ  او   ح  د  ة   ِعن  م  ل  ظ  د   م  ِقده ِمدن   اِلح  ل   شتود، مستتجاب شیدعتا ب واهتد شتما از کتیی . هرگتاه7«خ 
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ک را ختتود روزخ و درآمتد راه و کستتب و کتار  بتتر متتردم از کته ییهتتامظلمتته بتار ریتتز از را ختتود و کنتد زهیلتتا
 بترده بتا  ختدا ستوخ هب باشد حرام ماه شکمش در که اخبنده دعاخ رایز کند، خال  دارد عهده
که ماه حرام  .شودنمی خورد ختود را از مستیر آاترینش و تشتریع میدر واقع ش    الم وگنهکاری 

بتته آستتانی  کتترده استت و اوامتتر پروردگتارش را اجابتتت نکتترده استت. بنتتابراین حتاه دعتتا بترایش ختارج
 شود و روح او برای پرواز به ملکوت چست و چابک نیست.نمیاراهم 

 همراه با عمل. دعا . 6
گر که  ا  انستان ختود دستت بته را حتاجتی دیتکل خداوند شهید مطهری در این باره آورده است 

 درخ آن خواهتدمتی ختدا از و دارد قهیمضتا دیتکل آن بردن کار به از و کندمی نعمت کفران او و داده
کننده دست در دشیکل که را  دوش از را دیتکل بتردن کتار بته زحمتت و کند باز او روخ به است دعا
و اینگونته دعاهتا  ستت.ین استتجابت قابتل ییدعتا نیچنت و با دعتا آن را انجتام دهتد البتته بردارد، او

 و هتد  بته ریتتدب و عمل راه از که دارد تمّکن انسان که مواردخ م الب قوانین خلقت است. براخ
اینانتین . دهتد قترار عمل نیجانش را دعا خواهدمی و کندمی کوتاهی معبلك و برسد خود مقصد

. شتود ختال  قتوانین آاترینش عمتل کته ستتین نیا براخ خلقت نظام در دعا دعایی اجابت ندارد 
ا  »  دیتتارمامتتی الستتالم هیتتعل نیرالمتتؤمنیام .1عمتتل نیجانشتت نتته استتت متتتّمم و مکّمتتل دعتتا  ِبددا الدداع
ام  َ َمل    . 2«َوَتر   ِبا َكالرع

کتته عنتتیی  نتتدارد زه کتته کمتتانی بتتا کتته استتت کستتی ماننتتد کنتتدمتتی دعتتا و کنتتدنمتتی عمتتل آن 
کته  حضترت موستی بتر یکتی از کند. و  راندازخیت خواهدمی امام صادق علیه السالم رستیده استت 

کارشتان را انجتام داده بازگشتتند بتاز هتم آن  گبشت و دیتد در حتاه ستجده استت وقتتی  اصحابش 
گتر حاجتت تتو در د گفتنتد ا ستت متن بتود اجابتت ش   را در سجده دیدنتد و مشتغوه دعتا، بته او 

گتردنش قطتع شتود دعتایش را می گتر  کته ا کترد  لتبیرم مگتر آناته را نمیکردم. لا خداوند به او وحی 
از  هایی. همانتتتین در روایتتتات استتتالمی بتتته نمونتتته3لستتندم بتتته آناتتته دوستتتت دارم مبتتتده ستتتازدنمی

استت از آن  گشتوده شتده« من   یستتجاب دعوتته»با عنوان  اینگونه دعاها اشاره شده است و بابی
کته  کنتد  کنتد و آنگتاه دعتا  که مالش را در غیتر متوردش و ختارج از اعتتداه انفتاق  کسی  جمله است 

گویتتد  مگتر تتتو را از روزی بهتتره میختدایا روزی متتن را برستان و دعتتایش مستتجاب نیستتت و خداونتد 
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که همسری بد اخالق دارد و قادر به پرداخت مهتر و طتالق اوستت و  امتا دعتا مند نساختم. یا مردی 
کتتن و خداونتد  ختتدا کنتدمی کلیتتدش در دستت ختتود توستتت. و آنکتته میمتترا از شتر او راحتتت  گویتتد  

کستی قترض داده و دعتا  کنتد ختدا پتولش را برگردانتد و خداونتد میبدون شاهد و مدر  پولش را به 
کتته میبتته او  کستتی  کتته هتتر وقتتت پولتتت را غتترض دادی شتتاهد بگیتتر. و  گویتتد مگتتر بتته تتتو ارمتتان نتتدادم 

کنتد در حالیکته میبدی دارد و دعا  یمسایهه توانتد منتزلش میکند خداوند او را از شتر او ختال  
 . 1را تغییر دهد. و این موارد منحصر در این تعداد نیست

گناه در دعای داعی.. 7  نبود نتایج 
کتترده وییتتتغ حالتتت آن دارد آرزو و بالفعتتل داعتتی دارد کتته حتتالتی  کنتتد، دایتتپ بهتتترخ حالتتت ر 

که داعتی گرید عبارت نباشد. به بیو ا در ریتقص و کوتاهی هجینت  آن کنتدمتی دعتا و دارد حالتی 
 تتا صتورت نیتا در کته نباشتد او گناهتان و راتیتقصت منطقتی جتهینت و عقوبتت شود، عوض حالت

متثال  امتر بته  .شتد ن واهتد عتوض حالتت آن نبترد نیبت از را حالتت نیتا موجبتات و علتل و نکند توبه
کامتتل دارد بتته اجتترا و عتتدم  معتترو  و نهتتی از منکتتر واجتتب استتت. صتتالح و استتاد اجتمتتاع بستتتگی 

کته میتجه منطقی ترا امر به معرو  و نهی از منکتر این اصل. نتیاجراخ ا دان بتراخ اشترار یتن استت 
گر مردم در اشود و آنها بر مردم مسلط میباز می کننتد و بته عقوبتت ین و یگردند. ا کوتتاهی  فه ختود 

کننتد، یتی اجه منطقتیو نت کوتتاهی مبتتال شتوند و آن وقتت ب واهنتد ابتالهتاخ ختود را بتا دعتا راتع  ن 
کننتتد و دومرتبتته در حتتدود امکانتتات ختتود امتتر بتتهیتتستتت. راه منحصتتر ایممکتتن ن کتته توبتته   ن استتت 

کننتتد. البتتته در ا جا  بتته هتتد  و مطلتتوب ختتود خواهنتتد ین صتتورت تتتدریتتمعتترو  و نهتتی از منکتتر 
 . 2دیرس

َ َل] هيمْ انَّ اهللَّ يانُْفسي وا ما ب ي يَقْوٍم َحّتُّ ُيَغّيُّ ُ ما ب ي کته یتستنت الهتی ا  3[ُيَغّيُّ کته متادامی  ن استت 
ر ندهنتد، خداونتد سرنوشتت ییتمردمی وضع و حالت ختود را در آناته بته خودشتان مربتوط استت تغ

 دهد.ر نمیییآنها را تغ
َي َو ََلَ ُْهنَّ َعني اكُْم َْكري اْو ] ياكَْمْلرو ُمُرنَّ ب

ْ
ي ََلَأ ُ َعلَيْ َطنَّ الََُُسلُّ ياهللَّ اَرُكْم َفَيْدعو خي َرُكْم ُكْم ِشي

 .[إاَل يُْسَتجاُ  كَُهمْ 
کنیبا گرنه بتدان شتما بتر شتما مستلط خواهنتد شتد و آنگتاه ید امر به معرو  و نهی از منکر  د و ا

                                                                            
 همانجا. 1
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کتته 1کننتتد و دعاهتتاخ آنهتتا مستتتجاب ن واهتتد شتتدکتتان شتتما دعتتا متتیین گردیتتد  . بنتتابراین مشتت   
کته در قترآن و اعما ه انستان از نیتک و بتد در اجابتت دعتای شت   تتهثیر مستتقیم داشتته همتانطور 

گردیده است  . 2روایات اممه اطهار نیز به وضوح به آن اشاره 
ک  نفس. 8  پا

در ادامه آناه در شرایط اجابت دعا آوردیم بایتد م تصتری نیتز در بتاب نفتا داعتی و صتفای 
یادی با م که ارتباط ز گویتد  میحکتیم قتاینی وضوع مورد بح  ما دارد ست ن بگتوییم. باطن و روح 

گر  حاصتل قتوتی در او و  یات آنانتان طتر  ختدایتعالی بتود، از ذکتا و صتفا و قتوه تیتنها در نفا ا
لتا صتفای  .ببنتدد کتار بته را آن شتتنیخو اراده واتق بتر و کند تصر  تییگ همه در که خواهد شد

 بتتا روح رابطتته دعتتا استتتجابت دریتته اهلل جتتوادی آملتتی . بنظتتر آ3استتت دعتتا اجابتتت بتتاطن ختتود ستتبب
 بتر یاترد عتاد روح ختاطرات   و ااکتار کته گونتهاستت، همتان بدن با روح وندیپ مانند عت،یطب جهان
گتتر گتتبارد،یمتت اثتتر ختتود بتتدن کتتّل  شتتود، توانتتا روح ا  یایتتاول و بتتود خواهتتد گتتبار اثتتر عتتتیطب نظتتام بتتر 

. تتتهثیر 4اثرگبارنتتد عتتتیطب نظتتام کتتّل  در هستتتند، عتتالم نیتتا روح منزلتته بتته کتته( الستتالمهمیعل)یاله
 نفتا در آنهتا یمعتان تحقتق بتا بلکته ستت،ین آنهتا یذهنت میمفتاه ایت یاعتبتار الفا  به راجع ،ادعیه

کننده  و الفتا  البتته. شتودیم ااتیدر یااعل مبدأ از  یا و رسدیم تیتمام به قبوه نصاب دعا
 .5کندیم اراهم را استعداد حصوه نهیزم آنها یذهن میمفاه

گوهرخ اوق طب که در بدن ختود تصتر  و تتدبینفا ناطقه چون  گونه  ر دارد یعت است همان 
کرامتات آمتده می کند. آناه در نبّوات و معجزات و خوارق عادات و  کامنات تصر   تواند در ماده 

گونه است. متثال دستت بتریز بدیر دعا نین باب است. بلکه استجابت و تاثیاست از ا ننتدگان یب ن 
گتوهر آنستومی از یخوانی در اة الکرسی را براخ حفظ نور چشم مییگبارخ و آمی ن حاه نفتا ناطقته 

رد، و به تصتور و تعّمتل و انشتاء ختود در قتوخ و محتاه آنهتا و در اعضتاء و یگرو مییتوجه به ملکوت ن
که توجهات و تصورات نفستانی را در بتدن و احتواه آنجوارح خود اثر می . 6رخ بستزا استتیتتهث گبارد 

ع و نفتوس و یستت، و بته قتدر ارتبتاطش بتا طبتایده نیتز بریتچ چیانسان قابل حشر با همه است و از ه
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کیتابد، و با ایر دارد و تهّثر مییعقوه تهث انی مطتابق لستان یتن ارتبتاط و تعّلتق وحتدت نظتام انستانی و 
استتجابت رستد. بنتابراین در  ه بتهیتط دعتا مطلقتا چته لته و علیحاه و استعداد نفوس و حصوه شرا

که هیدعا با  . 1گردداگاه داعی با دست خالی بر نمیید توّجه داشت 
 وجود استحقاق مطلوب و مورد دعا در داعی.. 9 

 آن بتته زیتتچ هتتر بتته و کتتا هتتر بتته عالمتته طباطبتتایی ذیتتل تفستتیر آیتتاتی آورده استتت  ختتدایتعالی
 او ختتود علتتم طتتهیح در مقتتدار نیتتا نیتتیتع کتته دیتتارمامتتی عطتتا دارد استتتحقاق و تیتت را کتته مقتتدار
 ]  ارمتوده کته چنتان هم است،

َ
ينُ   ُهنوَ  وَ  َخلَقَ  َمنْ  َيْللَمُ  َل أ  خلتق کته کستی ایتآ  2[اْْلَبينّيُ  اكلَّطي

گتاه خلقتش از کنتدمی  و نعمتت کته استت لتا معلتوم .استت خبتر بتا و بیتلط نکتهیا بتا! ستت ین آ
 نمتوده انیتب ریتز هیتآ در زیتن را نیتا کته استت، زیتچ آن ختود نستبت بته زخیتچ هتر رختاخ و بال و نقمت

ها ُهوَ  ويْجَهةج  ليُكٍُّ ]  دیتارمامی ي  شتده نیمعت شیپت از استت اخوجهته زخیتچ هتر یعنتی  بتراخ  3[ُمَوْلُّ
 استت روان اخوجهته ستوخ بته موجتودخ هتر کته است معلوم و. است وجهه آن به رو موجودخ هر که
ينَ  ]  دیتارمامتی میکتر همانین قرآن .است وا حاه به مناسب تییغا و او خود خا  که نَّ  ذك

َ
ينأ  ب

 َ اً  يَُ   كَمْ  اهللَّ ي يْلَمةً  ُمَغّيُّ نَْلَمها ن
َ
وا َحنّتَّ  قَْومٍ  ََع  أ ُ ي نهيمْ  منا ُيَغنّيُّ نُْفسي

َ
يل  فهیشتر هیتآ نیتا و بته حکتم  4[ب

 و دارد دخالتت ابتدیمتی اختصتا  آدمی به که نعمتی آورخ روخ در صالح اعماه و لاا هاختین
 رییتتغ را ختود راتتار زیتن تعالی خداخ دهد رییتغ را خود اعماه و تین کسی وقتی دارد دخالت چون
م   متا و  ]  ارمتود ختودش کته چنتان هتم کند،می امساا آنان از را خود رحمت و دهدمی کم صتاب 

 
تن   أ  م 

تت ص  ة  یمم متتا ب  ب 
ت   ا  تتب  س    ک 

 
تتأ م  ید  ی  تتوای   و   کم فم تتن   ع  ا   ع   بتته رستتدمتتی شتتما بتته مصتتامب از آناتته یعنتتی  و  5[ر  یتتک 

 نیتا حکتم بته کته. کنتدمی عفو را گناهان آن از ارخیبس خدا و دیاکرده خود که است اعمالی خاطر
 وخ بته کته مصتامب از آناته و شتودمتی نتازه آدمتی ستر بتر آناته نت وه در انسانها اعماه زین فهیشر هیآ

صابََ   ما]  دیارمامی زین و دارند، دخالت آوردمی روخ
َ
ي  إَمينَ  َحَسَ ةٍ  مينْ  أ صنابََ   منا وَ  اهللَّ

َ
 ميننْ  أ

يَئةٍ  ُُّ َ   إَمينْ  َس  آناته و استت، تعتالی ختداخ هیتناح از برستد تو به که هاخوبی از یعنی  آناه .6[َنْفسي
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  .1است تو خود هیناح از برسد تو به هابدخ از
کتته اعمتتاه و راتتتا کتتریم بستتیار روشتتن استتت  ر هتتر اتترد در لتتا بتته حکتتم آیتتات متعتتددی در قتترآن 

جبب یا داع وقایع در طوه حیات دنیوی و اخروی او موثر خواهد بود. به بیتان دیگتر ختدا بته مقتدار 
کند لبا انسان در دعا اقتط ختدا را بایتد ب وانتد زیترا خوانتدن غیتر ختدا میاخالصش به انسان عطا 

کتتتار بتتتدون اختتتال  و  آن مستتتماخ از ختتتالی استتتم و معنتتتا، از ختتتالی مثتتتل دعتتتا بتتته دور از استتتت، و 
کارکسی است  دیتتقل روخ از ختود عطتش راتع براخ و است دور آب از که استحقاق و  رایت مثل 

 . 2کند راع را خود عطش و برساند دهانش به تا بردمی آب طر  به را خود دست دو
 درخواست مورد طلب از اسم متناسب )اسماء الهی(..10

ید به اسماء و صتفات الهتی و تتهثیر آنهتا در در ادامه مباح  مربوط به شرایط استجابت دعا با
کتریم نیتتز ذیتل آیتتات بستیاری بتر حفتتظ استماء الهتتی در  کتته قترآن  استتجابت دعتا ب تتردازیم همانگونته 
کید دارد، لتا بایتد خداونتد را بتا نامهتای نیکتو خوانتد و بترای اجابتت نیتز بته  موقعیت مناسب آن ته

 کته شتده عیشتا متردم انیتم ارماینتد می بتاییاسم مناسب آن متوسل شد، در این باره عالمته طباط
گتتر کتته تعتتالی ختتداخ استتماخ از استتت استتمی اعظتتم استتم  مستتتجاب دعتتا ب واننتتد آن بتته را ختتدا ا
 نیچنت بته ختدا حستناخ استماء انیتم در چتون و. مانتدنمتی باز ریتهث از مقصدخ چیه در و شود،می

 استم نکتهیا بته انتدشتده معتقتد انتددهیتند اثترخ نیچن زین( اهلل) جالله اسم در و ااتهین دست اسمی
گتر و داند،نمی را آن بیترک نحوه و حرو  آن کا هر که است حروای از مرکب اعظم  آن بته کستی ا
نتد. ایشتان معتقدنتد  یآمتی در ارمتانش بته و گشتته خاضتع برابترش در موجتودات همته ابتدیب دست
 نت وه بتراخ وستامطی و اسباب و ودهب عالم در مؤثر چند هر -او اعظم اسم م صوصا و -الهی اسماء

رشتتتان ب تتتاطر ین تاثیتتتا کنیلتتت باشتتتند، بتتتوده مشتتتهود عتتتالم نیتتتا در تعتتتالی ختتتداخ ذات از  یاتتت
کته از ناحیته استماء خداونتد در هتر اترد و  به نه است، شانقیحقا خاطر الفا شتان. بنتابراین آثتاری 

رتبه بر حستب عمومیتت در عالم مشهود است به جهت سعه و مرتبه متفاوت است و این سعه و م
کته در نتزد ماستت،  و خصوصیت مفاهیم و حقایق آن اسماء است. مثتل اینکته از موهبتت علمتی 

شتتود و حتتاه آنکتته ختتود ایتتن علتتم و نیتتز قتتدرت و میموهبتتت ستتمع و بصتتر خیتتاه و عقتتل منشتتعب 
 شتود و همتهمیحیات ما در تحتت یتک استم عتام تتر مثتل رازق و یتا معطتی یتا جتواد و یتا متنعم واقتع 

کتته همتتان رحمتتت واستتعه الهتتی استتت قتترار  گیتترد، بنتتابراین ستتعه و میاینهتتا تحتتت استتم عتتامتری 
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کتته در میتتان آثتتار موجتتوده در عتتالم استتت ناشتتی از استتماء و صتتفات الهتتی  عمومیتتت و خصوصتتیتی 
که از لایین منتهی  شتود بته یتک میاست از این رو برای اسماء حسنای الهی عرضی عری  است 

که  یابتد بته نحتوی میلایین آن دیگر اسمی نیست و از بتا  وستعت و عمومیتت یا چند اسم خا  
کتته از آن عمتتومی تتتر استتت تتتا منتهتتی شتتود بتته استتم اعظتتم  کتته بتتا ی هتتر استتمی استتم دیگتتری استتت 
گیرنده تمامی حقتایق استماء الهتی استت و حقتایق استماء دیگتر در تحتت آن قترار  که در بر  خداوند 

 . 1گیرندمی
کته آن ب رگتواران قابل تتوجهی  ینکته کته در ادعیته معصتومین نیتز مالحظته میشتود ایتن استت 

و بترای هتر  انتدهمناسب حا ت روحی خود در زمانها و مکانهای م تلب خداوند را بته ادب خواند
کریم نیز به متا میحاجتی خدا را به اسم مناسب آن  که قرآن  آمتوزد و میخواندند و این روشی است 

کتته مناستتب مضتتمون آن آیتته استتت و میاستتمی از استتماء ختتدا ختتتم همتتواره آیتتات را بتته آن  کنتتد 
که در آن آیات بیان  کند در آخر آیات با ذکر یک یا دو استم بحستب اقتضتای متورد بته میحقایقی را 

کته میلایان  کتتاب آستمانی استت  کته تنهتا  کریم دارد  رساند. و  اهر این ویهگی اختصا  به قرآن 
آمتوزد و میکنتد و علتم بته استماء را بته متا مین مقاصتد ختود استتعماه اسماء خدای تعالی را در بیا

کتتار برد کستتی در  انتتدهاممتته معصتتومین نیتتز همتتین روش را در دعاهتتای منصتتوب بتته ایشتتان بتته  گتتر  و ا
گتویی قترآن بته زبتان دیگتری میادعیه معصومین قدری تهمل نمایتد براستتی بترایش معلتوم  کته  شتود 

گتواه و مصتدق یمشود و از همین جا میخوانده  گتر  که ا توان به حقانیت اممه طاهرین پی برد، چرا 
گواه و شاهد مقامات معنوی و درجات عالی امامتان  همیشه جاوید پیامبر قرآن بوده است بهترین 

کته خواستته که بته دستت متا رستیده استت چترا  و حاجتات هتر  هاعلیهم السالم همین ادعیه است 
کته او در چته عتالمی زنتدگی میمعنوی اوست و معلتوم کسی نشانگر مقام و موقعیت علمی و  کنتد 

کنتد در نتیجته  می کند، دقت در این ادعیه اوج معرات و خداشناسی اممته طتاهرین را اثبتاتمی
کرده و هم راه اجابت را به ما آموخته است و ارمتوده استت  کریم همواره ما را هم دعوت به دعا  قرآن 

کته استماء الهتی از مظتاهر استم  . بته2که چگونته بایتد ختدا را خوانتد عقیتده امتام خمینتی )ره( از آنجتا 
که محاعظم کم بتر یتگها را به نحو وحدت و بستاطت در بتر متیهاست و همه آنط بر آنیاند  رد و حتا

گر اهاست و بر همه آنآن که به مقتام استم یها غلبه و سلطنت دارد، لا ا ن مطلب بر قلب رهروخ 
کته در واقتع اجابتتیبشتود، متیاعظم اعلتی متحقتق شتده روشتن  کننتده او در ابتتدا مظتاهر استم نتد 
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بنتی بته یالّلهم اّنی استللك بمتا تج»د  یگواعظم و در آخر سلوا خود اسم اعظم بوده است. لا می
که همگی به اسم اعظم باز متی«. ن اسللكیح ن رو، بعتد از یتگردنتد. از او منظور اسماء الهی است 

را استم اعظتم یتطلبتد، زرا از اسم ختداخ بت رخ متی ن، او اجابتیبنابرا«. هللا ایااجبنی »د  یگوآن می
کته اجابتت کننتده و نگاهتدار مراتتب و پترورش دهنتده اوستت و از دستتبرد راهزنتان و وسوسته است 

کته بتر همته یکند. ارخ مییکنندگان جلوگ ن نوع طلب اجابت چون اشتاره بته استم اعظتم الهتی دارد 
کتالم ختود را و اجابتها احاطه دارد و انام کننتده  کننده در اوه و آخر و  اهر و باطن است، لبا دعا
کرده و مییبا   . 1«ا اهللی»د  یگوان داده و مییز لاین نید  الّلهم و به همیگواد او شروع 

 و استت شتده میتنظت تّیتمعلول و تیتعلّ  قتانون براستاس نشیآاتر نظتام کته است نیا قتیحق
 میمفتتاه و الفتتا  بتتا نتته شتتود،یمتت اداره آن براستتاس و استتت محتت  قتتتیحق میتستتل ینظتتام نیچنتت
 قتتانون طیشتترا نیتتتریاصتتل از یکتتی معلتتوه، و عّلتتت نیبتت تیستتن  و یهمتتاهنگ وجتتود رایتتز  یذهنتت
 راتع هتوا کنتد،ینمت عطتش راتع گرمتا متثال   شتود ینمت زیچ هر عّلت یزیچ هر رو نیا از. است تیعلّ 

 بتا کته یذهنت میمفتاه ایت دیتآیم دیتلد هوا ارتعاش با که یفظل اسم ن،یبنابرا ....و کندینم یگرسنگ
 پرنتده، خلتق متار،یب یشتفا بتا یتّی سن  گردد،یم لیزا آن تصّور عدم با و شودیم جادیا ذهن تصّور
 یواقعتت و یقتتیحق ،ینیتکتتو امتتور از یهمگتت کتته) آن ماننتتد و عصتتا شتتدن مردگتتان، اهدهتتا کتتردن زنتتده
 و حاصتلیبت یرنجت م،یمفتاه و الفتا  انیم در اعظم اسم از وجوجست جهت نیا از. ندارد( است
 قتتتیحق بته کتته یکست لهیوستت بته متعتتاه خداونتد یاستتما از یاستم هتتر تلفتظ .استتت ثمتریبتت یتالشت
 اثتربی گرنته و استت اثترب ش کترده، برقترار ارتبتاط آن بتا یروح لحا  از و شده لینا اسم آن یمسّما

 مانیستتتل حضتتترت دستتتت در تنهتتتا کتتته شتتتده فتتتتهگ یمانیستتتل انگشتتتتر دربتتتاره آناتتته ریتتتنظ استتتت 
 .داشت تیخاص (السالمهیعل)

 2 ینینگ نقش دهد تیخاص چه       نباشد یمانیسل انگشت گر
 و یبنتتدگ مقتتام در انستتان کتته مقتتدار هتتر( الستتالمهمیعل) عصتتمت تیتتب اهتتل ات  یتتروا استتاس بتتر
 مقتتدار همتتان بته و کنتتدیمت دایتتپ شتباهت ییختتدا صتتفات بته مقتتدار همتان بتته رود،یمت بتتا  طاعتت

 هتر و گتردد ستبحان یختدا اعظتم استم مظهتر تواندیم که آنجا تا شودیم خدا صفات و اسما مظهر
  .3دهد انجام نیتکو نظام در یاله اذن به کند، اراده که را یکار

کنهمیامیر مومنان علی علیه السالم در این باره   چیهت یبترا یتعال یبار اقدس ذات ارمایند  
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عتتد درکتتهی  »  ستتتین شتتناخت قابتتل یالهتت یایتتاول و اءیتتانب یحتتت کتتا  غتتو  نالتتهی و  الهمتتم بم
 گتترانید رو نیتتا از. دارد معراتتت د،یتتبا کتته گونتتهآن ختتود، ذات بتته کتته خداستتت ختتود اقتتط .1«الفطتتن

 و او یذاتتت صتتفات تیتتفیک شتتناخت در یفتتیتکل کتته چنتتان ندارنتتد  ختتدا ذات معراتتت در یفتتیتکل
کتنتتاه کنتته یذاتتت صتتفات تیتتفیک چتتون ندارنتتد  آنهتتا ا تتعیم  لتتم»  ستتتین شتتناخت قابتتل زیتتن آنهتتا و   طل 
 ذات آن بتتا م لوقتتات نیبتت اّتصتتاه حلقتته یالهتت یحستتنا صتتفات و استتما .«صتتفته دیتتبتحد العقتتوه  
کتناه و ذات ادراا توان انسان که هر چند رایز است  اقدس  یهستت کنته بته تواندینم و ندارد را آن ا

هتای   لتم و»  ستتین بستته کامتل طتور بته او معراتت راه کنیلت ،ابتدی راه خداوند وجود قتیحق و ب  جم  ح 
راتتته واجتتب عتتن ع   کتته بفهمتتد توانتتدیمتت نشیآاتتر نظتتام در تهّمتتل بتتا انستتان عقتتل کتته معنتتا نیبتتد .«م 

 ب،یتمج ل،یتوک ،یهتاد جتواد، ،یشاا رازق، خالق، مانند یینکو خصاه و صفات یدارا خداوند
گرچته ن،یبنتابرا. است... و منتقم قاب ، باسط، م،یرک د،یمج د،یحم ط،یمح مالك، مستعان،  ا

کتنتاه تتوان نگرژر  عار  چیه یغّواص و شیبلند اند میحک چیه اکر شه ر  نتدارد، را یالهت ذات ا
 بته یکست هتر یعنتی بتود  خواهتد هاانسان همه مقدور ،یو صفات و اسما با او یاجمال شناخت اما

 یاستتما قیتتطر از و ببتترد یپتت او یحستتنا یاستتما بتته آثتتار، هرا از توانتتدیمتت ختتود یوجتتود مرتبتته انتتدازه
 خلتق یمعنتو و یعتاطف ارتبتاط راه گر،ید یسو از .دیبگشا ذات صفات و ذات به یااهیدر حسنا

 یختتدا از تقاضتتا و درخواستتت هنگتتام ستتالك انستتان   و استتت و صتتفات استتما نیهمتت زیتتن ختتالق بتتا
 «یشتاا» استم بته را او شتفا درخواست یبرا مثال   خواند یم آن مناسب صفت و اسم با را او سبحان

 نینفتر یبترا و «غفتور» و «غّفتار» ،«غاار» اسم به را او مغفرت، درخواست یبرا و خواندیم «یمعاا» و
 را او گتر،ید یامتداد یهتاخواستته از یاریبست یبترا و «منتتقم» و «العقاب دیشد» اسم به را او  الم،

( الستتتتالمهیعل)علتتتتی  عاراتتتتان ریتتتتام. طلبتتتتدیمتتتت... و «درقتتتتا» ،«یغنتتتت» ،«رّزاق» ،«واهتتتتب» استتتتم بتتتته
  ندیارمایم

گتتر  شتتوم ختتارج یالهتت قتتّوه و حتتوه از»  دیتتبگو دیتتکن وادارش د،یتتده قستتم را ی تتالم دیخواستتت ا
گر گتر چون  «... ا گتر امتا. شتد خواهتد عقتاب سترعت بته دیتبگو درور ا  نتدارد كیشتر کته ییختدا بته ا

 در کته هرچنتد استت، ستوده یگانگی به را خدا با خره ونچ شود ینم عقاب عایسر کند، ادی قسم
ه هندیمی أردمت دإذا الظامل أحلفوا»  باشد دروغگو گفتارش تده  و اهَّلل حدل  مد  ء  یبر بأنع ده قوع  هبدا حلد  إذا فإنع
د  بداهَّلل حلد  إذا و العقلبة  وجل كاذبا   ده عاجدل ی مل هدو إالع  إلده ال یالع دا قدا ألنع بتا توجته بته  .2«تعدای اهَّلل وحع
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کتترد شتتناخت ختتدایتعالی و استتماء میایتتن ستت ن امیرالمومنتتان علتتی علیتته الستتالم  تتتوان استتتنباط 
حستتنای او موجتتب اتصتتاه م لتتوق بتتا ختتالق استتت، و از شتتروط رستتیدن داعتتی بتته خواستتته اش 

کتتریم بتته متتا می کتته بتترای هتتر حتتاجتی ختتدا را بتتا استتم مناستتب آن میباشتتد. همانتتین قتترآن  آمتتوزد 
 یتکمیلتی بترا قتت،یحق در شود،یم ذکر یقرآن اتیآ از هیآ هر آخر در که ییحسنا یاسماب وانیم. 
  استت آمتده منااقتان دیتتهد در متثال   دارد  مضتمون آن با تناسب و است هیآ آن یمحتوا و مضمون

گر ( 1أبصتارهم و بستمعهم لتبهب اهلل شتاء ولتو)... رد یتگیمت را منااقتان چشتم و گوش ب واهد، خدا ا
 ختدا ایتآ کته کنتد سؤاه ای دیترد یکس است ممکن کنیل است، تمام هیآ یمحتوا د،یتهد هتج از

  دیتارمایم هیآ دنباله سؤاه در به لاسخ و دیترد نیا راع یبرا میکر قرآن دارد  را یکار نیچن قدرت
 . 2(ریقد ء  یکّل ش یعل اهلل طّن ) است قادر یزیچ هر بر بلکه دارد، را کار نیا قدرت تنها نه خدا

کته داعتی در استم اتانی شتود، و چتون یا استم دیتدعوت خداوند بته استم اعظتم  گتر بته آن استت 
شتود. و در دعتاخ ستمات میگتردد و دعتا مستتجاب میت استم در او  تاهر ّی اانی در آن شد خاصت

و استم «. ت بته علتی مغتالق ابتواب الستماء للفتتح بالرحمتة انفحتتیتباسمك التبخ اذا دع»است  
کتتته أممتتتهیخاصتتت اعظتتتم داراخ وقتتتتی بتتتدان استتتم ختتتدا را  -هم الستتتالمیعلتتت -ت همتتته استتتماء استتتت 

کتردن و شتفا دادن ا هتار متی شتدند هتر معجتزهخواندند و بدان متحقق متیمی کردنتد از مترده زنتده 
کتته متتیعتتت، و همتتان متتییمتتاران و ختترق قواعتتد طبیب کتته شتتد  خواستتتند، و آن از استترار امامتتت بتتود 
کته در ادعیت3تت آن بر ما مجهوه اسیفیک کتریم از زبتان  ایه. حتاه مناستب استت بتدانیم  کته قترآن 

شتود استم میپیامبران نقل نمتوده استت خداونتد بتا استم رب خوانتده شتده استت و از اینجتا معلتوم 
که برای بیان هر حاجتی از زبان هر ساملی مناسب است. و شاید سترش « رب» اسمی است جامع 

کتته ربوبیتتت در برابتتر عبود گفتتته شتتده  بنتتدگی ایتتن باشتتد  کتته  یتتت استتت و بتته همتتین جهتتت استتت 
که غایت آن رسیدن به مرتبه ربوبیت استت و لتبا عراتا هتر دو نتام را بته انستان نستبت  گوهری است 

کته مربتوب میدهند و می گویند  انسان به حسب  اهر و بعد جستمی و خلقتی اش و از آن جهتت 
عد روحی و معنوی اش خلیفته خداستت و است و به اعتبار باطن و ب« عبد»ذات حق تعالی است 

کند رب است، و به جهت همین مرتبه ربوبیت حضرت آدم و همانین عبودیتت میتربیت عالم 
کتته ختتدا او را خلیفتته ختتود قتترار داد تتتا بتته جهتتت ربتتوبیتش آناتته را بنتتدگان نیتتاز دارنتتد از ختتدا  او بتتود 

کند و برای هر کند و به حسب عبودیتش به آنان ابالر  یاات  اردی از ااتراد انستان نصتیبی از ایتن  در
                                                                            

  .20 آیه بقره، سوره 1
 .158-159   ،3جلد ،مقربان فناي ادب 2
کلمه،حسن زاده آملی،  3  .61،    2ج هزار و یك 
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که بواسطه آن به تدبیر آن چه به او متعلتق استت قیتام  کنتد  ماننتد تتدبیر ستلطان میخالات است 
در مملکتش و تدبیر صتاحب منتزه در منتزه و لتایین تتر از آن تتدبیر شت   در بتدنش امتا بتا ترین 

کامل تعلق دارد  .1مرتبه به انسان 
 رعایت ادب دعا  .11

یتادی بتا  در کته ارتبتاط ز تکمیل مباح  استجابت در باب آداب دعا نیتز بایتد ست ن بگتوییم 
موضتوع استتجابت داشتته و رعایتت آداب دعتا ختتود یکتی از شتروط استتجابت خواهتد بتود. عوامتتل 
بسیاری جزء آداب دعا برشمرده شتده استت، شتارحان حکمتت متعالیته نیتز در ایتن بتاره از آیتات و 

یم  میکه در اینجا به شرح آن  اندهروایات الهام لبیرات  پرداز
بستم »براساس آناه در منابع روایی ما آمده است بایتد دعتا را بتا  بنظر عالمه طباطبایی -11-1

کاری این دستور بیان شده است تا بتا نتام ختدا « اهلل الرحمن الرحیم کنیم البته برای انجام هر  آغاز 
کند کار رنو و بوی خدایی پیدا   . 2آن 

کتتریم بتته متتا  -11-2 کتته قتترآن  کتته ختتدا را بتتا استتماء مییکتتی دیگتتر از آدابتتی  آمتتوزد ایتتن استتت 
ُْسنني]حستتنایش ب تتوانیم   ُْ ْسننماُء ا

َ
ي اْْل َّ ننُدوَن ف َو هللي يننَن يُلْحي يهننا َو َذُروا اَلَّ يهي  إَنناْدُعو ُ ب ْسننمائ

َ
أ

تصتتا  دارد، لتا او را بتتا آنهتتا کتو بتته ختدا اخییعنتی  و نامهتتاخ ن  3[َسننُيْجَزْوَن مننا انُننوا َيْلَملُننونَ 
کتهخ متییب وان که در مورد نامهاخ او بته  کسانی را  کنیگراد، و  کته بتهیتنتد رهتا  [ آناته ]ستزاخ د. زودا 

کانجام می . اساسا وسیله ارتباط جهتان خلقتت و خصوصتیات موجتود در ااتیفر خواهند یدادند 
ه معراتتت ایتتن استتماء همتتان اشتتیاء بتتا ذات حتتق تعتتالی همتتان استتماء و صتتفات الهتتی استتت و را

کمتتا ت در عتتالم خلقتتت وجتتود دارد یقتتین  کمتتا ت عتتالم خلقتتت استتت و از مشتتاهده  مشتتاهده 
کمتتا ت استتت و از دیتتدن نقتت  و حاجتتت موجتتودات حکتتم می کتته خداونتتد مستتمای آن  نمتتاییم 
کمتتا ت در جهتتان وجتتود دارد از متتی کمتتا ت استتت، لتتا آناتته از  کتته ختتدایتعالی منتتزه از آن  کنیم 
کمتاه یتا خد گراته است و هر موجودی بتا توجته بته ستعه وجتودی اش  تر   ای سبحان سر چشمه 

کما ت الهی است و مظهر اسم یا اسماء خداوند است و قوامش به آن اسم بستگی دارد، بنتابراین 
که از ناحیه اسماء خداوند در ما و در عالم ما مشتهود استت از جهتت ستعه متفتاوت استت و  آثاری 

. پیتامبر صتلی اهلل 4حستب عمومیتت و خصوصتیت مفتاهیم و حقتایق آن استماء استتاین ستعه بتر 
                                                                            

 .661ش، چاب سوم،  1385نشر الب  م میم، قم، ، دروس معرفت نفس، حسنحسن زاده آملی،  1
 .25،  1ج، المیزان 2
 .180اعرا ،  3
 .150  ،ش 1377منسوب به امام صادق )علیه السالم(، تهران،  ،همصباح الشریعشرح  گیالنی، عبد الرزاق، 4
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 او ریتغ از را ختود خاطر. است ب رخ و میعظ همه پروردگار، درباره اسم اعظم چنین ارمودند  نامهاخ
 البّتتته کتته دارخ، کتته حاجتتت هتتر او از بطلتتب و ختتواهی، کتته استتمی هتتر بتته را او ب تتوان و کتتن ختتالی

 اعتبتار بته الهتی نامهتاخ در تفتاوت گتر،ید نتام از تترمیعظت نامی او براخ از تسین و. است مستجاب
 اختتتال  بتته وابستتته اجابتتت، عتتدم و اجابتتت و نکتتردن و کتتردن ریتتتهث استتت، و توّجتته کمتتی و ادتییتتز

 . 1است توّجه مراتب
کته ایشتان  -11-3 ادب دیگر اینکه بر پیتامبر صتلی اهلل و اهتل بیتت علیته الستالم درود بفرستتد 

کته ارمودنتد  دعتا در یتظاهر اسماء حسنای الهی هستند. از امتام صتادق علیته الستالم روام کترده  ت 
 . 2لا پرده استجابت هست تا بر محمد و آه او صلوات ارستاده شود

کنتتد. آیتته اهلل حستتن زاده آملتتی بتتا اشتتاره بتته  -11-4 گناهتتان ختتویش توبتته  همانتتین داعتتی از 
کمیل)ختتدا کتته دعتتا را حتتبا متتییتتا بیاحادیتت  و ادعیتته هماتتون دعتتای  گناهتتانی  کنتتد. امرز متترا از 

کتته بتتالء را اترود متتییتتا بیختدا گناهتانی  گناهتتان را از آداب دعتتا  آورد.( در آداب دعتتاامرز متترا از  توبته از 
 .3اندهشمرد

کته ایتن  -11-5 دیگر اینکه با تضترع و تتبلل در پیشتگاه خداونتد حاجتت ختود را ا هتار نمایتد 
گتاه چتاره جوییحالت نشانگر همان اضطر انستان راه  هتایار و بیاارگی است به عبتارت دیگتر هتر 

کتریم نیتز میبه جایی نبرد اضطرار او باع   که خدا را بتا تضترع و بنتدگی ب وانتد. توصتیه قترآن  شود 
کتته در هتتر حتتاه ختتدا را از روی ختتو  و هتتراس و بتتا تضتترع ب وانیتتد    َو اذُْ ننْر َربَّننَ  ف]آن استتت 

َ  تََّضًُّْ  ي َو اْآصنالي َو َل تَُكنْن مينَن الْغناإيليَ َنْفسي يالُْغنُدوُّ   4[ َو خيَفًة َو ُدوَن اِْلَْهري ميَن الَْقْولي ب
اد یتصتداخ بلنتد، ش، پروردگارت را بامدادان و شامگاهان با تضرع و تترس، بتیییعنی  و در ده خو

ُكْم تََّضًُّْ َو ُخْفَيًة إينَّنُه َل اْدُعوا َربَّ ]کن و از غااالن مباش. همانین در آیه دیگری آمده است  
گبرنتتدگان را یتتیعنتتی  پروردگتتار ختتود را بتته زارخ و نهتتانی ب وان  5[حُیيننبُّ اكُْمْلَتنندينَ  کتته او از حتتد  د 

اازایتتد. پوشتتاندن دعتتا و ستترخ انجتتام میدارد. ستتوز درون و لنهتتانی دعتتا بتتر خلتتو  آن دوستتت نمتتی
. امتام خمینتی )ره( نیتز در آداب الصتلوه بته تضترع و 6کنتددادن آن خلو  در طلب را بهتر حفظ می

                                                                            
 .225،  8، جالمیزان 1
           .274،  مکارم االخالق طبرسی، 2
کر و مبکور،   رساله نور علی نور در ذ 3  . 167کر و ذا
  205ا عرا   4
 .55 ا عرا ، 5
 .59 ،2ج ،تفسیر المیزان 6
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کستتاری متتا 1انتتدهنگتتام درخواستتت حاجتتت اشتتاره نموده زاری در . البتتته ا هتتار ذلتتت و تضتترع و خا
کنتد.  کته بتوانتد بتا اعمتاه ختود اثتری در ختدا ایجتاد  کمتتر از آن استت  برای خدا سود ندارد و انسان 

ارمایتد و در اثتر آن ایمتان و معراتت میا تی را عطتا خداوند با ایاضیت خود و از سر لطب بته متا حت
یاد  گتر میما را ز گرداند. آناته بتین متا و او حامتل استت ایتن انانیتت و غترور و خودلستندی ماستت. ا

کته مشتموه  هتاانسان ایتن پرده گتاه استت  را بتدرد و در مقابتل ختدا ختود را ذلیتل و بیاتاره ببینتد آن 
کته رحمتت واستعه و اتی  الهتی هماتون آبشتاری داممتا در گیرد، چترمیرحمت واسعه الهی قرار  ا 

تواند خود را مشموه ایوضتات الهتی نمتوده و اجابتت میحاه ریزش است و انسان با تضرع و زاری 
 .2خواسته اش را طلب نماید

 بتتر را بلنتتد یصتتدا کنتتد، مطتترح آهستتته داعتتی دعتتا را کتته استتت آن دعتتا دیگتتر آداب از -11-6
 تجتتاوز دعتتا حتتد از و استتت یمعتتتد دیکشتت ادیتتار دعتتا هنگتتام یکستت استتت، چناناتته تتتهدب ختتال 
  .3ستین یدور موجود خداوند رایز کرده 

 مشتروع تعالی، خداخ از کندمی طلب چه آن که خود با کند همانین داعی باید اکر -11-7
 از ایتتکنتتد متتی طلتتب مشتتروع جهتتت از ایتتآ کتته کنتتد اکتتر استتت، مشتتروع کتته آن از بعتتد و نتته  ایتت استتت
 جهتت از را متاه که کند تهّمل خود با خواهد،می خداوند ماه از گاه هر که آن مثل. نامشروع جهت
امتتام صتتادق علیتته . 4ااستتده أغتتراض و حّکتتام بتته ربتتط بتتراخ از ایتت خواهتتدمتتی اهیتتع توستتعه و معتتاش

کتته ختتاطر را بتته ختتدا ب رگتتوارخ و عظمتتت داعتتیارماینتتد  لتتا از اینکتته میالستالم نیتتز   و قتتادر او آورد، 
کتت از را نجتات بایتد راه ممکنتات، همته بته است توانا میتان آن دو را  و بشناستد شترّ  از را ریتخ و هال
کت باع  چه آن خدایتعالی از تا .دهد ارق  و استت منجتی کته آن گمان به است را نطلبد، او هال
کتك، و نجاتتك طترق اعتر  و  کته کردنتد اشتاره معنتی نیتا بته و .بودن ریخ گمان به را شرّ   الیکت هال

کتك، هیا عسی ءیبش اهلل تدعو  را ختود نجتات راه بشتناس  عنتیی .5نجاتتك هیتا اّن  تظتّن  أنتت و هال
کت زخیچ به را خداخ ن وانی تا هالا، راه از گمتان و است، او در تو که هال  داشتته او در نجتات تو 

 باشی.
                                                                            

ش، چتتاب 1388، تهتتران، مؤسستته تنظتتیم و نشتتر آثتتار امتتام خمینتتی انتشتتارات ،آداب الصتتلوه،موستتوی خمینتتی، ستتیدروح اهلل 1
 .351  ،شانزدهم

، چتاب اوهش،1379و پژوهشتی امتام خمینتی، قتم، انتشتارات مؤسسته آموزشتی  ،بر درگتاه دوستت، محمدتقی ،مصباح یزدی 2

 190. 
 .211-212   ،عبادات حکمت ،جوادی آملی 3
 .146-145    الشریعة، مصباح گیالنی، 4
 همانجا. 5
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د، و بترای از آداب دیگر اینکه داعی دعایش را نسبت به مومنین و مومنات تعمتیم دهت -11-8
کته هرگتاه دعتا  کنیتد چهتل متومن را میآنان نیز خواهان خیر و صالح باشتد، در روایتاتی آمتده استت 

یتتد تتتا دعایتتتان مستتتجاب شتتود  کنیتتد و بتتر ختتود مقتتدم بدار . و ایتتن نشتتانگر اهتمتتام استتالم بتته 1یتتاد 
که خصوصی ترین رابطه بتین اترد و خداستت آ که حتی در دعا  ن سرنوشت اجتماعی انسانهاست 

کته را توصیه نموده است. کته دعتا  به همین جهت در روایات متتواتری آمتده استت  یکتی از متواردی 
 . 2حتما مستجاب است دعای برادران در لشت سر و غیاب آنهاست

کتته برختتی میانت تتاب زمتتان و مکتتان مناستتب نیتتز از ادب دعاستتت  لتتا معلتتوم  -11-9 شتتود 
د، در روایات اممه اطهار اوقات مناسب برای دعتا اوقات انسان آمادگی روحی و معنوی بیشتری دار

کته در  ها  هنگام وزش باد و زواه ستایهاندهرا اینطور آورد ) هتر( و نت وه بتاران و ری تتن ختون شتهید 
گشتوده  گفتتن اذان و برختتورد میایتن اوقتات درهتای آستتمان  شتود و همانتین هنگتتام قرامتت قترآن و 

کلی هر زمان  که برای انسان حالت رقت قلبی و آمتادگی روحتی اتراهم لشکریان حق و باطل و بطور 
گتاه طلتب حتاجتی  کته هتر  شود. چناناه امام صادق علیته الستالم ارمودنتد  لتدرم را شتیوه ایتن بتود 

بوییتد و بته میداد و بتوی ختوش متینمتود چیتزی صتدقه میکرد وقت  هر بتود و چتون آهنتو آن می
ضرت یعقوب علیته الستالم نیتز وعتده استتغفار . ح3کردمیرات و برای حاجت خود دعا میمسجد 

کتته درهتتای  کتته ستتحر هنگتتامی استتت  و دعتتا بتترای ارزنتتدان را بتته ستتحرگاهان تتتهخیر انتتداخت. چتترا 
  .4شودمیشود و حاجات ب رخ بر آورده میتقسیم  هاآسمان باز است و روزی

زا دارد و مطلقتا ر دعا و احواه داعی، دخلتی بستیبه عقیده استاد حسن زاده آملی اوقات در تهث
ب و یتب استت و انستان را بته غیتل، غیته و اذکار و خلوت و اکر شهنی شایسته دارد. لیشب در ادع

کته انستان را کشاند و میباطن می رساند. شب هنگام ان واخ از خلق و انقطاع از مشاغل روز استت 
ده یبته توّحتد نرسترسانند، و تا انسان کشاند و خلوت و وحدت به توّحد میبه خلوت و وحدت می

کات عقلی و س که تعّلق با تعّقل جمع نمیر انفسی نامل نمییاست به ادرا ستت یشود. شك نگردد 
ه از اتتتم مناستتبات استتت چنانکتته متتاه مبتتارا رمضتتان بتتراخ نفتتوس مستتتعّده اثتتر ّیتتکتته مناستتبات زمان

 بتا ابتد،ینمتی صتورت الهتی معتار  جمعتی صتور بته لیتن ختاطر اضطراب همانین با. 5نی داردیتکو

                                                                            
 .389، عده الداعی 1
کافی کلینی، 2  .284  4ج اصول 
 .245، باب ا وقات التی ترجی ایه ا جابه،  4، جهمان 3
کافیامام رضا علیه السالم،  4   .477،  2، جاصول 
 .58،  رنور علی نوحسن زاده آملی،  5
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 .1دهندنمی ستهیشا اثر و گردندنمی خال  و صاای دعا و ذکر نفسانی هواجا و نفا  یحد
کتته بایتتد در خطتتاب و مناجتتات توّجتته بتته حتتق -11-10  از دیگتتر ادب دعتتا حضتتور قلتتب استتت 

گر نه دعاء با انصترا  قلتب بته غ ر و عتدم توّجته بته حتق ستبحانه محت  ستوء ادب یتتعالی باشد و 
  .2آورداورده و به اجابت نزدیک نیست بلکه بعد مییعا قرب نن دیاست، و ا

 اصرار بر دعا .12
ن یتتکتتی از راههتتاخ استتتجابت آن استتت، ستترش هتتم ایبنظتتر عالمتته طباطبتتایی اصتترار در دعتتا 

کتته دعتتا بستت کتتردن، قلتتب را صتتفا متتییاستتت  . ایشتتان بتته روایتتتی در ایتتن خصتتو  نیتتز اشتتاره 3دهتتدار 
کته ارمودنتد  دعتا قضتاخ مبترم و حتمتی را بتر یلسالم روانمودند  از امام صادق علیه ا ت شده است 

کنیگردانتتد، لتتا دعتتا بستتمتتی کلیتتار  کتته  کلهتتا و رستتتگارخد همتته رحمتتتیتتد،  د برآمتتدن هتتر یتتهتتا و 
کته یچ درخ نیرستند مگتر بته دعتا، چتون هتحاجت است، و مردم به آناه نزد خدا دارنتد نمتی ستت 

کوبیوقتی بس کوبنده بیار   .4از نگرددده شود به روخ 

 گیری  نتیجه
کنتد لتیکن تحقتق ایتن وعتده منتوط  که دعای نیایشگران را اجابت  خداوند متعاه وعده داده 
که حقیقتت دعتا عبتارت  به تحقق حقیقت دعا از سوی داعی است پیش از این توضیح داده شد 

که انسان خود را در برابر خداوند متعاه نیازمند مطلتق ببینتد و بتا پرستت ش او در صتدد است از این 
کتته ختتود را نیازمنتتد مطلتتق بتته  .جلتتب عنایتتت و رحمتتت او بتتر آیتتد از غیتتر او  ،بینتتدمینیتتاز بیکستتی 

به س ن دیگر خواندن خداوند متعاه با خوانتدن غیتر او تفتاوت  .پیونددمیگردد و به او میمنقطع 
حاه انقطتاع همتان  خواند  نمیجوهری دارد و تا حاه انقطاع به انسان دست ندهد در واقع خدا را 

کتته روایتتت شتتده از  کتتردن ده از غیتتر ختتدا شتتده استت. چنتتان  کتته از آن تعبیتتر بتته ختالی  حتالی استتت 
کتترم )صتلی اهلل علیتته و آلته( دربتتاره کردنتتد یپیتامبر ا هتر استتمی از   ) ایشتان ارمتتود ،استم اعظتتم ستؤاه 

کتن و او را بته هتر است ،لا دلت را از هتر چته غیتر اوستت ،خداست هاینام کته اتارر  ختواهی میمی 
 (ب وان

که بیان شد رابطه تنگاتنگی بتا معراتت انستان نستبت بته ختدای تعتالی  اجابت دعا همانطور 
                                                                            

 .56،  همان 1
کر و مبکورهمو،  2  .80، صرساله نور علی نور در ذکر و ذا
 .59،  2ج المیزان، 3
 .295  ، 93ج  االنوار،بحار، مجلسی 4
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که معرات و شناخت موجب ایمان و اعتقتاد بته اجابتت  شتود و تتا انستان نستبت بته میداشته چرا 
کاای نداشته باشد یقین برایش حاصتل  و شتود لتا مباحت  توحیتدی نمیچیزی شناخت و در  

شناخت اسماء و اینکه مجیبی جز او نیست از مسایل مهم رستیدن بته مطلتوب استت. همانتین 
کته متورد دعتا از  کاای به قوانین و اسباب مسببات در جهتان داشتته باشتد و بدانتد  داعی باید توجه 

الهتتی مطتتابق بتتا هتتوی و  هایشتتود نتته اینکتته ستتنتمیمستتیری هماهنتتو بتتا قتتوانین آاتترینش حاصتتل 
کند. البته این اسباب به تنهایی و بدون اذن الهی هیچ اثری ن واهند داشتت. هوس انسان ت غییر 

کار و تالش خود  تواند از موجبات رستیدن بته مطلتوب باشتد و میاز طرای دیگر طهارت در انسان و 
 عدم توجه به نیک و بد اعماه از موانع اجابت است. 

کتته در محضتتر خداونتتد ینکتته ادب اقتضتتا میانتیجتته  و  یط  تتاهریمتعتتاه آداب و شتتراکنتتد 
کردن را رعا یبتتتاطن کنتتتیتتتدعتتتا گتتتر بتتتا مراعتتتات عوامتتتل متتتؤثر در استتتتجابت دعتتتا، دعا م ویت  متتتان یا

گبشتتته از مصتتلحت کتته علتتت مهتتم و یتت، حتتق ایالهتت یهتتاها و حکمتمستتتجاب نشتتد،  ن استتت 
گنتاه و معصتیا شویرا در خودمان جو یاساس کاتر اوقتات  کته در ا ه و جتاد حجتاب نمتودیت، ایم چترا 

کته ایمانع استتجابت دعتا م گناهتان در قالبیتگتردد  و م تّرب  یم تلتب بتوده و آثتار منفت یهتان 
  .خود را همواره به دنباه دارند
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کلیه اختاله پیشراته و برگشت نالبیر عملکرد مقدمه و هدف: بته عنتوان یکتی . باشدکلیه می نارسایی مزمن 

گستترش پیتدا نمتوده استت از ایتن رو مطالعته بتا هتد  ارتبتاط عمتل بته  از مشکالت رایتج ستالمتی در دنیتا 
 نجام شد.دینی با رنج در بیماران دیالیزی ا هایباور

کتتار: نفتتراز  130بتترروی بیمتتاران همودیتتالیزی بتته تعتتداد 1397ایتتن مطالعتته توصتتیفی همبستتتگی در ستتاه  روش 
کاووس انجام شد.ابزار جمع اوری اطالعات پرسشتنامه عمتل بته باور گنبد   هتایبیماران همودیالیزی شهر 

شتد spss16ع اوریتوارد نترم ااترازدینی معبد و پرسشنامه تجربه و ادرا  رنتج استکال بود.اطالعات بعتد از جمت
یتانا و تتی مستتتقل و  کته توستط امتار توصتیفی)جداوه.میانگین.انحرا  معیتتار(و امتار استتنبازی )انالی وار

گرات. (پیرسون و من ویتنیضریب همبستگی   صورت 
یمتاران و میتزان رنتج ب 16/72 + 36/11دینی را با میانگین و انحترا  معیتار  هایمیزان باور به عمل :هایافته

نشتتان داد. آزمتتون ضتتریب همبستتتگی استت یرمن اختتتال  معنتتی داری را بتتین عمتتل بتته  28/37 + 94/6را 
که با اازایش باور به عملr،03/0=P= -18/0باورهای دینی با رنج نشان داد ) دینی میتزان رنتچ  های(طوری 

کمتر   شد.میبیماران 
گیتتری: کتتاهش رنتتج در بیمتتاران دیتتالیزی مو باتوجتته بتته اینکتته عمتتل بتته باورهتتای دینتتی نتیجتته  شتتود. میجتتب 

تواند بتا در  نیازهتای معنتوی بیمتاران میمسلولین و دست اندرکاران بهداشتی به خصو  تیم پرستاری 
کاهش رنج کمک به راع این نیازها موجب   و اازایش سازگاری در بیماران شود و 

کلیدی:  عمل به باورهای دینی، رنج، همودیالیز کلمات 
 

mailto:h_hojjati1362@yahoo.com
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 همقدم. 1
کلیه اختاله پیشراته و برگشت نالبیر عملکردکلیته می باشتد. بته عنتوان یکتی نارسایی مزمن 

گسترش پیدا نموده است درصد مردم دنیتا بته 3تا2. امروزه (2, 1)از مشکالت رایج سالمتی در دنیا 
باشتد. مییتک میلیتون نفتر جمعیتت مورد در 242. میزان شیوع آن در جهان (3)باشندمیآن مبتال 

کنتت(4)شتتودمیدرصتتد بتته ایتتن میتتزان ااتت وده 8هتتر ستتاه حتتدود میلیتتون نقتتر در 3/26ون حتتدود. هتتم ا
کلیه رنج    .(5)برندمیسراسر دنیا از بیماری نارسایی مزمن 

کتته دچتتار  هتتایبراستتاس امتتار ارامتته شتتده از ستتوی مرکتتز پیونتتد بیماری ختتا  تعتتداد بیمتتارانی 
کلیه هستند حدود بیمتار جدیتد بته ایتن 4000. ستا نه حتدود(6)باشتد مینفتر 25000نارسایی پیوند 

کلیتته در ایتتران ایتتن در3کتته در برابتتر نتترخ جهتتانی  (4)گتترددمیتعتتداد اضتتااه  صتتد نارستتایی متتزمن 
 (7)شودمیدرصد جمعیت را شامل 10اختاله 

کته حتدود  . (8)نیتا تحتت درمتان بتا همودیتالیز هستتندمیلیتون نفتر در د 4/1ت متین زده شتده 
امتروزه ایتن روش درمتانی رشتد  (7)میلیون نفر خواهد رستید 5/3میالدی به 2020این میزان تا ساه 

گیری را داشته است   (9)چشم 
کلیتوی در ایتران، تحتت درمتان بتا همودیتالیز 50تقریبا بتیش از   .(10)باشتندمیدرصتد بیمتاران 

کلیته شتده استت ولتی ایتن (11)هرچند همودیالیز موجب اازایش طوه عمتر بیمتاران نارستایی متزمن 
م صتو ، نظیتر  هتایهای متعتدد و نیتاز بته مراقبتبیماران به دلیل مراجعه مکرر و بستری شدن

یتتم غتتبایی، تصتتویر ذهنتتی و تتاهر بتتدن یتتادی در زنتتدگی ختتود و  هایدارای محتتدودیت ،رعایتتت رژ ز
  .(12, 8)باشندمیخانواده 

, 13)آیتدمیبه عنوان یکی از مهمترین عوارض بیماری همودیالیز بته شتمار درد و رنج بیماران 
. یکتتتتی از علتتتتل درد و رنتتتتج در بیمتتتتاران همودیتتتتالیزی تغییتتتترات استتتتت وانی و ختتتتونی ناشتتتتی از (14

کیفیت زنتدگی  رنج به عنوان یک عالمت شایع بیماران هودیالیزی بر روی (15)باشدمیهمودیالیز 
گتتتبار  هتتتایو انگیزه زیتتترا بیمتتتاران همودیتتتالیزی مبتتتتال بتتته  (17, 16)باشتتتدمیدرمتتتانی بیمتتتاران تتتتاثیر 

یتتادی نظیتتر )محتتدودیت غتتبایی، نقتت  در عمکلتترد جنستتی،  کلیتته استرستتورهای ز نارستتایی متتزمن 
 (2)نمایندمی(تجربه  اثرات و عوارض دارویی، استرس و ااسردگی

اعتقتتتادات و باورهتتتای متتتبهبی در زمتتتان بیمتتتاری بتتتیش از هتتتر زمتتتان دیگتتتری اهمیتتتت پیتتتدا 
زیرا اعتقادات متبهبی موجتب احستاس آرامتش، ایجتاد ااکتار مثبتت و ااتزایش  .(19, 18)نمایدمی

کتتته از نظتتتر معنتتتوی پریشتتتان (20)شتتتودمیرنتتتج در مقابتتتل استتتترس  قتتتدرت تحمتتتل و و  تربیمتتتارانی 
ایتتن بیمتتاران بتته دلیتتل ماهیتتت  (21)دچتتار رنتتج بیشتتتری شتتوند شتتوند. ممکتتن استتتمی ترمضتتطرب
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کتتتاهش پیتتتدا  هتتتایمتتتزمن و طتتتو تی متتتدت همودیتتتالیز انگیزه درمتتتانی و امیتتتد بتتته زنتتتدگی بیمتتتاران 
کننده آشفتگی . همودیالیز(12)نمایدمی کته موجتب وابستتگی  هایاز عوامل ایجاد  معنتوی استت 

کتتتتاهش اعتمتتتتاد بتتتته نفتتتتا، ااتتتتزایش حتتتتا تنهتتتتایی و ااتتتت یش استتتتترس و اضتتتتطراب  بتتتته دیگتتتتران، 
 . (11)گرددمی

و ستتازگاری در بیمتتاران  ایهلتتبا اعتقتتادات و باورهتتای متتبهبی بتته عنتتوان یتتک استتتراتهی مقابلتت
کاهش اضتطراب و ااستردگی و ایجتاد ااکتار مثبتت  ،سالمتی ،همودیالیزی موجب آسایش، آرامش

.بتتترهمین استتتاس (22, 20)گتتترددمیدرد و رنتتتج در بیمتتتاران همودیتتتالیزی  و ااتتتزایش قتتتدرت تحمتتتل
گفتتتت باورهتتتای متتتبهبی موجتتتب ایجتتتاد نگتتترش مثبتتتت بتتته دنیتتتا می شتتتود. اتتترد را در برابتتتر میتتتتوان 

گوار زندگی یاری  ار رساند و بتا ایجتاد انگیتزه و انترهی بیمتار را بته زنتدگی بهتتر امیتدومیرویدادهای نا
ستتازگاری بتتا مشتتکالت و  هتتااعی در برابتتر بیماریباورهتتای متتبهبی هماتتون ستت ر داتت(19)نمایتتدمی
  (23)باشدمی هارنج

 هدف . 2
شتود. و مین یماران توجه چندانیب یوو معن یمبهب یازهایز به نین هامارستانیمتاسفانه در ب

کمتك چنتدانیمتار نیب یبارها مشاهده شتده جهتت انجتام اعمتاه متبهب کارکنتان  یاز ستو یازمنتد 
متتتاران متتتزمن، یمتتتاران خصوصتتتا بیرد. لتتتبا بتتتا توجتتته بتتته نقتتتش باورهتتتای متتتبهبی بیتتتگمیصتتتورت ن

بیمتتاران همودیتتالیزی  دینتتی بتتارنج در هتتایتتتاثیر باوربتته عمل یپژوهشتتگران بتتر آن شتتدند تتتا بتته بررستت
 ب ردازند.

كار. 3  روش 
کننتده  1397این مطالعه توصتیفی همبستتگی در ستاه  بترروی بیمتاران همودیتالیزی مراجعته 

کاووس هایبه ب ش همودیالیز بیمارستان بتا روش تصتادای ستاده انجتام شتد. حجتم نمونته  گنبد 
، تتتتوان 54/0مبستتتتگی( بتتتا ضتتتریب ه1394براستتتاس مقالتتته او دونتتتدی وهمکتتتاران) ایتتتن مطالعتتته

. محتتیط ایتتن پتتژوهش (24)نفتتر محاستتبه شتتد 130تعتتداد  05/0در ستتطح معنتتی داری  %85ازمتتون
گنبد   باشد. میبیمارستان مطهری و بیمارستان خاتم ا نبیاء 

تمتتتامی بیمتتتاران حتتتداقل از زمتتتان همودیتتتالیز آنهتتتا یکستتتاه  مش صتتتات واحتتتدهای پتتتژوهش،
کنندگان در این مطالعه مسلمان و ایرانی ا اصل، ااقد بیمتاری روحتی  گبشته بود، تمامی شرکت 

کننتتدگان در پتتژوهش  روانتتی متتزمن بودنتتد. معیارهتتای حتتب  از ایتتن مطالعتته عتتدم تمایتتل شتترکت 
 باشد.می



 45 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

گتتردآوری اطالعتتات در ایتتن پتتژوهش  کتته (معبد)ینید یباورهتتا بتته عمتتل مقیتتاسابتتزار  استتت 
کشور ایران ساخته بتا مقیتاس  ستؤاه25 ایتن پرسشتنامه از استت شده براساس باورهای اسالمی در 

کمتتترین حالتتت ایهگ ینتت5لیکتترت   4 نمتتره حالتتت بتتا ترین و صتتفر ممکتتن تشتتکیل شتتده استتت 
شتتتان دهنتتتده عمتتتل بتتته باورهتتتای دینتتتی نکتتته نمتتتره بتتتا   باشتتتد.می 0-100باشتتتد نمتتتره نهتتتایی می
 آلفتتای ضتتریب بتتا( 1393)محمتتدزاده و جعفتتری مطالعتته در پرسشتتنامه ایتتن لایتتایی (25)باشتتدمی

  (.17)گرات قرار تایید مورد 89/0 کرونباخ
 22 ایتن پرسشتتنامه طراحتی شتده استت. et al (1996) Elmstahl & پرسشتنامه رنتج والتدین

و بیشتتتر  3، بعضتتی اوقتتات =2، بتته نتتدرت =1لیکتترت ) هرگتتز= ایهگ ینتت4ستتوالی براستتاس مقیتتاس 
گ 4اوقات = کلتی ایتن پرسشتنامه از( نمره  کار  22 حتداقل باری شتد. نمتره  گتباری  88و حتدا نمتره 

کمتتر  که نمتره بتا  نشتان دهنتده رنتج مراقبتتی  باشتد. همانتین ایتن پرسشتنامه میتزان میشده بود 
کتتم نمتتره) رنتتج مراقبتتتی والتتدین را بتته ستته ستتطح یتتاد 44-66ستتط)(، رنتتج متو22-44رنتتج  ( و رنتتج ز

 . (26)( تقسیم بندی نمود88-66)
روایی صتوری و محتتوی ایتن پرسشتنامه توستط ده تتن از اعضتای هیلتت علمتی دانشتگاه آزاد 

گراتتت. لایتتایی ایتتن پرسشتتنامه توستتط  et al & استتالمی ودانشتتگاه علتتوم پزشتتکی متتورد تاییتتد قتترار 
(2015)  & et al Mashayekhi، Mashayekhi & et al(2013) (32،33 بتتا روش آلفتتای )کرونبتتاخ 

گرات 82/0 و آزمون مجدد 87/0  .مورد تایید قرار 
روایی صوری و محتوی این دو پرسشنامه توسط ده تن از اعضای هیلت علمی دانشتگاه ازاد 

گرات  اسالمی و دانشگاه علوم پزشکی مورد تایید قرار 
کتتد  در اجتترای ایتتن پتتژوهش محقتتق بعتتد از تاییتتد طتترح در شتتورای پژوهشتتی دانشتتکده و اختتب 

کتتز هم کتتاووس و جلتتب مشتتارکت و موااقتتت مستتلولین اختتالق بتتا مراجعتته بتته مرا گنبتتد  ودیتتالیز شتتهر 
کننتتدگان در ایتتن مطالعتته نستتبت بتته  ب تش همودیتتالیز، ضتتمن توضتتیح اهتتدا  پتتژوهش بته شتترکت 

نتامی و اینکته در صتورت عتدم تمایتل بیمحرمانته مانتدن اطالعتات و حفتظ  ،خطر بودن تحقیقبی
ا بتتتین واحتتتدهای پتتتژوهش ل تتتش نمودنتتتد. ر هاتواننتتتد از مطالعتتته ختتتارج شوند.پرسشتتتنامهمینیتتتز 

 128پرسشتنامه ل تش شتده  130اطالعات به روش خودگزارش دهی جمع آوری شتد. در نهایتت از 
کامل تکمیل شتد  SPSS-21اطالعتات بعتد از وارد شتدن در نترم ااتزار آمتاری  .پرسشنامه به صورت 

کولموگرو  اسمیرنو  نرمتاه نبتودن متغییرهتا مشت   شتد. ست کمک ازمون   ا توستط آزمتون به 
دینی با رنج و آزمون یتو متن  هایاس یرمن برای تعیین ارتباط باوربه عمل آماری ضریب همبستگی

کروسکاه والیا استفاده شد.  ویتنی و 
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 هایافته. 4
 96/47 + 97/16در ارتبتتاط بتتا مش صتتات دموگراایتتک میتتانگین ستتن واحتتدهای پتتژوهش 

کته از نظتر جنستتیت  نفتر( زن بودنتتد. از نظتر وضتعیت تاهتتل 49)%9/41نفتر( مترد و 75)%1/58ستاه 
نفتتتر( 40)%31نفتتتر( مجتتترد و از نظتتتر تحصتتتیالت دانشتتتگاهی 36)%9/27نفتتتر( متاهتتتل و 93)1/72%

نفتتتتر( 17)%2/13ستتتواد،بینفتتتر( 30)%3/23نفتتتتر( متوستتتطه، 33)%6/25 ،ستتتطح ستتتواد ابتتتتدایی
 نفر(بیکتتتتتتار،50)%8/38نفتتتتتتر( دیتتتتتت لم بودنتتتتتتد. از نظتتتتتتر وضتتتتتتعیت شتتتتتتغلی9)%7دانشتتتتتتگاهی و 

نفر(مغتتتتتازه دار و 8)%2/6نفر(کارمنتتتتتد% 12)%3/9نفتتتتتر(آزاد،14)%9/10نفر(خانتتتتته دار، 38)5/29%
نفتتر(بین 38)%5/29نفتتر( زیتتر یکستتاه، 62)%1/48از نظتتر متتدت زمتتان دیتتالیز  .نفرکشتتاورز(7)4/5%

 ،بتار در هفتته3نفر( بیش از 98)%76ساه و بیشترین درصد  15نفر( با ی 29)%4/22ساه و 10-5
 درمان با همودیالیز بودند. بار در هفته تحت1نفر( 14)%9/10بار درهفته و 2( نفر17)2/13%

و  16/72 + 36/11دینی را با میانگین و انحترا  معیتار  هاینتایج مطالعه میزان باور به عمل
که میزان رنج در بعتد جستمانی  28/37 + 94/6میزان رنج بیماران را   ،88/10 + 94/2نشان داد 

 دست آمد.  به 87/10 + 01/3و در بعد وجودی  54/15 + 91/4در بعد روانی 
.. همانتتتین آزمتتتون ضتتتریب همبستتتتگی استتت یرمن بتتتین عمتتتل بتتته باورهتتتای دینتتتی بتتتا بعتتتد 

 هتای( ولتی بتین بتاور بته عملr= 007/0 =P ,2/0روانشتناختی رنتج ارتبتاط معنتی داری را نشتان داد)
( ارتبتاط P= 13/0 و r=  -13/0وجتودی)(و بعتد رنتج r، 6/0 =P=-04/0دینی با بعد رنج جستمانی )

 معنی داری را نشان نداد.
کروستتکاه والتتیا بتتین باوربتته عمل دینتتی بتتا ستتن بیمتتاران اختتتال  معنتتی داری را  هتتایآزمتتون 

که باور به عملP= 02/0نشان داد) کمتر بتود. همانتین ایتن 30دینی در ااراد زیر  های( طوری  ساه 
(و P= 1/0(، شتتتتغل)P= 73/0(، تعتتتتداد داعتتتتات دیتتتتالیز)P= 07/0آزمتتتتون بتتتتا متتتتدت زمتتتتان دیتتتتالیز )

یتنتی بتین بتاور P= 73/0تحصیالت ) ( اختال  معنی داری را نشان نداد. همانین آزمون یو من و
(اختتتتتال  معنتتتتی داری را نشتتتتان P= 16/0(، تاهتتتتل)P= 96/0دینتتتتی بتتتتا جنستتتتیت) هتتتتایبتتتته عمل

 (2نداد)جدوه شماره
کروستتکاه والتتیا بتتین رنتتج بیمتتاران بتت = 06/0(، متتدت زمتتان دیتتالیز)P= 94/0ا ستتن )آزمتتون 

P(تعداد داعات دیتالیز)22/0 =P( و شتغل )67/0 =P اختتال  معنتی داری را نشتان نتداد. ولتی بتا )
کتته میتتزان رنتتج در ااتتراد دیتت لمP= 01/0میتزان تحصتتیالت اختتتال  معنتتی داری نشتتان داد)  ( طتوری 

یتنتتتی بتتتین بتتتاور بتتته عمل (و P= 97/0دینتتتی بتتتا تاهتتتل) ایهتتتکمتتتتر بتتتود. همانتتتین آزمتتتون یتتتو متتتن و
 (3( اختال  معنی داری را نشان نداد)جدوه شمارهP= 32/0جنسیت)
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 دینی با مشخصات دموگرافیک بیماران همودیالیزی های( ارتباط باور به عمل1شماره) جدول

 دینی هایباور به عمل
 p- value میانگین وانحراف معیار مشخصات دموگرافیک

  87/69 + 27/13 24 ساه 30زیر  سن بیمار
02/0  =P 

 
 

40-30 18 81/10 + 65/66 
50-40 26 19/13 + 53/70 
60-50 23 88/6 + 42/76 

 71/74 + 01/10 38 60با ی 
 P=  96/0 77/72 + 01/11 54 زن جنسیت

 72/71 + 65/11 75 مرد 
 تاهل
 

 P=  16/0 97/68 + 11/13 36 مجرد
 39/73 + 12/10 99 متاهل 

 مدت دیالیز
 P=  07/0 56/70 + 21/11 62 ساه5زیر 

 68/75 + 96/9 38 ساه5-10 
 39/73 + 12/10 29 ساه10با ی 

  35/70 + 88/10 14 باردرهفته1 داعات دیالیز
73/0  =P 

 
 47/72 + 98/10 17 باردرهفته2
 36/73 + 57/11 98 باردرهفته3

 شغل

 85/77 + 21/5 7 کشاورز

1/0  =P 
 
 

 47/75 + 57/9 38 خانه دار
 81/71 + 89/14 12 کارمند
 92/68 + 72/9 14 آزاد

 25/73 + 09/12 8 مغازه دار
 88/69 + 12/12 50 بیکار

 تحصیالت

 43/74 + 51/6 30 سوادبی

73/0  =P 
 

 65/71 + 89/12 40 ابتدایی
 42/70 + 11/12 33 متوسطه
 88/69 + 3/16 9 دی لم

 9/73 + 29/10 17 دانشگاهی
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 بیماران همودیالیزی با مشخصات دموگرافیک ( ارتباط رنج2شماره) جدول

 رنج بیمار
 مشخصات دموگرافیک

 p- value میانگین وانحراف معیار

  71/36 + 41/7 24 ساه 30زیر  سن بیمار
94/0  =P 

 
 

40-30 18 71/7 + 01/37 
50-40 26 19/7 + 03/73 
60-50 23 88/6 + 3/37 

 94/37 + 81/6 38 60با ی 
 P=  32/0 96/37 + 19/6 54 زن جنسیت

 81/36 + 44/7 75 مرد 
 تاهل
 

 P=  97/0 66/37 + 02/7 36 مجرد
 12/37 + 92/6 99 متاهل 

 مدت دیالیز
 P=  06/0 46/38 + 26/7 62 ساه5زیر 

 15/35 + 92/6 38 ساه5-10 
 55/37 + 95/5 29 ساه10ی با 

  76/39 + 46/5 14 باردرهفته1 داعات دیالیز
22/0  =P 

 
 82/37 + 29/6 17 باردرهفته2
 83/36 + 17/7 98 باردرهفته3

 شغل

 42/35 + 28/6 7 کشاورز

67/0  =P 
 
 

 56/38 + 28/6 38 خانه دار
 56/35 + 32/6 12 کارمند
 07/37 + 16/5 14 آزاد

 01/34 + 61/6 8 مغازه دار
 56/37 + 63/7 50 بیکار

 تحصیالت

 96/37 + 23/6 30 سوادبی

01/0  =P 
 

 17/39 + 5/8 40 ابتدایی
 78/36 + 52/5 33 متوسطه
 33/31 + 17/2 9 دی لم

 76/35 + 37/6 17 دانشگاهی
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 بحث. 5
کتته همستتو بتتا مطالعتته دینتتی را بتتا هتتاینتتتایج ایتتن مطالعتته میتتزان بتتاور بتته عمل   نشتتان داد. 

معنتوی و ستتالمت معنتتوی  هتتایدر ایتن مطالعتته میتزان نگرش ( بتود زیتترا1394و همکتتاران) او دونتد
( میتزان 1390. همانتین در مطالعته حجتتی و همکتاران)(24)بیماران همودیتالیزی را با نشتان داد

( 1394. برجتتتی و همکتتتاران)(27, 20)تنتتتاوب دعتتتا در بیمتتتاران همودیتتتالیزی بتتتا  نشتتتان داده شتتتد
مطالعتتات نشتتان (28)باشتتند میدرصتتد بیمتتاران همویتتالیزی ار ستتالمت معنتتوی بتتا  برختتوردار 72
دهتتد عقایتتد و باورهتتای متتبهبی در بیمتتاران همودیتتالیزی بتته عنتتوان یتتک استتتراتهی ستتازگاری و می

مشتتابه  هتتایایتتن پتتژوهش و مقایستته آن بتتا ستتایر پژوهش هاییااتتته .(29)باشتتدمیبیشتتتر  ایهمقابلتت
که نگرش نهادینه شده است. بته عنتوان یتک  هاوجود اغلب انسان معنوی در هایبیانگر ان است 

. همانتتتین (24, 23)گتترددمیبتتا مشتتالت در زمتتتان بیمتتاری پررنتتو تتتر  ایهاستتتراتهی رایتتج مقابلتت
 . (18)شودمینیازهای معنوی و باورهای مبهبی در مراحل انتهایی بیماری بیشتر 

کمتتر از میتانگین نشتان داده شتد. نتتایج  در مطالعه حاضر میزان رنج در بیماران همودیالیزی 
کمبتتود  .( بتتود2015مطالعتته حاضتتر بتترخال  پتتژوهش جورگتتان و همکتتاران) در مطالعتته انهتتا بتته دلیتتل 

ی و جستتتمی بیشتتتتر روحتتت هایو ستتتازگاری میتتتزان اضتتتطراب وآشتتتفتگی ایهمقابلتتت هایمکانیستتتم
یم غتبایی، تصتویر ذهنتی،  اهربتدنی انگیزه .(30)بود  هتایبیماران دیالیزی به دلیل محدودیت رژ

یادی را متحمتل  کمتر و رنج ناراحتی ز ( 1393مکتاران)در مطالعته آهنگتر و ه (12)شتوندمیدرمانی 
اعتالیتی و جستمی میتزان تتنش و  هاینشان داده شد در بیماران همودیتالیزی بته دلیتل محتدودیت

که در این بین عقاید مبهبی نقش مهمی در تحمل و ستازگاری بتا ایتن میاسترس بسیار با   باشد 
 .(31)نمایندمیمشکالت را ایفا 

توانتد بته دلیتل نتوع نگترش برختی بیمتاران میلایین بودن میزان رنج مراقبتی در مطالعه حاضتر 
کتته باتوجتته بتته عقایتتد متتبهبی و اعتقتتادات جامعتته ایرانتتی و نتتتایج ایتتن مطالعتته و بتتا بودن  باشتتد 

شتود و از آن بته عنتوان یتک نمیگاهتا بیمتاری بته عنتوان رنتج تلقتی  ،معنتوی در بیمتاران هاینگرش
کتاهش درد میان الهی قلمداد امتح که عقاید و باورهای مبهبی نقش مهمی در ستازگاری و  گردد 

دهتد بتا ااتزایش زمتان همودیتالیز و می. همانتین مطالعتات نشتان (32, 23)و رنج خواهنتد داشتت
ز بیمتتتاری همودیتتتالیز بیشتتتتر ستتتازگاری بیمتتتاران در تحمتتتل درد رنتتتج ناشتتتی ا طتتتوه متتتدت بیمتتتاری،

  (33)شودمی
 هتایتتوان در تفاوتمیهمانطور اشاره شد تفتاوت نتتایج مطالعته حاضتر بتا ستایر مطالعتات را 

ارهنگتتی و اعتقتتادات جامعتته پتتژوهش دانستتت. زیتترا بتتا توجتته بتته بااتتت ارهنگتتی جامعتته پتتژوهش و 
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کمتتتتر  گتتترایش بتتته معنویتتتت میتتتزان رنتتتج و مشتتتکالت روحتتتی در بیمتتتاران همودیتتتالیزی  اطتتتری بتتتودن 
 باشدمی

رتبتتاط بتتا هتتد  اصتتلی پتتژوهش نتتتایج ایتتن مطالعتته نشتتان داد ااتتزایش عمتتل بتته همانتتین در ا
کاهش میزان رنج در بیماران همودیالیزی   شود.میباورهای دینی موجب 

یادی در مورد اهمیت نقش مبهب و معنویت در مراحل آخر بیماری انجتام شتده  مطالعات ز
کاتتر ایتتن نتتتایج نشتتان  .استتت ی موجتتب وحتتدت و یگ تتارچگی و دهتتد اعتقتتاد بتته باورهتتای دینتتمیا

 هتتتا. زیتتترا اعتقتتادات و باورهتتای متتبهبی در زمتتان بیماری(18)گتترددمیایجتتاد تعتتاده در بیمتتاران 
گرایش1393پیراستتته و همکتتاران) (34)شتتودمیپررنتتو تتتر و مهمتتتر  معنتتوی موجتتب تحمتتل  هتتای( 

دهد معنویت و باورهتای متبهبی بته عنتوان یتک میمطالعات نشان  (35)گرددمیرنج در بیماران 
زنتتتتدگی و ایجتتتتاد معنتتتتی و مفهتتتتوم در زنتتتتدگی  هایراهکتتتتار بتتتترای ستتتتازگاری و مقابلتتتته بتتتتا ستتتت تی

کیفیتتتت زنتتتدگی بیمتتتاران همودیتتتالیزی (12)گتتترددمی . عمتتتل بتتته باورهتتتای دینتتتی موجتتتب ااتتتزایش 
کتتاهش آشتتفتگی ایهمقابلتت هایزیتترا استتتراتهی(36)ددگتترمی  هاینظیتتر معنویتتت درمتتانی موجتتب 

انجام اعماه متبهبی در بیمتاران بته عنتوان یتک استتراتهی ستازگاری موجتب  (37)گرددمیزندگی 
انجتتام اعالیتتت متتدهبی در (38)گتترددمیااتتزایش عتتزت نفتتا و ستتازگاری در بیمتتاران همودیتتالیزی 

کتتاهش مشتتکالت جستتمانی و ااتتزایش ستتالمت روانتتی و جستتمانی  بیمتتاران همودیتتالیزی موجتتب 
کتتاهش عالیتتم ااستتردگی(20)گتتردمیبیمتتاران  و ااتتزایش امیتتد بتته  . وجتتود باورهتتای متتبهبی موجتتب 

کشتور اردن نشتان داده شتد 2018در مطالعه موستی و همکتاران)(19)گرددمیزندگی در بیماران  (در 
در برابتر ااستردگی، استترس و  ایهسالمت معنوی و باورهای مبهبی بته عنتوان یتک استتراتهی مقابلت

کتته ااتتراد بتتا یتتک بیمتتاری  (22)باشتتدمیرنتتج و پریشتتانی در بیمتتاران همودیتتالیزی تحمتتل  زیتترا زمتتانی 
کتردن مکانیستممیگردند معنویت میمزمن مواجه  متوثر هماتون ست ر  ایهمقابلت هایتواند با اراهم 

کنتتد تتتا یتتک  کمتتک  شتتیوه مثبتتت و متتوثر و هدامنتتد را در زنتتدگی داتتاعی بتته بیمتتاران و متتراقبین آنهتتا 
کننتد. اعتقتادات متبهبی در بیمتاران همودیتالیزی موجتب احستاس آرامتش، ایجتاد  (23)انت اب 

کتتتاهش رنتتتج و استتتترس در بیمتتتاران ااکتتتار  . (37, 20)گتتترددمیمثبتتتت، ااتتتزایش قتتتدرت تحمتتتل و 
گوار زنتدگی میباورهای دینی باع  ایجاد نگرش مثبت به دنیتا  یتدادهای نتا شتود. اترد را در برابتر رو

را بتته داشتتتن زنتتدگی بهتتتر امیتتدوار بیمتتار  رستتاند بتتا ایجتتاد انگیتتزه و انتترهیمیمثتتل بیمتتاری یتتاری 
گفتتتت باورهتتتای معنتتتوی موجتتتب در  موقعیتمیلتتتبا  (34, 20)نمایتتتدمی استتتترس زا و  هتتتایتتتتوان 

 (23)شودمیمقابله با استرس 
طتوری .دینی با سن اختتال  معنتی داری را نشتان داد هاینتایج این مطالعه بین باوربه عمل
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نمود. یعنتی اارادمستن تتر میدینی در بیماران اازایش پیدا  هایکه با اازایش سن میزان باور به عمل
را در باشتد زیتمی( 2012زنتد و همکتاران) باورهای دینی بیشتری را دارند. این نتاج بترخال  مطالعته

کتاهش پیتدا  نمایتد. ولتی در مطالعته حجتتی و میان پژوهش بتا ااتزایش ستن نیازهتای معنتوی ااتراد 
. زیترا بتا (27)شتد.می( با اازایش سن میزان سالمت معنتوی و تنتاوب بته دعتا بیشتتر 2010همکاران)

کارااتتتادگی، تنهتتایی بیمتتاران تمایتتل بیشتتتری بتته خوانتتدن دعتتا، و اجتترای  ااتتزایش ستتن بتته دلیتتل از 
 .(39)ارای  دینی دارند 

جنستتیت،  همانتتین در ایتتن مطالعتته بتتین باورهتتای دینتتی بتتا ستتایر مش صتتات دموگراایتتک
تحصتتتیالت و متتتدت دیتتتالیز اختتتتال  معنتتتی داری را نشتتتان نتتتداد. ایتتتن درحتتتالی  ،تاهتتتل، شتتتغل

(ااراد شاغل و تحصیالت بتا تر از ستالمت معنتوی 1394باشدکه در مطالعه برجی و همکاران)می
( میتزان ستالمت معنتوی در 2009. ولی در مطالعه حجتی و همکاران )(28)بیشتری برخوردار بودند

. در مطالعتتته اتتتو دی و همکتتتاران نیتتتز بتتتین (27)ااتتتراد بیکتتتار، و تحصتتتیالت لتتتایین تتتتز بیشتتتتر بتتتود
ا سن، جنا، تحصتیالت، تاهتل و طتوه متدت همودیتالیز نیتز اختتال  معنتی معنوی ب هاینگرش

( بتتتین تجتتتارب معنتتتوی روازنتتته و 1396. در مطالعتتته حجتتتتی و همکتتاران)(24)داری مشتتاهده نشتتتد
 (23)استرس ادار  شده ارتباط معنی داری مشاهده نشد

بتتین میتتزان رنتتج بتتا ستتطح تحصتتیالت اختتتال  معنتتی داری را نشتتان داد.  نتتتایج ایتتن مطالعتته
کمتر میزان رنج بیشتری را متحمل  که ااراد با تحصیالت  که این نتایج همستو بتا میطوری  شدند. 

کمتتر بیشتتر بتود1393مطالعه مشایخ و همکاران ) که میزان رنج در ااتراد بتا تحصتیالت  . (40)( بود 
( ااتتتتراد بتتتتا تحصتتتتیالت بتتتتا تر تتتتتاب اوری و ستتتتازگاری بیشتتتتتری 1397قیصتتتتران پتتتتور و همکتتتتاران)

 . (41)داشتند
با سن، جتنا، شتغل، تاهتل و متدت دیتالیز اختتال   همانین نتایج مطالعه حاضر بین رنج

کتهمی( 1393شان نداد. این نتتایج همستو بتا مطالعته براتتی و همکتاران)معنی داری را ن بتین  باشتد 
تعداد داعتات دیتالیز در هفتته  ،میزان اضطراب با جنا، سن، محل سکونت، شغل و تحصیالت

( در مطالعته ختود 1396. حستن زاده )(42)و طوه مدت بیماری اختال  معنی داری را نشان نداد
کتتته بتتتا ااتتتزایش ستتتن میتتتزان (43)بتتتین ستتتن و بتتتارمراقبتی ارتبتتتاط معنتتتی داری رانشتتتان داد . طتتتوری 

کمتر  را  هاشد.زیرا ااراد باسن سن با تر توانتایی و تجربته  زم بترای مقابلته بتا استترسمیبارمراقبتی 
 . (44)بهتر دارند
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 كاربرد تحقیق .5-1
کتتاهش رنتتج در  هتتایلتتبا باتوجتته بتته نتتتایج ایتتن مطالعتته و اینکتته بتتاور بتته عمل دینتتی موجتتب 

گفتتت حفتتظ اصتتوه متتبهبی و ایجتتاد امکانتتات  زم میگتتردد میبیمتاران همودیتتالیزی بستتتری  تتتوان 
کته  جهت انجام اعماه متبهبی و برطتر  ستاختن نیازهتای متبهبی و معنتوی بیمتاران در متواقعی 

اعمتاه ختود هتم باشد و خود به تنهتایی قتادر بته انجتام حیتاتی تترین میبیماردر بیمارستان بستری 
کشتتوری میباشتتد امتتری  زم و ضتتروری محستتوب نمی گتتردد. ولتتی متاستتفانه بتترخال  انکتته متتا در 

 هانمتایم در بیمارستتانمیدینتی زنتدگی  هتایاسالمی و با اصوه لایبندی به احکام شرعی و ارزش
 هتتایعیتنمایتتد. لتتبا  زم استتت بتتا اتتراهم نمتتودن شتترایط و موقنمیمعنتتوی بیمتتاران توجتته  هتتاینیاز

گیرد. هایمناسب در ب ش  بیمارستان به نیازهای معنوی بیماران توجه  زم صورت 

 پژوهش  هایمحدودیت 5-2
تتوان بته حجتم نمونته لتایین ایتن مطالعته و جامعته پتژوهش میایتن مطالعته  هایاز محدودیت

کتاهش  که تعمتیم لتبیری مطالعته را   ایهمطالعتگتردد میپیشتنهاد  دهتد لتبامیمحدود اشاره نمود 
کل بیماران همودیالیزی استان یتا جهتت تعمتیم لتبیری بیشتتر روی چنداستتان انجتام  مشابه روی 

 گیرد.

 تشکر و قدردانی
داننتد از همکتاری پرستنل محتترم بیمارستتان مطهتری و میخاتمه پژوهشتگران برختود  زم  در

که در جمع اوری اطالعتات متا را یتاری نمودنت کاووس  گنبد  کمتاه تشتکر و قتدردانی خاتم ا نبیاء  د 
به عمل آید. این مقاله طرح مصوب پژوهشی دانشتکده علتوم پزشتکی دانشتگاه آزاد استالمی واحتد 

کد اخالق  کتوه با   باشد.می IR.IAU.CHALUS.REC.1395.12علی آباد 
 تعارض و منااع  در این پژوهش تعارض و منااعی مشاهده نشد.
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 )ع(كاربست روش دعا توسط امامان شیعه

 در آموزش مبانی اعتقادی  
 

 وجیهه میری
 

 vajiheh.miri@gmail.com ،دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه اصفهان
 

 چکیده
یادی از ادعیه با تهملی   و بتا شتویممیروبته رو  )ع(از ستوی امامتان شتیعهصادر شده  یدر مصادر با حجم ز

کتته ایشتتان بتتا تمستتک بتته روش مینمایتتان  حقیقتتتایتتن کمتتی تهمتتل،  خواهتتان انتقتتاه و بتته نتتوعی  ،دعتتاشتتود 
کتته بتته خصتتو  لتتا از انتتدهآمتتوزش مطالتتب متتورد نظتتر ختتود بود   درواقتتع، اضتتای مملتتو از خفقتتان و اشتتاری 

بته عنتوان یکتی از از روش دعتا،  ایشتانبه دامان تشیع چنو انتداخت باعت  شتد  )ع(شهادت امام حسین
کته  هایروش کنند  به این ترتیب  یکتی از  متوردنظر را در قالتب دعتا بیتان ارمودنتد. مفتاهیمآموزش استفاده 

که از طریق دعا آموزش داده  شد، مبانی اعتقتادی بتود. بتر ایتن مبنتا پتژوهش حاضتر بتا میمهم ترین اصولی 
  ااته است تکیه بر روش توصیفی، تحلیلی، حوه محور دو پرسش سامان ی

که امامان شیعه -  دادند چیست  میبا روش دعا به جامعه آموزش  )ع(مبانی اعتقادی 
 رار داشت  ق )ع(چرا آموزش مبانی اعتقادی در اولویت امامان شیعه -

که امامان شتیعه دادنتد شتامل توحیتد، تبتوت، امامتت، معتاد و میبتا روش دعتا آمتوزش  )ع(مبانی اعتقادی 
که با تو کته لتا از  هاییجه به نیتاز جامعته، و بته خصتو   هتور انحرااتات اعتقتادی و بتدعتعقل است 

در ست ت  رحلت رسوه خدا ) ( بر جهان اسالم سیطره یاات، در اولویت آموزشی ایشان قرار داشتت، و
بتتا ایتتن مبتتانی نقتتش  هتتایان و آشتتنا ستتاختن آنآمتتوزش شتتیع درتتترین شتترایط سیاستتی، روش دعتتا توانستتت 

 کند. ایفا  ایهعمد
 

 ، دعا، آموزش، مبانی اعتقادی)ع(امامان شیعه کلیدواژگان:
 
 
 



 59 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 مقدمه:  .1
که از سوی امامان شیعه ) ( صاد یادی از ادعیه  ر شتده استت با تهملی در مصادر با حجم ز

کتته میروبتته رو  .  یتته ن ستتت ایتتن ادعیتته همتتان معنتتوی بتته تشتتیع ب شتتیده استتت ایهچهتترشتتویم 
به ستوی تزکیته و اختالق عتالی  هابا خداوند است  در  یه بعدی انسان احساس نیاز و رابطه عمیق

کمتی تهمتل شتوند میانسانی و عراان وا  و در یک جمله به سمت انسان پتروری ستوق داده   امتا بتا 
از طریتق دعتا خواهتان انتقتاه و بته نتوعی آمتوزش  )ع(امامتان شتیعهکته  شتودمیاین واقعیت نمایان 

کنترهاندهدر خود بومطالب مورد نظ کته بته خصتو  لتا از شتهادت امتام  هتای  شتدت  حکتومتی 
به دامان تشیع چنو انداخت و التزام به اصتل تقیته را اجتنتاب نالتبیر ستاخت یکتی از  )ع(حسین

کتته ستتبب شتتد امامتتان شتتیعه از روش دعتتا بتته منظتتور آمتتوزش مفتتاهیم متتورد نظتتر ختتود  )ع(عللتتی بتتود 
کنند. پژوهش حاضر سعی دارد با تحلیلی بته تبیتین ایتن مستلله  –تکیه بر روش توصیفی  استفاده 

که مبانی اعتقادی آموزش داده شده توستط امامتان شتیعه بتا تکیته بتر روش دعتا شتامل  کند  اهتمام 
 شده است  میشود و چرا این مبانی از سوی ایشان آموزش داده میچه مواردی 

جایگتتاه دعتتا در ستتت  ماننتتد پیرامتون موضتتوع دعتتا مقتتا ت متعتددی بتته رشتتته تحریتتر درآمتده ا
کید بر رویکرد تربیتی ه از رستو ادب دعتا در شتیعهآن از نادر بیگریلود و دیگران،  آیات و روایات با ته

یتتارات معصتتومانجعفریتتان و  از علتتی انجتتم شتتعاع  امتتا در رابطتته بتتا موضتتوع  )ع(دعتتا، محتتوری در ز
کته آمتوزش مبتانی اعتقتادی بتا روش دعت متورد  )ع(ا توستط امامتان شتیعهنوشتار حاضر و این مستلله 

کتاب نوشتته شتتده در حتوزه مستتامل  هتتایتتدقیق قترار بگیتترد ااقتد ستتابقه پژوهشتی استتت. در برختی 
کته از  )ع(تربیتی نیز به مبحت  دعتا در ستیره امامتان شتیعه پرداختته شتده استت امتا بته ایتن مستلله 

م داشتتند تتوجهی صتورت ایشان با روش دعتا، بته انتقتاه مباحت  متورد نظتر ختود بته متربیتان اهتمتا
کتتاب  اثتری از محمتد  )ع(ستیره تربیتتی پیتامبر ) ( و اهتل بیتتنگراته است  به عنوان نمونته در 

داوودی و سید علتی حستینی زاده، در اصتلی بتا عنتوان تربیتت عبتادی، مبحثتی وجتود دارد تحتت 
که در این مبح  به روش ه ذکتر و دعتا و آمتوزش دعتا، ماننتد توصتیه بت هایعنوان آموزش ذکر و دعا  

کته دعتا بته  کردن پرداخته شده است و به ایتن مهتم توجته نشتده استت  تشویق اهل ذکر و آداب دعا 
 استفاده شده است. )ع(عنوان روشی در جهت انتقاه اطالعات از سوی امامان شیعه

 تعریف مفاهیم:  .1-1
که هتد  آن آستاناشدهریزی  طرحشیپهرگونه اعالیت یا تدبیر از  آموزش: کتردن یتادگیری  ی 

( و از طریتتتق بتتته اعلیتتتت 33  1386  ستتتیب، 21  1374گانیتتته و دیگتتتران، استتتت )در یادگیرنتتتدگان 
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گیتتتر هتتتاتیقابل رستتتاندن گوینتتتد )ستتتید میشتتتود را آمتتتوزش میی بتتتالقوه ستتتبب بهبتتتود عملکتتترد ارا
 متتورد استتتفاده در هتتایبتته بیتتانی دیگتتر، آمتتوزش، بتته چگتتونگی ارامتته و روش (.444  1381جتتوادین، 

 (. 14  1372انتقاه مواد آموزشی اختصا  دارد )اردانش، 
کارگیری قواعد، شیوه روش آموزشی: کته  هاروش آموزشی عبارت است از راه به  و انون آموزشی 

  313  1395گیرد)حستتینی زاده، میبهتتره  هتتامربتتی بتترای رستتیدن بتته اهتتدا  آموزشتتی ختتود از آن
( و 16  1390آمتتتتوزش باعتتتت  تستتتتریع )حبیبتتتتی، (  انت تتتتاب مناستتتتب روش 116  1383ابوطتتتتالبی، 

شود  ضمن اینکه بته حرکتت و جریتان آموزشتی سترعت می( در یادگیری 73  1390تسهیل)همان، 
آموزشتتی بیتتان  هتتایبتتا توجتته بتته آناتته در تعریتتب روش (.86  1394)علیتتزداه و علتتوی،   1ب شتتدمی

کتته بتتا تتتوان میرا دعتتا شتتد،  هتتد  آمتتوزش متربیتتان و انتقتتاه بتته عنتتوان روشتتی آموزشتتی عنتتوان نمتتود 
کته اطالعتات میات تاذ  )ع(دانش و اطالعات به ایشتان از ستوی امامتان شتیعه شتده استت. روشتی 

حکومتت  هتایشد و به خصو  در شرایط اازایش اشتارها و نظارتمیاز طریق آن منتقل  خاصی
کتته از یکستتو نیتتاز بتته برگتتزاری جمی، شتتیعی یبتتر جامعتته لستتات بحتت  و توانستتت راهگشتتا شتتود چتترا 

را  )ع(توانست محتوای آموزشتی متورد نظتر امامتان شتیعهمیپرسش و لاسخ نداشت و از سوی دیگر 
توانستتت بتته می، 2درون ختتود جتتای دهتتد  ضتتمن اینکتته در شتترایط التتزام آور لایبنتتدی بتته اصتتل تقیتته

 آموزشی لحا  شود.  هایعنوان یکی از بهترین روش
                                                                            

کتاربرد بیشتتری هستتند  میرا  هااین روش 1 کردکته دو نتوع آن دارای   -مربتی  -1توان بر مبنای متغیرهتای م تلتب طبقته بنتدی 
کتته در آموزشتتی  هایجتتزء ایتتن دستتته از شتتیوهدعتتا و امتتال چتتون ستت نرانی،  هاییآن معلتتم اعتتاه استتت  شتتیوه محتتور  روشتتی 

گیران نقش بیشتری داده  هاییمحور  روش -متربی  -2 .باشندمی وند تتا ختود شمیشود یا اینکه راهنمایی میکه در آن به ارا
گیری برسند  مانند پرسش و لاسخ و مباحثه   (. 203  1391 )اتحی آذر،به نتیجه 

که  2 کته بته معنتای  )ع(توانستت بتر برنامته آموزشتی امامتان شتیعهمییکی از مسامل قابل توجه  تهثیرگتبار شتود مستهله تقیته استت  
یتان و ضترر (. 15/404  1414است )ابتن منظتور، « ارینگهد»و « صیانت» در اصتطالح بته معنتی مصتون نگتاه داشتتن چیتزی از ز

و م فتی نمتودن حتق از دیگتران بتا ا هتار ختال  آن بته منظتور مصتلحتی مهتم تتر از مصتلحت ( 881  1412)راغب اصتفهانی، 
(  در اصتتطالح دینتتی نیتز عبتتارت استتت از ا هتار ستت ن یتتا انجتام عمتتل بتترخال  51  1381ا هتار آن استتت )صتتفری اروشتانی، 

فیتتد نیتتز در (. شتتیخ م49  1409معتقتتدات درونتتی آن هتتم بتته انگیتتزه داتتع ضتترر از جتتان، متتاه، آبتترو و حفتتظ موجودیت)مغنیتته، 
کتردن از م الفتان و آشتکار نکتردن بتر »تعریب تقیه آورده است  کتردن حقیقتت و پوشتاندن عقیتده در آن استت و لنهتان  لنهان 

که برای دین یا دنیا دارد )مفید،  هاآن  (. 137  1371به دلیل ضرری 
کته تقیتته بته عنتتوان یکتی از ارکتتان  ایهه انتدازوقتتت بتت هتایو جامعتته شتیعی از ستتوی حکومت )ع(اشتار وارده بتتر امامتان    حفتتظ بتتود 

کترد  کته در آغتاز دوران امامتت، چنتین 131تتا  بی)موستوی غریفتی، موجودیت تشتیع وجتوب پیتدا  (  البتته بایستته توجته استت 
کتته در دوران ستتایر امامتتان معصتتوم وران   درواقتتتع، دجتتز التتتزام بتته تقیتته وجتتود نداشتتت ایه، چتتتار)ع(وجتتوبی نبتتود  در حتتالی 

  585روایتتات اقهتتی بتته جتتای مانتتده از ایشتتان بتته دور از التتتزام بتته تقیتته استتت )صتتفری اروشتتانی،    )ع(حکومتتت امتتام علتتی
گراتت )ع((  اما مسلله التزام به تقیه به خصو  لا از شهادت امام حسین898  1426گل ایگانی،  تتا  چهره دیگری به ختود 

شتود میحمل بر تقیه اقهتی و نیتر حمتل بتر تقیته در روایتات آن حضترت مشتاهده بیشترین موارد  )ع(اینکه در زمان امام صادق
 (.590)صفری اروشانی، همان   
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میه، امام از جانب خداوند به مقتام امامتت منصتوب شتده به باور شیعیان اما :)ع(امامان شیعه
(، 397، 367، 365چتتتون عصتتتمت )همتتتان   هتتتایی(  و ویهگی366-367  1413استتتت )حلتتتی، 

  1379  ستتبحانی، 412-414  1404( و مرجعیتتت علمتتی و دینتتی )صتتفار، 366ااضتتلیت )همتتان  
وه ختدا ) ( بتر عهتده امامتان باشد. رهبری و اداره جامعه اسالم لتا از رستمی( را دارا 158-157

 (. 149-150  1376است )سبحانی،  )ع(معصوم
و  »شه یرز ا دعا: ع  اراهیتدی، )استت  یتاری طلبیتدنحاجت خواستتن و  ن،خواند یو به معن« د 

کتتردن بتتا حتتق  (14/257  1414  ابتتن منظتتور، 2/221  1410 گفتگتتو  و در اصتتطالح شتترع، بتته معنتتای 
(. 2/194تتتا  بیومی، یتتا) از درگتتاه اوستتت هتتاگراتاریحتتل حاجتتت و  بتته منظتتور درخواستتتتعتتالی 
کته  یته ن ستت ایتن ادعیته همتان احستاس می)ع( دیتده ادعیه اممه اطهتار آناه در شتود آن استت 

را بتته ستوی تزکیتته و اختالق عتتالی  هانیتاز و رابطته عمیتتق بتا خداونتتد استت  امتتا در  یته بعتتدی انستان
دهتتد )نتتوری و عاشتتوری، میپروری ستتوق ستتمت انستتانانستتانی و عراتتان وا  و در یتتک جملتته بتته 

1388  85 .) 
توحیتد، نبتوت و معتاد اصتوه دیتن استالم هستتند و دو اصتل امامتت و عتده از  مبانی اعتقتادی:

گزارهمی )ع(اصوه تشیع هستند. از میان ادعیه امامان شتیعه متعتددی در رابطته بتا ایتن  هتایتتوان 
که تالش ایشان را در آ موزش این مفاهیم بته جامعته استالم و بته خصتو  شتیعیان مبانی اعتقادی 

 دهد را است راج نمود.نشان می

 بحث: . 2
گام ن ست و به عنوان مبح  زمین کوتتاه بتر بحتران اعتقتادی ایهپژوهش حاضر در  گتبری   ،

روی داده در جامعتته استتالم لتتا از رحلتتت رستتوه ختتدا ) ( خواهتتد داشتتت تتتا اهمیتتت اهتمتتام 
گتتتام بعتتتد نیتتتز در  )ع(امامتتتان شتتتیعه بازستتتازی مبتتتانی اعتقتتتادی مستتتلمانان نمتتتود بهتتتتری یابتتتد. در 

که امامان شیعه هایؤلفهم کته از اعتقادی  )ع( بتا اتکتا بته روش دعتا بته شتیعیان و تمتام مستلمانانی 
 کردند آموزش دادند تبیین شده است. میادعیه ایشان استفاده 

 خدا)ص(. انحطاط اعتقادی جامعه اسالم پس از رحلت رسول 1-2
کرم )پیامبر  کته اگونهبهی مؤثری برداشت هاگامآموزش امت خود  درراه ( ا ی مستجدالنبی 

غنیمته، اند )دانستته« ن ستتین لایگتاه علمتی یتا دارالعلتم استالمی»عنوان بهرا در عصر آن حضرت 
 و  (، جریتتتان آموزشتتتی از دستتتت اعلتتتم زمتتتان ختتتارج شتتتداهلل )رستتتوه(، امتتتا بتتتا رحلتتتت 63  1382
کجروی ازآنلتتای استتالم هجامعتت م تلتتب و بتته خصتتو ،  هتتایدر حوزه هتتاییحضتترت مبتتتال بتته 
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گردید   که مدلوه عواملی بود  حوزه اعتقادی، 
  گراتن جامعه از امامان معصوم)ع(.  ( و ااصلهخدا )غصب جانشینی رسوه  -
کتت حستبنا»شتعار  ( با خدا )جلوگیری از نشر احادی  رسوه  -   1410 ب تاری،)«اب اهللاهلل 

  -.(681  1415  طبری، 1/97
تتتا  بییعقتتوبی، )  (اهلل )رستتوهنبتتوی لتتا از رحلتتت  از ستتنت انحتترا و  بتتدعتتحریتتب،  -

(. 196، 165  1417ستتیوطی،   1/188   1385  ابتتن ابتتی الحدیتتد، 104  1992  ابتتن عبتتری، 2/162
کترد و بتته تنتزه آمتوزشایتن انحرااتات  دینتتی جامعته منجتتر  در خالاتتت امتوی و عباستی شتتدت پیتدا 

  (.386/1تا  بیامین، )شد
ی متنتتوع اکتتری استتالمی و دگراندیشتتی بتتا ورود علتتوم بیگانتته توستتط هتتاانیجرو   هتتور اتترق -

یه، 338تا   بیابن ندیم، )نهضت ترجمه به جامعه اسالمی  (. 275  1420  ابور
شتتریح اعتقتتادات تتتدوین، تبیتتین و ت منظوربتتهاکتتری -ی اعتقتتادیهتتاگروهی اتتراوان هتاتالش -

 (. 338، 304  1382خود )جعفری، 
گون  هتایعصر امامت از منظر پیتدایش و رشتد جریان عصتری حستاس بتود و از  اعتقتادیگونتا

کتته هتتر  هتتاییگروهدر جهتتان استتالم لدیتتد آمتتد و  حتتوزه وستتیعی هانظتتر تضتتارب آرا و اندیشتته ستتربرآورد 
ختود  های[ بته تابیتت آراء و اندیشته32  ]التروم« کتل حتزب بمتا لتدیهم ارحتون»کدام به مصداق آیه 

کتتته برنامتته ریتتتزی  )ع((. درواقتتع، تنهتتتا امامتتان معصتتتوم222  1392همتتت نهادنتتتد)معار ،  نبودنتتد 
گروه  1آموزشتتتی (، 59-1/82  1415م تلتتتب متعزلتتتی )شهرستتتتانی،  هتتتایداشتتتتند بلکتتته اعالیتتتت 

(، 1/118)همتتتان    4مشتتتبهه( 1/102)همتتتان    3(، ضتتتراریه1/97)همتتتان    2ماننتتتد جهمیتتته هتتتاییگروه
 (، اصتتتتحاب حتتتتدی 161-1/169)همتتتتان    6(، مرجلتتتته144-1/139)همتتتتان    5ختتتتارجی هتتتتایگروه

                                                                            
 هایبرنامه ریزی آموزشی فرایندی است مداوم، حساب شده و منطقی، جهت دار و دورنگر، به منظور هدایت فعالیت 1

گیرد که چه چیزی میکه توسط آن معلم تصمیم  (. فرایندی17: 1373متربیان برای رسیدن به هدف مطلوب )فیوضات، 
از آن راضی  را آموزش بدهد، چگونه آن را آموزش بدهد و چگونه تعیین کند که دانش آموزان در یادگیری موفق بوده و

 (. 426: 1394اند)سیف، 
 . (1/97)همان  این ارقه در عصر اموی  هور یاات  .«اصحاب جهم بن صفوان و هو من الجبریه ال الصه » 2
  (.1/102اصحاب ضرار بن عمرو و حف  الفرد و اتفقا ای التعطیل )همان   3
طعلتتم أن الستتلب متتن أصتتحاب الحتتدی  لمتتا رأوا توغتتل المعتزلتته اتتی علتتم الکتتالم و م الفتته الستتنه التتتی عهتتدوها متتن ا ممتته  4

بنی العباس علی قتولهم بنفتی الصتفات  الراشدین و نصرهم جماعه من أمراء بنی أمیه علی قولهم بالقدر و جماعه من خلفاء
 (1/118و خلق القرآن... )همان  

 . 109-139  1388ناخت بهتر این ارقه رجوع شود به  ابوزهره، برای ش 5
کتار دیگتر و امیتدانتدهرا در دو معنتا آورد« ارجتاء»کلمته  6 کتاری لتا از  داشتتن بته آینتده. ایتن ارقته نیتت و عقیتده را    انجتام دادن 

کردار را اصل شمردن گفتار و  گنتاه  اهمیتبید و  کفتر ستودی نتدارد،  کتردن بتا  کته عبتادت  کته همتانطور  دانستند. معتقد بودند 
کبیره را با ادای نمیکردن نیز چیزی از ایمان  گناهان  ستاختند و آنتان نمی شهادتین از طریق ایمتان نومیتدکاهد. این ارقه اهل 
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گروه   1(1/245( و أصتتتحاب التتترأی ) همتتتان  1/243)همتتتان    هتتتاکتتته مصتتتادر بتتترای هتتتر یتتتک از ایتتتن 
کرد ( نشتان از 402-412 /4  1424)شهرستتانی  همتان  مقریتزی،  انتدهاهرستی از آراء و عقاید ارامته 

کته برنامته آموزشتی امامتان معصتوماضای آموزشی اعالی در حوزه عقامد دار )ع( جهتت مواجهته را د 
 کرد. میطلب 

، بته عنتوان ستعی داشتتند از طریتق ادعیته ،)ع(امامتان شتیعهدر شرایط بحرانی عصتر امامتت، 
گتتتاه روی داده در جهتتتان استتت هتتتای، شتتتیعیان را نستتتبت بتتته بحرانآموزشتتتی هتتتاییکتتتی از روش الم آ

شتترایط دشتتوار زمتتان و انحرااتتات روی داده در حتتوزه دیتتن در ب شتتی از دعتتای روز ستتیزدهم  نماینتتد.
کردنت هایخداوندا! ستمکاران آیات و نشانه»نمود یااته است   )ع(ماه رمضان امام سجاد د و تو را انکار 
کافر شدند کتاب تو  کردند و از عبتادت تتو سترباز زدنت .به  ( روی )ع(مد و از خلیلتت )ابتراهیپیامبرت را تکبیب 

که پیامبرت آورده بود دگرگون ساختند و جز آیین تو را برگزیدند و بته راهتی کته تتو غیتر از را برتافتند و آنچه را  هتی 
کردند و  کردی رفتند و جز سنت تو را رسم و آیین خود قرار دادند و از حدود تو تجاوز  کردنتد تراهنمایی  ا تتالش 

کردنتددر آیات تو ضعفی ب کردند و مردم را از راه تو منع  کردن نور تو همیاری  و را و نعمتات تت یابند و در خاموش 
کردنتد..... از ایتن رو حترام تتو را حتال و را تتل و حترام کفران نمودند.... ابتدا نعمت تو را شناختند و سپس انکار 

کردند و مال تتو را دستت  انت را بته دستت چرخاندنتد و بنتدگحالل شمردند.... خدایا! آنان دین تو را تخریب 
گرفتنتتد... ختتدایا! آنتتان آیتتات تتتو را بتته مبلتت  نتتاچیزی فروختنتتد و سرکشتتی بزرگتتی را مرتکتتب  دند! شتتبتته بردگتتی 
کردند و از هواهای نفسانی پیروی نمودند و اعمتال ناشایستت مرتکتب شت دند... خداوندا! آنان نماز را ضایع 

کتن! آن رهدا خداوندا! ما را بر طی راهها؛ راههای کته  ایهاه میانتیت و بزرگترین راه و طریق عدل و میانته یتاری 
متام (. بتا تتهملی در ست نان ا145  1409)ابتن طتاووس،  «هر غالی و هر تالی باید بته آن طریتق بتازگردد....

تتتوان اهرستتتی از آناتته در جهتتان استتالم روی داده بتتوده و امتتام آن را در قالتتب پوشتتش دعتتا بتترای می
کتته بتته راستتتی لتتا از رستتوه ختتدا متتردم آن روز گراتتت  کتترد و نتیجتته  گتتار و لتتا از آن بیتتان ارمتتود ارامتته 

این دین در حاه اترو ری تتن  های) ( چیزی جز پوستی میان تهی از اسالم باقی نمانده بود، لایه
کنتره )ع(شتیعهبود، و امامتان  حکتومتی  هتایدر ست ت تترین شترایط ممکتن و تحتت شتدیدترین 

 منسجم و دراز مدت داشت  ایهساختند و این امر نیاز به برناممیستوار بایست آن را امی
 
 
 

                                                                                                                                                                                                 
کاار  ابتن   402-406  1375  مشتکور، 25  1388گرات )نتوب تی، میر مقابل خوارج قرار دانستند و این دیدگاه ایشان دنمیرا 
 (. 6/374  1404  ابن ابی الحدید، 4/546  1413بابویه، 

گاهی بیشتر از نظرات و آراء اصحاب الرأی و اسحاب الحدی ، رجوع شود به )عبدالرزاق،  1  (. 310-317  2011برای آ
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کردند : هایستمکاران آیات و نشانه  انکار قرآن  تو را انکار 
کردند:   انکار نبوت پیامبرت را تکبیب 

 تحریب سنت نبوی  آنچه را که پیامبرت آورده بود دگرگون ساختند: 
کردند تا در آیات تو ض  برنامه ریزی جهت مقابله با قرآن عفی بیابند: تالش 

کردند:  کردن نور تو همیاری   برنامه ریزی جهت مقابله با اسالم در خاموش 
 تحریب احکام اسالم از این رو حرام تو را حالل و حرام تو را حالل شمردند: 

 تحریب احکام اسالم مال تو را دست به دست چرخاندند: 
 استنادات جعلی به آیات قرآن مبل  ناچیزی فروختند: آنان آیات تو را به 

کردند:   تعطیلی اروع دین آنان نماز را ضایع 
 ابتالی جامعه اسالم به ااراط و تفریط دد:بازگر که هر غالی و هر تالی باید به آن طریق ایهآن راه میان

 

از ادعیته  هتاییتتوان از ب شمیرا  مبتانی اعتقتادی مستلماناناقدامات حکومتت در ت ریتب 
یااتت  بته عنتوان نمونته در قستمتی از دعتای مظلتوم علیته  تالم از امتام  )ع(امامین عسکریین نیز در

تتوان بته شترایط بحرانتی جهتان استالم و انحرااتات خلفتای جتور بهتتر پتی بترد. امتام در می )ع(هتادی
ایا بتا نتابودی ختد»این دعا ضمن شکایت به درگاه الهی از  لم متوکل عباسی، چنتین ارمتوده استت

یتتات آو  آثتتار غبتتار بستتته و انجتتام نگرفتتته هایستتنتو  احکتتام معطتتل مانتتدهو  حتتدود معطتتل شتتدهاو موانتتع را از 
گوشه افتاده هایمدرسهو  تحریف شده کتن مسجدهای ویران شدهو  خالی مانده هایمحرابو  در  « برطترف 

ز ایتتن مستتامل قابتتل در  نیتت )ع((. از دعتتای قنتتوت امتتام حستتن عستتکری265  1411)ابتتن طتتاووس، 
استالم از ت ریتب دیتن  یجتور بتر جامعته هتایاست. در این دعا، امام ضمن بیتان تستلط حکومت

گرفتته و پوشتش زنگتار بتر متا استتیال یا هایخداوندا! آزمون»س ن به میان آورده است  فتته و سخت ما را فرا 
کوبیده است و بر ما  کان حاکم شده است ناامنی در دین توذّلت و حقارت ما را درهم  خونابه و چرکین  هایو 

کرده از طرف که حکم تو را معّطل  کوشاست بتر کسی  کردن شهر و دیارت  امتور متا  و در نابودی بندگانت و تباه 
 (. 63  1411)ابن طاووس،  «چیره شده است

 )ع(اعتقادی در ادعیه امامان شیعه های. مؤلفه2-2
اعتقتادی را استت راج  هایتتوان مؤلفتهمی )ع(شتیعه ممتهبا تهملی در ادعیه بته جتای مانتده از ا

کتتته ایشتتتان بتتتا تمستتتک بتتته ایتتتن روش آموزشتتتی، بتتته شتتتیعیان ختتتود و ستتتایر مستتتلمانان منتقتتتل  نمتتتود 
  ساختند.می
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 1الحادی های. یکتاپرستی و مواجهه با اندیشه1-2-2
که هم امامان شتیعه)ع( بته تبیتین آن  یتامیاز مباحثی  دی پیرامتون پرداختنتد و هتم ستوا ت ز

شتتد مستتلله خداشناستتی استتت. ایتتن امتتر بتته خصتتو  در دو حتتوزه میآن از ستتوی متربیتتان مطتترح 
کرد  سوا ت متعتددی در رابطته بتا صتفات )ابتن بابویته، صفات  خداوند و مسلله تشبیه نمود پیدا 
( و پرستش از مکتان و چگتونگی 108ه  1398  ابن بابویه، 1/9  1407کلینی، (  رؤیت )186  1398

کتتته بتتتا تتتتهملی در آیتتتات قتتترآن ایتتتن شتتتدمی( مطتتترح 91، 89، 88، 1/78  1407خداونتتتد )کلینتتتی،    
که انحرا  در مباح  مربوط به شتناخت ختدا، پتیش از آغتاز عصتر امامتت میحقیقت رخ  نماید 

کفتتار و مشتترکان بودنتتد امتتا م اطتتب در 2نیتتز مطتترح بتتوده استتت کتته م اطبتتان قتترآن،    بتتا ایتتن تفتتاوت 
که به ستبب وجتود انحرااتات دوران امامان ش ، توحیتد ایشتان در عقیتدتییعه)ع( مسلمانانی بودند 

 کرد. میشد و یا خطر ابتال به این انحرااات، آن را تهدید میاز موارد به انحرا  منجر  ایهلار

کتته در زمینتته انحرااتتات عقیتتدتی  کتترد رواج اندیشتتهمیمستتلله مهمتتی   هایتتتوان بتته آن اشتتاره 
گروه60  1388اسالم بود )نوب تی، الحادی در جامعه    1415ماننتد مشتبهه )شهرستتانی ) هایی(. 

کتتته بتتته شتتتدت در مستتتیر ت ریتتتب عقایتتتد مستتتلمانان تتتتالش داشتتتتند و در عتتتدم 3( و زنادقتتته1/118  ،
گزارش4/123  1407لایبنتدی بته اولّیتات شتترع، شتهره بودنتد )ابتن عبدربتته،  در  هتتاپیرامتون آن هتا(. 

کتته ایتن امتتر  نیمته دوم عصتر امامتتت رو توانتد بته عنتتوان یکتی از پیامتتدهای میبته ا ونتتی نهتاده استت 
گروه گسترش جهان اسالم و اختالط  که سبب  غیر استالمی بتا مستلمانان شتد، و نیتز  هایاتوحات 

                                                                            
کتتردن استت و در اصتطالح علتتدر لغتت بتته معنتی خمیتت« الحتاد» 1 کتالم هرگونتته بازگشتت از راه حتتق دن و میتل  و صتواب الحتتاد م 

شتتود. در دو معنتتای ختتا  و عتتام تعریتتب شتتده استتت. در معنتتای ختتا  شتتامل انکتتار وجتتود ختتدای یگانتته و نیتتز میشتتمرده 
د. در معنای عام نیتز بته نابتاوری آیمیباور داشتن به بیش از یک خدا نیز الحاد به شمار  وبازگشت از آمین اسالم است. شر  

گمراهتی و  گفتته بینسبت به هر یک از باورهای اصتولی استالم، بازگشتت از راه صتواب و درااتتادن بته  شتود )موستوی میراهتی 
 .   ذیل واهه الحاد(1384بجنوردی، 

کان ایهما آلهته ط  اهلل لفستدتا استبحان اهلل رب العترش عّمتا یصتفون» 2 گتر در آن«قل لو  ]زمتین و آستمان[ جتز اهلل، ختدایانی  اهت  ا
کننتتد میشتتدند، لتتا منتزه استتت ختتدا، پروردگتتار عترش، از آناتته وصتتب میوجتود داشتتت، قطعتتا آن دو ]زمتتین و استمان[ تبتتاه 

 (.22)انبیاء  
کفر خود را لنهان و به استالم تظتاهر «من یبّطن الکفر و یظهر ا یمان»زندیق در لغت عبارت است  3 که  کااری  د )حلتی، کنتمی  

عد اعتقادی به السفه مادی نزدیکتر بودند تا غالت و از آثار و منا رات بته جتای مانتده نادقه در بم (. ز235، 171، 2/76   1413
کتر) (، نفتی اعجتاز قترآن میاز زنادقه و غالت روشن  که زنادقه در مسیر تردید در وجود ختدا، شتک در حقانیتت رستوه ا شود 

کتته غتتالت از  اندهات استتالمی قتتدم برمتتی داشتتتکتتریم و ت طلتته مناستتک و عبتتاد غلتتو در شتتلونات امامتتان و  رهگتتبردر صتتورتی 
  امتا در عتین حتاه انتدهکردمیرهبران خود و عقایدی چون تشبیه و تناستخ، بته ت ریتب عقایتد پرداختته و بتا اصتل دیتن بتازی 

گر )ع(درور بستن به خدا و رسوه)ع( و امامان   (.279  1392وه بوده است)معار ، و جعل حدی ، حربه مشتر  هر دو 
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صتتحیح در ترجمتته آثتتار غیراستتالمی و ورود ااکتتار و عقایتتد لتتا یش نشتتده بتته جامعتته  یعتتدم برنامتته
کتترده و بتته پیتتامبر استتالم، محستتوب شتتود. بتته نقتتل  یتته، زنادقتته دوازده هتتزار حتتدی  جعلتتی وضتتع  ابور

یتته، « وضتتعت الزنادقتته علتتی رستتوه اهلل اثنتتی عشتتر ألتتب حتتدی ») ( منتستتب نمودنتتد    1420)ابور
گونت148 کته تنهتا یتک نفتر از زنادقته توانستت  ایه(  وضع بته  حتدی  جعلتی ختود را  400بحرانتی بتود 

« حدی  افهی تجوه ای أیتدی النتاس 400الزنادقه أنه وضع رجل من »میان مسلمانان انتشار دهد 
گزارش گرایتان و  هایی)همان(   گفتگوهتای میتان برختی مستلمانان بتا ثنتوی  کته نشتان از  وجتود دارد 

  (.1/511  1407آنان دارد)کلینی،  هایایجاد تمایل نسبت به اندیشه
لایتان دوران حضتور نیتز عقاید مشتبهی و مجستمی نیتز از آغتاز عصتر امامتت وجتود داشتت و تتا 

که بتر مبنتای آن خداونتد صتورت بشتری پیتدا  کترد و همردیتب م لتوق میاستمرار یاات  اعتقادی 
کته خطتب امتام  )ع(گرات  درحالیکته امامتان شتیعهمیقرار  کیتد داشتتند  همتواره بتر نظریته تن یته ته
گون )ع(علی گویای این مسلله است  به  بته نقتل قاضتی  کته ایهدر مبح  توحید به بهترین شکل 

کنیم آن که قامتل بتر  هاعبدالجبار وقتی به خطب آن حضرت نگاه  را مشحون از موضوع نفی رؤیت 
و أنتت طذا نظترت اتی خطتب أمیتر المتؤمنین، وجتدتها مشتحونه »مسلله تن یته استت ختواهیم یااتت 

کما اینکته در رابطته بتا تشتبیه 268  1416)عبدالجبار، « بنفی الرؤیه عن اهلل تعالی  نیتز همتین نظتر(  
کاتتتر متتتن أن تحصتتتی»را ارامتتته نمتتتوده استتتت  « ا طبتتته اتتتی بیتتتان التشتتتبیه، و اتتتی طثبتتتات العتتتده أ

 هایتتتوان وجتتود اندیشتتهمینیتتز  )ع(امتتام حستتن مناجتتاتب شتتی از  در(. 118   1439)عبتتدالجبار، 
که شبیهی ندارد، خدای ابتدی بتدو»مشبهی در جهان اسالم را در  نمود  ن خلقتت و ستایش خدای یکتایی را 

کته دل که بدون تکلیف و رنجی موجود است،.... توانا و ابتدی، آن  ن استت و از بتیم و هراستش لترزا هتاآفریده شدن، آن 
در ب شتتتتی از دعتتتای عراتتتته امتتتتام  (.42/351  1403)مجلستتتتی،  «خردهتتتا در برابتتتتر عتتتّزتش حیتتتتران انتتتد...

ی برابترش و نیستت بته ماننتد او چیتزی و پس نیست معبود به حقتی جتز او و نیستت چیتز»... آمده است  )ع(حسین
در دعتتایی دیگتتر از آن ؛ (94/315  1403  مجلستتی، 1/340  1409)ابتتن طتتاووس،  «اوستتت شتتنوا و بینتتا

که چیزی همانند او نیست. شنوا و بیناست. دیده»: حضرت نیز آمده است لی او واو را درنیابند  هااو خدایی است 
 (. 244  1404)ابن شعبه، « را دریابد... هادیده

الحتادی و جلتوگیری از رواج آن در جامعته  هایبته منظتور مواجهته بتا اندیشته )ع(امامان شیعه
که یکتی از ایتن روشمیمتعددی استفاده  هایاسالم از روش گتاه نمتودن مستلمانان بتا هتاکردند  ، آ

کته امتام ستجاد روایتتیدر تمسک بته روش دعتا بتود.  ) ( پیتامبر روزی در مستجد  )ع(آمتده استت 
گروهی خدا را به آاریدگانش تشبیه  که  گهان شنید  کنند. لا سراستیمه و نگتران مینشسته بود. نا

کتته در  کتترد. در حتتالی  برخاستتت و بتته نتتزد مرقتتد پیتتامبر راتتت و در آن جتتا ایستتتاد و صتتدایش را بلنتتد 
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کرد و ا نشتناختند و بتر ختالف خدایا! قدرت تو آشکار شد ولی هیبت تو نهان ماند و تو ر»  ارمود پیشگاه خدا دعا 
گرفتنتتد. متتنآنچته هستتتی انتدازه کته هتتی  چیتتزی  تتو کتته کستانی ، ازات  کردنتد بیتتزارم، در حتتالی  را بتتا تشتتبیه جستت و جتتو 
 و توستت سوی به راهنمایشان دارند اختیار در آنان که آشکاری نعمت یابند،نمی در را تو هرگز آنان ؛ وهمانند تو نیست

و بتته همتتین ستتبب تتتو را  ،تندستتاخ برابتتر خلقتتت بتتا را تتتو حتتتی آنتتان برستتند، تتتو بتته کتته اردد وجتتود راهتتی خلقتتت میتتان در
گرفتند و با همان نشانه هاینشناختند. آنان برخی از نشانه کننتدگان تتو را  هاتو را بر  کردند و تو از آنچته تشتبیه  توصیفت 

کرد  1398  ابتن بابویته، 3/89   1421 ،اربلتی  2/153  1413، «الب»مفید )« ، برتریاندهبدان توصیف 
گویای چنتد حقیقتت استت  ن ستت اینکته، امتام صتراحتا قتادر بته لاست گویی 487   (. این نقل 

کته ایتن مستلله  کترده استت   توانتد نشتان از تحتت نظتر بتودن آن مینبوده و در قالتب دعتا آن را طترح 
ن از مبتارزه آن حضترت حضرت و التزام ایشان به مسلله تقیه باشد  از سوی دیگر، این مستلله نشتا

کتته حکومتتت امتتوی آن را تتترویج  و زمینتته را بتترای اعتتالن آن در یتتک مکتتان داد متتیبتتا ااکتتاری دارد 
در ب شتی از دعتای آن ستاخته بتود. مدینته منتوره، آمتاده در مرکتز  ،حرم شریب نبتوی، یعنی مقدس

که لا از اقامه نماز شب بیان  ن و زنادقته روشتن مشتبهیا هایارمود مواجهه بتا اندیشتهمیحضرت 
ِ  »است  

ِخْ  صاِحَبة  َو ال َوَلاا  یَ مَلْ  یُسْبَحاَن اهَّلِل العَ ْلدِك  ك  ِف یُكْ  َلُه َشرِ یَ َو مَلْ  -تعَ َو اَل ِمْثدل  َو اَل ِشدْبه  َو  اْْلُ
  (.1/135  1411)طوسی، « ا َرْْحَانیَ ا اهَّلُل یَ اَل ِ ْا   

که آ کترده استت نیتز آمتده استت  )ع(ن را از امام بتاقردر قسمتی از دعای ابوحمزه ثمالی  روایتت 
طوستی، ) «نیستت شریکی برای تو، ایهست معبود به حقی جز تو. یگانو نی ،اینکه نیست پروردگاری برای من جز تو»

که امام رضا(. 2/583  1411 ارمتود آمتده استت میلتا از نمتاز ختود بیتان  )ع(در ب شی از دعایی 
ر  ی   ا اهلُل ی  ا اهلُل ی  »

ز  یا اهلُل ال  ش   و 
ك  و  ال  تیتك  ل  ص  ُضتد  و  ال  ن  آن در ب شتی از ست نان نیتز (.1/151  همتان)« ریُر و  ال  ع 

کته ستتایش ختود را »در رابطه با توحید و نفی تشبیه، آمده است   )ع(حضرت ستتایش بترای ختدایی استت 
کترد. وجتودش ذهن کنت هتتایبته بنتدگانش الهتام  یتتت ده استت. اعتقتاد بتته ختدا معرفتت بته اوستت و نهاتنتدرو را از ریشته 

کمال یگانه دانستن او نفی صفات از او است؛ به واسطه صفتی  شهادت دادن هر یمعرفت او یگانه دانستن او است و 
کترد کنتد او را محتدود  کته ختدا را توصتیف  که آن غیر صفت است. هر  گواهی هر موصوفی  ه و که آن غیر موصوف است و 

که او را که بگوید خدا چگو هر  کرده و هر  کند ازلیتش را باطل  که معدودش  کند معدودش نموده و هر  نته استت  محدود 
کتته بگویتتد خدوانتتد روی چیستتت  او را گنجانیتتده و هتتر  کتته بگویتتد ختتدا در چیستتت  او را   جویتتای وصتتف او شتتده و هتتر 

کته بگویتد ذات که بگویتد کجاستت  جتای او را ختالی دانستته و هتر  کترده و هتر  نشناخته و هر  ه کتاو چیستت  تعتریفش 
کته مخلتوق کته هتی  معلتومی نبتود. ختالق استت زمتانی  ی گوید: خدا تا کی هست  متناهیش دانسته. عالم استت آنگتاه 

که آفرید از توصتیف وصتف  شتود. بلکته او بتاالترمینبود. پروردگار متا اینگونته توصتیف  ایهنبود. پروردگار است؛ زمانی 
کلینی، 1/127  1378یه، )ابن بابو« کنندگان است   1407  1/140 .) 

نیتتز مستتامل مطتترح در ایتتن حتتوزه بتته وضتتوح بیتتان شتتده  )ع(در ادعیتته ثبتتت شتتده از امتتام هتتادی
کیفیتتت پروردگتتار و اندیشتته  هایاستتت  مستتلله توصتتیب خداونتتد، و بتتا خ  پرستتش از مکتتان، 
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کنش آموزشی امام را بته »در پتی داشتته استت  دوخدایی از مباح  مطرح در جامعه اسالم بوده و وا
کرده است و کجا  که حواس میراستی خداوند وصف نشود جز به آنچه خود او خویشتن را وصف  کرد  توان او را وصف 

کنه او نرسند و دیدگان از احاطه به او نارسایند؛ با همه  از ادراکش عاجر و اوهام از دریافت او ناتوان است و تصورات به 
کترده نزدیکیش دور، و با همه د وریش نزدیک است، چگونگی را او آفریده و چگونگی در او راه ندارد و مکان را او خلتق 

)ابتن « و او در هی  مکانی نگنجد؛ او از چگونگی و جایگزینی مبّرا، یگانه و یکتاستت، جتل جاللته و تقّدستت استمائه
 (. 482  1404شعبه، 

گرایتتان نیتتز امامتتان شتتیعه هایدر مقابلتته بتتا اندیشتته گتتاه نمتتودن جامعتته استتالم  )ع(ثنتتوی  بتته آ
گیری ایشان در قالب دعا نمود یااته است. در مناجاتی از امتام  که برخی از موضع  اهتمام داشتند 

کستتی را بتته فرزنتتدی نپبیرفتتته تتتا از او ار  ببتترد و در قلتترو حکتتومتش »آمتتده استتت   )ع(حستتین کتته  ستتپاس ختتدایی 
کنتتدشتتریکی نتتدارد تتتا بتتر آن چتته پدیتتد آورده بتتر ضتتد او  در ادعیتته وارده از امتتام (. 94/317مجلستتی  )عمتتل 

گونت هایینیز نمونته )ع(سجاد کته در ب شتی از دعتای وداع متاه  ایهاز ایتن مواجهته ثبتت استت  بته 
کتنش نشتان داده و حقیقتت امتر را بترای شتیعیان ختود بیتان  هارمضان خود نسبت به این اندیشه وا

که به خدا افترا بست اندهستمنحرفان از خدا به خدا دروغ ب» ارموده است ند و ختدایی جتز او و دروغگوی اندهو کسانی 
گفتمیرا  گمتراه و دچتار زیانکتاری آشتکاری هستتند! و نتاروای بزرگتی را  که سخت  کته انتدهخوانند، به راستی  ؛ در حتالی 

که با وجود ختدای دیگتر هتر ختد گان ختود ایی بته آفریتدخداوند برای خود فرزند نگرفته و خدای دیگری با او نیست زیرا 
، )ابتن طتاووس« پندارنتدمیجستند! پاک و منزه است خداونتد از آنچته شتریک میگرایش داشت و به یکدیگر برتری 

توفیق شناخت یگانگی خودت و اقرار بته »(. در ب شی دیگر از دعای آن حضرت آمده است  243  1409
اری کتدر ملتک و ستلطنت بترای تتو شتریکی و بتر قتدرتت کمتک من دادی؛ با اخالص تتو را یکتتا شتمردم و  ربوبّیت را به

کته 285)ابن طاووس، همان  « قائل نشدم و همسر و فرزندی را به تو نسبت نتدادم (. بر همین اساس است 
کته نشتان از تتالش میبا تهملی در ادعیه رسیده از آن ب رگوران موارد متعتددی از عبتاراتی دیتده  شتود 

گرایان دارد   هایبح  توحید و برخورد با اندیشهبر آموزش م )ع(امامان شیعه  ثنوی 
 

، 210، 205، 201، 174، 168، 164، 140، 121، 87، 83، 59، 55، 50، 49، 39، 20، 16/1  1411طوسی،  ال اله اال اهلل وحده
211 ،218 ،220 ،227 ،231 ،285 ،316 ،381 ،383 ،384 ،385 

، 97، 94، 91، 89، 88، 87، 85، 82، 79، 75، 74، 73، 72، 69، 68، 63، 62، 59طوسی، همان   ال اله اال أنت
98 ،101 ،102 ،109 ،111 ،112 ،118 ،122 ،127 ،132 ،141 ،144 ،146 ،165 ،168 ،169 

 ال شریک

، 121، 89، 87، 85، 83، 68، 59، 55، 51، 49، 39، 37، 36، 34، 33، 32، 31، 20طوسی، همان  
132 ،135 ،140 ،141 ،151 ،154 ،160 ،164 ،167 ،168 ،174 ،179 ،181 ،182 ،205 ،210 ،211 ،214 ،215 ،
، 26، 24، 17، 12، 11   1411  ابن طاووس،  313، 308، 299، 298، 285، 231، 227، 220، 218، 217
32 ،40 ،71 ،74 ،90 ،147 ،149 ،150 ،151 ،166 ،168 ،169 ،171 ،172 ،174 ،206 ،231 ،234 ،237 ،

238، 239 ،249 ،254 ،277 ،306 ،308 ،321 ،327 
 308، 277  ابن طاووس، همان  400، 302، 228، 151، 34طوسی، همان   ال وزیر
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کالمی پیرامون موضوع توحید را  منتدرج  تتوان از میتان دعاهتایمیبرخی از مهم ترین مباح  
یتتن مضتتامین استتت بتته کتترد  البتتته نهتتج البالغتته نیتتز سرشتتار از ا ستتجادیه استتت راج یدر صتتحیفه

  1402پیرامتتون مبحتت  توحیتتد )استتکاای،  )ع(کتته استتکاای ضتتمن نقتتل ستت نان امتتام علتتی ایهگونتت
کتته 25-254 ده »( ا هتار نمتتوده استت  كامده و مل ندد كرط مد   الدده مد  ال وحیددا و مددإن  امع ا ذكرندا مدد  

ی  هبددا ا  كثددر ا  كل دد  و تدد   كسددهب هبدداتوا ظددلن و الثندداء  دد  اهَّلل و تدد كیرط و موا ظدده قددا  دد  هبددا أ
کته در دوران امتام ستتجاد294 )همتان « القصدا  و تكدر هبدا ف سالسدهل أهدل الد كر  )ع((. امتا از انجتا 

کالمی به شکل پیایده تری نسبت به دوران امام علی کته  )ع(مباح   مطرح بود و نیز این مستلله 
ارمتود، میدعتا ارامته آن حضرت در س ت ترین شرایط تقیه قرار داشت و س نان خود را در قالتب 

 توحیدی مورد بح ، در دعاهای باقی مانده از ایشان به شکل جدوه ارامه شده است   هایمؤلفه
 

 شماره، بند دعا مؤلفه مبحث
 
 

 توصیف ناپبیری خدا

 «اللهم من   یصفه تعت الواصفین»
 «عجزت عن تعته اوصا  الواصفین»

 ضلت ایک الصفات و تفس ت دونک النعوت»
 «بلغ أدنی ما استهثرت به من ذلک اقصی نعت الناعتین  ی»

 1، ب 31دعای 
 1دعای 

 2، ب 32دعای 
 6، ب 32دعای 

 
 عدم امکان رؤیت خداوند

یته ابصار النا رین» رت عن رؤ  «البی قصم
یته ا بصار»  «یا من تنقطع دون رؤ
 «و لم تدر  ا بصار موضع اینّیتک»

 6، ب 32دعای 
 5دعای 

 18، ب 47دعای 
 

 نفی ضد و شبیه از خداوند
 « اقد قدمت توحید  و نفی ا ضداد و ا نداد و ا شباه عنک»
انت البی   ضد معک ایعاند  و   عده لک ایکاثر  و   نّد »

 «لک ایعارضک

 72، ب 47دعای 
 72، ب 47دعای 

 
فراتر بودن خداوند از اوهام و 

 ادراک بشر

زت ا اهام عن أنت البی قصرت األوهام عن ذاتیک و عج»
 کیفیتک

کبریامک األوهام  حارت ای 

 18، ب 47دعای 
 

 7، ب 32دعای 
 

 غیرمتناهی بودن خداوند
 انت البی   تحد اتکون محدودا

   حّد له باّولیه و   منتهی له بهخریه
 و مجد  أراع من أن یحد بکهنه

 47دعای 
 32دعای 
 46دعای 

 
 

نفی صفات جسمی و 
 بشری از خداوند

ک   تحّا و   تمّا و   تکاد و   تماط و   تنازع و   سبحان
کر  تجاری و   تماری و   ت ادع و   تما

 أنت  ذی   یحویک مکان
 و بجاله وجهک الکریم البی   یبلی و   یتغیر و   یحوه و   یفنی

 47دعای 
 
 47دعای 
 52دعای 

 
 ازلی و ابدی بودن خدواند

 کان قبله و اآلخر بال آخر یکون بعده الحمدهلل األوه بال أّوه
 أنت اهلل األّوه ای أّولیتک و علی ذلک أنت دامم   ت وه

 1دعای 
 32دعای 
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 . نبوت 2-2-2
ك دا ا  قدانا أن ال وح»آمتده استت   در تعریب نبتوت ا حدك جدا ا بدامك مد   ندا یدأن النلدو  حدك 

ل مل و و أندددة اهَّللی ل معصددی ا ددة اهَّللو و معصددامددكو و أن قددوول قددل  اهَّللو و أمددرهل أمدددر اهَّللو و  ددا  ل 
نلیدناقوا إال    اهَّلل )تلدار  و تعدایو و  د  وحی  و و رت الرحدل داهی   لدیاء مخسدةو الد یده و أن سداد  األ

« لهی  لدىسدو و م دا صدلوات اهَّللیو و مدو،و و  میهل أصدحا  الردرا، و و هدل أولدوا العدوح، ندلبو و إبدراه
گزاره(21-22،   1418)ابتتن بابویتته،  در مبحتت   )ع(عهآمتتوزش داده شتتده توستتط امامتتان شتتی هتتای. 

 توان به چند مورد تفکیک نمود مینبوت و با تکیه بر روش دعا را 
  . نبوت رسول خدا)ص( در امتداد نبوت سایر پیامبران)ع(1-2-2-2

کته امامتان شتتیعه نبتتوت دادنتد قترار دادن میبتا تکیته بتر روش دعتتا انجتام  )ع(یکتی از اقتداماتی 
کته پیتامبران در  رسوه خدا ) ( در امتداد رسالت سایر پیتامبران بتود  ایتن امتر نشتان از آن داشتت 

کترم ) ( بته  هتاو هتد  همته آن اندهامتداد یک ختط بته نبتوت منصتوب شتد یکتی بتوده و رستوه ا
گراتتته استتت. ایتتن امتتر، پیونتتد میتتان ادیتتان را ایجتتا د عنتتوان ختتاتم رستتو ن، در انتهتتای ایتتن ختتط قتترار 

دا  َو  ِ  »آمتده استت   )ع(کرد. در ب شی از دعای عصر جمعته امتام صتادقمی معَ ِ َ دَ  ُمَ
ُهدلعَ َفَصدلع اللعَ

اا  َو  َ   معَ ا  َو اْرَحْل ُمَ معَ ْفَضِل َمدا َصدلعَ  ُمَ
َ
َكأ ا   معَ ْبدَراِه یْ ُمَ ِْ دَت َو َباَرْكدَت َ دَ   ْبدَراِه مَی َت َو َرِْحْ ِْ دَك َْحِ مَی  َو  ِ   نعَ ِْ ا  ید 

ْفَضِل َما َمَنْنَت یَسِ 
َ
َكأ ا   معَ ا  َو  ِ  ُمَ معَ ُهلعَ َو اْمُُنْ َ َ  ُمَ

نَن  ُمدو، َ   ا  اللعَ ُُ دا  َو  َو هدا معَ ْل َ دَ  ُمَ ُهدلعَ َو َسدلعِ
اللعَ

ْمَت  ْفَضِل َمدا َسدلعَ
َ
َكأ ا   معَ دا   َ  اْلعدا َِ  ُندلب  ِف  َ د   ِ  ُمَ معَ ِ َ دَ  ُمَ

ُهدلعَ َصدلع دا... اللعَ معَ   1411)طوستی، « َو  ِ  ُمَ
یتا، 3/119  1407  همو، 392-1/391  (. در ب شتی از 40  1413  حمیتری، 1/230  1410  ابن ادر

ْبدَراِه »دعای بعد از نماز  هر آن حضرت نیز آمده است   ِْ َت َ َ   ْ
ْبدَراِه مَی َو َتَرْحعَ ِْ دَك َْحِ مَی  َو  ِ   نعَ ِْ ا  یدا  َسِ ید 

ُهلعَ اْمُُنْ  َكَما َمَنْنَت اللعَ ا   معَ ا  َو  ِ  ُمَ معَ نَن  ُمو، َ    َ َ  ُمَ ُُ ْمَت  َو ها َكَمدا َسدلعَ دا   معَ دا  َو  ِ  ُمَ معَ ْل َ َ  ُمَ  َو َسلعِ
ْنِرْد َ لَ  َ  اْلعا َِ  ُنلب  ِف  َ  

َ
ُهلعَ َو أ ُعِ یْ اللعَ ْهِل بَ یعَ ِه ِمْ  ُذ

َ
َواِجِه َو أ ْز

َ
 یْ ِ ِه َو أ

َ
ْتَباِ دِه َمدْ  ِ دِه َو أ

َ
« ُتِقدرعُ ِبده ْصدَحاِبِه َو أ

ْرِسدَل (. »63/1  1411  طوسی، 2/99  1407  طوسی، 4/402  1407)کلینی، 
ُ
ُسلُ  أ اا  ِنْعَل الرعَ معَ نعَ ُمَ

َ
أ

ْن 
َ
ْشَهُا أ

َ
لِ  أ العَ اْلَباُغ اْْلُ ِْ ُسلِ   د ُ  ما َ َ  الرعَ معَ ا  َو  ِ  ُمَ معَ ِ َ َ  ُمَ

ُهلعَ َصلع دا  َو اللعَ معَ دا  َو  ِ  ُمَ معَ ا  َو َبداِرْ  َ دَ  ُمَ
ْفَضِل َما َصلعَ 

َ
َكأ ا   معَ اا  َو  َ  ُمَ معَ ْبدَراِه یْ اْرَحْل ُمَ ِْ ْندَت َ دَ  

نعَ دَت َو َ َ ْ دَت َو َتَرْحعَ ْبدَراِه مَی َت َو َباَرْكَت َو َرِْحْ ِْ  مَی  َو  ِ  
َك َْحِ  نعَ دَاُح َ لَ یدا  َسِ یدِْ  ْیدا  السعَ

َ
دَك أ َ دِ عُ یعُ دَاُح َ دَ  َ ِ ا النعَ دُة اهَّلِل َو َبَرَكاُتدُه السعَ ْنلِ ید َو َرْْحَ

َ
اِء اهَّلِل َو َمَاِئَكِتدِه َو َیدِ  أ

روایتت  )ع(که از امام صتادق« ام داوود»(. در ب شی از دعای موسوم به 1/46  1411)طوسی، « ُرُسل
کامل تتری آمتده سلسله انبیا و اوصیاشده،  ِ َ دَ  َهابِ »استت   به صورت 

ْدرِ یْ َل َو َشدیدَصدلع ِْ َس َو یدث  َو 
ْبددَراِه  ِْ إ  َو  َِ ا ِ مَی ُنددلب  َو ُهددود  َو َصددا ْْسَ ِْ ْسددَحاَ  َو یدد َو  ِْ َ  َو ُشددَع یُ ْعُقددوَ  َو یَ َل َو  َِ َو ُلددو ْسددَبا

هب  َو یْ وُسددَ  َو اأْلَ
 
َ
نَن َو یعُ أ ُُ ِضِر َو ِذ یوَشَ  َو مِ یُ وَ  َو ُموَ، َو َها لْ یُ  َو ْ ِ َقْرنَ الْ  یَرا َو اْْلَ ِْ اْلِكْفدِل َو  یَسدِ  َو ِذ یَ اَس َو الْ یَ وُنَس َو 
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دد[ َو َزَكرِ َماَن ]َو  ِصددَ  یْ َ دداُلوَت َو َداُوَد َو ُسددلَ  ددا َو یَ ا َو َشددْع یعَ ْرم  َی َیْ
َ
َ  َو َمددوعَ َو أ َُ اَ  َو َیددُقددلَ  َو َدانِ یْ ا َو َح َیدد َو ُتددل

ُعلَن َو ِجْرِج یر  َو  ِ یْ ُ زَ  َوارِ یىَس َو ََشْ ا  َو َ  یعِ َس َو اْمَ معَ ِ َ َ  ُمَ
ُهلعَ َصلع ا  َو َحْنَظَلَة َو ُلْقَماَن اللعَ َِ ْتَباِع َو َ ا

 َو اأْلَ
ا   معَ   (.2/660  1409)ابن طاووس، «  ِ  ُمَ

 احیای سنت رسول خدا)ص(. 2-2-2-2
گفتار، ه و اهل سنت، عبارت است یسنت در اصطالح اندیشمندان مسلمان، اعم از امام از 

کتته یتتکتتردار و تقر هاخ شتتناخت احکتتام شتترعی در حتتوادث هیتتکتتی از منتتابع و لایر رستتوه ختتدا ) (  
کتتتاب الهتتی 75  1367شتتود )جنتتاتی، میواقعتته و موضتتوعات مستتتحدث محستتوب  (  و بعتتد از 

  1429قتتت استتت )بروجتتردی، یعت و اهتتم طرین استتالم در شتتناخت شتتریتتن منبتتع دیقتترآن، مهمتتتر
که لا از رحلت رسوه ختدا ) ( مبتتال بته تحریتب و (. م30/8  22/11 تتوجهی شتد  در بینبعی 

کننتتده ستتنت را متتورد لعنتت قتترار داد )کلینتتی،  کتته آن حضتترت تتر   ( و ارمتتود 2/293  1407حتالی 
(. ابن عبتدالبر بته نقتل از زهتری، عتالم 2/165تا  بی)ابن حیون، « من رغب عن سنتی الیا منی»

کته بته ختوبی  دربار اموی، روایتی را ذکر گتراتن جامعته استالم از میکترده استت  گویتای ااصتله  توانتد 
وارد شتدم، او در ]از اصحاب رستوه ختدا ) ([ در دمشق نزد انا بن مالک »اسالم راستین باشد 

گریتته  کتته تنهتتا بتتود  گفتتت  میحتتالی  گریتته اش را جویتتا شتتدم     اعتتر  شتتیلا  ممتتا »کتترد. چتتون علتتت 
یعتادرکت اّ  هبه الصالة و قد  کترده بتودم،  ) (  در آناه در عهد رسوه ختدا«ضم در بتین ]در  

که آن هم نابود شتد [شما  (  و در روایتتی دیگتر از2/1221  1414)ابتن عبتدالبر، « جز نماز را نشناختم 
ل  »حسن بصری آمده است  ج  ع  ر  و  خ  وه  اهلل  ی  ل  سم ابم ر  ح  ص 

 
م  أ کم ) ( کم ن  وا م  ام ر  ا ع   ق  م 

 
 ّ ل  م  ط  م  ب  کم گتر «ت    ا

شناستند )همتان(. ایتن نمیاصحاب پیامبر ) ( بر شما وارد شتوند، جتز قبلته شتما را بته رستمیت 
کتته از رحلتتت پیتتامبرش  ایهنشتتان از انحطتتاط اعتقتتادی در جامعتت هتتانقل بتته  تتاهر استتالمی دارد 
  طو نی س ری نشده بود. هایساه

کرد گزارش  را احیتای  )ع(م ترین هتد  امامتان شتیعهتوان مهمی، اندهبا توجه به آناه مصادر 
کتته بتتا دستتتیابی بتته آن، انحتترا  و بتتدعت از بتتین  راتتت و میستتیره و ستتنت نبتتوی دانستتت  هتتدای 

تتتترین مستتتلله در کتتترد  بتتتر همتتتین استتتاس، مهممیحقیقتتتت استتتالم اصتتتیل بتتته جامعتتته جریتتتان پیتتتدا 
( بتا 164،21 طبته ها بود)خبتدعت ، احیتای ستنت پیتامبر ) ( و برختورد بتا)ع(حکومت امام علی

که،  هور هر بدعت سبب زواه یک سنت می ایتن مستلله در  .(189   145 شد)خطبه این اعتقاد 
یارت نام خطتاب بته امیرالمتؤمنین)ع( بیتان ارمتود نیتز آمتده استت  )ع(که امام حسن عسکری ایهز

ددَی َمددْواَل » ْوَ ددَحِت السعُ
َ
ْلددُك َو أ ددكعُ َو َقددْا َنَبددَ ُط اْْلَ ْمددس ِبددَك َهَهددَر اْمَ وِس َو الاعَ ُُ   متتو ی متتن! بتته «َُنُ َبْعددَا الدداعُ
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که مردم همگی آن را لشت سر ااکندنتد و تنهتا تتو  گردید، در حالی  واسطه وجود تو دین حق آشکار 
کهنتتته و نتتابود و لایمتتتاه شتتده بتتتود  کتته ستتتنن و احکتتام الهتتتی را روشتتن ستتتاختی لتتا از آنکتته  بتتودی 

 (.  97/366  1403)مجلسی  
، التتزام بته شناستاندن رستوه ختدا) ( و ستنت آن )ع(ای مانده از امام سجاددر ادعیه به ج

کتامال روشتن استتت. آن حضترت برتترین اعمتاه نتتزد خداونتد را عمتل بتته  حضترت بته جامعته استتالم، 
د»دانستت میسنت رسوه خدا) (  ْ َمداِ  ِ ْندَا اهَّلِل َمدا ُ ِ دَل ِبالسعُ ْفَضدَل اأْلَ

َ
نعَ أ ِْ ِْ ِة َو  ، ی)کلینت« ْن َقدلنعَ

گونتت1/221تتتا  بی  برقتتی، 1/70   1407 خواستتت بتتر ستتنت میکتته در ادعیتته ختتود از ختتدا  ایه(  بتته 
کند  ( و بر سنت محمتد ) ( 495/2، 522  1411)طوسی، « و أحینا علی ستنته»محمد ) ( زندگی 

ن   ابتت606/2طوستتی، همتتان  « ) تتتوفنی علتتی ملتته ابتتراهیم و فطرتتته و علتتی دیتتن محمتتد )ص( و ستتنته» بمیتترد 
کتابتک و ستنه نبیتک»( و از درگاه الهتی چنتین مستلله داشتت 161  1409طاووس،  « اللهتم استتعملنی علتی 

کته در قنتوت نمتاز میدر توصیه به شتیعیان ختود  )ع((. امام صادق2/684)طوسی، همان   ارمتود 
کنند   نعَ َ لِ »جمعه خود این دعا را قرامت  ِْ ُهلعَ 

اِمِ یاللعَ ِة َنلِ ِكَتاِبَك َو ُس بِ َقاُموا  َ  اا  ِمْ  ِ َباِدَ  الصعَ دنعَ َك یعِ
دِه یْ َص عَ اهَّلُل َ لَ  َِ کته در ب شتی از ی )ع(امتام رضتا. (367/1  1411طوستی، )« ِه َو   کتی از ادعیته نیتز 

کتترده استتت تتتغ  »ختتود بتتر تغییتتتر ستتنت نبتتوی لتتتا از رحلتتت آن حضتترت اشتتتاره  ب  ّی   ن 
ة  تتُروا ُستتّن  تتتّم   ك  ّی  هم  الّل 

... م  هم تتن  ع  کتته در شناستتاندن امتتام زمتتان )عتتج( بتته 154/1  1411وستتی، )ط« ال  (. در ب شتتی از دعتتایی 
حدد»شتتیعیان بیتتان نمتتود چنتتین ارمتتود 

َ
َة َنلِ ِ  َو أ دد ِبددِه ُسددنعَ ددْیددَصددَلَواُتَك َ لَ  َك یعِ َِ )ابتتن طتتاووس،  «ِه ِه َو  

 (. 514ق  1330
ل محمد )ص(. 3-2-2-2  برقراری پیوند میان محمد و آ

ایجاد شکا  میان امتت و خانتدان رستوه  )ع(شیعهبا امامان  معاصر هایسیاست حکومت
که امامان  این خاندان، بترای بستیاری  هایبه عنوان شاخ  ترین چهره )ع(شیعهخدا ) ( بود  

کتته در  از متتردم آن روزگتتار، بتته خصتتو  در منتتاطق دور از ستتکونت ایشتتان و یتتا منتتاطقی چتتون شتتام 
دند  بتتر ایتتن استتاس در ادعیتته بتتاقی مانتتده از آن شتتنمیدستتتگاه امتتوی آمتتوزش دیتتده بتتود، معراتتی 

که خاندان رستوه ختدا میمکرر بر محمد و آه محمد ) ( رو به رو  هایب رگواران با صلوات شویم 
  264، 202، 189، 166، 43-44  1409داد )ابتن طتاووس، متی) ( را در پیوند با آن حضترت قترار 

، 457، 456، 453، 452، 449، 447، 446، 443، 436، 43، 431، 2/430  1411طوستتتتتتتتتتتتتی، 
458 ،463 ،466 ،480-475 ،483 ،48 ،490 ،491 ،498-494 ،500 ،506 ،507 ،518-
512 ،521 ،522 ،525 ،527 ،534 ،543 ،544 ،545 ،547 ،555-551 ،563-558 ،571-
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565 ،577-573 ،581 ،601-587 ،605 ،616-610 ،620 ،621 ،624 ،625 ،635-628 ،
637 ،638 ،640 ،648 ،650 ،651 ،652 ،654 ،655 ،657 ،658 ،669 ،672 ،688 ،692 ،
695 ،698-696 ،705 ،717 ،721 ،722 ،724 ،726 ،728 ،729 ،733 ،734 ،740 ،743 ،
744 ،746 ،750 ،762 ،763 ،765 ،771 ،776-773 ،778 ،779 ،786-782 ،801 ،
809 ،811 ،815 ،816 ،828 ،829 ،835-833 ،835 ،838 ،843 ،850 ) 

کردنتتد بلکتته، ختتود را بتته عنتتوان مصتتداق آه مینتته تنهتتا ایتتن پیونتتد را برقتترار  )ع(امامتتان شتتیعه
کمیتتل در ایتتن رابطتته چنتتین آمتتده استتت ارمودنتتد  میمحمتتد ) ( معراتتی  در ب تتش لایتتانی دعتتای 

ا  َو اْفَعْل ِب ... » معَ ا  َو  ِ  ُمَ معَ ِ َ َ  ُمَ
ْهُلُه َو َص  َصلع

َ
ْنَت أ

َ
دِة اْْلَ  َ َ  َرُسد اهَّلُل  عَ َما أ ِئعَ ِه َو اأْلَ ده ِ  امِ َیدول  َِ « ِمدْ   

زایتترت جامعتته امتتام در (. 553  1330همتتو،  710/2  1409  ابتتن طتتاووس، 850/2  1411)طوستتی، 
کیبه طور مکرر بر ا نیز )ع(هادی بته معنتاخ ختا  آن،  )ع(ت رسوه خداید شده و اهل بین معنا ته

ددَاُح َ َلدد»  اندهشتتدبتتا تعتتابیری ویتتهه معراتتی  ْهددَل بَ َیددُكْل یْ السعَ
َ
ُبددوعَ   ْیددا أ َسدداَلِة َو  َو َمْوِ ددَ  اِت النعُ ِ َتَلددَ  ُمْ لرع

َاِئَكددِة َو َمْهددِلَل اْلددَوْح  اَن اْلِعْلددِل ِ  اْْلَ ددِة َو ُ دد عَ ْْحَ ددوَ  َو َمْعددِاَن الرعَ ْلددِل وَ  ُمْنَ َ ُصددلَ  اْلَكددَرِح َو َقدداَدَ  ا  اْمِ
ُ
َمددِل َو  أ أْلُ

وْ 
َ
ْبَراِر وَ یَ ل  أ َعِل َو َ َناِصَر اأْلَ ْنلِ ... .اَء النعِ َثد اِء وَ َیدَو َنَرَثدِة اأْلَ ْ دَ  وَ اْْلَ ْسدَ  َو ُحَ دِل اأْلَ ْ َو   اْمُ ْهدِل  الداعَ

َ
ِج اهَّلِل َ دَ  أ

نْ  ددُة اهَّلِل َو َبَرَكاُتددُه یَ الدداعُ َی َو َرْْحَ و ددَاُح َ ددَ   ا َو اْْلِ ددَر   َو اأْلُ ددالسعَ ِ َمْعِرَفددَمَ
ِكِ  َبَرَكددِة ا ع اهَّلِل َو َمَعدداِدِن  ِة اهَّلِل َو َمَسددا

ْوِص 
َ
ِكَتاِ  اهَّلِل َو أ َلِة  ِ اهَّلِل َو َْحَ ِة اهَّلِل َو َحَفَظِة ِسرع دُعِ  اهَّلِل َو ُذ  َندِ عِ اِء یَ ِحْْكَ   1413بتن بابویته، )ا« ...ِة َرُسدلِ  اهَّلِل یعَ

 (. 2/272ه  1378  ابن بابویه، 179-2/180تا  بی حموی شااعی،»  2/610
کتا م نیتز بته ختوبی نمتود یااتته استت و ایشتان دوازده  )ع(این مسلله در دعایی رسیده از امام 

نعِ » اندهامام را به عنوان آه محمد ) ( معرای ارمود ِْ ُهلعَ 
ْشدِهُاَ   اللعَ

ُ
ْشدِهُا َمَاِئَك  أ

ُ
ْنلِ َو أ

َ
َءَ  َو اَیدَتدَك َو أ

بعِ   َ ْلِقددَك َ  یدُرُسدَلَك َو َ ِ  َُ ْنددَت اهَّلُل 
َ
دَك أ نعَ

َ
ْسدَاُح ِد  ِبأ ددا  َنِلدوَ  ِ  یدَو اْْلِ معَ ددَ دِ ع   وَ  یعِ  ُمَ َسدد یعِ  َول  َسدُ  َو اْمُ   وَ ْ ُ َو اْمَ

َس َ ِ عُ  ُا ْبُ  َ ِ ع  ْ ِ  ْبُ  اْمُ معَ ا  َو ُم  َو ُمَ معَ ُا   ْبُ  ِ عُ  َجْعَفر  َو َ  وَ، ْبُ   َو َجْعَفُر ْبُ  ُمَ معَ   َو َ دِ عُ ُ  َ دِ ع  بْ ُموَ، َو ُمَ
َسُ  ْبُ  َ ِ ع   ا  َو اْمَ معَ ُإ َصدَلَواُتَك َ َلدْبُ  ُمَ َِ دا َلُ  الصعَ دهْیِ  َو اْْلَ ِئعَ

َ
  ِو ْل أ

َ
دْل أ  هِبِ

َ
ْل أ ه  ِ  َو ِمدْ  َ دُاوع

یعَ ُهدلعَ َتدَو  اللعَ
ُ
أ َتَبدرعَ

نعِ  ثا  ا ِْ ْظُلوِح َثَا ْنُرُاَ  ]ِ [ َدِح اْْلَ
َ
نعِ أ ِْ ُهلعَ 

ْنُرُاَ  ِبَو  للعَ
َ
 أ

ْ
ْل یَ ْول  َ َ  َنْفِسَك أِلَ َك یِ أ ُ َ  َو َ  اِئَك َلُتْظِهَرنعَ ِ َ  َ ُاوع

 َ ْن ُتَص عِ
َ
ْل أ ه  ِ ْسدَتْحَفِظ َ ُاوع دا  َو َ دَ  اْْلُ معَ دا  ثَ  ِمدْ   ِ  ُمَ َ   َ َ  ُمَ ثدا  َو َتُقدمعَ نعِ َا ِْ ُهدلعَ 

ْنُردُاَ   لُ  اللعَ
َ
َك َواِئدیِإ بِ أ

ْل َو َلُتْخد ِ  ُ ِلَكهنعَ ْ َااِئَك َلُ ْ  یَ َ َ  َنْفِسَك أِلَ
َ
ْل ِبأ ُ در ب شتی (. 238-1/239  1411 ،)طوستی« ْل...ِی ِا ْیدهنعَ

بته عنتوان  )ع(هعارمتود نیتز امامتان شتیمیکته در شتب اوه متاه رجتب بیتان  )ع(از دعای امتام هتادی
ُهددلعَ ِبَنلِ » اندهمصتتداق آه محمتتد) ( یتتاد شتتد دداللعَ ددِة ِمددْ  یعِ ِئعَ ددا  َو اأْلَ معَ ْهددِل بَ  َك ُمَ

َ
ِه َو ْیدد َ لَ ِه َصدد عَ اهَّلُل ِ ددیْ أ

ْإ َ ِلَبِو هْیِ َ لَ  ْْنِ
َ
  (.798/2  1411)طوسی، « ْل أ
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 . امامت: 3-2-2
دانسته شتده استت )علتم « اإلتباع و اإلقتداء»به حی  لغوی به معنای پیروی « اإلمامة»کلمه 

گونه2/322  1410الهدی،  که بر ایتن معنتا از لفتظ تر( به  گراتته استت و « اإلمامتة»ی  اجمتاع صتورت 
کتته بتته او اقتتتداء شتتود)همان   کستتی استتت  بتته حیتت  اصتتطالحی اینگونتته « اإلمامتتة»(  1/309امتتام 

یاستتتة عامتتتة اتتت»تعریتتتب شتتتده استتتت   دار  یالتتتدین باإلصتتتالة   بالنیابتتتة عمتتتن هتتتو اتتت یاإلمامتتتة ر
گو«التکلیتتب یاستتت عتتام در دیتتن بتته  نتته اصتتلی و نتته نیتتابتی از جانتتب رستتوه ختتدا ) (   امامتتت ر

کتته در قیتتد حیتتات باشتتد)همو،  کتتا  (. شتتیخ مفیتتد نیتتز در ایتتن رابطتته 2/264تتتا  بیاستتت بتتر هتتر آن 
که به وجوب امامت و عصمت و وجوب ن  برای تعیین امتام »آورده است  کسانی هستند  امامیه 
 (. 41تا  بی)مفید، « قامل هستند

ایجتاد انشتعاب میتان مستلمانان مستلله امامتت استت و بته تعبیتری  یکی از مهتم تترین عوامتل
(. 1/31  1415ب رگتتتتترین اختتتتتال  میتتتتان امتتتتت اختتتتتال  در مستتتتلله امامتتتتت است)شهرستتتتتانی، 

کتتته در دوران امامتتتت امامتتتان شتتتیعه کالمتتتی روی داده میتتتان  )ع(موضتتتوعی  از مهتتتم تتتترین مباحتتت  
گونمیمسلمانان بود و مباحثات متعددی پیرامون آن صورت  گروه ایهگرات. به   هتاکه هتر یتک از 

ین، آناته در بت(. در ایتن 29-35  1388کردنتد )نتوب تی، میآراء خا  خود را در این مسلله ارامه 
کتته میزمینته امامتتت میتتان شتتیعیان ایجتاد اختتتال   نمتتود از یکطتتر  مربتتوط بته لتتبیرش امتتامی بتتود 

مربوط به مستامل مربتوط بته خصتام   ن  صریحی بر امامت او در دست نداشتند و از سوی دیگر
کته میخا  امام و دامنه اختیارات او  کستی  کته بته نقتل رستوه اهلل ) (  شتد و ایتن در حتالی بتود 

تتتة یعتتر  طمتتام زمانتته متتات میمتتن متتات و لتتم »امتتام ختتود را نشناستتد بتته مگتتر جاهلیتتت خواهتتد متترد 
 (. 495  1419)ابن حمزه، « ةیجاهل

کتته  گروهتوانستتت ستتبب تمیاز متتواردی  استتالمی بتته مستتلله  هتتایوجتته بیشتتتر شتتیعیان و ستتایر 
که از امامان شیعه)ع( در بیان اهمیت و جایگاه  امامت بیتان شتده استت   امتامشود روایاتی است 

کتته امتتام ستتجاد خداونتتداب بتته وستتیله امتتام، »]پیرامتتون رستتالت امامتتت ارمتتود   )ع(در همتتین رابطتته استتت 
که ستمکاران آنها را نتابود  هایرا برپا دار و به واسطه او آنچه از نشانهرسولت  هایکتاب، حدود و شرایع و سنت دینت 

گتتردان و بوستتیله او ستختیانتدهکرد کتتن، و توستتط او جتور و بیتتداد را از آیینتتت پتاک  و مشتتکالت راهتتت را  ها، دوبتتاره احیتا 
که از دین تو برگشتند از میان بردار و توسط او س کته راه راستت تتو را برطرف ساز، و به دست او آنان  کج اندیش را  رکشان 

گتردان و نستبت بته دشتمنانت دستت قتدرت او را بگشتای  «منحرف ساختند نتابود ستاز و او را نستبت بته دوستتانت نترم 
که آن حضرت عبتادت بتدون و یتت را ااقتد ستود و 62-63، بند 47)دعای (. بر همین اساس بود 

، در تبیتین )ع(ه به جتای مانتده از امامتان معصتومدر ادعی(. 1/91تا  بیدانست )برقی، میمنفعت 
کید شتده استت سهمسلله امامت، به صورت یک مفهوم شیعی، به طور ویهه بر    انتصتاب محور ته
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  الهی، عصمت و علم.
 انتصاب الهی:  .1-3-2-2

گروه اسالمی بتود و ارقتی ماننتد معتزلته،  هاینصب امام یکی از مسامل مورد اختال  در میان 
یدیه اعتقادی به مسلله ن  و نصب ام خوارج،   3/224  1409ام نداشتند )مستعودی، مرجله و ز
کستانی (362  1413حلی،  کته بته نت  جلتی بتر امامتت دوازده امتام از  هستتند. در حالیکته امامیته 

(  و اختیتار نصتب امتام را م تت  2/264تا  بی)علم الهدی،  دارنداهل بیت حضرت رسوه باور 
کما اعتقدنا أن النبتوة حتق، و یجب أن ی» دادندمیخداوند  عتز و  عتقتد أن اهللیعتقد أن اإلمامة حق 
جعتتل اإلمتتام طمتتام، و أن نصتتب  یا هتتو التتبیتته و آلتته و ستتلم نبیتتصتتلی اهلل عل یجعتتل النبتت یجتتل التتب

درواقتع،  (.25-26   1418)ابتن بابویته، « اره طلی اهلل عز و جل، و أن اضله منتهیو طقامته و اخت اإلمام
گروهی کالمتتی بتت رخ میتتان شتتیعه و ستتایر  کتته ستتبب منازعتتات  شتتد میاستتالمی  هتتایکتتی از مستتاملی 

که شیعه اعتقاد داشت این امر هماون مسلله نبتوت در اختیتار خداونتد  مسلله انتصاب امام بود 
  (.1/101  1380بوده و مردم هیچ اختیاری در نصب امام ندارند )شریب القرشی، 

کتترده و آراء ختتود را حتتتی در ستت ت بتته صتتراح )ع(امامتتان شتتیعه ت در ایتتن مبحتت  ورود پیتتدا 
گونتانتدهترین شرایط تقیته بیتان ارمود ن در مناجتات ختود آشتکارا بته ایت )ع(کته امتام ستجاد ایه  بته 

کتته در انتصتتاب الهتتی در امتتر امامتتت ارمتتود   کتتان اهتتل بیتتت پیتتامبر »مفتتاهیم پرداختتت  آنگونتته  ختتدایا بتتر پا
که برای خالفت خود ا خدایا تتو در هتر زمتانی دینتت »(، 56، بند 47دعای«)نتخابشان فرمودی درود فرست)ص( 

کتتردی و او را نشتتان گتتارا مقتتام پرورد( »60، بنتتد 47)دعتتای« بتترای بنتتدگانت قتترار دادی ایهرا بتته وستتیله امتتامی ترییتتد 
کتته محتتل امانتتت تتتو هستتتند، در درجتته عتتالی معرفتتت  و رتبتته اعتتالی امامتتت مخصتتوص خلفتتا و برگزیتتدکان توستتت، آنتتان 

کتته تتتو آن رتبتته را بتتدانان اختصتتاص دادی  ختتدایا متترا از اهتتل توحیتتد و ایمتتان بتته»، (9، بنتتد 48)دعتتای« تقتترب، 
که اطاعتشان را بر ما واجتب فرمتود ، 48)دعتای« ایهحضرتت، و تصدیق به رسالت پیامبرت قرار ده، و پیرو امامانی 

کته ختودت امتر فرمتودیو ما را مطیتع دستتورات امامتان قترار ده» (، 12بند  گونته  در  (.5، بنتد 34)دعتای« ، همتان 
یارت جامعه امام هادی دِة »نیز به این مهتم اشتاره شتده استت   )ع(ب شی از ز ِئعَ

َ
دَاُح َ دَ  أ دَا   السعَ اْْلُ

نْ  ْهددِل الدداعُ
َ
َی ]...[ وَ یَ ]...[ َو ُحَ ددِج اهَّلِل َ ددَ  أ و ْوِصدد ا َو اْْلِ ددَر   َو اأْلُ

َ
ُعِ اهَّلِل  اِء َنددِ عِ یَ أ دد َو ُذ  «... ) وِة َرُسددلِ  اهَّلِل یعَ

 (. 2/272ه  1378بابویه،    ابن179-2/180تا  بی حموی شااعی،»  2/610  1413)ابن بابویه، 

 عصمت:  .2-3-2-2
تن » در معنای لغوی عصمت آمده است   تن الستوء، طذا منعتتم م  قاه عصمتم االنتا  م  المنع، یم

الّلطب اّلبی یفعله اهلل تعتالی،  یطعلم أّن العصمة ه»عبارت است از   و در اصطالح نیز «حلوله به
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ن اعل القبیحای تار العبدم  از نظر عالمه حلتی از  ( 2/347  1429)علم الهدی، «  عنده اإلمتناع م 
که امام حااظ شریعت است  بایست معصوم باشد و انجام معصیت توسط امتام، خلتق را میآنجا 

(  ابتتن بتتراج نیتتز 146، 147  1385  حلتتی، 364  1413ستتازد )حلتتی، میاز لتت وم اطاعتتت او ختتارج 
که تنها در صورتی میرا در این امر  )ع(علت عصمت امامان شیعه تواننتد هتدایت دیگتران میداند 

گمراهی باشند  که خود، مصون از خطا و    (.249  1411)ابن براج، را به عهده بگیرند 
امتتت، در متتبهب شتتیعه همتتواره بتتر اصتتل عصتتمت بتتا توجتته بتته حساستتیت و اهمیتتت مقتتام ام

کید شده و با دقتی در مصادر  )ع(شیعهامامان  توان موارد متعددی از روایات استت راج نمتود میته
)ابتتن  انتتدهبتته آمتتوزش و تتترویج اصتتل عصتتمت و لتت وم آن بتترای امتتام پرداخت )ع(کتته طبتتق آن، امامتتان

کتته(116  1410  ثقفتتی، 132  1403بابویتته،  کتترده  هتتاختتزاز بتته متتوارد متعتتددی از آن   روایتتاتی  اشتتاره 
(  به عنوان نمونته در صتحیفه ستجادیه 155، 151، 134، 124، 110، 69، 45، 29  1410است)خزاز  

« ب را از پلیتتتدی و ناپتتتاکی پتتتاک ستتتاختی)ع(خداونتتتداب بتتتا اراده ختتتود آنتتتان ]امامتتتان شتتتیعه]»آمتتتده استتتت  
کته برگزیتده از تمتام  درود فرست بر برگزیدگان»(، 56، بند 47)دعای خود، حضرت محمد و عتترت پتاکش 
، 47)دعتای« درود و تحیتت ختدا بتر محمتد و خانتدان پتاک و مطهترش بتاد»(، 5، بنتد 34)دعتای« 1خلقند
یارت جامعته امتام 1، بند 24  دعای9، بند 54  دعای3، بند 48  دعای133بند  (  در ب شی از ز

أشتهد أّنکتم االئّمتة الّراشتدون، ...»شتده استت   چنتین بیتان )ع(نیتز عصتمت امامتان شتیعه )ع(هادی
)ابتتن « .عتتون هلل..یون، المعصتتومون، المکّرمتتون، المقّربتتون، المّتقتتون، الّصتتادقون، المصتتطفون، المطیّ المهتتد

 (. 2/272ه  1378  ابن بابویه، 179-2/180تا  بی حموی شااعی،»  2/610  1413بابویه، 
  علم: .3-3-2-2

که در تعریب متکلمتین  از دیدگاه شیعه، یکی بایستت میاز صفات امام، علم است. علمی 
 ،احکتام شتریعت بته مستامل و أعلتم اّمتت نستبتامتام،  وبر مستامل دنیتوی و اختروی احاطته داشتته 

  1375  طوستتی، 429  1411علتم الهتتدی،   249  1411ابن بتتراج، باشتد) تتدبیر امتتور عتاد سیاستتی واب
کتته چتتون اطاعتتت امتتام  )ع(طبتتق ستت نی از امتتام بتتاقر (.192 بتتر خلتتق واجتتب شتتده، لتتا  زم استتت 

یشتته و استتاس علتتم نتتزد امتتام باشتتد کتته 1/261)کلینتتی، همتتان   ر امتتام (  و ایتتن همتتان علمتتی استتت 
 (. 1/201   همان )کلینی، آن را م تّ  امام دانسته است )ع(رضا

که  توانست از ورود ااکار و آراء انحراای به جامعه شتیعه ممانعتت بته عمتل مییکی از عواملی 
                                                                            

کتته امامتتان شتتیعه 1 گفتتتیم  دانستتتند و در ادعیتته ختتویش نیتتز بتته ایتتن مهتتم میمصتتداق آه محمتتد ) ( ختتود را ، )ع(پتتیش از ایتتن 
کید داشتند.   ته

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1
http://mroghayeh.com/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/tabid/1232/ID/5129/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx#_ftn1
http://mroghayeh.com/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C/tabid/1232/ID/5129/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D9%86.aspx#_ftn1
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ستوق دهتد، دانتش جتامع ایشتان)ع( بتود  بتر  )ع(آورد و نیز، جامعه اسالم را بته ستمت امامتان شتیعه
گزاره کت )ع(متعددی در ادعیه امامان شیعه هایهمین اساس  را نستبت بته علتم  متردمه وجتود دارد 

کرده و ایشان را به سمت خویش ارامی خواندند  در دعتایی از امتام علتی گاه  آمتده  )ع(جامع خود آ
َهتتل  اَلب  »  استتت

 
تتا أ ّن  تتة  و  ب  َیتتى  ک  ئ  ال  تتُف اَلم  ل  ة  و  ُمَخت  تتال  س  تتُع الّر  َوض  ُبتتّو    و  م  ُ  الّنُ ر  تتج  َلتتم  َیتتت  ش  ُن اَلع  َعتتد  تتة  و  م  َحم  متتا اهتتل   «ُت الّر 

بیت، شجره نبوت، جایگاه شایسته رسالت، محتل آمتد و راتت ارشتتگان، خانته رحمتت و معتدن 
کته امتام علتم  کتردمیتصتریح  )ع(امام سجاد (.56  صفار، 1/221م)کلینی، دانش و معرات هستی

گراتته استت)دعای (، و نیتز اممته را م تزن علتم الهتی 5-6  بنتد 42تفسیر قرآن را از رسوه ختدا ارث 
کته امامتان  )ع(در ب شی از دعای آن حضرت(. 56، بند 47معرای نمود)دعای نیز به ایتن مستلله 

ُبتّو    و   »معدن علم الهی هستتند اشتاره شتده استت  )ع(شیعه ر    الّنُ تج  تد  ش  ّم  تد  و  آل  ُمح  ّم  تی ُمح  ل  تّل  ع  ُهتّم  ص  الّل 
ة  و  م   ک  ئ  ال  ف  اَلم  ل  ة  و  ُمَخت  ال  س  ع  الّر  َوض  َهل  ب  م 

 
َلم  و  أ ن  اَلع  َح یَ َعد   )ع((. امتام هتادی1/45  1411)طوستی، «  ی  ت  اَلتو 

یارت جامعه خود به مسلله علم، به عنوان یکی از ویهگی مم »امتام پرداختته استت  هاینیز در ز تال  الّس 
ل   م  ی  ع  ل  ب  ی  کم ه 

 
ة  ]...[ و  ی  ا أ ّو  بم َلتم  ت  الّنم ان  اَلع  تاو  ]...[ ُختّز  ع  تة  اهلل  م  َکم  ن  ح  تّر  اهلل  و   د  تة  س  ظ  ف  تاب  اهلل  و  ح  ت  ک  تة   ل  م  « ح 

(  در 2/272ه  1378  ابتن بابویته، 179-2/180تا  بی حموی شااعی،»  2/610  1413)ابن بابویه، 
که از سوی امام حسن عسکری صتادر شتده  )ع(ب شی از صلوات بر پیامبر و آه آن حضرت ) ( 

کیتد شتده استت است نیز بر علم  امام و اینکه علم امتام منبعت  از علتم رستوه ختدا ) ( استت ته
مِ »

َ
ِ َ َ  أ

ُهلعَ َصلع نِ یاللعَ ْؤم  ِب  َ ِ عِ َ  ِر اْْلُ
َ
ِ    ْبِ  أ

َ
هب  أ َِ ِرط  َو ُمْسَتْوَدِع یِه َو َنزِ یعِ ِه َو َصِف یعِ ِه َو َول  یعِ َك َو َوِص یعِ َنلِ   َ ا

ط  وَ  ِ ا ِ  ِ ْلِ ددِه َو َمْوِ ددِ  ِسددرع ِ ددِه َو الدداعَ دداِ ِك ِتُ عَ ِ ددِه َو النعَ َی َشددرِ   َبدداِ  ِحْْكَ -399  1411)طوستتی، « َعِ ِه یِْ
400/1.)  

 مرجعیت امام .4-3-2-2
که امامان شیعهدهیعقکلیت  منبع و مرجع نهتایی  )ع(ی تشیع بر این بنیاد نهاده شده است 

 ( ) ینبتورحان ستنت شتریب  (، مفسران حقیقی قرآن مجیتد و شتاخدا )دانش لا از رسوه 
عتد علمتی و ارهنگتی ایشتان بتتر  ضترورتبهکته  (،107  1394هستتند )مدرستی طباطبتایی،  زمتتان، بم

کم، توانستتند بته شایستتگی، مرجعیتت  بعد سیاسی غلبه یاات و باوجود امکانات اراوان خط حتا
کتتته یکتتتی از ی اکتتتری و ارهنگتتی زمتتتان برتتتتری دهنتتد. در دورانتتتی هتتتاانیجرعلمتتی ختتتود را بتتتر دیگتتر 

(، امامتتتتان 125  1972اض، یتتتت  ا65  1376ن، یبتتتتود )امتتتت یمش صتتتتات آن انتشتتتتار علتتتتوم استتتتالم
عه از انحرااتتتات را در رأس برنامتتته ختتتود قتتترار دادنتتتد یانت شتتتیفتتته مهتتتم حفتتتظ و صتتتیو  )ع(شتتتیعه
کامتل امامتان نیتترمهم(  از 233/1، 1369ان، ی)جعفر ، پیتروزی )ع(مظتاهر ایتن مرجعیتت، دانتش 
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که آنتان را در جایگتاه متورد رجتوع و  خصو بهمتعدد و  هایدر مباحثه گاهی بر علوم اسالمی بود  آ
(. تبیین این مرجعیتت، امتری 2/311  1386خضری، داد )یممواجهه دانشمندان و اهل علم قرار 

که در ادعیه به جای مانده از امامان شیعه مطترح شتده استت و ایشتان ستعی داشتتند بتا  )ع(است 
 نتدینمادرهای علوم الهتی، مرجتع راستتین جهتت آمتوزش را بته جامعته معراتی  عنوانبهمعرای خود 

کلینی، 18/9  1409ی، )حر عامل   1407  1/183 .) 
کتتته میقتتترآن و چراغهتتتای روشتتنی بیتتتان  ، جایگتتتاه امتتام را همردیتتتب)ع(امامتتان شتتتیعه کردنتتتد 

( و در ادعیته 182تتا بیکنتد )ابتن حجتر هیثمتی، میخداوند به وسیله ایشان با بندگانش احتجاج 
متتا امامتتان مستتلمانانیم و »نزلتتت امتتام آمتتوزش داده شتتده استتت  بتته جتتای مانتتده از ایشتتان، جایگتتاه و م

کته ستتا رگان مایته حجتهای خدا بر مردمیم و آقایان مومنین هستیم. ما مایه امنیت اهل زمین هستتیم همانگونته 
کنان ختود ستزمین بازداشته شده و به واسطه ما زمین امنیت اهل آسمان اند و به واسطه ما آسمان از سقوط بر  ا

ن را فرونمیکشتتد و زمتتین از روز خلقتتت تتتا روز آختتر حیتتات از حجتتت الهتتی چتته شتتناخته شتتده چتته غائتتب و پنهتتا
گتتر چنتتین نبتتود ختتدا در زمتتین پرستتتش    1/199  1423)اتتتاه نیشتتابوری،« شتتدنمیختتالی نخواهتتد مانتتد و ا

جادیه نیتتتز بتتته اینکتتته مرجعیتتتت امامتتتان صتتتحیفه ستتت 47 (. در دعتتتای530-1/531  1407،کلینتتتی
کننتتد نمیدر رابطتته بتتا آن هتتیچ نقشتتی  هاامتتر و انت تتابی الهتتی بتتوده و انستتان )ع(معصتتوم تواننتتد ایفتتا 

کان از اهل بیتت پیتامبر)ص( درود فرستت، همان»  اشاره شده است دت کته بترای امتر ختو هتاپروردگارا! بر پا
کردی و آن و  ود در زمتینخه دار علم و نگهبانان دین خود قرار دادی و به عنوان جانشینان را خزان هاانتخابشان 

 ا بته عنتوانرخود بر بندگانت برگزیدی و با اراده خود آنان را از پلیدی و ناپاکی پاک ساختی و آنان  هایحجت
(   213  47  دعتای 1409...، .)الصحیفه« به سوی خود و راهی به سوی بهشت خود برگزیدی ایهوسیل

گزارش شده است )طوسی،  )ع(مشابه چنین س نانی از امام باقر  (. 654  1414نیز 
کید بر  )ع(شیعهامامان  بتر  خود، به عنوان جانشتینان رستوه ختدا ) (، و مرجعیت قرآنبا ته

کتته بتتا تتتهثیر از اندیشتته صتتادر شتتده بتتود،   2، رأی و قیتتاس1انحرااتتی ماننتتد ارجتتاء هایاتتتاوا و احکتتامی 
کتتته در پیونتتتد بتتتا  صتتتحیفه ستتتجادیه، بتتتر مرجعیتتتت قتتترآن 42در دعتتتای  .کشتتتیدندمین ختتتط بطتتتال

کید شده استت   قرار دارد )ع(مرجعیت امامان شیعه کننتده بتین حتالل و حترام »ته کته آن را جتدا  کتتابی 
که با آن از احکام و شترایع ختود ستخن  ایهقرار داد قترار گتویی..... و آن را همچتون نتوری فترا راه متا میو قرآنی 

                                                                            
کتار دیگتر و امیتدانتدهرا در دو معنتا آورد« ارجاء»کلمه  1 کتاری لتا از  کته ستبب نامته  داشتتن بته آینتده. امتا د یلتی   انجتام دادن 

کرد گروه بته ایتن عنتوان شتده استت را در چنتد متورد بیتان  گفتتار و انتدهگباری این    ایتن ارقته نیتت و عقیتده را اصتل شتمردند و 
 (.6/374  1404ابن ابی الحدید،   402-406  1375  مشکور، 25  1388)نوب تی،  اهمیت دانستندبیکردار را 

گاهی بیشتر از نظرات و آراء  2  (.310-317  2011اصحاب رأی و قیاس، رجوع شود به )عبدالرزاق، برای آ
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کتته بتتا تبعیتتت از آن از تاریکی گمراهتتی و نتتادانی نجتتات یتتابیم.... خداونتتدا! تتتو قتترآن را بتته صتتورت  هتتایدادی 
کتردی و علتم بته شتگفتی کامتل بته او الهتام فرمتودی و  هایمجمل بر پیامبرت محمتد )ص( نتازل  آن را بته نحتو 

کته بتته گباشتتی و متا را بتر کستی  قترآن جاهتل استت برتتری دادی و متتا را  بترای متا علتم تفستیر شتده آن را بتته ار  
کته طاقتت حمتل قترآن را نتدارد. خداونتدا!  گردانتی  نسبت به او قدرت بخشیدی تا مقام متا را رفیتع تتر از کستی 

که قلب ما را حامل قرآن قرار دادی و بته رحمتت ختود متا را نستبت بته شترافت و فضتیلت قترآن  هایهمانگونه 
که با گردانیدی، پس بر محمد)ص(  که خزانه دار قترآن هستتند میقرآن سخن  واقف  گوید و بر آل پیامبر )ص( 

    (.176-177  42)دعای « درود فرست...

 معاد:  .4-2-2
کمتا هتیتد األجستام الفانیتعیان اهلل »در شرح اصل اعتقتادی معتاد چنتین آمتده استت    یات یة 

کل حق الی المستحقیا، لیالدن ما القترآن یروا بته،   ستاء أخبتیتن، و ذلتك أمتر ممکتن، و األنبیوصل 
  1411)ابتن بتراج، « واجتب یل، اا عتقتاد بالمعتاد الجستمانیتد مشتحون بته و   مجتاه للتهویالمج
کته (. 250 زنده شدن دوباره مردگان و رسیدگی به اعماه، اصلی منبعت  از قترآن و احادیت  استت 

کته امامتان شتیعهمیبه عنوان یکی از مبانی اعتقادی محسوب  کیتد بتر آن در  ()عشتود. اصتلی  بتا ته
که مردگتان  جلوگیری از انحطاط اعتقادی و اخالقی جامعه اهتمام داشتند. یاد مرخ و این مسلله 
بتته منظتتور رستتیدگی بتته اعمتتاه دوبتتاره زنتتده خواهنتتد شتتد و در دادگتتاه عتتده الهتتی حضتتور خواهنتتد 

ا  و بدعت متؤثر واقتع توانست به عنوان اهرمی بازدارنده در ابتالی جامعه اسالم به انحرمییاات، 
فیهتا  التدنیا دار ممتر ال دار مقتر و النتاس»دانستت نمیدنیتا را سترای جتاودانگی  )ع(از اینترو امتام علتیشود. 

خواستتت بتتا میاز متتردم  (  و1/201  1424)آبتتی، « رجتالن؛ رجتتل بتتاع نفستته فروثقهتا و رجتتل ابتتتاع نفستته فرعتقهتتا
کننتتد ز (، پتتیش ا1/214ن  )همتتا« ...ی التتدنیا نظتتر الزاهتتدین فیهتتاانظتتروا ىلتت»  چشتتمی زاهدانتته بتته دنیتتا نگتتاه 

 قبلت و أذنتأال و ىن الدنیا قد أدبرت و أدنت بوداع. أال و ىن االآخره قد ا» آنکه آخرت و زندگی جاوید رخ نماید
کمیل بارها با عبتاراتی مواجته  ( 220)همان  « بتاطالع یتداد معتاد را میبا تهملی در دعای  کته رو شتویم 

وط  َقلِ » کنتتدمی تتتداعی ددَك َبددَاء  َو َمْكددُق َِ نعَ َذ
َ
ُتددیِصددر  َبَقدداُ ُط قَ یِسددیَ ل  َمْكُثددُه یددأ َِ  َ  ْیددُه َفَك ر  ُماعَ ددَبَاِء   اْحِ َمددا َِ

َكدداِرط  فِ  ِل یدداْْلِ ددَر   َو َجلِ  ُتددُه َو  ا َو ُهددَو َبددَاء  َتُاددلُ  هَیددُوُقددلِع اْْلَ ددُ  َ ددْ  ُیَ  اَل َو  وُح َمَقاُمددُه ُا َیددُماعَ ْهِلددِه فعَ
َ
در ؛ «... أ

کوتتاه. لتا چ کتم و متدتش  که این بال و ناراحتی ]دنیا[ دوامش اند  است و دورانش  ونته گصورتی 
کتته آن بتتال متتدتش  تتتاب و تحمتتل بتتالی آختترت و آن نامالیمتتات بتت رخ را در آنجتتا دارم  در صتتورتی 

یتتاد و دوامتتش همیشتتگی استتت و ت فیفتتی بتترای مبتالیتتان بتته آن نیستتت )   1411ی، طوستتطتتو نی و ز
 (. 2/708  1409  ابن طاووس، 2/847

کتته زنتتدگی در دنیتتا متتدتی محتتدود دارد  )ع(امتتام ستتجاد در ادعیتته ختتود نستتبت بتته ایتتن مستتلله 
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 (،2، بنتد 3)دعتایزنتده شتدن دوبتاره مردگتان(، 6، بنتد 1)صحیفه ستجادیه  دعتایاشاره ارموده است 
که ( 4بند ، 11)دعایدر قیامت هاآشکار شدن اعمال و حسابرسی به آن همه به سزای اعمال خود و این مسلله 

کیتد ایشتان بتر اصتل معتاد استت. هایی( نمونته7، بنتد 6  دعتای6، بند 1)دعایخواهند رستید در  از ته
بته معتاد اشتاره شتده استت  نیتز ارمتودمیکته لتا از نمتاز شتب قرامتت  )ع(ب شی از دعای امتام بتاقر

كعُ َو َقْوُلَك اْمَ » ْنَت اْمَ
َ
ُهلعَ أ ْندَت َملِ اللعَ

َ
كعُ َو أ دَة َحدكع  َو یدكعُ َو َوْ ُاَ  اْمَ نعَ نعَ اْ َ

َ
َقداَءَ  َحدكع  َو أ َِ نعَ 

َ
ْشدَهُا أ

َ
ِ أ دكع ُك اْمَ

اَ َة َحك   اَر َحكع  َو السعَ َُ یَ  تِ  النعَ َك َتْبَعُث هیهَب فِ یْ ة  ال  نعَ
َ
در ایتن (. 1/164  1411)طوسی، « اْلُقُبلر َمْ  ِف  ا َو أ

کته معتاد بته صتورت جستمانی رخ خواهتد داد )ع(یعهبین، امامان ش ، در ادعیه خود به ایتن مستلله 
دِه َو اَل  یِا یعِ ا َس یَ »آمده است   )ع(  در دعایی منسوب به صادقیناندهنیز پرداخت َِ دا  َو   معَ ِ َ دَ  ُمَ

َصدلع
اِر  یُتْصِل َجَسِا  دِه َو اَل تُ  یِا یعِ ا َسدَیدِبالنعَ َِ دا  َو   معَ ِ َ دَ  ُمَ

ْلِ  َصدلع ِ داِر  ِف  یَر ِجْلدِا ْیدِجْلداا  َ   َبداع  یِا یعِ ا َسدَیدالنعَ
ْبِ   ِ ِه َو اَل ُتَع ع َِ ا  َو   معَ ِ َ َ  ُمَ

اِر  َصلع ِه َو اْرَحدْل َبدَاِنَ  یِا یعِ ا َس یَ ِبالنعَ َِ ا  َو   معَ ِ َ َ  ُمَ
دِع َصلع  َ  َ  َو َ ْظِ دی الضعَ

قِ  ق  َی َك َو ِجْلِا یالاعَ ْرَكاِنَ ی الرعَ
َ
ِو َك َو أ

ار  العَ ِ النعَ ا َ َ  ُحرع َ  َْلَ   .(142-1/143  1411)طوسی، « اَل ُقوعَ

 : 1. عقل5-2-2
 »شتود  و در اهمیتت آن آمتده استت  میعنتوان امامیته عقل به عنوان یکی از مبتانی اعتقتادی 

هّن یا اتن و متی، خلقه اهلل سبحانه من نور عظمته، و به أقام الّستماوات و األرضتّی نوران یجوهر ملکوت
عقتل، احادیت  متعتتددی از  بیتان جایگتاهدر (. 1/37  1425)کاشتانی، » راتیتنهّن متن ال یتو متا ب

 ( 1/34  1423  اتتاه نیشتابوری، 21-42 /1  1407امامان شیعه)ع( بته متا رستیده استت )کلینتی، 
-638  1373)عطتتاردی، « مستتند االمتتام المجتبتتی أبتتی محمتتد الحستتن بتتن علتتی» بتته عنتتوان نمونتته، در

« مستتتتتند ا متتتتتام الصتتتتتادق)ع(»(  245  1376)عطتتتتتاردی، « )ع(متتتتتام حستتتتتین مستتتتتند ا»(  636
( احادیتت  3/9   1424)خزعلتتی، « )ع(موستتوعه ا متتام الهتتادی»( و 482-487تتتا  بی)عطتتاردی، 

                                                                            
امتا  انتدهو بته تبتع ایشتان، امامیته، حجّیتت عقتل را لبیرات )ع(نمایتد و آن اینکته هتر چنتد امامتان شتیعهمیضتروی  ایهذکر نکت 1

گروه گرایتی مطلتق را رواج هاییدیدگاه ایشان تمایز جدی با اندیشه  که عقل  کیتد بتر مراجعته بته می چون معتزله دارد  دادنتد. ته
کالمتتی، و نیتتز توجتته بتته تعتتالیم ایشتتان در  )ع(امامتتان معصتتوم در مستتامل م تلتتب اعتتم از اعتقتتادات، احکتتام شتترعی و مباحتت  

کته بایتد متورد نظتر قترار بگیرنتد  درواقتع، از  گرایی همگی شواهدی بر این ادعتا هستتند  کالمی و نیز رد قیاس و رأی  حوزه مسامل 
کته عقتل حجتت استت و حجتت آن استتقاللی استت امتا نیازمنتد تنبیته تعتالیم وحیتانی  )ع(متان شتیعهنگاه اما در عتین حتاه 

کتالم  کته عقتل را منبتع انحصتاری علتم  انگارنتد و نقشتی بترای میاست. این نظریه از سویی در تقابل با نظریته معتزلیتان استت 
کالمتتتی قامتتل نیستتتتند و از ستتوی دیگتتتر بتتا نظریتتته اهتتل حتتتدی  در نادیتتده انگاشتتتتن عقتتل در حتتتوزه  وحتتی در مستتتامل بنیتتادین 

کته امتام حستین62-63   1396اعتقادات م الب است )برنجکار، رضایی،  تلم »ارمتود  )ع((. بر همین مبنا بود  ق  ع  تلم ال  مم ک     ی 
ق ح  اع  ال  ب  اّت   ب 

 
 ّ کماه ن واهد رسید )دیلمی، «ط    .(298  1408  خرد جز با پیروی از حق و حقیقت به 
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یشته ایشان پیرامون تفقه و تفکر جمع آوری شتده استت. درواقتع، اهمیتت و جایگتاه عقتل و تف کتر، ر
کریم د    .1ارددر آیات قرآن 

کتته بتتا تکیتته بتتر عقتتل صتتورت  کتته توستتط آن میتفکتتر یتتا همتتان اندیشتتیدن  گیتترد اراینتتدی استتت 
تتوان در دو دستته می(  و انتواع تفکتر را نیتز 356  1394شتوند )ستیب، میسازمان دهتی  هایادگیری

(. امامتتان شتتیعه)ع( بتته ایجتتاد زمینتته تفکتتر تعقلتتی و 357کلتتی استتتد ه و ت یتتل قتترار داد)همتتان  
گونت  (30  1386تد لی در میان شیعیان خود اهتمام داشتند)مدرسی طباطبتایی، اس کته  ایهبته 

)مطهری، اندهدر استتالم دانستتت« متتدارس عقلتتی»یتتا « متتدارس الستتفی»امتتام صتتادق)ع( را مؤستتا 
کته در مباحت  پیشتین مطترح شتد، عصتر درواقتع، (. 289  1385  هاجسن، 77  1373 همتانطور 

کتته استتاس عقایتتد و ااکتتار امامتتت عصتتری بتتود مقتتارن  بتتا ااکتتار و عقایتتد متنتتوع و سرشتتار از شتتبهاتی 
گراته بود. در این بین، تتالش امامتان  )ع( در تقویتت روحیته تحقیتق و شتیعهاصیل اسالمی را نشانه 

کیتتد بتته ایشتتان بتتر استتتفاده  گردان، و ته توانستتت بتته میتتزان قابتتل قبتتولی می، از قتتوای عقتتلتحلیتتل شتتا
و انحرااتتات در جهتتان تشتتیع شتتود  بتتر ایتتن  هاتقتتادی از هجتتوم شتتبههاع –ستتبب مصتتونیت اکتتری 

(  1/28  1407دانستتت)کلینی، میبصتتیر مبنتتا، امتتام علتتی)ع( تعقتتل را مایتته حیتتات قلتتب انستتان 
گزارش شده است )آبی،  )ع(چنین روایتی از امام حسن (. امام صادق)ع(، اهتل 224 /1  1424نیز 

کیتد بتر ایتن مستلله 52  1413، «ب»ارمود)مفیتدمیرا صتاحبان حقیقتی دیتن معراتی  تعقل ( و بتا ته
گیران خود را به تتدبر و دقتت در 2 /1  1407که عقل، حجت خداوند بر بندگان است )کلینی،  (، ارا

یتادی نمتاز و 1/159  1403خواند )مجلسی، میامور ارا  (  امتام رضتا)ع( نیتز اصتل عبتادت را نته بته ز
کاتترت تعقتتل د ،روزه کتتار خداونتتد بلکتته، بتته معنتتای  (  و 2/28  1403دانستتت )امتتین العتتاملی، میر 

ارمتتود )ابتتن می، قتتدرت عقتتل را ستتبب تمتتایز انستتان از بستتیاری از م لوقتتات بیتتان )ع(امتتام هتتادی
    (.458  1404شعبه، 

در « عقتتل»تتتوان اهمیتتت و جایگتتاه می )ع(بتتا تتتهملی در ادعیتته بتته جتتای مانتتده از امامتتان شتتیعه
ی ااتتتت. از یکستتتو، ایشتتتان در ادعیتتته ختتتود یکتتتی از راه رستتتیدن بتتته خداونتتتد و استتتالم را بتتته ختتتوبی در

که اندهشناخت او را بهره مندی از قوای تعقل دانست کامنتات  چرا از  ،انسان متفکر از مرحله نظر در 
شتود  در ب شتی از نامتل می ،از طریق چشتم اندیشته ،هابه مرتبه نظر به آاریننده آن ،طریق چشم سر

                                                                            
ابشر عبادی البین یستمعون القوه ایتبعون أحستنه أوللتک التبین »متعددی از آیات قرآن در این رابطه وجود دارد  هاینمونه 1

و متن (. »23  )انفتاه  «طن شر الدواب عند اهلل الصم التبکم التبین   یعقلتون(. »17هدیهم اهلل و اوللک هم اولوا ا لباب  )زمر  
(  3)زختر   « طنا جعلناه قرآنا عربیا لعلکتم تعقلتون»(  117  )مؤمنون  «  برهان له به اانما حسابه عند ربهیدع مع اهلل طلها آخر 

 (. 29)   « کتاب أنزلناه طلیک مبار  لیدبروا آیاته و لیتبکر أولوا ا لباب»
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دددد»امتتتتون راه شتتتتناخت خداونتتتتد، بتتتته همتتتتین راهکتتتتار اشتتتتاره شتتتتده استتتتت دعتتتتای عراتتتته پیر َوِ ِْ  
َمْرَت 

َ
ُجلِع  أ َی  ِبالرعُ جهتان هستتی دقتت و  های  ختدای متن! دستتور دادی بنتدگانت در لدیتده«اْْلَثدارِ  ِْ

د عَ َید»(. در ب ش دیگری از این دعتا آمتده استت 1/349  1409بررسی نمایند )ابن طاووس،  ا َمدْ  َجَ
ا َك ِبَْكَ َقْت َ َظَمُتُه ااِلْسِ َواَء  اِئِه َفَتَحقعَ ََف وَ یْ ِ  هَبَ ْنَت  َ  ََتْ

َ
َك  أ ْح 

َ
اِهُر أ ْنَت  هُب وَ یَ  َتِغ یْ الظعَ

َ
ق   أ اِ درُ  هُب یالرعَ   «اْمَ

که خودت را در همه چیتز بته متن نشتان دادی، بته همتین دلیتل تتو را در هتر چیتزی  تو خدایی هستی 
کتته  تتاهر هستتتی و چگونتته غایتتب متتانمیآشتتکار یتتااتم. چگونتته لنهتتان  شتتوی در میی در صتتورتی 

که حاضری ! )همان   طبیعی ماننتد رعتد و  ایهنیز دقت در لدید )ع(امام سجاد (.1/350صورتی 
« اللهددل إن هدد ی   ی ددان مدد   یاتدد »بتترای پتتی بتتردن بتته وجتتود خداونتتد بیتتان ارمتتود  ایهبتترق، را نشتتان

 (.160  36، دعای 1409..، .)الصحیفه السجادیه
گباشتت )ع(از سوی دیگر، امامان شیعه کیتد  کته  اندهدر ادعیته ختود بتر ایتن مستلله انگشتت ته

 مصون ماندن از خطا و چیرگی هتوای نفتا استت. هایتعقل و بهره مندی از قوای عقل یکی از راه
ُذَنا»آمده است   )ع(در ب شی از دعای عراه امام سجاد

ُ
َعْت أ  َلْلدَت َ ْقدِ  ْنَك َو َد  ِبُقْاَرت َك َنَظرا  مِ َی َْسِ

بِ  لَ  ِخ َنْفىِس یَ َ  َتْل ای نفتا بتر نیز از تستلط هتو )ع(( و امام صادق1/367  1409)ابن طاووس، « كیْ ِْ
ِل َ َ  َ ْقدِ   ْ ِصُمِ  » عقل به خدا لناه برده است َسلعَ َو  اْْلُ ْن َجْ  ِمَ  اْْلَ

َ
دِ   َعَلدِ  َو أ

ْل  َ  یِمدَ  العَ اْنَتَ ْبدَ ُ
َااَ   کته  ایه. توانایی عقل در شتناخت حقیقتت بته انتداز(1/149  1409)ابن طاووس، « ِ كَِ استت 

امتتام  .انتتدهباطتتل بتتر قتتوای عقتتل، بتته ختتدا لنتتاه برد هایاز تستتلط شتتیطان و اندیشتته )ع(امامتتان شتتیعه
دا  َو  »  نین ارمتوددر قسمتی از دعای  هر روز جمعه چ )ع(صادق معَ ِ َ دَ  ُمَ

ُهدلعَ َصدلع داللعَ َعدْل ِه َو اَل َِ  َجْ
لرعَ  ْلَباِ ِل َ َ  َ َمدِ  یَسلِ  َااِن َ َ  َ ْقِ  یْ َِ َِ د ا  َو اَل  َِ (  و در دعتایی دیگتر 1/280  1411ی، )طوست« ایَد

ْلُهُمدوِح َ دَ  » چنتین ارمتود  َِ َعدْل  دا  َو اَل َجْ معَ دا  َو  ِ  ُمَ معَ ِ َ دَ  ُمَ
َِ یلِ َسد  َ ْقدِ  َصدلع   َ دَ  َ َمدِ  ْلَباِ دِل ا  َو اَل 

دد َِ کتته در ب شتتی دیگتتر از دعتتای روایتتت شتتده از آن حضتترت  (.1/156  1411)طوستتی، « ایَد آنانتتان 
نعِ  ِ  ْیددا َن َیدد»آمتتده استتت  

َ
َكددأ دد ِصددْرُت  َِ ددیْ َبددْل َلدد  اَل َ ْقددَل  َِ ددَو اْلَعدد ِ  ْیددَن  اَیددَو  ِ  ْنَفُعددیَ َ ْقددل    َس  َِ  َمددا   ْلُ  

َ
أ

ْرُت فِ  ْكَتَسْبُت یَتَفكعَ ا َ ِ َلْت  َما ا دَو الْ  ِ  یْ ا َن یَ َو  یِا یَ َو ِ ْفُت ِمعَ َِ َظدِر ِف ُت َ دِ  ایدَ ِ    َعْلُ   ْمدرِ  لنعَ
َ
َو َ دِ   یأ

ددِر ِف  َفكعُ  بیستتت ودعتتای روز کتته در  بتتر همتتین مبنتتا استتت (.1/32  1409)ابتتن طتتاووس،  « ُهْلِ دد التعَ
گتزارش شتده استت ایشتان ستالمت عقتلماه رمضان  یکم را از خداونتد مستللت  کته از آن حضترت 
َِ » دارد ْصِلْإ 
َ
اقِ  اْلَفاِسَا َو َ ْقِ َ َة َو َقْلِ َ یَ  اْلَقاِس َنْفىِسَ   أ آنانتان (. 1/202  1409اووس، طتابتن )«َص  النعَ

کتا م که در ادعیه روایت شتده از د»شتود مینیتز همتین تقاضتا دیتده  )ع(امتام موستی  َِ ِصدإعَ 
َ
 ِه یدفِ   َو أ

ْ ِ   ْقِ  َو َ   یَو َ ْقِا   ِجْسِ   ِ َااَ ِ كیفِ  َو َفرع َِ    .(1/47  1409)ابن طاووس، « ِه 
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 تیجه
کتتته بتتته دنبتتتاه رحلتتتت رستتتوه ختتتدا ) ( تمتتتام ابعتتتاد سیاستتتی،  هاییانحرااتتتات و بتتتدعت

اجتمتتاعی، اخالقتتی و اعتقتتادی جامعتته استتالم را درگیتتر ختتود ستتاخت، لتت وم احیتتا و حفتتظ ایتتن دیتتن 
ب شید. در ایتن می، را ضرورت )ع(یعنی امامان شیعهمبین توسط جانشینان بر حق آن حضرت، 

بتا استتتفاده از روش  )ع(توستط امامتتان شتیعه بتین، تمرکتز پتژوهش حاضتتر بتر آمتوزش مبتتانی اعتقتادی
کته میایتن مهتم نمایتان  ایشتانآموزشتی متورد استتفاده  هتایبتا تتهملی در روشدعا واقع استت.  شتود 

کنتره روش آموزشتتی دعتتا، بتته خصتتو  در شتترایط ستت ت ناشتتی شتتدید حکومتتت و لتت وم  هتتایاز 
، توانستت در القتای هالایبندی جامعه شیعی بته اصتل تقیته، و نیتز در بحبوبته تضتارب آرا و اندیشته

 د. مؤثر واقع شو )ع(مورد نظر امامان شیعه هایآموزه
کتته بتته دنبتتاه  در آغتتاز ایتتن پتتژوهش، دو پرستتش مطتترح شتتد. در لاستتخ بتته پرستتش ن ستتتین 

بتود ایتن  )ع(ادی آموزش داده شده با تکیه بتر روش دعتا و توستط امامتان شتیعهشناخت مبانی اعتق
کته  نوبتت، امامتت، معتاد و عقتل  امتا توحیتد، ایتن مبتانی عبارتنتد از مهتم تترین نتیجه حاصتل آمتد 

که به دنباه چرایی آموزش مبانی اعتقادی با تکیه بتر روش دعتا توستط امامتان  لاسخ به پرسش دوم 
کته بتا تکیته بتر اصتوه می، بیان لاس ی مشروح ضرورت پیدا برآمده است )ع(شیعه کنتد. لاست ی 

 مؤثر در این آموزش دارد.  ایهتبیین تاری ی نیاز به شناخت مباح  زمین
 لا از رحلت رسوه خدا ) ( در جامعه اسالم رخ نمود. البته مستامل هاانحرااات و بدعت

ر امامتت نیتز مطترح بتوده استت  بتا ایتن شناخت خدا، پیش از آغتاز عصت توحید ومبح   مربوط به
کفتار و مشترکان بودنتد امتا م اطتب در دوران امامتان و رسوه ختدا ) ( قرآن که م اطب تفاوت  ،

که توحید ایشان در لار شتد و یتا خطتر میاز متوارد بته انحترا  منجتر  ایهشیعه)ع( مسلمانانی بودند 
کتته در زمینتته انحرااتتات عقیتتدتی  کتترد. از مستتاملمیآن را تهدیتتد  ابتتتال بتته ایتتن انحرااتتات، مهمتتی 

کرد رواج اندیشهمی ماننتد مشتبهه و  هتاییگروهدر جامعه اسالم بتود.  الحادی هایتوان به آن اشاره 
در  )ع(درحالیکته امامتان شتیعه ریب عقاید مسلمانان تتالش داشتتند. زنادقه به شدت در مسیر ت

کیتد داشتتند. اصتل نبتوت،ادعیه خو یکتی از اصتوه اعتقتادی قابتل استت راج از  د بتر نظریته تن یته ته
استتت  قتترار دادن نبتتوت پیتتامبر ختتاتم ) ( در امتتتداد رستتالت پیتتامبران  )ع(ادعیتته امامتتان شتتیعه

کته  گبشته، احیای سیره نبوی ) ( و ایجاد پیوند میتان محمتد و آه محمتد ) ( از متواردی بتود 
خصتتو  شتتیعیان، در ادعیتته و بتته منظتتور آمتتوزش جهتتان استتالم و بتته  )ع(از ستتوی امامتتان شتتیعه

 )ع(اصل امامت نیز به یکی از اصوه اعتقادی، نیاز به آموزش از ستوی امامتان شتیعهگنجانده شد. 
کتته ب رگتتترین اختتتال  میتتان امتتت اختتتال  در مستتلله امامتتت بتتود.  بتته جامعتته استتالم داشتتت  چتترا 



 84 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

کتتته در دوران امامتتتت امامتتتان شتتتیعه کالمتتتی روی  )ع(موضتتتوعی  داده میتتتان از مهتتتم تتتترین مباحتتت  
گونشدمیمحسوب مسلمانان  گروه ایه. به  آراء خا  ختود را در ایتن مستلله ارامته  هاکه هر یک از 

گتتاه ستتاختن جامعتته نستتبت بتته ایتتن اصتتل  بتتا تکیتته بتتر روش دعتتا بتته )ع(ن شتتیعهکردنتتد. امامتتامی آ
 ی،ختا  امامتت از جملته انتصتاب الهت اهتمام داشتند و در ادعیه صادر شده از ایشان، مباح 

کتته  ، علتتم و مرجعیتتتعصتتمت ر توانستتت جامعتته استتالم را دمیقابتتل استتت راج استتت. مبتتاحثی 
از سوی دیگتر ابتتباه روی داده در جامعته استالم و بته خصتو ، شناخت امام راستین راهنما شود

گراتن از مبانی اعتقادی، سبب شد  بته تهستی از قترآن صتامت، بترای مهتار  )ع(امامان شیعهااصله 
کته از پرتتو آن، یتاد  ،به زنده نگاهداشتن اصل معاد اهتمام داشتته باشتنددی انحطاط اعتقا اصتلی 

شتتد. از میمتترخ و حسابرستتی آختترت از ستتوی مستتلمانان و بتته خصتتو  شتتیعیان متتورد توجتته واقتتع 
که  کته استاس آنجایی  عصر امامت عصری بود مقارن با ااکتار و عقایتد متنتوع و سرشتار از شتبهاتی 

گراته بود. تالش امامان عقاید و ااکار اصیل اس )ع( در تقویت روحیه تحقیتق و شیعهالمی را نشانه 
کید بر  گردان، و ته توانست به میزان قابل قبولی سبب مصونیت اکتری می، «عقل»اصل تحلیل شا

و انحرااات در جهان تشیع شود. است راج مبانی اعتقتادی از ادعیته  هااعتقادی از هجوم شبهه –
گتاهی در زمینتهمیحقیقت را نمایان این  )ع(امامان شیعه که ایشتان بته ارامته دانتش و آ  هاییسازد 

توانست به حفظ اسالم راستین در جامعه اسالم منجر شتود اهتمتام داشتته و از هتر روشتی بته میکه 
که روش دعا یکی از این روشمیاین منظور استفاده   مورد استفاده بود. هایکردند 
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 هادی )ع(، قم  مؤسسه امام هادخ )ع(. 
، تحقتق و تصتحیح العقائتد الجعفریتة -هالجواهر في الفق -جواهر الفقه(، 1411ابن براج، عبد الع یز ) .10

 ابراهیم بهادری،  قم  داتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
یان. الثاقب فی المناقب(، 1419ابن حمزه، محمد بن علی ) .11  ، قم  انصار
و القضتایا و االحکتام عتن  دعائم االسالم و ذکر الحتالل و الحترامابن حیون، نعمان بن محمد )بی تا(،  .12

 ، تحقیق آصب ایضی، قم  مؤسسه آه البیت)ع( إلحیاء التراث. اهل بیت رسول اهلل)ص(
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جامعتته  قتتم  ،آلتته و علیتته اهلل صتتلی الرستتول آل عتتن العقتتول تحتتف، (1404) بتتن شتتعبه حرانتتی، حستتنا .13
 .مدرسین

، محتتترر محمدحستتتن تمهتتتج التتتدعوات و متتتنهج العبتتتادا(، 1411ابتتتن طتتتاووس، علتتتی بتتتن موستتتی ) .14
کرمانی، قم  دار البخایر.   ابوطالب 

 ، تهران  دارالکتب ا سالمیه.اقبال االعمال(، 1409________________ ) .15
 ، قم  دار الرضی. جمال االسبوع بکمال العمل المشروعق(، 1330________________ ) .16
، تحقیتق أبتی األشتباه یتان العلتم و فضتلهجامع ب(، 1414ابن عبدالبر، ابو عمر یوسب بن عبداهلل ) .17

 الزهیری، ریاض   دار ابن الجوزی، المملکه العربیه السعودیه.  
، تحقیتتق مفیتتد محمتتد قمیحتته، بیتتروت  العقتتد الفریتتد (،1407ابتتن عبدربتته، احمتتد بتتن محمتتد ) .18

 درالکتب العلمیه. 
، تصتتحیح و ستتان العتتربل(، 1414) ابتتن منظتتور، ابتتو الفضتتل، جمتتاه التتدین، محمتتد بتتن مکتترم .19

یتتع ار د -تحقیتتق احمتتد اتتارس صتتاحب الجوامتتب، بیتتروت  دار الفکتتر للطباعتتة و النشتتر و التوز
 . صادر

 ، بیروت  دارالمعراه.الفهرست یبن الندیمابن ندیم، محمد بن اسحاق )بی تا(،  .20
قم  الشریب ، مقدمه احمد حسینی اشکوری، کشف الغمه فی معرفه االئمه(، 1421اربلی، علی) .21

 الرضی.
یتته مصتتر صتتحیح البختتاری(، 1410ب تتاری، ابتتی عبتتداهلل محمتتد بتتن استتماعیل ) .22 ، قتتاهره  جمهور

کتب السنه. 17العربیه. وزاره ا وقا . المجلا   ا علی للشلون ا سالمیه. لجنه طحیاء 
، تصتتحیح و تعلیتتق جتتاله التتدین محتتدث، قتتم  المحاستتنبرقتتی، احمتتد بتتن محمتتد )بتتی تتتا( ،  .23

  دراالکتب ا سالمیه. 
 ، تحقیق عبدالزهراء حسینی، قم  دارالکتاب ا سالمی.الغارات(، 1410) ثقفی، ابراهیم .24
، تصتحیح حستن حستن کشتف المتراد فتی شترح تجریتد ایعتقتاد(، 1413حلی، حسن بن یوستب ) .25

  زاده آملی، قم  جماعه المدرسین ای الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر اإلسالمی.
، ترجمتته علتتی شتتیورانی، شتترح ااضتتل ترجمتته و شتترح بتتاب حتتادی عشتتر(، 1385________________ ) .26

 مقداد، مقداد بن عبداهلل، قم  دارالفکر. 
الحدیثتتة(، تحقیتتق مؤسستتة آه البیتتت  -) طقتترب ایستتناد(، 1413حمیتترخ، عبتتد اهلل بتتن جعفتتر ) .27

 ، قم  مؤسسة آه البیت علیهم السالمعلیهم السالم
، تحقیتتتق کفایتتته األثتتتر فتتتی التتتنّ  علتتتی األئمتتته ایثنتتتی عشتتتر(، 1410ختتتزاز رازی، علتتتی بتتتن محمتتتد ) .28
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کوهکمری، قم  بیدار.  عبداللطیب حسینی 
، تحقیتتتق مؤسستتته آه اعتتتالم التتتدین فتتتی صتتتفات المتتتؤمنین(، 1408دیلمتتتی، حستتتن بتتتن محمتتتد ) .29

 البیت)ع(، قم  مؤسسه آه البیت )ع(.
، تحقیتتق المفتتردات فتتی غریتتب القتترآن(، 1412ستتم حستتین بتتن محمتتد )راغتتب اصتتفهانی، ابوالقا .30

 صفوان عدنان الداودی، بیروت  دارالقلم.
 . صادر دار بیروت  صالح، ابراهیم تحقیق ،الخلفاء تاریخ(، 1417بکر )أبی بن عبدالرحمن سیوطی، .31
مهنا و علی حستن ، تحقیق امیر علی الملل و النحل(، 1415شهرستانی، محمد بن عبدالکریم ) .32

 ااعور، بیروت  دارالمعراه. 
کوچته بتاغی. ص() بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد(، 1404) صفار، محمد .33 ، تحقیق محسن 

 قم  مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی.
، تحقیتق احمتد المسترشد فی ىمامة علی بن أبتی طالتب علیته الستالم (،1415)طبری امامی، محمد .34

 مؤسسه الثقااه ا سالمیه لکوشان ور.محمودی، قم  
، تحقیتق قستم الدراستات ا ستالمیه مؤسسته البعثته، األمالی(، 1414طوسی، محمد بن حسن ) .35

 قم  دارالثقااه. 
 ، تهران  المکتبه ا سالمیه.  مصباح المتهجد(، 1411_______________  ) .36
یتتتتق حستتتتن الموستتتتوی خرستتتتان، تهتتتتران  ، تحقتهتتتتبیب االحکتتتتام(، 1407___________________ ) .37

 دارالکتب ا سالمیه. 
، تحقیتتق و تصتتحیح دکتتتر مهتتدخ م  ومتتی و دکتتتر العتتین(، 1410) اراهیتتدخ، خلیتتل بتتن احمتتد .38

 . ابراهیم سامرامی
 ، قم  دلیل ما.روضه الواعظین و بصیره المتعلمین(، 1423اتاه نیشابوری ) .39
، قتم  المصتباح المنیتر فتي غریتب الشترح الکبیتر للرافعتيتا(، ، )بی ایومی، احمد بن محمد مقرخ .40

 منشورات دار الرضي.
گردآورنده احمد بن یحیی، تحقیق عصتام التدین المنیه و األمل(، 1425عبدالجبار بن احمد ) .41  ،

یه  دارالمعراه الجامعیه.    محمد، اسکندر
 تحقیق اؤاد سید، بیروت  دارالفارابی.، فضل االعتزال و طبقات المعتزله(، 1439___________ ) .42
، تقتدیم و اشترا  رستائل الشتریف المرتضتیعلم الهدی، سید مرتضی علی بن الحستین )بتی تتا(  .43

 السید احمد الحسینی، بیروت  مؤسسه النور للمطبوعات. 
یعتتتة التتتی اصتتتول الشتتتریعة(  1429_______________________) .44 ، تحقیتتتق اللجنتتتة العلمیتتتة اتتتی الّبر
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 سسة اإلمام الصادق.مؤسسة اإلمام الصادق، قم  مؤ
، تحقیتتتتتق و تعلیتتتتتق الستتتتتید عبتتتتتدالزهراء الشتتتتتافی فتتتتتی ایمامتتتتته( 1410_______________________ ) .45

 الحسینی، تصحیح السید ااضل المیالنی، تهران  مؤسسه الصادق للطباعه و النشر. 
، تحقیتق احمتد حستینی اشتکوری، قتم  الکالم البخیره فی علم(، 1411_______________________  ) .46

 جماعه المدرسین ای الحوزه العلمیه بقم، مؤسسه النشر ا سالمی. 
الشتتتافي فتتتي العقائتتتد و األختتتالق و (، 1425کاشتتتانی، اتتتی ، محمتتتد محستتتن ابتتتن شتتتاه مرتضتتتی ) .47

 ، تحقیق مهدی انصاری قمی، تهران   دار نشر اللوح المحفو .األحکام
کبتتر غفتتاری، تهتتران  دارالکتتتب الکتتافی(، 1407بتتن یعقتتوب ) کلینتتی، محمتتد .48 ، تحقیتتق علتتی ا

 ا سالمیه.
، بیتروت  دار طحیتتاء بحتار االنتوار الجامعته لتدرر اخبتار االئمته االطهتار(، 1403مجلستی، محمتد بتاقر ) .49

 التراث العربی. 
اغتتر، قتتم  ، تحقیتتق استتعد دمتتروج التتبهب و معتتادن الجتتوهر(، 1409مستتعودی، علتتی بتتن حستتین ) .50

 دارالهجره.
، تحقیتق مؤسسته االرشتاد فتی معرفته حجتج اهلل علتی العبتاد(، 1413) مفید، محمد بن نعمان التب، .51

 آه البیت)ع( إلحیاء التراث، قم  المؤتمر العالمی  لفیه الشیخ المفید.  
کنگره شیخ مفید.االختصاص(، 1413_____________________ ب ) .52  ، قم  
، تحقیتتق حستتین درگتتاهی، قتتم  المتتؤتمر تصتتحیح االعتقتتادات ایمامیتته(، 1371_______ )_________ .53

 العالمی  لفیه الشیخ المفید. 
، تحقیتتق ایمتتن اتتؤاد المتتواعظ و االعتبتتار فتتی ذکتتر الخطتتط و ا ثتتار(، 1424مقریتتزی، احمتتد بتتن علتتی ) .54

  سید، لندن  مؤسسه الفرقان للتراث ا سالمی. 
یه. فرق الشیعه(، 1388موسی ) نوب تی، حسن بن .55  ، نجب  مطبعه حیدر
تتتاریخ  احمتتد بتتن أبتتی یعقتتوب،یعقتتوبی، ، الیعقتتوبی تتتاریختتتا(، بی)یعقتتوبی، احمتتد بتتن استتحاق  .56

 . بیروت ، دار صادر الیعقوبی،
 

 ب: مطالعات
یه، محمود ) .57 یان ، قتم  مؤسسته انصتارأو دفتاع عتن الحتدیث أضواء علی السنه المحمدیته(، 1420ابور
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کوشتش مهتدی ارمانیتان، مجموعه مقا ت ارق تسنن، «خوارج»(، 1388ابوزهره، محمد ) .58 ، بته 
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 109-139قم  نشر ادیان، ص  
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  محمدرضا حسینی جاللی، قم، موسسه آه البیت  حیاء التراث.
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یه.  مصر  مکتبه ا سکندر
 ، تهران  عطارد. مسند االمام المجتبی أبی محمد الحسن بن علی(، 1373یز اهلل )عطاردی، ع  .77
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كووید  19-تاثیر دعا و نیایش بر سالمت روحی و معنوی بیماران مبتال به 
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 چکیده
کووید  سابقه و هدف: دعتا و نیتایش  .شتودمیسالمت روانی، روحتی و جستمی بیمتار م تتل  19-در بیماریی 

ود. لتبا هتد  مطالعته حاضتر بررستی تتاثیر تواند باع  اازایش انرهی و ایجاد نگترش مثبتت در بیمتار شتمی
کووید   باشد.می 19-دعا و نیایش بر سالمت روحی و معنوی بیماران مبتال به 

کتته جامعته آن –پتژوهش حاضتر از نتتوع مطالعتات توصتیفی  هتا:متواد و روش بیمتار مبتتال بتته  140مقطعتی استت 
 1398-99در ستاه  بجنتورد )ع(ویهه بیمارستان امام حستن هایترخی  شده در ب ش مراقبت 19کووید 
گتترد آوری داده .بودنتتد پرسشتتنامه ستتالمت معنتتوی پولتتوت ین و الیستتون و پرسشتتنامه تنتتاوب دعتتا  هتتاابتتزار 

و استتنباطی آمتاری توصتیفی  هتایو آزمون  91spssاز نترم ااتزار  هتامراویگلیا بتود. بترای تج یته و تحلیتل داده
کتتای هتتای)آزمون کروستتکاه  ،، ضتتریب همبستتتگی پیرستتونمجتتبور  والتتیا و رگرستتیون خطتتی( –آزمتتون 

گردید.  استفاده 
 باشندمینتایج نشان دهنده وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین دعا و سالمت معنوی بیماران  ها:یافته

 (0001/0 ˂P ). تجربته قبلتی دعتا و نگترش نستبت بته دعتا ارتبتاط  ،تنتاوب دعتا ،هم چنین بین سن بیماران
گ تجربه قبلی و نگرش نسبت به دعا  ،تناوب دعا ،(  اما بین جنسیت P˂ 0001/0ردید)معناداری مشاهده 

تجربتته قبلتتی و  ،تنتتاوب دعتتا ،عتتالوه بتتر ایتتن بتتین تحصتتیالت ،(P˂ 06/0ارتبتتاط معنتتاداری وجتتود نداشتتت )
 ،(. بین وضعیت تاهل بیمتاران P˂ 001/0) نگرش نسبت به دعا ارتباط معکوس و معناداری به دست آمد

گردیتتد اتجربتته قبلتتی دعتتا و نگتترش نستتبت بتته دعتتا نیتتز ارتبتتاط مستتتقیم و معنتت ،دعتتا تنتتاوب داری مشتتاهده 
(0001/0 ˂P .) 
 

کووید  ،سالمت معنوی ،دعا و نیایش :کلیدی هایواژه  19-بیماری 
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 مقدمه
از م تاطره و  هتاچگونگی راتار مردم در یک موقعیت اورهانسی بستگی به اهتم و ارزشتیابی آن

بتته عنتتوان راتتتار متناستتب بتتا  ،دارد. در ادبیتتات عمتتومی در  خطربالیتتا هتتالتتبیری آن میتتزان آستتیب
گراته  کته پیامتدهای منفتی بالیتا را مترتبط بتا در  خطتر لتایین میم اطرات در نظر  شود. به طتوری 

 (.1دانند)می
که نقش مهمی در اجترای راتارهتای احتیتاطی دارد باعت  در  واقتع بینانته از  ارتباطات خطر 

(.مت صصتین در  2شتود)میدانتش و مهتارت صتحیح بترای ارتقتاء و اقتدامات پیشتگیرانه  ،خطتر
انت تتتاب و تفستتتیر ستتتیگناه در متتتورد اثتتترات نتتتامطملن حتتتوادث،  ،خطتتتر را بتتته ارآینتتتد جمتتتع آوری

 (.3شود)میاطالق  ،هایا اناوری هااعالیت
یتتتد»و  «1ستتتارس»ویتتتروس  کرونتتتا ویروس« 19  2کوو کتتته یتتتک نتتتوع  هتتتاویتتتروس جدیتتتدی از دستتتته 

که از ووهان چین شتروع شتد و چنتد متاه از  م اطره طبیعی و بیولوژیک است. این م اطره نو هور 
گراته استمیپیدار شدنش  کره زمین را ارا  کنون تمام  مقابلته بتا مهتار شتیوع  هتایراه .گبرد و هم ا

یتتتد کتتتردن ردیتتتابی و قرنط ،معالجتتته و جداستتتازی ااتتتراد آلتتتوده ،متمرکتتتز بتتتر شناستتتایی 19-کوو ینتتته 
گوشتت نتیم پتز و تترویج مشتارکت  هاکاهش مساارت،هانزدیک آن هایتماس و اجتناب از خوردن 

 (.4،5عمومی جامعه برای شکستن زنجیره انتقاه اعالم شده است )
کتته در  خطتتر در جوامتتع و ارهنومینتتتایج مطالعتتات نشتتان  م تلتتب متفتتاوت  هتتایدهتتد 

گیتتر از جملتتته ستتارس هتتتایبیماری هایتجربیتتات مربوطتتته بتته مهتتتار و اپیتتدمی .استتت لانتتتدمی  ،وا
کستب شتده بته  هایدهد استراتهیمیاپیدمی آنفو نزای خوکی نشان ،آنفو نزا ات اذ شده و نتتایج 

یادی نیازمند شناخت ادرا  خطر مردم همان مناطق است )  (.6میزان ز
کلتتی ارتبتتاط ه کتته بتته طتتور  ماهنتتو و ستتالمت معنتتوی از ابعتتاد مهتتم ستتالمت در انستتان استتت 

تناستتب و  ،صتتلح ،کنتتد و بتته ایجتتاد ثبتتات در زنتتدگیمیرا بتتین نیروهتتای درونتتی اتتراهم  ایهیک ارچتت
انجامتتتد. ستتتالمت میجامعتتته و محتتتیط  ،ختتتدا ،همتتتاهنگی و احستتتاس ارتبتتتاط نزدیتتتک بتتتا ختتتویش

 (.7کند)مییک ارچگی و تمامیت ارد را تعیین  ،معنوی
که معنویت و عقایمیمطالعات جدید نشان  یتادی در ستالمت روانتی دهند  د مبهبی نقتش ز

 (.8باشند)میو جسمی ااراد دارند و راهکاری رایج برای مقابله با مشکالت 

                                                                            
1 SARS 
2 Covid 
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( و بیشتتتر از 9دعتتا بتا بهداشتت روان و تندرستتتی در ارتبتاط استت) ،از میتان راتارهتای متبهبی
اتصتاه بتا روح عتالم  نمتاز و ،دعا  1(. به عقیده جیمز10گیر)میسایر مناسک دیگر مورد استفاده قرار 

یتتادی دارنتتد و منجتتر بتته نتتتایج شتتگفت انگیتتزی  کارکردهتتای ز شتتوند. دعتتا مقاومتتت و میخلقتتت 
دهد   زیرا اتصتاه بته میب شد و به امور زندگی او ارزش و معنا میلایداری خاصی را به روح انسان 

کسب انرهی و تجدید قوای روحی از دست راته ان  (.11سان است )قدرت  یزاه الهی تنها منبع 
ایتن مطالعته بتا هتد   ،با توجه به اهمیت دعا و نیتایش و تتاثیر آن بتر ستالمت معنتوی بیمتاران

کووید   )ع(در بیمارستان امام حسن مجتبتی 19بررسی تاثیر دعا بر سالمت معنوی بیماران مبتال به 
 انجام شد. 1398-99بجنورد در ساه 

  هامواد و روش
یتد»نفتر از بیمتاران مستلمان مبتتال بته  140در مطالعه مقطعی حاضر  ه از تترخی  شتد« 19-کوو

کردنتتد بجنتتورد )ع(ویتتهه بیمارستتتان امتتام حستتن مجتبتتی هتتایب تتش مراقبت گفتگتتوی  .شتترکت  در 
کته بیمتاران ااقتد اختتاله ذهنتی  ایهاولی گردیتد  که این بیمتاران بتا پرسشتگران داشتتند، مشت   

عیارهای ورود به مطالعه عبارت بودنتد از   تمایتل بته م .بودند و به شرکت در مطالعه تمایل داشتند
کرونتتا  ،ستتاه 65تتتا  40قتترار داشتتتن در دامنتته ستتنی  ،شتترکت در پتتژوهش  50تتتا  20ابتتتال بتته بیمتتاری 

گتتردان نیتتز بتته عنتتوان معیارهتتای ختتروج از  .درصتتد ستتابقه بیمتتاری روانتتی و استتتفاده از داروهتتای روان 
گ گراته شدند. روش نمونه  گیری مستمر بود.پژوهش در نظر   یری نیز به صورت نمونه 

و پرسشتتنامه تنتتاوب دعتتا   3و الیستتون  2پولتتوت ین در ایتتن مطالعتته از پرسشتتنامه ستتالمت معنتتوی
کته میسواه  20استفاده شد. پرسشنامه سالمت معنوی دارای  ستواه آن ستالمت متبهبی  10باشد 

گیری  10و  نمره سالمت مبهبی و وجتودی هتر  کنند. دامنهمیسواه دیگر سالمت وجودی را اندازه 
است و هر چه نمتره بته دستت آمتده بتا تر باشتد، نشتانه ستالمت متبهبی و  60تا  10کدام به تفکیک 

گتروه  باشتد و دامنته آن میوجودی با تر خواهد بود. نمره سالمت معنوی حاصتل جمتع ایتن دو زیتر 
گراته شده است 120تا  20بین  صتورت لیکترت شتش ستوا ت بته در این پرسشنامه لاستخ  .در نظر 
کته پرسشتنامه میتکامال م الفمت تا تکتامال متوااقمت دستته بنتدی  ایهگ ین شتوند. شتایان ذکتر استت 

)بتتا (  120تتتا  100)متوستتط ( و  99تتتا  41 ،)لتتایین ( 40تتتا  20ستتالمت معنتتوی بتته ستته ستتطح بتتا نمتترات 

                                                                            
1 James 
2 Palutzian 
3 Ellison 



 95 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

ستتید اتتاطمی و همکتتاران از گتتردد. روایتتی پرسشتتنامه ستتالمت معنتتوی در مطالعتته میتقستتیم بنتتدی 
کرونبتاخ معتاده  (12طریق اعتبار محتوا مش   شتد) و لایتایی آن از طریتق ضتریب لایتایی آلفتای 

گردیتد) 82 گراتتته جهتت تعیتتین روایتتی و 5درصتد تعیتتین  (. در پتتژوهش حاضتر طتتی بررستتی صتورت 
یب آلفتتای لایتتایی ایتتن ابتتزار براستتاس ضتتر ،نفتتر از واحتتدهای پتتژوهش 10لایتتایی ایتتن مقیتتاس بتتر روی 

گردید. 85کرونباخ معاده   درصد محاسبه 
ابتتتداع شتتتد و در همتتتان ستتتاه  1991در ستتتاه   2و لنتتتدلتون  1پرسشتتتنامه تنتتتاوب دعتتتای پولومتتتا

کتترد. ایتتن پرسشتتنامه دارای   3مراویگلیتتا کتته  32در آن تجدیتتد نظتتر  کتته در  17ستتواه استتت  ستتواه آن 
گ ین ،باشندمیمورد تآداب دعا ت  نمتره ( تتا ت بته  1از تمطملن نیستم ت ) ایهبه صورت لیکرت هفت 
که دامنه نمرات بتین  7دهمت )میطور مداوم انجام   17نمره ( دسته بندی شدند.  زم به ذکر است 

که با همان نوع نمتره  119تا  بود. نه سواه دیگر از این پرسشنامه نیز در مورد ت تجربه قبلی دعات بودند 
گتباری در متورد ستوا ت  .گباری تآداب دعات نمره دهی شدند کته نمتره   4باید خاطرنشان ساخت 

شتش  ،بتود. در نهایتت 63تتا  9به صورت معکوس انجام شد. دامنه تجربته قبلتی دعتا بتین  9و  7و 
ستنجید. لاستخ ایتن ستوا ت بته صتورت لیکترت میسواه آختر تنگترش بیمتاران نستبت بته دعتات را 

گ ین کته نمتره  7تکامال موااقم ت ) نمره ( تا 1از تکامال م الفم ت ) ایههفت  نمره ( دسته بندی شتدند 
به صورت معکوس انجتام شتد. دامنته نمترات نگترش نستبت بته دعتا  4و  2گباری در مورد سوا ت 

کتل دعتا بتین  42تا  6بین  گراتته شتد و میتزان دعتا بته سته ستطح  224تتا  32بود. دامنه نمتره  در نظتر 
گردیتتتد. مراویگلیتتتا لایتتتایی ستتته 163-224( و بتتتا  )82-162(، متوستتتط )0-81ضتتتعیب ) ( تقستتتیم 

تجتتارب قبلتتی دعتتا و نگتترش بتته دعتتا را بتته ترتیتتب  ،ب تتش پرسشتتنامه تنتتاوب دعتتا یعنتتی آداب دعتتا
کرد. رضایی ) 72/0و  78/0 ،75/0 کرونبتاخ 2007تعیین  ایتن پرسشتنامه  79/0( با ضریب آلفتای 

گراته جهت13را تامید نمود) تعیین روایی و لایایی این مقیتاس  (. در این مطالعه با بررسی صورت 
کرونبتاخ معتاده  ،نفر از واحتدهای پتژوهش10 بر روی درصتد  78لایتایی آن بتر استاس ضتریب آلفتای 

گردید.  محاسبه 

  هایافته
 ± 5/13میانگین سنی واحتدهای پتژوهش  .درصد مرد بودند 5/51بیمار مورد مطالعه  140از 

                                                                            
1 Poloma 
2 Pendelton 
3 Meraviglia 
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 9/37درصتد از ااتراد متاهتل و  1/62هتم چنتین  .دستاه بتو 41-62 هاساه و دامنه سنی آن 5/54
کترده بتود هادرصد مجرد و جدا شده بودند و یا همسر آن در ارتبتاط بتا ستطح تحصتیالت نیتز  .اوت 

درصتتد  6/12درصتتد تحصتتیالت دبیرستتتانی و  41 ،درصتتد از بیمتتاران تحصتتیالت ابتتتدایی 6/46
ستاه بتود. نتتایج  9/9 ±7/7نیتز  مدت ابتتال بته بیمتاری میانگین .تحصیالت دانشگاهی داشتند

کته ستطح معنتوی بیشتتر بیمتاران در محتدوده متوستط قترار داشتت ) درصتد ( و  5/53نشان دادنتد 
 با تر از نمره سالمت وجودیشان بود. هانمره سالمت مبهبی آن

کته ارتبتاط نزدیکتی بتا ختدا دارم  هایگویه ،از میان سوا ت سنجش سالمت مبهبی ت زمتانی 
کماه  کنم تو تعقیتده دارم خداونتد مترا دوستت دارد و مراقتب متن استت ت بته ترتیتب بتا میاحساس 

میتتتانگین بیشتتتتری نستتتبت بتتته ستتتایر  52/6± 77/0 و53/6± 65/0میتتتانگین و انحتتترا  معیتتتار 
گویه هایگویه ستالمت وجتودی در عبتارت ت  هایسالمت مبهبی داشتند و بیشترین میانگین در 

 نتتتده بتتتودنم وجتتتود داردت بتتتا میتتتانگین و انحتتترا  معیتتتار کتتته هتتتد  خاصتتتی بتتترای ز ممعتقتتتد هستتتت
گردید. 45/5 ± 1/1  مشاهده 

که نتایج ارتباط معناداری را بین ستالمت معنتوی و جنستیت بیمتاران نشتان  باید عنوان نمود 
کتل ستالمت معنتوی و ستن بیمتاران ارتبتاط معنتاداری وجتود داشتت  ندادند  اما بین میانگین نمره 

(01/0 ˂Pبته عبت   )ستاه بته بتا  ستطح ستالمت معنتوی بتا یی  60درصتد از بیمتاران  85ت دیگتر را
کتتل ستتالمت معنتتوی و وضتتعیت تاهتتل بیمتتاران ارتبتتاط  ،داشتتتند.عالوه بتتر ایتتن بتتین میتتانگین نمتتره 

کار بیماران متاهل )P˂ 01/0معناداری مشاهده شد ) درصد( با  بتود و بتین  67(. سطح سالمت ا
کل سالمت معنوی با متغیر ستطح تحصتیالت بیمتاران رابطته معکتوس و معنتاداری  میانگین نمره 

 P(،(112/0 -=r .))˂ 04/0به دست آمد))
کتتردن ) تنتتاوب دعتتا 1جتتدوه  تجربتته قبلتتی دعتتا و نگتترش نستتبت بتته دعتتا ( در  ،وضتتعیت دعتتا 

کتل دعتا از طریتق محاستبه مجمتوع امتیتازات  .دهتدمیرا نشان (19 -کووید )مبتال به  بیماران نمتره 
گردیتد ،آمده از تناوب دعا به دست بته  امتیتاز .تجربته قبلتی دعتا و نگترش نستبت بته دعتا محاستبه 

بود و میانگین وضعیت دعا در بیمتاران معتاده  92-219دست آمده از بیماران نشان دهنده دامنه 
که این مقدار نشان دهنده سطح بتا ی دعتا در بیمتاران مبتتال بته  182/ 03 ± 51/19 به دست آمد 

کته محتدوده میحاصتل از ایتن جتدوه نشتان  هاییااتته ،باشتد. عتالوه بتر ایتنمی 19-کووید  دهنتد 
کتتتردن در بیمتتتاران مبتتتتال بتتته یتتتد  )محاستتتبه شتتتده بتتترای تنتتتاوب آداب دعتتتا  و  59-119بتتتین (19-کوو

کتتردن در ایتتن بیمتتاران  کتتل نمتتره تنتتاوب آداب دعتتا  باشتتد. از ستتوی می 3/93 ± 72/11میتتانگین 
یتدده برای تجربه قبلی دعا در بیماران مبتال بته محدوده محاسبه ش ،دیگر بتوده  62-19بتین  19کوو
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کل نمره تجربه قبلی دعا در این بیماران  کته می زم به ذکر  .است 9/49 ±32/6و میانگین  باشتد 
یتتد کوو و  6-41بتتین  19-محتتدوده محاستتبه شتتده بتترای نگتترش نستتبت بتته دعتتا در بیمتتاران مبتتتال بتته 

کل نمره نگرش نس بتود. در راستتای دستتیابی  5/37 ± 22/5بت به دعا در این بیمتاران میانگین 
یتد  کوو کلی یعنی تاثیر دعا بر ستالمت معنتوی بیمتاران مبتتال بته  نتتایج بتا استتفاده از  ،19-به هد  

که بین دعا و سالمت معنوی ارتباط معنادار و مستتقیمی وجتود  آزمون رگرسیون خطی نشان دادند 
 ((.P(، )36/0-=r˂0001دارد))

کته  ،عالوه بر این کته تجربته قبلتی دعتا در بیمتارانی  گانته نشتان داد  نتایج آزمون رگرسیون چنتد 
کرد بته دعتا مثبتت بتوده و از ستالمت معنتوی  هتاباشد ونگترش آنمیبهتر  اندهبیشتر از دعا استفاده 

که آزمون رگرسیون خطی ارتباط معنتادار و  مستتقیمی را با تری برخوردار هستند.  زم به ذکر است 
بین تناوب دعا، تجربه قبلی دعتا و نگترش نستبت بته دعتا بتا ستالمت معنتوی نشتان داد  مقتادیر بته 

 ( بود. P،  54/0 =r˂0001( و ) P، 62/0 =r ( ،)0001˂P، 71/0 =r˂ 001/0ترتیب )
کتته بتتین ستتن بیمتتاران نتتتایج ،از ستتوی دیگتتر کی از آن بتتود  کروستتکاه حتتا  ،تنتتاوب دعتتا ،آزمتتون 

(  امتتتا بتتتین P˂001/0ی دعتتتا و نگتتترش نستتتبت بتتته دعتتتا ارتبتتتاط معنتتتاداری وجتتتود دارد )تجربتتته قبلتتت
تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت بته دعتا ارتبتاط معنتاداری بته دستت نیامتد  ،تناوب دعا ،جنسیت

(06/0 ˂P). نتتایج ایتن آزمتون بیتانگر وجتود ارتبتاط معکتوس و معنتاداری بتین ستطح  ،عالوه بتر ایتن
(.باید خاطر نشتان  P ˂001/0تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعا بود ) ،تناوب دعا ،تحصیالت

که بر مبنای یااته تناوب دعا، تجربه قبلی دعا و نگرش نسبت به دعتا  ،بین تحصیالت هاساخت 
 ،تنتاوب دعتا ،( و بین وضعیت تاهتل بیمتاران P ˂001/0ارتباط معکوس و معناداری به دست آمد)

گردید )تجربه قبلی دعا و نگرش نس  (.P˂0001/0بت به ارتباط معنادار و مستقیمی مشاهده 
 

کردن بیماران )کووید ،: دامنه1جدول   ( در بیمارستان امام حسن مجتبی)ع(1۹-میانگین و انحراف معیار وضعیت دعا 

 میانگین±انحراف معیار  محدوده نمرات کسب شده محدوده نمرات قابل کسب نمرات
 93/ 3±72/11 119-59 119-17 تناوب دعا

 9/49 ± 32/6 62-19 63-9 تجربه قبلی دعا
 37 /5 ± 22/5 41-6 42-6 نگرش نسبت به دعا

کل  03/182 ± 51/19 219-92 224-32 نمره 
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 بحث
نتایج نشان دهنده وجود ارتباط معنادار و مستقیم بین دعا و ستالمت معنتوی بودنتد. در ایتن 

کتته طالقتتانی ) کتته در استتتعانت  ،ام داد( انجتت 2004راستتتا در پژوهشتتی  گردیتتد عامتتل مهمتتی  گتتزارش 
توستل بیمتاران بته دعتا و توستل  ،قابل تامل است مبهبی زنان مبتال به سرطان در مرحله ت صی 

که در ارتبتاط بتا  ایه( در مطالع2011جدیدی و همکاران ) ،(. هم چنین14باشد )میبه اممه اطهار 
کهریز  انجام د کن در آسایشگاه  کتردن  ،ادندسالمندان سا که عقیتده بته خداونتد و دعتا  یااتند  در

 (.15شود)میباع  بهبود سالمت معنوی در این بیماران 
( نیتتز 2009( و حجتتتی و همکتتاران )2006ایتتن موضتتوع در مطالعتتات ستتید اتتاطمی و همکتتاران )

گراته است ) کته بتین تنتاوب آداب ها( از سوی دیگر، یااتته12، 16مورد تامید قرار  دعتا  نشتان دادنتد 
تجربته قبلتی دعتا و نگترش نستبت بته دعتا بتا ستالمت معنتوی ایتن بیمتاران ارتبتاط معنتادار و  ،کردن

کته در ایتن مطالعته بتین دعتا و جنستیت بیمتاران مبتتال بته  .مستقیمی وجود دارد شتایان ذکتر استت 
یتتد ( ارتبتتاط معنتتاداری مشتتاهده نشتتد. ایتتن مهتتم بتتا نتتتایج مطالعتتات مراویگلیتتا و همکتتاران 19-)کوو

، 16، 17( هتتم ختتوانی نتتدارد)2009( و حجتتتی و همکتتاران )2006ستتید اتتاطمی و همکتتاران ) ،(2002)
که شاید دلیل آن اختال  در تعداد واحدهای پژوهش باشد.12  ) 

گردیتد  ،عالوه بر این کتردن و ستن بیمتاران مشتاهده  در این بررستی ارتبتاط معنتاداری بتین دعتا 
ستتتید اتتتاطمی و همکتتتاران  ،(2005و همکتتتاران )  1ستتتیوتیبتتتا نتتتتایج مطالعتتتات مو  هاکتتته ایتتتن یااتتتته

(. هتتم چنتتین در مطالعتته 12( هتتم ختتوانی دارد )2005)2( و آلگیتتر2009حجتتتی و همکتتاران ) ،(2006)
کته  ،حاضر بین سطح تحصیالت دعا و سالمت معنوی ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت 
( و 2005ا بتتا نتتتایج مطالعتتات مو ستتیوتی )( هتتم ختتوانی دارد  امتت2002بتتا نتتتایج پتتژوهش مراویگلیتتا )

 ،حاضتتر بتتین تاهتتلدر پتتژوهش  ،عتتالوه بتتر ایتتن .(20-18باشتتد )می( مغتتایر 2005)  4و جکابستتن3هونتتدا 
کته بتا نتتایج مطالعتات رضتایی و  دعا و سالمت معنوی ارتباط مستقیم و معنتاداری بته دستت آمتد 

یلتتی ،(2010و همکتتاران )5(، بتترنچ 2007همکتتاران ) ، 22( هتتم ختتوانی داشتتت )1998مکتتاران )و ه  6ر
21 ،16 ،13.) 

                                                                            
1 Molassiotis 
2 Algier 
3 Honda 
4 Jacobsen 
5 Branch 
6 Riliey 
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گون نشتتان داد هتتایپژوهش در ستتنین ستتالمندی بتترای  هتتادرصتتد از آمریکایی 90کتته  انتتدهگونتتا
کته متبهب بترای آن هتاآورند. آنمیسازگاری با تنش به مبهب و معنویت روی   هتامعتقتد هستتند 

گیرنتتده از بتتین مین ستتالمندی دورا هتتایآورد. تنشمتتیراحتتتی و آستتایش را بتته ارمغتتان  تواننتتد در بتتر 
گر ایتن ااتراد در جتوامعی زنتدگی  راتن سالمتی و ار دست دادن دوستان و اعضای خانواده باشند. ا

که ارزش شت   بته بتاروری و  تاهر جتوان باشتد مضتطرب خواهنتد شتد و در نتیجته بیشتتر  ،کنند 
 (.22آورد)برای سازگاری با این عوامل تنش زا به مبهب روی خواهند 

 گیرینتیجه
کته معنویتت ریشته در عقیتده اترد دارد، بته میبا توجه به نتایج پژوهش  گفتت همتان طتور  توان 

گر ش صی اقط اعتقاد داشته باشد اما تجربه نکترده باشتد بستیاری از  ،تجربه او نیز مرتبط است. ا
یت .دهدمیاواید جسمی و روانی معنویت را از دست  التبیر ( انکتار ن 19-دنقش دعا در بیماری )کوو

کتترد. بتا توجتته بتته میاستت و  تتتوان از آن در جهتت حفتتظ ستتالمت و مقابلته متتوثر بتتا بیمتاری استتتفاده 
مقابلته  هتای( به منظتور حفتظ ستالمت و ااتزایش روش19-اهمیت نیایش و دعا در بیماری )کووید 

کید قرار   گیرد.میبا بیماری مورد تا
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 جایگاه معنویت و دعا در عقالنیت دینی و عقالنیت مدرنیته
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 هچکید
ای دارد، امتتا توجتته بتته آن در علتتوم معنویتتت و دعتتا در معتتار  دینتتی، اخالقتتی و روانشناستتی جایگتتاه ویتتهه

کتته ختتود را منتتادی کمتتی دور از انتظتتار استتت و همتتین امتتر ستتبب شتتده جریتتان مدرنیتتته   الستتفی و عقلتتی 
کنار نهادن دین، از ثمره شیرین آن  یعنی معنویت و دعا عقالنیت و دین را در ضدیت با عقل می داند، با 

گردد. لبا با چنو زدن به عقل ابزاری و تجربه و حا، به لناهی دامنمحروم شود و سرگشتگی و بی گیر او 
که او راخلق معنویتی بی ا ستاخته و از پیونتد زدن بته حقیقتت در نیمه راه ره لایه و اساس روی آورده است 

کتته بتتا منتتدی از میتتوه آرامتتش و ستتکینه قلبتتی بتتاز متتیمعنتتای هستتتی و بهره دارد. ایتتن جستتتار تالشتتی استتت 
کتاب انه ای به توصیب، تحلیل و نقتد معنویتت ستکو ر پرداختته و اثبتات عقالنتی بتودن استفاده از منابع 

ای از جانتب د قرار داده است. دعا عالوه بر اینکته توصتیهمعنویت و دعا در سایه دین عقالنی را مقصد خو
کلمتتات ب رگتتان علتتتوم عقلتتی و الستتفی از جملتته ابتتن ستتینا، ستتتهروردی،  نقتتل قطعتتی الصتتدور استتت، در 

گردیتتده و نتته تنهتتا بتتا نظتتام علتتی و مالصتتدرا و طباطبتتامی بتتا بهره گیتتری از اصتتوه و تبیینهتتای عقلتتی، موجتته 
کم بر جهان منااات نت دارد بلکته ختود یکتی از علتل معتده راتع نامالیمتات دنیاستت و بته عنتوان معلولی حا

 یکی از مقدرات الهی در علم پیشین حق حضور دارد.
 

 دعا، دین، معنویت، عقالنیت، تبیین عقالنی، مدرنیته کلید واژگان:
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 مقدمه
کنون دربتتتاره اصتتتطالح مدرنیتتتته، تعریتتتب یگانتتته و نقتتت  نالتتتبیری رخ  نتتتداده و بالمتتتاه در تتتتا

خصو  آغاز و انجام تاری ی آن نیز اختال  نظرهای اراوانی مطترح استت. ایتن جستتار نیتز قصتد 
ارامه تعریفی از این مفهوم انتزاعی و اعتباری را ندارد، بلکته در صتدد استت بتا ذکتر عناصتر بنیتادین 

 یبطتهمدرنیته و مقایسه با مبانی عقالنی و معراتی دعا در سنت الستفه استالمی، خوانشتی نتو از را
 میان مدرنیته و عقالنیت دینی ارامه دهد.

 تعقتل و شتناخت ابتزار مستلله در استالمی حکمتای اندیشته بتا مدرنیتته تفتاوت رسدمی نظر به
گرایانه بلکه. نیست مدرنیته و تفکر دنیا برای دنیا، عمده منشته  یرویکردهای سکو ریستی و دنیا

آخترت و  بته معطتو  دینی، دنیتا هایه به آموزهبا توج در حکمت اسالمی اما این اختالاات است.
(. در ایتن دیتدگاه وضتعیت و جایگتاه هتر انستانی 498  1354م رعه آخرت استت)ر.   مالصتدرا، 

در جهان دیگر محصوه نحوه عملکرد او در دنیاست و بتدین ترتیتب متدیریت راتارهتای انستان در 
اه دنیتا و اساستا  نیست بلکه آخرت تجلیگت یابد، زیرا دنیا مستقل از آخرتای میهدنیا اهمیت ویه

که در چهره گفت اهمیتت دنیتا کند و بر همین اساس میای اخروی  هور میهمان دنیاست  توان 
کنش کتته آختترت نتیجتته  اتتردی و اجتمتتاعی  هتتایو بینش هتتا، منشهتتااز آختترت بیشتتتر استتت  چتترا 

همتو، «) یالة إلین ألنا  ر ای للا ای  ضاور  ة مقصاد ی لنشاةة  ح ا یذا یرة  لتایاحفا  ذا ا  ح فصار »انسان استت 
1360  372.) 

که منهای دین و سنت مطمتح نظتر واقتع می شتود. بته یکی از مبانی مدرنیته، عقالنیت است 
عقیده برخی عقالنیت یکی از امتیازات تفکر مدرن و مقوم آن است و از ستوی دیگتر استاس دیتن و 

. 1385. همتتتتو، 82، 1 ج1394لکیتتتتان،ت )ر.   ماستتتت ی آن تعبتتتتد منهتتتتای عقالنیتتتتتمایتتتتهدرون
گتتتتروه بتتتته ستتتتبب تتتتترجیح دادن عقالنیتتتتت بتتتتر دیتتتتن و بتتتتا 275  1381ملکیتتتتان و دیگتتتتران،  (. ایتتتتن 

گیری علیه دین، خود را از بستیاری از آثتار و نتتایج پربتار دیتن، از جملته معنویتت نیتز محتروم موضع
یگتری از ختود داتع نمتوده و از اند، اما سعی دارنتد آثتار منفتی ایتن ختودتحریمی را بته طریتق دساخته

که معنویتی غیردینی و ستکو ر استت را طراحتی و دنبتاه  که پروهه معنویت عقالنی،  همین روست 
که از منظر حکمای اسالمی، هرگز دین با عقالنیت ناسازگار نیستت، کنند. این در حالیمی است 

النتتی مبتتانی دینتتی بلکتته اساستتا شتترط  زم و ضتتروری مستتلمان شتتدن اتترد، لتتبیرش تحقیقتتی و عق
کته ثمتره ن ستتت آن اثبتات معنویتت دینتی عقالنتتی استت و در ادامته بته مصتتادیق  -استت  رونتدی 

ب شتتتد و آن را از ای عقلتتتی میکتتته موضتتتوع ایتتتن نوشتتتتار استتتت، چهتتتره« دعتتتا»معنویتتتت و از جملتتته 
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 سازد.مباح  سمعی و تعبدی صر  متمایز می
را بررستی نمتوده و از  عقالنیتت بتا ری تعبتددر این نوشتتار در صتددیم ستازگاری یتا عتدم ستازگا

کنتیم. نگارنتده همانتین در  دینی در مقابل ادعای دین منهتای عقالنیتت، ارضیه عقالنیت داتاع 
کتته در دعتتا  هتتور دارد و هتتم دیتتن، بتته پتتیش خواهتتد راتتت تتتا  هتتم معنویتتت راستتتای ایتتن اتترض ختتود 

َ اُء » را با استشهاد به معنویت با ارتباط تنگاتنو دعا  27، 7ج  1409حرعتاملی،  «)اْلِعَبداَد   ُمدُخ الداعُ
کنتتتد و در آختتتر بتتتا استتتتفاده از دیتتتدگاه حکمتتتای استتتالمی در 300، 90  ج 1403مجلستتتی، و  ( اثبتتتات 

رونمتایی  نیتز عقالنتی معنویتت اثبات و ارامه تبیینی عقالنی از دعا بته عقالنیتت دینتی راه یااتته و از
 کند.

معنویت آثاری چند به دست مؤلفین نگاشتته شتده چند در خصو  موضوع عقالنیت و  هر
عقالنیتتت و معنویتتت مبتتانی و »دیگتتری بتتا عنتتوان ای از استتتاد دینتتانی و مقالتتهاستتت از جملتته مقالتته

، اما هد  این جستار صراا تبیین این دیدگاه نیست. بلکه نگارنتده در صتدد استت لتا «اهدا 
گرا در از بررسی عقالنیت و نیز انسان دوره متدرن، بتا استتفاده از مبتانی الستفه استالمی، گرایی  دنیتا

کته هتیچ یتک از  عقالنی بتودن دیتن و عقالنتی بتودن دعتا و ست ا معنویتت عقالنتی را اثبتات نمایتد 
 پژوهشهای موجود بر چنین مقصودی تمرکز ندارند.

 تبارشناسی و اصطالح مدرنیته -۱
کلمته modernus بتر آمتده از لفتظ  تتین modern متاخوذ از واهه 1کلمته مدرنیتته کته ختود مشتتق 

کنتون استت) modo تین  که به معنای به تتازگی و هتم ا  :see: Lawrence E. Cahoone,1996است 
بته معنتای عتیتق و باستتان  antiquus(. واهه مدرن در قرون وسطی نیز استعماه داشته و ضد آن 11

 (.see: phillip G.wiener , 1973: v3, 477بوده است)
کتتته طتتتی چنتتتد ستتتده در اثتتتر عوامتتتل ترح از جهتتتت تتتتاری ی لدیتتتدهمتتتدرن در اصتتتطال ی استتتت 

ارهنگتتی و اقتصتتادی  هتتور یااتتته و از جهتتت معراتتتی بتته دستتتگاه  ،م تلتتب سیاستتی، اجتمتتاعی
کتته بعتتد از حتتوادث اصتتالحات دینتتی قتترن تتتراکری  18و جنتتبش روشتتنگری قتترن  16ی اشتتاره دارد 

کرده یهتانهادینه شده. حتی برختی متدرن بت رخ را بته دوره کته شتامل دوره ترکتوچکتری تقستیم  نتد 
کالستیک مدرنیتته یعنتی ستده کته نتا ر بتر  ،16و  15 هایمدرسی نوزایی یا  دوره خردگرایتی انتزاعتی 

استتت)ر.     19و  18 هایمتتیالدی و دوره خردبتتاوری انضتتمامی عصتتر روشتتنگری در ستتده 17ستتده 
 (.1381کهون  رنا، 

                                                                            
1 modernity 
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صتتداق تتتاری ی مدرنیتتته نیستتت، بلکتته تمامیتتت آناتته در ایتتن جستتتار مطمتتح نظتتر استتت، م
کتته در طتتوه ستتده هایارهنتتو غتترب و مولفتته متتتوالی در ستت هر سیاستتی و اجتمتتاعی  هایمدرنیتتته 

که حتی رویکردهای انتقتادی  جریانهتای لستت متدرن در ستده  کته تشتدید و  20نمود یااته  متیالدی 
 شود.شامل می را نیز ( see: Lyotard, 1992 : 24,25بازنویسی مدرنیته است)

 دستگاه فکری و عناصر بنیادین تشکیل دهنده مدرنیته-2
یشتته میبتتدون شتتک هتتر جریتتان اکتتری گیتترد و جریتتان ای بتترای تحقتتق اهتتدا  و آرمانهتتایی ر

های اکری بترای عملتی ستاختن اهتداای مدرنیته نیز بر همین اساس به دنباه ایجاد اصوه و زمینه
کته بوده است. آزادی و برابری، رااه و  گوهرهتای ارزشتمندی بودنتد  آسایش، آرامتش روانتی و ذهنتی، 

خاستگاه مدرنیته را به عرصه تاخت و تاز جریانهتای م تلتب اکتری اعتم از سیاستی، اقتصتادی، 
منتتتد در علمتتتی، اخالقتتتی و متتتبهبی بتتتده ستتتاخته بودنتتتد و هریتتتک بتتته پیشتتتتازی رهبتتتری دغدغه

گام برمی  داشتند.جستجوی آماه و آرزوهای خود 
که اهدا  پیشو مولفهاصوه  گرچته از تقتدم های اکری  گفته بر مبنای آنها ترسیم شده بود، ا

و تتتهخر منطقتتی برختتوردار نیستتتند، لکتتن پیونتتدی درونتتی بتتا یکتتدیگر داشتتته و غیتتر قابتتل تفکیتتک از 
کتتته در آن، مؤلفتتتهنتتتوینی را عرضتتته می  1یکدیگرنتتتد و یتتتک جهتتتان نگتتتری های متتتبکور بتتته طتتتور کننتتتد 

کتتته تمتتتامی میی همتتتدیگر را پوشتتتش هماهنتتتو و تعتتتامل دهنتتتد. متتتدااعان مدرنیتتتته بتتتر ایتتتن باورنتتتد 
مقدرات تمتدن جدیتد و پیشترات جوامتع متدرن، محصتولی از حکمرانتی ایتن نتوع نگترش استت تتا 

کشتتورهای غیتتر متتدرن)عقب ااتتتاده( بتترای متجتتدد شتتدن )مدرنیزاستتیون(، چتتار کتته  جتتز  ایهجتتایی 
 ها عبارتند از معشان ندارند. این اصوه و زمینهنهادینه شدن همه جانبه این اصوه در جوا

گرایی/ سکوالریسم .۱-2  دنیا 
گرایی و تمایتل دنیتایی داشتتن و در اصتطالح یعنتی نظتامی از  سکو ریسم در لغت یعنی دنیتا

که تمتامی اشتکاه ایمتان متبهبی و مل ومتاتش را  در زنتدگی اجتمتاعی، السفه اجتماعی و سیاسی 
که از ویهگیهای آن نگتاه ین عنترکند. اصلیمیرد  صر و شالوده ارهنو مدرن، دنیا محوری است 

استقاللی به جهان طبیعت، استقاله اندیشه و عمل انسانی از وحی و ماوراء طبیعتت و در مقابتل 
کاری یستتم حتتدا )ر.   جتتوادی ابتنتتاء آن بتته عقتتل تجربتتی و علتتوم تجربتتی استتت. بتتر استتاس سکو ر

تتوان ستاخت و بترای بنتای هتر نظتام اجتمتاعی میا جهان مادی ، جهان را تنها ب(17  1387آملی، 

                                                                            
1 word veiw 
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نیتتازی  از دیتتن و متتاوراء طبیعتتت،اعتتم از نظتتام حقتتوقی، آموزشتتی، سیاستتی و غیتتره بتته هتتیچ خشتتتی 
گیتتری  نیستتت. در اندیشتته ستتکو ر، جایگتتاه انستتان در جهتتان، محتتدوده زنتتدگی، هتتد  و جهتتت 

یستتتن در دنیتتا و نیتتز تعیتتین ارزشتتها هچگونتت،زندگی مگتتی بتتا استتتناد بتته دنیتتا قابتتل شناستتایی و ه ،ز
یستتم پتتروهه جتتامع و بتته تعبیتتریستامان کتته جهتتان ،دهی هستتتند. سکو ر بینی و دیتتن انستتانی استتت 

)ر.   کنتتتدمیالهتتتی صتتتب آرامتتتی  ایتتتدمولوهی دنیتتتایی دارد و بتتته همتتتین ختتتاطر نقطتتته مقابتتتل دیتتتن  
 .و بعد( 51  1388مشکی،

گیتی باوری، تلقی مرجعیت سنتی را  کمیتت عنصر  با چالش جدی مواجه ساخت. حق حا
که تحت تاثیر جهان نگری نتو بته جایگتاه  الهی لادشاه، نظریه اشراایت موروثی از دیگر باورهای بود 

که در آن انسان با عقل و آزادی خویش، ارمتان می رانتد جهان دنیایی واقع شد. دنیا، جهانی است 
که به آخرت نظر داشتند، و تمامی صورت گیتری منسوخ شتده و قاهای سنتی  بتل تغییرنتد. جهتت 

کنش گ ینشتمامی  هتای آزادانته انستان معطتو  بته دنیتایی نوشتونده و تتاری ی های عاقالنته و نیتز 
کتته تغییرلتبیر استتت. آرزوی اترد متتدرن، راتتاه و آستایش ااتتزایش لتبت و خوشتتی و درد و رنتتج  ،استت 
گرایی و مؤلفتهحداقلی است. اندیشته متدرن تنهتا راه دستتیابی ایتن امتر را دن دانتد. در میهای آن یتا

کلیستتا و نیتتز قضتتا و قتتدر میایتتن تلقتتی بتته حیتتات اختتروی وقعتتی داده ن شتتود، بلکتته بتتا رهتتایی از یتتور 
زند. به واقع همه چیز برای انستان در مدرنیتته مبتاح میالهی، انسان آزادانه سرنوشت خویش را رقم 

که ارزشها بر اساس اراده و عقل انسانی  گتردد. انستان متدرن بترای تغییتر دادن میتعیتین است  چرا 
کتارکردی دنیای پیرامون خود راهی جز روی آوردن به علوم تجربی ندارد لبا تابیت تجربته گرایی در 

گرا به ارمغان   یابد.میآورد، معنا میکه برای انسان دنیا 
کتتامال  آشتتکار از دنیتتای معطتتو  بتته آامتتا آموزه ختترت ستت ن هتتای ادیتتان الهتتی در یتتک تقابتتل 

گرایی مدرنیتتتته را متتتبموم میمی دانتتتد. ایتتتن تفتتتاوت بتتته ابتتتزار شتتتناخت و یتتتا تعبتتتد و گویتتتد و دنیتتتا
عنتتی تفتتاوت بنیتتادین در ی ستتازدگردد، بلکتته ستتطح معراتتت را آشتتکار میتعقل)عقالنیتتت( بتتازنمی

گیری عقل در زنتدگی انستانی استت. گرایی و انستانمیبته نظتر  جهت  گرایی در رستد دو مولفته دنیتا
کته متدرن تمتام کننتد تتا جاییمیتری را ایفتا تر و ستازندهمیان دیگر عناصر مدرنیته، نقتش محتوری

تتتوان عیتتار در ستتایه دارا بتتودن ایتتن دو مولفتته بتتا دیتتن تمتتام عیتتار قابتتل جمتتع نیستتت و از همتتین رو می
يننَن َل يَرُْجننوَن لي ] در قتترآن دانستتت.« خبتترانبی»مدرنیتتته را نیتتز از مصتتادیق قاَءنننا َو رَُوننوا إينَّ اَلَّ

يَن ُهْم َعْن آياتي ا اغإيلُونَ  يها َو اَلَّ نُّوا ب
َ
نْيا َو اْطَمل َُّ َيا ي ا ُْ يا (. نظر به این دو عنصتر مهتم 7)یونا/[ب

کتته از جانتتب دیتتن الهتتی نروشتتن می ی تمتتار عیتتار را ترتتتوان انتظتتار ستتازگاری بتتا مدرنیتتتهمیستتازد 
منتتد از عقالنیتتت دینتتی، معنویتتت عقالنتتی و علتتم هداشتتت. دیتتن الهتتی بتتا حفتتظ تمامیتتت ختتود، بهر
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شتروع را دارد، های پیشرات و تمدن سازی و حتی رااه و لبت م ّ دینی است و  رایت ایجاد زمینه
منتتدی از پیامتتدهای مثبتتت امتتا مدرنیتتته ستتعی دارد بتتا حفتتظ ستتاختار دنیامدارانتته ختتود، بتترای بهره

کرده و با بازتع کالبد متدرن قترار دین، آن را به نفع خود مصادره  ریب دنیایی و انسانی دین، آن را در 
کته بتدون در محتو تماشتای ستازهحاه آنکه سکو ریسم بتا اصتیل لنداشتتن دنیتا دهد.  هایی استت 

گراتن مبانی و لایه گیاه خشکیده مینظر  کنتده میهای اصیل آن، به  که بادها آن را پرا  ستازندماند 
ُروُه الرِّ ] ذ  ِشيمًا ت  ح  ه  ب  ص 

 
أ  (.45)کهب/[ياُح ف 

 فردگرایی .2-2
انستتان بتته مثابتته غایتتت لباتتته در الستتفه اختتالق  ینگری مدرنیتتته از نظریتتهاردگرایتتی در جهتتان

کاری را با ت. گیردمیکانت سرچشمه  زادش بته انجتام آمل عقالنی و انت تاب هااعل شناسا باید هر 
گتباری تمتامی امتور  شبرساند. انسان مدرن با رجوع بته عقتل ختود بنیتاد اراده کنتد و بتا میرا ارزش 

کانتت از یکستو از ستوی . اصتل ختودآیینی عقتل گ ینتدمیبرزادانته آو بدون اجبتار ختارجی، آنترا  آزاد
نظامهتای اخالقتی، حقتوقی و ستاحت منشاء ارزشها و از سوی دیگر غایت و آماه بتودن انستان را در 

 شود.مییسم و دموکراسی منجر حقوق بشر، لیبرال که در نهایت به سازدمی ، متعینسیاسی
اردگرایی در عصر مدرن، به معنای محوریت یااتن خود  سفلی و مادی انسان استت، تتا آنجتا 

دانتد. که توجه او را از سایر عناصر هستی منحتر  نمتوده و جریتان خلقتت را ااقتد معنتا و ارزش می
کتته حتتتی برختتی از منتقتتدین غربتتی  جریتت ان مدرنیتتته، آن را آاتتت اردگرایتتی بتته حتتدی م تترب استتت 

گبشتتته بتته عنتتوان حلقتتهمنبتتع نگرانتتی در عصتتر متتدرن می کتته در  ای از داننتتد  زیتترا بتتر قامتتت انستتانی 
شده و و ایب و تکالیفی در ارتباط با سایر اعضا داشتت، ردای تفتوق و زنجیره عظیم هستی تلقی 

شناستی پتیش از انسانشناستی و خدایی پوشاند و او را از قیود اخالقی و دینی رها ستاخت. جهان
دوره متتتتدرن، هتتتتر چنتتتتد قتتتتدرت، حیطتتتته اختیتتتتارات و حتتتتتی آرزوهتتتتا و تمنیتتتتات آدمتتتتی را محتتتتدود 

ب شتتید. انستتان در ایتتن نظتتام امتتا بتته تمتتامی اعالیتهتتای دنیتتایی او معنتتا و جهتتت می ستتاخت،می
شموه به همراه تمامی م لوقات اعم از موجودات آستمانی و زمینتی در تغییتر جهتان هستتی جهان

کتترد و همتتین نظتتم در سلستتله مراتتتب جامعتته انستتانی و رابطتته اتترد و حکومتتت نیتتز نقتتش آارینتتی می
بتته   1داشتتت. ااستتون زدایتتیاعتبتتار ستتاختن نظتتام متتبکور را در پینمایتتان بتتود، امتتا  هتتور مدرنیتتته بی

کتته رستتالت بی کتتردن نظتتام ارزشمثابتته ارزنتتد مدرنیتتته اراینتتدی بتتود  هتتا را بتتر عهتتده داشتتت و اعتبتتار 
ضتتربه مهلکتتی بتتر جایگتتاه، معنتتا و خاصتتیت جتتادویی و ویتتهه هریتتک از عناصتتر زنجیتتره هستتتی وارد 

                                                                            
1 disenchantment 
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کته در نظتام نمود و مستلله چالشتی  هتد  کترد  امتری  داری و معنتاداری زنتدگی دنیتایی را برجستته 
 (.see: Taylor, 1991شد.)های دینی، حل شده تلقی میگبشته و بر لایه اندیشه

 خردگرایی .3-2
که بصورت ااراطی بر اترد آدمتی در مقتام ستوههاز دیگ  یتا  1ر بنیانهای مدرنیته، خردگرایی است 

کته حقیقتت را در درون انستان و  ااعل شناسا تکیه دارد به معنای مرک یت یااتن ارد انسانی استت 
و مستتتتقل از وحتتتی الهتتتی و  ااعتتتل شناستتتا . در ایتتتن رویکتتترد، عقتتتل  خودبنیتتتادنگتتتردمیو بتتتا انستتتان 

یتتت میادیتتان، اصتتالت یااتتته و بتته عنتتوان تنهتتا شناستتنده و منبتتع معراتتت هتتایآموزه یابتتد تتتا زا مهمور
کنتار  کنتد و تقلیتد متعبدانته و نیتز مراجتع اقتتدار ستنتی تقتدس ختود را  کشب و شناسایی  جهان را 

ختترد خودبنیتتاد استتت، بلکتته در ورد آدستتت ،الستتفه، علتتم، صتتنعت و... نتته تنهتتا در ایتتن نگتتاه،نهتتد. 
و متعلتق شناستایی عقتل بشتری واقتع شتده و تتابع   2و مدعیات ادیتان نیتز بته عنتوان ابتههنهایت خدا 

 گردد. آن می
« علتم دینتی»این توانایی نو هور در شناخت امور متاورایی، منجتر بته مطالعتاتی تحتت عنتوان 

کترد. در ایتن مطالعتات، دیتن بته عنتتوان  19در قترن  گستتترش پیتدا  یتت عقتل بشتری  کته بتا محور شتد 
ری و ب شتتی از روان، تتتاریخ، ارهنتتو و زنتتدگی اجتمتتاعی انستتان متتورد مطالعتته تتتاری ی، امتتری بشتت

گرات و با معیارها و قوانین علمی و اارر از هرگونه تلقتی ستنتی  روانشناسانه و جامعه شناسانه قرار 
گردید و در محدوده اهم بشر معرای شد. هد  از علم دینی، امکان ارامه تبیینی عقالنتی  یتبیین 

کتتارکرد علتتم را داشتتته و ع کتته ستتاختار، روش و  لمتتی از عناصتتر دیتتن بتتود  زیتترا چیتتزی معقتتوه استتت 
گر دین، تبیین علمتی را لتبیرا نباشتد،  معنتا و خرااتی استت. بته دیگتر ست ن، تنهتا دیتن بیباشد و ا

انسانی قابلیت لتبیرش تبیتین عقالنتی دارد امتا دیتن اختروی، امتری ش صتی و ااقتد تبیتین علمتی 
 است.

کانتتت و انقتتال کتته بتتا تالشتتهای  ب خردبتتاوری دکتتارت از ارکتتان اصتتلی جهتتان نگتتری متتدرن بتتود 
انتقتادی متدرن را  هایبعتد، اندیشته هایبسط یاات و با انتقاه به نسل 19و  18 هایهگل در سده

در  کانت در تجلیل از روشنگری، یکی از دستاوردهای این دوره را توانتایی انستان نهادینه ساخت.
گتتراتبتته کتته بتته ختتوبی 17  1397)ارهارد بتتار، دانتتدمتتی ن اهتتم خویشتتتن بتتدون هتتدایت دیگتتریکتتار   )

ستتازد. در را بترمال می هتدایت الهتی و امتتر و نهتی وحیتانیگترایش او را بته عقتل خودبنیتتاد و مستتقل از 
                                                                            

1 .subject 
2 object 
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همه این ادوار با وجتود اینکته در مصتداق عقتل اختتال  نظرهتایی وجتود داشتت، امتا عقتل تجربتی 
ن عنصتر شناستای بستیار مهتم، متورد احتترام بتود و تترازوی هرگونته جترح و تعتدیل، همانان به عنوا

 شد.انکار و تایید و نقد و بررسی قلمداد می
کتته بتته عنتتوان جریتتانی  16خردگرایتتی دوره روشتتنگری بتترخال  نهضتتت اصتتالحات دینتتی قتترن 

نیتت درون دینی رسمیت یاات، با رویکتردی ضتد دیتن و دانتش شتهودی و ست ا بته صتورت عقال
کته علیته دیتتن و دینتداری ات تاذ شتتد،  ابتزاری و تجربتی بتته راه ختود ادامته داد. امتتا بتا همته مواضتتعی 

گفتنمی کتاار بودنتد به عقل خودبنیاد ینمعتقد توان  ، ل وما به جهتان ملکتوت و معتقتدات ادیتان 
کتته بتتراهین اثبتتات وجتتود خداونتتد  قابتتل تتتوجهی از تعتتداد شتتاهد ایتتن ادعتتا  بعتتد از رنستتانا،استتت 

آناته رخ داد اروکاستتن  (.see: Davis, 1989: 80-111 & winborn, 2004: 296بندی شتد)صتورت
مقام و منزلت اعلی و شهن حقیقی و تهثیرگبار ایتن امتور و تحویتل بتردن آنهتا بته ستاحتهای بشتری و 

 هایی در دست بشر بود.تقلیل آنها به سوهه

 گرایی. انسان4-2
های خالقانته انستان در برابتر تلقتی بدبینانته نانه به توانمندیبیاندیشه اومانیسم، باوری خوش

گنتتاه ازلتتی و محکتتوم در مستتیحیت میانتته کتته سرشتتت انستتان را بتته عنتتوان موجتتودی آلتتوده بتته  ای بتتود 
کلیستا انستا469 :1383 لترسون و دیگتران،کرد)ر. . زندان دنیا معرای می ن ( همانتین در تلقتی 

ن موجتتودی منفعتتل و مقیتتد بتته سرنوشتتت مقتتدر معراتتی در ستتاحت سیاستتی و اجتمتتاعی بتته عنتتوا
کیتتد بتتر توانامیشتتد. در ایتتن اضتتا تفکتتر انستتانمی هتتای گرایی در نقتتش یتتک منجتتی  تتاهر شتتد و بتتا تا

گیریهای معراتتی و عملتی، متوجته او می که در سایه آن تمامی جهت  گراتت و انسان،  شتد، نضتج 
می ست هرهای اندیشته عصتر جدیتد شتامل بته بعتد پترورش یااتت و تمتا 15با جنبش نتوزایی از ستده 

هنتتر و ادبیتتات، سیاستتت و حقتتوق و نیتتز اختتالق و دیتتن را متتتاثر ستتاخت. بتته بتتاور متتارتین هایتتدگر، 
که انسان مرکز و میزان هستتی استت )صتاحب جمعتی،  شاخصه عصر مدرنیته این واقعیت است 

1385  24.) 
د. در ایتتن نگتترش نتتوین بتته جهتتان، گرایی ارتبتتاط وثیقتتی بتتا اردگرایتتی و دنیتتا محتتوری دارانستتان

گتدایی غفتران و رحمتت ختدایان  کلیستا بتا تعمیتد و تتدهین بته  کته در  همان انسان منفعل روستیاه 
گردیتده و مرکتز ثقتل هستتی زمینی و آستمانی می واقتع پرداختت، اینتک اهمیتت وااتر یااتته، متعتالی 

که محق است با عقل تجربی، درکسوت داومی ر و ارزشیاب، تمتامی امتور شود  یگانه ااعل شناسا 
کتتتاب مقتتدس را نیتتز بتته حتتوزه اهتتم ختتود راه داده و تهویتتل  را بتتا دیتتد انتقتتادی ختتود بستتنجد و حتتتی 
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گتتتراث،  (. ااتتتت ون بتتتر ایتتتن توجتتتته بتتته اتتتترد انستتتانی، بتتته معنتتتتی مهتتتم بتتتتودن 183 :1384کنتتتد)مک 
کته در پرتتو ابتزار شتناخت متادی  یعنتی حتا و تجربته، حاصت گردیتد و دستاوردهای علمی او بود  ل 

موجب توجه بیش از پیش به طبیعت و رشد معرات تجربتی بترای شتناخت قتوانین طبیعتت شتد. 
گامهتتای علمتتی بلنتتدی را در ستتده شتتکل داد و  18و  17 هایایتتن حرکتتت ادامتته داشتتت تتتا اینکتته 

پیشرات و ترقی دنیایی بشر را به ارمغان آورد و غترور و ن توت حاصتل از ایتن پیشتراتها، بته تتوهم او 
کبریایی در برهم زدن معاد ت طبیعت، دامن زد. د گونه و   ر برخورداری از جایگاهی خدا

که مدرنیتته بایتد از دیتن بته عنتوان امتری ختال  عقتل، این مبانی روشن می نقد و بررسی: سازد 
کننتده، م تالب بتا آزادیهتای اتردی و  گیر و محتدود  خال  تعالی و عظمت موهوم بشر، دست و لا 

کنتد و بته تقویتت و رشتد عناصتر ضتد مستیحی و ذاتتا مضر به حاه دن یای بشر و لتبات آن، اعتراض 
یتتتادی داشتتتت و (امتتتا ایتتتن اقتتتدام تالی150  1372م تتتالب متتتبهب ب ردازد)گنتتتون،  هتتتای ااستتتد ز

گرایتی هرچنتد در زنتدگی 124طراداران آن را به معیشت ضنک)طه/ کرد. اردگرایی و عقتل  ( دچار 
ی را بتته بردگتتی بتترده و امنیتتت روانتتی و معنتتای زنتتدگی را بتتا تهدیتتد ب تتش بتتوده، امتتا آزادگتتاتتردی آزادی

یستتتن میجتتدی مواجتته ستتاخته استتت. آناتته زنتتدگی را ستت ت و استتتوار  ستتازد، هتتد  و جهتتت ز
کمونیسم یکی از نتایج رشد سترمایه کته آناته است و به تعبیر مارکا در مانیفست  داری آن استت 

(. جبر تاری ی و نهادهتا Karl Marx, 1992: 35د)رومیشود و به هوا میسفت و س ت است، دود 
کته انت ابو ساختارهای جامعه صنعتی و تکنولتوهی موجتب شده آزاد انستان متدرن  هتایاستت 

نیز شدیدا  محدود به جهان نگری و عقل ابزاری مدرنیته باشد. انستان متدرن، آزادانته و بتا دراختیتار 
نهتتد، میزشتتهای ستتنتی و اخالقتتی را زیتتر لتتا کنتتد و ارمیداشتتتن عقتتل ابتتزاری طبیعتتت را تستت یر 

 کشاند.تر از انعام و بهامم ارو میای نازهتاجاییکه انسان را به رتبه
کندی سرعت مدرنیته در حرکت به سوی بیاین آاات و نتایج مصیبت دینتی و در بار سبب 

کتته  متتواردی توقتتب بتترای تهمتتل نستتبت بتته وضتتعیت موجتتود شتتد. یکتتی از ایتتن مواقتتب، آنجاستتت 
کنار تحو ت انقالبی و سیاسی و صنعتی، به بعد عاطفی و احساسی انسان نیتز توجته  مدرنتیه در 
کته  کرد. برجسته ساختن ایتن بعتد وجتودی بته ستبب نیتاز مبترم بشتر بته احستاس آرامتش درونتی بتود 
چنتتدین قتترن بتته ستتبب ختتود شتتیفتگی و تتتوهم استتتغناء از جهتتان ملکتتوت و غتترق شتتدن در عقتتل 

مانتتده بتتود تتتا اینکتته نهایتتتا ذیتتل مکتتتب رمانتیستتم بتته آن توجتته شتتد)ر.   متتک  خودبنیتتاد، مغفتتوه
(. نظریتته تجربتته دینتتی بتتا تاستتی از مکتتتب رمانتیستتم بتتا تحویتتل بتتردن دیتتن بتته 192  1384گتتراث، 

گمشتتده بشتتر مغتترور بتته چنتتدین احستتاس، در صتتدد جلتتب آرامتتش و اطمینتتان قلبتتی کتته  ای استتت 
کتتتب الهتتی  کتته در همتته ایتتنکشتتب علمتتی استتت، درحالی ستتالهای نتتاآرام، نستت ه پیایتتده آن در 
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بتا »نگتاهی بته ایتن عناصتر وحیتانی در صتدد جتبب آنهتا بتا شتیوه موجود بتود و حتا  مدرنیتته بتا نیم
کشیدن  است.« دست لا زدن و با لا پیش 

هرچنتتد نتتتایج ایتتن درنتتو بتته محتتو مدرنتیتته و ابطتتاه مبتتانی آن نینجامیتتد، امتتا دستتتآوردهای 
کترد و از دعتا بته مثبتی به نفتع د یتن و دینتداری داشتت. مدرنیتته بتا نفتی دیتن، معنویتت را نیتز نفتی 

ای بتتارز از معنویتتت محتتروم شتتد و آرامتتش حاصتتل از آن را از دستتت داد و بتترای محتتدود عنتتوان جلتتوه
کند.بیکردن بار منفی    دینی ناچار شد معنویتی سکو ر و منهای دین را خلق 

های حکمای مستلمان بتاور مدرنیتته نستبت بته ستناد به دیدگاهما در ادامه تالش میکنیم با ا
کنتیم و بته ایتن ترتیتب عقالنتی  غیرعقالنی بودن دین را به چالش بکشیم و از عقالنی بودن آن دااع 

کنیم.  بودن معنویت و دعا را اثبات 

 . دعا در تلقی حکمای اسالمی3
کدر آموزه مکترر و مهتم اخالقتی بته  هایتوصتیه ردن یکی ازهای قرآنی و روایی دین اسالم، دعا 

ي كَنْو َل ](، 60غتاار/«)ادعتونی استتجب لکتم»رود  آیاتی نظیتر میشمار  قُنْل منا َيْلَبنُؤا بيُكنْم َرِبُّ
 ،90ج   1403مجلستی، «) العلادط مخ الا اء»( و نظایر آن و روایاتی هماون 77/)ارقان[ُدْؤُُكمْ 

گوشزد می300 کردن را   وجود اینکه در قطعی الصدور بتودن آیتات و صتحیح کنند. با( اهمیت دعا 
کتتردن و علتتل و  کاوشتتگر انستتان در تحلیتتل رابطتته دعتتا  بتتودن روایتتت متتبکور شتتکی نیستتت، امتتا ذهتتن 
عوامتتل طبیعتتی در جهتتان خلقتتت و از ستتوی دیگتتر رابطتته دعتتا بتتا علتتم پیشتتین الهتتی و تغییتتر در اراده 

کردن به معنی تشود  از باب نمونه آمیتعالی با سؤا تی مواجه حق حت تهثیر قترار دادن ختدا یا دعا
گر و ایجاد انگیزه در او است   سنت الهی اقتضای جریان قانون علت و معلوه در جهتان را دارد و ا

ننتده زبترهم  دعتایست  آیا دعا چ شود، جایگاهااعاه الهی نیز در چارچوب این نظام علی واقع می
از ستوی دیگتتر نستتبت دعتتا بتا قضتتا و قتتدر چگونتته   شتتودآن توجیتته می ایتن نظتتام استتت و یتا ختتارج از

کردن، عب  است  شود  آیا اقدام به دعاتبیین می  عملی بیهوده و امر به دعا 
اندیشمندان اسالمی برای لاس گویی به این سوا ت و مشابه آنها و نیز ارامه تبیینی عقلتی از 

بتتا  آن یهبتتا اراده الهتتی و دوم رابطتت دعتتا اوه رابطتتةمتتورد توجتته قتترار دادنتتد کلتتی  از دو جهتتت   دعتتا آنتترا
کترد و حکمتای بعتد  گام اوه چارچوب مسامل این حتوزه را ترستیم  ضرورت نظام عّلی. ابن سینا در 

 . آنرا پروراندند یطباطبامسب واری و  مالصدرا، ،میرداماد نظیر
هتم  کنیم با تحلیل مبانی حکمت اسالمی در خصتو  دعتامیما در ادامه این نوشتار سعی 

کنتیم و هتم بته ادعای معنویت سکو ر را کته  نفی و ابطاه  ایتن ستؤا ت لاستخ دهتیم. روشتن استت 
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دیتن »لاسخ به این سؤا ت به طریق دیگری همان نفی معنویت ستکو ر استت و بته ابطتاه ادعتای 
 رساند.یاری می«تعبد عقالنی نیست»و « ضد عقل است

 . مبنای فلسفی4
شتود و اصتل علیتت بته میدر چارچوب نظام علی تبیتین  در حکمت اسالمی استجابت دعا

هتتر ممکتتن الوجتتودی عنتتوان یتتک مبنتتای الستتفی مهتتم در لدیتتده دعتتا حضتتور دارد. طبتتق ایتتن اصتتل 
اما واجب الوجود ختود نیازمنتد علتتی نیستت چتون ممکتن الوجتود نیستت.)ابن  دارای علتی است

کتته خداونتتد علتتت50-49  1376ستتینا،  ت العلتتل همتته معالیتتتل و ( متتدلوه ایتتتن ستت ن ایتتن استتتت 
و اراده خداونتتد بتتر همتته امتتور جهتتان ستتیطره و تفتتوق دارد.  (336  1404ممکنتتات استتت)ابن ستتینا، 

گاهی اراده حقاین سیطره ناای وجود علل معده برای لدیده تعتالی بتر ایتن ای خا  نیست. بلکه 
گتتردد. ایتتن ا کم  کتته از طریتتق علتهتتای اعتتدادی بتتر موجتتودات حتتا گراتتته استتت  متتر در مستتلله تعلتتق 

ای ختتا  دهتتد و دعتتای داعتتی یکتتی از علتتل زمینتته ستتاز تحقتتق لدیتتدهاستتتجابت دعتتا نیتتز رخ می
کته اجابتت دعتا از ستوی خداونتد بته معنتی تتآثیر لتبیری او از دعتای بنتده  است، اما نباید لنداشت 

 عتالوه بتر .یتردگنمیقترار  کته موجتودی ستاال استتختود  تحتت تتاثیر معلتوهاست، زیترا عتالی هرگتز 
تتوان اراده داعتی، انگیتزه و گردد و حتتی میدعای داعی، خود داعی نیز از دیگر علل معّده تلقی می

گتر  شوق او در طلب رسیدن به درخواستش را نیز جزء علل اعدادی بته شتمار آورد. ولتی همته اینهتا ا
کتتاای نیستتت چتته شتترط  زم استتت، و معتتدات و شتتروط اتتراهم  هاو هنتتوز همتته زمینتته ولتتی شتترط 

کته بته عقیتده نگارنتده هتم میهنشد تتوان آن را آخترین است و به آنها بایتد اراده الهتی را نیتز بیفتزاییم 
کتترد و هتتم می تتتوان در چتتارچوب اراده عمتتومی، علتتة جتتزء علتتت تامتته در تحقتتق اعتتل ختتا  لحتتا  

خداونتد ستبب حقیقتی و اصتلی بتر دعتا و دعتا »ابن سینا معتقد استت  العلل تحقق اعل دانست. 
از ناحیته خداونتد  ، هرچنتد تتهثیرشتودمیست، و در واقع به وساطت داعی، دعا معلوم واقع کننده ا
عا معلتوم خداونتد استت و هتر چته (. د47و  152بدون آنکه خداند از داعی اثر لبیرد )همان  است 

گردد مکر آنکه مانعی بترای انجتامش لدیتد آیتد و بته همتین ستبب  زم استت میمعلوم باشد انجام 
کسی نکنیم زیرا مانعی از انجامش وجود ندارد دعای به  (.151)همان   شّر و زشتی برای 

کته طبیعتت  بایستمیبوعلی معتقد است ااعاه طبیعی  کنتد چترا  به مبادی عالیه انتساب 
گرچتته بتتهاعتتل ارادی  کنتد.را متاوراء طبیعتتت اداره می ختتود  اراده یتتک امتا اراده منتستب استتت،  نیتز ا
کتته حالتتت و رختتداد نفستتانی  بلکتته مستتبوق بتته علتتل و عوامتتل  ،بتته اراده قبلتتی نیستتت مستتبوقاستتت 

بتتین خداونتتد متعتتاه و در نظتتام عّلتتی بیرونتتی، درونتتی، عوامتتل طبیعتتی و علتتل متتاوراء طبیعتتی استتت. 
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 مالمکتته، عقتتوه، قتتوای عتتالم، نفتتوس ستتماوی از جملتتهاعتتل انستتان، استتباب و معتتّدات و وستتامطی 
از نفتوس الکتی و از آنهتا بته و  آغتاز شتده خداونتد در عقتوهیر وجود دارد و مسیر استجابت دعا بتا تتهث

 (.336  1400)ابن سینا، منتهی میشود ین عالماز انها به ااجرام سماوی و  آنها به
 نیتتز صتتادق استتت صتتله رحتتم و قربتتانی و صتتدقه و نمتتاز استتتغاثه و غیتتره ایتتن ستت ن در بتتاب 

کترد.که مبادی اولیه آنها را ای ی طبیعی و ارادییرخدادها نتیجته  در متدبرات الهتی بایتد جستتجو 
 .ی و معلولی استکل حوادث عالم برابر با نظام علّ آنکه 

 . مبانی معرفت شناختی: ۱-4
بته علتم اعلتی  یعنتی علتم بته وجتود اشتیاء عتین وجتود  به تمامی معلو ت عالم است خداوند

 ،لتتم الهتتی بتته ماستتوا،اشتتیاء استتت. اتتارر از اختتتال  نظرمکاتتتب الستتفه استتالمی در نحتتوه اضتتااه ع
کته در مشتاء تحتت عنتوان علتم  نقطه مشتر  همته آنهتا وحتدت مصتداقی اعتل و معلتوم خداستت 

م الهی را حضتور صتور عینیته نیز عل مالصدرا (400  1385شود)ر.   ابن سینا، عنایی از آن یاد می
ستوی را علتم لتم خداونتد بته ماع(و شتیخ اشتراق هتم 205، 6تا  ج، بیداند)ر.   مالصدرااشیاء می

دانتتد  یعنتتی تمتتام موجتتودات عتتالم بتتا وجتتود ختتارجی ختتود معلتتوم ذات حتتق تعتتالی حضتتوری می
 (.488، 2  ج1372هستند)سهروردی، 

کتته  گفتتته نمانتتد  کتتهصتتفت از یتتک هتتاییجلوه الهتتی و اراده  علتتم ،عنایتتتنا  هتتایبتتا لحا  اند 
 ایجتاد اشتتیاء بتته الهتتی ستتبب ( عنایتت16  1404ستتینا، شتتود. )ابنمی متفتاوت آن استتامی م تلتب

 ا وهعلتم  احاطته هتی االعنایته»، ( استتو استتواری )استتحکام نظاماز جهت ممکن وجه بهترین
 وعتن عنته واجب ذلک و بهن النظام احسن علی یکون حتی الکل علیه یکون ان و بالواجب بالکل

 (.400  1385 ،سینا )ابن« به احاطته
کتتار میدر تبیتتین همتتین قاعتتده را ابتتن ستتینا  گیتترد. وی در یتتک حصتتوه متعلتتق دعتتا هتتم بتته 

کلی گیتترد. بتته زعتتم او حصتتوه علتتم متفکتتری را هنگتتام مطالعتته و استتتد ه در نظتتر می تتتر،مقیتتاس 
کته متفکتر بته تنهتایی علتت اتاعلی یتا ایجتادی  حقیقی پیرو جهد علمی وی، بته ایتن معنتا نیستت 

برای لبیرش و ایجاد علتم  اند و  رایت  زمبلکه تفکر و مطالعه علت معده ایجاد علم علم باشد،
ب شند. به همین ترتیب تهثیر دعا و تضرع بر استجابت هتم همتان تتهثیر از عالم ربوبی را به قابل می

و  استتغاثه بته نقتش تمنتا، متعلتق دعتا،در صتدور  تفکر و استد ه برای وصوه به نتیجه است. وی
کرده و آنها رع تض اقستام دانتد. آرزوی داعتی میمتراد و  ستاز حصتوهزمینة داعی به عنوان مؤثر اشاره 

که در سته مکتتب ابتن ستینا و شتیخ اشتراق و مالصتدرا طترح شتده اند در حقیقتت بستطی از ااعلی 
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م ختتود ااعتتل استتت و علتتم او عمتتل استتت.  روش و چتتارچوبی واحدنتتد کتته بتتر استتاس ایتتن نظریتته عتتال 
کتتتتتتتردهتراعتتتتتتتدهمالصتتتتتتتدرا ق کلتتتتتتتی در تبیتتتتتتتین و شتتتتتتتناخت عمتتتتتتتل ارامتتتتتتته   الفعتتتتتتتل قتتتتتتتوام»  ی 

عمتتل بتته عامتتل  شتتناخت و تبیتتینبتته موجتتب ایتتن قاعتتده، ( 111، 3  ج1385مالصتتدرا،.)«بالفاعتتل
ت به هر میزان شتناخت دقیقتتری از نحتوه تتاثیر علتم در جهتانی هستتی داشتته باشتیم بته همتان اس

گتاهی و توجته میزان شناخت دقیقتری از تاثیر داعی خو اهیم داشت و به همتین ترتیتب هتر میتزان آ
کته  گو شدیدتر باشد به همتان میتزان تتاثیر و نفتوذ دعتا بیشتتر خواهتد بتود. البتته پتر واضتح استت  دعا
گتتباری علتتم، هرگتتز بتته معنتتای غیتتر اختیتتاری بتتودن اعتتل نیستتت چناناتته طباطبتتامی در  نفتتوذ تتتاثیر 

وجدهب إال قدو  یارو و سدرد قدو  العلدل ال یدلل م  ملداد  اال  و الع»ند ترخصو  رابطه علم و اراده آورده
كاالدددهب السدددامة إذا أ ارط مددد  شدددربه یددد نددد  با  مینددده فإنددده یقددد  بكدددلن مدددا،  مدددا ْسدددا قددداتا مددد  حیاْلراد  

که (. 163، 11  ج1417طباطبایی،.)«قاعا گون مستامل در مباح  و  صدراّسر این نکته   ابتتداگونتا
و  کتتردهاقستتام علتتت اتتاعلی  متوقتتب بتتر بیتتانهتتای ختتود را و نیتتز نوآوری کنتتدرا بیتتان میاقستتام ااعتتل 

کترده استت، ی محتی قسم جدیدی از ااعلیت را به نتام ااعتل بتالتجل بته قاعتده در حقیقتت عراتی 
گتام بعتدی گتردد. ایتن قاعتده،بتاز میمتبکور  و از در تبیتین مستامل الستتفی  صتدراروش بته مثابته  در 

م یبتته موجتتب ایتتن قاعتتده، تتتا عامتتل را نشناستت .شتتودمیه قلمتتداد جملتته آنهتتا تبیتتین ااعتتاه و اعمتتا
ت عامتتل یتر علتم در ااعلیو شتناخت عامتل منتوط بته نحتوه تتاث م عمتل  عامتل را بشناستیمیتتواننمتی

 است. 
 . مبنای جهان شناختی2-4

نظتتام سلستتله موجتتودات، بتتا مبنتتا قتترار دادن قاعتتده الواحتتد، از مبتتدأ اوه بتتر  در الستتفه مشتتاء
علتت  واجتب الوجتودیابتد. ستیر متنظم علتی و معلتولی تتا عتالم عنصتریات عینیتت میاساس یتک 

اولی است و غیر او همه ممکن الوجودند و واجتب بتر حستب اراده و مشتیت ختود غیتر ختود را لدیتد 
کته همتان مالمکته مقترب هستتند و حکمتا انهتا را  گانته مفتارق از متاده  میاورد. س ا جواهر هشتت 

که جواهر  کلیات موجودات احاطته دارنتد)ابن ستینا، عقوه مینامند  که به    1383روحانی هستند 
کامنتتات و حتتوادث دارنتتد)همان(.  ة مّتصتتلة بتالمواّد یّ نفتتوس ستتماو( ست ا 67 کتته آنهتتا هتتم علتم بتته 

یعنی آب، خا ، آتش و هوا و طبع و مزاج م صو  بته هریتک را آاریتد. ست ا  ارکان أربعةس ا 
استتت بتته عتتالم در ایتتن  أشتتر  موجتتوداتکتته  انستتان ستت ا ،وانیتتح. ستت ا نبتتات، ستت ا معتتادن
که میحدوث نفا ناطقة حسب  کماه برستد تتا جاییکته شتبیه جتواهر ثابتت در او  تواند به نهایت 

 (.336  1400شود)ابن سینا،
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کته  در نگاه سینوی، در گبار استت بته ایتن معنتا  نظام طولی هر مرتبه بر مرتبه مادون خود تهثیر 
کلتتی و  علتت تحقتق آن استتت و ایتن علتت بتتودن بتا علتم عنتتایی توجیته میشتود  یعنتتی حضتور صتور 

ثابت موجودات در علم ازلی منشته صتدور هستتی استت و ایتن صتدور بتدون قصتد و غترض و بنتابر 
گیرد. لتا عنایتت یعنتی شتموه و احاطته علتم حتق تعتالی بته تمتام هستتیها بتر ضرورت صورت می

کته همته هستتی ها مطتابق آن باشتد تتا بته نیکتوترین نظتام وجه اصلح و نظام احسن. و واجب استت 
گر شوند و چنین نظتامی معلتوه ذات واجتب تعتالی و شتموه دانتش اوستت  ،ستینا ابتنر.   )جلوه 

ی خدا به عقتوه تحقتق آنهتا را بته دنبتاه دارد و از عقتوه نفتوس متتهثر احاطة علم(.یعنی 400  1385
گون میشوند و تهثیر که ایهنفوس در اجرام سماوی به  آنها را داممتا بته حرکتت دوری اختیتاری  است 

دارد و حرکتت اجترام بته ستبب شتوق آنهتا بته عقتوه و بترای شتبیه شتدن بته انهاستت و عشتق و وا می
گبارنتتد و دارد. اجتترام ستتماوی در عتتالم تحتتت التتک قمتتر تتتهثیر میاستتتکماه انهتتا را بتته حرکتتت وامتتی

این عتالم متؤثر استت و انستان را  عقل م ت  الک قمر ]یعنی عقل اعاه[بر ماده و صورت و نفوس
 (.336  1400کند)ابن سینا،در  لمات راهیابی به معقو ت راهنمایی می

که از منظر ابن ستینا اجترام آستمانی و ااتال  موجتوداتی زنتده و واجتد  باید توجه داشته باشیم 
صتتدور در یتن نحتوه گتبارد. البتته اشتعور و نفتوس شتریب هستتند و نفتا آنهتا در جترم آنهتا تتهثیر می

کاتترات از  الستفه اشتتراق گتتر چتته مبنتتای صتتدور  حکمتتت متعالیتته بتتا تغییراتتتی همتتراه استت. ایشتتان ا
شیخ اشتراق و ماّلصتدرا  اما در تفاصیل با هم اختالااتی دارند. وحدت را وام دار ابن سینا هستند،

کارت عرضت رد ، منحصر بودن تعداد عقوه در عدد ده رابا لبیراتن ااال  ثوابت ی در عتالم کرده و 
 (.61، 2ج  تا بی ،و مالصدرا 147 ت145، 2ج   1372سهروردی، )عقل را نیز لبیراتند

که اعل داعتی استت،میاما بر مبنای ابن سینا روشن  که دعا،  و تحقتق دعتا  داعتی ختود  شود 
استت بته علتم عنتایی. بته تعبیتر مبتادی عالیته خداونتد و معلتوم  سههر  ،یعنی اعل مستجاب شده

کتته علتتم بتته تحقتتق نظتتام احستتن استتت و نظتتام أحستتن دیگتتر علتتم از همتتین علتتم موجودیتتت  عنتتایی 
کردن مبنای السفی روشتن می است،یااته شتود تحقق دعا و مفاد آن را نیز در پی دارد و با ضمیمه 
کهارشتگان خداوند و اراده که   متعلق دعا را از راه دعا انجام دهند. دامر بر این است 

بینتد  قدرات اعل، تحقق آن از راه دعا است و لبا آن را در قتدر الهتی میاز نظر شیخ یکی از م
کته بته واستطه دعتای  یعنی یکی از ویهگیهای این اعل در محدوده حرکت و عالم تحتوه ایتن استت 
کتردن داعتی قترار  کنتد و ختدا ستبب ایتن اعتل را دعتا  داعی بعنوان یکی از علتل معتده، تحقتق پیتدا 

(. شتتیخ اشتتراق نیتتز استتتجابت دعتتا را ختتارج از قضتتا و نظتتام علتتی 47  1404داده استتت)ابن ستتینا، 
کته دعتای داعتی، ستبب اجابتت استت  مین داند و در حقیقت در قضای الهتی مقتدر شتده استت 
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را أنع د ددداء شدددخص » (. بایتتتد توجتتته 252 ،2ج  1372 ،)ستتتهروردی «ءف یش كدددلن سدددللا الجابدددةیمقددداع
که تآثیر دعا، تغییتر و تحتوه در تغییتری عتالم قضتای محت   استت و دراثبتات  و حتوم لتوح داشت 

 رخ ن واهد داد.
کتته یهودیتتان دعتتا را از مقتتدرات الهتتی می عالمتته طباطبتتایی نیتتز در لاستتخ بتته دانتتد  بتتدین معنتتا 

بنتابراین دعتا ختود از ( 41، 2ج   1417 طباطبتایی،) تحقتق شتی استتیکی از همان اسباب و علل 
کتته روایتتات دیگتتری بتته ایتتن معنتتا د لتتت دارنتتد  از آن جملتته از رستتوه ختتدا) (  قتتدر استتت  چنتتان 

 هروایتت شتد )ع(و از امام صتادق .کند، مگر دعانمیقضا را رد  «الیرد القضاء اال الا ا» روایت شده
که تا حدی حتمی شده، رد می «الا اء یرد القضاء بعا ما ابرح ابراما»  د.کندعا قضا را بعد از آن 
 . مبنای انسان شناختی3-4

-38  1383مت مشاء نفا جوهری عقلتی و قتامم بتبات و مجترد استت )ابتن ستینا، در حک
که با حتدوث بتدن حتادث شده39 استت و پتیش از بتدن موجتود نیستت. بلکته زمانیکته جستمی ( 

نفستتی را بتتا متتزاج ختتا  بتته او ملحتتق  گتتردد، واهتتب الصتتور،آیتتد و مستتتعد قبتتوه نفتتا میلدیتتد می
کند) همو، می ثار خود به طور مفصل به بعد نفستانی ( شیخ در آ54-52  1383سازد تا آن را تدبیر 

کرده است)همو،    .(159، 1 ج 1385انسان پرداخته و د یل متعددی در اثبات وجود آن ارامه 
کتته از بیتتان نفتتوس نبتتاتی، حیتتوانی و انستتانی، بتته قتتوای نفتتا انستتانی می ابتتن ستتینا لتتا پتتردازد 

که قوای جستمانی را بت گیترد و حتا بتاطن. و حتواس بتاطن هتم ه ختدمت میعبارتند از حا  اهر 
کته شتامل  قوای متعددی دارد اعم از وهم و خیاه گراتته  و عقل و س ا مراتتب عقتل ازعقتل نظتری 

کتته روی  عقتتل هیتتو نی و بالملکتته و بالعفتتل استتت و روی بتته ستتوی عقتتل اعتتاه دارد و عقتتل عملتتی 
بتتر ختتال  حتتا  تتاهر، عقتتل  (26-16  1383کنتتد )همتتو، در بتتدن تصتتر  می بستتوی بتتدن دارد و

کلیات در مرتبه ادرا  معقو ت به ابزار جسمانی نیاز ندارد)همان   در     (.45و 34مم
( بلکتته نفتتا 486  1385ستتینا، از نظتر شتتیخ تعلتتق نفتتا بتته بتتدن تعلتتق انطبتتاعی نیست)ابن
و بتدن کنتد. بتا وجتود اینکته نفتا قامم ببات است و تدبیر بدن را به عهده دارد و در آن تصتر  می

گاهی به بدن سترایت می کنتد  متثال تتوهم تفاوت جوهری دارند، هیلات اعتقادی حاصل در نفا 
بتتدن را بتته لتتترزش وا  خشتتونت بتتار، هایراه راتتتن روی یتتک دیتتوار در ارتفتتاع بلنتتد یتتا تصتتور صتتحنه

گاهی به تدریج یا یک داعه مزاج را تغییر میمی مترض دهد و در نتیجه بیماری و دارد. اوهام مردم 
کته نته دهد یا از بیماری رهایی پیدا میروی می یتاد استت  کند)همان(. قوت برختی نفتوس انقتدر ز

گتتبار استتت. حتتتی  تنهتتا بتتدن را تحتتت تتتهثیر قتترار میدهتتد، بلکتته بتتر اجستتام جهتتان پیرامتتون هتتم تتتهثیر 
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گویی نفا جهان و مدبر همه جهاننتد و همانگونته  که  ممکن است برخی نفوس انقدر قوی باشند 
کیفیت مزاج اثر میکه  گبارنتد و در  کته برشتمردیم و نیتز حتتی در اجترام اثتر  کنند در مبتادی و عللتی 

کتته بتته نظتتر  کتتارگر ااتنتتد)همان(  آنهتتا نیتتز ماننتتد بتتدن او متتتهثر شتتوند و حتتتی در قتتوای نفتتوس دیگتتر نیتتز 
که منظور شیخ از قوا، همان وهم و خیاه است.می  رسد 

ستت ختود نفتا متزاج اصتلی آن باشتد، و ممکتن اما علت این قوت نفتا چیستت  ممکتن ا
است غیر نفا باشد  مثال یک مزاج غیتر اصتلی و عارضتی باشتد و ممکتن استت علتت آن قتوت بتا 
کسب و طلب اراهم شود  مثال اولیای ختدا بتر اثتر ریاضتت و عبتادت و وارستتگی بته مقتامی برستند 

کتارگر ااتتادن ( و قتوت نفتا ان488که این قوت برای نفوس آنتان حاصتل شتود)همان   ستان ستبب 
رستد وقتتی نفتا قتدرت بتر آن بر غیر استت. البتته ایتن نتیجته قابتل پتیش بینتی بتود  زیترا بته نظتر می

کند، تفاوتی نمی کته ایتن جستم بتدن مربتوط بته ختود نفتا باشتد یتا بتدن تصر  بر جسم پیدا  کنتد 
 دیگر. 

که تهثیرگباری نفوس به تواطی نیست، بلکه امری مشکک استت و  نکته قابل تهمل این است 
کماه نفوس بشتری، از شتدت و ضتعب برختوردار استت  متثال پیتامبر  متنا ر با درجه علم، شر  و 

کرامتتت از قتتوت نفتتا بتتا یی برختتوردار استتت)همان   -488صتتاحب معجتتزه و یتتا ولتتی صتتاحب 
کمتاه در علتم و عمتل رسیده489 کتستابا بته درجتاتی از  که اطرتا و یتا ا کته بته عقتل ( و نفسی  باشتد 

کنتتد، در ایتتن توانتتایی از دیگتتر نفتتوس متمتتایز می شتتود، هرچنتتد در آغتتاز رتبتته اعتتاه شتتباهت پیتتدا 
کتته عقتتل اعتتاه علتتت لتتایین تری از عقتتل اعتتاه در شتتر  و علتتم و رتبتته عقلتتی داشتتته استتت  چتترا 

 (.336  1400ابن سینا، )ایستداوست، اما در این زمینه همطراز و یا وا تر از عقل اعاه می
کامنتات ثیرگتباری نفتا داعتی قتدرت ته لا در اجابتت دعتا بستیار متؤثر استت تتا جاییکته در 
کرامت اتت و معجتزاارق عادوخکند و میتصر   نمایتد. نفتا شتریب می هتور بته دستت او ت او 

طاع عناصر این عالم واقع میشود توانتد غیتر آتتش را آتتش ستاخته و غیتر ارض را بته ارض ومی قوی، مم
کند، (آناته تتا اینجتا 274  1375ابتن ستینا، )ر ساخته و بیماران را شفا دهتد و اشرار را بیما تبدیل 

کمتتک  کتته بتته شتتیخ در تبیتتین مستتلله دعتتا  از نظرگتتاه ابتتن ستتینا مطتترح شتتد، همتتان نظریتته قواستتت 
 کند.می

گتباری دعتای داعتی و رابطته میتان آن دو  کتاای بترای تتهثیر  اما مالصدرا ایتن نظریته را تبیینتی نا
کتفا نمتوده وداند  زیرا تنها می دعتا را بته مثابته علتل معتده بترای تغییتر لتوح قتدر  به رابطه نفا و قوا ا

با اعتقاد به اصولی نظیر تشکیک، اصتالت وجتود، اتحتاد عاقتل و معقتوه و  دانسته است، وی خود
کنتد و آن را بته نظریته شتلونات نفتا بستتط می ارامتهنظریته قتوا از تر اتحتاد اراده و متراد، تبیینتی دقیتق
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( در 268-261، 8تتا  ج نماید)مالصتدرا، بیدهد و آثار صادر از نفا و خاصتا دعا را تبیین میمی
کیتد دارد ایتده نتو  نفا یک امر واحد ذومراتب استت. وی بتر دونظر مالصدرا  تشتکیک و حرکتت  ته

که بتا حرکتت جتوهری و اشتتدادی نظر مشایین، جسمانیة الحدوث است جوهری. نفا برخال  
تتوان نفتا را ربتاط قتوا تنها زمانی می و رسددر نهایت به تجرد عقلی میه مادی مح  از مرتبخود 

که اعل قوا و اعماه صادر از آنها را حقیقتتا  اعتل نفتا ب یتم و ایتن ممکتن نیستت هدانست  شتمار آور
 مگر آنکه قوا از شلونات خود نفا باشند.

م همتتتتتان عامتتتتتل استتتتتت  ه را بتتتتته ااعتتتتتل بتتتتتاز و اعتتتتتل و عمتتتتتل و انفعتتتتتااز نظتتتتتر مالصتتتتتدرا عتتتتتال 
گتاهیمالصتدرا عامتل از  (. از سوی دیگر نتزد24  1382)مالصدرا، گرداندمی و عشتق و شتوق  خودآ

گاهانتتهاز  ی اعتتمبالتتبات برختتوردار استتت هتتر اعلتت گاهانتتهو نتتا  آ بتته تمامتته  ،و مرتبتته اعتتالء و طبیعتتی آ
و نستتبت بتته ( حتتب و شتتوق ا79، 8تتتا  ج)مالصتتدرا، بی همتتراه بتتا علتتم ذاتتتی و عشتتق ذاتتتی استتت

کتته یکتتی از ااعتتاه  مطلتتوب برانگیزاننتتده عامتتل بتترای دستتتیابی بتته غایتتت استتت. در مستتلله دعتتا نیتتز 
 مطلوب است. گر نقش نفا در حصوهنفا است این وحدت بین داعی و امر مطلوب توجیه

که دعا در چارچوب یتک نظتام عّلتی حکمت متعالیه، مه طباطبامی با بسط عال بر این باورند 
كانددت  ادیفدداألملر  » دهتتد میعقلتتی رخ و تبیینتتی  كددان  ددار  یددعددا سددواء  ة أو  ارقددة للعدداد  و سددواء 
كددا ع و  و الكرامددةو أو فیددجانددهب اْل العدداد  ف كالسددحر و الكهانددة مسدد نا  ف ر و السددعاد    جانددهب الرددر 

ب و اصتالت بتا وجتود استت و مراتت بته بتاور طباطبتامی (.81، 1ج  1417) «ةیدعی ققها إی أسلا   ل
نیتز موجتود در عتالم مثتاه  موجتود استتعوالم وجود در طوه یکدیگرنتد. هتر آناته در عتالم طبیعتت 

سرچشتمه دارد و علتل و بته همتین ترتیتب در عتالم عقتل. هتر آناته در متادون استت از متااوق  است
ی بته نظتام تشتهن همگی مجاری ای  هستند. خداوند علت بعیتد نیستت بلکته نظتام عّلتوسطی 

گانته نتته تنهتتا مطتابق هتتم هستتتند بلکته ترتتتب داشتتته و هتر یتتک معلتتوه  گتتردد.میبتاز  ایتن عتتوالم ستته 
گر حادثه گیتری در عتالم مثتاه و بته تری در عالم طبیعت رخ دهد چارهتریکدیگرند. ا ی جز تصمیم 

گراتته  گترتبع آن، عالم عقل نیست. دعا و صدقه و نیتایش از نفتا داعتی نشتهت  بته حتد تکامتل  و ا
کته دعتا عبتادت استت.میآنگاه باعت  تقترب ایتن نفتا  ،شودتام و تضرع آن  برسد لتا  شتود چترا 

شتود بته میشود و از عالم طبیعت برتر شتده و بتا عتالم مثتاه متحتد میانسان با دعا متقرب الی اهلل 
شتتود در نتیجتته داعتتی، ختتود علتتت حتتوادث عتتالم میدیگتتر ستت ن بتتا علتتت  عتتالم طبیعتتت، متحتتد 

کته عتالی از ستاال متتهثر  ،)اتحاد عاقل شودمیطبیعت  معقتوه و عقتل اعتاه(. لتا چنتین نیستت 
کته ستاال در عتالی تت یر نهتد و نته آنکته دعتا ختارج از نظتام هثشده و منفعل شتود و نیتز چنتین نیستت 

عّلتتی باشتتد. بتته نظتتر عالمتته آمی تگتتی دعتتا بتتا تضتترع موجتتب تعتتالی یتتااتن نفتتا شتتده و انستتان بتتا 
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شتود و میستایه عمتل، انستان بتا عتالم ستماوی متحتد شود لتا در میموجودات عالم مثاه متحد 
دهد. این اتحاد تنها با عتالم مثتاه نیستت بلکته نفتا بتا عقتوه میعامل و معموه رخ  ،اتحاد عمل
کته در مستلله علتم، عقتل بتا هشتود. بنتابراین تتمینیز متحد  کته همانگونته  ثیر دعتا ایتن چنتین استت 

داعتتی بتتا موجتتودی از  بعتتد عقتتل عملتتی نیتتز نفتتا   در ،شتتودمیمعقتتوه و عاقتتل بتتا عقتتل اعتتاه متحتتد 
آن  .شتتودمیشتتود لتتا داعتتی ختتود علتتت برختتی از حتتوادث عتتالم میموجتتودات عتتالم مثتتاه متحتتد 

که انسان مستجاب الدعوه شد در حقیقتت بتاطن او بته عنتوان عامتل بتا عتالم مثتاه متحتد  هنگام 
 (.410، 6ج   1981)طباطبامی،  د.شومیعالم طبیعت  حوادث شده و علت

 یجمع بند
کتردیم مقایست بتین تفکتر متدرن و نگتاه الستفی در مستلله دعتا داشتته  ایهدر این نوشتار تالش 
کته رشتد مظتاهر بیمدارانه در مدرنیته، انتظار متیباشیم. با توجه به وجود تفکرات انسان دینتی رود 

یادی داشته باشد. چنین پیش ستبب نیستت. هایی بتدون ها و تلقیبینیدر عصر مدرن سرعت ز
کند در رقابت با دین، عقل را در انحصار خود درآورده و دیتن را ضتد مدرنیته در مقاطعی تالش می

کند و موضتع خصتمانه ای را در جوامتع غربتی علیته دیتن شتکل دهتد. انستان متدرن بتا عقل معرای 
بتزاری، ادعای آزادی موهوم و رهایی از رقیت و بنتدگی مالتک حقیقتی جهتان و لنتاه بتردن بته عقتل ا

کرده و ارزشهای سنتی و اخالقتی را زیتر لتا  لایتد نهتد  امتا دیتری نمیمیخود را مالک هستی قلمداد 
کتته کتته ایتتن ارمتتانروای خودخوانتتده، حتتتی از اتتامق آمتتدن بتته ریزتتترین و ستتاده ترین موجتتودات هستتتی 

یستتت محیطتتی را رقتتم می تهدیتتد امتتروز در مواجهتته بتتا  وزننتتد، عتتاجز شتتده پیامتتدهای تهدیتتدآمیز ز
کرونا، بتا تترس و زبتونی بته لناهگاههتایی خ یده کته از جدی ویروس   از بیتت عنکبتوب اوهتناستت 

 است.
که اعراض از دین بته منزلته تحتریم همته اوایتد غیرقابتل انکتار دیتن و از مدرنیته خوب می داند 

کتته جتتز دیتتن، منشتته دیگتتری نتتدارد و ختت  آن آثتتار ستتومی را متوجتت ه جملتته معنویتتت استتت. معنتتویتی 
گ یر است بتا حفتظ غترور و بتدون اینکته ادعاهتای ختود در دین مینسلهای جدید و بی سازد. لبا نا

کند، با تالشی مببوحانه به ابتداع معنتویتی مستتقل از دیتن چنتو  زنتد تتا م الفت با عقل را باطل 
استتماع، تر مند شود. در حالیکته راه معقتوه و ستادهبه زعم خود بدون لبیرش دین از نتایج آن بهره

 وه أحسن است.قطراانه مدعیات دینی و تبعیت از مطالعه و بررسی بی
کوشتتید بتتا تبیتتین عقالنتتی بتتودن دیتتن، معنویتتت برخاستتته از دیتتن را  در همتتین راستتتا نگارنتتده 

گتتر لایتته بتتین دینتتداری و  ،دینتتداری بتتا اصتتوه عقلتتی لبیراتتته شتتود هایموجتته و معقتتوه ستتازد. زیتترا ا
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گزاه عقالنیتتت للتتی لدیتتد میایتتد گتتر تمتتامی   دینتتی بتته تنهتتایی مستتتده و هتتایو در اینصتتورت حتتتی ا
کمک میمیعقالنی نباشند،  گردند. این سیر به ما  کنتد تتا توانند در سایه آن اصوه عقلی، معقوه 

کتامال معقتوه استت و ثمتره جریتان دینتداری معقتوه، نوعی از تعبد و تستلیم را پتیش کته  کنتیم  کش 
که در ا شتد. بتدا از نظر مدرنیته ترکیبی ناموزون و لاردوکسیکاه خوانتده میمعنویت عقالنی است 

کتته در ادبیتتات دینتتی آن را  لایتتان ایتتن حرکتتت مقتتدس بتته یکتتی از  هتتورات معنویتتت منتهتتی میشتتود 
کتته بتتا نقتتش محتتوری انستتان در می« دعتتا» کتته عبتتارت استتت از تعبتتدی عقالنتتی و اختیتتاری  ختتوانیم 

کل نظام هستی را دگرگون دهد و به اراده المیجهان هستی رخ   سازد. میهی 
کترد، امتا همتان  گتر چته عقتل قدستی و الهتی را تعطیتل و ستاقط  نگارنده عقیده دارد، مدرنیته ا
کتاای بتود.  عقل معاش و ابزاری برای رصتد دستتاوردهای روانتی، جامعته شتناختی و ارهنگتی دیتن 

کشتب و  که مدرنیتته بتا نگتاه لدیدارشناستانه ختود آنهتا را  کترده بتود و عقتل منفعتت حقایقی  ضتبط 
تااتتت. از همتتین رو در صتتدد استتت تفتتاوتی نستتبت بتته ایتتن حقتتایق را بتتر نمیبی انتتدیش و ابتتزاری او

که دین نامیده می که در عین حاه  شتود، بتا مبتانی او نیتز ستازگار باشتد و خوانشی از دین ارامه دهد 
کنار آ کلیستا، دیتن این همه، چیزی جز مصادره دین حقیقی نیست. مدرنیته در  ن نزاع تاری ی با 

کالبتتدی انستتانی و دنیتتایی دمیتتد تتتا جایی کامتتل بتتا کتته دیگتتر نمیرا در  یتتارویی  تتتوان مدرنیتتته را در رو
کته ارزنتد خلتب دیتن مطلق دین قرار داد  زیرا با برداشت محصو ت دینتی ای هماتون معنویتت، 

ت ذهنتتی و آرامتتش و بهداشتت استتت. هرچنتتد بتترای حصتتوهاستتت، بتته ارتتتزاق از ستتفره دیتتن روی آورده
گرایانه و انسانروانی به غلط معنویتی را نشر می که اردگرایانه، دنیا  گرایانه است.دهد 

ستته هتتر چنتتد در متتواردی اتترآورده دعتتا و معنویتتت نتتزد اتترد متتدرن و دینتتدار شتتباهت دارد امتتا در 
گیتری،   تفتاوت دارنتدعقالنیتت مدرنیته عقالنیت دینی و جایگاه دعا و معنویت در  جهت جهتت 

. دینتتدار در کنتتدمیمعراتتی معطتتو  بتته اختترت را دنیتتا  ،. دیتتن تعقلتتیگتتباریاراینتتد اکتتری و ارزش
گزاره دینتتتی را لتتتبیرا استتتت. در مقابتتتل در مدرنیتتتته،  هتتتایاراینتتتدی تعقلتتتی و نیتتتز تعبتتتدی عقالنتتتی، 

گرایجهت گزاره انهگیری انسان، دنیا  شوند. یمزموده آبا عقل خودبنیاد مستقل  هااست. تمامی 
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 چکیده
ا از اهمیتت بتا یی برختوردار استت. دعتا را در ادبیات دینی و با خ  در ادبیات عراانی دعت

کترد. بتر ایتن استاس از سته جنبته می گفتاری انسان با ختدا تعریتب  توان از مهمترین راههای ارتباط 
کننتده، و احتواه روانتی او )روانشناستی دعتا(. میبه بررسی دعا پرداخته  شود   انسان به عنتوان دعتا 

گراتتته خداونتتد بتته عنتتوان طتتر  خطتتاب دعتتاء و تصتتور و ا کتته بتترای ختتدا در نظتتر  شتتود میوصتتاای 
که بین انسان و خدا صورت ی)اله گفتاری دعا (  گر چه این سه جنبته میات دعا(. و ) اعل  گیرد. ا

باشتند. بحت  میاما در مقتام بحت  و نظتر قابتل تفکیتک  اندهق دارند و در هم تنیدیباهم ارتباط وث
کته هتم در شترح دعتای ستحر ات دعا در تعالیم عریمورد نظر ما بر محور اله اانی امام خمینی استت 

کته دعتا در  کنتده بتدان پرداختته استت. از آنجتایی  به طور مستقل و هم در سایر آثار ختود بته طتور پرا
کته در ایتن خطتاب میواقع طتر  خطتاب قترار دادن خداونتد استت  کترد  تتوان ایتن مستلله را عنتوان 

ریتتق بتتتوان نتتوعی خداشناستتی را بتتر استتاس شتتود و از ایتتن طمیخداونتتد بتتا چتته او صتتاای خوانتتده 
گونه کرد. عالوه بر این آیا  م تلب را هتم بته  هایم تلب دعا الهیات هایدعاهای امام است راج 

دنباه ختود خواهتد داشتت یتا نته. در تعتالیم هتر عتارای از جملته امتام خمینتی دعاهتا یکتی از منتابع 
ق مستقلی در محتتوای دعاهتا و یتحق مهم اهم الهیاتیا خداشناسی وی هستند همین امر اهمیت

کننتتده از خداونتتد و یتتکنتتد بتته ویتتهه آنکتته در الهمیانتواع آنهتتا را آشتتکار  ات دعتتا بنتتابر نتتوع نگتترش دعتتا 
کته دعتا مستتلزم آثتار روانتی و اعلتی  معرات او به حق، تفاوتهای در دعاها  هور میکنتد. از آنجتایی 

کننتتتده در تحقتتتق و اع لیتتتت ایتتتن آثتتتار دخیتتتل استتتت ضتتترورت استتتت و نتتتوع خداشناستتتی اتتترد دعتتتا 
 شود.میات دعا احساس یپرداختن به اله
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 مقدمه
که آدمی  برای رستیدن بته وضتعیت مطلتوب در زنتدگی دعا، یکی از مهمترین ابزارهایی است 

 در برابتتر وضتتعیتای روشتتن از تستتلیم نبتتون آدمتتی آورد، روی آوردن بتته دعتتا، نشتتانهبتته آن روی متتی
گویتای ستالمت و حرکتت او استت. آنموجود است و تسلیم وض کارآمتدی عیت موجتود نبتودن  چته 

کته اهلیتتی وا  این ابزار را بیشتر می کند آشنایی با رمز و رازهای دعا است، آن هتم از طریتق ااتردی 
ایتتن عرصتته دارنتتد. حضتترت امتتام خمینتتی )ره( ش صتتیت نمونتته معنتتوی و و بتته اثبتتات رستتیده در 

گتبارده استت روحانی معاصر، در مقوله دعا  حقایقی را در آثار مکتوب و شفاهی ختویش بته یادگتار 
های امید را باز نگهداشته است و او را از تسلیم شتدن در برابتر نتادانی و هتوا که برای بشر امروز، روزنه

ب شتد. او بته دعتا، نگتاهی عمیتق و دقیتق، زنتده و ستازنده دارد و زبتان دعتا را ها رهتایی میو هوس
دانتتد. او بتته زیبتتابی، موانتتع موجتتود در راه بشتتر، بتترای نی الستتفه و عراتتان مصتتطلح میزبتتانی ورای زبتتا

هتتای ضتتللمانی ن رداختتته بلکتته بتتر ختترق شتتمارد و صتتراا بتته حجابوصتتوه بتته مقصتتود دعتتا را برمی
کته بتدانیم، ر میها وقتی ارزشتمندتر بته نظتاین کند و همهمی اشارهای های نورانی نیزحجاب آیتد 
المانتته نستتبت بتته قتترآن و عتتترت عبتتاره استتت متتتهثر از تعبتتدی اینچتته در آثتتار امتتام )ره( در نآتمتتامی 

 )س( است.

 مفهوم دعا -1

 دعا در لغت و اصطالح 1-1
کتتار» ،«خوانتتدن» یمعنتتا در لغتتت بتته« دعتتا»   2«حاجتتت خواستتتن»ا یتت  1«درخواستتت انجتتام دادن 

گراتن واویبوده و به دل« دعاو»است. اصل آن  ل بته یلا از الب، بر استاس قواعتد اعتاله تبتد ل قرار 
 3همزه شده است.

ش و درخواستت از یایتن یدعتا نتوع  4بانتو زدن و خوانتدن نوشتته استت. یراغب، دعا را به معن
کلمتتات کتته در اوقتتات م تلتتب در مقتتام استتتغاثه از خداونتتد و طلتتب آمتتوزش  یخداونتتد بتتا  ا یتتاستتت 

                                                                            
کبتتتر قرشتتتي، قتتتاموس قتتترآن، ج986، بیتتتروت  دارالجیتتتل،   2ابتتتن منظتتتور، لستتتان العتتترب، ج  1 ، تهتتتران  دارالکتتتتب 2  علتتتي ا

 344ا سالمیه،   
کبر قرشي، 2 کبتر ده تدا، لغتت نامته، 986ارهنگي نشر قبله،    ۀ، تهران  مؤسس1مفردات نهج البالغه، ج سید علي ا   علي ا

 9602، تهران  دانشگاه تهران،   7ج
 ابن منظور، همان 3
 .676، تهران  مرتضوي،   1راغب اصفهاني، مفردات الفا  القرآن، سید غالمرضا خسروي حسیني، ج 4
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 1واند.ر و برکت و برآورده شدن حاجت ب یدرخواست خ
آوردن بته خداونتد و درخواستت از او بتا حالتت خضتوع  یرو یبه معنتا یدعا در اصطالح شرع

گفتتته شتتده استتت چتته یتتش خداونتتد نید و ستتتایتتاستتت. الشتترکاة از بتتاب مجتتاز بتته حتتر  تمج ز دعتتا 
کنار آن درخواست خود را   2کند و چه نکند. یادآوریانسان در 

گونته استت  اوهابواسحاق معتقتد استت دعتا و درخواستت از خدا د و یتان توحیتب -ونتد بتر سته 
گو یالهتت یثنتتا کتته  درخواستتت ب شتتش و رحمتتت از  -دوم«. ا   التته اّ  انتتتیتت»نتتد  یاستتت  چنتتان 

گو که  گو ییایتدن ۀدخواستت بهتر -ستوم«. اللهتم اغفرلنتا»نتد  یخداوند است چنان  کته  نتد  یچنتان 
گونتهیتبه تمتام ا«. ما  و ولدا یاللهم ارزقن» گفتته هان  را انستان در آغتاز درخواستت یتشتود  زمی دعتا 

 یدعتا، مفهتوم لغتو یاصتطالح ین استاس در معنتایتبتر ا  3ا رحمتن.یتا رّب، یتا ا....، یتد  یگومیخود 
کته او  م اطتب دعتا در معنتایتدرخواست و طلتب، لحتا  شتده استت  بتا ا یعنیآن،   ین تفتاوت 
کته م اطتب دعتا در  یباشتد  در حتالمی یا برتتر از داعتیتبرابتر  هاییانستان عام است و شامل یلغو

 تنها خداوند است. یمفهوم اصطالح
کرنش و خضوع داع یا در مفهوم لغویثان کته درخواستت از  یدعاء  لحا  نشتده استت  چنتان 

کترنش همتراه ن کترنش و خضتوع در  یستت  امتا در مفهتوم اصتطالحیم اطب برابتر، ضترورتا بتا  دعتا، 
 4برابر خداوند لحا  شده است.

 دعا تعریف 1-2
کتته  یمیدر ارهنتو انستتان ستتاز استتالم، مفتتاه از از هرگونتته استتتد ه و پرستتش یتتنبیوجتتود دارد 

م ین مجموعتته مفتتاهیتتاز ا یکتتیشتتوند. دعتتا، میراتتته یلب هتتااز آن یاستتت و تنهتتا بتتا داشتتتن تصتتور
که از تتالش  گاه  کام یمتاد یایتش در برهتوت دنیحاصتل ختوبیارزشمند است. بشر آن   هتاییو نا

 ید را بته رویتام هایروزنته ۀگردد و همتمی یان، دچار سرشکستگیلابی هایآه و ااسوس جانکاه و
گهتتان دستتتیبمیختتود بستتته   یستتربرآورده، او را متوجتته قتتدت یقدرتمنتتد از اعمتتاق وجتتود آدمتت ینتتد نا

کتته همتته چمی ن یتت، ایستتاخته استتت. آر یاقتتط از و یز از آن اوستتت و تتتوان انجتتام هرکتتاریتتستتازد 
کتته  ش برقتترار ستتاخته، یختتو یارتبتتاط انستتان را بتتا ختتدا هان لحظتتهیتتتر یدر بحرانتتدستتت دعاستتت 

                                                                            
کاشاني، التحفه الس 1  25ینه،   محسن ای  
 25   همان، 2
 ابن منظور، همان 3
 319،   1399، سازمان انتشارات پژوهشگاه ارهنو و اندیشه اسالمی، 4امام علي، ج ۀجمعی از نویسندگان، دانشنام 4
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گومی یجتار یو هتتاید را در رخیتات و امیتتان دوبتاره حیتجر ن یتتا یایتستازد. دعتتا، ترجمتان و زبتتان 
 1ارتباط است.

که به ذکر چند نمونه از آن بسنده  یادیز هایبیدر خصو  دعا تعر  م یکنمیشده است 
کننتده نظتر متدعو را بته ستویتدعتا عبتارت استت از ا»د  یتارمایم ییعالمه طباطبتا کته دعا  ین 

کند و لا از جلب توجه، اا  2.«دیدرخواست نما یرا از و یده و نعمتیخود متوجه 
کتتاره نیدکتتتر الکستتت ش اصتتتو  یایتتتن»د  یتتگومی یب دعتتتا دارد. ویتتتدر تعر ییبتتایان زیتتتز بیتتتا 
ش عبتارت استت از تضترع و یایتر معمتوه، نجهان است. به طو یرمادیکانون غ یکشش روح به سو

گتتاه یاریتتنالته و طلتتب  کشتتب و شتتهود روشتتن و آرام درونتتیتت یو استتتعانت و  و مستتتمر و  یك حالتت 
کته نمیگتر، یم هجمته محسوستات استت. بته عبتارت دیدورتر از اقل گفتت  ش پترواز روح بته یایتتتوان 

کته معجت ایها حالت پرستتش عاشتقانیخداست و  یسو ات از او سترزده یتزه حنستبت بته آن مبتدأ 
کوشش انسان استت بترایایاست و با خره ن دگار همته یتآار یارتبتاط بتا آن موجتود نتامرم یش نمودار 

کل، قدرت مطلق و خ یهست  3«ر مطلق.یعقل 
گتتر ب تتواهیبنتتابرا  ایهم دعتتا مجموعتتیید بگتتویتتم، بایاز دعتتا ارامتته دهتت یق تتتریتتب دقیتتم تعرین ا

کته ارتبتاط  یدیو توح یارها و ضوابط اعتقادیازمع م انستان بتا ختدا را بته یواستطه و مستتقبیاست 
کنتتره مستتمر ایکه هتدا یب شد به طورمیح و دور از انحرا ، نظم و نسق یصح ایهگون ن یتت و 

و  یشتور وعشتق و دلبستتگ یروهایتش از نیتوان و  را یااته، انسان را در حد اعالیارتباط سازمان 
ش استتتت و یایتتتکنتتتد. دعتتتا، همتتتان نمیز یتتتلبر یدیتتتو توح یم اعتقتتتادینستتتبت بتتته مفتتتاه یواتتتادار

کشتش برقترار  ۀان انستان و معبتودش، رابطتیکه م یدرخواست از خداوند  همان حالت روح انتا و 
 4سازد.می

 انواع دعا 1-3
گرات  یم بندیتوان سه نوع تقسمیدعا  یبرا  در نظر 

 یجتتز اقتتر ذاتتتت کتته -شیختتو یعتتت و هستتتیهمتته موجتتودات بتته زبتتان طب یعنتتی ینیتکتتو یدعتتا
ت یتزان استتعداد و  رایتبهم یند  هتر موجتودیجومی یاریب ش  یهست یاز خدا -ستین یزیچ

                                                                            
 .18و  17عبداهلل امیدي ارد، نقش د عا در زندگي اجتماعي، تهران  میثم تّمار،    1
مدرستتین  ۀ، قتتم  داتتر انتشتتارات ا ستتالمي وابستته بتته جامعتت10مته تفستتیر المیتتزان، جسیدمحمدحستین عالمتته طباطبتتایج، ترج 2

 .52علمیه قم،    ۀحوز
کاره، نیایش، ترجمه  محمدتقي، شریعتي، تهران  شرکت سهامي انتشار،  3  .41  ، 1392الکسیا 
کارشناسي دیني عربج، دانشگاه تهران،  4  .6  ، 1376علي ایزدي، دعا و اهمیت آن، لایان نامه 
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که آمی ، از خدا طلب یا کل  یسلله من ای»ه یکند  اشتاره   1«شتان یوم هتو اتیالسموات و ا رض 
 قت است.ین حقیبد

که طبق دی، ایعیتشر یدعا رجه معراتت، ن دعا م صو  موجودات م تار و با اراده است 
گتتراتن از تعل یدارنتتد ولتت یاز قتتدرت متتااوق مطالبتتات امبران، بشتتر بتته یتتمتتات پیغالبتتا بتتر اثتتر ااصتتله 

کتته بفهمتتد ملتتك و قتتدرت و عتتزت و ذلتتت دستتت خداستتت بتته  یبتترد امتتا هنگتتاممیرختتدا لنتتاه یغ
 .دارد ییر بسزاین نوع دعا در تکامل انسان آزاد و م تار تهثیا آوردمی یر رویقدرت انانالب

گر به خدا»کند  میان یزان بیر المیدر تفس ییعالمه طباطبا نستبت داده شتود  یتعتال یدعا، ا
کردن تکویمعنا کههمان ا ینیش هم دعوت  که حق تعتال یزیجاد آن چیاست  کترده،  یاست  اراده 

کتته  یتعتتال ین قتتوه ختتدایتتماننتتد ا -ختتود دعتتوت نمتتوده ۀاراد یز را بتته ستتویتتآن چ یتعتتال یا ختتدایتتگو
کته ختداین جمله ایکه منظور از ا  2«بون بحمدهیدعوکم اتستجیوم ی»د  یارمامی  یتعتال ین استت 

کنتتد، و شتتما میکتتردن در عتتالم آختترت دعتتوت  یزنتتدگ ی( بتتراایتتدهدیتتتان آرمیشتتما را )کتته در قبرها
که در ایکنمیدعوت او را با قبوه خود اجابت  جتاد و خلقتت استت یا یه، دعتوت بته معنتاین آید، 

کتردن تشترمین را یتکتو یناجه معیدر نت ، و آن عبتارت استت از یعیدهتد. و هتم خوانتدن و دعتوت 
که خدایا که از آنان یاتش بندگان را تکلیبه زبان آ یتعال ین  کند به آن چه   3.خواهدمیب 

کتته هرگتتز از استتجابت ت لتتب نتدارد، و دعتتا ییحتتق و باطتل دعتتا یدعتا  دوم باطتتل،  یاستت 
که به سو ییدعا کستنمیت یت، هداهد  اجاب یاست  کته دعتا را  یشتود، ماننتد دعتا و خوانتدن 
 4.ا قدرت بر استجابت نداردیشنود و نمی

کتته متضتتمن اقتترار بتته  ییو دعتتا یمعنتتو یازهتتاین ی، دعتتا بتترایمتتاد یازهتتاین یستتوم  دعتتا بتترا
 5.گناهان و طلب مغفرت از خداوند

گراتار ییرهتا ی  انستان بترایویتو دن یراتع حتوامج متاد یدعا برا ا دربنتد یتکته در دن هتایییاز 
طلبتد. میکتتا یش را از خداونتد یکنتد و راتع بتال و استتجابت خواستته هتامیر شتده، دعتا یاست هاآن
کته بیاز اا ین مطلب خالید ذکر ایشا ن قستم و بتا در نظتر یتعامته متردم، از ا یشتتر دعاهتایده نباشد 

 است. ییایو دن ی، جسمیداشتن حوامج ماّد 

                                                                            
 .29سوره الرحمن، آیه  1
کنید» 52اسراء، آیه  ۀسور 2 که او شما را مي خواند، و شما او را با حمدش اجابت مي   «.روزي 
 .52،   10تفسیر المیزان، ج ۀترجم 3
 .435و  434،   11همان، ج 4
 .14  ، 1385احمد سجادي، نجواي عاراانه، تهران  بنیاد قرآن و عترت،  5
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 یو معراتت یو امتور متعتال یمعنتو یازهتایو ن هارآورده شتدن درخواستتبت یگر دعا، بترایقسم د
که ش   احستاس  ین دعا با آن جنان لبتیاست. ا کنتد درخواستتش، همتراه بتا میهمراه است 

ن نتوع از دعتا، انستان یش، با دعا همزمان است. در ایدعا اجابت شده. به عبارت بهتر اجابت دعا
کترده و ارتبتاط بتیتد، جز آن چه او را به پروردگتارش نزدد و ن واهینگو یزیکند، چمیتالش  ن او یك 

 سازد.میبا خالقش را مستحکم تر 
گناهتان و معاصتین یگریمناجات با پروردگار، قسم د که متضمن اقترار و اعتترا  بته  و  یز دارد 

که با اختال  در دعتا و بتا حتاه تّضترع و یزد متعاه است. ایش از ایطلب غفران و ب شا ن جاست 
گناهانمان را بب شایکنمیلتماس از خدا درخواست ا که خطاها و  رد و متا را ید، توبه متان را ب تبیم 

 1.میاش شو یبه خودمان وانگبارد تا دوباره مرتکب نواه
کتتاره یالکستت» تتترش از ستتطح درخواستتت و عتترض حتتاه  یش در مرحلتته عتتالیایتتد  نیتتگومیا 
کته او را دوستت دارد، نعمتمینشتان  یرود، انسان در برابر خداونتدگار هستتمیبا تر  او  هتایدهتد 

ش یایتن جتا نیاو را، هر چه باشد، انجام دهد. در ا هایخواسته گبارد و آماده است تامیرا س اس 
 .«دیآمیدر  یو مکاشفه درون یر روحانیك سیبه صورت 

 نتد. از تفترع ودهمیانجتام  یو اقر وجتود یاز ذاتی، دعا را به منظور لاسخ به نیشگران واقعیاین
گفتتتن بتتا محبتتوب و راز ده میر یوصتتب نالتتب یابتهتتاه و ارتبتتاط بتتا حضتترت حتتق لتتبت برنتتد. ستت ن 

 .رتر استیا ع یآنان از همه دن یگشودن برا

 ارزش و اهمیت دعا -2
که بنگریاز هر در  یبرختوردار استت، از بررست ایهت اتوق العتادیتدر استالم از اهم« دعتا»م، یاه 

کته تتا چته ممیمشت    )ع(امبر ) ( و اممتهیتپ ۀریرامون ستیهش پات و پژویات و روایآ زان یتشتود 
 2.اندهن مهم اشتغاه داشتیان معصوم ما، به ایشوایپ

م خداونتتد یدانمتتیرا یتتك موضتتوع استتت زیتتت ّیتتل بتتر اهمیتتن دلیاصتتو  امتتر خداونتتد، ختتود بهتتتر
کته دقیبنتدگانش را جتز بته امتتور ارزشتمند یتعتال قترار دارنتد، ارمتتان  هتتد  خلقتت یقتا در راستتای، 
که دلنمی کتالم الهتیا نالسند بودن هر امریسته یل شایدهد. خالصه آن  اتبکروا   3استت و بتا. ی، 

کردنتد و تتو را بته یتبمنك و شکرون بفضلك و دعوا بامرا، لا تو را به خاطر نعمت و ب ششت  اد 

                                                                            
 .15و  14همان،    1
 .13علیرضا برازش، قرآن صاعد، تهران  امیرکبیر،    2
 .14همان،    3
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گزاردند و تو را به حسب امر و ارمانت خواندند  1.واسطه اضل و احسانت س اس 
کننتده و متورد خطتاب در هتر سته یتاستت بتا ا یفیار  ریبس ۀنکت کته لفتظ خطتاب، خطتاب  ن 

، یالهت هایو ب شتش هتا، ذکر را در مقابل مّنت)ع(موضوع ذکر و شکر و دعا مشترا است، اما امام
کته در واقتع،می ی، و اقط دعا را در امتااه امر و ارمان الهیشکر را در مقابل تفّضالت اله  داند. چرا

است در مقابتل عمتل  ی، و عکا العملیذکر وشکر لاسخ ماست در مقابل نعمات و تفّضالت اله
کتالم امتام د کته در  گونته  که البته همان  که شروع از ماست،  م قبتل از یدیتاو و اقط در مورد دعاست 

کتته در ا ت را جهتتت ین رابطتته، وجتتود نعمتتت هتتدایتتآن امتتر و دستتتور پروردگتتار مّنتتان استتت، هرچنتتد 
م. بتته هتتر صتتورت، خداونتتد ارمتتان داده استتت و یکننمتتیگتتر   رامتتوش یبتته دعتتا و هتتر امتتر د یپرداختتت

 2است. ت آن چه بدان امر شدهیاست بر ارزش و اهم یلیارمانش مطاع، و هر دل
 )ع(ختتتورد. امتتتام صتتتادقمیار بتتته چشتتتم یز، امتتتر بتتته دعتتتا بستتتیتتتن )ع(نیشتتتات معصتتتومیدر ارما

کردن بر شما باد« ك بالدعاءیعل»د  یارمامی  3.به دعا 
که نه تنها خداوند متعاه بته دعتا امتر ارمتوده استت، بلکته یگر، ایت دینکته قابل اهم ن است 

که شتما نیامبرانش نیبه پ کردن توصتیتز ارمان داده است  کتریته نمامیز بنتدگان مترا بته دعتا م ید. قترآن 
 4.«نندقل ادعوا ا.... بگو خدا را ب وا»دارد  میان یامبر اسالم ) ( بیخطاب به پ
شتمندان ین ست نان اندیوجتود دارد و هتم چنت یاریات بسیات و روایت و ارزش دعا آیدر اهم

که بهیز بین  شود.میاشاره  هان آنیمهم تر ان شده 
 ارزش و اهمیت دعا از دیدگاه آیات 2-1

بیقل ما » ك بمت فسوف تكلن لوامدا علو بكل ر گتر بته ختاطر دعتوت شتما   5«لوال د ا،كل فقا  بگو  ا
کته چ یهیبه شما نداشت بتد یتیعنا و یبه اسالم نبود، خداوند توجه کته متورد توجته و  یزیتاستت 

گر دعتا و عبتادت یکسان است. ممکن است منظور ایت نباشد، وجود و عدمش یعنا که ا ن باشد 
ش ختدا یکته عبتادت نکنتد، پت یکست یعنتینداشتت.  یت و تتوجهیتشما نبود، خداوند به شتما عنا

                                                                            
کامل صحیفه سجادیه، ترجمه  جواد ااضل، ج هفتم، تهران  امیرکبیر،  1  (45. )دعاي 382  ، 1387متن 
 .16تا  14  علیرضا برازش، قرآن صاعد،  2
کمتره ا 3 کتااي، ترجمته  محمتدباقر  کلینتي، اصتوه  تتا  16،   ه.ق 1419، تهتران  انتشتارات استالمیه، 6ي، جمحمد بتن یعقتوب 

19. 
 .110سوره اسراء، آیه  4
 .77سوره ارقان، آیه  5
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 1.ندارد یقدر ومنزلت
نن  د   لدادیی  یان ال » ن عنبتادت بت رخ یتکته از ا یکست  2،« یا للن جهد  دا دریسد سد كلر

ه د لتت بتر یتن آیترود. در امتیبته جهتنم  ید و سترباز زنتد حتمتا بتا ذلتت و ختواریت)دعا( استکبار نما
 3.خداوند شده است یلت انقطاع به سویعظمت قدر دعا در نزد خداوند و اض

 از دیدگاه روایات: ارزش و اهمیت دعا 2-2
کته ارمتود  میت یروا )ع(ن عبادت  زراره از امام باقریبرتر -  د  یتارمامیعتّز و جتّل  یختدا»کند 

که از پرستش متن رو» کته سترااکنده بته دوزخ درآ یهمانا آنان  مقصتود از   4نتد.یبگرداننتد، زود استت 
کتردم  یعبادت، دعاست و بهتتر ستت یه چیتن آیتدر ا« اّواه»مقصتود از »ن عبتادت دعاستت عترض 

کننتتده بتته یبستت یعنتتی« اّواه»ارمتتود    5«با بتتودیم اّواه و شتتکیهمانتتا ابتتراه»د  یتتارمامیکتته خداونتتد  ار دعا
کلمتات معصتومیبتردن بته مفتاه یپت یبترا  6درگتاه خداونتد. کتته یتن)ع( در حتد تتوان بایم  کترد  د توجته 

ت، قطعتا ین ااضتلیست لکن اه ایح داشتن بر بقیشتر داشتن و ترجیارزش ب یااضل بودن به معنا
که یرا او  قابل باور نیست، زیجهات ن ۀاز هم ، همتراه یقلبت ۀك خواستیا یو  یزبان یك دعایست 
ن ستازش ین همته احکتام و قتوانیتبتا وجتود ا ین امتریا چنتیتاز همه ااضتل باشتد  و ثان یزبان یبا دعا

کته اقتتط دعتتا واجتب شتتده باشتتد و   یتتن ااضتل بتتودن از حیتتابتا  امتتا  نتدارد و  زمتته اش آن استتت 
کتتردن و منشتته بتتودن واز جهتتت اعتقتتاد توحیتتتحر را متتراد از دعتتا، خواستتتن استتت یتتاستتت. ز یدیتتك 

و بهشتت و  یکه انسان ستعادت اخترو یعبادت هاست و هنگام ۀوخواستن از خداوند، منشه هم
 هتایاز ارمان دار پروردگار را از خداوند ب واهد، حتما به دنباه امتااه و اطاعتتیو د ینعم جاودان

ه یتتخوانتتدن ختتود ادع هتتاآن ۀدهتتد  و از جملتتمیرود و واجبتتات و مستتتحبات را انجتتام متتیخداونتتد 
که متضمن خواسته ق در اطاعت و عبادت است. لا دعتا یتوا یوحت یو ماد یمعنو هایاست 

گناه و معصت یعبادت اله یخواست، نه تنها عامل محرا برا یبه معنا ت یاست بلکه عامل ترا 
                                                                            

اضتل بتن حستن   231،   ه.ق 1314، تهتران  اراهتاني، 17اضل بن حسن طبرسي، مجمع البیان، ترجمه  احمد بهشتي، ج 1
، مشتتهد  بنیتتاد پتتژوهش هتتاي استتالمي 4حمیتتدي، جطبرستتي، تفستتیرجوامع الجتتامع، ترجمتته  حبیتتب روحتتاني و علتتي عبدال

، 15ناصتتر مکتتارم شتتیرازي و دیگتتران، تفستتیر نمونتته، ترجمتته  احمتتد، علتتي بابتتابج، ج  388   ،1384آستتتان قتتدس رضتتوي، 
 .173و  172،   ه.ق 1423تهران  دارالکتب ا سالمیه، 

 .60مؤمن، آیه  ۀسور 2
 .265،   ه.ق 1314، تهران  اراهاني، 17بهشتي، جاضل بن حسن طبرسي، مجمع البیان، ترجمه  احمد  3
 60مؤمن، آیه  ۀسور 4
 .13توبه، آیه  ۀسور 5
کمره اي، جبنمحمد 6 کااي، ترجمه  محمدباقر  کلیني، اصوه   .15و  14،   ه.ق 1419، تهران  انتشارات اسالمیه، 6یعقوب 
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عبتادت  ۀکنتد. لتا دعتا ااضتل همتنمیخواهدگراتار عباب نشود،گناه میانسان  یرا وقتیست زا
ادتر استتت. دعتتا علتتت استتت و عبتتادات یتتز هتتاعبادت ۀك، از همتتیتتارزشتتش در تحر یعنتتیهاستتت  
 1.معلوه آن

اد یتا زیتاد خوانتدن قترآن ااضتل استت یتز»ستؤاه شتد   )ع(برتر از تتالوت قترآن  از امتام صتادق - 
 2.«دعا»ارمودند  « دعا  خواندن

ملك مع الّدعاء احتد، یلعباده و    د  الدعاء مّخ ایارمامیامبر اسالم یمخ و مغز عبادت  پ - 
کست ، خواستتن از خداونتد هتاعبادت ۀمغتز همت  3شتود.نمیهتالا  یدعا مغز عبتادت استت و بتا دعتا 

که منشه قصد قربتت استت لتا عبتادت بته منزلت تّب و  ۀمنزلتپوستت، و خواستتن بته  ۀاست  مغتر و لم
 4.مخ عبادت و خط دهنده آن است

ا... عتّز  ید  احب ا عماه التیارمامی )ع(ین  حضرت علیزم ین عمل در رویمحبوبت تر - 
کارها در رویا رض الدعاء، محبوب تر یو جّل ا  5.عّز و جّل، دعاست یخدا ین برایزم ین 
کل داء، بر شتما یالدعاء اهن اك بید  علیارمامی )ع(درمان هر درد  امام صادق -  ه شفاء من 

کردن ز که دعا شفایباد دعا   6.است یهر درد یرا 
ارمتود  اداعتوا امتواج التبالء عتنکم بالتدعاء قبتل ورود التبالء،  )ع(یداع بالها  امام عل ۀلیوس - 

کنیله دعا قبل از پیامواج بال را به وس  7.دیش آمدن حادثه و بال از خود دور 
کیك تحلیدر  ك ستو انستان را بته یترا دعا از ید، زی  رسین احادیتوان به عمق مفاد امیوتاه ل 

که برتر شناخت پروردگار گتر ید یکنتد. و از ستومیهتر انستان استت دعتوت  ۀین سترمای)معراه ا...( 
کتته ختتود را نمیستتبب  کتته یازمنتتد او ببیشتتود  کبتتر  کنتتد، و از مرکتتب غتترور و  نتتد و در برابتترش خضتتوع 

ختود در برابتر ذات لتاا او  ید، و بترایتات ا... استت اترود آیتو مجادله در آ هایب تانواع بد ۀسرچشم
او از  یعتتاطف ۀنتتد، و بتته او عشتتق ورزد، و رابطتتیرا از او بب هتتاقامتتل نشتتود و ستترانجام نعمت یتیموجتتود

گرددین طریا  8.ق با ساحت مقدسش محکم 
                                                                            

 .35تا  33   ،عبداهلل امیدي ارد، نقش د عا در زندگي اجتماعي 1
 .299  ق، ه. 1425، بیروت  مؤسسه الوااء، 90عالمه مجلسي، بحار ا نوار، ج 2
 .300همان،    3
 .35  عبداهلل امیدي ارد، نقش د عا در زندگي اجتماعي،  4
 .297،   90عالمه مجلسي، همان، ج  5
 .295همان    6
 .289همان    7
 .149ه.ق،  1423ا سالمیه، دارالکتب  تهران  ،20، ج یبابابیلعترجمه احمد، نمونه، تفسیر دیگران، و یشیراز مکارم ناصر 8
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 سالميه اندیشمندان اسالمي و غیرارزش و اهمیت دعا از دیدگاا 2-3
رات و برکتتتات از یتتنتتد  در همتته خیارمامیش یایتتت دعتتا و نیتترامتتون اهمی)ره( پ ینتتیامتتام خم

نتد، بته یگومیخوانند و ذکر خداوند را میب دعا یکه به طور ضع هاآن یهماندعا خوانهاست، حت
کته طتوط کترده بهتتر از آنیتتهث هتاوار در آن یهمان اندازه  کرد هتاییر  کته تترا دعتا  نمتاز  .انتدههستتند 

ن یو همت هتان دعتا خوانی، همتیداشته باشتد، از نمتاز ن توان بهتتر استت. آر ینییلا ۀخوان ولو مرتب
گتران یانتشتان نستبت بته دیا خیتت ندارنتد یتا پرونتده جنایتکننتد میکه به  اهر اسالم عمل  یکسان

ت یتجمع نیتن اید از بتیتن عتالم دخالتت د ارنتد، دعتا را نبایتن دعاخوانها در نظم ایکمتر است، هم
کردیرون برد، جوانان ما را نبایب  1.د از دعا منحر  

کتتاره یلکستتا کتته بتترایتتگومیا  کتتامال مشتتروع استتت  ختتود از ختتدا  هاییازمنتتدیکستتب ن ید  
کته از او ب تواهیدر ع یم  ولیریکمك بگ عمتل  ۀمتا جامت هتایم تتا بته هوسین حاه، نامعقوه است 

کوشتتش میتتب وشتتاند و  کنتتد. تنهتتا در متتورد« دعتتا»ستتر استتت، بتته یا آن چتته را بتته  ش یایتتج نینتتتا یعطتتا 
کتته همتته راهمی ا متتردود باشتتد. دعتتا، مثتتل یتت یرعملتتی، غیدرمتتان هتتایتوانتتدمطملنا بتته تحقتتق برستتد، 

کش  2.است یات زندگیدن و آب خوردن از ضرورینفا 

ثار معنوی دعا -3  از دیدگاه امام خمینی آ

 دعا حیات بخش 3-1
کننتتت ااستتترده  هتتتایده دلهاستتتت، و اثتتتر جانب شتتتی بتتته روحدر نظتتتر امتتتام خمینتتتی، دعتتتا، زنتتتده 

ب، و ختتالقی توانمنتتد، اشتتتیاقی بتته انتتا بیشتتتر یدهتتد، بتتا نیتتایش و ایجتتاد رابطتته بتتین بنتتده ضتتعمی
کتردن و عبتادت میشود، و او را وارد منتزه سترور و بهجتت و نشتاط میدرون انسان پیدا  کنتد، دعتا 

کتته صتتورت باطنتته قلتتب توانتتد اثتتر معراتتتی و نمیبتته درگتتاه الهتتی زمتتانی  کاملتته داشتتته باشتتد،  تیجتته 
کته اراده  سالک بشود، و ده انسان صورت عبودیت به خود بگیرد، و اراده نفا قتوی شتود، بطتوری 
گتردد، و قتوای انستان هماتون مالمکته اهلل نستبت بته حتق تعتالی  نفتا ملکتوتی در ملتک بتدن نااتب 

کتترم صتتلی اهلل علیتته و آلتته ارمتتوده  کتته در محضتتر ربوبیتتت ختتدا را »شتتود، رستتوه ا کتتن  آنگونتته عبتتادت 
بتا عبتادت و توجتته بته حتق، تمتام قتتوای متا ستوخ اهلل اتانی شتتود و انتا و تمکتن حتا صتتل، و « هستتی

کته تمتامی عتالم هستتی محبتوب او  شتود، بتا ایتن میآرامش و طمهنینه به قلب سالک شوقی دهد، 
                                                                            

 .24و  23ابراهیم غفاري، آیین نیایش، مشهد  بنیاد پژوهش هاي اسالمي،    1
بتته نقتتل از   220حستتین موستتوي راد  هیجتتاني، روزه درمتتان بیمتتاري هتتاي روح و جستتم، تهتتران  داتتتر انتشتتارات استتالمي،    2

کاره،    .21و  9 نیایش الکسیا 
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 1کند.میتجلیات عشقی و ذوقی  یق ورود به محضر انا ومحبت الهی پیدا 
بارالها، از لبت مناجات و حالوت م اطبان خود ما را نصتیبی عنایتت ارمتا  و متا را در زمتره »

یتدان ب تش، و از  کران و جرگه منقط معان به عز قتدس ختود قترار ده  و ده مترده متا را حیتاتی جاو ذا
 2دیگران منقطع، و به خود متوجه ارما. انک ولی الفضل و األنعام.

که اد» کته او را ما مفت ریم  از ماستت، متا مفت تریم  اندهدانستت« قترآن صتاعد»عیه حیتاتب ش 
گراتته تتا منجتی بشتر حضترت مهتدی صتاحب زمتان   -که اممه معصتومین، از علتی بتن ابتی طالتب 

کتته بتته قتتدرت خداونتتد قتتادر، زنتتده و نتتا ر امتتور استتت اممتته متتا  -ات و الستتالم یتتهم آ   التحیعلتت
 3«هستند.

کتت ردن انستتانها بتتا قتتدرت معنتتوی علتتم را،نتتوعی حیتتات الهتتی ذاتتتی بعضتتی از عراتتا، حتتتی زنتتده 
گراتتته از آیتتهتروا ی نتتوری برشتتمرده کتته الهتتام  کتتان م»قرآنتتی  هایند،  نتتاه و جعنتتا لتته ییتتتا اهحیاومتتن 

، و علم بته صتفات و استماء الهتی اندهاست، و حیات علمی را برتر از حیات حسی دانست  4«...ۀنور
 شود روشنگر ده و قلب عار  و صراط الی اهلل است.میی خواسته که در قالب دعا از حق تعال

که  حیات عبتارت از صتحت اتصتا  خداونتد متعتاه  برخی مثل حسن بصری عقیده دارند 
 5به علم و قدرت بوده است.

 دعا، قوت بخش روح 3-2
در طتتتی نیتتتایش و مناجتتتات و لتتتا از آن تتتتوان  هادر نگتتتاه امتتتام قتتتدرت روحتتتی و روانتتتی انستتتان

کند، و دعا خواندن و مناجات با حضرت حق تعالی نته تنهتا موجتب خمتودگی و میری پیدا بیشت
 ایهشود، بلکه باع  بالندگی و رشد و عامتل تحتر  و نشتاط و سترور و انگیتزنمیرخوت و سستی 

کستتب رضتتایت خالتتت  گتتر دارای قتتوت یتتشتتود، اهتتل معتتار  و صتتاحبان جببتته الهمیقتتوی بتترای  ه ا
ر جببتته حتتق تعتتالی و محبتتت او باشتتند، در هتتر مرآتتتی جمتتاه محبتتوب و قلتتب باشتتند، و متتتمکن د

کماه مطلوب را  ر المتؤمنین علتی یتبینند، نقتل از اممیمعشوق را مشاهده نموده، و در هر موجودی 

                                                                            
 26  ، 1394، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیروح اهلل خمینی، آداب الصاله، تهران،  1
 220  همان، 2
 123  ، 1392، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، 20روح اهلل خمینی، صحیفه امام، ج  3
 122انعام،  4
، 2، شترح مقاصتد، ج سعد الدین تفتتازانی، 485،   ه.ق 1393، يالشریب الرضمیر سید شریب ایجی، شرح مواقب، قم،  5

 17،   ه.ق 1409، الشریب الرضيقم، 
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 1«ه و معهیت اهَّلل فیئة اْل و رأیت شیما رأ»علیه السالم   
کتته عتتار  ستتالک و مجاهتتد ستتب کارهتتایی  لو  ختتود بتته آن توجتته ل ختتدا بایتتد در ختتاله ستتیاز 

که از اعتمتاد بته نفتا ختود و متا ستوخ اهلل بکلتی دستت بکشتد، و بته  کامل داشته باشد، این است 
مستبب ا ستتباب اعتنتتا داشتتته باشتد، و از وجتتود مقتتدس حتتق تعتالی قتتوت و قتتدرت معنتتوی طلتتب 

کمتاه جتدی کنتد، و اصتالح حتالش را بتا  ت از او کند، و در خلوت ختود بتا تضترع و زاری بته او التجتا 
که جز ذات اقدس او لناهی نیست.یقیب واهد، و   2ن داشته باشد 

که ادع» که اش ا  وقتی  کردنتد و میخواندند قتوت روحتی پیتدا میه را یهمین ادعیه بودند 
 3«شد..میشدند و شهادت برای آنها هین و آسان میسبکبار 

 دعا، حركت آفرین 3-3
کته، همته موجتودات را آیتات مید به مقامی در نگاه امام، سالک در حرکت انعطاای خو رستد 

کتته از میختتدا  کتابهتتای الهتتی هستتتند،  کامنتتات هستتتی در نظتتر او همگتتی  بینتتد، موجتتودات و همتته 
که دهترآسمان احدیت نازه شده کسانی  کدورت عتالم ختال  شتده باشتد، و  هایند، و  ایشان از 

گشت کته انستان بته واستطه آن حرکتت  ، ورودشان بته دنیتا بته ختاطر حرکتت انعطتاایاندهبیدار  بتوده، 
کشتت استت و  انسان واقعی بشود، و بته متوطن اصتلی ختود برگتردد، بترای صتاحب د ن دنیتا محتل 

کماه آنهاست، و اهل معرات همته چیتز را نشتان که مقدمه تکمیل وجودی و   ایهحرکت انعطاای، 
کته  بیند، زیرا همه موجودات، حتی جماد و نبات،میاز آناه در غیب است  کتتاب الهتی استت، 

کتتاب، استماء و صتفات الهتی را بته انتدازه یستب یسالک التی اهلل و مجاهتد ات ل اهلل از صتفحات آن 
امتتام بته نقتتل از امتام رضتتا  «در همتته چیتز نشتتانی استت از یکتتایی او»خوانتد  می تر  وجتودی ختتود 

کته ایشتان ارمتوده   میه السالم ذکتر یعل د مگتر بته آناته در شتونمیهرچته در آنجاستت معلتوم »کنتد 
 4«اینجاست

کته در دعاهتا استماء الهتی را  خوانتد و از حضترت حتق رشتد و تعتالی بترای میبنابراین سالکی 
کتردن رونتد میکند در ایتن مستیر حرکتتی تتالش و مجاهتده میخود و دیگران طلب  کنتد، و بتا دعتا 

 ب شد.میاتصاه به حق را سرعت 

                                                                            
کاشانی، علم الیقین، ج  1  69 ، 1377، قم، نشر بیدار، 1محمد بن مرتضی ای  
 108آداب الصاله،  روح اهلل خمینی،  2
 33،   13صحیفه امام، جروح اهلل خمینی،  3
 195  ، 1395شرح دعای سحر، تهران، انتشارات اطالعات، روح اهلل خمینی،  4
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کته بتا دعتا و نیتایش  انتا دارنتد، و اهتل مناجتات بتا ختدا هستتند، قتادر بته در نظر امام آنهایی 
کته، دعاهتا میاجرای عده و داد و قیام به قسط در جهان نیز  باشند، وی با اعتقتاد بته ایتن مطلتب 

کننده بواستطه اینکته خداونتد در  مبدأ حرکت آارینی هستند، و همان توجه به خداست، برای دعا 
دهتتد، میختتواهی و انیتتت بتته ستتوی حتتق تعتتالی رخ وجتتود او تجلتتی ارمتتوده ستتیر و حرکتتتی از ختتود 

کتتم  کتته اعالیتتت بتترای ختتدمت بتته میشتتود، میستتالک التتی اهلل چتتون عالیقتتش بتته ختتودش  اهمتتد 
کستب رضتای ختالی  کوشتد، و ایتن ستیر میبندگان خدا همان خدمت بته ختود خداستت، و بترای 

کردالتتی اهلل و ستتفر بتترای جلتتب نظتتر پروردگتتار را ب رگتتان دیتتن در چنتتد مرحلتته تو ، )استتفار انتتدهصتتیب 
که مستیر حرکتت همتان صتراط مستتقیم استت و حرکتت و راه ختود میاربعه( و اهل ده خوب  داند 

محرکتته دعتتا و  ۀعلتتی صتتراط مستتتقیم( امتتام بتترای نشتتان دادن بهتتترین شتتکل قتتو یخداستتت، )ان ربتت
ه عنتتوان قتتدرت ارتبتتاط بتتا ختتدا، از انبیتتای الهتتی و امامتتان معصتتوم و یتتاران راستتتین پیتتامبر ) ( بتت

 کند.میعینی و عملی یاد  هاینمونه
یتم، بترای متا هستت، برکتات ادعیت»...  که متا دار کته از اممته اطهتار علتیهم  ایهاز برکاتی  استت 

که خود قترآن شتریب هتم آن طتور استت  -ه اممه اطهار یوارد شده است. ادع -السالم  همان طوری 
یتک ستفرهای استت، پهتن شتده استت بترای که از اممه اطهار وارد شتده استت ایتن هتم  ایهادعی -

کا به مقدار اهمش. کنند، هر   1«اینکه همه از آن استفاده 
گتاه انتا ختود، و خلتق تتک » حق تبار  وتعتالی متا را دعتوت ارمتوده بته مقتام قترب ختود و بتار 

 هتا جلی، ارموده و غایت خلقت را معرات به خود قرار داده، وطرق معتار  و راه عبودیتت را بته ما
بنتتابراین ختتود ختتدا دعتتوت و ترغیتتب بتته حرکتتت بتته ستتمت ختتودش را بتترای همتته  زم و   2ن داده،نشتتا
 ا ارموده است.یمه

 نوربخشی دعا 3-4
کستتب نتتور  کتتردن را بتته مثابتته  دانتتد، بتته نظتتر وی بتتا تهمتتل و اندیشتتته در میامتتام خمینتتی دعتتا 

کن -اممه علیهم السالم  هاینیایش که نتوری از جانتب حتق در ده دعتا  شتود، مینتده روشتن است 
« ابصتتار القلتتوب»ایتتن موجتتب رستتیدن بتته عتتز قدستتی و راه یتتابی بتته معتتدن عظمتتت جتتاله الهتتی 

که با آن  کته بتا میچیست   کند به حق تعالی  این قلب و ایتن بصتر قلتب چتی ستت  خواهد نگاه 
کند  امام با طرح اینگونه سؤا ت سعی در ایجاد چتالش بت رای نور این بصر قلبی به حق تعالی نظر 

                                                                            
 33،   13صحیفه امام، جروح اهلل خمینی،  1
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کته متورد نظتر اممته اطهتار علتیهم الستالم  استت،  -تفکر و تحقیق دارد، تا بته بتاطن دعاهتا و متواردی 
کته انستان بته هتر میتزان  رایتت و قتدرت ادرا  قتوی و ز لتی داشتته  همه را توجه و تنبته دهتد، چترا 

یاات باطنی و بهتره وری از ثمترات دعتا و نیتایش بترای او بیشتتر خواهتد  بتود، در نظتر باشد، اندازه در
کته دیتده هتاکسب نور حقیقی از نورانیتت دعا»امام   وجتود انستانی و بتاطنی اش بینتا و  هایاستت، 

کور دلی رهایی میهشیار  که با  راته و مقرب درگتاه الهتی تررسد به مرتبهمییابد، و میشود، از  ی 
کننتده، تستلیم حتق می که قلتب دعتا  او نتورانی شتده، بلکته  شتود، دهمیشود. در نگاه امام  زمانی 

گردد، و این نورانیت قلب نیایشگر، بته دیگتر اعضتا میخودش هم از عالم نور و درجاتی از نور الهی 
شتتود، تتتا بتته جتتایی میکنتتد، و تمتتام مملکتتت نتتور علتتی نتتور میو جتتوارح و قتتوای باطنتته اش ستترایت 

که قلب  هوتی می کند.شود و حضرت  هوت در تمام مراتب باطن و  میرسد   1«اهر تجلی 
 دعا نجات از سرگردانی 3-5

که انسان کته از پروردگارشتان پیتدا  هاامام معتقد است  در هنگام دعا بتا معراتت و شناستایی 
کته اقتط می کنند، از تحیر و سرگردانی رهایی مییابند. درخواستت راه یتابی بته مقصتد و مقصتودی 

کته قلتب انستان م کته خود خداست، در قالتب دعتا و نیتایش استت  ضتطر و درمانتده بتا نتام ختدایی 
گمراهتتان استتت، پیونتتد  ختتورد، و دعتتا رهگشتتای مشتتکالت آدمتتی و موجتتب میهتتادی و راهنمتتای 
گمراهی   شود. مینجات و رهایی وی از ضاللت و 

پیتتامبران الهتتی همتته عتتزم و مقصتتد شتتان دعتتوت متتردم بتته راه حتتق بتتوده   ایتتن اولیتتای الهتتی 
گردیدترخودشتتان اتتانی در راه خداونتتد شتتده قتتت راه و ی، بتته همتتین ختتاطر حقانتتدهند و بتته حتتق بتتاقی 
کمتتا ت را بتترای ختتود و ترآینتتده و رونتتده بتته ستتوی او دانستتته گتتبر از ایتتن مراتتتب و رستتیدن بتته  ند، و 

کتته در مراتتتب میبیننتتد، ابتتن عربتتی میدیگتتران را اقتتط از جانتتب حتتق تعتتالی  گویتتد  حتتق استتت 
کتار را آنگونته ر، و هیکند و   غمیوجودش سلو  و سفر  کته حتق، عتین راه استت،  کا شناخت  ر 

کند، چتون معلتومی جتز او نیستت، و میسلو  و سفر  -که بر آن است اهمیده، زیرا در او جل و عال
که بر آن سلو   که شناخت راهی  کا  ن حتق یکنتد، آن راه عتمیاو عین سالک و مساار است، هر 

عاه به سوی اسماء و صتفات، و از استماء و صتفات است، زیرا سلو  از آثار است به ااعاه، و از اا
 2به سوی ذات، و تمام اینها مراتب حق اند و حق،  اهر در آنهاست.

                                                                            
 91آداب الصلوه،  روح اهلل خمینی،  1
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کتردن روح ختود را پیونتد بته حتق  دهتد و در مستیر ستفر و ستلو  میلا  سالک الی اهلل بتا دعتا 
، و از غفلتتتت و بینتتتدمیطلبتتتد، و ختتتود را اتتتانی در راه ختتتدا میالتتتی اهلل از حتتتق استتتتمداد و یتتتاری 

کته یاهتدنا الصترط المستتق»رهد. میسرگردانی  کته ایتن راهتی استت  م. یتک راه مستتقیمی هستت، 
کماه مطلق  که از بترای انستان استت از بتین میانسان را به  رود و بشتر ایتن متیرساند و آن سرگردانی 

کند  گر خودش ب واهد طی  که اطتالع دارد بتر تواند، اطالع بر آن ندارد  خداست نمیراه مستقیم را ا
کتته از ستتان را از ایتتن آشتتفتگیها و از ایتتن حیرتهتتا بیتترون  آورد و متتیایتتن راه مستتتقیم یعنی آن راهتتی 

که منتهی المی    1«ه اش خداست.یارستش طر  یک راهی 
 دعا، راهی برای دیدن حق تعالی 3-5-1

بته لقتاء پروردگتار ختود  مؤمنان همواره امید به لقاء و دیدار خداوند را دارند، برختی همتین دنیتا
کته متؤمن م لت  بایتد در همتین می رسند، و بعضی در قیامت، در عراان هتم اصتل بتر ایتن استت 

کترم صتلی اهلل عل که پیامبر ا  -ه و آلته یتدنیا در اوج سلو  معنوی اش به دیدار خدا برسد، همانطور 
کا شتانی بته رؤیتت ختدا در مقتام تجلتی عقیتده دارد رؤیتت »گویتد  می، و به این مقام رسید. ای  

کته  گفتتا  کتام وصتلت ختواهم رستید روزی   گفتتم  بته  قلبی تجلیات خدا همتان دیتدن خداستت، 
کتتدورات  یااتتت تجلیتتات الهتتی، بایتتد قلتتب را تصتتفیه از  ختتوب بنگتتر، شتتاید رستتیده باشتتی بتترای در

کته قلتب ستلیم، قلبتی استت ختالی از غ ر حتق، و اقتط ختدا در آن حضتور داشتته یتکنیم، همانان 
ن بته ایتن تجلتی یقتی، این حضور خداوند به معنای شهود و تجلتی ختدا در قلتب خویشتتن، و باشد

کتته حتتق را صتتورت معینتتی نیستتت، بلکتته هتتر آنتتی در میعتتار  »در نگتتاه بعضتتی    2«استتت. دانتتد 
کنتد  هترکا میشتهن( ولکتن بعتار  حتق را بته چشتم حتق مشتاهده  یوم هتو اتیصورتی است )کل 

حق بیند، عار  است، زیرا حق تعالی به چشتم غیتر ختودش دیتده حق را از حق، درحق، به چشم 
کته نمی کتا او را بته 103، انعتام، َل تدركه اْلبصار و هو يدرك اْلبصنار) شود، ارموده  (یعنتی هتر 

کرده، بلکه غ بینتد، )کاشتانی( و جنتدی چنتین معنتی نمیر او اصتال او را یدیده خودش بیند، خطا 
حق بینتد، حتق را دیتده استت)جندی( و در نظتر محتی التدین، کرده حق، از حق، درحق، به چشم 

یتتت حتتق تعتتالی  مراتتتب علتتم و معراتتت متتردم بتته خداونتتد در میتتزان تجلتتی حتتق در آنهتتا و میتتزان رؤ
که در قیامت نیتز رؤیتت متفتاوت خواهتد  که بستگی به استعداد و  رایت آنها دارد،  تناسب دارد، 

                                                                            
 509،   12صحیفه امام  ج  ،خمینی روح اهلل 1
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 1«بود.
شود، و درخواست باز شتدن دیتده اش میدار حق تعالی و در نظر امام انسان در دعا طالب دی

کننتتده  کتته دا شتتتن دیتتد عمیتتق و معنتتوی اقتتط بتتا خواستتت ختتود میرا از خداونتتد دارد، دعتتا  دانتتد 
کی ستالک اات وده شتود، و از غ ر حتق تعتالی یتخداوند محقق خواهد شد، به هر میزان برخلو  و لتا

یشتتتر شتتود، قابلیتتت دیتتدار ختتدا بتترای بنتتده وجتتودش را شستشتتو دهتتد، تجلیتتات انتتوار الهتتی بتترایش ب
که »سالک مهیا شود   کند همه حجاب« ابصار قلوب»مرتبه بر مرتبه با  راته تا آنجا   «را. هاخرق 

كمال انقطاع 3-5-2  دعا، رسیدن به 
کنتد، بایتد ختود را از شتر  در نظر امام انسان بترای اینکته بتوانتد بته مقصتد عتالی دسترستی پیتدا 

که باع  رکتود و خمتودگی او  ایهنفا و وسوسه کنتد، بته نظتر وی هتر چیتزی میگبرایی  شتود رهتا 
کتته موجتتب دلبستتتگی و تعلقتتات ختتاطر شتتود، و موانتتع رستتیدن بتته مطلتتوب را بایتتد از بتتین بتترد، قطتتع 

آیتد، و ایتن بریتدن میمادی و روحی با تهبیب نفا از و ساوس و محبت دنیا پتیش  هایوابستگی
کننتده از خداونتد، مینی اقط با لطب و خواستت ختدا حاصتل از دنیا و آرزوهای طو  شتود، و دعتا 

که به بهترمیدرخواست این توایق قطع از بدیها و اتصاه به حق را  کمتاه معنتوی نامتل یخواهد،  ن 
ک، ختتدایا متتن ختتودم را بتته یتتال یاللهتتم اخلصتتت بانقطتتاع»ه الستتالم ارمتتوده یتتبشتود. امتتام ستتجاد عل

گردانیتتد انقطتتاع از هتتر چتته غیتتر توستتت انقطتتاع از همتته چیتتز غیتتر از ذات الهتتی « ،امهبتترای تتتو ختتال  
 است.

خواهد، بتا اینکته بایتد بته ستیر ختودش واقتع بشتود. ایتن بتاب، میرا از خدا « کماه ا نقطاع.. »
خواهتد، اینهتا بته چته معناستت  میباب مرتبته ستیر ختود انستان استت و او ستیر ختودش را از ختدا 

که غایت این است  ارماید همه اینمی]بعد  حتی ت رق آب صار القلتوب حجتب »ها را به من بده 
کتترد  « الثتتور ر أرواحنتتا معلقتته بعتتز دستتکه یتصتتل طلتتی معتتدن العظتتم، وتصتت»وقتتتی حجتتب نتتور را قطتتع 

 غایت رسیدن به دیدار حق تعالی است، و وصاه محبوب.
 لقاء اهلل 3-5-3

 ایهه اوستت، هماننتدی مجبوبانتوا ترین و قدسی ترین نیتایش عتار ، در دعاهتای عاشتقان
کننده، به هنگام مناجات با خالق هستی ب ش صورت   یلتبیرد، و در ایتن لقتامیکه در روح دعا 

که هست، لکن یگتانگی میتان روح نیایشتگزار و  وجد آمیز بین خالق و م لوق با وجود تمایز قطعی 
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کننتده ختود را میهد  نیایش دست  شتود، و بتین میق الهتی بینتد، و غترق در عشتنمیدهد، دعا 
از احواه ملکتوت بتر او  ایهگردد، شمشود، چشم ده او بینا میمیخدا و بنده اش وحدتی حاصل 

بیند، و در این میتان هتر چته در  میشود، و بعضی از آثار و احواه و باطن اعماه خود را میآشکار 
 شود.میزدیکتر به حق تعالی او بیشتر شود،  رایت دیدار و لقای الهی در او وسعت مییابد، و ن

کننتده هتم بته  که در نگاه امام به خداشناسی در دعاها مسلله دعا  این نکته قابل تهمل است 
که طتر  دیگتر رابطته در دعتا از ستان در  گراته، چرا  لحا  انسان شناسی مورد تحقیق و بررسی قرار 

کته نفتا دعا گراتته، م اطتب متورد دقتت و تح هتاحاه نیایش است، بنابر ایتن همتانطور  قیتق قترار 
دعا هم خداست به نحو اولتی، و ختود انستان و احتوا ت روحتی و روانتی انستان هتم بایتد متورد توجته 

گسترده به آن پرداخته است. که امام در آثار خود به طور   باشد، 
اهل معرات و اصحاب مراقبه را به قدر قوت معرات آنهتا بته مقتام مقتدس ربوبیتت و اشتتیاق 

کته میقتات نیتایش و میعتاد مالقتات بتا حتق آنها به منا جات با حضرت عز اسمه از اوقات صتلوات 
 است، مراقبت و موا بت بوده و هست.

که مجبوب جماه جم ل و عاشق و دلباخته حسن ازلند، و از جام محبتت سرمستت و یآنان 
قتتدس  خودنتتد، از هتتر دو جهتتان رستتته و چشتتم از اقتتالیم وجتتود بستتته، و بتته عتتزاز پیمانتته الستتت بی

ت از ذکتر و اکتر و مشتاهدت و مراقبت ایه، برای آنها دوام حضور است، و لحظاندهجماه اهلل پیوست
 مهجور نیستند.

کتریم الط ، چیتزی را بته مناجتات انتدهنیاصحاب معار  و اربتاب اضتایل و شتریب التنفا و 
ت و معراتت حق اختیار نکنند و از خلوت و مناجات حق خود او را طالبند، و عز و شر  و اضتیل

را هم در تبکر و مناجات بتا حتق داننتد، در عتالم حتق جتو و حتق طلبنتد، و تمتام موجتودات را جتاوه 
   1ل دانند.یحق و جماه جم

کلی قلب از جمیع عوالم و را  نشهت» ن و قدم بتر اترق انتت یلا از تقوای تام تمام و اعراض 
کلتتی بتته حتتق و استتماء و گباشتتتن و توجتته تتتام و اقبتتاه  کتتردن و  و انانیتتت  صتتفات آن ذات مقتتدس 

کشتیدن،یک صتفای قلبتی از بترای یتاضتات قلبیمستغرق عشتق و حتب ذات مقتدس شتدن و ارت ه 
که مورد تجلیات اسمام کته بتین عبتد و یسالک پیدا شود،  گتردد، و حجابهتای غلیظتی  ه و صتفاتیه 

گتردد، و متعلتق بته عتز قتدس و  جتاله اسماء و صفات بود، خرق شتود، و اتانی در استماء و صتفات 
کنتتد، و در ایتتن حتتاه، بتتین روح مقتتدس ستتالک و حتتتی حجتتابی جتتز  شتتود، و تتتدلی تتتام ذاتتتی پیتتدا 
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   1«اسماء و صفات نیست.
 دعا، وصول به معدن عظمت 3-5-4

کتته بنتتده از  لمتتات عتتالم طبیعتتت ختتود را رهانیتتده و متصتتل بتته عتتالم  کتتردن استتت  بتتا دعتتا 
ل و یضرت حق روح بنتده وصتل بته منبتع اصتشود، و با تداوم در نیایش و مناجات با حمیملکوت 

کننتده هتم وستعت پیتدا میعظیم درگاه الهی  کنتد، و میشتود، و در اتصتاه بته عتالم بتا ، روح دعتا 
شتود، امتام ایتن ارتبتاط معنتوی و روحتانی میجان او عزت و قداست روحانی مییابد، و مقبوه حق 

ی عظمتت و در  قداستت روح را متورد کنتد، نتوع اتصتاه، چگتونگمیرا با  رااتتی عراتانی، تشتریح 
 دهد.میکنکاش قرار 
چیست  این وصتوه چیستت  غیتر آن « معدن العظمه»به معدن عظمت واصل شود. »..... 

که آنها میگویند  آن و صوه هم همین است   معتدن «. »قد صل طلتی معتدن العظتم»وصولی است 
که همه عظمتتواند باشد  معدن عظمت میر حق تعالی چیز دیگر یغ« العظمة بایتد از  هااوست 

گراته بشود. معدنش آنجاست.  ر أرواحنتا یطلتی معتدن العظمته و تصت»وصوه پیدا بکند « اتصل»او 
که رسید، ارواح معلق بشود « معلقه بعز قدسک  2««بعز قدسک»حا  

 دعا، راهگشای انسان به مدارج الهی 3-6
کستب مراتتب بت رخ الهتی متؤثر همتتا را در رستیدن بتبیامام دعا و طلب نیاز از خالق  ه ختدا و 

ه راهگشتایی استت بترای انستان و رستیدن بته بعت  متدارج یتمطالعته ایتن ادع»داند، به نظر وی می
که اراتع مقتام انستانیت استت، بتا قتدم عبودیتت و خضتوع و در « الهیه کماه  برای رسیدن به مراتب 

یتعتتالی امکتتان آن محقتتق خواهتتد شتتد، )ستتبحان التتب کننتتده بتتا استت یخواستتت از بار رخ بعبتتده(دعا 
کته ذات مقتتدس مینیتاز تقاضتای ایمتتان بیا هتار نیتاز و احتیتاج بته ختتالق مقتتدر  کنتد، و امانتاتی 

کنتد، بنتابراین نتور ایمتان  ایهالهی به بنده مرحمت ارموده، سالک الی اهلل نباید از آن لحظ غفلتت 
کننتتده از حتد ایمتان بتتهمیو حقیقتت در دلتش جلتتوه  کشتتب و شتهود قتتدم  کنتد، و بنتتده دعتا  منتزه 

که با خلوت مع اهلل، و مجاهده و عشق باهلل حاصل   3«شود.میبگبارد، 
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 برای ظهور لباب ایهدعا وسیل 3-7
کتتردن موجتتب بتاروری اندیشتته شتتود، چتتون انستان همتتین قشتتر میانستان  هایدر نظتر امتتام دعتا 

کنن که دعا  ده بایتد بته آن برستد، بتا  اهر و پوست و ماده نیست، بلکه باطن وجودی انسان است، 
که آدمی در صفات خداوندی  گتردد، میکند، مایه رشتد استتعدادهای الهتی اش میتوجه عمیقی 

که انسان الهی  شود، و حضتور حتق را شایستته تتر حتا میو از ثمرات نیایش و ارتباط با خداست، 
کتته بتتالقوهمیکنتتد، و بتتاور می کتته ختتودش هتتیچ استتت، و همتته چیتتز اوستتت، آدمتتی  و طبیعتتی  کنتتد 

شود، چون توجه انسان به خدا ست، بوسیله همتین توجته بته ختدا میاست، تبدیل به انسان الهی 
کته  کتته همتته میدر هنگتام دعتتا ستتت  کنتتد، و بتتا  رود، و انستان الهتتی  توانتتد مراتتتب انستتانیت را طتی 
 چیزش الهی است، شود.

کته  ایهه، وستیله استت، همته وستیلیتتمام عبادات، وسیله است، تمتام ادع بترای ایتن استت 
انسان این البابش  اهر بشود. آنکه بالقوه است و لتب انستان استت، بته اعلیتت برستد و انستان ب 
کته همته  شود آدم. انسان بالقوه، بشود یتک انستان بالفعتل. انستان طبیعتی، بشتود یتک انستان الهتی 

 1بیند حق ببیند.میچیزش الهی باشد. هرچه 
کتته در نیتتایش شتتود، لنتتدی استتت بتته قلتتب میبتترای اهتتل مناجتتات تکتترار  البتتته ذکتتر و یتتادآوری 

کتته قلبتتی دارد  کننتتده، ختتود خداونتتد هتتم در قتترآن مجیتتد چنتتین ارمتتوده  در ایتتن بتترای هتتر  بیتتدار دعتتا 
بته ستبب تقلتب و دگرگتونی »، ق( ابن عربی در اصو  خود اینطور شرح داده  37یادآوری است )

که عقل ی دارد زیرا عقل در قیتد و محصتور استت و محتدود در انواع صور و صفات، نفرمود  برای هر 
کنتتتد، و حقیقتتتت، در نفتتتا ا متتتر ابتتتای از حصتتتر و محتتتدودیت دارد، و قلتتتب محتتتل تجلیتتتات می

کته پتیش از  هتور نشتهه  گردشتش در صتور آنهاستت، آناته را  م تلب، از الهتی و ربتوبی، و تقلتب و 
کتترده بتتود، در دعتتا و ذکتر، یتتادآویعنصتری اش  کتترده بتتود میر ااتتته، ولتتی ارامتوش  گتتم  شتتود، و آناته را 

 2«مییابد.
 دعا، اظهار حقیقت هستی 3-8

که اممته  کامتل و دقیتق  -هم الستالم یعلت -امام معتقد است  در زمتان خودشتان موقعیتت ابتراز 
مسامل دینی را نداشتتند، و مردمتان دوران زنتدگی پتر از برکتت امامتان معصتوم توانتایی در  بیانتات 

که آن اولیاء محترم بازگو مستقیم ایشان را نداشت ارمودنتد عتاجز بودنتد، بته میند، و در اهم مواردی 
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یشتته واقعتتی دیتتن پیشتتراته را بتته زبتتان  همتتین دلیتتل امامتتان ب رگتتوار متتا ناچتتار بودنتتد، بتتاطن و اصتتل و ر
کمتتا ت و مردمتتان دوره کتته رشتتد اکتتری و  هتتایتمثیتتل و رمزگونتته بیتتان بفرماینتتد، تتتا اهتتل ایتتن  دیگتتر 

کننتتد، بتته نظتتر امتتام اولیتتاء معصتتوم در روحتتی برتتتری  دارنتتد، بتته حتتل آن رازهتتا و رمزهتتا دسترستتی پیتتدا 
 هتتای، هتتر آناتته از حقتتایق بلنتتد هستتتیدر آموزهانتتدهقالتتب دعتتا، مفتتاهیم پرمغتتز معنتتوی را بیتتان ارمود

که برای اهل آن  گفتمیدینی   .اندهتواند قابل در  باشد، به شکل مناجات با خدا برای اهل دعا 
گتتر  کتته اممتته علتتیهم الستتالم ا بتته چتته نحتتوه حقتتایق را بتته  -متتا ب تتواهیم در متتورد معتتار  بتتدانیم 

که واقعیت است بیان ارمود کته در بعضتی از مناجاتهتا اندهطوری  ، بهترین لسان، ادعیته آنهاستت 
کمتتا هتتو حقتته بیتان نمود کتته انتتدهو دعاهتا معتتار  را  ، البتتته ستترش هتتم معلتوم استتت و آن ایتتن استتت 

کوتاه اهمی در میان باشد. ه مقامیادع  1ا هار حقیقت بوده بدون اینکه سامل 
 دعا، مایه اصالح خود وجامعه 3-9

کستازی روح و روان و  هاالبتا انستانغ -ازدید امام دعاهای، اممه علتیهم الستالم  را دعتوت بته لا
دعتتتوت بتتته توحیتتتد و اختتتال  وجتتتود، در برابتتتر خداونتتتد و دعتتتوت بتتته انقطتتتاع از دنیتتتا و محبتتتت آن 

کنند، و خود این ب رگواران ضمن انجام و ایب ش صی و دینی شان خلوتها با خداوند تبتار  می
کارهتتتتای اجتمتتتتاعی   هاکردنتتتتد، از انستتتتانمیو تعتتتتالی داشتتتتتند، و متتتتردم را دعتتتتوت بتتتته دیانتتتتت و 

کننتتد و هتتم بتترای ستتاختن جامعتتمی کتته هتتم در خودستتازی تتتالش  ستتازنده، ستتعی و  ایهخواستتتند 
 گیرند. کوشش خود را بکار

گر ادعیه امام سجاد و سایر اممه را مالحظه بفرمایید مشحون است از اینکه متردم را بستازند » ا
که مردم عادی تصور  کنند. دعوت به توحید، دعوت به تهتبیب میبرای یک امر با تر از آن چیزی 

هتتم نفتتا، دعتتوت بتته اعتتراض از دنیتتا، دعتتوت بتته خلتتوت بتتا ختتدای تبتتار  و تعتتالی.... همتتان ذکتتر 
ستتازی بتتود و متتردم را کتترد، ولتتی همتتان دعتتا هتتم، هتتم خودستتازی و هتتم مردممیخودستتازی بتتود. دعتتا 

   2«شود.میکه در لسان او و اممه مسلم دیده  ایهکرد برای مقاومت. تمام ادعیمیتجهیز 
 بیان معارف الهی به زبان دعا 3-10

کته وی دعاهتای اممته علتیهم الستمیدر بررسی آثار امام  را مملتو از معتار  دینتی و  –الم بینیم 
کتته  توانستتتند بتتا زبتتانی نمیحقتتایقی میدانتتد و امامتتان بنتتابر موقعیتتت اجتمتتاعی آن معتتار  عمیقتتی 

کته متردم از آن دعاهتا در میصریح به دیگران انتقاه دهنتد، از طریتق دعاهتای شتان مطترح  کردنتد، 
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آنهتتا آموختتت، چتتون طتتر   شتتدند، و بایتتد معتتار  را از ادعیتتهمیکستتب معراتتت الهتتی بهتتره منتتد 
 1خطاب در ادعیه حق سبحانه است 

که اممه » گفت -هم السالم یعل -آن قدر معار  در ادعیه هست، مساملی   انتدهبترای نتوع متردم 
کتته روی همتتان عتتر  عتتام  گتتویی بتته طتتور تعیتتین و تتایب، آنهتتا یتتک بتتاب استتت،  بتته طتتور مستتهله 

که رسیدند بته مناجاتهتا و ادعیت کترده استت. آنجتا دیگتر صحبت شده است  وقتی  ه، مستامل اترق 
ه آنهتا آموختت، چتون یتزبان عامه مردم نیست، البته در آن همته چیتز هستت، بایتد معتار  را از ادع

 2«ه حق سبحانه استیطر  خطاب در ادع
 دعا، قرآن صاعد 3-11

که از لایین به بتا   کالم آسمانی هستند  کته میاز نظر امام دعاها  در رونتد، یتک  بته ایتن ختاطر 
کند، دو مورد خطاب در دعا و نیایش خداونتد استت، میدعا انسان به با  عنایت و توجه خاصی 

که بهترین دعا کامتلاندهرا داشت هالبا در نظر وی اممه  ین شتکل راز و نیتاز بته پیشتگاه حضترت تر، 
که بنت های، و خطاباندهحق را در دعاهای خود ا هار ارمود ده را رو آنها در نیایش، وجودی است 

کننتده میکشد، و سه   رایت و استعداد صعود و رشد را بترای بنتده اتراهم میبه با   کنتد، و دعتا 
کتته در نیایشمیوستتعت روحتتی پیتتدا   -اممتته علتتیهم الستتالم  هتتایکنتتد، و چهتتار  ایتتن خصوصتتیت 

یاقتتت شتتود، همیشتته و بتترای هتتر بشتتری قابلیتتت تجربتته شتتدن دارد، البتتته بتته انتتدازه تتتوان و لمیدیتتده 
 انسان و نظر خداوند متفاوت هم خواهد بود.

کته حتق مطلتب استت، ادا ارمود» و آداب ذه عبودیتت و  انتدهتوجه ادعیه به خداستت، آناته 
گفتت  ادعیته، همتان قترآن صتاعد استت و قترآن، قتترآن می، و انتدهعتز ربوبیتت را مراعتات ارمود تتوان 

که روی قرآن و خطابش به مردم بتوده و تنتزه باشتد، و میه التی اهلل یتکترده، ولتی روی ادع نازه است 
ا و اممه علیهم السالم اعال هم داعی به حتق هستتند، چنانکته در زمتان خودشتان هتم یدر نتیجه انب

 3«داعی به حدی بودند.
که بته تعبیتر بعت  از مشتایخ متا)منظور استتاد امتام، شتاه آبتادی(  قترآن، قترآن »این دعاهاست 

« رود، ایتتن قتترآن صتتاعد استتت.متتیایین و دعتتا از لتتایین بتته بتتا  نتتازه استتت، آمتتده استتت بتته طتتر  لتت
که انسان را  -معنویات در این ادعیه  گتر ستر ختود میآنی  کته ا کته ایتن ااترادی  کند، آنتی  خواهد آدم 

                                                                            
 186،   2تقریرات السفه، ج روح اهلل خمینی،  1
 186،  2تقریرات السفه، ج روح اهلل خمینی،  2
کبر، تهران، ر 3  38  ، 1394(، عروج )موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیوح اهلل خمینی، جهاد ا
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که در دعاها هستت اینهتا  -باشند از همه حیوانات درنده تر هستند  این ادعیه با یک زبان خاصی 
کته متن و شتما مییترد و گمیاین انستان را دستتش را  تتوانیم بفهمتیم، نمیبتردش بته بتا ، آن بتا یی 

 1اهلش هستند.
کتتریم، معراتتی خداونتتد استتت، در نظتتر امتتام در ادعیتته نیتتز اممتته  بتتا توجتته بتته اینکتته سراستتر قتترآن 

کستانی میبا زبان دیگری از حقایق الهی و شناسایی خداوند س ن  –هم السالم یعل گوینتد، امتام 
که  کتامال رد گویمیرا  گویتد دعاهتا میکنتد، وی میند باید اقط برای اهم دیتن سترار قترآن راتت، را 

گفتته  کننده برای اهم دین دارنتد، و  نه تنها جدای از قرآن نیستند بلکه نقش هم پوشانی و تکمیل 
 دانتد، وی یتادآوریمیداند، و یا از قصد و غرض ضد دینی میاطالعی بیآنها را یا از روی نادانی و 

کتاملتر معتار  اصتیل دینتی، س رار اممته و آثتار ایتن اولیتای الهتی بترویم، می کند، برای اهم بهتتر و 
کتته ایتتن ب رگتتواران در دعاهتتای شتتان بتتا  راات گونتته حتتق تعتتالی را بتتا  هتتایچتترا  هوشتتمندانه و رمتتزی 

ن را بایتتد بتاطن قتترآ –هم الستالم یعلتت -کننتد، و بتته ارمتوده ختتود اولیتای الهتی میصتفاتی ختا  یتتاد 
که اممه ب رگوار  کرد، و هر زمانی  خواستند از معار  دینیو آیات قرآنی شرح و تفستیری ارامته میدر  

کته طتر  خطتاب در میکنند، غالبا برای نزدیکان و اهل معرات، مساملی را ذکر  کردند، از آنجایی 
کته نقتتل شتده از مفتتاهیم غنتی و عمیقتتی برختوردار استتت، اممته علتتیهم الستالم کاتترا در  - دعاهتایی  ا

قالتتب دعتتا و مناجتتات بتته ذکتتر منویتتات و مقاصتتد معنتتوی و توصتتیب استتماء الهتتی و شتترح استتماء 
که اندهحسنی، پرداخت البا، لستان قترآن استت « اسماء حسنی ما هستیم»، از قوه ایشان ذکر شده 

که دیگران دستشان بته آن ن رآن و رستد قتمیادعیه، شارح قرآن هستند)اممه ما( راجع به آن مساملی 
کتتتاب ختتدا دارد،  کتته  دعتتا از هتتم جتتدا نیستتتند، ادعیتته اممتته و دعاهتتای آنتتان، همتتان مستتاملی را 

 2دعاهای آنها هم دارد با یک زبان دیگر.

 نتیجه
دعتا  یدانتد، ومی یو اخترو یویدن یب ش زندگ اتیو ح ،یاله ایهیدعا را عطامام خمینی 

کننتتدگان در پمناجتت یجانهتتا نیرا قتتوت ب تتش روح و روان و حرکتتت آاتتر حضتترت حتتق  شتتگاهیات 
دانتد، و میامتام دعتا را بته منزلته نتور  دانتد،یسالک را تتابع مشتاهدات او م یدعا یو ،دانسته است

کرده است یحق تعال تیو رؤ دنید ریدعا را در مس ینورب ش کتردن است ،ذکر  کته ستالک  تبتا دعتا 
و معراتت بته خداونتد تبتار  و  ییکند، امام در شناستامی یبه مقام قرب را ط دنیرس یمدارج با 

                                                                            
 32،  13صحیفه امام، جروح اهلل خمینی،  1
 410،   20صحیفه امام، ج  ،خمینی روح اهلل 2
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کتترده  ،یهستتت قتتتیرا ا هتتار حق هتتادعا نیتتبتترد و امیالستتالم بهتتره  همیه اممتته علتتیتتاز ادع یتعتتال ذکتتر 
بته  ،ردیگمیاز جانب حضرت حق شکل  یشروع ارتباط با خالق جهان هست یاست، و در نگاه و
 شتانیدعاهتا  قیترا از طر یدیتوحو معار  ت ینید یم غنیهم السالم( تعالی)عل ینظر امام، اممه هد

کترده، و ا ی، واندهداد نیبه مؤمن نتازه شتده، ومرتبته اش  یکتالم الهت نکتهیدعاها را قرآن صاعد ذکتر 
خداونتد  یبته ستو قیتطر یرابطته و طت جتادیا یبترا یدعتا راهت لهیآمده تا قابل اهم باشد و بوست نییلا

کتته  قیتتعم یاطنکتته در مناجتتات و ذکتتر حاجتتات هستتت از بتت یانیتتگشتتوده شتتده و ب برختتوردار ستتت 
کرد تیت را زانیتاهتل آن بته م یبترا -الستالم  همیامامان معصوم علت امتام قترآن وعتا را در  ،انتدهشترح 
 .اندهدانست یاله اتیدر  بهتر آ یبرا یرا شارحان هاکنار هم بلکه دعا

کته  یوحتانر هایو جببته یچون و چرا در برابر حق تعالبیبودن  میتسل از دیدگاه امام خمینی
کتته عتتار  در عشتتق حتتق مستتتغرق شتتده خبتتر  یدهتتد، از تجربتته عراتتانمیدر دعتتا و مناجتتات رخ 

و  ریتتتغ هاییاو، از تمتتتام وابستتتتگ حبتتتتشتتتده و غتتترق م یکتتتیختتتود  یدهتتتد، عتتتار  بتتتا ختتتدامی
کترده داریتد قیتبنتده را   یاز ماستو دنیتده بر نیشود، و امیمنقطع  هایدلبستگ در  یو اتان ،ختدا 

وصتتاه موجتتب رشتتد  نیتتمتصتتل شتتده، و ا یتعتتالیو قداستتت بار یه عظمتتت و ب رگتتبتت ،حتتق شتتده
را  هتاامتام دعا ،کنتدمی دایتپنجتات  یو سترگردان ریتشتود، و ستالک از تحمیاش  یو روحتان یعقالنت

 یابیتو راه  تیهتدا هیتما بیتترت نیشود، بدمیاو  یانسان یموجب اصالح جان و روان و خلق و خو
کتت میبتته صتتراط مستتتق کامتتل از نظتتر می میه ختتود خداونتتد همتتان صتتراط مستتتقاستتت،  باشتتد، عتتار  

کس که قلب خود را هم چون ه یامام،  هتر  رشیآمتاده لتب دیبا رد،یلبمیرا  یکه هر صورت یولیاست 
ختود  شیرا از پت یتتیصتورت و اعل چیکه محبتوب آن صتورت را بته آن قلتب دهتد، هت ،سازد یصورت

در جتتان ستتالک  یالهتت اتیتتمتفتتاوت از تجل یشتتکلها نیتتا عتتالم بگتتبرد، و از هتتر دو ،مطالبتته نکنتتد
 دهد.می نو شکل ارتباط و نوع دعا خود را نشا جادیآشکار است و محبت و انا و علقه در ا

 ایهبنتد ،کنتدمی نیتیدعا در شناخت حق و اهم بهتر نوع رابطه خدا با بندگان را تب هایگونه
را بگبرانتتد، احستتاس تقتترب و  یبتتا تر مراحتتل یاش نستتبت بتته ختتالق و حتتق تعتتال ییشناستتا کتته
شتکر و  یدعتا ،میتوکل و تستل یدعاکند. میبه حق در وجود خود حا  یشتریو معرات ب یکینزد

 یدعتا ،یآمرزش ختواه ی، دعایاله حیتسب یو دعا یحمد اله یکه دعا ش،یستا یدعا ،س اس
کته امتتام  ییعاهتاد ،شتکوه و پرستش از ختتدا بتوده یدعتا ،یمانیتوبته و لشتت یدعتا ،یحاجتت ختواه

کتدام از ا انگریحاجتمندانه و با ب اآنها ر کترده و هتر  ختا  و  یدعاهتا نشتان دهنتده روحت نیتانته ذکتر 
گفتگوهتا ،یدگاریتنسبت به آار قیتوجهات عم کترده و  بتا  یمملتو از اقتر ذاتت ییکته ستالک بته او رو 

کته ثنتا و متدح او را یهتایمناجات ایتو  ،ازینبی یوجود و  کربته شت ایتکنتد و می عاشتقانه بتا معشتوق 
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امام بتا طترح انتواع دعتا متناستب بتا  ،لنداردمی چیو ذکر نام او خود را در برابرش ه شیس اس و ستا
کتته مشتتغوه ذکتتر استتت و  یربتتوب شتتگاهیاحتتوا ت ستتالک را در پ یاز ختتدا یاستتم و صتتفت خاصتت

 کشد.می ریکند، را به تصومی انیدرخواست خود را ب
کننتتده خداونتتد را بتتا استتماء و صتتفاتی متتورد خطتتاب قتترار در دیتتدگاه امتتام خمینتتی،  وقتتتی دعتتا 

که آن اسم را صدا می بلکه این خود خداونتد استت  ،کندمیدهد، در واقع این بنده سالک نیست 
کرده کته محتل  ،که در قلب نیایشگر تجلی  کننده احواه درونی اوست  و زبان سالك الی اهلل آشکار 

رستد، بتا چشتم بصتیرت و دیتده بتاطن حضترت میرت الهتی یار شتده، وقتتی ستالک بته حضته جلو
 ،کنتدمیکنتد و پروردگتارش بتا تجلیتات استمامی و صتفاتی از برایتاو تجلتی میواحدیت را مشاهده 

کتته  یتتق آن  ،کنتتدمیآنگتتاه بتتا زبتتانی مناستتب بتتا آن نشتتهه اش از پروردگتتار ختتود س  اه  بادعتتایی 
گفتتتارش ستتترایت حضتترت استتت، و ایتتن دعتتتا، از لستتان حتتالش بتتته زبتتان  تتتالش، و از بتتتاطنش بتته 

دهد، و از تتهثیر ایتن استماء متناستب بتا میه الهی را نیز شرح یه و جاللیامام صفات جمال ،کندمی
کاتتر عراتتا ایتتن صتتفات خداونتتدی را میستتالک شتترح  هایتجلتتی آنهتتا در خواستتته دهتتد، وی ماننتتد ا

دانتتد، در میطالتتب و عاشتتق حتتق دانتتد، و قلتتب هتتر موجتتودی را بتتالفطره ختتداجوی و میدارای ستتر 
کته  ایهنگاه امام، دلها در اینکته  هتور حتق در آنهتا م تلتب استت  لتار از قلتوب را عشتقی و ذوقتی 

گونته دلهتا بته جمتاه و زیبتایی و بهتاء تجلتی  کته ختوای  ایهکنتد، و لتارمیخداوند به ایتن  از قلتوب 
کبریتاء و هیبتت ت ارمایتد، و برختی هتر دو میجلتی هستند، و خداونتد بته آنهتا بته جتاله و عظمتت و 

که حق تعالی به جماه و جتاله بصتفات متقابلته تجلتی  کته ایتن میجهت را دارا هستند،  ارمایتد، 
اء آن حضتترت یه و آلتته و اوصتتیتتمقتتام استتم اعظتتم استتت و ایتتن مقتتام بتته ختتاتم ا نبیتتاء صتتلی اهلل عل

کتته بعضتتی قلتتوب در دعاهتتا بتته استتماء و حتتواس گفتنتتی استتت   تتاهری توجتته  اختصتتا  دارد. و 
گیتری از آیتات الهتی ومیو خداوند را با نام ستمیع و بصتیر و متتکلم ذکتر  ،نموده  کنتد و امتام بتا بهتره 

دهتد، وی ایتن تجلتی میدر وجود آدمی خبر و توضیح  هاهم السالم( از آثار این نامیادعیه اممه )عل
کتترده، و کتته در دعتتا هایاستتم صتتفات ختتدا را اعتتل حتتق دانستتته استتت، و خداونتتد را اصتتل نتتور ذکتتر  ی 

که ربوبیت او متجلی در مقتام الوهیتت او دارد، و  اشاره شده، خداوند رحمان و رحیم و پروردگاری 
کتته همتته سلستتله وجتتود بتته ستتوی او بر گتتردد، و در او میمعشتتوق عالمیتتان استتت، و ختتدای مالتتک 

کتته از همتتتا و مبتتدأ آبیشتتود، امتتام خداونتتد ع یتتز را بتته معنتتی پیروزمنتتد و میمستتتهلک  ثتتار دانستتته 
کریم و عطا ب ش نیز از نام کته  هاییاسماء ذات و صفات و ااعاه بر شمرده است، خداوند  استت 

 امام در شرح آن اسمها قلم زده است.
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کارشناسي دیني عربج، دانشگاه تهران،  علي ایزدي، دعا و -  1376اهمیت آن، لایان نامه 
 1385احمد سجادي، نجواي عاراانه، تهران  بنیاد قرآن و عترت،  -
 1390علیرضا برازش، قرآن صاعد، تهران  امیرکبیر،  -
کامل صحیفه سجادیه، ترجمه  جواد ااضل، ج هفتم، تهران  امیرکبیر،  -  1387متن 
کمتره اي، جمحمتد بتن یع - کتااي، ترجمته  محمتدباقر  کلینتي، اصتوه  ، تهتران  انتشتتارات 6قتوب 

 ه.ق  1419اسالمیه، 
 1314، تهتران  اراهتاني، 17اضل بن حسن طبرستي، مجمتع البیتان، ترجمته  احمتد بهشتتي، ج -

 ه.ق
اضل بن حسن طبرسي، تفسیرجوامع الجامع، ترجمه  حبیب روحاني و علي عبدالحمیتدي،  -

 1384یاد پژوهش هاي اسالمي آستان قدس رضوي، ، مشهد  بن4ج
، تهتتتران  15ناصتتتر مکتتتارم شتتتیرازي و دیگتتتران، تفستتتیر نمونتتته، ترجمتتته  احمتتتد، علتتتي بابتتتابج، ج -

 ه.ق 1423دارالکتب ا سالمیه، 
 ه.ق 1425، بیروت  مؤسسه الوااء، 90عالمه مجلسي، بحار ا نوار، ج -
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 1391پژوهش هاي اسالمي، ابراهیم غفاري، آیین نیایش، مشهد  بنیاد  -
حستتین موستتوي راد  هیجتتاني، روزه درمتتان بیمتتاري هتتاي روح و جستتم، تهتتران  داتتتر انتشتتارات  -

 1387اسالمي، 
 1394، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیروح اهلل خمینی، آداب الصاله، تهران،  -
 1392، آثار امام خمینیمؤسسه تنظیم و نشر ، تهران، 20روح اهلل خمینی، صحیفه امام، ج  -
 ه.ق 1393، الشریب الرضيمیر سید شریب ایجی، شرح مواقب، قم،  -
 ه.ق 1409، الشریب الرضي، قم، 2، شرح مقاصد، ج سعد الدین تفتازانی -
کاشانی، علم الیقین، ج  -  1377، قم، نشر بیدار، 1محمد بن مرتضی ای  
 1395شارات اطالعات، روح اهلل خمینی، شرح دعای سحر، تهران، انت -
(، عتروج )موسسته تنظتیم و نشتر آثتار امتام خمینتیروح اهلل خمینی، شرح چهل حتدی ، تهتران،  -

1395 
 586،   2قیصری، داوود، شرح بر اصو  الحکم ابن عربی، ج  -
کلمتات مکنونته اتي علتوم اهتل الحکمته و المعراته، تهتران، انتشتارات  - کاشتانی،  محسن اتی  

 1383اراهانی، 
نتشتتارات داتتتر تبلیغتتات استتالمی ، قتتم، 2اود بتتن محمتتود قیصتتری، شتترح اصتتو  الحکتتم، ج د -

 1382، حوزه علمیه قم
(، عتروج )موسسته تنظتیم و نشتر آثتار امتام خمینتیخمینی، روح اهلل، تفسیر ستوره حمتد، تهتران،  -

1394 
(، امتام خمینتیعروج )موسسه تنظیم و نشر آثتار ، تهران، 2روح اهلل خمینی، تقریرات السفه، ج  -

1392 
کبر، تهران،  -  1394(، عروج )موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیروح اهلل خمینی، جهاد ا
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گناباد. 2  saeed.balochian@gmail.com ،دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

 چکیده
گون مواجته  یروزمتره لحظته بته لحظته بتا استترس و اشتارها یانسان همواره در طتوه زنتدگ گونتا

که تدرمی کاسته و ز یو یو جسم یروح یقوا جا  یشود   یخطرنتا  روانت یهتایماریب ینته را بترایمرا 
 یم قتوایو استتمداد از او بته تترم یارتباط با منع و سرچشمه هستت یبرقرار .سازدمیاراهم  یو جسم

کمتتک نمتتوده و باعتت  تستتک یروحتت گراتار یارین بستتیانستتان   یروانتت – یروحتت یهتتا و رنجورهتتایاز 
بررستتی م تتتا بتته ین مقالته بتتر آن شتتدیتتا در قتترن حاضتتر در یوع اختتال ت روانتتیبتتا توجتته بتته شتت .گترددمی

 .می ردازب اثرات معنوی روحی روانی نماز به روایت تحقیقات امروز
کل  ، نشاطی، ااسردگی  نماز، جوانان، آرامش روحیدیکلمات 

 مقدمه 
جوانتان متوثر  یند رشتد اجتمتاعیدارد و در ارا یکه جلوه اجتماع یاز مناسک یکینماز بعنوان 

گباریقل تاثتواند حدامیاست و  د بتدون یتل نمایع و تستهیرا تستر یند رشد اجتماعیخود در ارا یر 
 یت آنهتتا شتتکل و قتتوایتتت و هویتوانتتد بتته ش صتتمی جوانتتان ین برهتته از زنتتدگید در حستتاس تتتریتتترد

کندیمطلوب عنا ت یم در برابتر مشتیه تسلین سالمت در سایا ،است یاسالم برنامه سالم ساز .ت 
کته همته  یهین بتدیبنتابرا .دیتآمیات ب ش او بدستت ین حیقواندستورات و  یو اجرا یاله استت 
فته یاه و سالمت روان انستان و تحقتق خلیآرامش خ یراه را برا ،اسالم هایمقررات و برنامه ،نیقوان

گتاه یاجنمتاز از  ،ن استالمیو قتوان هان تمام برنامتهیدر ب ن رویاز ا .سازدمیهموار و آماده  ،اهلل بودن او
( و  ی) اقتتم الصتتلوه التتبکر 14ه یتتات م تلتتب از جملتته در ستتوره طتته آیتترختتوردار استتت و در آب یتتیوا 

شتتتفا  ،درون یما بتته نقتتتش آن در آرام ستتازیه ) ا  بتتبکر اهلل تطمتتلن القلتتتوب (، مستتتقیتتتستتوره رعتتد آ
 . روح و روان اشاره شده است یقلب و شاداب یب ش
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 : ) توضیح در مورد ابعاد مختلف موضوع(بیان مساله
گتاه ستاختن ختویش و مهمتترین عامتل و اصتولی تترین  ایهنماز برنامت یتااتن و آ استت بترای باز

روش تربیتتتتت در جلتتتتوگیری از انحرااتتتتات اخالقتتتتی و متتتتوثرترین روش درمتتتتانی در اصتتتتالح انحتتتترا  
گبشتتت زمتتان پیشتتراتمی هستتتی  هایجدیتتدی در عرصتته هایهتتر روز یااتتته ،علمتتی هاباشتتد. بتتا 

کتته شناستتایی ایتتن یااتتتهمیازه در قلمتترو دیتتن شتتکلواا شتتود و ابعتتاد تتتمییااتتت  جدیتتد و  هایشتتود 
کته اتردا قترار استت در میمعرای به اقشار م تلب جامعه  تواند رهگشتای رستیدن بته ااترادی باشتد 

گتتام بردارنتتد. استتالم برنامتته ستتالم ستتازی استتت و ایتتن ستتالمت در ستتایه تستتلیم در برابتتر  ایتتن مستتیر 
راه دارای آرامتش خیتاه و  ،استالم هایو قتوانین و مقتررات و برنامته مشیت الهی و اجترای دستتورات

بتتودن او همتتوار و آمتتاده ستتازد. در آیتتات م تلتتب قتترآن بتته  ستتالمت روان استتنان و تحقتتق خلیفتته التته
 شفاب شی قلب و شادابی روح و روان اشاره شده است. ،نقش نماز در آرام سازی درون

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 
یتارویی بتا مجموعتشروع زن از مجهتو ت و تحتو ت  ایهدگی دانشجویی خود نوعی سرآغاز رو
نتتاامنی و غیتره را بتتدنباه داشتتته  ،توانتد پیامتتدهایی از قبیتتل احستاس تتترسمیباشتتد میو تغییترات 

 .باشد
گیتتردار بتتا توجتته بتته تغییتتر الگوهتتای بیمتتاری از بیماریهتتای گیتتردار و  هتتایبتته بیماری وا غیتتر وا

کیتد اختال ت ر وانی و خصوصا  شیوع ااسردگی و نقتش متبهب در جلتوگیری از آن و بتا توجته بته ته
که نماز از ارکان دین است و  کتاهش میمقام معظم رهبری در اشاعه اسالم راستین و این  توانتد در 

مشکالت و جلوگیری از انحرااات اخالقی و اجتماعی نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به تتهثیر 
که با اسلحه و قلتم یتک جنتو م فیانته در حتاه لبیر بو دن جوانان امروزی و شرایط ویهه این زمانه 

گاهی از دیدگاههای عقیدتی دانشجویان و عوامل موثر در جبب آنها بته نمتاز بستیار  ،انجام است آ
راتارهای ،هاضتترورت دارد،  زم بتته ذکتتر استتت عالرغتتم اهمیتتت عبتتادی نمتتاز بتترای تمتتامی انستتان

کمتتت گراتتتهمتتبهبی  کتته بنیتتامین راش لتتدر  ،ر متتورد توجتته و مطالعتته علمتتی قتترار  ایتتن در حتتالی استتت 
کستتیهن بتترای تتتنفا متتیروانشناستتی ا هتتار  کتته نقتتش متتبهب در ستتالمت روانتتی انستتان مثتتل ا دارد 

 .اهمیت دارد
ان ینفتتر از دانشتتجو 341ن یع پرسشتتنامه بتتیتتحاضتتر بتتا توز حلیلتتیت – یفیمطالعتته توصتت روش کاا ر  
گنابادکته بطتور تصتادا یاستالم دانشگاه آزاد  .راتیستاده انت تاب شتده بودنتد صتورت لتب یواحتد 
 SPSS یبا استتفاده از نترم ااتزار ها، دادهیل پرسشنامه اماری و ثبت اطالعات ش صیلا از تکم
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گراتند. یو آزمون آمار 13 شیرایو  اسکومر مورد تج یه وتحلیل قرار 
کتتته بتتته ت نتتتتایج نتیجتتته: از  %51  و  % 60/48و  % 27و  % و 52% و 45رتیتتتب ایتتتن مطالعتتته نشتتتان داد 

آرامتش  ،یان نماز را عامل غلبته بتر مشتکالت% از آقا 43و  %60/40 % و 26و  % 46و  % 39 خانمها و
 .انتدهمایته امیتدواری بته زنتدگی قلمتداد نمود رعایتت مستامل بهداشتتی و ،غلبه بر ااستردگی ،یروح

ان در متتورد یتتن نظتترات خانمهتتا و آقایبتت یدار ی  معنتتاگونتته اختتتالیاستتکومر ه یکتتا یآزمتتون آمتتار
 ( P% >  05 ) .ذکر شده نشان نداد یلارامترها

گتاه ستاختن ختویش و مهمتترین عامتل و ایهنمتاز برنامت کلیاتی در مورد نماز: یتااتن و آ  استت بترای باز
صتتالح اصتتولی تتترین روش تربیتتت در جلتتوگیری از انحرااتتات اخالقتتی و متتوثرترین روش درمتتانی در ا

گبشتت زمتان پیشتراتمیانحرا    هایجدیتدی در عرصته هایهتر روز یااتته ،علمتی هاباشتد. بتا 
که شناستایی ایتن یااتتهمیشود و ابعاد تازه در قلمرو دین شکواا میهستی یاات  جدیتد  هایشود 

کته اتردا قترار استت درمیو معرای به اقشار م تلب جامعه   تواند رهگشای رسیدن به اارادی باشد 
گتتام بردارنتتد. استتالم برنامتته ستتالم ستتازی استتت و ایتتن ستتالمت در ستتایه تستتلیم در برابتتر  ایتتن مستتیر 

آرامتش خیتاه و  یرا بترا راه ،استالم هایمشیت الهی و اجرای دستورات و قوانین و مقتررات و برنامته
 سازد. میبودن او هموار و آماده  ن و تحقق خلیفه الهنساسالمت روان ا

که اقط بنده را به خالق و پروردگارش نزدین یضه نماز امریار ك سازد و حلقه اتصاه یست 
 از یکین یبلکه ا ،ن عبد و معبود را شّدت ب شد و عشق به خدا را در قلب و باطن او زنده سازدیب

که در زندگ یج مطلوبیآثار و نتا که زندگینمازگزار  اهر م یاست   یقیبنده را تحوه عم یشود، 
که در عیکند امیجاد ین ایات مسلمیکه نماز در ح یگریاثر د ب شد.می  ین قرب الهین است 

ن ر مسلمایر انسانها بلکه تمام همنوعانش ولو غیوند داده و نسبت به سایپ یاو را با جامعه انسان
که هرگز یآورد و امیك ارد مسلوه بار ی ل گبارد ارد در مقابنمین است روح نماز و تعبد به خدا 

نداشته باشد. لا در نماز دو اثر  یت اجتماعیبماند و احساس مسلول یاوت باقتفبیخلق خدا 
 یگر اثر اجتماعیگردد و دیش میاو با خدا یکیکه موجب نزد یاثر ارد یکیعمده نهفته است 

که او را در جامعه ارد مسلوه بار  کسنمی یعنیآورد. میاست  اهل نماز و عبادت باشد و  یشود 
را احساس نکند. البا در  ایهفیچ و یش هیو همنوعان خو یجامعه بشرن حاه نسبت به یدر ع

کنار صاله )نماز( آمده است و ایآ که اهل نماز اهل یات متعدد قرآن زکات در  ن بدان معناست 
که با دادن یاهل نماز به اکر اجتماع خو یعنیز هستند یصدقات و زکات ن ش بوده و تالش دارند 

رون آورند.به هنگام دعا نوعی رابطه عاطفی بین انسان یرا از اقر ب صدقات، جامعه یاعطا و زکات
گونمیو خدا برقرار  گمیکه انسان  ایهشود به  گفتنی اش را با او در میان   .باردتواند دردهای نا
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گرایش جوانان   به نمازعوامل 
یادی در عوامل    ز موثرند از قبیل ش جوانان به نمایگرا ز

 خانواده:  -1
شتود و یابتتدا از ختانواده شتروع م،اقامته آن یمناستب بترا یه متبهبیتاز و پترورش روحآموزش نم

گترا .دهتدیدر انتقاه ارهنو نماز از ختود بتروز م یخانواده نقش مهم ش بته یآناته در متورد ارزنتد در 
نمتاز  یت دارد روح معنتویتت و آمتوزش نمتاز اهمیتزه استت و آناته در تربیتوجود انگ نماز مهم است
ن یانجامتد و قترمیق یتآمتوزش نمتاز بته توا یل شتکل و قلتب او. زمتانیتاوستت نته تحم به اعمتاق ده

که با احسا س خوشا یت میمواق کته نوجتوان در معترض  یاستت زمتان یهیبتد .ند همراه باشدیشود 
شتود  ینته ستازین موضتوع زمیا یو آموزش احکام و عبادات قرار دارد  زم است از قبل برا یریادگی

گردد و به ایند در او ایاحساس خوشا ،تا همراه آموزش مطلتوب بته بتار آورد  یجتهیب نتیتن ترتیتجاد 
گترایت چنتیتن صتورت تقویتدر ا نوجتوان  یزمتان .خواهتد بتود یعتیار آستا ن وطبیز بستیتن یش اطترین 

در راتتتت و آمتتتدها  یط م تلتتتب زنتتتدگیتهتتتا و شتتترایش را در موقعیمطلتتتوب ختتتو یراتتتتار یالگوهتتتا
ن و دوستتتان و از جملتته حضتتور آنتتان در صتتفو  نمتتاز جماعتتت بستتتگا یهتتا و برخوردهتتایهمانیم

نستبت بته  قتا  یرد و عمیگیشوق و شعب سراسر وجودش را ارا م یکند احساس شادمانیمشاهده م
کنجکاو م  رد. یگیشود و از آنان الگو میراتار آنها 

 مدرسه:  -2
ل و یحصتتتم تلتتتب اوقتتتات ت یتهتتتایکتتته نوجوانتتتان وجوانتتتان در موقع یز هنگتتتامیتتتدر مدرستتته ن

که معلمان و مربیدن اذان مشاهده میهنگام شن نمتاز  یمشتتاقانه بته ستو یچ تکلفیهبیان یکنند 
گترایایبه شوق و رغبت در م یشتابند در احساس همانندسازمی  یش ا ونتترینتد و بته اقامته نمتاز 

دانتش آمتوزان محبتوب و دوستت  یبترا یو پرورشت یتتیترب یت الگوهایکنند هر قدر ش صیدا میپ
که هرگز نبایمیش یآنها اازا یریر لبیباشد تاث یاشتند ل و اشتار یتد به اجبار و تحمیابد روشن است 

 هایز جاذبتهیتش از هتر چیسته است بتیم در عوض شایضه نماز وادارکنیدانش آموزان را به انجام ار
کتتردن مقتتدمات نمتتاز ااتتزایتتراتتتار ختتود را در ب گتتر چنتتیش دهتتیان ارزشتتها بتتا اتتراهم  در  یین اضتتایم ا

کم باشتتد روح ابتتد و در نمتتاز خانتته مدرستته ارتبتتاط ییش متتیدانتتش آمتتوزان ااتتزا یه معنتتویتتمتتدارس حتتا
  کند.یدا میگسترش پز همسا ن یشوق آم

 : هارسانه -3
که دن یمیعظ یها ان آوررسانه و لتا از خانته و  انتدهر ختود در آوردیما را به تست  یایهستند 
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گبار بریگر عوامل تاثیمدرسه از د کود  و نوجوان هستندر   ین دوران زنتدگیاز ن ستت هارستانه .روح 
گتبار نتده بستیثات انسان به عنوان عامل آموزنتده و تتایان حیتا لا ن در یتنقتش دارنتد بنتابر ا یار قتویر 
کترد و بتراید بستیتکودکتان و نوجوانتان با یبترا هاق رستانهیتد و ل ش برنامته از طریتول هیته  یار دقتت 
گراآموزش و پرورش احساسا یعنین مسلله مهم یا ت یتن اهمیشتتریهه نمتاز بیبتو ینتید یشهایت و 

 ید بتتا خواستتت و ارزشتتهایتتاستتت و با یاز عوامتتل متتوثر و مهتتم زنتتدگ یکتتی یرا قامتتل شتتد رستتانه جمعتت
گتترا یمعنتتو ش بتته نمتتاز اوه وقتتت را در یخانتته و ختتانواده و جامعتته همستتو وهماهنتتو باشتتد تتتا بتوانتتد 

 .ه داردنوجوانان و جوانان زنده نگ
کتارگ یزیدرمتان نمتتازگر یهتتااز روش یکتی استتت. چتته  یادآوریتروش تتتبکر و  یریدر جامعته بتته 

گتر بتهنبترده  یگتاه نمتاز پتیت و جایتکته بته اهمنیتکه عالقه به نماز ندارند ب اطر ا یبسا ااراد  انتد، ا
کته  یادآوریتن ااراد یا نشتانه استالم و  پترچم و آرم  منزلته  بته»  ( 3) «د بهشتت استتیتکل نمتاز»شتود 

گر پ» ( 4)« است.  هتم در  یزینمتازگر یمنف یامدهایممکن است به نماز عالقمند شوندهمانان ا
عد ارد عتد اجتمتاع یبم گتردد، ممکتن استت یتآن ب یو اخترو  یویتدن یامتدهایز پیتو ن یو هتم در بم ان 

توانتتد در یمتت ،انتتدنبتتوده اهتتل نمتتاز  کتته  یااتتراد عاقبتتت  ان یتتب متنّبتته شتتوند و هتتم چنتتان  یاعتتده
 (5)«مؤثر باشد. ااراد به نماز   یعالقمند

کته مطتابق  ید و از انجام هر عملتیشود انسان بر اعماه خودموا بت نمامیالسفه نمازباع  
کتفانماینبوده پره یبا خواست اله گتام یع حتق دییدودر جهت تضتیز نموده و به حقوق خود ا گتران 

ت استتت و همتته موجتتودات از یم لتتوق ذات احتتدمعلتتوه و  یعتتالم هستتت هایدهیتتبرنتتدارد.تمام لد
                                  باشندمیح او یل دامما در حاه تسبین دلیازمند و محتاج اوست و به همیجمله انسان در بقاءن

 نماز در فرهنگ اسالمی
کته  یمتعتّدد یمعتان یاد شتده و دارایاز آن « صاله»ما بعنوان  ینینماز در متون د از  یکتیبتوده 

که بته نتام  ین عمل م صوصی، همیآن معان ن یتع شتده استت. این استالم تشتریتدر د« نمتاز»است 
کته خداونتد در قترآن یتستالم و تح یات به معنتایاز آ یلفظ در برخ  نتد یارمامیت آمتده استت آنجتا 

ستوره ) [.ا تسنليماً إنَّ اهلل ومالئكته يصلُّون َع انلُّيب يا ايها اَلين آم وا صلُّوا عليه وسلُّمو]
                    (56احزاب 

 یفرستتند شتما هتم ایه وآلته وستلم( درود میتاهلل عل یامبر)صتلیهمانا خداوند و ارشتگان بر پ»
گومید و با تعظیمان بر او صلوات و درود بفرستیاهل ا  « دیم بر او سالم 

که به پمیگر آن دعا ید یمعن گتراتن زکتات ه وآله وسلم(دستیاهلل عل یامبر)صلیباشد آنجا  ور 
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گتراتن زکتات بترایتارمامیشود خداوند یداده م کتن. ید بعتد از  خنذ منن ] آنهتا و در حقشتان دعتا 
رهم وتزكيهم بها وصلُّ عليهم إنُّ صلوات  سكن لهم  (103سوره توبه  ).[....اموالهم صدقة تطهُّ

کیرسوه ما، تو از مؤمنان صدقات را بگ یا»  و آنهتا را یاززه ستیر تا بدان واسطه نفوس آنان را لا
کن همانا دعایر یخ یبه دعا  «خاطر آنهاست یتو در حق آنان، موجب تسل یاد 
کته از طر ینتیات معیاما مراد از صاله همان ارکان م صو  با جزم»  ،ق شترع مقتدسیتاستت 

گرد داردکتته  اهرنمتتاز همتتان  یکتته  اهروبتتاطن یاستتت الهتت ینمازدراستتالم امتتر.ده استیتتمحقتتق 
که بتااعماه م صو و بتاطن آن عبتارت از روح نمتاز استت  گترددیط ختا  برگتزار میشترا   است 

قتت ین حقیرد. بنتابرایگمیاعتماد و اعتقادبه وجودخداوند سرچشمه  ،حضورقلب ،ال که از اخ
که تجل یک صورت  اهری ته از ینماز آم  (6)«.کندمیدا یپ یبا قالب و باطن آن است 

اراز همه لنتدارهای ناشتی از روشتهای دینتی در  بدون تردید بر ،نظام عبادت در شریعت اسالم
کتته ختتدای متعتتاه بتته  ،بالتتدمیمکاتتتب و متتباهب دیگتتر  کمتتاه انستتانی  نظتتام عبتتادت از سرچشتتمه 

 ،کند و حضتور در ایتن جریتانمیجریان پیدا  ،مقتضای رحمت بیکرانش به انسان موهبت ارموده
گراته است کته هتد  عبت .به منظور تکامل وی و تحقق هد  آارینش صورت  ادت نظتامی استت 

کنشتتهای اجتمتتاعی را ،نهتتایی خلقتتت  بتته شتتکل زیبتتا و دل تتبیری بتته یکتتدیگر مربتتوط راتتتار اتتردی و 
گونتت تربیتتت اجتمتتاعی را ،در تربیتتت ااتتراد ستتازدو همزمتتان بتتا ایفتتای نقتتشمی متتوثر و مطلتتوب  ایهبتته 

 (7) .دهدمیمورد توجه قرار  دقیقا در جهت نیل به اهدا  متعالی
شتب  .متداه بنتدگی خداستت ،با ترین مداه اات ار برای انستانو  نماز بهترین شیوه نیایش

گونت (8)نشتانه بنتدگان ختا  خداونتد استت، ،استمرار و تداوم عبادتزنده داری و  کته در  ایهبته 
برختوردار استت و در ایجتاد بهداشتت و  ایهعبادت و ذکر خدا از جایگتاه ویته،دینی هایمیان آموزه

کته ستتالمت و انتدهروانتی ااتراد نقتش اساستی دارد، چنانکته برختتی از ب رگتان ارمودآرامتش     تتا زمتانی 
  .گرددنمیبهنجاری اعتقادی حاصل نشود سالمت روانی هم حاصل 

 ،مستتلولیتها یاصتتوه مکتتتب استتالم و روشتتنگر راه مستتلمانی و نشتتان دهنتتده ی، خالصتتهنمتتاز
مستتلمان را طلبیتتدن و  ،در هنگتتام شتتب ،در نیمتتروز ،زدر آغتتاز رو .راههتتا و نتیجتته هاستتت ،تکلیفهتتا

اصتتوه و راه و هتتد  و نتیجتته را بتته زبتتان ختتودش بتته او اهمانیتتدن و او را بتتا نیرویتتی معنتتوی وادار بتته 
کردن که مومن را قدم به قدم و لله به لله به قله ،این است نماز .عمل  ایمتان و عمتل  یو این است 

نمتتاز نردبتتان »آری  .ستتازدمیی ذیقیمتتت و مستتلمانی درستتت ستتازد و از او عنصتترمیکامتتل نزدیتتک 
  (9).حدی  نبوی( .)الصلوه معراج المومن  «.مومن است

که قرآن بعتد از ا ایهت نماز به اندازیاهم يقيمنون ]استت متان آن را متتبکر شتده یمهم است 
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ن شتمرده یتد ایههیتاز لا یکیرا یم زیبرمی یت نماز پین جا به اهمیاز ا (4لقمانسوره ) [اكصلو 
 ینتتدارد و بتته عبتتارت ییشتتده استتت ودر راس همتته عبادتهتتا نمتتاز استتت، استتالم بتتدون نمتتازهرگز معنتتا

ار مهتم استت. یز بستیتشدن ن یان اجتماعیت نماز در جریاهم نیاست. عالوه بر ا ینماز خود ساز
 یمتتبهب ینگتترش و راتارهتتا ،ااکتتار ،شتتدن ینتتد اجتمتتاعیکتته در ارآ یضتته متتبهبین اریعمتتده تتتر

گر ما بتوان .دهد نماز استیرقرار مینوجوانان را تحت تاث در  یک هنجتار متبهبیبه عنوان  م نماز رایا
کردار ارزندان خود درونت . نمتاز در ایمهآنهتا برداشتت ینتیت دیتترب یبترا یم، قتدم اساستیستاز یراتار و 

ت اثتترات مثبتت یدارد و دارا یااتتراد جامعتته نقتتش اساستت یت ستتالم متتبهبیجتتاد و حفتتظ ش صتتیا
 .است یاجتماع

در بیمتاری پتیش از ارتحتاه ختود دستتور دادنتد بستتگان جمتع شتوند و لتا از  )ع(امام صادق
کتته نمتتاز را ستتبک بشتتمارد »اجتمتتاع بتته آنتتان ارمتتود    کستتی  شتتفاعت متتا اهتتل بیتتت شتتامل حتتاه 

 (10)«.شودنمی
کرم ) ( نیتز در بیمتاری متصتل بته رحلتت ارمودنتد   کته» پیامبر ا کستی   شتفاعت متن شتامل 

 (10) «شودنمینمازش را از وقت آن به تاخیر اندازد 

 نماز و نشاط جوانان:
 ،مجهتو ت ایهبتا مجموعت ییارویسرآغاز رو یخود به نوع یجوان یو شروع زندگ یدوران جوان

کتته میرات ییتتتحتتو ت و تغ  ،نتتدهیآ بتته ینتتاامن ل احستتاس تتترسیتتاز قب ییامتتدهایشتتک پبیباشتتد 
ش و مناجتتات در یایتتن ،دعتتا ،نمتتاز .خواهتتد داشتتت یدر پتت یاخالقتت و یراتتتار ،یاختتتال ت انطبتتاق

 یتیک ست ر حمتایتات اذکار بعنوان یات و روایشوند و در برابر آمیاسالم ذکر محسوب  یارهنو غن
استتت بتترای نشتتاط و  ایهنیتتایش تنهتتا وستتیل( 11) .دیتتنمامیحفتتظ  ایتتل و بالیانستتان را در برابتتر مستتا

گریز از غم و ا کمتاه استت هایندوه و حرکتی بستوی قلتهشادمانی روح و  بوستیله دعتا انستان  .رایتع 
گتتام بتتردارد کنتتددرون را شستتته و ختتود را آمتتاده  هتتایزنگارهتتا و آلودگیتوانتتد می کمتتاه   .تتتا در مستتیر 

زیترا نمتاز تتامین  .باشتد متیاجمتالی از راه اصتلی  ینماز توجه مداوم به خدا و نیز طرح و نقشته(12)
کته در ارتباط دا یکننده ممی و تماس همیشگی مومن استت بتا ختدا و بتا مجملتی از تفکتر استالمی 

گفتنی همینطور در زندگی عقالیی نیز عبودیتت و بنتدگی  (9).مندرج شده است ،نماز هایضمن 
منظور ازعبادت ایجتاد نتوعی رابطته خاضتعانه  .رکن اساسی دستیابی به قرب الهی است ،خداوند

کتته هتتیچ شتتریعتی بتتدون نمتتاز وجتتود نداشتتته شتتگرانه انستتان بتتا ختتالق یو ستا هستتتی استتت بطتتوری 
کیفیت برگزاری نماز با یکدیگر اختال  داشت گرچه در  کتریم بی .اندهاست  تردیتد خداونتد در قتران 
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کتته نمتتاز بتتر مومنتتان »ارمایتتد  میدانتتد و میاقامتته نمتتاز را و یفتته ثابتتت و  یتغیتتر هتتر انستتانی  درستتتی 
گردیتتده استتت در قتتران مجیتتد  آیتته 122 و همانتتین بتتیش از( 103ستتوره نستتاء آیتته  ) «ثابتتت و واجتتب 

کتتته ایتتتن امتتتر نشتتتان دهنتتتدهدپیرامتتتون نمتتتاز نتتتازه شتتت اهمیتتتت و منزلتتتت نمتتتاز نتتتزد خداونتتتد  ه استتتت 
راتارهتای  ،بترای همته انستانها و خصوصتا نوجوانتان نمتاز علتی رغتم اهمیتت عبتادی .همتاستبی

کمتتتتر از ستتتوی علمتتتای تعلتتتیم و تربیتتتت و رو گراتتتته  انشناستتتیمتتتبهبی  موردمطالعتتته علمتتتی قتتترار 
  (13)است.

 عبادت راز آفرینش انسان:
 ،از لایدارترین و قدیمی ترین تجلیات روح آدمی و یکی از اصتیل تترین ابعتاد وجتود آدمتی کیی

 حا نیایش و پرستش است
که بشر وجود داشته باشدمیمطالعه آثار زندگی بشری نشان   نیتایش و ،دهند هر زمان و هر جا 

بلکتتته نتتتوع پرستتتتش را بتتته بشتتتر  انتتتدهپرستتتتش هتتتم وجتتتود داشتتتته استتتت پیتتتامبران پرستتتتش را نیاورد
کتته جتتبب شتتود  (14) آموختنتتد. کتته بهتتترین غتتبا آنستتت  عبتتادت غتتبای روح استتت و همتتانطوری 

گیرد که جبب روح شود یعنی با نشاط و حضور قلب انجام  یتاد  .بهترین عبادت آن است  غبای ز
کارستتاز نیستتت غتتبا کتترم ) ( بتته جتت (15) ی مفیتتد ختتوردن مهتتم استتت.ختتوردن  ابرابن لتتبا پیتتامبر ا

کن و زمانیکه آمادگی ر»عبداهلل انصاری ارمود   وحیی همانا دین استوار است پس نسبت به آن مدارا 
که عبادت در نزد تو مبغوض   (10) «شود.مینداری عبادت را بر خود تحمیل نکن 

که ،پرستش گستترده و پرتتو آن  عطتر جتانب ش جوششی است از اعماق ذرات عالم  همته جتا 
راز آاترینش و اصتلی تترین نیتاز  ،پرستش ندای اطترت انستان .انوارش هستی را روشن ساخته است

 (14).تربیتی و پرورشی اسالم است هاینماز در راس همه عبادات و سرلوحه برنامه .بشر است
کته تنهتا او خداونتد  .بندگی و عبادت و عبودیتت استت ،السفه آارینش انسان انستان را آاریتد 

کتالم الهتی  کند و ارمان او را ب بیرد لا او و یفه اش اطاعت امتر خداستت ایتن صتریح  را پرستش 
که  در کریم است  ک  یدهمانیا نین و انیس را نیا  »  ارمایدمیقران  کیه میرا  رسیت    «ییدی  مریر بیرای 
در  .ده استتن الهتی نیتز بتوسرلوحه همه رستو  ،این حکمت و هد  وا ( 56آیه  ،سوره ذاریات)

کریم  که به میرد  بریی ید در هر امتی  یامب ی » خوانیم میقران  تید و ب ید  اهلل" را بپرسی" برانریختی  
کردن  (7آیه  ،زمر)سوره  «خدا باشید و از طاغوت بپرهیزید که این بندگی  گفته نماند  ه سودی ب ،نا

گرنه خداوند  رساند بلکه مایه عزت و سعادت خود انساننمیخدا    .نیاز مطلق استبیاست و 
کنم کنم       من نکردم خلق تا سودی   بلکه تا بر بندگان جودی 
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که گردانش  همانطوری  ایتن درس خوانتدن  نفتع ،گویتد   درس ب وانیتدمییک معلم هم به شتا
که (16)گردد و برای معلم سودی ندارد.به خودشان برمی نش در اسالم بعنتوان الستفه آاتری عبادت 

کنتونی از  که هیچ یک از ادیتان و متباهب  و هد  خلقت مطرح شده دارای یک ویهگی مهم است 
که انسان به نیتایش میآن برخوردار نیست و آن اینکه شامل تمام اعالیتهای انسانی  شود چه آناه 

و سازد و چته آنکته در قلتب جامعته مشتغوه اعالیتت میایستد و خود را میپردازد و به نماز میخدا 
گترم ختانواده باشتد کتانون  کته عبتادت در متباهب دیگتر  استت در حتالی این.تالش استت و چته در 

 ،اقتصتادی ،سیاستی ،منحصر به نیایش و برقراری رابطه با خداستت و شتامل اعالیتهتای ارهنگتی
یابتد نمیاو جز در راه پرستش خدای خویش و جتز بتا یتاد او ختود را   (12) .شودنمی.... .خانوادگی و

کندو ا کیست و بترای چیستت نمیکند و میخود را اراموش  ،گر خدای خویش را اراموش  که  داند 
 (14)و چه باید بکند. 

 بیان رمز و راز نماز:
کته همته مقدمته آنستت یکتی» کته جمیا ،از استرارعبادت و اوامتد مهمته آن  ع مملکتتت یتنستت 

ه نفتتا از یتته و ملکیتتو ملکوتک اهلل شتتود یتتبتتاطن و  تتاهر مستت ر در تحتتت اراده اهلل و متحرکتتت بتحر
کننتتد و ایتتستتمت مالمکتته اهلل را پ ینستتبت بحتتق تعتتال یجنتتود اهلل شتتوند و همگتت از  یکتتین ختتود یتتدا 

کم نتا .قوا و ارادت است یمراتب نازله انا کم  و انستان .ن مترتتب شتودیج ب رخ بر ایدر اراده حق و 
کندو جنودیاض به عبادت اهلل پیارت،گردد و نفا یاله ،یعیطب کسره شکست ختورده یا یابل دا 

کنتتد و یآن تستتل یمنقترض شتوندو قلتب و قتوا م حتق شتوندو استالم بتتبع  مراتتب باطنته در آن بتروز 
ب نااتتب یتترا در عتتالم غ اراده او یم اراده بتته حتتق دردارآختترت آن شتتودکه حتتق تعتتالین تستتلیتتجتته اینت

احکتام نمونته استت  یادتیتان عبادات،نمازدرزیتازم»  (17)« خودقراردهتد.  یدو اورا مثتل اعتالیارما
کتتته چهتتتارهزارحکم بتتته ارمتتتوده حضتتترت صادقیتتتاهم یبقتتتدر یعنتتتی ه یدعلیداردوشتتته)ع(ت دارد 

کتتاب قترار هزارعتدد یبتابر واجبتات و مستتحبات نماز،واجبتاتش راتقر یریالرحمه درتفس بته  یداده و 
کرده است و مستحبات نمازرادوهزاریواجباتش تصن در را هتینام تالف ه یتکتتاب نفلشتمرده و بتر  ب 

که زمان اجرا یقداست نماز به قدر (18)«. ن باره شمرده استیاش را در ا مراستم  یبعضت یاست 
کته  یالهت ییک هنرنمتایتشتهادت بعتداز نمتاز قترارداده شتده استت ونمتاز  یماننتد قستم و ادا استت 

کمتتال یخداونتتد تمتتام ارزشتتها را بتته نحتتو کتته بتترا یدر آن قتترارداده استتت چتته   انستتان ارزش یا ستتت 
اد یت» .له آرام ب تش دلهاستتیک ارزش و تنهتا وستیتاد ختدا یت ااتت نشتود یداشته باشد اما در نماز 

گنتاه و استاد استت.در نمتاز روح و جتان انستان غبتارروبیتامت یق شتود می یک ارزش و بازدارنتده از 
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، مالتدمین نقطته بتدن را بته ختا  یبتار بلنتدتر هتازد چتون هتر شتبانه روز دهیرمینماز،غرور و تکبر را 
د بتته یتتشتتناخت وقتتت نمتتاز خصوصتتا صتتبح و  هتتر با یعتتت استتت بتترایونتتد انستتان بتتاه طبینمتتاز پ
کنتتیخورشتت نمتتاز بتتا مستتوا   میختتوانمیات یتتبتته مستتلله مستتوا  توجتته شتتده و در روا یم حتتتید نگتتاه 

 (19) «ر نماز بدون مسوا  استبهفتادبرا
کیه مثل اک ایهین مسلله و امثاه آن از آداب جزمیلوازم عبرت در ا از  یلت بتراید و اضتیتن تا

کتته ایان مقتترر شتتده استتت ا یاد بتترایتتز هتتایآن امتتده و ثواب گرچتته در  هالتین اضتتیتتنستتت  و ثوابهتتا 
کتته در حکمتت ایلتبنمیرستتدو عقتل آنترا مید بته نظتر یتمرحلته اوه بع ن امتر بته تفکتتر یترد، زم استت 

کته ختداآدیتان برخیتب ردازد تا بواسطه نور تفکر  لمتت شتک از م را بته راه ثتواب رهنمتا باشتد.  یمزد 
 یک عمل جزمتیبرخوردار است و به خاطر  یلت عظمامین اضیبعنوان مثاه مسلله مسوا  ا ز چن

 ن مستلله رایتگترددو عقلتش امیکه شستن دهان و دندان باشد ثتواب نمتازش بته هفتتاد برابتر اات ون 
کند تا دیو اوا ین امر جزمید در حکمت ایبات د شماردیبع که همیردش تفکر  ن امتر ستبب داتع یابد 

گرازکتا ر ب یمغز ،شودمیاساد مغز  م تتل  یفتتد عقتل آدمتیکه به منزله مرکب عقل انسان است و ا
گربمی که مسوا  سبب بقایبمیشتر اکرکند یشود و ا شتود و دنتدانهادر قتوام بتدن میدندانها  یند 
کتته وستتیتتو ح ، دارد یدان بستتتگه استتت بتتیتتدرجتتات عال یابیله دستتتیات انستتان و طتتوه عمتترش 

کتاریتن آناه در خدمت مورد نظراست لطتب و ریبنابرا کتار.  یزه  کاترت و شتدت   «عمتل استت نته 
(20) 

ثار و فواید نماز:  آ
در دین مبین اسالم نماز بعنوان عبادت برتتر عامتل متوثری استت در نجتات انستان از غوطته ور 

گتتاهی .معتتهو منشتتاء مهمتتی استتت بتترای ختتود ستتازی اتترد و جا هتتاشتتدن در آلودگی کتته بتتا آ  ،نمتتازی 
قتران  (21) .گترددمیخشوع و اخال  به جای آورده شود موجب طهتارت روح و قترب الهتی  ،عشق

کتته انستتان ستت ت آزمنتتد خلتتق شتتده استتت چتتون »  ارمایتتدمیدربتتاره تتتاثیر نمتتاز در انستتان  بدرستتتی 
که بر نمازشان ،ب ل ورزد ،به او رسد ایهصدم کسانی   «.کننتدمیلایداری  غیر از نمازگزاران همان 

نمتاز بته همته وجتود انستان »ارماینتد میامام علی)ع ( نیز دربتاره آثتار نمتاز چنتین  ( 19 -23 ،معارج)
و تکبتر و  ،و دلهتا را نترم ،گردانتد نفتا سترکش را راممیرا خاشع و خاضع  هاب شد چشممیش مآرا

 یانه روز لتنج بتار، عبتادت ب رگتفه دارد در هتر شتبیکه و  یمسلمان (22) «کندمیخود بینی را محو 
هه یتتازمتتردم و بتته و یاریبستت یکتته بتترا ید آن را بداند.پرسشتتیتتآثتتار و اوا دیتتهماتتون نمتتاز را بجتتا آورد با

که چرا بایشود ایجوانان و نوجوانان ما مطرح م کرید نماز ب وانین است  ن پرستش یتم بته ایم  قرآن 
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گ یهتتاپتتر محتتتوا، لاستتخ کوتتتاه اّمتتا  یبتتا عبتتارات و أقننم ]د  یتتارمایمتت ییداده استتت. در جتتا یونگونتتا
که به  ینماز را برا( 14سوره طه ) [اكصلو  َل ر   ب ا دار. یاد من باشیآن 

جوانتان روشتن  یاز آنرابترا یگردانتیدآثار سازنده ذکر خداو عواقتب رویادخداست باینماز ذکر و 
زار یتتتب یغدغتتته و نگرانتتتدارد و از اضتتتطراب و دیآرامتتتش و ستتتکون را دوستتتت متتت یم. هتتتر انستتتانیستتتاز

 ،رعتد)ستوره  «أ  بتبکر اهلل تطمتلن القلتوب»ه آرامتش دلهاستت، یتد  ذکر ختدا مایارمایاست.قرآن م
که نماز ذکتر و  ن ینماز ا ن آموزش قرآن به ما درباره یلا اول( 28آیه  کته  یاد خداستت، ذکتریتاست 

کسان ید سازنده را در پین همه آثار و اوایا گر  کتیتلّبت ا اد خدا و ی درا لّبت  از  یدارد. حاه ا ه ن 
کران یخدا به  ان آنت یتتر نمتاز را بترا م آثار سازنده و ملمتوسیتوانیم ،و نمازگزاران است عاجزند اد ذا

کنیتشر در عرصته اکتر و عمتل و  هایییبتد  یجبب شوند. همه ما دارا یضه الهین اریم تا به ایح 
کارنامتته متتان محتتو نمتتام آنهتتا را از وجتتود ختتیتتم و دوستتت داریراتتتار هستتت م. نمتتاز آن ییود زدوده و از 

که بدیحسنه ا کاستتیتزدایها را میست  ر یتاز ام یثیه حتدیتبتر لا»رهانتد. یمت ید و وجتود انستان را از 
 یهتاهیتن آیتترد ب تشیته امیتن آیته و آلته و ستلم( ایتاهلل عل یامبر )صتلیه السالم( از پین )علیالمؤمن

 (23)« است.  یکتاب آسمان
کته هنگتام اذکتار یتاد شتده و یکی ا که در اعماه عبادی توصیه شده است ایتن استت  ز نکاتی 

کته آرامتش بتدنی .حین نماز رعایتت ستکون جستمی و بتدنی بستیار مهتم استت ، ثابتت شتده استت 
گتاهی .در پی خواهد داشت آرامش روانی را و اراده بته هنگتام ارتبتاط بتا حضترت دوستت موضتوع  آ
کتته آثتتارمیبستتیار مهمتتی  گتتر ختتدا (24) و ثمتترات بستتیار مهمتتی را بتته همتتراه خوهتتد داشتتت باشتتد   یا

کرده قدر کنیها و نقایم و بدین باشیخودب ینا کتم بای  خود را انکار  م یید اعتترا  نمتایتم دست 
بته لتاد  ،یا در مقابل خطر آلتودگیم آیها هستیدیها و للیم در معرض آلوده شدن به بدیکه چون انسان

کندنیمارا تضم یکه سالمت یزهر ان ]د  آن لاد زهر همانتا نمتاز استت. یارمایم  قرآن میاز ندارین 
نعمتت ن و یبتر بهشتت  بشارت به (  45سوره عنکبوت )  [ عن الفحشاء و الم كر اكصلو  ت یه

گزاران میگر نصید یکه در سرا ییوا  یها استت تتا شتوق و رغبتت  ینه مناستبیشود، زمیب نماز 
گزاران در بهشت هم ع ابد. اّما نی یبه نماز ا ون م اَلين هن قد اإلح المؤم ون]ز و محترمنتد. یماز 

اوئلن  هنم   و اَلين هم َع صنلواتهم حیناإظون] ( 2، 1سوره مؤمنون  ) [ف صالتهم خاولون
 (11، 10 ،9 سوره مؤمنون ) .[اَلين يرثون الفردوس هم إيهاخاَون  اكوارثون

انتدو بتا خره نیبهشتت بتر یعنیآنان وارثان اردوس  شوند بلکهیگزاران خاشع وارد بهشت منماز 
و دچتتار خشتتم و غضتتب ختتدا شتتدن و از ستتاحت رحمتتتش دور  از نمتتاز  یگردانتتیان بتتار رویتتان آثتتار زیتتب

که با یو انبار یدیتهد یز روشیبودن ن کار برد.  ید آن را در مورد برخیاست   از م اطبان به 
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ر و تتاثر متقابتل استت و یعتت جهتان تتاثیجهتان طب »کنتد  ینمتاز ذکرمت یبترا ید اراوانتیتقرآن اوا
ک تضتتاد متقابتتل دارنتتد یتت هتتانیق خوانتتدن نمتتاز را نتتدارد ایتتکتته اهتتل احشتتاء و منکتتر استتت توا یکستت

که نماز جلویممکن ن همتان طتور  ،در متورد نمتاز نگتبارد یاحشا اثتر منفت یرد ولیاحشا را بگ یست 
گبار از احشا منزه است انسان ااحش  گتر یتد عمتل هتم تواا بیکه نماز  ق انجتام دادن نمتاز را نتدارد ا

گتزاردن را ستلب میت هم توایرد. معصیگیت را میمعص یجلو ینماز گتبارد یا نمتیتکنتد یق نمتاز 
گر هم نماز ب واند اقط برایانسان نماز ب واند  کسیتکل یادا یا ا که از نمتاز لتبت نبترد  یب است 

کتتریهمانتت( 25)«ستتتیاهتتل نمتتاز ن کتتهم آمتتدین در قتتران  ُُننُرُ  ] : ه استتت  إَنناذا نسننلأَل اْلوننُهُر ا
وا و صندي إَناْن تنابُ  َمرْ كَّ إَاقتلوااكُْمَشكَي حيثج و َجْدتُّموهْم و ُخذوهْم واحُُصوهْم َواقُلدوا لهم 

ينَّ اهلل غفورج رحيمج  ا َ إََخلوا سبيلهْم ا ال َ و اتوااكزَّ حترام  یکه ماهها ینگام ( 5توبه، ) [.اَقاُموااكصَّ
کجا بایلا گرات مشرکان را هر  کنیر سازید و آنها را اسید به قتل برسانیابین   د و در هتریتد و محاصتره 

گاه بر سر راه آنها بنشیکم کنند و نماز را بر لا دارند و زکات را ب ردازنتد ینین  گاه توبه   نهتا را رهتاآد، هر 
ر مؤمنتان نمتازگزار آثتا یکه بران ینماز، عالوه بر ا که خداوند آمرزنده و مهربان است. ید بدرستیساز
کننتد و نمتاز را بته لتا دارنتدمتیبه شمار  یز مهمن امنیمشرکان ن یدارد، برا یاراوان گتر توبته  را یتز ،رود  ا

گاه چن یقیاز توبه حق ین مظاهر عبادت خدا و نشانینماز از روشنتر کنند، نته تنهتا از یاست. هر  ن 
 ند. یآمیز به شمار یسلمانان نم ینیقتل و اسارت در امانند، بلکه برادر د

يني و ن] َُّ يخوانكْم في ا ا َ إَا ال  واتوااكزَّ  [.للمونَ ياتي ليقو ي يفصُل اَلإاْن تابوا و اَقاموااكصَّ
کنند و نماز را بر لا دارنتد و زکتات را ب ردازنتد بترادر د» ( 11 ،توبه)  گاه توبه  تند و شتما هست ینتیلا هر 

گتتاه چنتت «م.یدهمتتیداننتتد شتترح میکتته  یتتتیجمع یات ختتود را بتترایتتمتتا آ کننتتد نتته تنهتتا از نظتتر یهتتر  ن 
کتته استتالم آن را  یر مستتلمانان ندارنتتد، بلکتته بتتا آنتتان در حقتتوقیبتتا ستتا یچ تفتتاوتیاحتتترام و محبتتت هتت
  خواهند بود. یمعتبر دانسته مساو

 ؟آیا حضور قلب شرط صحت نماز است

گفته شود چناناه حضورقلب شرط صحت نمتاز د انستته شتودو بتا اقتدان نمتاز ممکن است 
گردد،بااجمتاع اق هتان م تالب استت،چه آناته حضتورقلب را ج بته هنگتام یبه بطتالن نمتاز حکتم 

کتم تتراندهرة ا حترام شترط ندانستیتگفتن تکب ن مقتدار آن ی.حضتورقلب بته منزلته روح نمتاز استت و 
گفتتن تکب یهمان حضتور قلبت کته بته هنگتام  کمتتراز ان د وجودداشتته بایتره ا حترام بایتاستت  شتدو 

گمراه کت و  کنتد روح در اجتزایش پیکته حضتور قلتب ااتزا ایهباشدو به اندازمی یموجب هال  یدا
گسترش م که به مرده نزدبیو چه بسا زنده .ابدیینماز  کستیحرکت  کته در سراستر  یکتراستت،ونماز 
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که ااقد حرکت باشد ایهآن غاال است مانندزند  .است 
 مردم در نماز بر چند قسمند »

 ک لحظه حضور قلب ندارند.یکه یبرند،در حالمیان یش را به لایکه نمازخو یغااالن -1
ز بتته یتتنهتتا نیگرحضتتورقلب دارنتتدو اید یاز نمازخودغفلتتت و در ب شتت یکه در ب شتتیکستتان -2

کمتتت م تلفنتتتد،و مراتتتتب آنهتتتا  یگتتتریبرد یکتتتی یحضتتتورقلب و غفلتتتت و ا ونتتت یادیتتتا زیتتت یحستتتب 
 است. ینامتناه
که نماز -3 ست،بلکه در همه نمتاز ختود یغاال ن ایهکنندو دلشان لحظمیخودرا تمام  آنان 

کتتته آناتتته نتتتزد آنتتتان یشتتتان نمتتتاز استتتت بتتته طوریشتتته ایهمتتتت و اند یحضتتتور قلتتتب دارنتتتدو همتتته
کشتتیتترمومنتتتان بیمتتا ام یگبرداحستتاس نکنندچنانکتته متتتو می مبتتتار  را  یکتتتان از لتتایدن پیرون 

 ( 26)« احساس نکرد 
کتتته بعضتتتیو با گفتتتته اندکتتته  یاز محققتتت یددانستتتت  شتتتکر از مقامتتتات عامتتته »ن اهتتتل معتتتار  
کتتتته متضتتتتمن دعتتتتویاستتتت،ز ن استتتتامه ادب استتتتت. یتتتتمجتتتتازات متتتتنعم استتتت بتتتته انعتتتتام او،وا یرا 

که حق تعتال کند  گرعبدسالک مشاهده  کته خواهتد و از  یا متصتر  در مملکتت خوداستت هرطتور 
کتته بنتتده و تصتتراات او از یکنتتدزا م بتته شتتکر یتتندکتته قینتتد ختتودرا اهتتل آن نبیبب یختتور تصتترا یبتترا را 

ن جهتتت استتامه ادب یتته استتت لتتا شتتکر چتتون متضتتمن مکااتتات استتت از ایتتجملتته ممالتتک اله
باشتد لتا شتکر  یام بته امتر الهتیتل قیتام بته شتکر ازقبیاست،مگر آنکه عبد مامور به شکر باشد،که ق

 (27)« قت خودینه شکر به حق ،ام به طاعت استیاء قیاول

كار   روش 
کلتتت اقامتتته آن، ابتتتتدا از خانتتته و  یمناستتتب بتتترا یه متتتبهبیتتتآمتتتوزش نمتتتاز و پتتترورش روح یبطتتتور 

گرایشروع م خانواده زه استت و آناته یتش به نماز مهم است، وجتود انگیشود آناه در مورد ارزند در 
نمتتاز بتته اعمتتاق ده اوستتت، نتته بتتا زور و  یت دارد، رستتوخ روح معنتتویتتت و آمتتوزش نمتتاز اهمیتتدر ترب

گرددیاجبار تحم گترا یبته طتور اطتر هاد همته انستانی. بدون تردل  ش دارنتد، یایتش بته نیاستتعداد و 
کودکان و نوجوانان مهم است، چگونگ که درباره  آموزش و نحوه ارامه و انتقتاه  هایروش یاما آناه 

گتترایتتا کتته  ییاز آنجتتا .ق استتتیهمتتراه بتتا تشتتو یمتتبهب هتتایعبادت ش آنهتتا بتتهین ارزش هاستتت و 
گتتر بتته طتتور طب یمعنتتو یازهتتاین نیتریبتته عتتال ی لاستت یمتتبهب یعبادتهتتا و بتتا  یعتتیانستتان استتت، ا

کتته احساستتات و یمتت قبتتوه یجوانتتان ارامتته شتتود، آن را بتته راحتتت یت قلبتتیجلتتب رضتتا کننتتد، چتترا 
 یاستت زمتان یهیت جتوان دارد. بتدین و رشتد و پترورش ش صتین نقش را در تکویعواطب،مهمتر
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ن یتتا یم و عبتتادات قتترار دارد،  زم استتت از قبتتل بتتراو آمتتوزش احکتتا یریادگیتتکتته نوجتتوان در معتترض 
در  ی  متتتبهبین انجتتام اتتترایحتتتدر .مطلتتوب بتتته بتتار آورد ایهجتتتیشتتتود تتتا نت یزیتتموضتتوع برنامتتته ر

ز بته نوبته یتن نیتگتردد و ایراتارهتا و احساستات مطلتوب اتراهم مت یریادگینه ینوجوانان و جوانان، زم
گتترایتتت انگیتتختتود موجتتب تقو شتتود.در ختتانواده یارتبتتاط بتتا پروردگتتار متعتتاه متت ش ویایتتش بتته نیزه و 

ن مکتتان یرد. در همتیتتگمیدر آنتتان شتکل  یت متبهبیابتد و ش صتتییت متتیتااتتراد تقو ینتیش دیگترا
که رغبت  گرددیمتعاده و نا متعاده منعقد م یو راتارها هااست 

گون م یروزمتتره لحظتته بتته لحظتته بتتا استتترس و اشتتارها یانستتان همتتواره در طتتوه زنتتدگ واجتته گونتتا
که تدرمی کاستته و زم یو یو جستم یروحت یجا قوایشود  و  یخطرنتا  روانت یهتایماریب ینته را بترایرا 

 یم قتتوایو استتتمداد از او بتته تتترم یارتبتتاط بتتا منتتع و سرچشتتمه هستتت یبرقتترار .ستتازدمیاتتراهم  یجستتم
کمتتتک نمتتتوده و باعتتت  تستتتک یروحتتت گراتار یارین بستتتیانستتتان   یروانتتت – یروحتتت یهتتتا و رنجورهتتتایاز 
ک و لتیاضت تنیدلنشت زمزمته و یپرستت کتتای سترود که نماز .گرددمی  در یشناست فتهیو  نیتمتر و یلتا
ح یاستت و اقامته صتح یار مثبت روحیآثار بس یدارا ،یگاه خداوند است صر  نظر از جنبه عباددر

گتتر همتتراه بتتا حضتتور قلتتب و تفهتت کاستتتن و زدودن اضتتطراب و استتترس  ییر بتته ستتزایم باشتتد تتتاثیآن ا در 
کرد ،یانرو کبر و غتروریاز م ،استنباط خاطر ،یروح یقوا یهماهنو  تمرکتز  ،جتاد انضتباطیا ،ان بردن 

روانشتتناختی  - اتتردیدر ب تتش  .نتتان قلتتب داردیجتتاد آرامتتش بتتاطن و اطمیحتتواس و حضتتور ذهتتن و ا
 ،عتتزت نفتتا وتقویتتت اراده  ،غلبتته بتتر مشتتکالت زنتتدگی ،متغیرهتتا عبارتنتتد از آرامتتش روحتتی و روانتتی

در ب تش  .و امیتدواری بته زنتدگی لتبتب ش بتودن نمتاز ،رعایت مستامل بهداشتتی، ه با ااسردگیمبارز
 ،اعتترا  بته یگتانگی ختدا ،تکلیفی متغیرها عبارتند از   درد ده با خدا، تواضع در برابر خدا - عبادی

اجتمتتاعی متغیرهتتا  -در ب تتش ارهنگتتی  .دوری از شتتیطان ،رضتتایت خداونتتد ،انجتتام و یفتته شتترعی
مصتونیت  ،رستیدن بته ستن بلتور ،لدر و متادر هایعمل به توصیه ،دیگران رضایتتند از   جلب عبار

تشتتکر از  ،تغیرهتتا عبارتنتتد از   بتته یتتاد ختتدا ااتتتادنمرستتتگاری  -اتتالح  در ب تتش .از تمستت ر دوستتتان
گناهان ،ترس از جهنم وورود به بهشت  ،نعمتهای خداوند   .هدایت به راه راست، لا  شدن 

ان دانشتتتگاه آزاد ینفتتتر از دانشتتتجو 341ن یع پرسشتتتنامه بتتتیتتتحاضتتتر بتتتا توزام پتتتژوهش بتتترای انجتتت
گنابادکه بطور تصادا یاسالم ل یتلتا از تکم .راتیساده انت تاب شتده بودنتد صتورت لتب یواحد 

متوارد بتا استتفاده از نترم  یآمار یو بررس یو جمع آور یموارد خواسته شده و ثبت اطالعات ش ص
استتتکومر  یکتتتا یرات. آزمتتتون آمتتتاریاستتتکومر صتتتورت لتتتب یو آزمتتتون آمتتتار 13 شیرایتتتو SPSS یااتتتزار

ذکتتر شتتده نشتتان  یان در متتورد لارامترهتتایتتن نظتترات خانمهتتا و آقایبتت یدار یاگونتته اختتتال  معنتتیه
 ( P% >  05 ) .نداد
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گناباد گرایش دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد   به نماز دالیل جذب 
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بتتته متتتن دستتتت  ختتتوانم آرامتتتش روحتتتی روانتتتیمیوقتتتتی نمتتتاز  -1
 دهد.می

        
 شوم.میا نماز خواندن بر مشکالت زندگی پیروز ب -2

        
 گردد. مینفسم  عزت نماز باع  تقویت اراده و – 3

        
کامیهتتا و ااستتردگیمیوقتتتی نمتتاز  – 4 غلبتته پیتتدا  هاختتوانم بتتر نا

 کنم.می
        

 شوم.میبا نماز خواندن به رعایت مسامل بهداشتی مقید تر  - 5
        

 برم.میاز نماز خواندن لبت  – 6
        

 شوم.مین به زندگی امیدوار تر با نماز خواند – 7
        

         تکلیفی  –عامل عبادی 
 کنم.میبا نماز خواندن با خداوند درد ده  – 8

        
 . شودمینماز خواندن باع  تواضع بیشتر در برابر خدا  – 9

        
 .کنممیبا نماز خواندن به یگانگی خداوند اعترا   – 10

        
 .کنممیا نماز خواندن به و یفه شرعی خود عمل ب - 11

        
 .خوانممیبرای رضایت خداوند نماز  12

        
 .خوانممیب اطر دوری از شیطان نماز  – 13

        
         

         اجتماعی  –عامل فرهنگی 
 .خوانممیلب رضایت دیگران نماز به خاطر ج – 14

        
کنم نماز  هایچون به توصیه – 15  .خوانممیلدر و مادرم عمل 

        
 .خوانممینماز  امهچون به سن بلور رسید – 16

        
 .خوانممیب اطر مصونیت از تمس ر دوستان نماز  – 17
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 فالح  –عامل رستگاری 
 .ااتممیبا نماز خواندن به یاد خدا  – 18

        
 .کنممیبا نماز خواندن از نعمتهای خداوند تشکر  – 19

        
 .ب اطر ورود به بهشت و ترس از جهنم نماز می وانم – 20

        
گناهان نم – 21  .خوانممیاز ب اطر لا  شدن 

        
 .چون مسلمانم باید نماز ب وانم – 22

        
 .خوانممیب اطر هدایت شدن به راه راست نماز  - 23

        
 

شتب  .متداه بنتدگی خداستت ،با ترین مداه اات ار برای انستانو  نماز بهترین شیوه نیایش
گونت (8)نشتانه بنتدگان ختا  خداونتد استت، ،بادتاستمرار و تداوم عزنده داری و  کته در  ایهبته 

برختوردار استت و در ایجتاد بهداشتت و  ایهعبادت و ذکر خدا از جایگتاه ویته،دینی هایمیان آموزه
کته ستتالمت و انتدهآرامتش روانتی ااتراد نقتش اساستی دارد، چنانکته برختتی از ب رگتان ارمود    تتا زمتانی 

  .گرددنمیسالمت روانی هم حاصل  بهنجاری اعتقادی حاصل نشود
آثتار ختود  یتعبتد آن دارا ین اسالم است و عالوه بر جنبتهیات دیو ضرور هااز آموزه یکینماز 

ستفارش  یان آسمانیاد ین خاطر در همهیاست و به هم یاراوان یو اجتماع یارد یتیو ترب یساز
نتته تنهتتا توجتته بتته اثتترات  ضتته نمتتازیشتتارع مقتتدس از ار یرستتد هتتد  اصتتلمیشتتده استتت و بنظتتر 

کیگران ما یبس یامربراست بلکه  یو روحان یجسمان ک ورزدمید یه تر تا و  یو آن استمرار رابطه ختا
 یتعتتالیو عظمتتت بار یرا در ارتبتتاط بتتا ملکتتوت اعلتت ینتتیله موجتتود زمین وستتیتتتا بتتد ،استتت یآستتمان

کتته از اوستتت و بتته ستتویتتاعتتتال ب شتتد و همتتواره بتته  ش تنهتتا یایتتن  گتتردد.میاز او بتت یاد داشتتته باشتتد 
گر ینشتتاط و شتتادمان یاستتت بتترا ایهلیوستت ع یتترا هایقلتته یبستتو یز از غتتم و انتتدوه و حرکتتتیتتروح و 

 زار است. یب یدوستدار آرامش است و از اضطراب و دغدغه و نگران یهر انسان.کماه است
که  ه ایمتان کشتاند عبتادت نیتز در عمتق ب شتیدن بتمیایمان انسان را به عبتادت همانطوری 

یشتت ه رستتاند و متقتتابال برگهتتا حتترارت و نتتور را بتتمیکتته آب و غتتبا را بتته برگهتتا  ایهمتتوثر استتت هماننتتد ر
 (19شود )میکند هر چه عبادت بهتر و بیشتر شود انا انسان به معبود بیشتر میریشه منتقل 

کته بته ارشتتگان ارمتود  ،نماز اولین ارمان بدنباه آاترینش انستان   بترای آدم ارمتان ستجده بتود 
کنیتتد ) ستتوره بقتتره آیتته  کتته از زیتتر آب بیتترون آمتتد و و ( 34ستتجده  کعبتته (  اولتتین نقطتته زمتتین ) مکتته و 

نمتتاز ستتتون دیتتن استتالم و مایتته قتترب  (96) ستتوره آه عمتتران آیتته  .خشتتک شتتد مکتتان عبتتادت بتتود
کته جتان را ارنماز چشمه س .مسلمین به ذات اقدس پروردگار است گتین حتق استت   ز ه و عطتر آ
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برد و نفتا سترکش را مهتار میکنتد و میکبر و ن وت را از بین  ،ب شدمیتطهیر و روح را صفا و جال 
کته بتا  ،عبتادات .شتودمیباع  راع اضطراب و مایته آرامتش قلبهتا  کامتل دارنتد  اذکتار وقتتی نتیجته 

گیترد  و صورت قلب شود و باطن ذات انسان با آن همراه شود و ده انسان صورت عبودیت بته ختود 
 ( 28 ) .از خود سری و سرکشی بیرون آید

 نتایج :
کتته یتتج اینتتتا  یل آرامتتش روحتتیتتان نمتتاز را دلیتت% آ قا 46خانمهتتا و  % 52ن مطالعتته نشتتان داد 

برختتوردار استتت و در  ایههیتتگتتاه ویعبتتادت و ذکتتر ختتدا از جا،ینید هتتایان آموزهیتتدر م .اندهدانستتت
   انتدهاز ب رگتان ارمود یدارد چنانکته بعضت یاساست ااتراد نقتش یو آرامش روان یجاد بهداشت روانیا

 .گتترددنمیهتتم حاصتتل  یحاصتتل نشتتود ستتالمت روانتت یاعتقتتاد یکتته ستتالمت و بهنجتتار یتتتا زمتتان
کتته در آن  ایهشتتود و خانتتمیاد یتتکتته در آن از ختتدا  ایهمثتتل خانتت»  د یتتارمامیامبر استتالم )  ( یتتپ
 یمتمیاد یتکته ختدا در آن  یخانه و دلت یعنی .«استد مثل زنده و مرده یآنمیان یاز خدا به م یادی

ک استتت و انتتدوه و یتتران و تاریتتاستتت و یاد ختتدا تهتتیتتکتته از  یآبتتاد و آرام استتت و خانتته و دلتت ،شتتود
گراتتتته استتتت یآشتتتفتگ  ،ر متتتبهبیدر سراستتتر جهتتتان دربتتتاره تتتتاث یپژوهشتتتگران م تلفتتت .آن را اتتترا 

جامعتتته و  یبهداشتتتت روانتتت ،ااتتتراد یدر ستتتالمت روانتتت ینتتتیو آداب و رستتتوم د یمتتتبهب هتتتایطیمح
کتتردن ااتتراد در برابتتر رختتدادها یمتتاران روانتتیب یبهبتتود جتتاد آرامتتش پتتژوهش یدردنتتا  و ا یو مقتتاوم 

  ( 29) .اندهدیرس یمهم یدست آوردها و به اندهکرد
بتاطن و  یه صتفایتمضتطرب و خستته و بستتوه آمتده و ما یب ش و آرامشتگر دلهتا ینماز تسل»
کته عمتده تتر(  9)« .روان است یروشن نتد یکته در ارآ یضته متبهبین اریمطالعات نشان داده است 

  .دهد نماز استیرقرار مینوجوانان را تحت تاث یمبهب ینگرش و راتارها ،ااکار ،شدن یاجتماع
رابطتته  آرامتتش روحتتی آنهتتا بتتانگتترش مثبتتت بتته نقتتش نمتتاز در زنتتدگی و عملکتترد متتبهبی ااتتراد 

 .کنتدمیبه آرامش روحی بیشتری دست پیتدا  باشدا نماز بیشتر هر چه انا و الفت ب مستقیم دارد
کشور نیز یااته گراته در خارج از  مطالعتات  .نمایتدمیمطالعه حاضر را تایید  هایتحقیقات انجام 

کتته اشتت ا  متتتدین از ستتالمت روان و آستتایش بیشتتتری میانجتتام شتتده در ختتارج نیتتز نشتتان  دهتتد 
 (  1)  .برخوردارند

که بته ترتیتب  نتایج دیگر این % از خانمهتا و آقایتان نمتاز را عامتل  39% و  45مطالعه نشان داد 
و حوادث بته نمتاز  جهت غلبه بر مشکالتخداوند متعاه بندگانش را  .دانندمیغلبه بر مشکالت 

( از صتبر  45)ستوره بقتره آیته  [واستلي وا باكصِب و اكصلو ]کند میکند توجه به نماز میسفارش 
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کمک  کنیدو نماز  مطالعات محققین م تلب در سایر نقاط دنیا نیز عبتادت  .بگیرید و استمداد 
کاهش تنش و منبع سازگاری با مشکالت نشان داده است )   ( 2را بعنوان یک راهکار 

یتتداد آرامتتب ش و مهتتم در زنتتدگی در زنتتدگی  باتتتار و همکتتاران نیتتز عبتتادت را بتته عنتتوان یتتک رو
کته عبتادت در ستازگاری و حتل مشتکالت آنهتا تتاثیر  زوجی ااراد متدین معرای نموده و اعتقتاد دارد 

 ( 2) .بسزایی دارد
کته بته ترتیتب  از خانمهتا و آقایتان نمتاز را عامتل  % 26و  % 27نتایج دیگر این مطالعه نشان داد 

کلتتی ااستتردگی یکتتی از مشتتکالت شتتایع در دنیتتا و بعنتتوان ستترما  .داننتتدمیغلبتته بتتر ااستتردگی  بطتتور 
گراته استخوردگی روان  ( 30)  . زشکی لقب 

گراتتتته استتتت یمطالعتتتات انتتتدک یاز ااستتتردگ یریشتتتگیر نمتتتاز در پیدر رابطتتته بتتتا تتتتاث  .صتتتورت 
 یو بهداشت دانشگاه علتوم پزشتک یراپزشکیان دانشکده پین دانشجویمطالعات انجام شده در ب

که م کستان ین نمره ااسردگیانگیمشهد نشان داد  ند و هتر روز کته نگترش مثبتت بته نمتاز داشتت یدر 
کستتانمیبطتتور مرتتتب نمتتاز  دهنتتد بطتتور میت نشتتان یتتاهم ینتتیب دیکتته بتته انجتتام تکتتال یخواننتتد و 

ه ستوم یتدانتش آمتوزان لا یگر انجام شتده بتر رویمطالعات د .ر بوده استین تر از ساییلا یدار یمعن
کتتته  عوامتتتل  از یکتتتیدانتتتش آمتتتوزان نمتتتاز را بعنتتتوان  % 57مقطتتتع متوستتتطه در شتتتهر اهتتتواز نشتتتان داد 

گتر یمطالعتات د .دارد یج مطالعته حاضتر هم توانیبتا نتتا یکه تا حتدود اندهقلمداد نمود یااسردگ
که م یانجام شده در دانشگاه علوم پزشک کته ستطح  یدر ااتراد ین ااسردگیانگیهمدان نشان داد 

کسان یینماز با  د بهییتق که ستطح تق یبرخوردار بودند با تر از  بت بته نمتاز نست ین تترییلتا دییتبود 
 .دارند

... .کتاای نبتودن امکانتات و ،جتدایی و دوری از ختانواده ،آشنا نبودن دانشجویان با دانشتگاه
تواند اشارهای روانی قابل توجهی را بر دانشتجویان وارد ستازد  زم بتبکر استت بیمتاری ااستردگی می

بتا ااتت عملکترد  در سنین جوانی با اات شتدید عملکترد اجتمتاعی و شتغلی و در بتین دانشتجویان
 ( 30 ) .تحصیلی همراه است

کته متتبهب نقتش بستتیار متوثری در ارتقتتاء  کی از آن استتت  مطالعتات م تلتتب انجتام شتتده حتا
نتایج مطالعات انجام شده در بیمارستانهای شهدای هفت تیر و مجتمتع  ( 1)  .سالمت روان دارد

کتتترم )   ( نیتتتز نشتتتان  کتتته نگتتترش متتتبهبی بتتتا دو مقولتتته میرستتتوه ا اضتتتطراب و استتتردگی دهتتتد 
نگتترش مثبتتت بتته نقتتش نمتتاز در   ( 1همبستتتگی منفتتی و بتتا ستتالمت روان همبستتتگی مثبتتت دارد )

کته بته مستجد اارادکاهش ااسردگی آنها تاثیر دارد  بازندگی و عملکرد مبهبی ااراد  بته  و رونتدمیی 
کتاهش میاوقات نماز اهمیت  ااستردگی دهنتد و در انجتام تکتالیب شترعی مقیتدتر هستتند آزمتون 
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کتراه باشتد اثتر آرامتش میبیشتری نشان  گتر بتا ستهل انگتاری و اجبتار و ا دهتد. صتر  نمتاز خوانتدن ا
کتت کتته در قتتران  وای بتتر »یم نیتتز بتته آن اشتتاره شتتده استتت رب تتش در زنتتدگی ن واهتتد داشتتت تتتا آنجتتا 

یتا  کته ر کته در نمتاز ستهل انگارنتد و آنهتا  گتر نمتاز ذکتر و یت «کننتدمینمازگزاران آنها  اد ختدا باشتد امتا ا
.... از جملته متواردی .توجته بته اوقتات نمتاز ،حضتور در اجتمتاع ،خضتوع و خشتوع ،آرامب ش دلهتا

کتتریم کتته در قتترآن  استتالمی بتته نقتتش ستتازنده آنهتتا در ستتاختن ش صتتیت  روایتتات و همینطتتور استتت 
 ( 30) سالم ااراد اشاره شد ه است.

کته پزشتکی ب ممطالعات انجتام شتده در دانشتجویان دانشتگاه علتو  %55یرجنتد نیتز نشتان داد 
گزار ااقد ااسردگی بودند  ( 13 ) .دانشجویان نماز 

مطالعات انجام شده در دانشگاه علوم پزشتکی اردبیتل نیتز تترویج نمتاز را یکتی از عوامتل مهتم 
( مطالعتتات موستتوی در بررستتی رابطتته نحتتوه برلتتاداری نمتتاز بتتر  31دهتتد ) میراتتع ااستتردگی نشتتان 

کته نمتاز را اقامته میان اختال ت ااسردگی نش که میزان ااسردگی در ااترادی  کننتد نستبت میدهد 
که به این عمل اقدام  کمتر نمیبه اارادی   ( 2) .باشدمینمایند 

کته بتین  مطالعات محتشمی پتور و همکتاران در دانشتگاه علتوم پزشتکی مشتهد نیتز نشتان داد 
متبهبی اترد نستبت بته ختود و میتزان نگرش و تمایل ارد به نماز و میزان ااسردگی همانتین نگترش 

 ( 30)ااسردگی رابطه معنی داری وجود دارد 
که بین انجتام مینیز نشان  1375 -78مطالعات دیگر در سایر نقاط ایران طی سالهای  دهد 

کاهش ااسردگی رابطه وجود دارد   ( 30)تکالیب دینی با 
طان پروستتتات لتتا از ااستتردگی بیمتتاران مبتتتال بتته ستتر همینطتتور تحقیقتتات انجتتام شتتده در

کلیسا و اجرای آمین  ( 13 ) .اتندیا عبادی بهبود هایحضور در 
کنندگان  کته  %60/40و  % از خانمها 60/48از بین شرکت  از آقایان در مطالعه ا هار داشتتند 

یتادی  که رعایت این مسامل تا حدود ز به رعایت مسامل بهداشتی مقیدتر هستند  زم به ذکر است 
در ستتالهای اخیتتر محققتتان عالقتته وااتتری بتته  .بتتروز بیماریهتتای جستتمی جلتتوگیری نمایتتدتوانتتد از می

گرچته نمتاز بته عنتوان ستتون دیتن  .انتدهبررسی رابطه اعماه و مفاهیم مبهبی با سالمت پیتدا نمود
توانتتد نقتتش متتوثری بتتر ستتالمت راتتتار و ستتالمت جستتمی انستتان میاستتالم و یکتتی از اتترای  اصتتلی 

کمتر گراته است داشته باشد اما   ( 32)  .از دعا مورد توجه قرار 
گراتتتته در متتتورد ستتتالمندان نشتتتان  کتتته نمتتتره ستتتالمت در میتتتان بتتتر میمطالعتتتات انجتتتام  دهتتتد 

کننتدگان  هاینماز ،لادارندگان نماز اوه وقت مستحبی و انجام دهندگان تحقیقات و نیتز شترکت 
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 ( 32 در نماز جماعت با تر از سایر ااراد بوده است )
کته از  ،ارزشتها ،سان تحت تتاثیر اعتقتاداتبدن ان اکتر و احساستات او قترار داشتته و بیمتارانی 

کته بعتد از میبیتان  ،برنتدمیاضطراب و ترس ناشتی از عمتل جراحتی یتا بیماریهتای دیگتر رنتج  کنتد 
کرد  ( 33)  اندهخواندن دعا از نظر ای یکی وضعیت بهتری پیدا 

کتتمیمطالعتتات استتلون و همکتتاران نشتتان  توانتتد از بتتروز بیمتتاری میه اعتقتتادات متتبهبی دهتتد 
کند )  ( 33جلوگیری 

کته در ذیتل بته آن اشتاره  گوشزد نمتوده  آیات متعددی در قران رعایت مسامل بهداشتی را مرتبا 
که از روز ن ست بر لایه تقتوا بناشتده – 1گردد  می کته در آن قیتام و  ،آن مسجدی  شایستته تتر استت 

کنی در آن مردانتی هستت کیزگتان را دوستت عبادت  کیزه باشتند و خداونتد لا کته دوستت دارنتد لتا ند 
- 33آیته  ،اعترا ستوره )[ .....يا بي اد  خذوا زينتكم ع د ك مسنجد] –2 (108دارد ) توبه 

یتتد (31 ینتتت ختتود را بتته هنگتتام راتتتن بتته مستتجد بتتا ختتود بردار وثيابنن  ] – 3 ...ای ارزنتتدان آدم ! ز
کن( و لبا 4 آیه ،مدثرسوره )  [إطهر . د ر این آیه بتدنباه مستلله توحیتد دومتین دستتور ست را لا  

کیزگی از آلودگی  ستوره) [اهلل حیب اَلوابي و حیب المتطهرين ان] – 4 .داده است هارا درباره لا
کیزگتتان را دوستتت  222 آیتته،بقره کننتتدگان و لا شتتود میدارد. از ایتتن آیتته استتتفاده متتی( خداونتتد توبتته 

کیزگی کی و لتتا  41 ،توبتته 103ن ستتتین قتتران و استتالم استتت همانتتین در آیتتات  هایوصتتیهاز ت ،لتتا
  .... مطالبی در این زمینه آمده است.حج و 26 ،انفاه 11 ،مامده 6 ،احزاب 53 ،ارقان 48 ،مامده

که در ایجاد بهداشتت ختواب توستط جدیتدترین منتابع علمتی توصتیه  امروزه ن ستین اصلی 
کلتی بته جتداوه اوقتات  «   از ختواب استتدن هتر صتبح موقتع مشتبیدار شت»شود می یتک نگتاه 

گتراتن تغییترات ناشتتی از میشترعی نشتان  کته وقتت نمتاز صتبح در تمتام طتوه ستاه بتا در نظتر  دهتد 
کننده نماز صبح با برخاستن لتا از اذان  حرکات وضعی و انتقالی زمین زمان ثابتی است و اقامه 

گتتام را در جهتتت رعایتتت بهداشتتت  ختتواب و در نتیجتته آن ستتالمت بتتدنی و در واقتتع اساستتی تتترین 
 ( 34) .تعاده روانی برداشته است

کلیته  نهایتت مهمتی در ادامته بیتتاثیر  هاهمینطور سالمت دستگاه اداری انسان به خصو  
کتار میدستگاه اداری  هایبرخی عفونت .حیات انسان دارد گتاهی باعت  نارستا شتدن و از  توانند 

کلیه شوند که شبانه روز بنا به هر علتی بته نتدرت ادربه این ترتی ،ااتادگی  کسانی  کننتد بته می ارب 
در زمانهتای بته  ،ار از بتدنربه این ترتیب حداقل سته بتار داتع اد ،ض خطر هستندطور جدی در معر

کته بترای انستان طبیعتی  زم استت ختود ،اواصل مناسب نسبت به یکدیگر را در مقابتل  ودر حدی 
مهتتم  یتوانتتد بتته عنتتوان نکتتتهمیستتازد و میتگاه اداری مصتتون کلیتته و دستت هتتایابتتتالء بتته عفونت
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گیرد  ( 35)  .پیرامون نماز مورد توجه قرار 
امتتروزه اثتتر عبتتادت و  .% آقایتتان نمتتاز را مایتته امیتتدواری بتته زنتتدگی دانستتتند 43خانمهتتا و  51%

کته ارتبتاط معنتوی بتا ختدا بصتو کتا پوشتیده نیستت و روان شناستان معتقدنتد  رت نیایش بر هیچ 
کنتد در قتران مینماز و دعا  گراتاریهای جسمی و روحتی انستان را راتع  تواند بسیاری از مشکالت و 

کیتتد شتتده یتتاد ختتدا تنهتتا آرامتتش دهنتتده واقعتتی قلبهاستتت و عبتتادت و  و احادیتت  و روایتتات متتا تا
کستب  ستایش خداوند یک نیاز درونی و روانی داممی در انسانهاست تا برای رهایی از دنیا زدگی و 
گنتاه  کریمته و رهتا شتدن از نتا امیتدی و ااستردگی و پرهیتز از  حیاط طیبه با آراسته شدن بته اضتایل 

 ( 36 ) .انحرااات به دامان عنایت او متوصل شوند
که  گفتگتو  44% خانمها و  50نتایج دیگر این تحقیق نشان داد  % آقایان نماز را عتاملی جهتت 

کته انستان .داننتدمیودرد ده بتا ختدا  شتود دوستت دارد بتا میبته د یلتی غمگتین و ناراحتت  زمتانی 
که به ست نان کسی  کند  کستی  کسی درد ده  گتوش اترا دهتد و از شتنیدن آن خستته نشتود و چته  او 

گاه به همه حثقایق و توانا بته حتل همته مشتکالت استت که آ واهه بت  بته معنتای  .بهتر از ذات حق 
کرد بیان و لدیدار ستاختن انتدوه و واهه حتزن را بته نهتان  ( 37) انتدهکتردن غتم و انتدوه در ده معنتا 

کریم آمده است   ا َلقال انما اوكوا بن  و حنزِن ا  اهلل و اعلنم منن اهلل من]چنانکه در قران 
گفتتت 86آیتته  ،) ستتوره یوستتب [تللمننون گتتویم و میمتتن غتتم و انتتدوهم را تنهتتا بتته ختتدا »( یعقتتوب 

که شبرم از خدا چیزهایی میمیشکایت نزد او  و به همین دلیل بته هتیج وجته از  دانیدنمیما دانم 
گلتته و  ( 38) «شتتومنمیروح او متتایوس و از رحمتتتش نتتا امیتتد  بنتتابراین روش پیتتامبران همیشتته طتترح 

بلکه بر اساس ایمان عمیق بته آخترت و نظتارت الهتی شتکایت ختود را  ،شکایت پیش مردم نیست
  .گبارندمیبه خدا وا  گبارند و حاه و آینده خود رامیتنها با خدا در میان 

% از خانمهتتتا و آقایتتتان نمتتتاز را عامتتتل تواضتتتع و اروتنتتتی در مقابتتتل ختتتدا  43و  %50بتتته ترتیتتتب 
  .اندهدانست

کتته انستتان بتته هنگتتام ادای نمتتاز ستتر بتتر آستتتان معبتتودی  ستتتاید و پیشتتانی را بتته رستتم میزمتتانی 
انستتان اتتراهم آیتتد ایتتن  شتتود تتتا موجبتتات رستتتگاریمیگتتبارد باعتت  میتواضتتع و بنتتدگی بتتر ختتا  

که خضوع ) تواضع بدنی ( است و خشوع ) تواضع قلبی ( موجبات اعتتالی آدمتی را اتراهم  سجده 
هتتد  از آاتترینش انستتان عبتتادت استتت و عبودیتتت ا هتتار آختترین درجتته خضتتوع در برابتتر  .کنتتدمی

که همه وجودش به متو  و صتاحب ختود تعلتق دارد کسی است  گونته  .معبود است عبد  کته بتدین 
عبودیتت نهایتت تستلیم در بتابر ذات لتا   .اراده اش تابع اراده او و خواستش تتابع خواستت اوستت
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کمتاه مطلتق نیندیشتد  که انسان جز به معبتود واقعتی یعنتی  کامل نیز از آن است  اوست و عبودیت 
کنتد.  یتادی در متوارد تواضتع و خشتوع را یکتی از  آیتات ( 39) حتی خویشتن را اراموش  و روایتات ز

در اثتر بنتدگی  [قد اإلح الموم ون اَلين هم ف صالتهم خاولون]داند از جملته میبعات نماز ت
) ستوره  [انهنا ككبنّي  اَل َع اْلاونلي]ارماید میرسد همینطور میآدمی به مقامی با  و وا  

کته  )ع(همانتا نمتاز ستنگین استت مگتر بترای خاشتعان از حضترت علتی (45آیته  ،بقره روایتت شتده 
کبر دورخداوند نماز را »دند ارمو کرد تا انسان را از   (22) [واكصلو  تزنيها َع اككِب]«دکنواجب 

شتکر  ،مطیتع شتدن ،خاضتع شتدن ،اروتنی نمودن ،پیشانی بر زمین نهادن ،سر بر زمین نهادن
بته وحتدت مطلتوب و  تمامی ایتن معتانی ،به رو بر زمین ااتادن ،چانه را بر زمین نهادن ،تبلل ،کردن
گتتتراتن بنتتتده میانی واحتتتد بتتتاز معتتت کوچتتتک در مقابتتتل صتتتاحب و رب بیگتتتردد و آن قتتترار  نهایتتتت 
کتوچکی  .نهایت ب رخ استبی که  کوچکی نمودن است و تنها جایی  گاه نمایش و تمرین  سجده 

گاه  نمودن جایز و حتی زیباست  ،همتتابیباشتد و بترای همیشته بایتد در مقابتل یکتتای میسجده 
کوچک نمایی به عظمتکوچکی نموده و از نا  ( 40)  .زیبا دست یابد هایحیه آن 

کته بترای یکتتای  در واقتع ستجده  .همتتا باشتدبیبر خا  ااتتادن در صتورتی جتایز و زیباستت 
گتتاه بیگانتت ایهگتتاه منطقتته ممنوعتت کتته هتتیچ  نبایتتد در آن حتتریم قتتدم نهتتد و عتترض انتتدام  ایهاستتت 

کته موحت .نماید گاه همان ارودگاه الهتی استت  دان واقعتی بترای دستت یتااتن بته یکستویی و سجده 
گشت ،در آنجا بر خا  ،یکتایی رواز پتتتا بته ااتال  و ملکتوت  اندهو در انتظار نشست اندهخانه نشین 
  ( 41کنند ) 

گر بگوییم نماز خضوع استت و خشتوع عظمتت  ،تتدبیر استت و تمستک ،تتبکر استت و تفکتر ،ا
تستکین  ،بتدیل استت و بتدیع ،ت و هتدایتحمایتت است ،تستلیم استت و تکتریم ،است و استواری

شتکوه استت و  ،خودیتابی استت و توکتل ،تمناستت و وصتاه ،خلو  است و بنتدگی ،است و رضا
جزء جزء اینها در نماز متجلتی  ،ندبه است و ارتباط با انوار ا نوار ،حضور است و بیداری ،جبروت

که اراتر از این اجزاء  است کلی است   ( 42) .باشدمیولی نماز خود به صورت 
کنندگان به ترتیب  درد  از خانمها و آقایتان نمتاز راعتاملی % 80/43و  % 40/51در بین شرکت 

 .دانستندمیده با خدا 
کته جتز متن  [إاعبدق و اقم اكصلو  َل ری اني انا اهلل َل ال اَل انا] )همانتا متن خداونتدم 
کلمتته نیستتت لتتا متترا ب رستتت و نمتتاز را بتته یتتاد متتن بتتر لتتا دا یمعبتتود ر( جملتته   التته ا  انتتا ااعبتتدنی 

که از نظر عبارت و لفظ در مرتبه بعد از جملته  گراتته و در حقیقتت  «اننتی انتا اهلل»توحید است  قترار 
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کتته آغتتاز هتتر چیتتزی از ختتدای میزمینتته توحیتتد در عبتتادت را بیتتان  کنتتد چتتون وقتتتی معتقتتد شتتدیم 
لا دیگر شایستته نیستت  ،منتهی به اوست متعاه است و هر وجودی قامم به وجود او و لایانش نیز

لا معبود حقیقی تنها اوستت و الته دیگتری غیتر از او  .که انسان جز برای او حضوع و عبادتی بکند
   است به یگانگی خدا نموده امر به عبادت را ارع بر اعترا  ،نیست لبا در جمله اوق

که  % خانمهتا و آقایتان نمتاز را  80/43و  % 40/51بته ترتیتب  نتایج دیگر این تحقیق نشان داد 
کیتد استت و  .داننتدمییکی از عوامتل تشتکر از نعمتهتای خداونتد  تشتکر و ست اس اضتیلتی متورد تا

ست اس و شتکرگزاری  .خداوند از انسانها خواسته است تا در برابر نعمتهای خداوند شکرگزار باشند
راوانی به شکر و س اس اشتاره شتده آیات و روایات ا .ارزش و جایگاه وا ی در ارهنو اسالمی دارد

که نسبت به نعمتها و کر باشد است و از مردمان خواسته شده      از جمله .نعمت دهنده شا
کمتی » 13سوره مبارکه سباء آیه  -1 که شمار  ید هر چند  از بنتدگان ای آه داوود شکر را بجا آور

گزارند    «من شکر 
کن از من و»ارماید   می 12سوره لقمان آیه  – 2   «.لدر و مادرت تشکر 

 بیتان را چشتم و گتوش آاترینش هماتون ب رگتی نعمتهتای آنکته از بعتد» 23 آیه ملک سوره – 3
 « .آوریدمی جا به را او شکر کمتر ،کندمی

 شتتکر کته استت ایتن بیتانگر اینهتا و کننتدنمی گتزاری شتکر آنهتا بیشتتر» 73 آیته نمتل ستوره – 4
که از آن به شکر زبانی یاد مل است نه زبان و ع معنای به واقعی  « .کنندمیگفتار 

کننتتدگان نمتتازرا بتته ختتاطر ورود بتته    آقایتتان%  40/36خانمهتتا و %  60/41  از مجمتتوع شتترکت 
د یتل دیگتر کستب لتاداش اختروی و تترس از جهتنم از جملته  .خواننتدمیبهشت و ترس از جهتنم 

گراتتته استت کتته در ایتتن تحقیتتق متتورد بحتت  قتترار  نتتتایج ایتتن تحقیتتق بتتا  .تاقامتته نمتتاز بتتوده 
اهتتتتواز درریم ستتتتواری و همکتتتتاران کتتتت(  1997( و ستتتتانیتا )1378حستتتتن بگلتتتتو ) مطالعتتتتات

 ( 2) .هم وانی دارد
گراتتت ی کتته در ایتتن تحقیتتق متتورد بررستتی قتترار  گتترایش دانشتتجویان بتته نمتتاز  کتتی دیگتتر از د یتتل 

گناهان  که در نتایج بدست آمتدهمیآمرزش  خانمهتا و آقایتان  % 5/34  % و 5/42بته ترتیتب  باشد 
گناهتان  جهت آمرزش و ینماز خواندن را وسیله کتریم نیتز یکتی از  .داننتدمیلتا  شتدن از  در قتران 

گناهان  هایالسفه بتدیها را از  ،هتانیکی [ان اُس ات يذهنب اكسُئات] دانتدمینماز را آمرزش 
گناهان را محو 114آیه  ،برد ) سوره هودمیبین  طور در احادی  و روایات نیز بته همین ،کندمی( نماز 

کته انستان روزی لتنج بتار در آن شستشتو »این امر اشاره شده است  نماز به نهری تشتبیه شتده استت 
گناهان و زدودن آثتار لغزشهاستت ( 43)  «ماندنمیکند و دیگر چرکی باقی می  .نماز سبب آمرزش 
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که نمازگزاران عبادتهای خودشان را با رعایتت همته شت رایط و متوازین دینتی انجتام دهنتد در صورتی 
کتته  ایهمحیطتتی لتتا  از بزهکتتاری و جامعتت کامتتل خواهتتد داشتتت  برختتوردار از امنیتتت و ستتالمت 

کریم  .همواره بشر آرزوی رسیدن به آن را در ده پرورانده است ارماید   ان اصاله تنهتا و عتن میقران 
کبتتر ستتیها و تحقیقتتات بعمتتل آمتتده در ( جالتتب اینکتته برر 14 ،) طتتهالفحشتتاء و المنکتتر و لتتبکر ا.. 

کمتر به بزهکتاریمیزندانها نیز نشان  که ااراد نمازگزار   ،رشتوه ،دزدی ،اعتیتاد ،ایتدز ،احشتاء ،دهد 
گنتاه جزمتی از  .شوندمی.. آلوده .قتل و ، لم ،خیانت گفتته نمانتد خاصتیت بازدارنتدگی نمتاز از  نتا 

کتته انستتان را بتته یتتاد مبتتد انتتدازد مستتلما دارای اثتتر میاء و معتتاد طبیعتتت ایتتن اریضتته استتت نمتتازی 
 ( 44بازدارندگی از اساد و احشاء است ) 

ک کند  انسان ! تو باید نفتا حیتوانی ختود را تحتت  ایهچناناه انسان به مقتضای عقل توجه 
تستت یر قتترار دهتتی و نگتتباری قتتوه غضتتبیه و شتتهویه تتتو را بتته هتتر ستتمت و ستتویی بکشتتاند بلکتته بایتتد 

آن وقتت متانع احشتاء و منکتترات در انستان خواهتد شتد و طبیعتتت  ،شتتدستکاندار وجتودت عقتل با
که انسان را به یاد خدا  اندازد و باع  بیتداری نیروهتای وا ی اطتری در انستان مینماز از آن جهت 

بنتدگی  اعترا  به ،بیندمیتواند حداقل لنج نوبت در شبانه روز خود را در محضر خدا میشود می
بتدون شتک  ،کنتدمیاو را بته ب رگتی یتاد  ،کنتدمیهتدایت بته راه مستتقیم  از او طلتب ،کنتدمیخدا 

کتته تتتا چنتتد  قلتتب چنتتین انستتانی جنبشتتی بستتوی حتتق و حرکتتتی بستتوی تقتتوی ایجتتاد خواهتتد شتتد 
توانتتد متتانعی بتتر ستتر راه انجتتام احشتتاء و منکتترات باشتتد امتتا تتتاثیر نمتتاز از میستتاعت ایتتن حتتاه و هتتوا 

گتزار را از هتر جلوگیری احشاء و منکترات از نتوع ع کته خوانتدن آن بطتور قطتع نمتاز  لتت تامته نیستت 
کنتتد بلکتته تتتاثیر آن از نتتوع علتتت ناقصتته و در حتتد اقتضتتا استتت و بتتر  هنتتوع احشتتاء و منکتترات بیمتت

گزار  گناه و معصیت داشته باشدمیحسب ش   نماز  گباری در جلوگیری از   (  45) .تواند اثر 
کنتتره درونتی هستتند عتواملی وجتود  زیگموید اروید و ریزمن معتقدند انسانها دارای سیستتم 

کارهای نامشروع بتاز  که انسانها را از  گتر یدارنتد میدارد  کتی از مهمتترین ایتن عوامتل متبهب استت ا
کارهتای نامشتروع خواهنتد  کمتتر بته ستوی  لایبندی مبهبی اعضای یک جامعه قوی باشد انستانها 

کنتره خو که اارات و خود را بطور درونی  کنتره استهد نمود   (46) .ین قوی ترین و موثرترین نوع 
کته بتا  کته انتدها هتار نمود  % 90/40و آقایتان  %46  خانمهتا نتایج دیگتر ایتن تحقیتق نشتان داد 

کتته هتتر  ایهتنهتتا خواستتت ،در راه مستتتقیم بتتودن .اندهنمتتاز خوانتتدن بتته راه راستتت هتتدایت شتتد استتت 
نماز از خداونتد بترای مانتدن در راه مستتقیم در هر  )ع(حتی رسوه خدا ) ( و اهل بیت ،مسلمان

کنتد چنانکته امامتان معصتوم میخداوند دیتن استتوار ختود را بتر راه مستتقیم معراتی .کندمیطلب 
یعنتتی نمونتته عینتتی و عملتتی راه مستتتقیم و استتوه و الگتتو  (47ارمودنتتد   راه مستتتقیم راه ماستتت ) می
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کته خداونتد  .ستتندبرای قتدم برداشتتن در راه مستتقیم رهبتران آستمانی ه هستتی در مستیری استت 
کته ختود دوستت دارد قترار دهتد ) اهتدنا الصتراط  کرده است از خدا ب واهیم ما را نیتز در راهتی  اراده 

یکتتا پرستتان  یالمستقیم ( و درخواست هدایت به راه مستقیم و لایداری بر آن مهم ترین خواستته
 (8لمستقیم () اهدنا الصراط ا  ) ایا  نعبد و ایا  نستعین .است

که بته نمتاز   شتمرد بته یتادمیگویتد ختدا را از همته چیتز برتتر و بتا تر میایستتد تکبیتر میانسانی 
جویتتتد صتتتراط مستتتتقیم از او میکنتتتد از او یتتتاری میااتتتتد اعتتتترا  بتتته بنتتتدگی او مینعمتهتتتای او 

گمراهان به خدا لنتاه می که غضب بر آنها شده و  کسانی  دون شتک در قلتب بترد بتمیطلبد و از راه 
کی و جهشتتی بستتوی تقتتوا پیتتدا  و روح چنتتین انستتانی جنبشتتی بتته ستتوی حتتق و حرکتتتی بتته ستتوی لتتا

دهتتد میکنتتد شتتهادت بتته یگتتانگی او میرا ارامتتوش  هتتاو ختتود برتتتر بینی هتتاشتتود و ختتود خواهیمی
کرم ) (  ی ارستتد و دستت بته درگتاه ختدامیبر پیامبرش درود  .دهدمیگواهی به رسالت پیامبر ا

گیتترد کتته در زمتتره بنتتدگان صتتالح او قتترار  ایتتن امتتور متتوجی از معنویتتت در وجتتود او  یهمتته .بتتر میتتدارد 
 (48) .کندمیایجاد 

کته بته ترتیتب  % 46  و %46 و 60/48 و % 5/50  و % 5/50  نتایج دیگر این مطالعته نشتان داد 
  % 70/37و   % 80/43 و%  80/43 از خانمهتتتتتتا و % 80/50 و  %80/3و % 60/15 % و 20/11 و % 7و
آقایتتتتان نمتتتتاز را عامتتتتل تقویتتتتت از   % 50/43  و %10/6 و % 30/16  و % 90 و % 80/50  و % 60/41 و

جلتتتب  ،دوری از شتتتیطان ،جلتتتب رضتتتایت خداونتتتد ،و یفتتته شتتترعی ،لتتتبت ،اراده و عتتتزت نفتتتا
 .داندمییاد خدا  ،تمس رمصونیت از ،سن بلور ،توصیه لدر و مادر ،رضایت دیگران
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 منابعهرست ف
 

کریم  .قرآن 
کبر ،آقایانی چاوشی .1  ،هالته ،آزرمتی ،همتا ،صتدقی جتاله ،حمیتد ،طرختورانی ،داود ،طالبیتان ،ا

گیتری متبهبی  ،علی ،اتحی آشتیانی مجلته علتوم  ،و ستالمت روانبررسی رابطه نماز با جهتت 
 149 – 156صفحات  ،1387تابستان  ،2شماره  ،2، دوره راتاری

 –بررستتی دیتتدگاههای الستتفی  ،عبتتدالکا م ،نیستتی ،مستتعود ،صتتفامی مقتتدم ،کتتریم ،ستتواری .2
 تربیتتی علتوم مجلته ،نمتاز مورد در اهواز شهر متوسطه مقطع سوم لایه لسر آموزان دانش عقیدتی

 ،2 و 1 هایشتماره ،هشتتم ستاه ،ستوم دوره ،1380 ،اهتواز چمتران شتهید دانشگاه روانشناسی و
 1-10   ص 

 1588 الفصاحه، جملهنهج .3
کنزالعماه، ج  .4  7ابن حنبل، 
کبر، تغییر راتار و راتار درماني، نشر دوران، ، سیب .5  8و  7، اصل 1378علي ا
دانشتتتتتتتتتگاه آزاداستتتتتتتتتالمي واحتتتتتتتتتدتهران  ،ستتتتتتتتتیرتکاملي نمازدرادیتتتتتتتتتان، زهتتتتتتتتترا ابراهیمتتتتتتتتتي، .6

 81، 1386شماه،
معاونتتت ، نینمتتاز جمعتته در روایتتات شتتیعه و ستت ،محمتتود ،قانصتتوه ،محمتتد علتتی، تستت یری .7

  1365  چاب اوه ،ارهنگی سازمان تبلیغات اسالمی
کریم آیات برگ یتده ،محسن ،قرامتی .8 تتدوین نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری در  ،تفسیر قرآن 

 1384  چاب شانزدهم ،داتر نشر معار  ،دانشگاهها
 تهران  ،و اسالمیداتر نشر ارهن ،1372چاب دوازدهم    ،از ژراای نماز ،ایهسید علی خامن .9

  47ج ،بحار ا نوار .10
کتتتار ب تیتتتار .11 نگتتترش دانشتتتجویان  ،نیکتتتویج ارهتتتود ،ارامتتترزي ابوالحستتتن ،هاشتتتم زاده ایتتترج ،بنا

 (88 - 84(   43) ،1380دانشکده علوم پزشکي اسا نسبت به اثر ب شي نماز، زمستان 
داتتر نشتر  ،رهبری در دانشتگاههانهاد نمایندگی مقام معظم  ،السفه آارینش ،عبداهلل ،انصاری .12

 قم  ،1382چاب اوه   زمستان  ،معار  اسالمی
بررستی عوامتل  ،حستین ،شتکرکن ،منتوچهر ،تقتی پتور ،غالمحستین، مکتبی ،کیومرث ،بشلیده .13

جبب دانش آموزان مقطع متوسطه استان خوزستان به نمتاز، مجلته علتوم  ایهموثر درون مدرس
 هایشتماره، ساه دهتم ،دوره سوم ،1382، اهواز ،شهید چمران دانشگاه ،تربیتی و روانشناسی



 175 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

  4و  3
) طهتارت  و( تهتران ،1386زمستتان  ،چاب چهتاردهم ،ستاد اقامه نماز ،حسین ،واعظی نهاد)   .14

معاونتتت آمتتوزش ستتازمان عقیتتدتی سیاستتی وزارت داتتاع و لشتتتیبانی  ،ستتتاد اقامتته نمتتاز، روح
 ( 1376 ،ٌچاب اوه ،نیروهای مسلح

  سازمان چاب دانشگاه آزاد اسالمی ،1383زمستان  ،نماز، چاب ششم، محسن ،قرامتی .15
  تهران ،1386زمستان   چاب اوه  ،وزارت ارهنو و ارشاد اسالمی ،راز نماز، محسن ،قرامتی .16
  موسستتته چتتتاب و انتشتتتارات آستتتتان قتتتدس رضتتتوي،چاب دوم،امتتتام خمینتتتي،آداب الصاله .17

 1366شهریورماه 
 صلواه ال اشعین  ،یت اهلل دستغیبآ  .18
  1388بهار  چاب لانزدهم  ،مرکزارهنگي درسهایج از قران ،تفسیرنماز،محسن ،قرامتي .19
 1363شهریورماه   چاب اوه،انتشارات پیام آزادي،اسرار الصاله،جواد، ملکي تبریزي .20
تفستتیر  ،علتتی ،نصتتیری ،ابتتراهیم ،کالنتتتری ،محمتتد علتتی ،رضتتایی ،عبتتدالکریم ،بهجتتت پتتور .21

کریم   موضوعی قران 
 196خطبه ،1379 ،قم ،نشر الهادی ،ترجمه محمد دشتی ،گرد آوری سید رضی، نهج البالغه .22
  5ج  ،مجمع البیان اي تفسیر القرآن،اضل بن حسن ،طبرسي  .23
اصتتلنامه  ،عبتتادات استترار بیولتتوژیکی اوقتتات، اتترزاد ،محمودیتتان ،التتدین ستتید ضتتیاء ،تتتابعی .24

 66 -67، شماره 1386لامیز و زمستان ، پژوهشی طب و تزکیه علمی
  تفسیر سوره ابراهیم ،آیت اهلل جوادی آملی .25
 ،( قلب عار )حضتتتورقلب در نمتتتاز از دیتتتدگاه عاراتتتان و عالمتتتان ربتتتاني،استتتالم جتتتو، حامتتتد .26

  1387  سومب زامر،چا
چتاب  ،آثتار امتام خمینتي موسسه تنظتیم و نشتر ،شرح حدی  جنود عقل و جهل ،امام خمیني .27

  1377  دوم
 ت همتایش ملتی نمتاز و قتامجموعته م ،نماز راز پترورش اضتایل و تربیتت انستان ،شهال ،راییک .28

گنابتاد ،سالمت دوم و ستوم  ،داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علتوم پزشتکی 
  284   ،1385اسفند ماه 

 لناهی علی احمد ،در آرامش روان نقش نماز .29
 حستین ،علتی عمتاد زاده ،ااطمته شتادلو مشتهدی ،مهدی محتشمی پور ،عفت محتشمی پور  .30

بررستتی رابطتته نمتتاز بتتا میتتزان ااستتردگی در دانشتتجویان دانشتتکده پیراپزشتتکی و  ،حستتن آبتتادی
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مجلته دانشتگاه علتوم پزشتکی و ختدمات بهداشتتی  ،بهداشت دانشتگاه علتوم پزشتکی مشتهد
گناباد  درمانی 

 ،د ور ،داد ختتواه ،بهنتتام ،متتو یی ،ناصتتر، مظفتتری ،محمتتد علتتی ،محمتتدی ،بهتتروز ،واهدادختت .31
  بررسی رابطه نماز با میزان ااسردگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

ارتبتتاط نمتتاز بتتا ابعتتاد هشتتتگانه  ،عفتتت ،امتتین الرعایتتایی یمینتتی ،محستتن ،ادیتتب حتتاج بتتاقری .32
دانشتگاه علتوم پزشتکی  ،مفا ت همایش ملی نماز و سالمتمجموعه  ،سالمت در سالمندان

  46   ،1385دوم و سوم اسفند ماه  ،داتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری ،گناباد
بررستی ارتبتاط  ،متریم ستادات ،رستولی نتهاد ،سید مهتدی ،ساداتی نهاد ،سید اصغر ،رسولی نهاد .33

مجموعتته مفتتا ت همتایش ملتتی نمتتاز و  ،بتین التتتزام عملتی بتته اتترام  دینتی و ستتالمت جستمی
گنابتاد ،سالمت دوم و ستوم  ،داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علتوم پزشتکی 

  108   ،1385اسفند ماه 
 ،مجموعته مفتا ت همتایش ملتی نمتاز و ستالمت ،آثتار و برکتات نمتاز بتر انستان ،کبتری ،عبدلی .34

گناباد دوم و ستوم استفند متاه  ،ایندگی مقتام معظتم رهبتریداتر نهاد نم ،دانشگاه علوم پزشکی 
1385،   136 

 ،شتتتماره دوم ،آوای نبتتتی ،اثتتترات نمتتتاز بتتتر جستتتم و روح انستتتان ،1385 ،ستتتیب اهلل ،استتتماعیلی .35
 بهار  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه

مجموعتتته مفتتتا ت همتتتایش ملتتتی نمتتتاز و  ،نمتتتاز و آرام ستتتازی انستتتان ،استتتماعیل ،قهرمتتتان نتتتهاد .36
گنابتاد ،سالمت دوم و ستوم  ،داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علتوم پزشتکی 

 282 – 283   ،1385اسفند ماه 
  7ج  ،مجمع البیان .37
  11ج  ،تفسیر المیزان .38
 2ج  ،تفسیر نمونه .39
آزاد  بررستتی رابطتته نتتوع نگتترش دانشتتجویان دانشتتگاه ،متتریم ،مجیتتد نیتتا ،اریمتتان ،ابتتراهیم زاده .40

مجموعتته مفتا ت همتتایش ملتتی  ،واحتتد شتیروان در متتورد نمتاز بتتا ستطح اضتتطراب آنتان استالمی
گناباد ،نماز و سالمت دوم و  ،داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علوم پزشکی 

  43   ،1385سوم اسفند ماه 
موعه مقا ت برگ یتده مج ،نقش نماز ) سجده( در بازسازی معنوی دانشجویان ،اصغر ،بابایی .41

  107   ،1380 ،یازدهمین اجالس سراسری نماز
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گتترایش بتته نمتتاز و ستتالمت عمتتومی ،صتتدیقه ،مردانتتی .42 مجموعتته مفتتا ت  ،بررستتی رابطتته بتتین 
گنابتاد ،همایش ملی نماز و سالمت داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم  ،دانشگاه علتوم پزشتکی 

  154   ،1385دوم و سوم اسفند ماه  ،رهبری
  3ج  ،وسایل الشیعه .43
مجموعته مفتا ت همتایش  ،نماز و سالمت اجتماعی از دیدگاه روایتات ،حسن ،صادقی نسب .44

گنابتاد ،ملی نماز و سالمت  ،داتتر نهتاد نماینتدگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علوم پزشتکی 
  22-23   ،1385دوم و سوم اسفند ماه 

کبتری زیبتتد .45  ،مجموعتته مفتتا ت همتتایش ملتتی نمتتاز و ستتالمت ،انتتی نمتتازآثتتار روحتتی و رو ،رضتتا ،ا
گناباد دوم و ستوم استفند متاه  ،داتر نهاد نمایندگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علوم پزشکی 

1385،   63 
مجموعته مقتا ت همتایش امنیتت  ،راهکارهای تحقق امنیتت اجتمتاعی ،محمود ،کالهایان .46

 1384 ،ناجامعاونت اجتماعی و ارشاد  ،3ج  ،اجتماعی
  1ج  ،تفسیر نور الثقلین .47
 ،نماز و امنیت اجتماعی، مجموعه مفا ت همایش ملی نمتاز و ستالمت ،محمد ،معصومیان .48

گناباد دوم و ستوم استفند متاه  ،داتر نهاد نمایندگی مقتام معظتم رهبتری ،دانشگاه علوم پزشکی 
1385،   176  
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  و رضا بررسی تطبیقی دعا و ارتباط آن با تسلیم

 در مثنوی معنوی مولوی و منطق الطیر عطار نیشابوری

 
 زادهعبداهلل مقامیان دکتر

 
 گروه زبان و ادبیات اارسی، واحد دزاوه، دانشگاه آزاد اسالمی، دزاوه، ایران

 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزاوه

 

 چکیده

کلمتت .اندهدعتتا را وستتیله خوانتتدن ختتدا و در خواستتت از او دانستتت عربتتی بتته معنتتای مایتتل ستتاختن  ایهدعتتا 
کالم است این عمل در قرآن و روایات بسیار مورد  .که جمع آن ادعیه است ،چیزی به سوی خود با صدا و 

که آن کید واقع شده است تا جایی  ار این عمل در متون عراانی نیز بسی. اندهبر شمرد هارا برترین عبادتتا
کید  که آنرا مفتاح مرادات و سبب برآمدن حاجات دانستبامیمورد توجه و تا  البته برای.اندهشد، تا جایی 

کتردن: از جملته  اندهمحقق شدن آن و رسیدن به مقامات و برکات آن شرایطی قایل شتد  یلقمته ،بنتدگی 
گرانستنو ادب عراتانی یعنتی مثنتوی معنتوی  ....حاله ده شکسته تضترع و زاری و ایتن عمتل در دو متتن 

نگارنتده در ایتن  .جاله الدین بل ی و منطق الطیر عطار نیشابوری هم بسیار متورد توجته بتوده استت مو نا
که از ثمرات دعاست را مورد بررسی قرار داده و  ه بتمقاله برآنست تا جایگاه دعا و ارتباط آن با تسلیم و رضا 

 .   نامی پرداخته شودآن در اندیشه این دو عار ،با ذکر مصادیق ،صورت تطبیقی به بررسی جایگاه
 

  منطق الطیر ،مثنوی معنوی ،رضا ،تسلیم ،دعا :کلید واژه
 

 مقدمه
و بتتترای آن تعتتتابیرم تلفی هماتتتون مغتتتز  ،دارد ایهدینتتتی متتتا جایگتتتاه ویتتته هتتتایدعتتتا در آموزه

کتار برد ،نور آسمان و زمین ،ستون دین ،سالح مومن ،عبادت ایتن واهه و  .انتدهکلید نجتات و... بته 
کتتار راتتته استتت 215آن  مشتتتقات دعتتا در  .بتتار در قتترآن در معنتتای اتترا خوانتتدن و دعتتوت بتته امتتری بتته 

کیتتد واقتتع شتتده استتت در  .قتتران و روایتتات بتته عنتتوان یکتتی از راههتتای ارتبتتاط بتتا ختتدا بستتیار متتورد تا
وسیله ااتزایش رزق و روزی و ابتزار داتع بتال و  ،رمز رستگاری ،برترین عبادت دعا به عنوان ،احادی 

گراتته انتداز سا لم مانتدن از شتر شتیطان و... توصتیب شتده استت و بترای آن شترایط و آدابتی در نظتر 
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اختال  در دعتا و انقطتاع  ،داشتن حالت خضتوع و خشتوع ،جمله   طلب از پروردگار با بیم و امید
کتار راتته استت و یکتی از توصتیه .از غیرو...  ایهدر متون عراانی ادب اارسی نیز این واهه اراوان بته 

کید عراانی  کته تردیتدی در آن میا باشد. از نظر عراا استتجابت دعتای بنتدگان امتری قطعتی استت 
یعنتی  [ادعوِن استجب لكم]اجابت داده است و ارمتوده    ینیست زیرا خداوند متعاه وعده

کتتنم شتتما را ) غتتاار    ادب عراتتانی  یاز ایتتن رهگتتبر دو عتتار  برجستتته .(60ب وانیتتد متترا تتتا اجابتتت 
کتتاب وزیتن مثنتوی و عطتار نیشتابوری اار سی یعنی مو نا جاله الدین محمد بل ی خصوصتا در 

کیتد ویته کتاب منطتق الطیتر تا در ایتن مقالته بعتد از  .بته امتر دعتا و شترایط و جایگتاه آن دارنتد ایهدر 
یفی از متون دسته اوه در باب دعتا و شترایط و آداب آن  هایبته جایگتاه دعتا در اندیشته ،آوردن تعار

عراانی مولوی و عطار نیشابوری پرداخته شده استت و یکتی از اثترات وا ی دعتا یعنتی مقتام رضتا و 
که خصوصا مو نا نظر ویه  در خصو  آن دارد به صورت تطبیقی بررسی شده است.  ایهتسلیم 

 دعا 
کتردن و نیاندر دعا دو معنتی استت  »   اندهدرتعریب دعا آورد ازمنتدخ نمتودن، و یکتی بنتدگی 

که قضاخ اجابت پید گر چنان باشد  گتردد یگر توقع اجابت. ا ش راته بود هم بندگی بته جتاخ آورده 
گردد  وگر قضاخ اجابتت پت د و لکتن بنتدگی بته یتایش نراتته باشتد متراد حاصتل نیو هم مراد حاصل 

کردن ارید و ثواب بندگی به حاصل آیجاخ آ کتردن چتاره ید. لا دعا  ضه است و بنده را از بنتدگی 
کردن ]بر[ خداخ است ست،ین  (425  1،ج1363،)ب اری. «و باز اجابت 

کته روا از آداب دعا آنست»  اندهدر آداب دعا آورد کننتد یتکه بده حاضر بود و غاال نباشد  ت 
که خداخ را بته غفلتت خوانتد دعتاء وخ مستتجاب یغامبر صّلی اهلل علیاز پ گفت بنده  که  ه و سّلم 

 (443  1374 ،)قشیری «نبود.
گفتودر  گفتتت »  انتدهشترایط دعتتا  کته ستتعد را  کتته لقمته وخ حتتاله بتتود  و از شتترامط دعتتا آنستت 

گفتتهیغامبر علیپ کتن تتا دعتاء تتو مستتجاب بتود[.و  کستب حتاله  کله الّصالة و الّستالم  د یتانتد دعتا 
 (443همان .)«[حاجت است و دندانهاء او لقمه حاله ]است

کتتالم معصتتومین و آموزه» ند و آن را بتتا تری بتترای دعتتا قامتتل شتتدهتتترویههعراتتانی جایگتتاه  هتتایدر 
کرده گونی بیان  گونا ند  نظیر مغز عبادت، سالح مؤمن، ستون دین، نتور آستمان و ترتعابیر و اوصا  

کلید نجات و  (283 - 282   2، ج1385)کاشانی، «ند.تر.. آورده.زمین، 
جتات. لتا ستالک دعتا مفتتاح مترادات استت و دعتا ستبب برآمتدن حا»نتد  ترهمانین آورده

رعتی دارد و احتیتاج ذاتتی ختود بتر حضترت غنتی حقیقتی عترض  باید ملی الدوام طریق نیازمندی م 



 180 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 (268  1394)کاشفی،  «حوادث و حوامج رجوع بدان درگاه نماید. ۀنماید و در هم
گفته کلو   (354  1374 ،.)قشیرید حاجت است و دندانهاء او لقمه حاله استیاند دعا 
کنتد بتضتّرع و دعا آنستشرط  کته  که بنده در حاه دعا شکسته ده باشد و انتدهگن، و دعتا   ،

کند با رهبت و خش که دعا .[ْفَيةً خُ اْدُعوا َربَُّكْم تََّضًُّْ َو ] -ت، لقوله تعالییزارخ  بستّر  آنست 
کته آواز بلنتد در دعتا اعتداستت، و اهلل تعتالی اعتتداء  کند، و بآهستگی و شکستگی، نه بآواز بلنتد، 

 (500 1 ج1371 ،)میبدی [إينَُّه َل حُیيبُّ اكُْمْلَتديين] قوه تعالییدر دعا دوست ندارد. 

 دعا در منطق الطیر و مثنوی معنوی 
کلیدی ترین مفتاهیم در دو منظومته از  ،باشتدمیمنطتق الطیتر و مثنتوی معنتوی  یدعا یکی از 

کتته در ادا مته بتتا ذکتتر مصتادیقی بتته جایگتتاه دعتتا در ایتن رهگتتبر نگتتاه مو نتا بتته دعتتا نگتاه ویتتهه ایستتت 
 شود.میاین دو عار  نامی و ارتباط آن با تسلیم و رضا پرداخته  یاندیشه

گراتتار عشتق دختتر ترستا میعطار در داستان شتیخ صتنعان )ستمعان(  کته شتیخ  گویتد وقتتی 
کردنتد تتا  اینکته شد مریدان دست به دعتا برداشتتند و از خداونتد خالصتی او را از ایتن عشتق طلتب 

که سا ر  سایر مریدان بود بعد از چهل شبانه گریته و زاری و تضترع تیتر دعتایش بته هتد  مریدی  روز 
 گوید میاجابت نشست. او 

 هتتتتتتتم چنتتتتتتتان تتتتتتتتا چتتتتتتتل شتتتتتتتبان روز تمتتتتتتتام
 جملتته را چتتل شتتب نتته ختتور بتتود و نتته ختتواب
کتتتتتتتتتتتتتتردن آن قتتتتتتتتتتتتتتوم لتتتتتتتتتتتتتتا   از تضتتتتتتتتتتتتتترع 
 سب پوشتتتتتتتتتتتتتتتتتان در اتتتتتتتتتتتتتتتتتراز و در اتتتتتتتتتتتتتتتتترود

 صتتتتتتتتب آخرا متتتتتتتتر آنتتتتتتتتک بتتتتتتتتود از بتتتتتتتتیش
 

 ستتتتتتتتر ن یایدنتتتتتتتتد هتتتتتتتتیچ یتتتتتتتتک از مقتتتتتتتتام 
 هتتتتم چتتتتو شتتتتب چتتتتل روز نتتتته نتتتتان و نتتتته آب
 در التتتتتک ااتتتتتتاد چتتتتتو شتتتتتی صتتتتتعب نتتتتتا 
کبتتتتتتتتتتود  جملتتتتتتتتتته پوشتتتتتتتتتتیدند از آن متتتتتتتتتتاتم 
 آمتتتتتتتتتتتدش تیتتتتتتتتتتتر دعتتتتتتتتتتتا انتتتتتتتتتتتدر هتتتتتتتتتتتد 

 

 (1506تا  1502)منطق الطیر/ 
 داند. مینشینی دلی و چلهگریه و زاری و لا  ۀعطار در ابیات با  دعا را  زم و بست

کتته از شتتیخ مهنتته )ابوالستتعید ابتتوال یر( متتیطتتار در جتتای دیگتتری حکایتتت پیرزنتتی را ع - آورد 
کارگشا باشد و او به خوشدلی و آرامش برسد او به شیخ میطلب دعایی   گوید میکند تا برای او 

یم  گتتتتتتتتتتر دعتتتتتتتتتتای ختتتتتتتتتتوش دلتتتتتتتتتتی آمتتتتتتتتتتوز
 

یتتتتتتتتتتتمبی   شتتتتتتتتتتک آن وردی بتتتتتتتتتتتود هتتتتتتتتتتتر روز
 

 (2455)منطق الطیر /
کتته دارو و ابتتزاری میویتتد  ایتتن دعتتا هتتیچ وقتتت مستتتجاب نگمیشتتیخ در جتتواب او  شتتود چتترا 

 خواهد و دارو و ابزار آن وصل به خداست. می
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 تتتتتتتتتتتتتتتا دوا نایتتتتتتتتتتتتتتد لدیتتتتتتتتتتتتتتد ایتتتتتتتتتتتتتتن درد را
 

کتتتتتتتتی روی باشتتتتتتتتد متتتتتتتترد را   ختتتتتتتتوش دلتتتتتتتتی 
 

 (2458)منطق الطیر/
گفتار جنید دربار که حکایت  کته  ۀعطار در حکایت بعد  کستی  خوشدلی استت در لاستخ بته 

 گوید میکند میخوشدلی طلب از او 
کتتتتتتتتی حاصتتتتتتتتل بتتتتتتتتودختتتتتتتتوش  دلی متتتتتتتترد 

کتتتتتته ندهتتتتتتد دستتتتتتت وصتتتتتتل لادشتتتتتتاه  تتتتتتتا 
 

کتتتتتتتتته او در ده بتتتتتتتتتود   گفتتتتتتتتتت آن ستتتتتتتتتاعت 
کتتتتتتتتتتتتتتامی راه  لتتتتتتتتتتتتتتای متتتتتتتتتتتتتترد تستتتتتتتتتتتتتتت نا

 

 (2461و2460)منطق الطیر/
آورد او اتصتتاه داممتتی بتته ختتدا را متتیعطتتار در ایتتن دو داستتتان بتته طتتور زیبتتایی تعریفتتی از دعتتا 

ی جدا ااتاده از خورشتید حقیقتت ترگوید  تا زمانیکه تو ذرهمیداند و میه شرط لبیرش دعای بند
هستی مراد تو مراد نامرادی استت و دعتای تتو مستتجاب نیستت، دعتا بترای بنتده زمتانی مستتجاب 

که وصاه یار دست بدهد.   است 
گره ۀمو نا دعا را  زم  گوید میداند و میگشای موانع و شدامد طّی  طریق سلو  و 

حتجتتتتتتتتتب  نیتتتتتتتتتک بنگتتتتتتتتتر انتتتتتتتتتدرین ای مم
کتتتتتتتته را ده لتتتتتتتتا  شتتتتتتتتد از اعتتتتتتتتتاله  هتتتتتتتتر 

 

 کتتتتتته دعتتتتتتتا را بستتتتتتت حتتتتتتتق بتتتتتتر استتتتتتتتجب 
 رود تتتتتتتتتتتا ذوالجتتتتتتتتتتالهمتتتتتتتتتتیآن دعتتتتتتتتتتااش 

 

 (2305و  2304 /3)
کتته در حجتاب مانتتدهمیمو نتا در ابیتتات بتا   کستی  ی خداونتد اجابتتت دعتا را بتته ترگویتتد  ای 

کرده است لا تو باید خدا را ب ت کردن وابسته  وانی و از او طلتب بکنتی و دعایتت را بته درگتاه او دعا 
کته  که خودش وعده داده استت  کتنم  «ادعتونی استتجب لکتم»بفرستی چرا  ب وانیتد مترا تتا اجابتت 

 شما را. 
کتتتتته متتتتتراد او  در بیتتتتتت دوم اعتتتتتتداه را در معنتتتتتای بیمتتتتتاری، علتتتتتت و عارضتتتتته آورده استتتتتت 

کتته تتتو  گویتتد  شتترط  زممیبتتاطنی و نفستتانی استتت. او  هتتایبیماری بتترای اجابتتت دعتتا آن استتت 
کته دعتای تتو تتا نتزد پروردگتار بتا   هایدرونت را از بیماری نفسانی و باطنی لا  بکنتی آنگتاه استت 

 رود. می
 گوید میدر جای دیگری 

م ختتتتتتتتتوش در دعتتتتتتتتتا  گتتتتتتتتتر نتتتتتتتتتداری تتتتتتتتتتو د 
 

 ختتتتتتتتتتتواه ز اختتتتتتتتتتتوان  صتتتتتتتتتتتفامیدو دعتتتتتتتتتتتا  
 

(3/ 179) 
گترم و حتاه ختوش داشتتن استت. او گتبارمیمو نا در این بیت شرطی بترای دعتا  د و آن نفتا 

گر تو این حاه را نداری از عاراان حقیقی ب واه برای تو دعا بکنند. می  گوید  ا
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کته مترا بته  179بیت با  یعنی بیت  ۀمو نا در ادام داتر سوم داستان امر حتق تعتالی بته موستی 
گناه نکرده که بدان دهان   ی را آورده است.تردهانی ب وان 

گنتتتاه  )ع(گویتتتد  خداونتتتد بتتته موستتتیمیاو  کتتته بتتتا آن دهتتتان  کتتته متتترا بتتتا دهتتتانی ب تتتوان  کتتترد  امتتتر 
کته ترنکرده گفت خداوندا من چنین دهانی ندارم. خداوند ارمود مرادم آنست  ی، موسی با تعجب 

گناه نکرده که تو با دهان آنها  کن دیگران برای تو دعا بکنند چرا  ء ولیتای یا به تعبیتر دیگتر از اترکاری 
کنند. که برای تو دعا   خدا ب واه 

آن بتتا  ۀیکتی از مبتانی اعتقتتادی ختود در خصتو  دعتا و رابطت 1923تتا  1905در ابیتات  تت موالنتا:
 گوید میآورد و میرضا را 

کتتتتتتار کّلتتتتتتی  کتتتتتته چتتتتتتون   ایتتتتتتن قتتتتتتدر بشتتتتتتنو 
 چتتتتتون قضتتتتتای حتتتتتق، رضتتتتتای بنتتتتتده شتتتتتد
 اتتتتتتتتی تکّلتتتتتتتتب نتتتتتتتتی پتتتتتتتتی متتتتتتتتزد و ثتتتتتتتتواب
تتتتتتتتتتود    زنتتتتتتتتتدگّی ختتتتتتتتتود ن واهتتتتتتتتتتد بهتتتتتتتتتر خ 

کجتتتتتت  ا امتتتتتتر قتتتتتتدم را مستتتتتتلکی استتتتتتتهتتتتتتر 
گتتتتتتتتنجمیبهتتتتتتتتر یتتتتتتتتزدان  یتتتتتتتتد نتتتتتتتتی بهتتتتتتتتر   ز

 هستتتتتتتتتتت ایمتتتتتتتتتتانش بتتتتتتتتتترای خواستتتتتتتتتتت او
کفتتتتتتتترش هتتتتتتتتم بتتتتتتتترای حتتتتتتتتق بتتتتتتتتود  تتتتتتتتتر  
 ایتتتتتتتن چنتتتتتتتین آمتتتتتتتد ز اصتتتتتتتل آن ختتتتتتتوی او
کتتتتتتتتته او بینتتتتتتتتتد رضتتتتتتتتتا  آنگهتتتتتتتتتان خنتتتتتتتتتدد 

کتتتش ختتتوی و خلقتتتت ایتتتن بتتتودتربنتتتده  یی 
 

کردگتتتتتتتتتتتارمی   نگتتتتتتتتتتتردد جتتتتتتتتتتتز بتتتتتتتتتتته امتتتتتتتتتتتر 
 خواهنتتتتتتتتتتتده شتتتتتتتتتتتد ۀحکتتتتتتتتتتتم او را بنتتتتتتتتتتتد
کتتتتته طبتتتتتع او چ  نتتتتتین شتتتتتد مستتتتتتطاببتتتتتل 

ّب  ل   نتتتتتتتتتتتتتی پتتتتتتتتتتتتتی ذوق حیتتتتتتتتتتتتتات  مستتتتتتتتتتتتتت 
 زنتتتتتتدگّی و مردگتتتتتتی پیشتتتتتتش یکتتتتتتی استتتتتتت

د نتتتتته از ختتتتتو  و رنتتتتتجمیبهتتتتتر یتتتتتزدان  تتتتتر   مم
 نتتتتتتتتتی بتتتتتتتتترای جّنتتتتتتتتتت و اشتتتتتتتتتجار و جتتتتتتتتتو
 نتتتتتتتتتتتتتتی ز بتتتتتتتتتتتتتتیم آنکتتتتتتتتتتتتتته در آتتتتتتتتتتتتتتتش رود
ستتتتتت و جتتتتتوی او یاضتتتتتت نتتتتتی بتتتتته جم  نتتتتتی ر
 هماتتتتتتتتتتتتو حلتتتتتتتتتتتتوای شتتتتتتتتتتتتکر او را قضتتتتتتتتتتتتا
 نتتتتتتتتی جهتتتتتتتتان بتتتتتتتتر امتتتتتتتتر و ارمتتتتتتتتانش رود 

 

که ایتربنده آیا  شود مینگونه اخالقی داشته باشد جهان هستی مطیع او نی 
کتته  کامتتل استتت  کتتالم ابتتن عربتتی در متتورد انستتان  کتتان میایتتن مستتاله نتتا ر بتته ایتتن  گویتتد  و قتتد 

ح  مسوی    روح  ایه  و حق تعتالی جهتان را لدیتد بیتاورد جمل ب  کّله و جود  ش  گتی الحّقم اوجد العالم 
کامل است.گوید  رومیروح و س ا کالبدی بی  ح این جهان انسان 

کنتتتتتتتتتد او یتتتتتتتتتا دعتتتتتتتتتا  لتتتتتتتتتا چتتتتتتتتترا  بتتتتتتتتته 
 متتتتتتتتتتتتترخ او هتتتتتتتتتتتتتم متتتتتتتتتتتتترخ  ارزنتتتتتتتتتتتتتدان او
تتتتتتتتتتتتتتتتتر  آن باواتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتتتتتتزع ارزنتتتتتتتتتتتتتتتتتدان ب 
گویتتتتتتتتتتد دعتتتتتتتتتتا  ا  مگتتتتتتتتتتر  بتتتتتتتتتتا چتتتتتتتتتترا 
 آن شتتتتتفاعت و آن دعتتتتتا نتتتتته از رحتتتتتم ختتتتتود

 قضتتتتتتتتا  ایتتتتتتتن خداونتتتتتتتد ای بگتتتتتتتردان هکتتتتتتت 
گلتتتتتتتو  بهتتتتتتتر حتتتتتتتق پیشتتتتتتتش چتتتتتتتو حلتتتتتتتوا در 

 نتتتتتتتتواچتتتتتتتتون قطتتتتتتتتایب پتتتتتتتتیش شتتتتتتتتیخ بی
 در دعتتتتتتتتتتتتتتا بینتتتتتتتتتتتتتتد رضتتتتتتتتتتتتتتای دادگتتتتتتتتتتتتتتر

تتتتتتتتتتد ۀکنتتتتتتتتتتد آن بنتتتتتتتتتتدمی ش   صتتتتتتتتتتاحب ر 
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 رحتتتتم ختتتتود را او همتتتتان دم ستتتتوخته استتتتت
 دوزخ اوصتتتتتتتتتتتتا  او عشتتتتتتتتتتتتق استتتتتتتتتتتتت و او
تتتتتی شتتتتتناخت  ک  روقتتتتتی  روقتتتتتی ایتتتتتن ام  هتتتتتر ط 

 

 کتتتتته چتتتتترار عشتتتتتق حتتتتتق ااروختتتتتته استتتتتت
 ستتتتوخت متتتتتر اوصتتتتتا  ختتتتود را متتتتتو بتتتتته متتتتتو
 جتتتتتتز دقتتتتتتوقی تتتتتتتا دریتتتتتتن دولتتتتتتت بتاختتتتتتت

 

 (1923تا  1905 /3)
گتروه تقستیم مو نا اولیاء و عارا - هتل دعتا و دیگتری اولیتایی کنتد  یکتی اولیتاء امیان را به دو 

دهند چه آنها دعا را نیز نوعی اعراض به اعتل میکه اهل دعا نیستند و به حکم و قضای الهی رضا 
 دانند.میحق تعالی 

گترایش و توجته بنتده  که مقصود از دعا و نیایش در اینجا مطلق  باید به این نکته توجه داشت 
کته همت  ۀبه خالق متعاه نیست، چه در ایتن بتاب هتیچ عتارای منکتر ایتن حقیقتت بتدیهی نیستت 

ند، بلکته منظتور از دعتا ترموجودات سر تا لا نسبت به حضرت حق تعالی دارای اقر ذاتتی و صتفاتی
و نیتتایش در اینجتتا صتتر   ستتواه جهتتت راتتع بتتال و قضتتایی مقتتّدر استتت. در ایتتن زمینتته شتتماری از 

اختیتتار »گویتتد  میداننتتد. چناناتته قشتتیری از قتوه یکتتی از آنتتان میمنتتاای مقتتام رضتا  عاراتان دعتتا را
(. لتیکن امتام محّمتد 438  1374)قشتیری، . «وقتت ۀآناه در ازه راته استت، تتو را بهتتر از معارضت

که دعا را مناای مقام رضا به قضتای الهتی ن دانتد، چته او دعتا را میغزالی از آن دسته عراایی است 
شتتتمرد و آن را مفتتتتاح مکاشتتتفات روحتتتانی تلّقتتتی میای ده و رّقتتتت قلتتتب و خشتتتوع موجتتتب صتتتف

کوز»گوید  میکند. او می که حمل  آب برای راع عطش، معارض توّکتل بته ختدا نیستت،  ۀهمانطور 
گتر بنتده علتل و استباب طبیعتی را در طتوه اراده و  دعا نیز مناای رضا بته قضتای الهتی نیستت، چته ا

 (. 343- 341   1386)غزالی،  «کند.میبا توّکل و رضا تعارضی پیدا نمشیت الهی ببیند هرگز 
 شمرد میمو نا نیز با همین نظر موااق است و دعا را در همه حاه بر بندگان  زم 

کتتتتتتتردن متتتتتتتدار  ای اختتتتتتتی دستتتتتتتت از دعتتتتتتتا 
 

کتتتتتتتار   یتتتتتتتت چتتتتتتته   بتتتتتتتا اجابتتتتتتتت یتتتتتتتا رد  او
 

(6/ 2344) 
که دعا را معار  دانند میض مقام رضا ابیات زیر در بیان اولیایی است 

 شناستتتتتتتتتتتتتم ز اولیتتتتتتتتتتتتتامیقتتتتتتتتتتتتتوم دیگتتتتتتتتتتتتتر 
کتتتتتتتتتتتترام کتتتتتتتتتتتته هستتتتتتتتتتتتت رام آن   از رضتتتتتتتتتتتتا 
 در قضتتتتتتتا ذوقتتتتتتتی همتتتتتتتی بیننتتتتتتتد ختتتتتتتا 
گشتتتتتتتتود  حستتتتتتتتن  نتتتتتتتتی بتتتتتتتتر ده ایشتتتتتتتتان 

 

 کتتتتتتتته دهانشتتتتتتتتان بستتتتتتتتته باشتتتتتتتتد از دعتتتتتتتتا 
 جستتتتتتتتتن داتتتتتتتتع قضاشتتتتتتتتان شتتتتتتتتد حتتتتتتتترام
کتتتتتتتردن ختتتتتتتال   کفرشتتتتتتتان آیتتتتتتتد طلتتتتتتتب 

 کبتتتتتتتتود ۀکتتتتتتتته ن وشتتتتتتتتند از غمتتتتتتتتی جامتتتتتتتت
 

 (1883تا  1880 /3)
 آورده شود  سبت نیست در این قسمت تعریفی از تسلیم و رضامنابی
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  رضا
کتته یتتقتتت عبودیار حقیتتة ال تتروج متتن ا ختّیتتقتتة العبودیحق»کتته   انتتدهدر تعریتتب رضتتا آورد ت 

که اختیرضا باشد خروج از اخت ت مقامینها گبارد و بتمتام یار است  کرده و بحق وا ار خود را سلب 
 (104  1370 ،)خوشنویا «ارات حق و مقدرات راضی باشدیاخت

گفته رسد. و رضا مقتامی رضا می نت در وخ حاصل شد، به مقامیچون طمهن» اند همانین 
[ و ثمره توبت نصوح. و بعد از آن در نفا سالك تامب خو  و رجا  تاهر شتود. ختو  عالی ]است

دو مقتتام استتتقامت  ن هتتریتتب، بتته ستتبب ایتتدارد. و تادارد. و رجتتا او را بتتر ختتو  متتیاو را بتتر توبتته متتی
 (182  1375 ،)اصفهانی. «ردیلبمی

که ده منشرح شتود. و انشتراح مقام» که  اندهونیز در تعریفی دیگر آورد  رضا، آنگه حاصل شود 
کنتتد. و از نتتور یقتتیده از نتتور  کنتتد. و از بصتتین بصتتیقتتین توّلتتد  [ رت ده، رضتتا. ]و چتتونیرت ده توّلتتد 

کتتتته از محبتتت . «وب بتتتته وخ رستتتد در موقتتتتع رضتتتا و احمتتتتاد ااتتتتتدمحّبتتتت حاصتتتتل شتتتود، هتتتتر اعتتتل 
 (187  1375،)اصفهانی

کته یتك مقتام استت زیتت هتر دو یترضتا و مقتام حر بدانکته مقتام» همانین ذکتر شتده استت  را 
کتته او را هتتر دو طتتر  مقابتتل و یتتار استتت و متتراد از تتترا اختیتترضتتا عبتتارت از تتترا اخت مقتتام ار آنستتت 

کستان یك او یتات و ممتات بته نزدیتو صتحت و مترض و حشتی یعنتی تتوانگرخ و درویکسان باشد ی
ل و بترودت یتجب( حترارت زن13)دهتر/ [َليََرْوَن فييها َوْمساً َو َل َزْمَهريينراً ]نست معنتی  یباشد ا
د.و مقتام یتکسان نمایعنی حرارت مراد و قبوه و برودت نامرادخ و رد او را یکی باشد یش او یکااور پ

که هر دو طر  یمراد از آزادخ و قطع پ وند است ویت و آزادخ قطع پیحر . «کسان باشتدیوند آنست 
 (146  1386، )نسفی

گفت که به مرتبه رضا رس»  اندهو  کرده و داده خدا راضی شد، بال شّك چنتیهر  کستی ید و به  ن 
ع معتتانی بنتتدگی در معنتتی رضتتا جمتتع استتت. یتتمرضتتّی ختتدا استتت و ختتدا از او راضتتی استتت، و جم

که به مرتبهی  (540  1377 ،)گیالنی. «ده استیرس بندگی ع مراتبید، به جمیرضا رس عنی  هر 
که به بند کرامات و مقاماتی   کته  انتدهبه مقتام رضتا رستیده عنایتت میشتود آورد ۀدر خصو  

کتته را بتته مقتتام» کنتتیدیرضتا رستتان هتر  کرامتتت اضتتیم او را ستته عطتتا روزخ  کنتتیم و سته    شتتکرخ میلت 
که جهل با وخ نیق دهیتوا کتار نبتود[. و یق ذکر خود دهتیزد. ]و توایامیم،  کته اراموشتی را بتا آن  مش 

کن نتد. و چتون مترا بته دوستتی یم،کته دوستتی متا را بتر دوستتی خلتق بگ یبه محبتتی او را م صتو  
رم و در زمتره دوستتان ختودش جتاخ دهتم، و دوستتی او را در ده خلتق یرد، من او را به دوستتی لتبیگ

ده یزخ از ملکتتوت پوشتتیتتم، تتتا بتتر وخ چیو جتتاله ختتود بگشتتاد ب رگتتییتتده ده او را بتته دیتتااکتتنم، و د
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ی روز، یر او باشتتم. و در روشتتنایکی شتتب شتتبهت، شمشتتیاز علتتم ختتا  خلتتق متتن. و در تتتار نمانتتد
 (148  1378)همدانی، . «محدث او

گردن نهادن به قضا یا امتر ش صتی استت و در » تسلیم در لغت مصدر باب تفعیل و به معنی 
کتتتردن در نامالیمتتتات استتتت و یتتتا اصتتتطالح صتتتوای ان انقیتتتاد نستتتبت بتتته امتتتر ختتتدا و تتتتر  اعتتتتراض 

گفتهترگفته آنکته ند تستلیم ثبتات در برابتر نت وه بالیاستت بیترند  تسلیم، استقباه از قضاست، باز 
 (696   1، ج1862)التهانوی،  «تغییری در  اهر و باطن ش   رخ دهد.

گفته  ین مرتبه در سیر ای اهلل است با ایتنترحکم خدا و عالی تسلیم و رضا انقیاد به»ند  ترباز 
 (82  1379)کاشانی،  «دانند.میسیر عامه  ۀین درجترحاه برخی صوایان تسلیم را عالی

 تسلیم و رضا )راضی به رضای الهی(
کترم(  315)شیخ صتنعان( و  1452رضا در منطق الطیر در دو جا در ابیات  ۀواه )نعتت رستوه ا

کار راته  کته در تعتابیر و تعتاریب صتوایه و عراتا به  که هیاکدام معنا و مفهوم و تعریب رضتا  است 
کتته در مفهتتوم رضتتا و تستتلیم شتتدن و هایهتتد. امتتا عطتتار حکایتتات و داستتتانمیآمتتده استتت را ن ی را 

راضتتی بتتودن بتته خواستتت خداونتتد استتت را در منطتتق الطیتتر آورده استتت از آنجملتته استتت حکایتتت 
ّکتتا کتته از نتتهاد ا تتبی را در ختتواب ب رگتتی  کتته بای یتتد و ترم  کتته او را مقتتتدای ختتود قتترار می  بتتود  بینتتد 

که او تعبیر خواب را جویتا می گفتته میدهند زمانی  کته همتمیشتود بته او  پیتران جتز بای یتد از  ۀشتود 
که راضی و تسلیم به آناه به او   دهیم است میمن طلب و خواستی دارند و تنها بای ید است 

 ، متتتتتتترد متتتتتتترد خاستتتتتتتتبای یتتتتتتتد از جملتتتتتتته
 

کتته متتا را خواستتت هتتیچ از متتا ن واستتت   زان 
 

 (2529)منطق الطیر/
کتته  یه حتتق را بتته »گوینتتد  میایتتن ستت ن نتتا ر بتته ستت نی در متتورد بای یتتد استتت  احمتتد خضتترو

گفت  یا احمد! هم که  کته مترا میمردم از من آرزوها  ۀخواب دید   «خواهتد.میخواهند مگر ابوی یتد 
 (706  1374 )قشیری،

 گوید میشود و مین خواجه از این حر  برآشفته آ
 متتتتتتتن ز تتتتتتتتو چتتتتتتتون ختتتتتتتواهم و درد  تتتتتتتتو نتتتتتتته
 آناتتتتتته ارمتتتتتتایی متتتتتترا آن استتتتتتت خواستتتتتتت
کتتتتتتتتتهی نتتتتتتتتته راستتتتتتتتتتی باشتتتتتتتتتد متتتتتتتتترا  نتتتتتتتتته 
 آناتتتتتتتتتته ارمتتتتتتتتتتایی متتتتتتتتتترا آن بتتتتتتتتتتا بتتتتتتتتتتود
 زیتتتتتتتن ستتتتتتت ن آن هتتتتتتتر دو شتتتتتتتیخ  محتتتتتتتترم

 

 یتتتتتتا تتتتتتتو را چتتتتتتون ختتتتتتواهم و متتتتتترد تتتتتتتو نتتتتتته  
 کتتتتتار  متتتتتن بتتتتتر واتتتتتق ارمتتتتتان استتتتتت راستتتتتت

کتتتتتتتیم تتتتتتتت  ا خواستتتتتتتتی باشتتتتتتتد متتتتتتترا متتتتتتتن 
 بنتتتتتتتتده را راتتتتتتتتتن بتتتتتتتته ارمتتتتتتتتان بتتتتتتتتا بتتتتتتتتود
 مستتتتتتتتتتتقیم دادنتتتتتتتتتتد بتتتتتتتتتتر ختتتتتتتتتتود  جتتتتتتتتتترم

 

 (2531)منطق الطیر/ 
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که آن شیخ  گوید  ای خدای من خواست من تمامتا  خواستت تتو استت و متن راضتیم میوقتی 
کته تتو  کتته چتون بته مقتام تستلیم رستیده استت آن دو شتیخ محتتترم میبته آناته  ختواهی آنگتاه استت 

 دهند. میای ید و ترمبی او را رهبر خود قرار یعنی ب
 گوید میاو در ادامه 

 بنتتتتتتتتده چتتتتتتتتون پیوستتتتتتتتته بتتتتتتتتر ارمتتتتتتتتان رود
گتتتتتتتتتتتزا   کتتتتتتتتتتته از روی   بنتتتتتتتتتتتده نبتتتتتتتتتتتود آن 
 بنتتتتتتتتتتده وقتتتتتتتتتتت  امتحتتتتتتتتتتان آیتتتتتتتتتتد لدیتتتتتتتتتتد

 

 بتتتتتتتتتا خداونتتتتتتتتتدش ستتتتتتتتت ن در جتتتتتتتتتان رود 
 زنتتتتتتتتتتتتتتتد از بنتتتتتتتتتتتتتتتدگی پیوستتتتتتتتتتتتتتتته   می

کتتتتتتتتن تتتتتتتتتا نشتتتتتتتتان آیتتتتتتتتد لدیتتتتتتتتد   امتحتتتتتتتتان 
 

 (2538تا2536)منطق الطیر /
که در ابیات  آورده استت جتداه دو مرقتع پتوش را  1956تا  1950عطار در ضمن حکایتی دیگر 

 گوید میکند. او میکه در سلک دراویش و صوایه بودند بیان 
 در خصتتتتتتتتتتتتتتتومت آمدنتتتتتتتتتتتتتتتد و در جفتتتتتتتتتتتتتتتا
کنجتتتتتتی بتتتتتترد بتتتتتتاز  قاضتتتتتتی ایشتتتتتتان را بتتتتتته 

کرده ۀجامتتتتتتتتتتتتت  یتتتتتتتتتتتتتدترتستتتتتتتتتتتتتلیم در بتتتتتتتتتتتتتر 
 گتتتتتتتر شتتتتتتتما ایتتتتتتتن جامتتتتتتته را اهتتتتتتتل آمدیتتتتتتتد

کتتتتتتته قا  م نتتتتتتته متتتتتتترد معنتتتتتتتوی ترضتتتتتتتیمتتتتتتتن 
 

 دو مرقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع پتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوش در دار قضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا 
 گفتتتتت صتتتتوای ختتتتوش نباشتتتتد جنتتتتو ستتتتاز

کرده  یتتتتتدترایتتتتتن خصتتتتتومت از چتتتتته در ستتتتتر 
 در خصتتتتتتتتتتومت از ستتتتتتتتتتر جهتتتتتتتتتتل آمدیتتتتتتتتتتد

 دارم قتتتتتتتتتتوی متتتتتتتتتتیزیتتتتتتتتتتن مرقتتتتتتتتتتع شتتتتتتتتتترم 
 

کته میکند و میعطار لباس بندگی و صوایه را لباس تسلیم در برابر خدا معرای  کستی  گوید  
کته ایتن لبتاس، لبتاس عاشتقان  لباس تسلیم و رضا بر تن دارد اهتل م اصتمه و جتداه نیستت چترا 

کنید  ید آنرا از تن به در  گر این لباس مقدس را قابلیت ندار  واقعی است ا
 هتتتتتتتتتتر دو را بتتتتتتتتتتر اتتتتتتتتتترق مقنتتتتتتتتتتع داشتتتتتتتتتتتن
کتتتتار عشتتتتق   چتتتتون تتتتتو نتتتته متتتتردی نتتتته زن در 

 

 بتتتتتتتته بتتتتتتتتود زیتتتتتتتتن ستتتتتتتتان مرقتتتتتتتتع داشتتتتتتتتتن 
کتتتتتتترد حتتتتتتتل استتتتتتترار عشتتتتتتتق   کتتتتتتتی تتتتتتتتوانی 

 

کستتی نبایتد باشتتد و بتته میتستتلیم و رضتتا را لباستی مقتتدس و لتتا   او لبتاس کتته بتتر تتن هتتر  دانتد 
کنوعی توصیه می که مقتام آنهت ایهکند  کارهایی  گر در سلک اهل رضا وارد شدی از  ا سالک رهرو ا

 کند باید ب رهیزی.میدار را خدشه
کّلی و شامل هم که مفهومی  ر  ق  اعتقتاد ۀمو نا نیز مفهوم اوق را  شتود و از میی اهتل تصتو  ا 

لتبیرد و راضتی بته رضتای الهتی بتودن و دم بته شتکایت نگشتودن را از ب رگتترین میمقامات استت را 
 گوید میکند او میداند و توصیه بدان میاضایل و مقامات سالک الی اهلل 

 نتتتتتتتاخوش  او ختتتتتتتوش بتتتتتتتود در جتتتتتتتان متتتتتتتن
 عاشتتتتتتقم بتتتتتتر رنتتتتتتج ختتتتتتویش و درد ختتتتتتویش

 جتتتتتتتتتان اتتتتتتتتتدای یتتتتتتتتتار ده رنجتتتتتتتتتان متتتتتتتتتن 
 بهتتتتتتتتتر خشتتتتتتتتتنودّی  شتتتتتتتتتاه اتتتتتتتتترد ختتتتتتتتتویش
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 چشتتتتتتم ختتتتتتا  غتتتتتتم را ستتتتتترمه ستتتتتتازم بهتتتتتتر
کتتتتتتتان از بهتتتتتتتر او بتتتتتتتا رنتتتتتتتد خلتتتتتتتق  اشتتتتتتتک 

 کنممتتتتتتتیمتتتتتتتن ز جتتتتتتتان  جتتتتتتتان شتتتتتتتکایت 
 

گتتتتتتتوهر پتتتتتتتر شتتتتتتتود دو بحتتتتتتتر چشتتتتتتتم  تتتتتتتتا ز 
 گوهرستتتتتتتتتتت و اشتتتتتتتتتتک لندارنتتتتتتتتتتد خلتتتتتتتتتتق

کی روایتتتتتتتتتت   کنممتتتتتتتتتیمتتتتتتتتتن نتتتتتتتتتیم شتتتتتتتتتا
 

 (1781تا  1777 /1)
دانتد مییر بنده و شیرین بترای اولیتاء الهتی او در جای دیگری بال و امتحان الهی را سبب تطه

گر به بالی الهی و ابتالمات خداوندی راضی باشی آن ابتالمات و بالها برای تتو شتیرین میو  گوید  ا
 شود لا تو باید راضی باشی میو صحت ب ش 

 عیتتتتتتتتتتتتتتتتار ایهتتتتتتتتتتتتتتتتتابی رضتتتتتتتتتتتتتتتتا دمیور ن
 کتتتتتتته بتتتتتتتالی دوستتتتتتتت تطهیتتتتتتتر شماستتتتتتتت
 چتتتتتتتون صتتتتتتتفا بینتتتتتتتد بتتتتتتتال شتتتتتتتیرین شتتتتتتتود

 نتتتتتتتتد ختتتتتتتتویش را در عتتتتتتتتین متتتتتتتتاتبتتتتتتتترد بی
 

 ختیتتتتتتتتارترگتتتتتتتتر ختتتتتتتتدا رغبتتتتتتتتت دهتتتتتتتتد بی 
 علتتتتتتتتتتتتم او بتتتتتتتتتتتتا ی تتتتتتتتتتتتتدبیر شماستتتتتتتتتتتتت
 ختتتتوش شتتتتود دارو چتتتتو صتتتتحت بتتتتین شتتتتود
 لتتتتتتتتتا بگویتتتتتتتتتد  اقتلتتتتتتتتتونی یتتتتتتتتتا شتتتتتتتتتقات

 

 (109تا  106 /4)
 گوید میدر جای دیگری 
گاه از تسلیم بودن و رضا دادن به قضای الهی دلگیر و خسته مشتو خدا هیچ ۀای انسان و بند

که این از وسوسهو د کردن خداوند مباش  شیطان است لتا بته ختدا اعتقتاد و  هایرصدد امتحان 
گردن نه و از وسوسه کن. او  هایایمان داشته باش و به خواست او   گوید میشیطان دوری 

 ایتتتتتتتن امتحتتتتتتتان چتتتتتتتون آمتتتتتتتدت ۀوسوستتتتتتت
 چتتتتتتتتون چنتتتتتتتتین وستتتتتتتتواس دیتتتتتتتتدی زود زود

کتتتتتتتتتتتن از اشتتتتتتتتتتتک  روانستتتتتتتتتتتجده  گه تتتتتتتتتتتتر 
تتتتتتت امتحتتتتتتا ک   ن مطلتتتتتتوب شتتتتتتدآن زمتتتتتتان 

 

گتتتتتتتتتردن زدت  کامتتتتتتتتتد و  تتتتتتتتتد  دان   ب تتتتتتتتت  ب 
گتتتتتتتتتترد و درآ انتتتتتتتتتتدر ستتتتتتتتتتجود  بتتتتتتتتتتا ختتتتتتتتتتدا 
گمتتتتتتتان  کتتتتتتتای ختتتتتتتدا تتتتتتتتو وارهتتتتتتتانم زیتتتتتتتن 
تتتتتتتّروب شتتتتتتتد  مستتتتتتتجد دیتتتتتتتن تتتتتتتتو، پتتتتتتتر خ 

 

 (387تا  384 /4)
کردن حضرت حق به واسط گاه خیاه باطل امتحان  عتدم اطمینتان تتو بته  ۀبیت آخر یعنی هر 

کته مستجد دیتن تتو پتر از  تّروب شتده استت. یعنتی تتو بایتد بته ختدا او پیش آمد بتدان  گیتاه ویرانگتر خ 
 گوید میاطمینان داشته باشی و درصدد امتحان خداوند برنیایی. او در جای دیگری 

یتتتتتتتتم بتتتتتتتتا ایتتتتتتتتن ختتتتتتتتا  متتتتتتتتا هاعشتتتتتتتتق  دار
 

 ز آنکتتتتتتته ااتتتتتتتتاده استتتتتتتت در قعتتتتتتتبه رضتتتتتتتا 
 

(4/ 1002) 
کی عشتق  هایما به انسان کته او بتمتیاتروتن و خاضتع و ختا یم چترا  ه مقتام رضتا نامتل شتده ورز

گوار رضا بدهد محبوب حتق  گوارا و چه نا که به قضای الهی چه  است و تسلیم حق شده است هر 
کماه بشری نامل   شود. میاست و سوار بر مرکب رضا به مقامات با ی انسانی و 
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که بترای جلتوگیری از اطالت هتا کتالم از ذکتر تمتامی آن ۀمو نا در این خصو  ابیات اراوانی دارد 
شود چه البته همگی مفهوم تسلیم بتودن و رضتا بته رضتای الهتی دادن دارنتد و بته ذکتر مینظر صر 

یم به عنوان مثاه میبرخی از آنها   پرداز
کتتتتتتتتته انتتتتتتتتتدر هتتتتتتتتتر قضتتتتتتتتتا  بتتتتتتتتتاز ارمتتتتتتتتتود او 

 
 متتتتتتتتتتر مستتتتتتتتتتلمان را رضتتتتتتتتتتا بایتتتتتتتتتتد رضتتتتتتتتتتا 

 

(3/1363) 
 یا

گشتتتتتتتتتتتاینده ختتتتتتتتتتتدا  قفتتتتتتتتتتتل ز اتستتتتتتتتتتتت و 
 

 دستتتتتتتتتتت در تستتتتتتتتتتلیم زن و انتتتتتتتتتتدر رضتتتتتتتتتتا 
 

(3/ 3073) 
 یا 

م و اعتتتتتتتتتتتتراض از متتتتتتتتتتتا براتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتّل  س     نم
 

 آیتتتتتتتد از مفقتتتتتتتود زاتتتتتتتتمیچتتتتتتتون عتتتتتتتوض  
 

(3/1875) 

گیری  نتیجه 
کته در اندیشت و بترای آن  هتر دو عتار  نتامی مطترح ۀدعا یکی از لوازمات تقّرب به درگتاه الهتی استت 

گراتتته شتتد کاااتتات نفستتانی، اتصتتا لوازمتاتی در نظتتر  گنتاه و  ه داممتتی بتته ختتدای هماننتتد   لتتاکی، دوری از 
گستتتردگی مفتتاهیم .حتتّی، دوری از حتترام و .. آناتته مشتت   استتت در ایتتن موضتتوع و مفهتتوم جتتدای از 

کتته امتتری طبیعتتی استتت نظتتر عطتتار و مولتتوی یکستتان استتت و دعتتا را  زمتت ستتلو  و تقتتّرب الهتتی  ۀمثنتتوی 
کتته مشتتاهده شتتدمی کتته یکتتی دعتتا را درم داننتتد. همانگونتته  گتتروه م تلتتب  قتتام رضتتا  زم و دو نظریتته از دو 

کته دعتا را توأمتان بتا میدعتا را غیتر زم  هابعضی کته نظتر مولتوی نظتری بینتابین استت  دانستتند آورده شتد 
دانتتتد موااتتتق بتتتود در منطتتتق الطیتتتر و مثنتتتوی معنتتتوی یکتتتی از مهمتتتترین مبتتتانی و میرضتتتا  زم و ضتتتروری 

که مقام رضا و تسلیم در مقابتل امتر خداونتدی  و شتدامد پتیش آمتده استت، آورده مقامات سلو  الی اهلل 
کلی یعنی رضا و تسلیم در مقابل امتر خداونتدی تفتاوتی در دیتدگاه دو عتار  بت رخ  شده است در مفهوم 
کتاربرد  کتار راتته مثنتوی معنتوی چته در  کمّیتت و مصتادیق بته  یعنی عطار و مولوی نیست ولی از جهتت 

کتاربردی رضتای الهتی از بستامد بتا  ۀواه تری برختوردار استت، ضتمن اینکته مو نتا بتا رضا و چه در مفهوم 
کته بته یتک نمونته اشتاره شتد هماننتد ارتبتاط دعتا و رضتا، مفهتوم  گریزی به برخی عقاید رایتج در آن روزگتار 

استتتد ه و بیتتان نظتترات م تلتتب  ۀی بتته مقتتام رضتتا ب شتتیده استتت. ایتتن نمونتتترو ملمتتوس ترکتتاربردی
که انسان عالوه بر نظتر مولتوی بتا نظترات ستایرین هتم  حقیقتا  یکی از ویهگیهای مهم مثنوی معنوی است 

کّلیتتت موضتتوع هتتر دو مقامتتات دعتتا و میآراء نیتتز صتتورت  ۀآشتتنا و بتته نتتوعی مقایستت گیتترد. بتته هتتر حتتاه در 
  دانند و بر آن به شدت تاکید دارند.میتسلیم و رضا را از با ترین مقامات 



 189 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 منابع 
کریم -  ی،قم ایران.رتمهدی الهی قمشه مترجم. قرآن 
 مترجم سید جعفر شهیدی، تهران. علمی و کاربردی (.1368) نهج البالغه -
 . تهران، ایران  مرکز انتشارات علمی و ارهنگی.جامع االسرار(. 1368آملی، سید حیدر. ) -
 تهران، ایران  اتشارات روزنه. .ن  النصوص(. 1375) .تتتتتتتتتتتتتتتت -
 .طحیاء التراث العربیم.(. اتوحات مکیه. بیروت، لبنان  دار  1994. )ابن عربی، محی الدین -
گلشن رازه.ق.(.  1312اسیری  هیجی، محمد. ) -  . بمبلی، هند.مفاتیح االعجاز فی شرح 
. تهران، ایران  انتشتارات علمتی ترجمه عوارف المعارف سهروردی(. 1375اصفهانی، ابومنصور. ) -

 و ارهنگی تهران.
کبر آبادی، و - کبر آبادی. لکنهو.شرح مثنویلی محمد. ) چاب سنگی (. ا  . ولی محمد ا
. بیتروت، لبنتان  مؤسستة األعلمتی مصتباح الشتریعهه.ق.(. 1400محمد الصادق. ) امام جعفر بن -

 للمطبوعات.
کرمتان، ایتران  انتشتارات ختدمات ارهنگتی مناجتات نامته(. 1382انصاری، خواجه عبتداهلل. ) -  .

 کرمان
ی - . تهتتتران، ایتتتران  انتشتتتارات رمتتتز و داستتتتانهای رمتتتزی در ادب فارستتتی(. 1383ان، تقتتتی.)پورنامتتتدار

 علمی و ارهنگی.
کلکته، هند.کّشاف اصطالحات الفنونم.(.  1862محمدعلی الفاروق. ) ،تهانوی -  . 
حمتتتد. ) - . تهتتتران، ایتتتران  پژوهشتتتگاه علتتتوم انستتتانی و مطالعتتتات کنتتتوز الحکمتتته(. 1387جتتتام، ا 

 ارهنگی تهران.
(. ا نسان الکامل ای معراة ا واخر و ا وامتل. قتم، ایتران  انتشتارات 1392جیلی، عبدالکریم. ) -

 آیت اشراق.
. تهتتران، ایتتران  انتشتتارات مستتتوای مقامتتات عارفتتان )ایینتته بینایتتان((. 1370خوشتتنویا، احمتتد. ) -

 تهران.
کریم. ) -  شارات اطالعات.. تهران، ایران  انتشرح جامع مثنوی معنوی(. 1383زمانی، 
کامتتل محتتی التتدین ابتتن عربتتی(. 1392گتتل بابتتا. ) ،ستتعیدی - . محمتتود محمتتود ترجمتته رستتاله انستتان 

 الغراب. تهران، ایران  انتشارات جامی.
کدکنی، محمد رضا. ) - . تهتران، ایتران  انتشتارات منطتق الطیتر )شترح و تصتحیح((. 1383شفیعی 

 س ن.



 190 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 . تهران، ایران  انتشارات زّوار.مثنوی شریف شرح(. 1367اروزانفر، بدیع الزمان. ) -
بوالقاسم -  . تهران، ایران  نشر علمی و ارهنگیرساله قشیریه(. 1374) .قشیری، ا 
. متتترجم منتتوچهر صتتدوقی. تهتتران، شتترح بتتر فصتتوص الحکتتم ابتتن عربتتی(. 1363قیصتتری، داوود. ) -

 ایران  مؤسسه مطالعات و تحقیقات ارهنگی تهران.
 . تهران، ایران  انتشارات الزهرا.شرح منازل السائرین(. 1379لرزاق. )کاشانی، عبدا -
کافی(. 1387محمد بن یعقوب. ) کلینی رازی، -  . تهران، ایران  انتشارات جهان آرا.اصول 
 . تهران، ایران  انتشارات علمی و ارهنگی.منطق الطیر(. 1374گوهرین، صادق. ) -
  . قم، ایران  انتشارات پیام حقو شرح مصباح الشریعهترجمه (. 1377گیالنی، عبدالرزاق. ) -
. بیتتروت، لبنتتان  دار احیتتاء بحتتار االنتتواره.ق.(. 01403مجلستتی، محمتتد بتتاقر بتتن محمتتد تقتتی.)  -

 العلوم
کبیر.کشف االسرار و عد  االبرار(. 1371میبدی، رشیدالدین. ) -  . تهران، ایران  انتشارات امیر 
 . تهران، ایران  انتشارات طهوری.کشف المحجوب(. 1375هجویری، ابوالحسن علی. ) -
 . تهران، ایران  انتشارات امیرکبیر.راز ربانی)اسرار وحی سبحانی((. 1378) .سید علی ،همدانی -

 

Abstract 
It is said that prayer is the means of calling and requesting from god. "doa" is an 

Arabic word meaning to incline something to yourself by means of voice and word. 
prayer has been em phasized in the holy koran so much that is regarded as the best 
worship. prayer is also stressed upon in our mystic texte ; and the reason of fulfillment of 
your needs. of course , in order to achieve that goal and to reach to its stages and bliss , 
one should have some requirements including : to be obedient , sinless income , broken 
heart , moaning …prayer in two grand mystical texte , masnavi manavi and manteq - o – 
teyr has special place. the researcher tries to investigate the prayers condition and its 
relationship with obedience and satisfaction , and , comparatively , researches its 
conditionand the coming – after examples in the thoughts of these two famous poets.  
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 چکیده
کربال، امام علی بن الحسین)ع( تحت نظر و مورد سوء  ن امویتان بتود، از اینترو در نگتاه اوه بعد از واقعه ی 

کشتیده باشتد  امتا بتا دقتت  نظتر یمبنظر  کلی دستت  رسد امام با التزام به اصل تقیه، از مبارزه با طاغوت به 
کمیتت متغلتب  امویتان میروشن  کته نته تنهتا آن حضترت در اوضتاع تهدیتد و سترکوب، از مبتارزه بتا حا شود 

استاس، دو پرستش  نتام بترد. بتر ایتن« با دث اْلسداح ِمد  َجایدا»دستت برنداشتت، بلکته بایتد از ایشتان بته 
 بایسته تهمل است 

ان امام سجاد لا از بازگشت از اسارت و اقامت در مدینه، از چته روش و قتالبی بترای مبتارزه علیته امویت -1
 سود جست 

 مام سجاد در پی طرح و احیای چه مفاهیمی بوده است ا -2
کتته امتتام لتتا ا هاییااتتته ز بازگشتتت از استتارت و ایتتن مقالتته بتتر استتاس شتتیوه توصتتیفی_تحلیلی بتترآن استتت 

کوشتید مستامل دینتی اقامت در مدینه برای مبارزه ضد امویان، در پوشش تقیه  قالب دعا و شعر را برگ ید و 
و سیاسی خاصی هماون معادگرایی، امامتت و رستالت امتام، منزلتت امتام، غصتب خالاتت، ابتالر پیتام 

 بیدار نمودن متردمز رهگبر مبارزه منفی یعنی کوشید اکربال و اضطرار خویش را طرح و بازتولید نماید. امام 
 ، حقیقت را نمایان سازد. و اهمتام بر رسوایی باطل

 
گان:  کلید  امام سجاد، مبارزه سیاسی، دعا، شعر، بازتولید، مفاهیم دینی_سیاسی.واژ
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 .مقدمه1

 . بیان مسئله1-1
علتی بتن الحستین  با شهادت حسین بن علی، رسالت امامت بتر استاس نت  نبتوی بتر عهتده

کتان  معصتوم امتام 138الب،  1413نهاده شد)المفید، (  از اینترو نته تنهتا پیگیتری جریتان مبتارزه نیا
شد، بلکه مسلولیت خطیتر ابتالر پیتام میسجاد در تالش برای استقرار حق از و ایب ایشان تلقی 

هتم تکتال کتربال، در رگهتای تتاریخ از ا  یب امتام بتود. بتا وجتود کربال و بته جریتان انتداختن ختون شتهید 
کنتتاره کتتامال  اساستتی،  گیری امتتام ستتجاد را از مبتتارزه سیاستتی بتته ذهتتن ایتتن، در نگتتاه اوه دو مستتلله 

کربال، امام تحت نظر و مورد ستوء  تن شتدید امویتان سازد  ن ست اینکه بعد از واقعهمیمتبادر  ی 
گراتنرستد. دوم، در پتی میی سیاسی ناممکن بنظر بود، از اینرو مبارزه امتام،  هتایهمتین زیتر نظتر 

کته در نتیجتهمیالتزام ایشان به اصتل تقیته ضتروری  گ یر بایتد دستت از مبتارزه نمتود،  ی آن، امتام نتا
 کشید.می

کته آن حضترت وخامتت  اوضتتاع  شترایط امتام در راستتای مبتارزه سیاستتی بته حتدی دشتوار بتتود 
کمیتت نمود  ما در شرایط اعلی، همامیمعیشت خود را چنین تحلیل  کته در حا نند بنتی استرامیل 

یم. مردانمان را  گراتار گبارنتد میکشند و زنانمتان را بتاقی میارعون به رنج و مصیبت مبتال بودند، 
  5/170  1410)ابتتن ستتعد،  1جوینتتدمیو بتتا ستتب جتتد متتا علتتی بتتر ستتر منتتابر بتته دشتتمنان متتا نزدیکتتی 

کمتتان جتتور (. امتتام در مقتتام التتتزام بتته 2/398  1426ستتبط ابتتن الجتتوزی، تقیتته، در نمتتاز جمعتته حا
نمود)القاضتتی میدانستتت، نمتتاز  هتتر ختتود را اعتتاده میکتترد امتتا ختتود را بتتریء البمتته نمیشتترکت 

 (.1/182تا  نعمان، بی
گبشتتت روشتن  کته امتام ستتجاد در وضتعیتی بتته غایتت حستتاس و میبتا عنایتت بتته آناته  شتتود 

گرچته در نگتاه اوه ممکتن استت چنتین بنظت کته امتام در انت وا، روزگتار بته خطیتر قترار داشتت.  ر برستد 
گبرانتتده باشتتد، امتتا بتتا تتتدقیق در حیتتات ایشتتان روشتتن  کتته نتته تنهتتا امتتام در میتعبتتد و تهجتتد  شتتود 

کمیتتت متغلتتب  امویتتان دستتت برنداشتتت، بلکتته بایتتد از  شتترایط تهدیتتد و ستترکوب، از مبتتارزه بتتا حا
کوشتتید در تنگنتتای 1/77  1409نتتام برد)العتتاملی، «با ددث اْلسدداح ِمدد  َجایددا»ایشتتان بتته  (. ایشتتان 

ی سیاسی، نه تنها تمامیت تفکتر شتیعی را بتا ست ر تقیته حفتظ واقعیت التزام به تقیه و آرمان مبارزه
 نماید، بلکه در میان مسلمانان حضوری بیدارگر و مؤثر داشته باشد.

                                                                            
شتی نا و ستیدنا یتقتّرب  أصبحنا اي قومنا بمنزلة بني اسرامیل اي آه ارعون یببحون أبناءهم و یستحیون نستاءهم، و أصتبح» 1

 .(2/398  1426  سبط ابن الجوزی،5/170  1410ابن سعد،)«طلی عّدونا بشتمه أو سبه علی المنابر
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کته پتژوهش  کنکتاش تتاری ی استت  کشیدن دو پرسش بنیادی شایستته  بر این اساس، پیش 
گوید  پیش  رو سعی دارد با شیوه توصیفی_تحلیلی بدانها لاسخ 

التتب( امتتام ستتجاد لتتا از بازگشتتت از استتارت و اقامتتت در مدینتته، از چتته روش و قتتالبی بتترای 
 مبارزه علیه امویان سود جست 

 ب( امام سجاد در پی طرح و احیای چه مفاهیمی بوده است 
 . پیشینه پژوهش2-1

کتته در زمینتتهبتتا توجتته بتته آناتته در بیتتان مستتل ی له ذکتتر شتتد و دقتتت نظتتر در مطالعتتات اخیتتری 
گراتته استت، روشتن  کمتتر پژوهشتی تتالشمیبررسی حیات زنتدگی امتام ستجاد صتورت  امتام  شتود 

سجاد را در طرح مسامل سیاسی_دینی از رهگبر دعا و شتعر در متواردی نظیتر معتادگرایی، امامتت، منزلتت 
کتتربال و ا صتتب خالاتتت، ابتتالر پیتتام  وجتتود ایتتن، بتتا  ضتتطرار ختتویش متتورد بررستتی قتترار داده استتت.امتتام، غ 

کته نتیم نگتاهی بته مطالعتهتوان از میان مهممی کتب و مقا ت پژوهشتی معاصتر  ی چگتونگی ترین 
 ند، به موارد زیر اشاره نمود ترمبارزه سیاسی امام سجاد داشته

گرانستتنو بتته رحددا  ا ددة اهددل اللیددت، ف زنتتدگی اممتته  ستتید محستتن امتتین در ایتتن مجموعتته 
معصومین پرداخته است. وی در خصو  مبارزه سیاسی امام سجاد علیه امویان حرای به میتان 
گبرا به اصاحت، شتجاعت و ستوگواری ایشتان آن هتم نته بته عنتوان معراتی روش  نیاورده، بصورت 

یدد  العابددای و دراسددة و  لیددی آن حضتترت بتتا بنتتی امیتته اشتتاره نمتتوده استتت. مقابلتته  ل،حیددا  اْلمدداح ز
علمتتی قرشتتی در حتتوزه تتتاریخ تشتتیع بتتر  هتتایباشتتد. ارزش پژوهشمیی بتتاقر شتتریب القرشتتی نوشتتته

کلتتی  کتتتاب ذیتتل عنتتوان  بتته بررستتی  « صددر اْلمدداح»کستتی پوشتتیده نیستتت. ایشتتان در جلتتد دوم ایتتن 
کم  گیریهتتتتای امتتتتام در برابتتتتر جریتتتتان حتتتتا پتتتتردازد امتتتتا مطلتتتتوب متتتتا را در طتتتترح مستتتتامل میموضتتتتع 

اثتر حستین  اْلمداح السد اد ِجهداد و أسداد، امام در جامعته تتهمین ننمتوده استت.دینی_سیاسی توسط 
که برنده جایزه مسابقه تهلیفات علمی بتا موضتوع امتام ستجاد  الحاج حسن، تحقیقی است ارزنده 

گیریهتای امتام در برابتر  یباشد. وی در دو محور  حیتات سیاستی و ستیرهمی امتام بته بررستی موضتع 
کم پرداختته رستد نویستنده در تتهلیب ختویش از دستتاوردهای تحقیقتی میاستت. بنظتر  جریان حتا

رو در طترح مستامل دینی_سیاستی توستط امتام، عمیتق نگردیتتده القرشتی تتهثیر لبیراتته باشتد  از ایتن
یخ اْلسام و دروس و  لدر،است.  محمد تقی مّدرسی، نگارنده در بررسی تتالش  لتم  ینوشته ال ار

کوشتید ستیزی امام در مبارزه با  که امام با دمیدن روح دیانت در جامعته،  امویان، بر این باور است 
گمتتارده  جامعتته را در رهتتایی از  لتتم بیتتدار ستتازد، امتتا در اینکتته امتتام بتته طتترح چتته مفتتاهیمی همتتت 

  نگتتارش احمتتد ترابتتی، پژوهشتتی دقیتتق در امتتام ستتجاد جمتتاه نیایشتتگراناستتت ن رداختتته استتت. 
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گری علیته صوه لنجباشد. در امیخصو  حیات امام  گهگتاه بته شتیوه امتام در ااشتا کتاب  گانه 
کمان ناصالح پرداخته است اما مبتارزه منفتی امتام را بته صتورت منستجم بررستی نکترده استت.  حا

  تتتهلیب ستتید جعفتتر شتتهیدی، اثتتری روان و نیکوستتت، امتتا شتتهیدی بتته زنتتدگانی علتتی بتتن الحستتین
حیتتات اکتتری سیاستتی امامتتان تتته استتت. مبتتارزه سیاستتی امتتام ن رداخ هتتایتبیتتین مبستتوط روش

از رسوه جعفریان. نگارنده در معرای مسامل دینی_سیاستی متورد توجته امتام در رونتد مبتارزه   شیعه
سیاسی، تنها به دو مسلله توحید و امامت توجه نمتوده استت و بته دیگتر مستامل طترح شتده توستط 

 امام توجه نکرده است. 
 ، کته نتام بترد اْلماح الس اد با ث اْلساح ِمد  جایدامقالة  توان ازمیدر حوزه مقا ت پژوهشی    

کتاب  یخ و اْلسداح دراسدات و تدوف فدر جلد ن ست  اثتر ستید جعفتر مرتضتی عتاملی چتاب  ال دار
اوضتتاع سیاستتی  یشتتده استتت. ستتید جعفتتر در ایتتن مقالتته بتته صتتورت م تصتتر بتته تحلیتتل عالمانتته

آن حضترت در احیتای مجتدد استالم را معتاده پتردازد و در نهایتت، تتالش میاجتمتاعی عصتر امتام 
یتابی  نمایتد. بتا وجتود ایتن ستید مرتضتی از مفتاهیم دینتی و میتالش رستوه ختدا در تبلیتغ استالم ارز

کتته امتتتام در مبتتارزه ختتود احیتتتا نمتتود بحثتتی بتتته میتتان نکشتتانده استتتت. در همتتین زمینتتته  سیاستتی 
لبرخ با عنوان ترمقاله کم کتتاب تصتویر امامتان شتیعه  عابتدینامام علی بن الحستین، زیتن الی از  در 

کته سیاستت آن حضترت را لتا از واقعته عاشتورا مبتنتی  در دامره المعار  اسالم نیز قابل ذکر است 
که در تضتاد بتا نوشتتار میبر سکوت و روابط مسالمت آمیز و دوستانه با خلفای اموی تحلیل  نماید 

هتل ستنت و عتدم توجته بته آثتار علمتای توان تکیه بتر مصتادر امیحاضر است. ضعب این مقاله را 
 شیعه دانست.

 . بحث2
قبتتل از بررستتی تتتالش امتتام ستتجاد در طتترح و احیتتای مفتتاهیم دینتتی و سیاستتی در قالتتب دعتتا و 

کمیتتت بنتتی امیتته، ضتتروری  نمایتتد در بررستتی چگتتونگی میشتتعر در مقتتام مبتتارزه سیاستتی علیتته حا
لی م تصتر داشتته باشتیم تتا اهمیتت و اوضاع اجتماعی، ارهنگی و مبهبی پیش روی امام نیز تهم

 ارزش بیدارگری دینی و سیاسی امام بهتر روشن شود.
 . اوضاع اجتماعی، فرهنگی و مذهبی پیش روی امام1-2

لتتا از شتتهادت امتتام حستتین، یکتتی از ن ستتتین حیرتهتتا در درون جامعتته شتتیعی رخ نمتتود. 
گروه در نتیجه همین حیترت بته اهتل ستنت پیوستت (. 26  1355ند)نوب تی،ب ش اعظمی از این 

اما ب شی دیگتر همانتان در جریتان شتیعی ماندنتد، هتر چنتد در ایتن ب تش بتر ستر جانشتینی امتام 
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گروهتی  گرویدند.  گروهی به امامت محمد بن حنفیه و از آن لا ارزند او  حسین انشعاب رخ داد و 
کردنتتد و شتتیعه کتته بعتتدهاتراز استتتمرار امامتتت در نستتل امتتام حستتین طراتتداری  یدیتته و نیتتز  ی را  ز

کردنتد)نوب تی،اثنی گروهی دیگر هم توقتب    1355عشریه از آن میان برخاست تداوم ب شیدند و 
54.) 

کشتتار متردم مدینته در واقعته تّره، در ستاحت اجتمتاع بتا اضتایی روبترو  یامام سجاد بعتد از  ح 
کتته روشتتن ترین بتته خواننتتدگی مشتتهور ین نشتتان آن چیتتزی جتتز برلتتایی مجتتالا رقتت  و آوازترشتتد 

گران زن و متترد نبتتود و بستتا ایتتن محااتتل م تتتلط برگتتزار    29تتتا  گردیتتد)الحاج حستتن، بیمیخنیتتا
کته ایتن شتهر، 1/355  2006اّروخ، گستترش یااتت  (. مجالا بزم و طرب در مدینه النبی به میزانی 

کتتته ابویوستتتب  گردیتتتد  آنگونتته  مرکتتزی بتتترای رقاصتتان و آوازخوانتتتان زن و متترد از شتتتهرهای م تلتتب 
ّبتته، اضتتی آنتتان را ستترزنش نمتتودالق م آنتتان و نتته 7/12  1407)ابتتن عبتتد ر  (  از اینتترو در مدینتته نتته عتتال 

گتتردان نبتتود گتتویی مکتته و 8/379  1415)ابتتو الفتترج اإلصتتفهانی،  1لارستتای ایشتتان از آن روی  ( و تتتو 
 (.2/347  1963مدینه را برای غنا ساخته بودند)ضیب،

معتته مدینتته برآینتتد دو موضتتوع استتت  ن ستتت، جا یرستتد وضتتعیت هنجتتار شکستتتهمیبنظتتر 
کته آنتان می گفت پرداختن مردم مدینه بدین منکرات بدان جهت بود  خواستتند ختود را از میتوان 

که زاییده گبشتت میشتان بتود و یتا از آناته در پیرامونشتان تجتاوز شتامیان بته نوامیا یرنج درون 
کتتته هتتتد  اساستتتی امویتتتان از (  دوم، دور از 103  1371خبتتتر نگتتته دارند)شتتتهیدی،بی نظتتتر نیستتتت 

گستتاری و غنتتا در مدینتته النبتتی، و تقبتتل  گستتترش بتتاده  کتتردن دخترکتتان جتتوان آوازه ختتوان و  گستتیل 
صتتنب مطربتتان و جتتوایز بتته ایشتتان از بیتتت المتتاه استتالم، ستترگرم نمتتودن متتردم  یپرداختتت ه ینتته

ل سیاستتی و خالاتتت خصوصتتا  جوانتتان بتته ایتتن محااتتل و دور ستتاختن آنتتان از پتترداختن بتته مستتام
 (. 1/354  2006  اّروخ،28،31تا  بود)الحاج حسن، بی

یتان بتا تعبیتر  در مکته و مدینته بیستت نفتر  یتحلیل دقیق مردم شناسانه امتام ستجاد از حجاز
که متا را دوستت داشتته باشتند کتوای،  2وجود ندارند    1404لحدیتد،تر  ابتن ابی2/393  1410)ثقفتی 

یتتان هتتوادار ختتویش بتتا ارتقتتای معیشتتت ( نتتا ر بتته سیاستتت ام4/104 ویتتان در جتتبب قلتتوب حجاز
کتته  یدنیتتوی آنتتان بتته وستتیله یتتااتی و ارولاشتتیدگی نظتتام اعتقتتادی اخالقتتی آنتتان دارد  صتتدقات در

 ند.ترزندگی اخروی را از یاد برده

                                                                            
 (.8/379  1415ابو الفرج اإلصفهانی،«)  ینکره عالمکم و   یداعه عابدکم» 1
کوای،«)ما بمّکة و   بالمدینة عشرون رجال  یحّبنا» 2  (.4/104  1404لحدید،تری  ابن اب2/393  1410ثقفی 
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در پی انحطاط نظام اعتقتادی، انحطتاط اخالقتی  ادبیتات و شتعر نیتز دور از انتظتار نبتود. شتعر 
سلوب و بسیاری از مفاهیم خویش به شعر دوران جاهلی شباهت اراوانتی یااتت در عص ر اموی در ام

ّستتل)نامه گراتتت. شتتعر، خطابتته، ّتر  کتته در ختتدمت سیاستتت تعصتتبات ح بتتی قتترار  نگاری( و آنگونتته 
کتته شتتعر و گویی )  داستانروایتتت تترایی( از مصتتادیق ادبیتتات دوران بنتتی امیتته بتتود. روشتتن شتتد  سم

کیتب ختود را خطابه تا حد ز کم و  یادی در اضای جاهلی باقی ماند، ّترّسل دوران نوگرایی و تعیین 
ترایی نیتز بیشتتر در ختدمت نقتل اخبتار دوران جاهلیتت قترار داشتت. در نمود و داستانمیس ری  سم

گستتترهتتترین اتتن از انتتون ادبتتی و پهنترمیتتان مصتتادیق ادبیتتات دوران امتتوی، شتتعر، برجستتته  یین 
 (.1/360  2006به خود اختصا  داده بود)اّروخ،پردازی را س ن

دوستی و ارتباط زنان و متردان بتا یکتدیگر  یدر عصر امام، مجالا بزم و طرب در مدینه، مایه
(. 1/355  2006شتد، در نتیجته، شتاعران بته خواستت زنتان، در وصتب ایشتان شتعر ستترودند)اّروخ،

نفستتانی قتترار  هتتایر ختتدمت هوسشتتعر بتتیش از آنکتته در ختتدمت اختتالق متعتتالی استتالم باشتتد د
هنگفتت بته شتاعران، اندیشته و زبانشتان را  هایگرات. در شام نیز خلفتای امتوی بتا پرداختت صتله

یکسره در اختیتار ختود داشتتند. بترای نمونته األحتو  شتاعر دربتار امتوی  یکبتار از ایشتان صتد هتزار 
  1415نتار)ابو الفترج اإلصتفهانی،( و باری دیگتر ده هتزار دی9/118  1415درهم)ابو الفرج اإلصفهانی،

که خود در شعرش بیان 9/8 کرد. آنگونه  کتالن وی نته حاصتل تجتارت و نته می( وصوه  دارد ثتروت 
(. األخطتل نیتز دیگتر 9/8  1415میراث بوده، بلکه ب شتش امویتان بدوستت)ابو الفترج اإلصتفهانی،

کتته حجتتاج بتت ن یوستتب ثقفتتی  شتتاعر دربتتار امتتوی، و شتتاعر م صتتو  عبتتدالملک بتتن متتروان استتت 
 (.27تا ستود)الحاج حسن، بی «نلر أ اء اللاد» یسفا  را در قصیده

هادی طاقت ارسا برای راست نمتودن انحرااتات  که امام ج  در این اوضاع نابسامان اجتماعی 
برآمده، پیش رو داشتت،  هتور جریتان غلتو، بتر شتدت وخامتت اوضتاع اات ود. جریتان غلتو بتا بیتان و 

ودساخته، به دشمنان و م الفتان جریتان اعتتدالی شتیعه و بته ویتهه امویتان بترای انتشار باورهای خ
تضعیب موقعیت امام سجاد بهانه دادنتد تتا بتا طترح عقایتد غتالت و انتستاب آن عقایتد بته شتیعه، 
چهتره شتیعه را زشتت و زننتده نشتتان دهنتد و همگتان را از آن منزجتر و متنفتتر ستازند. امتام ستجاد بتته 

یتتان غلتتو، بهانتته بتته دستتت دشتتمنان اهتتل البیتتت داده استتت پتترده برداشتتت، صتتراحت از اینکتته جر
 1413)المفیتد،  1ارمود  ااراط در محبت شما نستبت بته متا، ستبب عیبجتویی از متا شتده استتمی

 (.2/141الب  

                                                                            
ینا  علینا» 1 ی صار ش  کم لنا حّت  ّبم  (.2/141الب   1413المفید،)«اما زاه حم
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کتته تمتتام تتتالش امویتتان منحتتر   در ایتتن اوضتتاع نابستتامان اجتمتتاعی، ارهنگتتی و متتبهبی، 
کته در شترایط موجتود تصتور نتابودی استاس ساختن مسلمانان از جریان اعتد الی تشیع بود، آنگونته 

کار را از صفر شروع میرات، امام میتشیع  کرد و مردم را به سمت اهتل البیتت متمایتل میبایست 
هتاد بته مواقیت که در ایتن ج    1چشتمگیری دستت یااتت استالم را از نتو احیتا نمتود هتایسازد، آنگونه 

 (.1/85  1409)العاملی،
 مبارزه سیاسی امام سجاد در مدینه هاینمودها و قالب .2-2

کتته نشتتتان از نتتترمش و  گرچتته امتتتام لتتا از بازگشتتتت از استتتارت و اقامتتت در مدینتتته، روزگتتتاری  ا
کرد)العتتاملی،   316  1410  الحستتنی،1/86  1409متتدارای خلفتتای امتتوی بتتا ایشتتان داشتتت را شتتروع 

کته امویتان در 278  1374  محمد جعفری،70  1413الحسینی الجاللی، (  اما حقیقت آن استت 
نتیجتتتتته اشتتتتتار ااکتتتتتار عمتتتتتومی، صتتتتتراا  از  لتتتتتم آشتتتتتکار ختتتتتود بتتتتته اهتتتتتل البیتتتتتت صتتتتتر  نظتتتتتر 

کامل بته تقیته328  1426کردند)األمین، کوشتید مبتارزه ختویش را در قالتب   2(. از اینرو امام با التزام 
 3دعا و شعر سامان دهد.

                                                                            
تتن جدیتتد و یوجتته » 1 ، و یعیتتد اإلستتالم م  ، و  ستتیما عقامتتدیا  تتن نقطتته الصتتفر تقریبتتا  االبتتد للستتجاد علیتته الستتالم أن یبتتدأ العمتتل م 

تتن التحریتب، و یعیتتد لهتم ثقتتتهم النتاس نحتو تعالیمتته و أحکامته، و یعیتتد للنتاس عقیتت کانتتت قتد تعرضتتت للکایتر م  دتهم اّلتتي 
کل ذلتک أیمتا نجتاح کتان  ،بههل بیت نبیهم، و لقد نجح علیه السالم اي  رغتم قستوة الظترو  و رغتم األخطتار الجستیمة اّلتتي 

 (.1/85  1409العاملی،)«یواجهها
که 2 بار اهتل ستنت، امتام را ستنت بعضتی از محققتان امام سجاد چنان به اصل تقیه لایبند بود  بترای شتیعیان معراتی « تقیته»گم

کته نظتر ایتن محقتق، در خصتو  اینکته امتام ستجاد را ستنت2/110  1997نمایند)النشار،می گفته نمانتد  بار تقیته بترای (. نا گم
کتالم وحتی بته عنتومیشیعیان  ان یتک اصتل داند، نادرست است. چه اا ون بر آنکه تقیه در سالیان ن ست  هتور استالم، در 

(، لا از لایان حیات حضرت رسوه، امیرالمؤمنین بیشتترین ستفارش را بته شتیعیان 28عمران    آه106شناخته شد)النحل  
 (.2/119  1417  بالذری،57در خصو  مراعات اصل تقیه برای حفظ جان آنان نمود)خطبه  

کتته یکتتی از روش 3 گفتتته نمانتتد  ر قالتتب اهتمتتام آن حضتترت بتته تصتتحیح و تعتتدیل مبتتارزه امتتام ستتجاد ضتتد بنتتی امیتته د هتتاینا
گرچه امام ستجاد تعتدیل و تصتحیح اعتقتادات مستلمانان بته ویتهه شتیعیان را از ن ستتین و مهمتترین  هایآموزه مکتبی بود. 

که اممه بته تمتامی وصتایای جّدشتان رستوه ختدامیو ایب خود  رو امتام ستجاد نیتز توصتیه لایبنتد بودنتد. از ایتن دانست، چرا 
کایتر، ت رسوهحضر   4/185  1407به امام علی در خصو  هدایت مردم در روز جنو خیبر نصب العین قترار داده بتود)ابن 

(  اما اهمیت این موضوع برای امام به سبب  هتور جریتان غلتو در بطتن تشتیع 11/286  1420  المقریزی،2/407  1413ذهبی،
کتنش بته و سوء استفاده امویان و م الفان امام از ااراط غالیا ن در ت ریب و تضعیب تشیع، مضاعب شد. از اینرو امتام در وا

جریان غلو عراق، او  به منظور تعدیل و تصحیح باورهای مکتبی و ثانیا خنثی ساختن تبلیغتات امویتان در ت ریتب مکتتب 
کوشید جو تبلیغات غالیان را بشکند و از غلو به اعتداه وادارد)الجاحظ،  (.5/241  1424علوی، 

صتتادر بتتا اختتتال  لفظتتی انتتدکی، هشتتدار امتتام بتته غتتالت عتتراق و از اعتبتتار انتتداختن ااتتراط آنتتان را چنتتین ضتتبط م  
یتد نته هماتون دوستت داشتتن بتهتا، ااتراط شتما مایته وهتن متا نموده اند  ای مردم عراق ما را بر اساس قانون اسالم دوست بدار
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وحتد  لتم  ی هایین شترایط و بتا وجتود تمتام محتدودیتترستتیز، در ست تامام در مقام یک مم
که بنی امیته بترای ایشتان بته وجتود آوردنتد، بتا آنکته در ستاحت زنتدگی اجتمتاعی برایشتان راهتی جتز 

کته شتیوه مبتارزه ایشتان ب تاطر 1تمسک به اصل تقیته نبتود ، دستت از مبتارزه نکشتید. بتدیهی استت 
متفتتاوت باشتتد. امتتام ستتجاد بتته شتتیعیان  اوضتتاع و شتترایط موجتتود، بتتا شتتیوه مبتتارزه لتتدر ب رگوارشتتان

که در جهتاد بتا  لتم و استاد، شترایط ستالح برداشتتن و جهتاد نمتودن مهیتا نیستت،  آموخت، زمانی 
کمیتت حتق بتر زمتین  گتاه نمتودن متردم و تتالش بترای رستوایی باطتل در راستتای استتقرار حا بایتد بتا آ

 کوشید.
 . دعا1-2-2

کاتترت مناجتتات بتتبی ا ذات اقتتدس حضتترت التته، قبتتل از هتتر مقصتتود تردیتتد دلتتدادگی امتتام در 
حکمتات وحیتانی دارد   ن  )الفرقتا]قُل ما يَلَبُؤا بكم رِبُّ كنوَل دعنُؤُكم[سیاسی، ریشه در مم

امتتام، اهتتدا  خاصتتی را تحقتتق ب شتتیدند، بتتارزترین آنهتتا، آمتتوزش ادب و روش  هتتای(. نیایش77
گفتتتن و تضتترع مردمتتان بتتا ختتدای متعتتاه بتتود. روشتتن استتت یکتتی از اهتتدا  امتتام در انشتتاء  ستت ن 

ادعیه، روشنگری و بصیرت اازایی سیاسی به خلق خدا بود. امام بته عنتوان یتک انقالبتی ختداجو، 
کته دستتگاه حکتومتی هتاینه تنها از مبارزه بتا طتاغوت و استاد دستت برنداشتت، بلکته بتا نیایش ی 

گاهی ب مین کند به مبارزه منفی _که همان آ ن شیدن به مردم بود_ با امویتاتوانست او را از آنها منع 
 (.65  1431پرداخت)المدرسی،

کتته جامعتته دچتتار انحتترا  شتتده، روحیتته راتتاه طلبی و دنیتتازدگی بتتر آن غلبتته و استتاد هنگتتامی 
کرد و از نظر سیاسی هیچ روزنه ی بترای تتنفا وجتود ترسیاسی، اخالقی و اجتماعی آن را محاصره 

کنتتد. بتتا توجتته بتته نداشتتت، امتتام ستتجاد توانستتت از دعتتا بتترای بیتتا ن ب شتتی از عقایتتد ختتود استتتفاده 
کتتته در مناجتتتات امتتتام وجتتود دارد،  کتتته متتردم میتعتتابیری  گفتتتت  توانستتتتند از  بتتتالی ایتتتن میتتتتوان 

 (. 319  1390تعبیرات با مفاهیم سیاسی مورد نظر امام آشنا شوند)جعفریان،
ز وجتتود داشتتت)ابن دعاهتتای م بتتور نتته تنهتتا در میتتان شتتیعیان، بلکتته در میتتان اهتتل ستتنت نیتت

کی از دو موضتوع استت  ن ستت، دعاهتای امتام در 178-6/187  1404لحدید،ترابی (  و ایتن حتا
                                                                                                                                                                                                 

گروهتتتتی از 17/242  1409  ابتتتتن منظتتتتور،380-4/390  1414، ذهبتتتتی،2/141التتتتب   1413)المفیتتتتد، 3گردیتتتتد (. امتتتتام همانتتتتین 
کتته بتتر اثتتر محبتتت اتتراوان، عم یتتر و عیستتی را لستتر ختتدا دانستند)الکّشتتی، کتترد    1404شتتیعیان را بتته یهودیتتان و نصتتاری تشتتبیه 

1/336.) 
دانستت، نمتاز میالبمته ن کترد امتا ختود را بتریءمیبرای نمونه امام در مقام التزام به تقیه، در نماز جمعه حاکمان جور شترکت  1

ه»نمود می هر خود را اعاده  نفس  هر ل  ي الّظم ّل  ص   (.1/182تا  القاضی نعمان، بی)«و   یعتّدم بها و یم
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کرده بود)جعفریان، کته بترای امتام، در 319  1390جامعه آن روز نفوذ  (  دوم، از یکسو با توجه بته ایتن 
کمترین مجاه تربیت دینی  مستلمانان از رهگتبر برلتایی مجتالا درس و  اوضاع تهدید و سرکوب، 

بحتت  وجتتود نداشتتت و از ستتوی دیگتتر مناجتتات امتتام در بتتین مستتلمانان نفتتوذ و انتشتتار یااتتته بتتود، 
گفتتت ایشتتان در انجتتام رستتالت تربیتتتی  ختتود در حوزهمی اخالقتتی، اجتمتتاعی، سیاستتی و  هتتایتتتوان 

گونتته گنجانتد  بته  کته ایتن نتتوع آمتوزش نیتز بتته نوترروحتانی، نتوعی آمتتوزش از راه دور را  ختتود در  یبتهی 
 راستای مبارزه منفی امام قابل تحلیل است.

 . شعر2-2-2
کتته شتتاعران خوداروختتته را بتته ختتود نزدیتتک  هتتایاممتته در مبتتارزه بتتا حکومت  تتالم و غاصتتب 

(. حضترات نته تنهتا 17  1436کردند، به شعر و شاعران مکتبی عنایتی خا  داشتند)العّطار،می
کتته تتتهثیر  در ستترودن شتتعر بتتر ختتال  رستتوه ختتدا منعتتی نداشتتتند، بلکتته ایشتتان شتتعر را بتتدین جهتتت 

نتتا و  ترعمیتتق بتتر شتتنونده و م اطتتب، بتته طبتتع خوشتتتر، انستتجام بیشتتتر معتتانی در عتتین شتتیوایی و ام
عتترب بتته شتتعر در تتتاریخ حیتتات ختتود، و نتته ب تتاطر نقتت  و نتتاتوانی نثتتر در بیتتان  تتترمحبتتت اراوان

کتتتتتتتتار استتتتتتتتالمی د هتتتتتتتتایمقاصتتتتتتتتد، بتتتتتتتته منظتتتتتتتتور استوارستتتتتتتتازی آموزه ر روان م اطتتتتتتتتب، بتتتتتتتته 
(. شعر اهل البیت مملو از زنده ساختن یاد خدای ستبحان، آخترت، 30  1436گراتند)العّطار،می

 (.5  1423باشد)العطیه،میآن، تشویق به تقوا و طاعت خدا  هایزواه دنیا و لبت
کنتتار تمتتامی آموزه استتالمی، بتته طتترح و احیتتای مفتتاهیم  هتتایامتتام ستتجاد در شتتعر ختتویش در 

که نگاه ادبیتات و شتعر بته مفتاهیم عصتر س یاسی به منظور مبارزه منفی پرداخت. امام در روزگاری 
گشته و در وادی ابتباه اخالقی و سیاسی ارو ااتاده بود  با اشعار ا یم خود مفتاهیم  جاهلی زنده 

 عالی  الهی، اخالقی و سیاسی را به اجتماع بازگرداند.
زدق) ر  گرچه برخی شعراء هماون ا  میتت)متوای 114متتوای ا کم دات»( ستراینده 126( و  « اواَشیع

مویتتان شتتعر ستترودند)اّروخ، بعضتتا  بتترای تتتهمین م تتارج ختتویش ( در 650و  1/698  2006در متتدح ام
ی سترودند، بتا ایتن وجتود امتام ستجاد بته ایتن میتزان تردااع از ساحت اهتل البیتت اشتعاری زیبنتده

کتفا نکرد و خود نیز در میدان شتعر، بته ر کوشتید نته تنهتا ختود بتا سترودن   1وشتنگری پرداختت.ا امتام 
سوهشعر جهت ی باشتد بترای دوستتداران ختویش تردار به مبارزه سیاسی با بنی امیه ب ردازد، بلکه ام

که بارقه کا   (.30  1436درخشد)العّطار،میی از ایمان در وجود او ترو هر آن 
                                                                            

، الدیوان المنسوب طلتی اإلمتام الستجاد« تمهید»برای اطالع از د یل صحت انتساب اشعار به امام سجاد، بنگرید به  ب ش   1
 .30-38بهجت العّطار  ص   ادیب  مورخ، قیابه قلم 
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 . طرح و احیای مفاهیم دینی_سیاسی3-2
گردیتتد. امتتام ستتجاد ا ز رهگتتبر دعتتا، شتتعر مواتتق بتته طتترح و بازتولیتتد مفتتاهیم دینتتی و سیاستتی 

متتتبکور، از یکستتتو تعقیتتتب  هتتتایمقصتتتود امتتتام از احیتتتای مضتتتامین مهتتتم دینتتتی و سیاستتتی در قالب
زایی در مستتتلمانان، خصوصتتتا  شتتتیعیان بتتتود و از ستتتوی دیگتتتر زمینتتته را بتتترای سیاستتتت  حساستتتیت

نّیتتتت و مشتتتروعّیت اممتتته در مفهتتتوم خالاتتتت و وراثتتتت در تابیتتتت اصتتتوه حّقا« صتتتادقین»اعالیتتتت 
(. ایشتتان همانتتین بتتا حفتتظ آرامتتش و تقیتته بتته همتته 1/86  1409پیتتامبر، مهیتتا ستتاخت)العاملی،

مستتلمانان آموختتت، متتؤمن پیوستتته مجاهتتد استتت، در دولتتت باطتتل بتتا تقیتته، و در دولتتت حتتق، بتتا 
 (.2/467  1385کند )صدوق،میشمشیر با دشمنان خدا جهاد 

گرایی1-3-2  . معاد 
که قرآن سیاستت   نگری را در راستتای دو اصتل تربیتتی  یتادآوری و عاقبتت« انتبار»روشن است 

گراته است  از اینرو امام نیز به تهسی از قرآن صامت، برای مهتار انحطتاط اعتقتادی_اخالقی  کار  به 
ستت. و اقباه مردم در ختوش ختدمتی بته امویتان، از سیاستت انتبار در مبتارزه علیته امو یتان ستود جم

کوشتید یتاد مترخ و حستاب دقیتق  امام برای تنبه مردم از عاقبت خویش و رستیدگی بته اعمالشتان، 
 آخرت را در جامعه زنده نگه دارد.

در نظر ایشان بهترین اهرم معنوی در تربیت دینی و راست نمودن جامعه هنجار شکسته عصر 
که روشن   1436)العّطار،  1و نهی از منکر بودین نشان آن خوار شدن امر به معرو  ترخویش 

ُیلعَ  »(، احیای یاد مرخ و حساب در روان و اندیشه مسلمانان بود. از اینرو امام در قصاید  195
یهب َبِع »(، 55  1436العّطار،)«   َقر ُذُنلب  » (،69  1436العّطار،)«َبَلغَت اأَلر

ه   َكل تل غ  الرعَ »(، و 109  1436العّطار،)«َ عَ (، مرخ و یاد آن را به 111  1436العّطار،)«َهواتإی 
حا و الكف »کشاند و با شیوایی تمام در قصیده  میتصویر  یهب اللعَ یهبو  ر به توصیب  «إنع الغر

کفن، نماز میت، دان، سؤا ت منکر و نکیر، تقسیم امواه ش   بعد از  سکرات مرخ، غسل، 
 (.173-180  1436پردازد)العّطار،میمرخ 

کتتتته زنتتتتدگی انستتتتان متتتتدت معینتتتتی دارد)دعتتتتایمیاد هشتتتتدار امتتتتام ستتتتج   6، بنتتتتد 1دهتتتتد 
، 3شتتود)دعایمی(، لتتا از آن بتتا دمیتتدن طستتراایل در صتتور نوبتتت حشتتر مردگتتان 49  1436العّطتتار،

کرده)دعتای2بند    1436  العّطتار،4، بنتد 11( و خداوند اعماه و اخبتار مردمتان را بتا حستاب بترمال 
کا به لاداش یا عقا169  (.7، بند 6  دعای6، بند 1رسد)دعایمیب اعماه خود ( هر 

                                                                            
اس ناه» 1 ر اي الّن  نک  ر / اما عن مم ّل  عم

کم رون  ب   (.195  1436العّطار،)«و باد  اآلم 
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کستب متتتاع  کته بترای  تملقتانی  حضترت بته منظتور بیتدار نمتودن وجتدان خفتتة چاللوستان و مم
(، در پیوستتتن بتته امویتتان از 440  1387انتتد  دنیتتا جانتتب حتتق را اروگباشتتته)ابن شتتعبه حّرانتتی،

آنان حرمان از احسان الهتی، ناامیتدی  داد از یکسو سرانجاممیگراتند، هشدار مییکدیگر سبقت 
( و از سوی دیگتر میتدان حقیقتی ستبقت از 13، بند 46  دعای14، بند 13و ضرر خواهد بود)دعای

کتته مستتلمانان بایتتد بتتا 135  1436)العّطتتار،  1استتت« زهتتد»یکتتدیگر  (. در نهایتتت امتتام تصتتریح نمتتود 
ز صتتتدر استتتالم تتتتا روزگتتتار ایشتتتان، از اتتتراوان ا هایالهتتتی و اتنتتته هتتتایآزمایش یبهرمنتتتدی از تجربتتته

 (.440-442  1387گباران و ستمگران جدید دوری نمایند)ابن شعبه حّرانی،بدعت
 . امامت و رسالت اهل البیت2-3-2

کیتد  امام سجاد در تبیین امامت اهل البیت به صورت یتک مفهتوم شتیعی، بتر چهتار محتور ته
عصتتمت، علتتم. امتتام در مناجتتات ختتود نمتتود  انتصتتاب الهتتی، احتتق بتتودن بتترای تصتتدی خالاتتت، 

 آشکارا به این مفاهیم پرداخت.
کتان اهتل بیتت پیتامبر  آن حضرت در خصو  انتصاب الهتی اهتل البیتت ارمتود  ختدایا بتر لا

(  ختتدایا تتتو در هتتر 56، بنتتد 47)دعتتای  2کتته بتترای خالاتتت ختتود انت ابشتتان ارمتتودی درود ارستتت
کردی و  ، 47)دعتای  3بترای بنتدگانت قترار دادی ایهاو را نشتانزمانی دینت را به وسیله امامی تهیید 

کتته محتتل امانتتت 60بنتتد  (  پروردگتتارا مقتتام امامتتت م صتتو  خلفتتای و برگ یتتدکان توستتت، آنتتان 
کتتته تتتتو آن رتبتتته را بتتتدانان اختصتتتا  دادی  4توانتتتد، در درجتتته عتتتالی معراتتتت و رتبتتته اعتتتالی تقتتترب، 

بته حضترتت، و تصتدیق بته رستالت پیتامبرت  (  خدایا مرا از اهل توحید و ایمتان9، بند 48)دعای
که اطاعتشان را بر ما واجب ارمتوده (  و متا را مطیتع 12، بنتد 48)دعتای  5یترقرار ده، و پیرو امامانی 

که خودت امر ارمودی گونه   (5، بند 34)دعای   6دستورات امامان قرار ده، همان 
ان جانشتتینان ختتود در دربتتاره صتتاحب حتتق بتتودن اممتته بتترای تصتتدی خالاتتت ارمتتود  بتته عنتتو

                                                                            
باق  » 1 ن س  باقم زهد/ و ما اي غیر  ذلک م  باق  س   (.135  1436العّطار،)«أ  طّن  الّس 
 (.56 ، بند47دعای)«رّب صّل  علی أطامب أهل بیته اّلبین اخترتهم ألمر » 2
ما  لعباد » 3 ل  ل  أوان  بامام  أقمته ع 

کم دت دینک اي   (.60، بند 47دعای)«اللهم طّنک أّی 
رجتتة الّرایعتتة اّلتتتي اختصصتتتهم بهتتا» 4 تتک اتتي الّد  منام 

م
تتع  أ تتک و أصتتفیام ک، و مواض  لفام  ، 48دعتتای)«اللهتتم طّن هتتبا المقتتام ل م

 (.9بند 
ن أهل توحید و اإلیمان » 5 ماللهم و اجعلني م  هم تمت  طاعت   (.12، بند 48دعای)«بک و التصدیق برسولک  و األممة اّلبین ح 
مرت  » 6

 
کما أ طیعین   عین  مم م سام   (.5، بند 34دعای)«و اجعلنا لهم
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(  پروردگتتتارا مقتتتام امامتتتت 56، بنتتتد 47)دعتتتای  1زمتتتین، و حجتهتتتای ختتتود بتتتر بنتتتدگانت برگ یتتتدی
کتته محتتل امانتتت توانتتد (  اممتته 9، بنتتد 48)دعتتای  2م صتتو  خلفتتای و برگ یتتدکان توستتت، آنتتان 

  3دستتتتتتگیره محکتتتتتم و معتتتتتدن پرهیزکتتتتتاری و بهتتتتتترین طنابهتتتتتای دنیتتتتتا، محکتتتتتم تتتتتترین آنهاستتتتتت
 (.149  1436،)العّطار
کی لتتا  ستتاختی در   4متتورد عصتتمت اهتتل البیتتت ارمتتود  و بتتا اراده ختتود آنتتان را از للیتتدی و نالتتا
کته برگ یتده 56، بند 47)دعای (  درود ارست بر برگ یدگان خود، حضترت محمتد و عتترت لتاکش 

  6(  درود و تحیتتت ختتدا بتتر محمتتد و خانتتدان لتتا  و مطهتترش بتتاد5، بنتتد 34)دعتتای  5از تمتتام خلقنتتد
 (.1، بند 24  دعای9، بند 54  دعای3، بند 48  دعای133، بند 47)دعای

کته امتام علتم تفستیر قترآن را از رستوه ختدا  امام سجاد در مورد علم اهتل البیتت، تصتریح نمتود 
گراتتتتته استتتتت   8نمایتتتتدمی(  و نیتتتتز اممتتتته را م تتتتزن علتتتتم الهتتتتی معراتتتتی 5-6  بنتتتتد 42)دعتتتتای  7ارث 

 (.56، بند 47)دعای
کتتتاب، حتتدود و شتترایع و ستتنتحضتترت در متت  هایورد رستتالت اممتته ارمتتود  بتته وستتیله امتتام 

کرده هایرستتولت را برلتتا دار و بتته واستتطه او آناتته از نشتتانه کتته ستتتمکاران آنهتتا را نتتابود  نتتد، تردینتتت 
گردان و بوستیله او ست تی کن، و توسط او جور و بیداد را از آیینت لا   و مشتکالت  هادوباره احیا 

کته از دیتن تتو برگشتتند از میتان بتردار و توستط او سرکشتان راهت را بر طر  ستاز، و بته دستت او آنتان 
گتردان و ترکج که راه راست تو را منحر  ساختند نابود ساز و او را نسبت به دوستانت نترم  ندیش را 

 (.62-63، بند 47)دعای  9نسبت به دشمنانت دست قدرت او را بگشای
                                                                            

باد » 1 ججک  علی ع  ک  و حم لفامک اي أرض   (.56، بند 47دعای)«و خم
منا» 2

م
ع  أ لفام ک و أصفیام ک، و مواض  رجة الّرایعة اّلتي اختصصتهم بهااللهم طّن هبا المقام ل م  (.9، بند 48دعای)«م ک اي الّد 

ها» 3 ثیقم باه  العالمین و  یرم ح  ی / و خ  ق  نم الّتم عد  م م  ی و هم روةم الوثق  م العم  (.149  1436العّطار،)«هم
نا تطهیرا  بارادتک» 4 ن الّر جا و الّد  رتهم م  ّه   (.56، بند 47دعای)«و ط 
ک الّطاهرینو صّل  علی خیرتک ا» 5 ت  ّی  ر ن ب  ه الّصفوة م  ن خلقک، محّمد  و عترت   (.5، بند 34دعای)«للهم م 
بین الّطاهرین» 6 ّی 

د  و اله الّط  ی اهلل علی محّم 
 
 .(1، بند 24  دعای9، بند 54  دعای3، بند 48  دعای133، بند 47دعای)«و صّل

د  صّلی اهلل علیه» 7 ک محّم  هم علی نبّی  ترا  و اّضتلتنا  اللهم طّنک أنزلت  فّس  ثتنا علمتهم مم ال  و وّر  کّم  به  م  هم علم عجام  ال  و ألهمت  جم  و اله مم
اتنتا لته  و عّر  م  نتا لته ح  وب  لم علتت  قم ، اللهتم اکمتا ج  لتهم م  تق ح  ط  تن لتم یم توق  م  نتا ا  ع  ترا  یتنتا علیته ل  هم و قّو  ل  علم  ه  تک   علی من ج  برحمت 

ضلهم اصّل  علی محّمد  ا راهم و ا  ّزان  لهش   (.5-6  بند 42دعای)«ل طیب به و علی اله ال م
ک  » 8 لم  نه ع  ز  م خ  علتهم  (.56، بند 47دعای)«و ج 
تتن معتتا» 9 ون م  مم تتهم الّظتتال  مات 

 
حتتي  بتته متتا أ

 
ک  اللهتتم علیتته و التته و أ ک  صتتلواتم تتنن  رستتول  ک  و سم ود   و شتترام ع  تتدم تتک  و حم کتاب  تتم بتته  لم و أق 

تت تتداء  الج  تک  و اجتتلم بتته ص  غتتاة  دین  ک  و امحتتق بتته بم تتراط  کبین  عتتن ص  زه بتته الّنتتا تتن ستتبیلک و ا  تّراء  م  تتک  و ابتتن بتته الّض  ور  عتتن طریقت 
عدام ک   هم علی ا  د  ط ی  هم إلولیام ک  و ابسم ب  ن جان  ل  جا  و ا  و  صد    ع   (.62-63، بند 47دعای)«ق 
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 . منزلت اهل البیت3-3-2
کته ختدای ترکنتد، بتاب و وستیلهمیسجاد اممه را وسیله و باب تقرب به ختدا معراتی  امام  ی 

(. امتتتام بتتتا ایتتتن تعبیتتتر 56، بنتتتد 47)دعتتتای  1ستتتبحان بتتته اراده ختتتویش، بتتتین ختتتود و خلتتتق قتتترار داد
ختتتویش، نتتته تنهتتتا بتتترای مستتتلمانان عصتتتر ختتتود، بلکتتته بتتترای مستتتلمانان تمتتتامی اعصتتتار مصتتتداق 

يلَة يا]را در آیه   [اكوسيلة] ين َءاَم وا اتَُّقوا اهلل و ابَتُغوا إيَْله اكوَسي ( روشتن 35)المامده   [أيُّها اَلُّ
که خود امام سجاد نیز با واسطه قرار دادن مقام بلنتد رستوه ختدا و نورانیتت امتام علتی  نمود. آنگونه 

 (.16، بند 49)دعای  2جستمیبه خدا تقرب 
کتته ستتب و لعتن امیرالمتتؤمنین مایتت ه تقتترب مردمتان بتته امویتتان بتود، امتتام بتتر منزلتتت در روزگتاری 

َف ُه اَْلناِقددهُب »علتتی بتتن ابتتی طالتتب بتتا رستتوه ختتدا در قصتتیده  « بتترادری» کیتتده نهتتاد «َشددرعَ   3انگشتتت تا
محبت به اهل البیت را مایته  «َلَنحُ  َ َ  اَموِض »(  همانین امام در قصیده  57  1436)العّطار،

کرد خروی معرای   (.86  1436عّطار،)ال  4رستگاری ام
که خداوند به وسیله ایشتان بتا میامام سجاد، اممه را همردیفان قرآن و چراغهای روشنی  داند 

(. ایشتتان اینگونته منزلتتت اممته را بیتتان 182تتا )ابتتن حجتر هیثمتتی، بی   5کنتدمیبنتدگانش احتجتتاج 
هستیم. ما مایته امنیتت خدا بر مردمیم و آقایان مومنین  هایارمود  ما امامان مسلمانانیم و حجت

کتته ستتتارگان مایتته امنیتتت اهتتل آستتمان ند و بتته واستتطه متتا آستتمان از تراهتتل زمتتین هستتتیم همانگونتته 
کنان ختتود را ارون کشتتد و زمتتین از روز میستتقوط بتتر زمتتین بازداشتتته شتتده و بتته واستتطه متتا زمتتین ستتا

ن واهتد مانتد  خلقت تا روز آخر حیات از حجت الهی چه شناخته شده چه غامب و لنهان ختالی
گتتر چنتتین نبتتود ختتدا در زمتتین پرستتتش ن   الکلینتتی 1/199  1375)الفتتتاه النیستتابوری،   6شتتدمیو ا

 (. 530-1/531  1407الرازی،
                                                                            

م » 1 علتتتهم تتّل  علتتی أطامتتب أهتتل بیتتته اّلتتبین اختتترتهم ألمتتر  و ج  تتک  و رّب  ص  لفامتتک اتتي أرض  ظتتة دینتتک و خم ف  تتک  و ح  لم  نتتة ع  ز  خ 
ک   ت  ک  طلی جّن  سل  ة  طلیک و الم  سیل  م الو  هم لت  ع  باد ،... و ج  ججک  علی ع   (.56، بند 47دعای)«حم

هم طلیک بهما» 2 توّج  یضاء و ا  ة  الب  وّی  ل  ة  و الع  ایع  دیة  الّر  ّم  ح  بم طلیک بالمم قّر   (.16، بند 49دعای)«اللهم ااّن ي أت 
تتن م» 3 کهتتارون  م  فتتا  /  ؤال  تتي یتتا علتتّيم مم تتک  مّن  بم * بهّن  تتواذ  ک  تتوٌ   نم م ام تتنهم تتت م  م  غ  تتهم / و طن ر  تتّقم قولم تتوه  اهلل و الح  وستتی أٌخ لتتي و و قتتوهم رسم

بم   (.57  1436العّطار،)«صاح 
هم » 4 نا زادم ّبم ن حم نا / و ما خاب  م  ن ااز  ط  ب   (.86  1436العّطار،)«و ما ااز  م 
جی اّلبین احتج اهلل بهم علی عباده» 5  (.182تا ابن حجر هیثمی، بی)«أهل الکتاب و أبناء أممة الهدی و مصابیح الدم
حجلتین و متوالي المتؤمنین، و نحتن أمتاّن » 6 جتجم اهلل علتی العتالمین و ستادة المتؤمنین و قتادة الغتر المم نحنم أممةم المسلمین و حم

کما أّن  النجوم   مستکم األرض أن تمیتد  أهل األرض  مسک السماء أن تقع علی األرض ط  باذنته و بنتا یم أمان ألهل السماء و بنا یم
تن  تن حجتة هلل مشتهور أو غامتب مستتور و   ت لتو األرض طلتی أن تقتوم الستاعة م  بههلها و لم ت ل األرض منب خلتق اهلل األرض م 

 (.530-1/531  1407  الکلینی الرازی،1/199  1375وری،الفتاه النیساب)«حجة اهلل ایها و لو  ذلک لم یعبد اهلل
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کایتتر،  1شتتاید بتتتوان غتترض امتتام را در نقتتل و آمتتوزش مغتتازی رستتوه ختتدا   3/242  1407)ابتتن 
کتته امتتام از 4/10  1414الصتتالحی الشتتامی، یکستتو بتتتا توجتته بتته نقتتش اعتتتاه و ( اینگونتته اهتتم نمتتتود 

بدیل علی بن ابی طالب در غ وات عصر تن یل، در صدد تبیین شهن و جایگاه رایتع ایشتان بتود بی
که بیشتر در خدمت نقتل اخبتار دوران جاهلیتت و از سوی دیگر در مقابله با جریان داستان سرایی 

 شد.میبه مسلمانان یادآور  قرار داشت  تقابل نظامی امویان دیروز با رسوه خدا و صحابه را
کوشتید بتا تبیتین منزلتت اممته، جریتان انحرااتی  غلتو نستبت بته  که امتام از یکستو  گفته نماند  نا
شّوه و زشتت نمایانتدن چهتره شتیعه و نیتز دامتن زدن آنتان  شهن اهل البیت و تبلیغات امویان را در مم

و قتتاطع طتترد و خنثتتی ستتازد  و از گیری شتتفا  بتته انزجتتار و تنفتتر مستتلمانان از شتتیعیان را بتتا موضتتع
کتتته بتترای ااتتتزایش بصتتتیرت مستتلمانان، بتتته ویتتتهه میستتوی دیگتتتر آن حضتترت بتتتر ختتتود بایستتته  دیتتتد 

یان و همسایگانش به حقتوق امامتت، اضتل، برتری)دعتای ( و جلتب متؤدت  آنتان 4، بنتد 26حجاز
ی و برنامه تربیتت  ( راهبرد تبیین منزلت امام را در سیاست مبارزات16، بند 42به اهل البیت)دعای

 دینی خویش قرار دهد.
 . غصب خالفت4-3-2

« تتابعین»امام سجاد، با توجه به قرابت زمانی به جد ب رگتوارش، بته حیت  رتبتة تتاری ی، جت و 
کتته ختتود از « ستتقیفه»بتتود  از اینتترو ماهیتتت و واقعیتتت  بتترای ایشتتان از زبتتان عمتتو و لتتدر شهیدشتتان 

کتامال  روشتن بتودشاهدان عینی حوادث لا از رحلت رسوه  -1/30  1410)التدینوری،  2خدا بودنتد 
کوشتتید حقیقتتت خالاتتت را بتترای مستتلمانان 2/47  1404لحدیتتد،تر  ابتتن ابی29 (. امتتام بتته غایتتت 

کتته نستتل دوم و ستتوم مستتلمانان بودنتتد و امویتتان آن را بتتر ایشتتان دگرگتتون ستتاخته بودنتتد،  عصتتر ختتود 
گوشتز که خطاب بته مؤمنتان  کته مصتیبت شتما طاغوتتان زمتان هستتندتبیین نماید. آنگونه    3د نمتود 

 (.200 ب  1413)المفید،
حضرت به صتراحت پترده از حقیقتت برداشتت  پروردگتارا مقتام امامتت م صتو  خلفتای و 
که تتو آن  که محل امانت تواند، در درجه عالی معرات و رتبه اعالی تقرب،  برگ یدکان توست، آنان 

با حیله و اریب ربودند... تا سترانجام برگ یتدگانت مغلتوب و  رتبه را بدانان اختصا  دادی و آن را
                                                                            

ن القرآن» 1 کما نعلم السورة م  کایر،)«کّنا نّعلم مغازي رسوه اهلل   (.4/10  1414  الصالحی الشامی،3/242  1407ابن 
ت» 2 وی  توم  بم سین  ی  یک  الحسن  و الحم ي ابن  د  دا  اي ی  مار  و ی  ة  بیتک  لیال  علی ح  ید  ع  لم ق  حم  تن ت  ع أحتدا  م  تد  ع  ابتوبکر الّصتّدیق التم ت 

توه  ب  رسم تاح  م علتی ص  نصرتهم دلیت  طلیهم بابنیک  و است 
 
شیت طلیهم بامرات ک  و أ م طلی نفسک  و م  عوتهم وابق ط  د  أهل  بدر  و الّس 

م ط  أربعة  أو خمسة   نهم بک  م  ج   (.2/47  1404لحدید،تر  ابن ابی29-1/30  1410الدینوری،)«اهلل الم یم
غبة  » 3 ن أهل  الّر  یتم م  اغ  و  مم الّط  کم ت  صیب  ؤمنون  مم  (.200 ب  1413المفید،)«أّیها المم
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کتتاب و شتریعتت را لشتت  که خلق ارمان تو را تبتدیل و تغییتر داده و  مقهور دشمنان شده، بنگرند 
کردنتد ختدایا  کلی منحر  ساختند و سنن پیامبرت را رها  سر انداخته و احکام و واجبات تو را به 

که راضی به اعل زشت آنهتا باشتد  بر دشمنان خلفایت از اولین و کا  آخرین لعنت ارست و بر هر 
کند  (.9-10، بند 48)دعای  1و از آنها پیروی و با آنان همراهی 

کامتتتتل  امتتتتام روشتتتتن نمتتتتود بتتتتا وجتتتتود اینکتتتته رقیبتتتتان، بتتتته حتتتتق خالاتتتتت اهتتتتل البیتتتتت علتتتتم 
کتته ختتدای ستتبحان بتته اممتت117  1436داشتتتند)العّطار، ه ارزانتتی (، امتتا حستتادت آنتتان بتته شتترااتی 

گردیتد (. حضترت حتق ختود را در 192  1436)العّطتار،  2ارموده بود باع  ربودن خالات از دستشان 
  4(  و میعتتتاد غاصتتتبان را روز حستتتاب دانستتتت75  1436)العّطتتتار،  3خالاتتتت از دستتتت راتتتته خوانتتتد

 (.86  1436)العّطار،
گاه آیه   يَن آَمُ وا اتَُّقوا ]امام سجاد هر  َها اَلَّ يُّ

َ
اديقيَ يا أ َ َو ُ ونُوا َمَع اكصُّ ( را 119)التوبته   [اهللُّ

کاشتب از بتدعتمیارمود بسیار دعا میتالوت  کته بدعتهایکرد  این دعتای امتام  گتباران ی بتود 
گراتنتتد. ستت ا  کنتتاره  کتته از اممتته دیتتن و شتتجره نبتتوت  کستتانی  کتترده بودنتتد، یعنتتی  در دیتتن داختتل 

کردنتتد  ۀارمتتود  دیگتتران دربتتارمی و بتترای توجیتته عمتتل خالاشتتان، بتته متشتتابهات قتترآن متتا تقصتتیر 
کرده و طبق نظتر ختود، آنهتا را تهویتل و تفستیر نمودنتد  و اخبتار و ستنت مستّلم رستوه اهلل را  استد ه 

گفتگو و ایراد قرار دادند ۀدربار  (.181تا )ابن حجر هیثمی، بی  5ما مورد 
كربال5-3-2  . ابالغ پیام 

کتته هتر انقالبتتی دو گتتر اهمیتت رکتتن دوم از بیچهتره دارد  ختون و پیتتام.  پوشتیده نیستت  تردیتد ا
گتوش تتاریخ  گتر پیتام  ختون یتک انقتالب نتوانتد در  کمتتر ن واهتد بتود. ا رکن اوه بیشتر نباشد، یقینتا  
کته بایتد رستالت  ب یاد، در همان قربانگاه خود دان خواهد شد. این دیگر عناصر انقالب هستتند 

                                                                            
وهتا،» 1 ّ م تد ابت  رجة الّرایعة اّلتي اختصصتهم بها، ق  منام ک اي الّد 

م
ع  أ صفیام ک  و مواض 

 
فام ک و أ ل  قام  ل  م تی .اللهم طّن  هبا الم  .. حّت 

فتتا م  ل  ک  و خم تم تتفو  هتتات  عتاد  ص  اتتة  عتتن ج  ّر  ح  تتک  مم نبتتوذا  و ارام ض  تتک  م  کتاب  تتّد    و  ب  تک  مم کم  تترون  حم تتّ ین، ی  بت  قهتتورین  مم تتوبین  م  غلم    م 
م  هم م و أشتتتتیاع  ه  عتتتتال  ف  ضتتتتي  ب  تتتتن ر  تتتترین و م  لتتتتین  و األخ  ّو 

 
تتتتن  األ م م  هم عتتتتداء 

 
تتتتن أ ، اللهتتتتم الع  تتتتة  وک  ترم تتتتک  م  تتتتنن  نبّی  ک  و سم شتتتتراع 

 
و أ

م هم  (.9-10، بند 48دعای)«أتباع 
نتتتتا و » 2 ّق  نا ح  تتتتدم نتتتتا / جاح  کتتتتمم ایتتتته ل  تتتتمم اینتتتتا و الحم حکم نتتتتا * ی  تم نتتتتام آا 

 
تتتتین  األ تتتتل  ب  ام  تتتتر    التتتتط/ ط  تتتتن  الّش  صتتتتنا بتتتته م  ص  و متتتتا خم

بنا  (.192  1436العّطار،)«غاص 
عالج  » 3

 
ة  األ صب  ٌع بین  عم ي / ضام  ّق  مام  ما باهم ح  جلم اإل   (.75  1436العّطار،)«أنا ن 

هم » 4 یعادم یامة  م  یومم الق  نا / ا  نا حّق  ب  کان  غاص  ن   (.86  1436العّطار،)«و م 
ابتتن حجتتر هیثمتتی، )«و ذهتتب آختترون طلتتی التقصتتیر اتتي أمرنتتا و أحتجتتوا بمتشتتابه القتترآن اتتتاولوا بتتآرامهم و اتهمتتوا متتهثور ال بتتر» 5

 (.181تا بی
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تتدقیق در مراثتی امتام  .کشند، تا جاودانگی انقتالب تضتمین شتودتبلیغ اهدا  انقالب را به دوش 
کاشب از بینش سیاسی ایشان است، چته ایشتان بتا هوشتیاری تمتام شتکوامیه ختود را  هایسجاد، 

خطاب به جتّد ب رگتوارش رستوه ختدا سترود. در حقیقتت امتام بتا ایتن روش، بته مستلمانان اهمانتد، 
کشتتتار و استتارت ایشتتان را   1ایشتتان نتته تنهتتا متتزد رستتالت رستتوه ختتدا ضتتایع نمودنتتد بلکتته دستتت بتته 

اُط »گشتتتتتودند. امتتتتتام در مراثتتتتتی   ناِجیدددددَ  یدددددا َجددددداعَ
ُ
مَسدددددوا »، (126-127  1436العّطتتتتتار،)«أ

َ
 ُلدددددَ  أ

مدددددداذا »(، 159  1436العّطتتتتتتار،)«النسدددددداُء أرامددددددُل  یهدددددد »(، 128-129  1436العّطتتتتتتار،)«َكاِْلمدددددداِء 
ِ یددا َوقَعدد»(، 166-167  1436العّطتتار،)«َفَعلددمُت  دد ع ُلنددا ُملددَت  و »(، 188-189  1436العّطتتار،)«َة الاعَ أوعَ
تکوه  هااز  لم (191-192  1436العّطار،)« ِ ُرنا که در اقدان ایشان بتر آنتان راتته استت ش  و رنجهای 
نا َنردُكو»کند و در مرثیه  می ِ کتربال، از بتر  «إی َجاع که بلندتر از مراثی متبکور استت، دردمندانته وقتایع 

کیفیتت استارت و انتقالشتان، نیزه رات یتام، تتا  متردم،  هتایمهریبین ستر لتدر شتهیدش و غتارت خ 
 (. 45-48  1436)العّطار،کشدمیی ید را به نظم  هایشرمیبیجسارت و 

کتربال  کتربال، پیوستته از ستویدای ده بتر مصتیبت  کنار بیان وقتایع  گریستت، آنگونته میامام در 
ددا،لن اْلَ »کتته در شتتمار یکتتی از  ر العتتاملی،درآمتتد) « سددةالُبكع   1409  ابتتن منظتتور،2/922  1373الحم

کتربال 17/239 یتادی متردم نستبت بته واقعته  گردید تتا در متوارد ز گریه امام نیز خود به خود موجب   .)
 (.322  1390جعفریان،هوشیار شوند)

 . بیان اضطرار خویش6-3-2
تتم بتته رستتوه ختتدا و ضتتطر   امتتام ستتجاد بتتا بیتتان مظلومیتتت اهتتل البیتتت، تظّلم بیتتان وضتتعیت مم

پتترده برداشتتت و از ستتوی دیگتتر  «القددرب یذن»مستتلمانان در حتتق  هتتایمهریبیختتویش، از یکستتو از 
کته ارزنتد رستوه ختدا و امتام بی که جتان وی  کسی نامی ببرد به مسلمانان توجه داد  آنکه صریحا  از 

، 23)دعتتای  2 لنهتتانی ستتتمگرانی ستتفا  استتتهای  زمتتان ایشتتان بتتود، در معتترض خطتتر و دسیستته
کتتته از  المتتان ستتتتمی بتتته وی ». ایشتتتان در دعتتتای بتتا ماهیتتتت  (6-7-8بنتتد    3«رستتتیدمیهنگتتتامی 

کیتد و مکتر دشتمنان»و نیتز دعتای بتا مضتمون   (5-6-7، بنتد 14دعای) -9، بنتد 49دعتای)  4«راتع 
گستتتراندن دام بتترای ( 8-7-4 گتتراتن وی و  بتته روشتتنی از تتتالش دشتتمنان و سرکشتتان در زیتتر نظتتر 

                                                                            
ة  » 1 ّد  و   الم 

 
جرا  طّ 

 
یه أ ل  م ع  کم لم ل   أسل  ربیقم ي القم  (.23الشوری  )«ا 

ت» 2 نتی و ادح  اصتراهم ع  ، اللهتم و متن أرادنتی بستوء  ا  فیتد  تتر    ح  تّل  مم کم تن شتّر   نیتد  و م  ّل  ستلطان  ع 
کم ن شّر   ّیتی م  ّر بنی و ذم نتی و أع  ر ع 

نتی عمی  ع  ی تم یه سّدا  حّت  د  ه  و اجعل بین ی  حر  هم ای ن  کید  ّد   هم و رم نی شّر  أ ع  هم و ادر  ون   مکر  تل  دم قف  تمعهم و تم کتری س  تّم  عتن ذ  ص  ترهم و تم ص  ب 
وتهم  رم ب  ر  ج  کس  هم و ت  ّز   ع 

 
ّه ب  اسهم و تم ع  ر  قم  هم و ت  سان  نی ل  هم و تم ر س  ع  لب   (.6-7-8، بند 23)دعای «...طخطاری ق 

ّبم » 3 ح  مین  ما   یم ن  الّظال  ي  علیه م  د   (.5-6-7، بند 14دعای)«طذا اعتم
ک  » 4 ااع   مد  ه  هس  ّد  ب   (.4-7-8-9، بند 49دعای)«ید  األعداء  و  ر 
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کته حجتاج میاو و تفضل و عنایت خدای سبحان در حفا ت از خود س ن کشتن  گوید. آنگونته 
کته بته عبتدالملک پیشتنهاد داد بترای بقتای خالاتت ختود، علتی بتن  کسانی بود  بن یوسب ثقفی از 

  1422  ابتتتن الصتتتبار،2/653  1421  األربلتتتی،171  1426المستتتعودی،الحستتتین را از میتتتان بردارد)
ر ال2/864-863  (.4/72  1425عاملی،  الحم

یتل بته سته  امام سجاد از رهگبر تکیه بر مظلومیت اهل البیت و تقریر اضطرار خویش در پتی ن 
هد  بود  تقریر حقیقت، جلب محبت و دوستی مسلمانان، تهییج غیترت و حمیتت مستلمانان 

هتتتاد و تتتتالش در راستتتتای اهتتتدا  و برنامتتته ستتتتری،)ا  1اهتتتل البیتتتت هایبتتترای ج    9140لقاضتتتی التم
 (.2/374  1422  القندوزی الحنفی،12/107

گیری3  . نتیجه 
بتتا شتتهادت امتتام حستتین، رستتالت انتقتتاه پیتتام انقتتالب ایشتتان، بتتر عهتتده علتتی بتتن الحستتین و 

گراتت.  کتربال متورد ستوء  تن امویتان و در نتیجته بته بیحضرت زینب قرار  تردیتد امتام لتا از واقعته 
گردیتد. بتا ایتن وجتود، حضترت هرگتز  شدت زیر نظر بود  از اینرو ایشان مکلب به رعایتت لتوازم تقیته 

کوشتید از رهگتبر  دست از مبارزه سیاسی برنداشت. ایشان بر خال  مبارزه مثبت لدر شتهیدش، 
 ، حقیقت را نمایان سازد.ساختن مردم و اهمتام بر رسوایی باطل مبارزه منفی یعنی بیدار

گردیتد. علتی بتن  امام از رهگبر دعتا و شتعر مواتق بته طترح و بازتولیتد مفتاهیم دینتی و سیاستی 
صب خالاتت،  کوشید با طرح مسامل   معادگرایی، امامت و رسالت امام، منزلت امام، غ  الحسین 
کته لتا از  کربال و اضطرار خویش، وجدان خفتته جامعته را بیتدار ستازد. امتام در شترایطی  ابالر پیام 

شتتیعی رخ نمتتود و در نتیجتته ایتتن  شتتهادت امتتام حستتین یکتتی از ن ستتتین حیرتهتتا در درون جامعتته
کتته تصتتور نتتابودی استتاس تشتتیع ترحیتترت ب تتش عظیمتتی از شتتیعیان بتته عامتته پیوستتتند، بگونتته ی 

کار را از صفر شروع نمود و مواق شد مردم را به سوی اهل البیتت متمایتل ستازد و زمینته را می رات، 
مفهتتوم خالاتتت و وراثتتت  بتترای اعالیتتت صتتادقین در تابیتتت اصتتوه حّقانّیتتت و مشتتروعّیت اممتته در

پیامبر، مهیا ساخت. امام سجاد برای رسیدن به این مهم، به سالح دعا توستل جستت تتا دیگتر بتار 
آیتتین محمتتدی بتته همتته  هتتایبتتا بازستتازی معنتتوی جامعتته شتتیعه بتته طتتور ختتا  و یتتادآوری آموزه

 آشنا سازد.مسلمانان به طور عام، مردم روزگار خود را با اولّیات دین و خداپرستی راستین 

                                                                            
تتتی یهختتتب اهلل لنتتا حّقنتتتا» 1 تتتن  لمنتتا حّت  نتتع م  تتتد اینتتتا و م  تتن جاه  ستتتتری،)«طّنمتتا شتتتیعتنا م    القنتتتدوزی 12/107  1409القاضتتی التم

 (.2/374  1422الحنفی،
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 كتابنامه

 الف: منابع عربی
 * القرآن الکریم
 * نهج البالغه

 * الصحیفه السجادیه
، قتدم لته الستید احمتد کشف الُغمه فتی معرفته األئمته( 1421األربلی، أبی الحسن علی بن عیسی) .1

 الحسینی، قم  الشریب الرضی.
مرکتتز الغتتدیر للدّراستتتات  ، تحقیتتقالشتتیعه فتتی مستتتارهم التتتاریخی( 1426األمتتین، ستتید محستتن) .2

 اإلسالمیه، قم  دامره المعار  الفقه اإلسالمی، الطبعه الثانیه.
، تحقیتتق محمتتد ابوالفضتتل شتترح نهتتج البالغتته( 1404ابتتن ابتتی الحدیتتد، عبدالحمیتتد بتتن هبتته اهلل) .3

 ابراهیم، قم  مکتبه آیه اهلل المرعشی النجفی.
، ق الُمحرقتته فتتی التترد علتتی أهتتل البتتدع و الزندقتتهالصتتواعتا( ابتتن حجتتر هیثمتتی، احمتتد بتتن محمتتد)بی .4

 نا.بیتهران  
، تحقیق محمتد عبتدالقادر الطبقات الکبری( 1410ابن سعد، محمد بن سعد بن منیع الهاشمی) .5

 عطا، بیروت  دار الکتب العلمیه.
ُسول( 1387ابن شعبه حّرانی، حسن بن علی) .6  زاده،، ترجمه صتادق حستنتحف القول عن آل الّر 

 قم  آه علی، چاب نهم.
ُصول الُمهّمه فی معرفه األئمته( 1422ابن الصبار، علی بن محمد بن احمد المالکی) .7 ، تحقیتق الفُ

ریری، قم  دار الحدی .  سامی الغم
ّبه، احمتد بتن محمتد) .8 ریتد( 1407ابن عبد ر  قتد الف  ،تحقیتق عبدالمجیتد الّرحینتی، بیتروت  دار الع 

 ثالثه.الکتب العلمیه، الطبعه ال
کایر، ابوالفداء اسماعیل بن عمر) .9  ، بیروت  دارالفکر.البدایه و النهایه( 1407ابن 
کر( 1409ابن منظور، محمد بن مکّرم) .10 ، تحقیق احمد راتب حمتوش مختصر تاریخ دمشق یبن عسا

 و محمد ناجی العمر، دمشق  دار الفکر.
، تحقیتتق ستتید احمتتد صتتقر، اتتتل الطتتالبیینمقتا( بیابتتو الفتترج األصتتفهانی، علتتی بتتن الحستتین) .11

 بیروت  دار المعراه.
یتاض زرکلتی، بیتروت  أنساب األشراف( 1417بالذری، احمد بن یحیی) .12 ، تحقیتق ستهیل زکتار و ر

 دارالفکر.
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کتتوای، ابواستتحاق ابتتراهیم بتتن محمتتد). 13 ، تحقیتتق ستتیدعبدالزهرا حستتینی، الغتتارات( 1410ثقفتتی 
 جا  دارالکتاب ا سالمی.بی

وان( 1424الجاحظ، عمرو بن بحر) .14 ود، بیروت  دار الکتتب  ،الحی  تحشیه محمد باسیل عیون الّسم
 العلمیه، الطبعه الثانیه.

هاد و أمجادتا( بیالحاج حسن، حسین) .15  ، بیروت  دار المرتضی.ایمام السجاد ج 
ر العاملی، محمد بتن الحستن) .16 ستا( 1373الحم ، تصتحیح ئ ل الشتریعهوستائ ل الشتیعه ىلتی تحصتیل م 

 عبدالرحیم الربانی الشیرازی، طهران  المکتبه اإلسالمیه.
صتتتتوص و المعجتتتتزات( 1425__________________) .17 ، ختتتتّرج أحادیثتتتته عالالتتتتدین ىثبتتتتات الُهتتتتداه بالنّ

 األعلمی، بیروت  األعلمی للمطبوعات.
بتتتتتر التتتتتتاریخ( 1410الحستتتتتنی، هاشتتتتتم معتتتتترو ) .18 یتتتتتروت  دار التعتتتتتار  ، باینتفاضتتتتتات الشتتتتتیعه ع 

 للمطبوعات.
، قتم  المطبعته جهتاد ایمتام الستجاد زیتن العابتدین( 1413الحسینی الجاللی، السید محمد رضتا) .19

 أمیر.
، تحقیق علتی شتیری، بیتروت  دار ایمامه و السیاسه( 1410الدینوری، عبداهلل بن مسلم بن قتیبه) .20

 األضواء.
، تحقیتتتق عمتتتر عبدالستتتالم تتتتدمری، بیتتتروت  دار ستتتالمتتتتاریخ ای( 1413ذهبتتتی، شتتتما التتتدین) .21

 الکتاب العربی، الطبعه الثانیه.
، تحقیتتق شتتعیب األرنتتموط و متتهمون الّصتتاغرجی، بیتتروت  ستتیر أعتتالم النتتبالء( 1414____________) .22

 مؤسسه الّرساله، الطبعه العاشره.
متته بتتبکر خ( 1426ستتبط ابتتن الجتتوزی، یوستتب) .23

ُ
، تحقیتتق صتتائ  األئمتتهتتتبکره الختتواص متتن األ

 حسین تقی زاده، قم  للمجمع العالمی ألهل البیت.
، تحقیتتق ُستتبل الُهتتدی و الّرشتتاد فتتی ستتیره خیتتر العبتتاد( 1414الصتالحی الشتتامی، محمتتد بتتن یوستتب) .24

 بیروت  دار الکتب العلمیه. عاده احمد عبدالموجود و علی محمد معوض،
یه ،علل الشرائع( 1385صدوق، محمد بن علی) .25  .النجب  المکتبه الحیدر
، القتتاهره  دار المعتتار ، الطبعتته تتتاریخ األدب العربتتی )العصتتر ایستتالمی(( 1963ضتتیب، شتتوقی) .26

 السابعه.
دراسات و بحتو  فتی التتاریخ و ایستالم )ایمتام الستّجاد باعتث ( 1409العاملی، سید جعفر مرتضی) .27

 الثانیه.  ، قم  النشر اإلسالمی، الطبعهاُیسالم من جدید(
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، تحقیتق و شترح قتیا العطتار، الدیوان المنسوب ىلی ایمام السجاد( 1436العّطار، قیا بهجت) .28
 تصحیح قاسم البغدادی، قم  للمجمع العالمی ألهل البیت.

، تحقیتتق ماجتتد العطیتته، دیتتوان ایمتتام الستتجاد )تمهیتتد دیتتوان(( 1423العطیتته، ماجتتد بتتن احمتتد) .29
 للمطبوعات.بیروت  مؤسسه األعلمی 

 ، قم  الشریب الرضی.روضه الواعظین( 1375الفتاه النیسابوری، محمد بن احمد) .30
ن مطلع الجاهلّیه ىلتی ستقوط الّدولت»تاریُخ األدب العربی ( 2006اّروخ، عمر) .31 تهاألدب القدیم م  ، «ه  األمویّ

 بیروت  دار العلم للمالیین، الطبعه الثامنه.
ستتری، الست .32 ، تعلیتق ىحقتاق الحتقّ و ىزهتاق الباطتل( 1409ید نتوراهلل بتن شتریب التدین)القاضی التم

 سید شهاب الدین النجفی، قم  مکتبه آیه اهلل المرعشی.
دعتتائم ایستتالم و ذکتتر الحتتالل و تتتا( بیالقاضتتی نعمتتان، ابتتی حنیفتته نعمتتان بتتن محمتتد التمیمی) .33

آصتب ایضتی، قتم  مؤسسته آه البیتت  ، تحقیتقالحرام و القضایا و األحکام عن أهل بیت رستول اهلل
 إلحیاء التراث.

ربتی( 1422القندوزی الحنفی، سلیمان بتن ابتراهیم) .34 ، تحقیتق ستید علتی ینتابیع المتوده لتبوی القُ
 جماه اشر  الحسینی، قم  دار األسوه، الطبعه الثانیه.

تل ی  محمتد بتن ، اختیار معرفه الرجال، المعروف برجال الکّشی( 1404الکّشی، محمد بن عمر) .35
حستتن طوستتی، تصتتحیح محمتتدباقر بتتن محمتتد میردامتتاد، تحقیتتق ستتید مهتتدی الّرجتتامی، قتتم  

 مؤسسه آه البیت إلحیا التراث.
کبتر األصتول متن الکتافی( 1407الکلینی الرازی، أبی جعفر محمتد بتن یعقتوب) .36 ، تصتحیح علتی ا

 غفاری، تهران  دار الکتب اإلسالمیه.
تدوهو و أستوهو ( 1431تقی)المدرسی، السید محمد  .37  و، بیتروت  مرکتز العصتر للثقااته ایمام الستجاد قُ

 النشر، الطبعه الثانیه.
، قتم  ىثبتات الوصتیه لامتام علتی بتن أبتی طالتب( 1426المسعودی، ابوالحسن علتی بتن الحستین) .38

یان، الطبعه الثالثه.  أنصار
، قتم  ی معرفته حجتج اهلل علتی العبتادایرشتاد فتالب(  1413المفید، محمد بن محمد بن النعمان) .39

 کنگره شیخ مفید.
کنگره شیخ مفید.األمالیب(  1413_____________________) .40  ، قم  
، تحقیق ىمتاع األسماع للنبی من األحوال و األموال و الحفده و المتاع( 1420المقریزی، احمد بن علی) .41

 یه. محمد عبدالحمید النمیسی، بیروت  دار الکتب العلم
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، القتتاهره  دارالمعتتار ، الطبعتتته نشتتره الفکتتر الفلستتتفی فتتی ایستتالم( 1997النشتتار، علتتی ستتامی) .42
 الثامنه.

 ، نجب  المکتبة المرتضویة.فرق الشیعة( 1355نوب تی، حسن بن موسی) .43
 ب: منابع فارسی

 ، تهران  نشر علم.حیات فکری سیاسی امامان شیعه( 1390جعفریان، رسوه) .44
، تهتتران  داتتتر نشتتر ارهنتتو استتالمی، چتتاب زنتتدگانی علتتی بتتن الحستتین( 1371یدی، ستتید جعفتتر)شتته .45

 .چهارم
، ترجمه سید محمتدتقی آیتت اللهتی، تشیع در مسیر تاریخ( 1374محمدجعفری، سید حسین). 46

 تهران  داتر نشر ارهنو اسالمی، چاب هشتم.
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 چکیده
کتتته بتتتا  استتتت ابتتتزاری بتتترای خوانتتتدن و خواستتتتن پروردگتتتاربتتته ویتتتهه در ادیتتتان ابراهیمتتتی دعتتتا 

کتتتاب تلمتتود و  هایاندیشتته گسستتتنی دارد. در متتورد جایگتتاه دعتتا در دو  تفستتیر الهیتتاتی ارتبتتاط نا
کاربرد دعا به عنتوان مقتّدمی یتا نفستی کته بته انستان شناستی در ایتن دو  تسنیم توجه به مفهوم دعا، 

یتابی دعتا در ایتن دو  هتایگزاره هتایکتاب مرتبط است و نقش الهیتاتی در آن، معیارهتایی بترای ارز
 کتاب انت اب شده است.

که دعا در تلمود بیشتر ج هاییااته کی از آن است   هاینبه مقتدمی و در خواستتتحقیق حا
ش صی و محتدود در قتوم یهتود را داشتته استت. و ایتن ارتبتاط براستاس شتباهت معنتوی انستان بتا 
کتته بیشتتتر توستتط  گشتتته استتت. زبتتان دعتتا ستتاده و انستتان انگتتاری استتت  خداونتتد در خلقتتت برقتترار 

کمتر جنبه آموزشی و تربیتی دارد. در ت فسیر تسنیم بته علمای یهود تهیه شده است. مضامین دعا 
واسطه تعریب انسان به حتی متالته ارتبتاط بتین انستان و خداونتد اطتری استت، دعتا و مضتامین آن 
کردیتتتده و لتتتبا در آن ضتتتمن استتتتفاده از تعتتتابیر  کتتترم) ( و اممتتته معصتتتومین وضتتتع  توستتتط پیتتتامبر ا

گیتتری در نظتتر  هایمناستتب خداونتتد، جنبتته گتتاهی و جنبتته تربیتتتی و الگتتو  معراتتتی جهتتت ااتتزایش آ
کتاب تلمود دارد. گسترده تر از    گراته شده است. ازاین رو دعا جایگاه اساسی و 

کلیدی:  لمود،واژگان  راخا، تفیال، عمیدا و تفسیر تسنیم، ت   دعا، ب 
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 مقدمه:
به دلیتل سرشتت مشتتر  اترا حیتوانی میتان انستانها، یکتی از موضتوعات مشتتر  میتان ادیتان 

کتته معتقتتد بتته یتت ند، موضتتوع دعاستتت. غالتتب انستتانها در هستتت ک امتتر قدستتیالهتتی و حتتتی ادیتتانی 
گوار بته یتک نیتروی متاورایی تمستک جستته و از او استتمداد  بنتد و لطمیمواقع س ت و حوادث نا

 خوانند.میبرخی دیگر نه از سر ابرام بر حاجات ش صی بلکه از باب ارتباط عاشقانه او را 
کمبود یتا عتدم شتفاایت گاهی مواقع به دلیل  اطالعتات از ختالق و صتفات او موجتب  منتهی 

گشتتته گتتر معتتار  غنتتی را از جانتتب تراشتتتباه در انت تتاب مصتتادیق و انحتترا   کتته ا ند. در صتتورتی 
کرده بودنتد، بته طتور قریتب بته  یاات  کتب و س نان معتبر به جای مانده از آنها در پیامبران الهی یا 

رستاندند. دعتا میمنصته  هتور  یقین همانند انسانهای موّحتد اطترت ختداجوی ختود را درستت بته
در  و الهتی مطترح در دعتا هتایالگو اخب، سبک زیستتغییر دینی،  اازایش بینش خوبی برایمنبع 

کتاب تلمود روح تربیت نهایت  کتتاب دیتن یهتود استت انسان است. دریهودیت  بتابلی مهتم تترین 
کالمتتتتی، اجتهتتتتادی و معتبتتتتر (. تلمود65،  1386)هینلتتتتز،  ه جتتتتز ارقتتتته بتتتت –کتتتتتابی تفستتتتیری، 

شتتود. هتتم چنتتین در استتالم قتترآن و بتته میی دستتتیابی بتته معتتار  تتتورات قلمتتداد بتترا -صتتدوقیان
گتران  کتالم، اقته، الستفه و در تتراز تفستیر  کتتاب حتدی ،  خصو  در میان شیعیان تفسیر تستنیم 

ی ه ویهگتبتبرای تفستیر آیتات قترآن مجیتد قترار دارد. بتا توجته  -تفاسیر شیعی در قله –سنو المیزان 
کنتون جتای ایتن ستواه را بته وجتود آورده  کتاب در مراجعته جامعته متتدینان بته آن، ا مشتر  این دو 

کتاب تلمود و تفسیر تسنیم چیست   که مفهوم و جایگاه دعا در   است 
گردیتد، موضتوعی بتدین مضتمون . وجتود یااتت نشتد در خصو  متورد موضتوع مقالته احت  

که باهمین مطلب از م یت این مقاله است. هد  ای تبیین موضوع، ارامته معیتار  ن مقاله آن است 
کتتاب بتا هتم  هایاز الگوی هاییو معرای نمونه الهی در عمل دعا، مفهوم و جایگاه دعا در این دو 
کند.   مقایسه 

  مفهوم شناسی الف:
کتالم  و  به معنای اراخواندن و یاری خواستن به وستیله صتدا و  ع  » کلمه دعا در لغت از ریشه د 

تتی لیتتتم نأ هتتو (، میتتل، 279،  2ج ،تتتابی)ابتتن اتتارس، « منتتك کتتونی کتتالم   و بصتتوت   كیتتطل ء  الّش 
ْ َبددُة إی اهَّلل  د عَ و جددل»رغبتتت و بتته ستتوی ختتدا  کتتردن و (325،  2تتتا، جبیابتتن ستتیده، « ) الرعَ  صتتدا 

 آن استتم کتتردن اضتتااه بتتدون در نتتداء نکتتهیا جتتز خوانتتدن و زدن بانتتو را کستتی عنتتیی -الّنتتداء -مثتتل
 همتتراه -طتتر  استتم بتتا وستتتهیپ کتته استتت خوانتتدنی و زدن بانتتو -دعتتاء ولتتی ،آهتتاخ ماننتتد شتت  
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 (.676،  1، ج1374است )راغب اصفهانی، 
ف َ  یالكِفدر ُد داُء  ومدا»  مانند است  توجه درخواست به معنای مطلق در تفسیر تسنیم دعا  ِاالع

تتهم »  ماننتتد گتتر ید هتتاتج از ایت متتره یتتتا جهتتت از ایتت استت ختتا  یدعتتا «دعتتوت» و «َ دا  ةم  ل  عتتو   د 
ّق   ااصتله از یدعتا و دعتا از اخت  نتدا کنیلت اند،دانستته متراد  را نتدا و دعتا مفستران یبرخ ،«الح 

نمتاز بته معنتای  ایشتانهم چنتین  (.578 ،8، ج1385است ) جوادی آملی،  حهیص با همراه و دور
د »  دیتارمایم میکل یموسا به یوح نین ست دعا را قبوه ندارند. زیرا خداوند در ِاالع  ِالدَه ال اهَّلُل  َاَندا ِانعَ

لوَ   وَاِقِل  َفا ُبان َاَنا ِ كر الصعَ  (.180،  14، ج1387)جوادی آملی، « یَِ
کلمتته براختتا بتته معنتتای شتتکر بتته معنتتای دعتتا و  –تفتتیال  -گزاریدر یهودیتتت بتترای واهه دعتتا، 

کتتار بتترده  -نیتتایش و ای یتتدور  144،  1997ان، دگشتتود )حیتتیم شتت تر و جمعتتی از نویستتنمیبتته 
 33،مقطتع ابتتدایی  1382و یونا حمامی و جمعی از نویسندگان،  196،  1385الستاین، 

 (.3و مقطع راهنمایی،  
از تعتاریب  مناسب تردرخواست  مطلق در خصو  این مقاله دعا، به معنایرسد میبه نظر 
 باشد. گفته شده

 تاریخچه دعا در یهودیتب: 
راخا شتده استت. از  اساستی در تاریخ یهودیتت شتکل ثتابتی نداشتته و دچتار تغییترات دعا یا ب 

معبتتد )بیتتت المقتتدس( یعنتتی قبتتل از استتارت بتتابلی و دورۀ دوم اوه دورۀ  مرحلتتهایتتن رو دعتتا بتته دو 
ه متفتتاوت از هتتم مرحلتتشتتود. منظتتور از دعتتا در هتتر دو میتقستتیم  -لتتا از استتارت بتتابلی -معبتتد 

 عبارتند از  معبد ۀ اوه هستند. ویهگی دعا در دور
زبان خاصی نداشت و هرکا بته زبتان هم چنین خود جوش و نس ه معینی نداشت، دعا   -

 خواند.میخود آنرا 
 آوردند.میاختصا  به مکان خاصی نداشت و آنرا در منزه و یا معبد به جا   -
کالم و دعا   -  با عمل قربانی بود.همراه ترکیبی از 

 در هیتاول شیایتن  گفتت دعتا علمتی نشستت در انیتهودی نتیید ماتیتعل کتب ریدب آبامی آرش
کتردن( و کالمتی شتکل دو به هودی ، آذر 21استت )خبرگتزاری بتین المللتی قترآن  بتوده عملتی )قربتانی 

 (.1387ماه 
تبتتدیل   1 (Tefilah« )تفتتیال»یتتا « نمتتاز»دعتتا در دورۀ دوم معبتتد بتته نتتام و شتتکل دیگتتری یعنتتی  امتتا

                                                                            
، 1382امی و جمعتتی از نویستتندگان، و یتتونا حمتت 117-118 ، 1383 تفتتیال در اصتتطالح دعتتای نمتتاز یهتتود استتت )هتتاکا 1

 (. 3ارهنو و بینش یهود مقطع راهنمایی،  
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  .شدمیگفته   1«عمیدا»شد به او نیز میده خوانده گشت. و چون ایستا
کاهنتتان نتتام دارد و « ستتیدور»کتتتاب نمتتاز  کنتتونی را عمتتران بتتن میشتتنا )یکتتی از  کتتتاب نمتتاز 

کرده است )طارق سویدان،  860یهودی( تقربیا در ساه گردآوری   (.86،  1391میالد 
گفتته شتده چتون یهودیتان توستط  ستاه بته  70ب تت النصتر در مورد ضرورت تغییر شکلی دعا 

کشتتور دیگتتری زنتتدگی  کردنتتد، از ایتتن رو در طتتوه ایتتن متتدت از زبتتان، میاستتارت بتتابلی راتتته و در 
گراتنتد. از ایتن رو کبیتر ارهنو و معار  دینی خود ااصله  کته یتک نست ه  مجمتع  گراتت  تصتمیم 

که دارای هیجتده برکتت بتود ، در مکتان 3ن، بته زبتان واحتد، در سته زمتان معتّی 2رسمی واحد برای نماز 
ح صتتبور )نماینتتدۀ   4معتین )کنیستته( و بته صتتورت جماعتت تلیل  و قرامتتت دستته جمعتتی بته رهبتتری ش 

کنتد. و از آن  –عامه  پیشنماز( و به قصد تکلیب واجتب، بترای یهودیتان از استارت برگشتته تتآلیب 
کتاب  دعای یهود را تشکیل داد. هایزمان به بعد ب ش اصلی تمام 

ه )هیجتتده برکتتت( بنتتا بتته د یلتتی ماننتتد ااتت ودن  البتتته امتتروزه دعاهتتای ستتر  ونه ع  تتمم نمتتاز یعنتتی ش 
دعاهای خا ، بستته بته اوقتات و مواقتع معّینتی از ستاه نظیتر ّشتبات و روزهتای تعطیتل و خشتک 

کتتترده استتتت  هایستتالی و.... ستتتادگی اولیتتته ختتود از دستتتت داده و صتتتورت  ادیتتتن)م تلفتتتی پیتتدا 
 (.640،  1386و هینلز،  155-161  ،1383 اشتاین،

گفتت یتهودی نتیید متاتیتعل کتب ریآرش آبامی دب امتروزه  ان در ایتران در نشستت علمتی دعتا 
گانته نمازهای  و کالمتی جنبته دو نیتاستت. ا شتده نیآمت نیتا کالمتی دعتای و قربتانی نیگ یجتا سته 

 داشتته وجتود زیتن تتورات اعطتای از قبتل حتتی و موستی حضرت زمان در( دادن قربانی)عملی جنبه
  .کردندمی قربانی جمعی و رسمی صورت به نوبت دو روزانه کاهنان و است

 شتدند قربتانی نیگ یجتا گانته سه نماز جیتدر به بار نیدوم برای مانیسل معبد بیت ر از بعد
                                                                            

 .84،  3، ج1384پیترز،  1
گفته  2 ه  شر  ونه ع  مم شتد. سته برکتت آغتازین میبته سته دستته تقستیم  شود. این هیجتده برکتت از نظتر محتتوامیاصطالحا به آن ش 

ز مردگتان و قداستت و تستبیح خداونتد  سته برکتت لایتانی مربترط مربوط به لاسداشت ایمان اجداد، قدرت خداوند به رستتاخی
گزاری و آناته خیتر استت و تقاضتای صتلح و آرامتش بتود.  به استغاثه برای برلایی مجدد عبادت در معبد اورشلیم، برای شگر 

گون هستتت. البتتته حکیمتتان ستتنهدرین در شتتهر یونتته گونتتا بتتد بتته بعتتد از ت ریتتب دوم مع -دوازده برکتتت میتتانی بتترای حاجتتات 
گراتتت کته بتته  تصتمیم -همتت ربتان یوحانتان شتهر یونتته بته جتای اورشتلیم لایگتاه علمتتی و دینتی بترای یهودیتان در قترار  گراتنتد 

گباران و خبر چین که مبنی بر نفرین بدعت  کتار توستط  هاهیجده برکت یک مورد  کوچتک»بود، بیاازایند. لتبا ایتن  تمو متل  « ش 
گرات و دعتا نمتاز شتامل نتوزده برکت کهتن، صورت  گانته حفتظ شتد )ابراهتام  گردیتد ولتی نتام ستنتی هیجتده  ، 105،  1382ت 

 (.233، 1384و سیلمانی اردستانی،  195-196،   1385 ،و ای یدور الستاین 160و  156،  1383 اشتاین، ادین
 (.157،  1383)ادین اشتاین، بود زمان برگزاری مراسم قربانی در معبد یعنی صبحگاه، عصر و شامگاه  3
 حداقل نفر بود )همان(. و از نظر جمعیتی برشد می بالغ اطالق بر مبکر تیاز جماعت از نظر جنسیمنظور  4
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 نمتتاز هیتتاول شتتکل البتتته و شتتودمی برگتتزار شتتب و از هتتر بعتتد صتتبح، نوبتتت ستته در هتتم نمتتاز نیتتا کتته
 است. انیهودی

 ختتا  امیتتا و شتتنبه روز نمتتاز و استتت ختتا  امیتتا و شتتنبه از ریتتغ ییروزهتتا بتترای دعاهتتا نیتتا
 بتا و غترب ستمت بته انیتهودی نماز  شود.می اضااهبه آن  گریید هایمتن و دارد شترییب دعاهای

 ( 1387، آذر ماه 21شود )خبرگزاری بین المللی قرآن می خوانده میاورشل تین
که  کالم این  گشتهم معبد در دوره دومفهوم دعا خالصه  واجتب سته  هتایبه نماز .دچار تغییر 

گفتته تلمتودگرددمی اطالقگانه امروزی  که به  نمتاز قبتل از موستی)ع( وجتود  . و این در حالی است 
مراهتتی بتتا عصتتر ه -داشتتته استتت و ایتتن ادغتتام ضتتمن محتتدودیت شتتعایر الهتتی، از نظتتر تتتاری ی 

   نیست. از لشتوانه اعتباری و محتوایی بر خوردار –دین  هور

 1ج: تاریخچه و جایگاه َتلمود
لمود از نظر لغوی به معنتای تحصتیل، آمتوزش و از اعتل ثالثتی عبتری  یتاد »یعنتی « لّمتد» کلمه ت 

کلمته تلمتود م فتب می، «داد آید و با واهۀ رباعی ت لمیب و مشتتقات آن در زبتان عربتی ارتبتاط دارد. 
کهتن، « تلمود تورا»کلمات  ، یتونا حمتامی و جمعتی از نویستندگان، 22،  1382است )ابراهتام 
  (.104،  1384و توایقی،  21-20،  1382

 اشتتتاین)ی از شتتریعت شتتفاهی موستتی استتت تراز نظتتر اصتتطالحی عبتتارت استتت از خالصتته
، و حاوی احکام و احادی  یهود است. تلمود در واقع تفسیر و تهویتل تتورات (22، 1383 سالتز

کتتتاب بعتتد از تبعیتد یهود ریم( قتترن قبتل از متتیالد 5یتتان بتته بابتتل در استت. ایتتن  کاتبتتان )ستتوا    2توستتط 
 . (105،  1383توایقی، )که مهم ترین آنها ع را بود نگاشته شده است 

تلمی تلمتود اوه دارد. وجتود تلمتود دو. شودمی گفته تلمود گمارا و میشنا مجموعه به  کته بروش 
توستتتط  (اورشتتتلیک) المقتتدس بیتتتت رد میشتتتنا تتتدوین تتتتدوین از لتتتا ستتاه 100 از کمتتتتر متتدتی در

که برجسته ترین آنها   تلمتود. شتد تتدوین رساله 39در « ربی یوحانان بن ن احا» معلمان السطینی 
 3260)پتتیش  ستاه 1500 حتدود در بروشتلمی تلمتود از لتا قتترن دو نزدیتک در کته دیگتر بتابلی استت

ینتا»( و 427-352)  3«آشه راو»توسط ( عبری  تتالیب و گتردآوری ایتران و بابتل در رستاله 37 ، در«راو

                                                                            
1 Talmud 

کتابت تورات و مضامین مبهبی اهتمام داشت  2 که به   د.نکسانی 
کتته اجتتاز« ربتتی»اصتتطالحی استتت بتترای دانشتتمندان بتتابلی در مقابتتل اصتتطالح « راو»  3 ه تعلتتیم و بتترای دانشتتمندان الستتطینی 

 رستانید اتمتام بته متیالدی 499 ساه در را او کار راو ینا لبا کند کامل تفیسرش را نتوانست مرخ علت به تدریا دارند. راو آشه
 (22  ،1382 کهن، ابراهام)
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گمتارای الستطینی استت )ابراهتام . کردند گمارای بابلی هفت و هشتت برابتر  کمیت  البته از حی  
 (.20-21  ،1382 نویسندگان، از جمعی و حمامی و یونا 22،   1382کهن، 

که از اراز بنیادهتا ترتلمود مهم کتاب مقدس است  کتاب در ارهنو یهود و ستون اقرات  ین 
کتتتل بنتتتا و عمتتتارت معنتتتوی و عقالنتتتی حیتتتات یهویتتتان را لشتتتتیبانی  کنتتتد. در میآن ستتتر بتتتر آورده و 

کتتابی ن کته بته انتدازۀ تلمتود، بتر نظریته و عمتل زنتدگی یهتودی، شتکل مییهودیت هتیچ  تتوان یااتت 
دهتتی بتته محتتتوا و مضتتامین معنتتوی آن و ایفتتای نقتتش راهنمتتای راتتتار، تتتهثیر داشتتته باشتتد )ادیتتن 

کتتتاب تلمتتود بتتابلی 21،  1383اشتتاین، (. در یتتک جملتته حیتتات، بقتاء و بالنتتدگی قتتوم یهتتود بته 
کاتر  طتتور در تتورات معتقدنتد و داننتد،می تتورات منزلته بته انیتهودی استت. و لتبا جایگتاه تلمتود نتزد ا

لمتود و د،یتگرد اعطتاء ت الّستالم هیتعل ت یموست حضترت بته مدون صورت به نایس  نتازه او بتر شتفاها   ت 
 یکست و نتدترکرده یتلقت تتورات از با تر را تلمود و نشده یراض نیا به انیهودی از یبعض یحت شده،

لمود که  تلمتود اقتواه معتقدنتد رایتز داننتد،مین اهتل نجتات را ب تردازد تتورات بته اقتط و کترده رها را ت 
 استت نتان ۀمنزلت بته تورات»  ندیگومی و است آمده یموس عتیشر در که است یزیچ آن از ااضل

  2گمتتارا و  1میشتتنا بتتدون را تتتورات کتته یکستت و کنتتد، یزنتتدگ نتتان بتتا اقتتط یزنتتدگ در توانتتدمین انستتان و
 (.256-266، 1273)چلبی، «ستیخدا ن به معتقد ب واند،

که قدمت تدوین تلمود اعلی)بابلی( بته بعتد از متیالد مستیح بتر  گردید  از آناه نقل شد معلوم 
یتاد استت. در متورد اعتبتار ستنجی گردد و ااصتله آن تتا عصتر حضتور ای می یکتی حضترت موستی ز

یهودی به جزء صدوقیان بعد از تورات لبیراته شده استت. امتا در متورد  هایآن، در میان تمام ارقه
 )ع(آن بتا عصتر  هتور موستیتتدوین ااضلیت محتوای آن نسبت به تورات با توجه به ااصله زمتانی 

   به عنوان مؤسا این دین جای تهمل است.

 جایگاه دعا در تلمود :د
یابی جایگاه دعا در تلمود به  که عبارتند از  5در ارز  شاخ  توجه شده است 

گباری شده است. به بیتان دیگتر بعتد « نماز»کلمه دعا به معنای الف(  )تفیال( و در میشنا نام 
ر و ی صتمیمانه بتین آاریتدگاتررابطتهدعا و نمتاز در حقیقتت، عبتارت استت از » .3از موسی)ع( است

                                                                            
 وعتهمجم میشتنا. گراتت اترا تتوانمی کتردن، تکترار بتا کته دارد شتفاهی تعلیمتات بته اشتاره و استت کتردن تگرار معنی به میشنا 1

 یهتودا توستط بتومی عبتری زبتان به کتاب این. است مکتوب تورات «گانه لنج اسفار» از مست رج منقوه تورات شرعی احکام
 (.14-15  ،همان) دارد ارق مقدس کتاب عبری با آن زبان و است شده تهیه میالدی دو قرن در( م135 -220) هناسی

 یر السطینی و بابلی وجود دارد. ولی مرجع تفسیر بابلی است.تفسیر در باره میشناست. دو تفس به معنای تکمیل 2
 .3،  1382یونا حمامی و جمعی از نویسندگان، ارهنو و بینش یهود مقطع راهنمایی،  3
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که انسان به وسیله آن از اعماق قلب با خالق از ایتن رو دعتا و نمتاز  گوید.میخویش س ن  آاریده، 
کمتک  کنتد تتا غتم از ده بزدایتد و بتار میبدرگاه خداوند مقبوه و خوش آیند استت، و هتم بته انستان 

گفتتته شتتده استتت  ذات قتتدوس متبتتار  مشتتتاق شتتنیدن دعتتا و نمتتاز  ترروح را ستتبک ستتازد حتتتی 
کتاران خشتم و غضتب ذات قتدوس متبتار  «. اد ن و نیکوکاران استع دعا و نماز عاد ن و نیکو 

کهن، میرا به رحمت مبّده   (. 100،  1382سازد )ابراهام 
گناه محسوب  ب( گردیده و تر  آن   شود.مینماز توسط دانشمندان یهود یک واجب شرعی 
، از ایتن رو دارای 1یهتود تهیته شتده استت اذکار نماز، ب شتی از اذکتار آن توستط دانشتمندان ج(

که عبارتند از هایمحدودیت  ی است 
کنیسته خوانتده شتود میدعا و نماز اقتط در صتورتی متورد اجابتت خداونتد قترار . 1 کته در  گیترد 
  (103)همان
کتتار بتتردن حمتتد و ثنتتا . عتتدم مبالغتته در 2 یتتاده روی در حمتتد و  »  پروردگتتاربتترای بتته  مبالغتته و ز

ا بته جلتوی به هنگام خواندن دعا و نماز، قبیح است. ش صی در حضور ربی حنینت ثنای خداوند
گفتت  ای ختدای بت رخ، جبتار، ستهمنا ، نیرومتد، توانتا،   2«توا» ارو آمتد و هنگتام ادای نمتاز جنتین 

کرد تا او نماز خود را خاتمه داد و آنگتاه بته  ترسنا ، قوی، دلیر، حقیقی و عزتمند. ربی حنینا صبر 
گفت کتردی  غترض از برشتمردن همتۀ ایت  وی  صتفات چته  نآیا همۀ مدح و ثنای پروردگار را تمتام 

گتتر دهیم. متتیرا بتته خداونتتد نستتبت «بتت رخ، جبتتار و ستتهمنا »بود متتا در نمتتاز اقتتط ستته صتتفت  و ا
کنستت هگتدو   (17،10موسی سرور ما این سه صفت را در تورات ذکتر نکترده بتود )تایته  و اعضتای 

کبیتتر( یتتم و تتتو بتته نمیا در متتتن نمتتاز متتا وارد نکتترده بودنتتد، آن ر  3)انجمتتن  توانستتتیم آنهتتا را بتتر زبتتان آور
کردی  )همان،    .(104برشمردن این همه صفات مبادرت 

که ادب عبودیت اقتضتا  یتاد حمتد و میدر صورتی  کته انستان پروردگتار ختویش را بستیار ز کنتد 
گوید. زیرا نعمات او نامحدود و غیر قابل شمارش اس  ت.ثنا 

کتردن یتک برکتت بته برکتات 3 کمبتود و اضتااه  گانته و تغییتر در قیتود ایتن آمتین و  18. احساس 
و آرش ابتامی در نشستت علمتی  160،  1383دعاهای آن توسط یهودیان لیبراه )ادیتن اشتتاین، 

 (.1387آذر،  21دعا در 
                                                                            

یتادی   درصتدآبتامی در نشستت علمتی دعتتا 1  هتتم آن از ب شتی امتا استتت داود مزامیتر و تتورات آیتتات از متتاثر یهتود نمتاز اذکتتار از ز
کهن،  است شده تدوین یهود علمای توسط  (.1387 ماه آذر ،21 قرآن المللی بین خبرگزاریو  105،  1382) ابراهام 

کنیسه قترار دارد و پیشتنماز بترای خوانتدن نمتاز جماعتت «توا» 2 که در وسط  گتام نایستتد و همیجلتوی آن  گنجینه ب رگی است 
کهن، خوانمیگبارد و از روی آن می نل وم، طومار تورات را روی آ  (.104، 1382ند ) ابراهام 

کرده هایاعضای این انجمن قسمت اعظم نماز 3  ند. ترمتداوه امروز را تدوین 
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 12و  و مهم تترین محتتوای نمتاز همتان دعاهتا بته خصت ها. از نظر محتوایی، قلب عبادت4
مضتامین معراتتی . امتا 2عمتومی و خصوصتی بترای قتوم یهتود استت هایکه به حاجت  1برکت میانی

گستترده خداونتد و... را  عالی الهیاتی در مورد اسمای حسنی، صفات علیتا، علتم مطلتق، رحمتت 
کتته 3ندارنتتد و دارای اندیشتته و زبتتان ستتاده و تعتتابیر انستتان انگتتار و جستتمانی استتت . و محتمتتل استتت 

روحتی بیو  -در پیشتگاه خداونتد-امتر موجتب عتدم احستاس خضتوع و خشتوع در خواننتده  همین
ماهیتت دعتا ارتبتاط انستان بتا خداستت  –پویای متقابتل دعا شود، عالوه براین موجب عدم ارتباط

گردد. -  بین خالق و م لوق 
ر به دلیل یکسان انگتاری دعتا و نمتاز، دعتا محتدود بته سته نوبتت صتبح، عصتر و شتامگاه د د(

گردیتتده و تمتتام لحظتتات، ستتاعات انستتان را در بتتر ن کتته میطتتوه متتدت شتتبانه روز  گیتترد. در صتتورتی 
گتر چنتین شتد  انسان م لوق در لحظه لحظه زندگی و بقاء خود نیاز به ارتباط با ختالق ختود دارد. ا

 توحید است. بهترین مظهرآن وقت دعا 
گتتتادا»، ب تتتش در تلمتتود ه( نتتتدرت بتتته  و  4ان قتتتوم یهتتود استتتت.بتتتارۀ رهبتتتربیشتتتتر داستتتانها در« آ

از خداونتتد در موضتتوعات م تلتتب  آنهتتا هایمصتتادیق دعتتا در زنتتدگی ستتفیران الهتتی و درخواستتت
کتتردن )حضتترت آدم(، طلتتب آمتترزش بتترای لتتدر و متتادر و متتؤمنین و مؤمنتتات )حضتترت  ماننتتد  توبتته 

داختتته دار شتدن )حضترت زکریتتا(، طلتب شترح صتتدر) حضترت موستی( و.... پرطلتب ارزنتتد ،نتوح(
گیری و تآسی مؤمنان نقش آموزشی بسیار دارد.  شده است. و این عمل در الگو 

کته جایگتاه دعتا در میاز این رو از مجموع عوامل برشمرده دعا در تلمود اینطور استنباط  شتود 
تلمود، اقهی و محدود به سه زمان معین در شبانه روز است. هم چنین نقتش محتدودی در دانتش 

کمتتتر الگتتو یهتتااازایتتی معرات یستتت مؤمنتتان را پوشتتش  عتتالی و نتتاب الهیتتاتی داشتتته و  ب شتتی ز
 دهد. می

                                                                            
کنتدگان یهتود، قضتاوت  1 گتردآوری پرا کشتت و زرع،  گناهتان، نجتات، شتفای بیمتاران، مواقیتت در  دعا برای دانش، توبته، عفتو 

کتتاران، تجدیتتد  کتتاران، لتتاداش پرهیتتز  کیفتتر بتتد  کمیتتت خانتتدان داوود ) ادیتتن اشتتتاین، عاد نتته،  بنتتای اورشتتلیم، بازگشتتت حا
1383  ،156.) 

 کته هتم قتدر هتر قتومی، هتیچ  استت آمتده تتورات در. استت ش صتی در یهودیتت ختدای دیدگاه با مرتبط احتما  موضوع این 2
که در بین آنها بوده   (.7 4)تانیه، او را ب وانند اوری جواب دهد هر وقت ،ب رخ باشد مثل ما خدایی ندارد 

کتته جهتانی  3 کستی  ینی چتتون خشتمگین یتتا خوشتحاه، و بته عنتتوان  آارینتتد و از میست ن از ختدا بتته عنتوان لتتدر یتا شتاه و بتتا عنتاو
کتاب مقدس و نوشتهمیش ملوه ترآاریده تلمودی، م زن عمدۀ ااکار انسان انگتار نمتاز نامتۀ ستنتی  هایشود،....... به جز 

ن،  نترم   (.40،  1385یهودیان است ) ام
 .21ساه دوم نظام جدید آموزش متوسطه،   ،1382یونا حمامی و جمعی از نویسندگان، 4
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 تاریخچه دعا در اسالم  :ح 
گتر ( صدلو مفهوم دعا در اسالم همان معنای لغوی دعتا و غیتر از واهۀ اصتطالحی نمتاز) استت. ا

کلمۀ  رد بترای در زبان عربی به معنای دعاست ولی در قرآن مجید لفتظ صتلوة در یتک متو صلو چه 
کار راته و در آن آیه خداونتد بته پیتامبرش دستتور بته دعتا بترای   منن خنذ]داده استت  متردمدعا به 

 [معلي سميع اهلل و لهم سكن صالت  ان عليهم صل و بها تزكيهم و تطهرهم صدقة اموالهم
کته در « حقیقتت شترعی»(. اما لفتظ صتلوة در حقیقتت ماننتد لفتظ حتّج در استالم 103)توبه   استت 

گردیده است.زما  ن پیامبر اسالم) ( وضع 
گفتته استت، هتم چنتین در  خداوند عالوه بر دستور دعا به پیامبر ختود نیتز در متورد دعتا ست ن 

کتاب )ع(روایات از قوه پیامبر اسالم و اممته معصتومین روایتی ست نانی نقتل شتده استت.  هتایدر 
اتتتی و تربیتتتی استتت. دعتتا از نظتتر بنتتابراین جایگتتاه دعتتا در استتالم از ارکتتان بنیتتادین اعتقتتادی، معر

کالمی جزء مقدرات الهتی استت و بته اذن الهتی در نظتام تکتوین اثتر  اقهی عملی مستحب و از نظر 
 و با توحید ربوبی و ااعالی خداوند منااات ندارد.  1گبار

 لتتو ربتتی  بکتتم عبتتؤای متتا »ارمایتتدمی انستتان زنتتدگی در جایگتتاه بنیتتادین دعتتا درمتتو درخداونتتد 
کته انستان را بترای هتد  خاصتی می. در اینجتا ستؤا تی بوجتود (77 ارقان) «دعا کم آیتد، ختدایی 

کتترد، چتته چیتتزی در دعتتا قتترار داده و منظتتور  آاریتتد و ستت ا پیتتامبران را بتترای تربیتتت روح او ارستتاه 
که  گر دعا نداشته باشید، اعتنایی بشما نمیاوست  کنم  قطعا آناته منظتور خداستت میارماید ا

خواهتتد  آیتتا مید  خلقتتت و پتترورش انسانستتت. هتتم چنتتین خداونتتد دعتتا را چگونتته در راستتتای هتت
گتر منظتور دارد،  زم استت آنترا بگویتد. از  کتار منظتور استت  ا ساعات خاصی مانند نمتاز بترای ایتن 

که ساعات دعا را مش   نکرده از این آیه استنباط  که دعتا بایتد در زنتدگی ارهنتو میاین  گردد 
گتت کننتتد. از نظتتر الستتفی توجیتته دارد، م لتتوق عتتین گتتردد، مرتتتب تکتترار  ردد و متتردم بتتا آن زنتتدگی 

رابطتتته بتتتا خداونتتتد و « آن»بتتته « آن»وابستتتتگی و اقتتتر استتتت و از ختتتود استتتتقاللی نتتتدارد، لتتتبا نیازمنتتتد 
 هتایایتن ارهنتو نته تنهتا بتر ختال  نماز به انسان تشویق مورد دردرخواست از اوست. خداوند نیز 

گانه روزانه وقت   ان الفجتر قتران و لیتالل غستق التی الشتما لتدلو  الصتالة اقتم -آن را در قرآن لنج 

                                                                            
اه   »تاثیر دعا در جنبه داعی بال مانند   1 و ق  ب 

 
ن   أ س  ح  ّن   )ع(ال  اء   ط  ع  ّدم  الّدم رم ا ی  د   م  ر   ق  ّد  تا و   قم تم   م  ر   ل  تّد  ق  تتم  یم ل  تا و   قم تد   م  ر   ق  تّد  تهم  قم تم ا  ر  ت ع  م  تم   اا   ل 

ر   تتّد  ق  تتاه   یم تتی ق  ّت  تتون       ح  کم کتتا م ارمودنتتد « ی   نشتتده، مقتتدر را آناتته و نشتتده مقتتدر را آناتته برمیگردانتتد دعتتاء همانتتا امتتام موستتی 
 .نشود آن باره در تقدیرخ اینکه تا  ارمود هست  کدام نشده مقدر دانستم را شده مقدر  عرضکردم

اه   هم چنین تاثیر دعا در جنبه راع قضا مبرم  د   مانند  ق  ب  وع  ب 
 
اءم » )ع(اهلل   أ ع  ّدم  الّدم رم تاء   ی  ض  ق  تد   ال  ع  تا ب  م   م  تر  ب 

م
امتا   أ ر  ب   مبترم قضتاء دعتاء« ط 

 گرداند،می بر را شده
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تعیتتین نکتترده، بلکتته در قتترآن مجیتتد دوری از دعتتا را برحتتبر  -(78)استترا  مشتتهودا کتتان الفجتتر قتتران
 «نیداختر جهتنم دخلونیست یعبادت عن ستکبرونی نیالب ان لکم استجب یادعون »داشته است 

قتاه   پرستد، امتام بتاقر)ع( ارمودنتد میر)ع( در مورد معنای آیۀ شریفه با  باق زراره از امام (.60 غاار)
(. امتتام بتتاقر دعتتا را یکتتی از 23،  7، ج1409)حتتر عتتاملی، « هتتو التتدعاء، و أاضتتل العبتتادة التتدعاء»

 .ه استدرکپرستش معرایمصادیق عبادت به معنای 
کتال کته منظتور خداونتد از دعتا چیستت  شتاید در ایتن  کته اما ایتن  م پیتامبر استالم) ( باشتد 

)علتتی بتتن موستتی، « ا رض و الستتماوات نتتور و ن،یالتتد عمتتود و المتتؤمن، ستتالح التتدعاء» ارمودنتتد  
کمیتتل  1(. یعنتتی دعتتایی ماننتتد دعتتای عراتته65،  1406 مضتتامین آن مثتتل زره جنگتتی   2و دعتتای 

گزنتتد تیتتر مهاجمتتان ختتارجی در امتتان نگتته  ق بتته محتتتوای آن دارد و در صتتورت ت ّلتتمتتیانستتان را از 
شود. از این جهت دعا ماننتد نمتاز مصتداق دیگتری از ستتون دیتن میموجب جلب توجه خداوند 

صتتدر استتالم علتتی)ع( مصتتداق دیگتتری از عمتتود دیتتن  هایاستتت. چنانکتته در میتتان ش صتتیت
کتردن استت.  است، مضا  بر این دعا نور السماوات است. ویهگی ذاتتی نتور روشتن بتودن و روشتن 

کبیتترانستتان بتته  کتته توستتط جبرمیتتل بتته پیتتامبر استتالم تعلتتیم   3وستتیله مضتتامین دعتتایی ماننتتد جوشتتن 
که همگی توحید را بیتان  کننتد و بتا دعتای میداده شد، تقربیا با هزار اسم از اسمای حسنای الهی 

یارت جامعه  در جنبتهو  یااتته بیتنش دینتی اش ا ونتیعتالوه بتر ایتن  وشتده استی آشتنا بتا امتام شن  4ز
                                                                            

کفیتتت،مینتتین )ع( چامتتام حستتین 1 انتتت التتبی هتتدیت، انتتت التتبی عصتتمت، انتتت التتبی ستتترت، انتتت  ارماینتتد  انتتت التتبی 
 . انت شفیت، انت البی عاایت... .، انت البی مّکنت، انت البی اع زت،البی غفرت، انت البی اقلت

کمیل 2 گنتاه در تبتدیل نعمتت بته نغمتت و نت وه بتال را امام علی به  یاد ن عتی تتاثیر  اللهتم اغفتر لتی  دهتد می چنتین آمتوزش بن ز
التی تحبا الدعا، اللهم اغفتر التبنوبی التتی هم اغفر البنوبی لالبنوب التی تنزه النقم، اللهم اغفر لی البنوب التغّیر النعم، ال

 تنزه البال.
کبیر چنین است 3 که شتاب » اخرین اراز لایانی دعای جوشن  کته ب تل نتداری، کنتینمیای برباری  ، ای راستت ای ب شتنده 

کتته ختتال  تروعتتده کتته خستتته کنتتی، نمیی  کتته در تتتر، ای چیرهشتتوینمیای ب شتتنده  کتته شکستتت نالتتبیری، ای ب رگتتی  ی 
یتش نشتودوص که درو که در حکمش ستم نکند، ای توانگر  کوچتک نشتود و ای نگهبتانی  ،ب نگنجی، ای دادگر  کته  ای ب رگتی 

 که غفلت نکند. 
بته برکتت وجتود امتام معصتوم انستانها از دام الحتاد، بتت پرستتی و شتتر  در  بته شتیعیان چنتین آمتوزش داد. )ع(امتام علتی نقتی 4

 الّنار. من و الهلکات جر  شفا من أنقبنا و... لّبّه ا من اهلل أخرجنا بکم»ماند میامان 
 تتا ااتتدنمتي زمتین بتر ختود اوج در آستمان کته شماستت وجتود برکتت بته و بتاردمتي بتاران که است )ع(بیتشما اهل وجود سایه در -

 مصتامب و هتابتدي و رستدمتي نتیجه به هاتالش و هاهّمت شما وجود سایه در و است الهي اراده و اذن به اینها همه شود. ویران
م   و  ». شودمي زدوده کم هم  ب  ّز  ن  ی  م  یم غ  م   ال  کم ب  كم  و  س  م  ماءم  یم ن   الّس 

 
ع   أ ق  ي ت  ل  ض   ع  ر  ه   ا   ن  اذ  م   و   طّ  ب  کم ام  ب  ّف  ن  ّمم  یم ه  بم  ال  ش  ک  ّرم  و  ی     .«الّضم

هم  » کننتدمتي عمتل الهتي دستتور طبتق دنیتا اخالقتي و حقتوقي اقهي، کارهاي درامامان معصوم  هم چنین- قون  ستب  وه    ی  تالق  تم ب   وهم
ه   مر 

ا  لون ب  عم   (.26-27)انبیا « ی 
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گر  پرورشی کند در زندگی به مفاد آنهاانسان ا ارتقتا یااتته و  کامتل موحتدانستان یک روح او به  ،عمل 
 گردد.میدر حقیقت ربوبیت الهی محقق 

 ط: جایگاه تفسیر تسنیم
کتته در ستتوره مطففتتین آیتتۀ ترتستتنیم نتتام چشتتمه از آن صتتحبت شتتده  27ی در بهشتتت استتت 

 -تفستیر قترآن بته قترآن –ستبک تفستیر المیتزان است. تفسیر تسنیم تفستیر شتیعی از قترآن مجیتد بته 
کنتون  که تتا  جلتد از آن منتشتر شتده استت و پتیش بینتی  54منتهی به زبان اارسی در جریان است 

 منتابع اصتلی کنتار در محتترم مفستر جلتد برستد. 80شده تا لایان آیات قرآن مجید این مجموعته بته
 تبیتتین مفتتاهیم قتترآن و بتترای عراتتان و االستتفه کتتالم، عتترب، ادبیتتات عقتتل، از و ستتنت یعنتتی قتترآن،

  از کتته عبارتنتتد آیتته هتتر در ایتتن تفستتیر چهتتار مرحلتته تفستتیری بتترای .استتت گراتتته بهتتره ختتود مقصتتود
گراته شده است. بح  و اشارات، و لطایب آیه، تفسیر تفسیر، گ یده  روایی، در نظر 

 تفستیر 1385 هستا در آیسیسکو اسالمی کنفرانا سازمان ارهنگی و علمی آموزشی، سازمان
برگ یتده استت. ایتن تفستیر  «قرآنتی و استالمی عتات مطتاه عرصته در برتر تحقیق» عنوان به را تسنیم

یتتا  کالمتتی تفستتیر تتتک بتته تتتک آیتتات و توجتته بتته شتتبهات جدیتتد –ختتا  ختتود  هتتایضتتمن ویهگی
موضوعات اجتماعی و سیاسی مانند للورالیسم دینی، سکو ریسم، داروینیسم، علم و دین، علتم 

یتادی بته تفستیر شتباه - لاستخ بته آنهاستت نقش آن در حکومت دینتی، و و دینی، و یت اقیه ت ز
 و به نوعی شاید تفسیر المیزان اارسی باشد.  دارد.المیزان 

 ی: جایگاه دعا در تسنیم 
 جتوادی) «َ دلل ف ِاالع  َ  یالكِفدر ُد داُء  ومدا» خواستتدر تفسیر تسنیم دعتا بته معنتای مطلتق در

( و متتراد  بتتا لفتتظ صتتلوه در قتترآن مجیتتد نیستتت. دلیتتل آن مقتضتتای 578،  8ج1385آملتتی، 
کتار راتته استت 80قانون اّطراد است. لفظ صلوة در قرآن بتیش از  جتوادی ) متورد بته معنتای نمتاز بته 

جایگاه دعا در تفسیر تسنیم به انستان شناستی دینتی مترتبط استت.  (.164،  4ج، 1378آملی، 
انسان بترای پیونتد بتا ختالق استت و مضتامین اعتقتادی، اخالقتی  اممیدمستمر و  اساسی،دعا نیاز 

 آن هدامنتتد بتترای تعلتتیم و پتترورش روح اوستتت، امتتا از نظتتر عبتتادی واجتتب نیستتت. زیتترا غیتتر از دعتتا،
 عبارت است از  مفسر تسنیمضرورت دعا از نظر نماز مصداق دیگری از عبادت است. از این رو 

 نیایشتتگر اطتتریبتته صتتورت  دارد و وحتتی، حیتتات روحتتانی انستتان در ارهنتتو ،«حتتی متاّلتته. »1
بتتا ختتالق ختتود متترتبط استتت و ایتتن ارتبتتاط و حیتتات روحتتانی ابتتدی و تغییتتر نالتتبیر و انستتان . استتت

 (.32،  3ج 1386سروش هدایت، جوادی آملی،) تبدیل نالبیر است
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ک2 ارهای ختود بته . توحید در نیایش، توحید در نیایش سه موضوع را در بر دارد. یکی انسان بر 
چنین نفی هر متدعو  هم(. 422، 9ج،1385جوادی آملی،  صورت مستقل تکیه نداشته باشد )

إنال ] و دعایی و از سوی دیگر یعنی نفی مدعو و انحصتار در خداستت. بنتابراین معنتای آیتۀ قترآن
دإ إالع  د داء ال و اهَّلل إالع  مدا وع  ال»( یعنتی 18)جتن  [تدعوا منع اهلل احندا ه ارمتایش امتام بت زیترا .«اطیع

کسی لبت م گر  اود  مد  ذا الد ی »بت خدا را باشد دیگر را هد  خود قرار ن واهتد داد حسجاد ا
 ،1407)مجلستی،  «ذا  حاو  مل   فراح من  باال و م  ذا ال ی انس بقرب  فاب غ   ن  حوال

 (.148،  91ج
احتدی در ایتن پیونتد گتردد، می. تحکیم پیوند، دعا باع  تحکیم پیونتد بتین متولی و عبتد 3

 (.320،  1388)جوادی آملی، حماسه و عراان،  کندمیوساطت ن
کارکرد4  متفاوت دعا، حداقل در دو ب ش   های. 

  الب  معرات ب شی
کاری نیاز به دستور العمل دارد.انسان برای بهره  مندی بیشتر در هر 

 ستبحان ختدای حستنای مایاست بته اقتتران و ثنتای حمد، ذکر با داعی آغاز در» ، شروع دعا -
 اعتترا  و نتدا از نشتان کته رّب  یتا لفتظ با یا(. 36  ،7ج،1384جوادی آملی، )  کند شروع را دعا
 و حتتب  را «یتتا» حتتر  و راتتته نجتتوا بتته نتتدا مرحلتته از انتتا از لتتا و شتتروع خداستتت، ربوبیتتت بتته

و  ممکتن در ایتن خصت(. 12،285ج،1385جوادی آملی، ) .شود «رّب » «رّب » ،«رّب » مناجاتش
کتته تتتا چتته حتتدی بتته حمتتد و ثنتتای پرداختتته شتتود  در حمتتد و ثنتتای  ایربتتتستتنیم  استتت ستتؤاه شتتود 

کار ، 1384جتوادی آملتی،  حمد و ثنای خداوند وجود نتدارد ) گیریخداوند هیچ محدودیتی در به 
 (.561،  7ج

گراتته و نوشتته استت زمان و مکان دعا،  - ( ع)مابتراهی حضترت»مفسر از دعای ابتراهیم الهتام 
 بترای الگتویی عمتل ایتن. شتد مستتجاب و کترد دعتا داشتت اشتغاه کعبه بازسازی به که هنگامی

 (.63  ،7جهمان، ) بود خواهد مفید آیندگان تهسی
 و یلوالتد و یلت اغفتر رب»  استفاده برده استت )ع(نوح دعایمفسرتسنیم از  مشمولین دعا، -

)جتتوادی  (.28 نتتوح) «تبتتارا ا  نیالظتتالم تتتزد   و المؤمنتتات و نیللمتتؤمن و مؤمنتتا یتتتیب دختتل لمتتن
 متادر، لتدر، دعتا مشتمولین کته استت آینتدگان بترای آموزشی دعا این (.379،  5،ج1383آملی،

 اتتی لمتتن واغفتتر»  ارمودنتتد رضتتا امتتام رو ایتتن از. استتت عتتالم کتتل در ایمتتان بتتا زنتتان و متتردان اجتتداد،
 در ستینا ابتن و( 117 ،49ج ،1403 جلستی،م) «المؤمنتات و منین المؤ من مغاربها و ا رض مشارق

گستتتترده بتتتدانگفتتتت اشتتتارات ، 1375)ابتتتن ستتتینا،  «اهلل رحمتتته استوستتتع» ه استتتت رحمتتتت ختتتدا را 
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 بته محتدود و جهانی باشتد الهی غضب و رحمت و جهانی باید دعا(. بنابراین مشمولین 328 
 خاصی لنداشته نشود. نهاده ای خاصی قوم

تن( و ی و نستتتبت بتتته قصتتتد داعتتتی مقدمی)خواستتتدعتتتا نستتتبت بتتته حتتتاه داعتتتی تشتتتکیک -
 نفسی)خواندن( است. درجات تشکیکی عبارتند از 

کمتاه و اتی  را داشتت و نقت  در قابتل د - یااتت  گر انسانی شترایط در عا به زبان استعداد، ا
گونه دعا قطعا اثر دارد.  نبود، این 

گاهی ان - گتبار پیتدا دعا به زبان حاه،  کنتد. در ایتن دعتا میسان حاه و استتعداد مقطعتی و 
 مستجاب است

عتتا بتته زبتتان مقتتاه، در ایتتن حالتتت تتتاثیر دعتتا ماننتتد دو حالتتت قبتتل نیستتت)جوادی آملتتی، د -
 (.406،  9، ج1385
 در تدستتیته انستان و استتت یدستتیته دیتتتهد معترض در تتتوانگر انستاندعتا در همته حتتاه،  -

 (.441،  9)همان، ج باشد سانکی دیبا حاه دو هر در دعا رونیا از است، یتوانگر دینو بستر
   متن یتا»سجاد امامالهی و مصلحت خواهی انسان را ندارد.  دعا توان تغییر مسیر حکمت -
 (140  ،6ج آملی، جوادی) «الوسامل حکمته تبّده

  .ب شی تربیت  ب
گر انسان بداند خدا مراقب اوست چنانکه در -   استت آمتده ریتکب جوشتن نتور سراستر یعاد» ا

 بته علتم اهتل بلکته شتود،یمت مراقبه اهل تنها نه ،! بیالرق نعم ای!  بیالطب نعم ای!  بیحسال نعم ای
گتتاه اعمتتالش بتته خداونتتد کتته ااتتتیدر کتته حتتاه آن در و شتتودیمتت هتتم المراقبتته مراقبتتة  واهَّلُل »  استتت آ
 (.176،  15، ج1387)جوادی آملی، « کندیم نظر دیتجد هاآن در ،«َتعَمللن ما َ   ا  یَشه

گونه است. قرآن مجید به دو صتورت مطلتقو -  عني عباد  ساك  اذا و] -عده اجابت دو 
یداط تدا لن فیكرد  مدا تدا لن الیده ان بدل ا» -و مقّیتد -[دْن اذا اَاَ دعنو  اجينب قريب إاق
کته انستان هتر دعتای را بکنتد ولتو و -«شاء عده اجابتت داده شداستت. امتا ایتن بتدان معنتی نیستت 

کنتتد. زیتترا خداونتتد خیتتر بنتتده اش را انجتتام دعتتای شتتر خداونتتد اجابتت دهتتد نتته خواستتته او را میت 
(. ارمان خداوند به دعا در مورد خا  نشتان از استتجابت 735،  16، ج1388)جوادی آملی، 

حتمتتی دعتتتا دارد. مثتتل ارمتتتان خداونتتد بتتته پیتتامبر استتتالم ) ( در اختتب زکتتتات و دعتتا بتتترای متتتردم 
 (.24)اسرا « رایصغ یانیرب کما ارحمهما رب و قل» مادر ( یا دعا ارزند برای لدر و103)توبه 

 از نظر مفسر تسنیم دعا در بسیاری از موارد مشروط استت. و شترطش اختال  استت. دلیتل -
باید توحید در نیایش و اقط خدا را خوانتد. از ایتن رو  عقلی است، زیرا در دعا مشروط بودن دعا هم
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کتتن و از دیگتتری ن تتواه در روایتتت آمتتده استتت ختتدا بتته حضتترت عیستتی ار » متتود  تنهتتا از متتن طلتتب 
علتتتی)ع( در  استتتت نقلتتتیهتتتم (. و 411،  9ج، 1385جتتتوادی آملتتتی، )« ستتتلنی و  تستتتهه غیتتتری

کمیل ارمودند    .«اللهل ا فر ی ال نو  الو  لس الا ا»دعای 
گتبار استت  یکی دیگری از شرایط درونی دعا تهبیب و تزکیه روح است. هر آناته بتر روح تتاثیر 

گبارند. مفستر تستنیم نقتل  کو ت بر روح تاثیر   حضترت از وقتا  یابت بتن کنتد ستعدمیاز جمله مه
کتتترم رستتتوه  حضتتترت. دیتتتارما اجابتتتت او یدعتتتا خداونتتتد کتتتن دعتتتا کتتته کتتترد درخواستتتت(  ) ا
جتتوادی آملتتی،  شتتود )یم استتتجابت تیتتدعا باشتتد حتتاله تیغتتبا ستتعد یا  ارمتتود(  )رستتوه
 (.610،  8ج، 1385

کردن، زیرا نظام هستی بر استاس نظتام علتی و معلتولی استت. یکی دیگر از  شرایط دعا، تالش 
ب او شتتر کته یعربت شت   از( ع)مؤمنتان ریامدعا بدون تالش نااب نیست.  تر   بتود گراتته گتاه و ج 

 بتا  ارمتود( ع)امتام. دعتا با  گفت چه  با  ارمود. کنمیم  گفت  یکنینم مداواشتر را  چرا  دیپرس
(. 423،  9، ج1385)جوادی آملتی، بگتبار هم( شتران گردرمان ههیو روغن) رانقط یمقدار دعا

کسب است.  تالش در دعا در حقیقت یکی از مصادیق 
 و 401  ،9ج) نیستتتتتت واجتتتتتب و استتتتتت اختیتتتتتاری عبتتتتتادت امتتتتتا استتتتتت، عبتتتتتادت دعتتتتتا

 .شودنمی محسوب گناه آن تر  لبا( 53، 12ج

 گیرینتیجه
کتاب گر چه اصل  .1 امتا در تستنیم  استت.دیتده شتده بتر استاس انستان شناستی دعا در هر دو 

ر مقابتل اندیشته حیتوان نتاطق، یتک اندیشته جدیتد د ایتن اندیشته -انسان حتی متالته استت
گشتته استت. و لتبا و ارتبتاط ان -شودمیمحسوب  ستان بتا ختدا و نیایشتگری او اطتری بیتان 

ممتی استت. امتا در تلمتود گیرد. و این ارتباط مستمر و دانمیتبدیل و تغییری در آن صورت 
خواهتتد بتتا او رابطتته صتتمیمانه میانستتان شتتبیه ختتدا ستتاخته و شتتباهت روحتتی بتتا او دارد. و 

 داشته باشد.
در ستته زمتتان و  ،و.....را از دستتت داده، حکتتم آن واجتتب دعتتا در تلمتتود صتتورت اولیتته ختتود  .2

عتتا در تلمتتود شتتود. بنتتابراین جایگتتاه دمیمکتتان مشتت   از زنتتدگی روزمتتره مؤمنتتان خوانتتده 
گونه که دعا در تسنیم این   نیست. محدود است در صورتی 

ب شی از مضامین دعتا اعلتی در تلمتود توستط علمتای یهتودی تهیته شتده استت. از ایتن رو  .3
 جنبتته قتتومی و اختصاصتتی بتترای یهودیتتان دارد. امتتا در تستتنیم تمتتام مضتتامین دعتتا هتتادعا
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گردیتد را  بتوده و آنترا جهتانی دعتا، هایه و جنبتهتوسط پیامبر اسالم و اممه معصتومین وضتع 
 دهد.میآموزش 

. و حتتاه آنکتته در تستتنیم از ایتتن استتت یانگتتار انستتان تعتتابیر دعتتای تلمتتود در متتورد خداونتتد، .4
 جهت دقت در تعابیر رعایت شده است. 

در دعاهای تلمود برای بهره مندی بیشتتر انستان بته دستتور العمتل دعتا توجته نشتده استت و  .5
کردن را آموزش داده است.لی در   تسنیم روش دعا 

کمتتتر جنبتته معراتتتی و تربیتتتی دارد و حتتاه آنکتته در تستتنیم متتوارد  .6 مضتتامین دعاهتتا در تلمتتود 
کرده است. در حقیقت دعا یتک شتیوه آمتوزش و  متعدد جنبه معراتی و تربیتی دعا را بیان 

 تربیت در راستای بعثت پیامبران است.
مفهتوم و جایگتاه دعتا در تلمتود صتراا یتک عمتل واجتب استت و در  با توجه بته مطالتب اتوق .7

که در تسنیم دعا جایگاهی اساسی و بنیادین در تعلیم و تربیت و ارتبتاط انستان بتا  صورتی 
 خداوند دارد و از نظر اقهی مستحب است.
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 کیدهچ
 باورهتتای و شتتناختی، اعتقتتادات و ای یکتتی عملکردهتتای کتتاهش رغمهمزمتتان باستتالمندی علتتی مقدمتته:

ا و عمتل بته باورهتای دینتی موجتب ارتقتاء ستالمت و گردد. باور بته ختدمی بیشتر معنوی نیازهای و مبهبی
مطالعتته باهتتد  ارتبتتاط عمتتل بتته باورهتتای دینتتی بتتا ستتبک زنتتدگی  گتتردد.میستتبک زنتتدگی ستتالمندان 

 سالمندان انجام شد.
کار: کتتوه بتا روش  218این مطالعه توصیفی همبستگی بر روی  روش   نمونتهنفر از ستالمندان شتهر علتی آبتاد 

عمتتل بتته  شتتده تاییتتد و گراتتت. ابتتزار جمتتع آوری اطالعتتات پرسشتتنامه استتتاندارد دستتترس انجتتام در گیتتری
شتد  spss16زندگی سالمندان بود. اطالعتات بعتد از جمتع آوری وارد نترم ااتزار آمتاریباورهای دینی و سبک 

یانا و تی مستقل و)جداوه،  توسط آمار توصیفی که  میانگین و انحرا  معیار( و آمار استنباطی)آنالیز وار
گرات.پیرسونضریب همبستگی   ( صورت 

نشتتان داده شتتده  97/100±78/14و ستتبک زنتتدگی  73±5/11دینتتی هتتایعمتتل بتته باور میتتانگین :هایافتتته
و  =57/0r)نشتان داددینتی بتا ستبک زنتدگی ارتبتاط معنتی داری  هتایبین عمل بته باوراست. آزمون آماری 

01/0>p کرد. میاازایش پیدا سبک زندگی  ،یدین هایعمل به باور اازایشکه با  طوری( به 
گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد عمل به باورهای دینی موجب ارتقاء سبک زندگی در سالمندان  نتیجه 

 گردد.می
کلیدی:  سالمندان ،عمل به باورهای دینی، سبک زندگی کلمات 
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Relation to the practice of religious beliefs with lifestyle in the elderly 
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Introduction & Objective: Paying attention to spirituality and its effective factors as a 
necessity that gives the elderly an indescribable tranquility and vitality. Which is very 
important. Therefore, this study aimed to investigate the relationship between religious 
beliefs and elderly life style. 
Methods: This descriptive correlational study was conducted on 218 elderly people in 
Ali Abad Katoul city in 1395. The data collection tool was a questionnaire of religious 
beliefs and elderly lifestyle. The data were collected by SPSS16 software. Data was 
analyzed by descriptive statistics (tables, mean and standard deviation), and inferential 
statistics (independent variance analysis and Pearson correlation coefficient, Kruskal 
Wallis and Mann-Whitney coefficient) 
Results: The results of the operation showed that religious beliefs 73 + 11/5 and lifestyle 
were 110/97 + 14/87. Statistical test showed a significant relationship between religious 
beliefs and lifestyle.P<0/01,r=0/75). As it increased with the increase of the practice of 
religious beliefs in lifestyle. 
Conclusion: The results of this study showed that by acting on religious beliefs, it can 
promote lifestyle in the elderly. Therefore, it is suggested that managers and planners of 
the system should pay more attention to the spiritual and religious aspects of the elderly. 
Keywords: Practicing religious beliefs, lifestyle, elderly 
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 مقدمه
گستترش یر جمعیت سالمندان از قرن بیستم آلدیده اازایش چشمگ غاز شده استت و امتروز با

پتتیش بینتتی  (1). شتتودمیو پیشتترات علتتم بهداشتتت هتتر ستتاه بتتر شتتمار ستتالمندان جهتتان ااتت وده 
که تعداد سالمندان جهان در ساه می  2بته بتیش از  2050فتر و در ستاه میلیتارد ن 5/1به  2025شود 

ون نفتر و تتا یتلیم 10حتدود بته  2020ساه تا ساه  60 یت با یز جمعیران نیدر ا (2).میلیارد نفر برسد
 جهتانی، بهداشتت ستازمان گتزارش طبق( 3،4). دیون نفر خواهد رسیلیم 26ش از یبه ب 2050ساه 

 نیتز ایرانتی ستالمندان آمتار کته زد حتدس توانمی ایران در زندگی به امید شاخ  اازایش به توجه با
 قترار آنهتا مشتکالت حتل و ستالمندان دربتاره جتدی مستامل برابتر در آینتده در متا و است اازایش به رو

یستتتتی و اجتمتتتاعی ناشتتتی از آن بتتته طتتتور  ،(5گراتتتت) ختتتواهیم زیتتترا لدیتتتده ستتتالمندی و تغییتتترات ز
کارکرد اندام داره امتور وانی تتدریجی در انجتام و ام تلب بدن و نتات هایطبیعی موجب اختاله در 

ایتتن تغییتترات ایجتتاد شتتده در دوران ستتالمندی  (6. )گتترددمیش صتتی و ایفتتای نقتتش اجتمتتاعی 
کتتتاهش توانتتتایی ای یکتتتی، تغییتتتر لاستتتخ بتتتدن بتتته داروهتتتا، تجربتتته وقتتتایع مهتتتم زنتتتدگی چتتتون  شتتتامل 

کتتم شتتدن موقعیت ،بازنشستتتگی کتتاهش درآمتتد،  نظیتتر برقتتراری  هتتاییانتقتتاه بتته خانتته ستتالمندان، 
کتته میارتباطتتات اجتمتتاعی  کیفیتتت زنتتدگی ستتالمندان را تحتتت تتتاثیر قتترار دهتتدمیباشتتد  . توانتتد 

، هتادر این بین سبک زندگی سالمندان به عنوان الگوی نسبتا لایدار راتار، عادات، نگرش (7،8)
کتتته عامتتتل مهتتتم و متتتوثری بتتتر ستتتالمت جستتتمانیمیتعریتتتب  هتتتاو ارزش  روانتتتی و اجتمتتتاعی ،شتتتود 

کتتاهش شتتیوع مشتتکالت میستتالمندان  باشتتد. همانتتین ستتبک زنتتدگی منبعتتی ارزشتتمند بتترای 
کیفیتتت زنتتدگی  ،بهداشتتتی کتته در میتطتتابق بتتا عوامتتل استتترس زای محیطتتی، بهبتتود و ارتقتتاء  باشتتد 

بنتابراین  (9). نتیجه برخورداری از عوامتل اتوق دوران ستالمندی اعتاه و پویتایی را ختواهیم داشتت
و بهبتتود  هتتاستتالم در ایتن ستتن بتته دلیتتل قابلیتت آن در پیشتتگیری از بیماری انت تاب ستتبک زنتتدگی

لتبا یکتتی از ابعتاد مهتم ستتالمت و  (10). و روانتتی از اهمیتت وا یتی برختتوردار استت ستالمت جستمی
که با اازایش سن سالمندان، بته دلیتل لاستخ بته  (11زندگی است) معنوی بعدزندگی در سالمندان 

کتاهش عملکترد ای یکتی و تغییترات در نقش زندگی نظیر مرخ هایچالش زنتدگی بته  هتایهمستر، 
کته در ایتن بتین متیدنباه توسعه ارتباطات جدیتد  یتک منبتع قتوی در  آن پیامتدهای و معنویتترود 

کتردن توانتایی ستازگاری بتا نیازهتا و تغییترات اتردی در ستالمندان  باشتد. میزندگی ارد برای اتراهم 
کتته موجتتب میالمندان از منتتابع ستتازگاری مهمتتی بتته شتتمار در ستت ( عمتتل بتته باورهتتای دینتتی12) آیتتد 

( ستالمت معنتوی 17). شتودمیاازایش رضایتمندی ارد از زندگی و سازگاری بهتر با شترایط جدیتد 
در سازگاری با مشکالت و نامالیمات زندگی ستالمندان  ایهتواند به عنوان یک استراتهی مقابلمی



 232 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

کنتار توجته ب یهدادار بودن زنتدگمان به خدا و یزیرا ا (18باشد. ) شتتر بته مستامل دینتی، باعت  یدر 
کتته19شتتود. )میاز آن  یو عتتوارض ناشتت یکتتاهش اضتتطراب و تزلتتزه روحتت در زنتتدگی روزمتتره  ( ااتترادی 

کننتد و احستاس تعلتق میخود تجارب معنوی با یی دارند زندگی خود را با معنا و هدامنتد تلقتی 
کمتتر دچتار به منبعی وا  دارند و به یاری خ داونتد در شترایط مشتکل زای زنتدگی امیتدوار هستتند و 

کته 20،17شتوند. )میروان شناختی  هایآسیب کی از آن استت  ( تحقیقتات دو دهته اخیتر قویتا حتا
کته بته ستالمندان آرامتش نیترو و نشتاط وصتب نالتبیری  ،توجه به نیروهای معنتوی بته عنتوان نیتازی 

که مورد توجه نظریه پردازان پمی  و شتده انجتام مطالعتات براستاس( 11رستاری بوده است. )ب شد 
بتتا  ینتید بتته باورهتای ارتبتاط عمتل یمطالعتته بتا هتد  بررستت نیتمحقتق ا یوهشتتپژ و ینیبتال تجتارب

 .گراتسالمندان انجام  یسبک زندگ

كار  روش 
که به صورت مقطعی در بازه زمتانی دی و پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی بود 

کتتتوه در استتتان بهمتتن انجتتام شتت کلیتته ستتالمندان شتتهرعلی آبتتاد  د. جامعتته آمتتاری ایتتن پتتژوهش 
که براستاس مطالعتات قبلتی)میگلستان تشکیل  در ستطح G*POWER ( بتا نترم ااتزار آمتاری11داد 

نفتر محاستبه شتد. روش نمونته  218بته تعتداد r=0/22،95/0، تتوان آزمتون05/0معنتی داری دوطراته 
کننتدگان در ایتن پتژوهشگیری در ایتن پتژوهش بته صتورت در  کته شترکت  ، هتااز لار  دستترس بتود 

کتتز خریتتد، آلارتمان کتتز توانب شتتی انت تتاب  هتتایمستتکونی، مکان هتتایمرا تجمتتع ستتالمندان، مرا
 از قبتتل تکتتراری، هاینمونتته توستتط هاپرسشتتنامه تکمیتتل از جلتتوگیری جهتتت شتتدند و محقتتقمی

ه بتپرستید. معیارهتای ورود میستواه  انتدهرنکردپ را ارمتی چنتین قتبال اینکته مورد در آنها از هرچیزی
توانایی برقراری ارتباط جهت لاست گویی بته ستوا ت و اعتقتاد  ،ساه 60پژوهش شامل سن با ی 

 انتدهبود اراموشتی و شتناختی اختتاله دارای کته به دین اسالم. معیارهای خروج شامل سالمندانی
 شتتناختی وضتتعیت بررستتی اتترم کمتتک بتته اابتتتد اطالعتتات آوری جمتتع از قبتتل مطالعتته ایتتن در کتته

 مطالعتته ایتتن از بودنتتد شتتناختی وضتتعیت کتتاهش دچتتار کتته کستتانی و شتتدمی بررستتی ستتالمندان
که مطابق با ا هار نظر خود وابستتگی بته متواد م تدر داشتتند از ایتن می حب  شدند. سالمندانی 

گردآوری مورد استفاده در این پژوهش به شرح ز  باشد. مییر مطالعه حب  شدند. ابزار 
 ستاخته (1379)گلتزاری توستط کته پرسشنامه این)معبد(  ینید یباورها به عمل مقیاس -1
گباری لیکرت  سؤاه25 از است شده کمتترین حالتت  ایهگ ین5با روش نمره  که  گباری شد  نمره 

کتتتل صتتتفر و میداده  1،2،3،4بتتته تریتتتب نمتتترات  ممکتتتن صتتتفر کمتتتترین نمتتتره  کتتتل آزمتتتون  شتتتد.برای 
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 بیشتتر دینتی باورهتای بته عمل دهنده نشان با  نمره که شدمی گراته نظر در 100 کل مرهن بیشترین
تن از اعضتای هیلتت علمتی دانشتگاه  10روایی صوری و محتوایی این پرسشنامه توسط  .باشدمی

گراتتت. لایتتایی ایتتن پرسشتتنامه در مطالعتته  آزاد استتالمی و دانشتتگاه علتتوم پزشتتکی متتورد تاییتتد قتترار 
کرونبتتاخ 1393متتدزاده )جعفتتری و مح گراتتت. ) 89/0( بتتا ضتتریب آلفتتای   -2( 21متتورد تاییتتد قتترار 

ستتواه 5ستتواه در حیطتته پیشتتگیری،15حیطتته ) 5پرسشتتنامه ستتبک زنتتدگی ستتالمندان ایرانتتی در 
ستواه 5سواه در حیطه تغبیه ستالم،  14جسمی، ورزشی، تفریح و سرگرمی، هایدرحیطه اعالیت

شتتیوه  .حیطتته توانتتایی روابتتط اجتمتتاعی و بتتین اتتردی بتتود ستتواه در 7در حیطتته متتدیریت تتتنش و 
گ ینته هاکدگباری داده کته دارای  کته بته ستوا تی  گتاهی هایبته ایتن صتورت بتود   هرگتز، بته نتدرت، 

گ ینته 5تتا1اوقات، اغلب و همیشه بودند بته ترتیتب از  کته دارای   هایکدگتباری شتدند و ستوا تی 
یتتاد بودنتتد بتته ترتیتتب  گتتباری شتتدند.  3تتتا1کتتم، متوستتط و ز و  کمتتترین نمتتره ستتبک زنتتدگی41کتتد 

کار نمتتره  ( روایتتی ایتتن 22باشتتد. )می بهتتتر زنتتدگی ستتبک دهنتتده با نشتتان نمتتره کتته بتتود 211حتتدا
( بتا روش تحلیتل عامتل تاییتدی و لایتایی آن بتا 1388پرسشنامه در مطالعته استحاقی و همکتاران )

کرونباخ  گرات. ) 76/0ضریب آلفای  همانین روایی صوری و محتتوایی ایتن  (23مورد تایید قرار 
تتتتن از اعضتتتای هیلتتتت علمتتتی دانشتتتگاه آزاد استتتالمی و دانشتتتگاه علتتتوم  10پرسشتتتنامه متتتورد تاییتتتد 

گراتت.  هایواحتتد بتته اطمینتان و محقتتق توستتط پتژوهش اهتتدا  بیتان ضتتمن ابتتتدا درپزشتکی قتترار 
گاهانته رضتایت ،اطالعات ماندن محرمانه خصو  در پژوهش  صتورت بته هشپتژو واحتدهای از آ
 کستب از لتا .بتود یکستان نمونته ااتراد تمتامی یبترا هاپرسشتنامه تکمیتل روش.شتد گراتته کتبتی

 قترار ااتراد اختیتار در هاپرسشتنامه پرسشتنامه، پرکتردن چگتونگی مورد در توضیح ارامه و ارد رضایت
در  محقتق ها. در زمتان تکمیتل پرسشتنامهنشتد اعمتاه زمتانی محتدودیت آن تکمیتل یبترا و گراتت

کننتتدگان در ایتتن مطالعتته حضتتور داشتتت و بتته ستتوا ت آنهتتا لاستتخ  داد. در ایتتن متتیکنتتار شتترکت 
مطالعتتته برختتتی از ستتتالمندان بتتته دلیتتتل ستتتطح ستتتواد یتتتا عتتتدم توانتتتایی در نوشتتتتن قتتتادر بتتته پرکتتتردن 

کمتک  هاپرسشنامه کته محقتق ضتمن قرامتت ستوا ت بته واحتدهای پتژوهش  نمتود تتا بته مینبودند 
اطالعتتتتتات وارد نتتتتترم  ،هاینتتتتتد. در خاتمتتتتته بعتتتتتد از جمتتتتتع آوری پرسشتتتتتنامهستتتتتوا ت لاستتتتتخ ده

کولمتتتتتوگرو  SPSS16اازارآمتتتتتاری شتتتتتد. بعتتتتتد از تعیتتتتتین نرمتتتتتاه بتتتتتودن اطالعتتتتتات توستتتتتط آزمتتتتتون 
یتتانا، آنتتالیز  هااستتمیرنو ،داده توستتط ضتتریب هبستتتگی پیرستتون، آزمتتون تتتی مستتتقل و آنالی وار

 شدند.
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 هایافته

کتته بیشتتترین درصتتد  3/68 ± 2/9پتتژوهش  هایمیتتانگین ستتن واحتتد نفتتر( 112) %4/51ستتاه 
کته  106) %6/48زن و  تنهتا بودنتد  یتا نفتر( بیتوه 42) %3/19( متاهتل و 176%) 7/80نفر( مرد بودنتد 

نفتر( خانته 101% ) 3/46ارزنتد داشتتند. از نظتر شتغل بیشتترین درصتد  4/5±1/2که بطور میتانگین 
%  5/30ستتتتواد و ابتتتتتدایی، بینفتتتتر( 124% ) 9/56نفرکشتتتتاورز( و از نظتتتتر تحصتتتتیالت 66) %30 ،دار
  نفر( راهنمایی و دبیرستان بودند.66)

و میتتتزان ستتتبک زنتتتدگی  73±5/11 دینتتتی را هتتتایایتتتن پتتتژوهش میتتتزان عمتتتل بتتته باور نتتتتایج
بتین عمتل بته ن امتاری ضتریب همبستتگی پیرستون آزمتو نشان داد. 97/100±78/14سالمندان را 

کته  بته ،(P< 01/0لمندان ارتباط معنی داری را نشتان داد)باورهای دینی با سبک زندگی سا طتوری 
شتد. همانتین آزمتون آمتاری میبا اازایش عمتل بته باورهتای دینتی، ستبک زنتدگی ستالمندان بهتتر 

ضریب همبستگی پیرسون بین عمل به باورهای دینی با تمامی ابعاد ستبک زنتدگی ارتبتاط معنتی 
 (2)جدوه داری را نشان داد.

( و p= 28/0تاهتتل) ( وp= 65/0تتتی مستتتقل بتتین عمتتل بتته باورهتتای بتتا جتتنا ) یآمتتار آزمتتون
یتتانا بتتین عمتتل بتته باورهتتای دینتتی ( p=08/0( و تعتتداد ارزنتتدان )p= 14/0بتتا شتتغل)  آزمتتون آنتتالیز وار

اختال  آماری معنی داری را نشان نداد، ولی بتا میتزان تحصتیالت اختتال  آمتاری معنتی داری را 
کتته بتته( >P 01/0نشتتان داد. ) ستتالمندان بتتا ستتطح تحصتتیالت دبیرستتتان و دیتت لم باورهتتای  طتتوری 

 (3سواد داشتند. )جدوهبیدینی بیشتری نسبت به ااراد با سطح سواد ابتدایی و 
آزمون آماری تی مستقل بین ستبک زنتدگی بتا جنستیت اختتال  آمتاری معنتی داری را نشتان 

کته  (>P 01/0)نشان داد، ولی با تاهل اختال  آماری معنی را (p= 21/0) نداد کته ااترادی  بته طتوری 
یتانا بتین  کترده و بیتوه بودنتد ستبک زنتدگی مطلتوب تتری داشتتند. آزمتون آنتالیز وار همسر آنها اوت 

) و تحصتتیالت  (p= 59/0) شتتغل(، p= 15/0) تعتتداد ارزنتتدان (،p= 07/0) ستتبک زنتتدگی بتتا ستتن 
13/0 =p)   (4معنی داری را نشان نداد. )جدوه  ماریآاختال 

 

 بررسی ابعاد سبک زندگی در سالمندان  (:1جدول )

 میانگین و انحرا  معیار سالمندان ابعاد سبک زندگی 
 29/39 + 13/6  پیشگیری

 68/25 + 99/4  تغبیه
 57/10+ 6/2  جسمی
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 87/8 + 3  مدیریت تنش
 54/16 + 74/3  روابط اجتماعی

کلی  97/100±78/14 (46-211) سبک زندگی 
 

 : ارتباط عمل به باورهای دینی با ابعاد سبک زندگی سالمندان(2جدول)

 عمل به باوردینی       
 ابعادسبک زندگی

ضریب همبستگی 
 پیرسون

 سطح معنی داری

 >r 01/0 P=58/0 پیشگیری
 >r 01/0 P= 52/0 تغبیه
 r 003/0 = P=2/0 جسمی

 r 04/0 = P=13/0 مدیریت تنش
 >r 01/0 P= 46/0 روابط اجتماعی و بین اردی

 >r 01/0 P= 54/0 بعدکلی سبک زندگی
 

 دینی با مشخصات دموگرافیک سالمندان هایعمل به باور (: ارتباط3جدول)

 p- value میانگین وانحراف معیار دموگرافیک
  
 سن  

60-70 135 44/11 ±21/73  
5/0  =P 

 
70-80  60 11 ± 61/73  

80باالی   23 31/13 ± 11/70  
 P=  65/0 67/72 ± 72/10 113 زن جنس 

67/72 ± 71/10 106 مرد  
 P=  28/0 43/73 ± 12/12 176 متاهل تاهل 

33/71 ± 91/8 42 بیوه  
 
 فرزند

0 6 21/7 ± 82/72 

08/0  =P 1-2  12 49/12 ± 6/68  
3-5  101 91/10 ± 5/71  

6باالی   99 95/11 ± 1/75  
 
 شغل

 5/75 ± 21/9 21 کارمند
14/0  =P 2/80 ± 12/6 11 آزاد  

9/72 ± 11/12 16 کارگر  
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5/72 ± 62/12 66 کشاورز  
61/63 ± 11/23 33 بیکار  

323/72 ± 81/10 101 خانه دار  

 تحصیالت

بیسواد 
 ابتدایی

124 45/10  +21/70 

01/0 P<  راهنمایی
 دبیرستان

66 81/11  +62/76 

 72/78+  12/9 21 دیپلم
 62/72+  55/9 7 نسلیسا

 

 با مشخصات دموگرافیک سالمندان (: ارتباط سبک زندگی4جدول)

 p-value میانگین و انحراف معیار دموگرافیک
  41/103± 14 135 70-60 سن

07/0  =P 70-80 60 26/16 ± 86/99 
 57/107 ±11/14 23 80باالی

 P=  21/0 19/102 ± 49/14 112 زن جنس
 68/99 ± 06/15 106 مرد

 >P 01/0 23/99 ± 22/15 176 متاهل تاهل
 26/108 ± 97/9 42 بیوه

 
 فرزند

0 6 25/14 ± 67/106 

15/0  =P 1-2 12 84/17 ± 58/102 
3-5 101 15/12 ± 82/102 

 5/98 ± 72/15 99 6باالی 
 
 
 شغل

 48/100 ± 89/13 21 کارمند

59/0  =P 

 26/101 ± 72/17 11 آزاد
 12/99 ± 92/13 16 کارگر
 68/98 ± 87/15 66 کشاورز
 33/107 ± 31/15 3 بیکار

 6/102 ± 08/14 101 خانه دار
 15/102+  94/13 124 بیسواد ابتدایی تحصیالت

13/0  =P 
 19/98+  19/16 66 راهنمایی دبیرستان

 38/108+  93/10 21 دیپلم
 12/105+  13/15 7 لیسانس
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  بحث
کته  هد  اصلی این پژوهش ارتباط عمتل بته باورهتای دینتی بتا ستبک زنتدگی ستالمندان بتود 

بتا ااتزایش عمتل بته باورهتای دینتی ستبک زنتدگی ستالمندان بهبتود نتایج مطالعته حاضتر نشتان داد 
 کند. نتتایج مطالعته حاضتر میتزان عمتل بته باورهتای دینتی را در ستالمندان بتا  نشتان داد.میپیدا 

ستتالمندان در ستتطح  %8/68( نشتتان داد نگتترش متتبهبی در 1395نی و همکتتاران)مطالعتته حستتی
کبتری و همکتاران)24با یی قرار دارد.) (، 1393(نتتایج مطالعته حاضتر همانتین بتا مطالعته علتی ا

(هتم 1396(، جهتانگیر و همکتاران)1396(، حستینی رمقتانی و همکتاران)1395باقری و همکتاران)
گرایش ( بتا25،13،26،5باشد. )میراستا  متبهبی و اهمیتت متبهب و نیازهتای  هتایااتزایش ستن 

گتتبر زمتتان و ااتتزایش ستتن، اعتقتتادات متتبهبی 27،28شتتود. )میمعنتتوی در ستتالمندان بیشتتتر  ( با
کاتتر ستتالمندان انجتتام اتترای  و اعالیتمیمتحتتوه  بتترای آرامتتش  ایهمتتبهبی را وستتیل هتتایشتتود. ا

توانتتتتد لاستتتت گوی نیازهتتتتای میبهبی ( زیتتتترا اعتقتتتتادات متتتت29کننتتتتد. )میدرونتتتتی ختتتتود معراتتتتی 
کننتتد. میروانشتتناختی ستتالمندان باشتتد و بتتا بازگشتتت بتته متتبهب  تواننتتد معنتتی زنتتدگی را پیتتدا 

کتته توجتته بتته نیروهتتای معنتتوی بتته عنتتوان 30،31) کی از آن استتت  ( تحقیقتتات در دهتته اخیتتر قویتتا حتتا
کتته بتته ستتالمند آرامتتش، نیتترو، نشتتاط وصتتب نالتتبیری  کتته در 11ب شتتد. )مینیتتازی استتت  ( ااتترادی 

کننتد، میزندگی روزمره خود تجارب معنتوی بتا یی دارنتد، زنتدگی ختود را بامعنتا و هدامنتد تلقتی 
احساس تعلق به منبعی وا  دارند و به یاری خداوند در شرایط مشکل زای زندگی امیتدوار هستتند 

کمتر دچار آسیب  (12شوند. )میروانشناختی  هایو 
کاتر ستالمندان متورد بررستی در حتد مطلتوبی براساس نتایج مطالعه حا ضتر ستبک زنتدگی در ا

قتتترار نداشتتتت. مطالعتتتات دیگتتتر نیتتتز نشتتتان داد ستتتبک زنتتتدگی و رعایتتتت راتارهتتتای بهداشتتتتی در 
توان پتیش بینتی نمتود بتا ااتزایش شهرنشتینی می( 32،33،22سالمندان وضعیت مطلوبی ندارد. )

استت.  شتده تتر نتامطلوب ستالمندان گیزنتد ستبک به مرور زمان سبک زندگی مردم و به خصو 
( سبک زنتدگی ستالمندان بتر میتزان ستالمت روحتی آنهتا تتاثیر داشتته و ستبب تغییتر در الگتوی 32)

شود. لبا انت اب سبک زندگی ستالم در ایتن میاجتماعی  هایارتباطی یا حضور آنان در اعالیت
مت جستتم و روان از اهمیتتت و بهبتتود ستتال هتتاستتنین بتته دلیتتل قابلیتتت آن در پیشتتگیری از بیماری

 ( 10وا یی برخوردار است)
کردن، شترکت در مراستم کتتب متبهبی، دعتا متبهبی از  هایتمرینات مبهبی مانند خوانتدن 

کتته بتته دعتتا و 35باشتتد. )میارتقتتاء ستتالمت در ستتالمندان  هایاستتتراتهی ( لتتبا تشتتویق ستتالمندانی 
ل متوثر در درمتان ااستردگی و راتع ناامیتدی نیایش اعتقاد دارند و انجام اعماه مبهبی یکتی از عوامت
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  (36آید. )میبه شمار 
نتایج این مطالعه بین عمل به باورهای دینی با مش صات دموگراایک، ستن، جتنا، شتغل 

 بتین( 1395و تاهل اختال  آماری معنی داری رانشان نداد، ولی در مطالعته حستینی و همکتاران)
 تتر مستن ااتراد کته طوری، به داشت وجود داری عنیم آماری اختال  تاهل و سن با مبهبی نگرش

( همانتین در مطالعته حتاجی زاده و 24. )بودنتد برختوردار بیشتتری هبیمب هایگرایش از متاهل و
کتته شتتاید تفتتاوت بتته 37( باورهتتای دینتتی در متتردان و ااتتراد متاهتتل بیشتتتر بتتود. )1389همکتتاران)  )

ردپژوهش باشتتد. زیتترا در مطالعتته حستتینی دستتت آمتتده در نتتتایج ایتتن مطالعتته ناشتتی از جامعتته متتو
بتا  مطالعته حاضتر ولتی نتتایججامعه پژوهش بر روی ستالمندان بستتری در بیمارستتان بتوده استت. 

 (. 11،38باشد)می( همسو 1393( و باستانی )1390جدیدی و همکاران) تحقیقات
عنتتی نتتایج ایتتن مطالعتته بتتین عمتتل بتته باورهتتای دینتی بتتا ستتطح تحصتتیالت اختتتال  آمتتاری م

کمتتر  که در تحصیالت لایین و ابتدایی میزان عمل به باورهتای دینتی  داری را نشان داد، به طوری 
 بود.

کمتتر 1395ایالیی و همکاران)  در مطالعه کاهش سطح تحصیالت میزان باورهای دینتی  ( با 
 ارتبتتاط در ستتواد ستتطح بتتا کتته باشتتدمی انستتان درونتتی نیتتاز یتتک عنتتوان بتته متتبهب (زیتترا40بتتود )

داد ( نشتتان 1394( و جعفتتری وهمکتتاران)1389ولتتی در مطالعتته حجتتتی و همکتتاران) باشتتد.ینم
گیری مبهبی در ااراد با تحصیالت با تر بیشتتر استت میزان سالمت معنوی کته  .و جهت 

ااتراد تحصتیل  (. بته زعتم محقتق در ایتن مطالعته17با نتایج مطالعه حاضتر هم توانی دارد)
گاهی بیشتر از   جهان پیرامون باورهای مبهبی بیشتری دارد.کرده به دلیل آ

نتتتایج ایتتن مطالعتته بتتین ستتبک زنتتدگی ستتالمندان بتتا مش صتتات جمعیتتت شتتناختی )ستتن، 
نتتتتایج  جتتنا، شتتتغل، تعدادارزنتتتدان و تحصتتتیالت( اختتتتال  آمتتاری معنتتتی داری را نشتتتان نتتتداد.

کتته دمی(همستتو بتتا نتتتایج مطالعتته حاضتتر 1395موحتتدی و همکتتاران)مطالعتته  ر ایتتن باشتتد.طوری 
ستتبک زنتتدگی بتتا ستتن، جتتنا، شتتغل اختتتال  معنتتی داری را نشتتان نتتداد. ولتتی بتتین  مطالعتته بتتین

رستتد میبتته نظتتر (.10ستتبک زنتتدگی ستتالمندان بتتا تحصتتیالت اختتتال  معنتتی داری رانشتتان داد)
کستتب مهارت بیشتتتر دارای جهتتان بینتتتی  هتتایستتالمندان بتتا ستتوادتر بتته دلیتتل توانتتایی مطالعتته و 

که ( نتتایج ایتن مطالعته 33شتود. )میاین مسلله منجر به سبک زندگی بهتتر  مناسب تری هستند 
( 1393سبک زندگی در ااراد بیوه ومطلقه را بیشتر از ااتراد متاهتل نشتان داد. حشتمتی و همکتاران)

کته باهمسترخود 1395و موحدی و همکاران) ( در مطالعه خود سبک زندگی در ستالمندان متاهتل 
کتتته بتتتا نتتتتایج مطالعتتته حاضتتتر همستتتو کننتتتد را بیشتتتتر از میزنتتتدگی  ااتتتراد مجتتترد و بیتتتوه نشتتتان داد 



 239 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

کتتته 22،10باشتتتد.)نمی کستتتانی  ( در مطالعتتتات م تلتتتب تتتتاثیر مطلتتتوب بتتتودن ستتتبک زنتتتدگی در 
که دلیل میباهمسرخود زندگی   برختی بتا حاضتر مطالعته نتتایج تفاوتکنند نشان داده شده است 

 زنتدگی مجترد کته ستالمندانی ستنی گتروه در رکمتت نمونته حجتم در توانمی را شده انجام مطالعات
 بیشتتر هاینمونته بتا ستالمند ااتراد روی مشتابه مطالعات گرددمی پیشنهاد لبا. کردند، دانستمی
 انجام شود. و متاهل مجرد، بیوه گروه در

 رعایتت دلیتل بته کته نمتود اشتاره گیتری نمونته تتوان بته روشمیاین مطالعه  هایاز محدودیت
گاهانه رضایت کسب و اخالقی موارد  در گیتری نمونته بته منجتر سالمندان، از برخی تمایل عدم و آ

کتتتوه را تشتتکیل  دستترس کتته اقتتط ستالمندان شتتهر علتتی آبتاد  شتتد. همانتین جامعتته ایتتن پتژوهش 
گردد. لبا پیشتنهاد می هادادند،منجر به احتیاط در تعمیم نتایج این مطالعه به سایر جمعیتمی
گیتتتتترد. از جملتتتتته با ایهگتتتتتردد مطالعتتتتتمی جامعتتتتته آمتتتتتاری و محتتتتتیط پتتتتتژوهش بیشتتتتتتری انجتتتتتام 

دیگر این مطالعه احتماه عدم لاسخ دهی درستت و بتا دقتت بته ستوا ت بتا توجته  هایمحدودیت
یاد سوا ت بود  در پرسشتنامه تکمیتل زمتان در محتدودیت این راع که محقق برای به تعداد نسبتا ز

 تکنمیتل در هتم متوارد از برختی در. دادمتی جتواب هتاآن ستوا ت بته و داشت حضور سالمندان کنار
 .نمودمی کمک سالمندان به پرسشنامه

گیری  نتیجه 
ستبک زنتدگی ستالمندان  بهبتودنتایج این مطالعه نشتان داد عمتل بته باورهتای دینتی موجتب 

کننتده بتروز مشتکالت در  هایگردد. لبا تقویت نگرشمی مبهبی به عنتوان یتک عامتل پیشتگیری 
کیفیت زندگی به شتمار زندگی سال کننده برای سبک زندگی و  آیتد. میمندان و یک عامل تقویت 
مناستتب بتته تقویتتت باورهتتای متتبهبی ستتالمندان  هتتایتواننتتد بتتا برنامتته ریزیمیذیتتربط  مستتلولین

متتبهبی،  هتتای زم جهتتت انجتتام مناستتک روحتتانی نظیتتر شتترکت در اعالیت هایب ردازنتتد و زمینتته
یتتارتی را بتتترای ستتتالمندان اتتراهم آورنتتتد. اندیشتتتیدن تمهیتتدات  زم در ایتتتن راستتتتا  ایجتتاد تورهتتتای ز

کتتاهش احستتاس تنهتتایی و ااتتزایش معنتتی در زنتتدگی و می توانتتد در بهبتتود وضتتعیت روانشتتناختی، 
شتتادکامی ستتالمندان بستتیار متتوثر باشتتد. همانتتین توجتته بتته نیروهتتای معنتتوی بتته عنتتوان یتتک نیتتاز 

کیتد مینظریه پردازان پرستتاری  روانشناختی برای سالمندان مورد توجه کته میباشتد. آنهتا تا کننتد 
م تلتب اطتالع داشتته و آن را  هایتیم درمان باید از اهمیت نیازهای معنوی و مبهبی در ارهنو

گیرند. هایدر مراقبت کار   سالمندان به 
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 تقدیر و تشکر
 کتتتتد و طتتتترح کتتتتد بتتتتا مصتتتتوب طتتتترح از ب شتتتتی عنتتتتوان بتتتته مقالتتتته ایتتتتن

مصتتوب دانشتتکده پرستتتاری دانشتتگاه آزاد استتالمی  IR.IAU.CHALUS.REC.1395.18اختتالق
کتوه   معاونت از را خود قدردانی و تشکر مراتب وسیله این به پژوهشگران باشد.میواحد علی آباد 

کتوه  پژوهشی  ایتن انجام در را ما که محترم سالمندان تمام ودانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد 
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گزاران سنگی ایالمی هایپیکره بررسی  نماز

 
 زهرا میراشه

 
گردشگری، واحد دزاوه، دانشگاه آزاد اسالمی، دزاوه، ایران  عضو هیات علمی مرکز تحقیقات باستان شناسی و 

 

 کیدهچ
کار پیکر کته از ایتن آثتار انجتام شتده نشتان  هتایی. تحلیلاندهجنبته متبهبی و آیینتی داشتت ایالمتی های ا

که اقط به دلیل خلق اثتری هنتری ستاخته نشتدمی  هتایتا درخواستتی در لتا آن ایه، بلکته اندیشتاندهدهد 
در  پیایتتتده بتتتوده و ایتتتن پیایتتتدگی مهتتتم وبتتترای مردمتتتان آن دوران، رستتتد دعتتتا میبتتته نظتتتر بتتتوده استتتت. 

گزاران با خضوع و خشتوع در مقابتل ختدا بصتورت شود. میساخته شده نیز دیده  هایپیکر  پیکر  نماز 
 هتایدر ارهنو هتاگیرند و برای ابد در حاه نیایش هستتند. شتبیه ایتن پیکر میایستاده و یا نشسته قرار 

ر  نمتازگزاران ایالمتی، نیتاز بررستی پیکتاین نوشتار تتالش دارد بتا  خورد.میم تلب بین النهرینی به چشم 
یابی قرار دهد.   انسان به پرستش معبود و دعا و نیایش را مورد ارز

 

کلیدی  پیکر ، نماز، ایالم، بین النهرین  واهگان 
 

 :مقدمه
کتتدی و بابلتتی بتته معنتتای الالنهرینتتی استتت. ایتت گراتتته از متتتون بتینبتر م، النتام ایت م در زبتتان ا 

کتته  کهتن (.452  1372نگهبتتان )رتفتتع استتت سترزمین بلنتد و م بته استم ایتالم اشتاره تریتتن منبعتتی 
کتته ان ق.م. استتتت. در اهرستتت لادشتتتاهان  27متعلتتتق بته قتترن کترده احتمتتا   ستتومری آمتده استتت 

کیتتش  بتته ایتت یسلستتله ایهااستتانمبرگیسی لادشاه نیمه  یتتتادی بتهالاوه  کشتتید و غنایتتم ز  م لشتتکر 
 هتلسرزمین خودشان را به خط می ی هل تم تی یتا  ایالمیتتان، (.5  1370مجیتتدزاده )ستتت آورد د

مجیتتتتدزاده کردنتتد )میآن را التامتتت تلفتتظ (و احتمتتتتا   (14   1385لاتتتتتا )خواندنتتتتد می هتمتتتتی
غتتترب ایتتتران  نتتوبقبتتتتل از  هتتتتور ام راتتتتتوری ه امنشتتتتی، تمتتتتدن ب رگتتتتی را در ج هتتاآن (.5   1370

کته براستاس شتواهد، ستتابقه چهتتتارم یتتتا اوایتتتل  یحکومتتت آنتتان بتته اواختتتر هتتتزاره یتشتکیل دادنتد 
هتتا شتتوش،  نهایتتت لایت تتت آن و در( 8  1372صتتترا  )گتتتردد  د برمتیالمیتتت از ستتوم قبل یهتتزاره

کتتتتترد ق.م. بتتتته 646در ستتتتتاه  م و الایتتتتتت) 145   1388هینتتتتتتا ) دستتتتتت آشتتتتتوربانی اه ستتتتتقوط 
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 کتتته ه انتتتدالنهریتتن در تمتتاس بستتیار نزدیتتک همیشتتتگی بتود اش در دشتتت بین همستتایگان غربتتی
ایتتتام و یتتتا بالعکتتتا بتتتوده استتتت  بتتتته کشتتتتورها ایتتتتن از تمدنتتتتی نفتتتتوذ و ارهنگتتتتی مبتتتتاد ت موجتتتتب

 زمتتتان در بتین آثتتار هتم اراوانتتی بهایالمتی شتتباهت  یرجتای مانتدهآثتار هنتری ب (3   1372پیرآمیته )
شتتتود. در هنتتتر میستتتازی بیشتتتتر مشتتتاهده  خصتتتو  در هنتتتر پیکتره النهریتتن دارد  ایتتتن متتتورد، بته

کتارکرد متبهبی جایگتاه ویته یهتتای تاری تتی و باستتتانی جنبتته تمدن  هادیت)ال داشتتته ایهآیینتی و 
یتی ارامتتادی انجتتام  یکارهای خود را در ارتباط با نحوه و بشتر (1372 نگترش و اعتقتاد ختود بته نیرو

کشتتتیده نشتتتده و خدایتتتان و  استاس عمومتا زندگتتی عتتادی متتردم بته داده استت. بتر این متی تصویتتتر 
انتتد.  نتتد و صنعتگتتر آن دوران بتودهاصلتی تراوشتتات ذهتتن هنرم موضوعهتتا  یتتا نمادهتتای آن هاههال

نوغانتتتتی )شتتتتوند میدیتتتتده  هتتم معمتتو  در حتتاه تعبتتد و نتتایش در مقابتتل ختتدایانحتتتتی ارمانروایتتتان 
گرانتی  هتاکلتی پیکرهالنهریتتن شتتتکل  قدیتتم بین هایدر هنتتر سلستتله .(36  1391 حالتت پرستتش 

کرد کتتتامال وقتتتب ختتتدایان  کتتته ختتتود را   هتتتای(. مش صتتته پیکره40  1380)مجیتتتد زاده دانهرا دارنتتتد 
 ایهسومری، استفاده از حا ت هندسی در سر و اجزای صورت، چشمان درشتت بته عنتوان دریات

بتارز آن پرستتندگان، معبتد ابتو در  یاست. نمونه هابه عالم روح و حالت احترام آمیز و آیینی پیکره
تتتتار هنتتتتر پیکتتتتره تراشتتتتی اقتتتتوام ستتتتومری استتتتت یکتتتتی   از مهمتریتتتتن آث ق.م( 2700-2500تتتل استتمر)

در مقابتتتل ستتتینه  هابتتت رخ و دستتتت ها، چشتتتمایههتتا استتتوان شتتکل پیکره. (33   1391 نوغانتتی)
کتتته نشتتتان قرار تتتتر در مقابتتتل ختتتدای ب رگتتتتر استتتت.  لتایین یگتر احتتتترام خدایتتتان از درجتتته دارنتتد 
کرنتتش النمایتتش درآمتده در هنتر ایت ان بهبانتتو م نیتز از ایتن قاعتده مستتانی نبتوده و در حالتتت ادب و 

کلتتتی پرستتتتش خدایتتتان، اعتقتتتاد بتتته  (بتته36   1391نوغانتتتی )در برابتتتر خدایتتتان ختتتود هستتتتند  طتتتور 
پیرآمیتته  (ستتتندهتای متاورای طبیعتت و تقدیتا زن از جملته وجتوه شتتاخ  تمتتدن ایتتام ه قدرت
 .(1372  صترا  1380  مجیتدزاده 1372

گرایی داشتتتت متتتبهب ایتتتالم:  (18-19  1372)کامرون دیتتتن متتتردم ایتتتالم ماهیتتتت چنتتتد ختتتدا
کننتتدهمتتبهب ایالمتتی نکتتات مشتتتر  و در عتتین حتتاه ویهگی کتتامال  مشتت   و متمتتایز   ای بتتاهتتای 

 همتواره هتاایالمی کته بتود خاصتی احتترام هتاویهگی ایتن از یکتی. استت داشته بین النهرین مبهب
. بتود متار پرستتش دیگتر، ویهگتی و بودنتد قایل زن عنصر و زیرین جهان نیروهای جادو، و سحر برای

کهن وان و نتترام ای میتتان هیتتتتتترین متتدار  موجتتود، یعنتتی معاهتتدهدر یکتتی از  ّکتتد لادشتتاه ا  ی ستتین ا
کتتم و بتتیش بتته نتتام همتته ،(م .ب 2223حتتدود ) کتته تتتا ستتقوط ی ختتدایان ایالمتتی بتتر میمتتا  یم  ختتور

اند. در ایتتن شتتدهپتتیش از متتیالد پرستتتش می 639لادشتتاهی ایتتالم بتته دستتت آشتتوربانی اه در حتتدود 
کتترده بتتود. ختتدایان ایالمتتتی یتتک هتتزار و لانصتتد ستتاه سلستتتله مراتتتب ختتدایان تنهتتا انتتدکی ت غییتتتر 
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گستتره گباشتتند و حتتی در آن ن ستین بار در قترن بیستت و ستوم پتیش از متیالد قتدم بته  ی تتاریخ 
کته نشتان می ای بستیار دهتد متبهب ایتالم از پیشتینهزمان این سلستله مراتتب آن چنتان قطعتی بتود 

کتیبته یتا   (50  1370)مجید زاده  کهن برخوردار بوده است. گلتی، هیتتا شتاه ایالمتی بته در این  لتوح 
کتترده و آن 37ختتط می تتی استتامی  هتتا را ختتدای ایالمتتی را بتتر روی شتتش ستتتون در هتتر دو طتتر  ذکتتر 

کتد نارامستین معراتی می کنتد و عتالوه بتر ایتن از ایتن ختدایان شاهد پیمان دوستی ختود بتا لادشتاه ا
کشور یاری می کارهای   .(7  1387صرا  ) طلبدبرای سالمتی خود، خانواده و نیز پیشرات 

ی دیتتن ایتتالم استتت تعلتتق داشتتت، و ایتتن امتتر مش صتته« الهتته»تتتر بتته یتتک در ایتتن دنیتتا مکتتان بر
ای الهته  گتوش اترا دار»گتردد  دادهای زیتر آغتاز میی هیت  با استتم( معاهده32    1388هینتا )

کیر و شما خدایان خوب آسمان.. کته در تدر سلسله مراتب خدایان ایالمی، وا «. پی نی  رین ختدا 
ارمتانروای »تر پتی نیکیتر بتا عنتوان واقع جدا از دیگر ختدایان بتود، یتک الهته استت. در اعصتار جدیتد

ش صتتی  هتتایتوصتتیب شتتده، و در بستتیاری متتوارد در میتتان متتردم عتتادی بتته صتتورت نام« آستتمان
کتتتته او قتتتتدرت نفتتتترین هتتتتا تصتتتتور میایالمی (50  1370)مجیتتتتد زاده گتتتتردد. متجلتتتتی می کردنتتتتد 

ّکدی32   1388هینتا رد)دا دیدنتد. ها در وجود الهه پی نیکیر نوعی ش صیت ایشتار را می(. ا
 – ا   – اوتتو ک،شوشتین– ایتن –ترین شتاه ایالمتی، شتیلهک دختر معرو    همان(1370)مجید زاده 

 همته شایستته متادر» هتا،ایالمی بترای وضتوح طتور به الهه این[ …] شدمی نامیده پینیکیر – هیهی
کته بته یتته الهته، الهته« یانختدا کته در جایگتتاهی برایالمتی بتود. همتتین حقیقتت  تتر و جتدا از دیگتتر ای 

ی نوعی مادرسا ری نتزد پیتروان خدایان ایالمی قرار داشت، حق تقدم داده شده بود، نشان دهنده
کته وی 32   1388هینتا این دین است) کی از آن استت  « ی بت رخ متادرالهته»(. تمام شواهد حا

کیریتتتریش   م بتتتوده استتتت. بتتته همتتتین دلیتتتل برختتتی از دانشتتتمندان پتتتی نیکیتتتر راایتتتال همتتتان الهتتته 
 . (51  1370)مجید زاده دانندمی

کیریتریش  در جنتوب  که موطن اصلی  کنده و اند  موجود، آشکار است  با توجه به مدار  پرا
بته تتدریج « لهته بت رخا»شرق ایالم و مقر اصلی وی در لیان )بوشهر( در خلیج اارس بوده است ]..[ 

کیریتریش  در منتاطق  گستترش داد و لادشتاهان ایتالم میتانی و جدیتد بترای  نفوذ ختویش را بته شتوش 
گون، معابدی بر لا ساختند. در شوش به وی لقب پر غترور  تتر بتانوی معبتد بر»و « متادر ختدایان»گونا

کیریتتریش  را بتتا « کنتتدکتته از همتته محااظتتت می گردیتتد. بتتا ایتتن حتتاه،  کیتتر نبایتتد یکتتی ارامتته  پتتی نتتی 
گتتل در حتتدود   بتترای را معبتتدی( چغازنبیتتل) اونتتتاش -پتتیش از متتیالد در دور  1250دانستتت. اونتتتش 

 ایتالم دوران از مفرغتی اثتر یتک بتر. ساخت لا بر کیریریش   الهه برای را دیگری معبد و کیر نی پی الهه
ن آ از گبشتته. استت شده برده کتیبه یک در هاآن معابد نام و الهه دو هر نام لوور، یموزه در جدید
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کیریریش  و 710حدود  ّنی به هر دو الهه   متادر» را وی که لارتی پیش از میالد در ماه امیر، شاهزاده ه 
 در کیریتتریش   ضتتمن، در. (51  1370دد )مجیتتد زاده گتترمی متوستتل استتت، نامیتتده «ختتدایان ختتوب

ی« الهتته»نتتام ختتا  نیستتت، بلکتته عنتتوانی استتت بتته معنتتی الهتته بتت رخ )کیتتری   صتتل یتتکا  شتتا و ر
کرد، زیرا شاهان و شتاهزادگان ایتالم «( ب رخ» کیریریش  به تدریج از لیان به شماه شرق نفوذ  است. 

کرد یان وقب او   (. 33   1388هینتا اند)همیانه و متهخر معابدی را در سوز
کیریتریش در آغاز هر یک از ایا ت، الهه ی مادر خود را داشته استت  پتی نیکیتر بترای شتوش، 

یتتا»بتترای    1370)مجید زاده در جنتتوب شتتق و لتتارتی بتترای دو ایالتتت متتاه امیتتر و انشتتان« ستترزمین در
گستتترش تتتاری ی ایتتالم(51 قابتتل توضتتیح استتت و  . ایتتن ابهتتام در متتورد متتادر ختتدایان بتتا توجتته بتته 

کننده کشور است)منعکا   (.   همان 1388هینتا ی قانون ادراه 
کتته ایتتن الهتتهبتته نظتتر می های متتادر، ارمانروایتتان اصتتلی احتمتتالی قلمتترو ختتدایان ایالمتتی رستتد 

جتای ختود را  ی دوم پتیش از متیالد(ها به تدریج و ناخواسته )به احتمتاه در طتوه هتزارهاند. آنبوده
کردنتتد، بتتا ایتتن حتتاه هرگتتز مقتتام رایتتع ختتود را در سلستتله مراتتتب ختتدایان از بتته ختتدایان  گتتبار  متترد وا

[ …]های ستفالی شتمار شتکل. این ادعا با توجه به تعداد بی(51  1370)مجید زاده دست ندادند
 یتا پینیکیتر یدهنتده نشان احتما    هاشکل این. شودمی اثبات آمده، بدست هاخرابه میان از که

 (.34   1388هینتا )است کیریریش  
، دومتین مقتام در سلستله مراتتب ختدایان ایالمتی بته هومبتان تعلتق دارد. بتر ای هیتدر معاهده

تترین ختدا ترین و وا ی مادر، هومبان در تمام طوه تاریخ ایالم بته عنتوان عمتدهخال  چندین الهه
گراتته شتده استت. بنتابراین،  باقی ماند. واهه هومبان به احتماه از ریشه هو لا به معنی ارمتان دادن 

کته وی شتکل مؤنت  همتین عنتوان را دارد. و همسر الهته هومبان ارمانروای آسمان ی متادری استت 
که وی بی  ازدواج ایتن ینتیجته. شتودمی نامیتده بت رخ همستر – کیریریش   همانند –جهت نیست 

 تترازان هتم و ختدایان انمتادر ختال  بتر .(51-52  1370هوتران)مجیتد زاده  نتام به ذکور است ارزند
 (.34   1388هینتا )بود پرستش مورد ایالم سرتاسر در همیشه هومبان محلیشان،

مقتتتتام رهبتتتتری هومبتتتتان در مجمتتتتع ختتتتدایان ایالمتتتتی در القتتتتاب وی نیتتتتز متتتتنعکا استتتتت. او 
کته لادشتاه تحتت حمایتت اتّره او  نگاهدارنده، خدای توانا، ختدای بت رخ و ختدای ختدایان استت، 

گرا کلمتتهقتترار  همتتان روزهتتای ن ستتت در مشتتروعیت ستتلطنت اهمیتتت اراوانتتی  ی اتتّره ازتتته استتت. 
کلمه کردنتد. داشته است. به یمن این  که ارمانروایان ایالم قدرت خود را لایته ریتزی  ی جادویی بود 

ها از جانب خدایان بر روی زمین حامی مردم زیتر دستت ختود بودنتد. هتر ختدا  تاهرا  اتّره ویتهه بته آن
 گردید. ا به لادشاه تفوی  میها بود و تنهترین آنرا داشته است. اما اّره هومبان نیرومندخود 

https://tarikhema.org/Subjects/ancient/iran/ashkanian/
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ختتتدایان شتتتهرهای عمتتتده در مجمتتتع ختتتدایان، رقبتتتای سرستتت تی بتتترای هومبتتتان بتتته شتتتمار 
 خداونتد» معنتی هبت ستومری شوشینک -ها اینشوشینا  بود. نام وی از نین ترین آنراتند. مهممی

 توجیته ایتن امتا باشتد، دور ایگبشتته در ایتالم بتر ستومر نفتوذ از یادمانی شاید که شده گراته «شوش
ی علت نامگباری این خدای ملی ایالمی با یک نام بیگانته توان دربارهنوز هم میه و نیست کاای

کتتته شتتتوش بتتته صتتتورت لایت تتتت بالمنتتتازع ایتتتالم درآمتتتد، ایتتتن   -بتتته جستتتتجو پرداختتتت. هنگتتتامی 
 ردیتب در هیتتا یمعاهده در وی نام راما. گردید هومبان هم تراز و یاات ممقا ارتقای نیز شوشینک

وان در ایتالم حکومتت مید. استت گراتته قرار ششم کترد. حتتی ر ایتن زمتان یتک لادشتاه از سلستله ا 
که لا از سلسله وان بته حکومتت رستیدند، ایتبرای لادشاهان سیماش   از صتراا   شوشتینک -ن ی ا 

. گراتت قرار رهبری مقام در قدیم بابل دوران در بار ن ستین برای وی. دبو برخوردار محلی اهمیت
کتی او میانی ایالم دوران در یشت ری به همراهی هومبتان و  کته غالبتا  طترز  ار تشتکیل مثلثتی را دادنتد، 

گراتن آن کیها در این مثل  به ترتیب اهمیت، هومباقرار   از هتر و شوشتینک، -، ایتن اریش ری ن، 
 دستت بته را ن ستت مقتام هرگتز شوشتینک - این. بود کیریریش   شوشینک، - این هومبان، گاهی،

 . (52  1370نیاورد)مجید زاده 
 از. شتتد تتترآمیز ستتلطه ایاازاینتتده طتترز بتته او هتتایعنوان شوشتتینک، -در جریتتان ارتقتتای ایتتن 

 نتوعی مبتین کته خطتابی یشتیوه. بودنتد داده ضتعیفان لتدر عنتوان او بته عادی مردم مراحل، اولین
 دوم، یهتتزاره ینیمتته اولتتین در یعنتتی ایتتالم، یاولیتته یدوره در. اوستتت بتته نستتبت عمیتتق احستتاس

 عنتتوان بته را او دیگتتر ارمتانروای و ختود لادشتتاه مثابته را ختتدا شوشتینک -ی ایتن ایالمتت ارمتانروای یتک
 بته ینکشوشت - ایتن کته دارد ایتن بتر د لتت کننتده القتا عنوان این. کندمی وصب خدایان لادشاه

 کته استت متیالد از قبتل ستیزدهم قترن بته متعلتق سندی با تطابق در امر این و بود رسیده صدر مقام
 ختود بعتدی ارمانروای هر. کندمی وصب خدایان شاه عنوان به را دو هر شوشینک -ن ای و هومبان

 داده ختتدا ایتتن بتته کتته عنتتاوینی. نامنتتدمی شوشتتینک - ایتتن - شتتیلهک صتتمیمی گتتزار ختتدمت را
. رستید شتکوه یقلته بته متیالد از قبتل دوازدهم قرن در شوشینک - این - شیلهک زمان در شد،یم

ختتدای بتت رخ، ختتدای لایت تتت متتن، حتتامی بتت رخ معبتتد، نگهبتتان »هتتای بتتا عنوان را او لادشتتاه ایتتن
که نام خود را به ما ارزانی داشت نامد. حتی در قرن هقتم پیش از متیالد ایتن ختدا بته ، می«متوکلی 

 (. 35   1388هینتا شد)ابه حااظ خدایان آسمان و زمین پرستش میمث
که امروز می  بتوده شوشتینک -ی ختدایان، تنهتا ایتن رسد میتان همتهبینیم، به نظر میآنانان 

 هاینبشتتته ستتنو کتته چتترا استتت، داشتتته هتاایالمی روحیتتات بتتر را ختتود نفتتوذ ترینعمیتتق کتته استت
  تاهر صتحنه در شوشتینک - این آنکه مجرد به است، کخش و رسمی بسیار معمو    که مبهبی،
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گهتتان شتتود،می ش شتت جهتتت، همتتین بتته و. یابتتدمی تتتازه روحتتی نا  متتتن هتتزاران کتته ن  یریشتتا -اه اونتتت 
 تکتان و انستانی بستیار کلمتات ایتن بتا بود، کرده نقش چغازنبیل در معبدش هایدیوار بر را نیایشی
 نزدیتک متا بته کته آیتد ختوش را شوشتینک - ایتن ختدا این که آیا شود»  شودمی متوسل او به دهنده
کترد، شتاه . «کند جاری را[ کالمش] و بدهد ما به را مراحمش شود، کته ایتالم را زیتر و رو  حتی متردی 

 در کته استرارآمیزی ختدای»  کنتدمی وصتب طریق این به را شوشینک -آشوری، آشور بانی اه، این 
یابتد را او الهی وجود تواندنمی هیاکا که جایی زید می شناسینا مکان    1388هینتتا ) «.در

36-35.) 
کاهن و ختدمتگزاران آن یادی  غوه بته شتایالمتی در ارخ شتوش م هایهتا در پرستشتگاهشمار ز

کوچتتک ت یینتتی از  یتتهانتتد. بتتا مطالعتتهاعالیتتت بوده های ی مهرهتتای ایالمتتی و نیتتز تعتتدادی اشتتیای 
کتته در حفریتتات شتتوش بتته بتته بعتتد )قبتت Dهتتای شتتوش متعلتتق بتته دوره ّکتتد(  ل از تهستتیا ام راتتتوری ا

کاهندست آمده، در می کی روی یتک اثتر های مبهبی را برهنه برگزار میها آیینیابیم  کردند. حکا
کاهنان برهه را بتا یتک بتره گترد ساخته شده از قیر طبیعی متعلق به دوران مبکور،  گردا کته  ی قربتانی 

دهتتد. بتتر مهتتر متعلتتق بتته اشتت وم، ارمانتتدار اشتت وم حتتدود می انتتد، نشتتانستترش جفتتتی متتار حلقتته زده
کاهنان برهنه را می 2265 کاله شتاخدار پیش از میالد در زمان سلطنت منیشتوسو،  کارا   که ا بینیم 

اند. این ااراد  اهرا  انتستاب ارمانتدار بر سر دارند و در مواردی سربندی به شکل مار به دور سر بسته
کاهنتتان بتتا ختتدایان در ایتتالم بتتوده یبتته ایتتن مقتتام را جشتتن م کتتاله شتتاخدار نمتتادی از ارتبتتاط  گیرنتتد. 

کتاله شتاخدار ارامته شتده استت و شتاخهایی است. پیکره های خدایان در ایالم باستان همیشته بتا 
هتتتا بتتتا جهتتتان دیگتتتر ی نمتتتادین آن بناکتتته بتتته دیتتتوار ختتتارجی معابتتتد نصتتتب شتتتده تهییتتتدی بتتتر رابطتتته

کاهن ب رگی بته نتام لاشتی شتو . (36  1370)مجید زاده است  رابتو -در رأس این تشکیالت مبهبی 
(Pashishu rabu کشور ایتالم زیتر نظتر کلیه امور مبهبی را در سراسر  کدی قرار داشت. وی  ( به خط آ

کاهن ب رخ در معابد مشغوه امور مبهبی بودنتد  که زیر نظر  کاهنان عادی  نامیتده « شتاتن»داشت. 
کتتمی کم محلتتی آیتتاپیر )ایتتبه اعلتتی( بتته نتتام شتتدند. در یتتک متتورد نتتام  اهن دیگتتری از دربتتار هتتانی حتتا

 بته یتا و رستمی لبتاس بتا اوقتات بعضی کاهنان[ …]( ذکر شده است Ku-tor: sa-tin« )کوترشاتن»
کتتت در برهنتته صتتورت آوردنتتد وشتتینا  مراستتم نیتتایش را بتته جتتا میاینش لادشتتاهی دوره از برنتتزی ما

 هتتاایالمی متتبهبی تشتتکیالت در نیتتز راهبتته تعتتدادی دیگتتر نکاهنتتا و بتت رخ کتتاهن بتتر عتتالوه[ …]
 اجترای در نیتز ختود ایالمتی معابتد از شتبانه حفا تت بتر عتالوه هاراهبته[ …] بودنتد خدمت مشغوه
کته قصتد انجتام امتور ن هتاآن کته طتوری بته کردنتدمی شترکت مستتقیما   متبهبی مراسم یایشتگرانی را 

های کردنتد. عتالوه بتر ایتن راهبتهان ایالمتی هتدایت میمبهبی را داشتند به معبتد و بته پتیش ختدای
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یاات نبورات می هایالمی ب  .(4-5  1387صرا  )پرداختنددر
که در طتوه تتاریخ سلستلهبه نظر می مهمتی شتده  هتایمراتتب ختدایان مشتموه دگرگونی رسد 

کیر بوده اهرست خدایان از آن الههاترین مقام در است. وا  برتتری بترای  ست. اینی ب رخ، پی نی 
کته در تمتام طتوه تتاریخ بته تمتدن ایتالم ویهگتی  یک الهه احتما   بازتابی است از نظام مادرسا ری 
کته  گردیتد،  که در مجمع خدایان این برتری به یتک ختدای مترد تفتوی   مب خشد. حتی هنگامی 

ا در سراستر شاید این امر بر اثر نفوذ باورهای غربی بوده باشتد، پرستتش ختدایان زن عمومیتت ختود ر
کتترد. بتتا ایتتن حتتاه، ستتقوط روزااتت ون الهتته گتتراتن ختتدایان ام راتتوری همانتتان حفتتظ  ی بتت رخ و قتترار 

رود. تحتتوه مهتتم دیگتتر هتتای تحتتوه متتبهب در ایتتالم بتته شتتمار متتیعمتتده بتته جتتای او یکتتی از ویهگی
 - ایتتتن دوره ایتتتن در زیتتترا استتتت، ختتتدایان مجمتتتع بتتته شتتتوش خداونتتتد شوشتتتینک -پیوستتتتن ایتتتن 

ا یااتتت و ختتدایان ارتقتت ملتتی بتت رخ ختتدای یمرتبتته بتته تتتدریج بتته ختتود محلتتی جایگتتاه از شوشتتینک
 بتت رخ ختدای بتتا برابتر مقتامی او گتتل، تشدر زمتان اونت ی ایتالم قتتدیم را تحتت الشتعاع قتترار داد.عمتده

 را بت رخ ختدای وی شوشتینک ایتن - شتیلهک لادشتاهی زمتان در بعتد، قرن یک اما بود، کرده پیدا
کشتتور پرستتتش میکرد. در بتته دانمیتت از کتتامال   کتته در سراستتر  شتتدند، جتتدا از شتتماری ختتدایان بتت رخ 

کتته در ایتتتالم هرگتتز وحتتتدتی در ای محلتتتی داشتتتند، بتتته نظتتر میبیشتتتر ختتدایان آشتتتکارا چهتتره رستتتد 
 ترینرستتتمی در حتتتتی شوشتتتینک - ایتتتن -اعتقتتتادات متتتبهبی بتتته وجتتتود نیامتتتده باشتتتد. شتتتیلهک 

 گتروه دیگتر، سویی از. طلبدمی مدد شوش خدای و انشان خدای ایالم، خدایان از خود هایکتیبه
ّنت شتاه. گردنتدمی  تاهر هاکتیبته برختی در ایتاپیر ختدایان نتام به خدایان از دیگری امیتر  ی در متاهه 

 شود. جوید، حاه آنکه نام این خدا در هیچ جای دیگر دیده نمیغالبا  از تیروتیر مدد می
کهن  ون به دستت آمتده، عتالیترین ختدای متبکر در ایتالم بتوده استت ترین متوهومبان از زمان 

کمتتابیش بتته ایالمی کتته  انتتد. بتتا کردهانتتد، او را پرستتتش میهتتا منستتوب بودهشتتاید دیگتتر مردمتتانی نیتتز 
ی بتت رخ، بتتوده، امتتا وی بتته متترور اینکتته ممکتتن استتت هومبتتان در اصتتل زیردستتت همستتر ختتود، الهتته

ید متبهبی ایتالم رو ختصا  داد و اهمیت اصل برتری زن در عقای ب رخ را را به خود اجایگاه الهه
گباشت. متدار  موجتود نشتان می کاستی  کته هومبتان در سراستر ام راتتوری متورد احتترام و به  دهتد 

گونی چتتون  گونتتا ، «تتترین ختتداب رخ»، «شتتاه»پرستتتش بتتوده استتت. بتتا نتتام ایتتن ختتدا پیوستتته عنتتاوین 
کننتتدهبر»و « ختتدای متعتتاه حتتامی»، «حتامی بتت رخ»   1370)مجید زاده همتتراه استتت« ی ثبتتاتقتترار 

58-56) . 
گبشت قرون اعتبار این   شتوش شتهر حیتات بتا او مقتام. یااتت ا ونتی پیوستته شوشتینک -با 

 گستترش[ …] داشتت نزدیتک پیوندی آمد، در ام راتوری یک لایت ت صورت به شهر  یک از که
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 پرستتش کته شوشتینک - ایتن - شیلهک لادشاهی هنگام به خدا این به مربوط مبهبی هایآیین
کا توم، متاروت، پیتتار، و شتهان  متعددی شهرهای در نو از یا بار، ن ستین برای را او چون شوش، ا
د و نینورتتتا بتا را شوشتینک - ایتن هاآشتتوری[ …] رستید ختود نهایتت بتته ستاخت، قترار بتر تتال  - د   ا 

 نتدرت بته و داشتته را شتاه حامی خدای عنوان میشهه تقریبا   وی اما اند،دانسته برابر بابلی خدایان
تواان، خدای باروری یتا ختدای جنتو  تاهر شتده استت  خدای عنوان با خویش اصلی کسوت در
 در رستتاندن یتتاری بتترای وی از آنتتان و بتتود شوشتتینک - ایتتن تهییتتد لادشتتاهان اقتتتدار ی زمتته[ …]

 پرستتتش رغتتم بتته شوشتتینک -ایتتن[ …] کردنتتدمی س استتگزاری مهتتم کارهتتای انجتتام و هتتاجنو
و  اونتتوش بتاقی مانتد -ای شتوش و دورختد صتورت بته همیشته اصل در شد،می او از که ایگسترده

کتیبتته )مجیتتد زاده برندهای متتا امیتتر نتتامی از او نمیوی هرگتز بتته مقتتام ختتدای ایتتالم دستتت نیااتتت و 
1370  59-58) . 

شواهدی هماون بناهتای تتاری ی، با اینکه اساس مبهب ایالمی برای ما پوشیده است، اما 
 هتر[ …]ستازد هتای از آن دوران را آشتکار میهتا ویهگیهتا و آثتار مهرهتا و مهرنقوش برجسته و پیکره

 بتر هتاآن از یکتی و داشتت همستری ختود برای نیز او که کردمی پرستش را ایویهه حامی خدای شهر
 وجتتود قتتدیم هایسلستتله دوران تتتا را   تتاه آن، محلتتی نتتوع حتتتی ختتدایان، مجمتتع. بتتود تتتربر دیگتتری
  .(7  1387صرا  )است  نداشته

 پیکره نیایشگران ایالمی:
ها با توجه به شتغل و حراته بته جایگاه اجتماعی نیایشگران در ردیب دوم جامعه قرار دارد. آن

 شوند دو دسته تقسیم می
 آورندگان قربانی یا هدیه ونیایشگران عادی 

کتتته بتتته احتمتتتاه و یفتتته اصتتتلی آنزنتتتانی نیایشتتتگران عتتتادی:  گتتتری یتتتا بودنتتتد  هتتتا در معابتتتد، ستتتتایش 
کته است  و به غیر از و یفه مبکور ااقد شغل یا پیشه دیگری بودهنیایشگری بوده اند. نتوع پوششتی 

لبتتاس شتتاه  انتتد بتته یتتک دستتته اصتتلی یعنتتیدادهمیمتتورد استتتفاده قتترار  ایالمتتی نیایشتتگران عتتادی
که عبارت است از یک پیراهن شاه دار بهتقس دار گردیده است   کته تتا طورییم  که یک شاه بلند 

گراتهروی زانو می  .استرسد، روی دامن لباس قرار 
که شتغل آندسته دیگری از نیایشگران دوره ایالمی، زنانی بوده آورندگان قربانی یا هدیه: هتا عتالوه اند 

گری، قربانی یتا هتدایا بته مع گتران بته دلیتل ابتد بودهبر نیایش  گتروه از نیتایش  استت. بته احتمتاه ایتن 
گتتتران عتتتادی ایالمتتتی ارجعیتتتت داشتتتته اند. نتتتوع پوشتتتش داشتتتن چنتتتین متتتوقعیتی بتتتر مقتتتام نیتتتایش 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%B4%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
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گشاد استآورندگان قربانی به یک دسته پیراهن تقسیم می که عبارت از یک پیراهن بلند و   .شود 
 از قبتتل ستتوم هتتزاره در آنهتتا. بتتود معبتتد در متتازگزارانن نمتتاز اقامتته بتترای خوانتتدن نمتتاز هتتایچهره

 بتتار اولتتین امتتا ،یااتنتتد رواج ستتومری جهتتان در نمتتازگزاران بتترای عبتتادت داممتتی هایتنتتدیا متتیالد
 . شدند  اهر شوش در قبل قرن چندین

 و قتتدرت ستتازماندهی ،اداره ،معمتتاری هایزمینتته در اساستتی تغییتترات بتتا آغتتاز شتتهر نشتتینی،
 .ااتاد اتفاق رهن در همانین

 تصتتویر دوره ایتتن از تصتتویر مشتتهورترین ،شتتدندمی ستتاختهاستتتل  شتتکل بتته کتته هاییمجستتمه
 . است شده یاات النهرین بین دور در آن از م تلفی هاینمونه که است لادشاه-کاهن به مربوط

 بیشتر به شتکل حیوانتات پتر جنتب و جتوش سازی مجسمه ایران، غرب در شهری ،شوش در
ستتبک پیکتتره . بتتود مربتتوط بتته نیایشتتگران هتتایپیکره انستتان هایمجستتمه نهتتاشتتدند تمی ستتاخته

یتادی بته هنتر پیکتر ستازی دوران سلستله قتدیم در بتین النهترین دارد.  هایسازی در ایالم شباهت ز
یتتتات خشتتتن استتتت. ت بتتته ختتتوبی انجتتتام نگراتتته و در جزماستتتتوانه استتتت. پرداختت هتتتاشتتکل پیکره

کشیده و  هاچشم در مقابتل ستینه قترار  هاهرمی شکل و بازوها م روطی است و دستتب رخ، بینی 
گر چه پوشش گوسفند است، امتا بترخال  پیکره هادارد. ا کته  هتایعموما نمایانگر پوست  ستومری 

پوشتیده و از ایتن لحتا  شتباهت بته نتوع لبتاس  هانه مردان برهنه است، یکی از شتانها تب هادر آن
. انتدهگرات هتامده لبتاس ختود را از ایالمی هااراوان اکدی به احتماه بعد دارد. هایو دوره هااکدی

قتدیم،  هایستومری دوران سلستله هایایتن دوره بته مجستمه هتایکلی پیکره هایبه رغم شباهت
کلی و لار کته بتا پیکرهمیجزمیتات، ویتهخ خاصتی بته آنهتا  ایهترکیب  ستومری تفتاوتی  هتایب شتد 

یتتادی خشتتن هستتتند. شتتیوه آرایتتش متتوی ستتر متفتتاوت از ایال هتتایشتتکار دارد. پیکرهآ متتی تتتا حتتدود ز
کتته در  هایدوران سلستتله هایآرایتتش متتوی ستتومری هاستتت و بتترخال  مجستتمه آن لبتتاس قتتدیم 

 تنه است و صراا از دامنی بلند با شالی به دور آنمردان بدون با 
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 -(1شماره) تصویر

 پیکر  نیایشگران بین النهرینی
 

که به میرا نشان  ایه ارچکاین دوره لباس بلند و ی هایتشکیل شده، مجسمه دهند 
کمر بسته میاستانای یک شانه و بازو تمامی بدن را  ر شود و از این نظنمیپوشاند. شالی به دور 

کد دارند. یکی از قدیمی لا از  هایبابلی هایسومری شباهت به مجسمه هایپیکره دوران ا
در ایالم باستان، پیکره  هامتعلق به نیمه اوه هزاره سوم و اوایل دوران انسی هایترین پیکره

کستری. در این پیکره از صد   هاسفیدی چشم ،کوچکی است از یک نیایشگر از جنا مرمر خا
کوتاهیساخته شده و در قیر طبیعی نشانده شده است. ر گردن نمایان  ش و موی سر  و لشت 

که هنرمندان ایالم در این مرمیاست. با تنه پیکره استاناما برهنه است و این امر نشان  حله دهد 
گرچه یکی از دستمیق.م( تقلید بیشتری از حجاران سومری به عمل  2700)حدود  تا  هاآورند. ا

با  . موی سر و ریشاندهگراتمی بازو شکسته، اما در اصل هر دو دست برابر سینه بر روی هم قرار
خطوط عمودی زیگزاخ نشان داده شده است. با تنه از لشت با شیاری عمودی به دو ب ش 

شود. این شیار در حقیقت ستون میشود. این شیاری عمودی به دو ب ش تقسیم میتقسیم 
چسبیده  هاشانه نامتناسبی به زاست. بازوان به طر استوانه پیکره کلی کند. شکلمی ارمه را اقرات

کتیب هاو چشمه که بعدها بر لشت پیکره حک شده حکایت از  ایهب رگتر از اندازه طبیعی است. 
کرده است. این پیکره را در حدو که اش وم، لادشاه ایالم، آن را به الهه نروندی اهدا   2260د آن دارد 

کد در میان دیگر عنایم جنگی به بین  النهرین انتقاه داد.  ق.م منیشتوسو، لادشاه مقتدر ا
کته بزغالتمیاثر دیگری از اواسط هزاره سوم پتیش از متیالد، نیایشتگری را نشتان   را در  ایهدهتد 

گراته است)تصویر  را در سبک پیکرستازی ایالمتی نشتان  ایهاین پیکره تحوه قابل مالحظ (2بغل 
 دهد و آن طبیعتر شدن جزمیات صورت و لباس است.می
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  پیکر  نیایشگر ایالمی -(2تصویر شماره)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

کتته بطتتور ارد بتته منحصتتر تتترین پیکتتره نیایشتتگران ایالمتتی 
(. 5)تصتتتتویراست هتتتتاپیکره ستتتتایر از ب رگتتتتتر ایهمالحظتتتت قابتتتتل

 - ختتتا  هستتتت یتتتک از واقعتتتی تصتتتویر ایجتتتاد پتتتی در هنرمنتتتد
قتترار  هتتم در انانگشتتت بتتوده استتت. – گزارنمتتازحالتتت  از یبتتا  تقر

کته چانته. چانه زیر در شست شتانانگ و اندهگرات  با وجود ایتن 
پیکتره  ایتن بتیش از حتد بلنتد استت بازوهتا و شتده جابجا کمی

از ستتتری  صتتتحنه دعتتتا زیبتتتاترین پیکتتتر زیبتتتاترین بازستتتازی 
 (. Amiet 1966(از شوش است مکشواه هایپیکر 
 
 

 نیایشگر نشسته شوش -5تصویر شماره 
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 سخن آخر
کتارکرد متبهبی جایگتاه ویته ی جنبتتتههتتتای باستتتتان در هنتتر تمدن ی در آثتار برجتا ایهآیینتی و 

کتاربرد روزمتره و یتا آیینتی داشتت هااستت. بستیاری از دستت ستاختهداشتته مانده  نمایشتگر  اندهکته 
یتادی ا هایبته نیرو هاآننگترش و اعتقتاد نوع  ز ارا زمینی بوده است. متاسفانه امتروزه متا اطالعتات ز

کته غالتب آن هایسنن و آیین یم. با توجه بته استناد و متدار  موجتود   هتامرسوم در دوره ایالمی ندار
که این قتوم اعتقتاد بته ختدایان و میهستند  هانوشتاری، نقوش برجسته و پیکر  هایکتیبه دانیم 
و  انهنرمنتتد و متورد عالقتهاصلتتی  هتایموضتتو ع از هاخدایتتتان و الهتتتهمتعددی داشتتند،  هایالهه

یتتادی بتته ستتاخت پیکره هتتایرستتد ایالمیمیان بتتود  بتتا اینحتتاه بتته نظتتر گتتترصنعت از  هتتاییعالقتته ز
ستتمبلی از عبتتادت  هتتاخودشتتان در لحظتته نیتتایش ختتود در پیشتتگاه ختتدایان داشتتتند. ایتتن پیکر 

کترنش اترد نمتازگزار در  ااراد در زمان زنده بودن مقابل خدایان است و نمایشی جاودان از اخال  و 
 و یا الهه حامی ارد بوده است.  مقابل خدا
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  و نیایش در ادبیات بعد از اسالم های دعاهجلو تحلیل

 و تاثیر ان برتعالی روح انسان

 
کبر شریعتی  فرسید علی ا

 
گروه زبان و ادبیات اارسی واحد سب وار  دانشگ  اه آزاد اسالمی، سب وار، ایراناستادیار 

ali_far1345@yahoo.com  ,  shariatifar@iaus.ac.ir 
 

 چکیده
 مبترانی استت شده نوشته ایهکتاب ان و اسنادی شیوه به که تحلیلی - توصیفی مقاله این در

 وگتوی گفتت همتان استت انستان روح ب تش تعتالی کته نیتایش و دعتا بگوییم متون بررسی از لا تا
 در کته استت الهتی آیتات تجلی و تبلور و الهی معجون و ملکوتی ترکیب یک .خداست با صمیمی
 درگتاه بته قترب و صتعود و ستیر و تکامتل و ارتبتاطی وستیله بهتترین .استت نهفته رازی آن از هرکدام

 عربتی ادب در آن معتاده  استت ابتدی و ازلتی معبتود از درخواستت و یتازنو . به معنای رازخداست
. استت غیبتی امتور بته مومنتان ویتهه وبه هاانسان اغلب حیات اصلی ارکان از کییست.  دعا کلمه

 ۀاراد تصتر  و برتتر نیتروی وجتود بته هاانستان یقتین و ایمان از هستی تحو ت در دعا تاثیر به اعتقاد
 کتترات بتته او بتتا نیتتایش و خداونتتد بتتا ارتبتتاط از همتتواره ادبیتتات در .گیتتردمی نشتتات هستتتی در او

 ستا شده صحبت

 تعتتالیم و قتترآن آیتتات از تاستتی بتته را ختتود هاینوشتتته متمتتادی، قتترون درهتتم  ادب و شتتعر اهتتل
 بته .بتوده هاانستان توجته متورد همتواره و. کردنتدمی آغتاز او وثنتای حمتد و خداونتد یتاد و نتام با دینی

کرم از منقتتوه احادیتت  و کتتریم قتترآن در آن اضتتیلت ( الستتالم علیهم)اطهتتار یاممتته و(  )پیتتامبرا
 مکتتوب آثتار در از ایتن روی استت تعتالی حتق عظمتت و انستان عبودیتت نشتان. استت شده اشاره

 توانتتتدمی آثتتتار ایتتتن در تحقیتتتق و بررستتتی. استتتت یااتتتته آشتتتکاری هتتتایجلوه متتتا ادبتتتی و ارهنگتتتی
 و ستازد آشتنا انستانی روح ب تش تعتالی عنتوان بته نیایش و دعا مفهوم عمق به تر بیش را خوانندگان

کار انسان مؤثر قترار دعا  بگوید که خدا در  در زنجیره علل و اسباب یکی از علتها و سببهایی است 
 ه است.داد

 

   روح انسان نیایش، ارهنو   و دعا ،متون ها:کلید واژه
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 مقدمه
گتره ختورده استت که بتا اختالق و تربیتت انستانی  کمتتر  .یکی از مهمترین مباح  مبهبی  اّمتا 

گراتتته استتت مبحتت  دعتتا و آن بتته صتته الستتف هپژوهشتتی دربتتار کادمیتتک و روشتتمند صتتورت  ورت آ
کته بتته وستیلتحقیقتات و پژوهشتتهای وستیع و ذیه نیتایش استت. بتتا وجتود همتت و  محققتتان هقیمتتتی 

کدام در نوع و محتوا شایان تحستین و  رهاندیشمندان دربا که هر  گراته است،  دعا و نیایش صورت 
کارشتتان درختتور تقتتدیر وقابتتل بهره ّمتتا جتتای تحقیقتتات ستتودمند و تمجیتتد استتت، ا بتترداری و ارزش 

دعتا و نیتایش وجتود دارد  هدر زمینت و ادبتی راههای طی نشده و بکر و آموزنده هنوز در متتون متبهبی
اوضتاع  هن عّلتت ایتن ختالء را دشتمنی آشتکار و دیرینترسد، شتاید بتتواکه جای آن خالی به نظر می

.در ایتن ت ب ش و انسان ستاز استالم دانستتگبشته با ارهنو ناب اسالم و تعالیم و معار  حیا
پرداختته  روح انستان گتباری ان در تعتالی وچگتونگی تتاثیر دعتا و نیتایش هتایمقاله به تحلیل جلوه

 خواهد شد 
 

 معنای لغوی دعا و نیایش:

 معنای دعا
کلمه« ده دا یلغت نامه»در  -1  آمده است « دعا»  یذیل 

از آننتتدراج(  جمتتع ادعیتته و دعتتوات ) –اجتتت خواستتتن ح -متتهخوذ از تتتازی( دعتتاءدعتتا ] دم [ )
درخواستت حاجتت از  -درخواستت حاجتت از ختدا -تضترع –استتدعای برکتت  -استغاثه به ختدا

درخواستتت از خداونتتد بتترای ختتود یتتا دیگتتری، ختتداخوانی، تیتتغ و شمشتتیر و ختتدنو تیتتر، از  -ختتدا
   1تشبیهات اوست و با لفظ رسیدن و رساندن و راتن مستعمل است. 

کتتتردن،  -2 کمتتتک خواستتتتن، پرستتتتش  کتتتردن،  دعتتتا از نظتتتر لغتتتت بتتته معنتتتای خوانتتتدن و نتتتدا 
کرن است. گباری  کردن، نام  کردن، تشویق و ترغیب     2اریادرسی 

کتاب  -3 ، در معنای لغتوی و اصتطالحی دعتا آمتده استت  دعتا در لغتت المصباح المنیردر 
کتردن بتا حتق تعتالی بته نحتو به معنای صدا زدن و بسیار طلبیدن و در اصطالح اهتل شتر گفتگتو  ع، 

حاجت و درخواست حل مشکالت از درگاه او و یا بته نحتو مناجتات و یتاد صتفات جتاله و جمتاه 

                                                                            
کبر،  1  ش، ذیل واهه1337تهران، چاب سیروس،  ،ی دهخدالغت نامهده دا، علی ا
 ، ذیل واهه1ش، ج1357، انتشارات اسالم، تهران، فرهنگ بزرا جامع نوینسیاح، احمد،  2
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 1 ذات اقدس اوست.
کتار» ،«خوانتدن»معنتای  در لغتت بته کته دعا « حاجتت خواستتن»یتا « درخواستت انجتام دادن 

گراتن واو لا « دعاو»است. اصل آن  از الب، بر استاس قواعتد اعتاله تبتدیل بته بوده و به دلیل قرار 
 .همزه شده است

راغب، دعا را به معنتی بانتو زدن و خوانتدن نوشتته استت. دعتا نتوعی نیتایش و درخواستت از 
کتته در اوقتتات م تلتتب در مقتتام استتتغاثه از خداونتتد و طلتتب آمتتوزش یتتا  کلمتتاتی استتت  خداونتتد بتتا 

 .درخواست خیر و برکت و برآورده شدن حاجت ب واند
 عنای نیایشم

کلمته در اارستی   2پهلوی ینیایش از ریشه -1 در معنی عبادت و پرستتش استت. مصتدر ایتن 
یشتته بتته معنتتی آواز   4و در سنستتکریت  3ایرانتتی باستتتان یمستتتعمل نیستتت. ) قتتا. متتنش(، و آن از ر

 خواندن آمده است.
( لتنج نمتاز را 3 ب تش -خرده اوستتا نیتز ) یدهد. در جزء ادعیهمیدعا و آارین هم معنی  -2

کتته راجتتع استتت بتته خورشتتید، مهتتر، متتاه، آب، آتتتش، بتته ترتیتتب خورشتتیدنیایش، مهتتر نیتتایش، متتاه 
کتته میبته طتور خالصته چنتتین برداشتت   5نیتایش، اردویستور بتانو نیتتایش، و آتتش نیتایش نامنتتد. شتود 

کتته امیتتد و متتهمن انستتان باشتتد کتتردن و پرستتتش یتتک قتتدرت برتتتر و وا تتتر  و  نیتتایش یعنتتی عبتتادت 
کنتیم بتا  یته ب تواهیم مفهتوم نیتایش را بررستی  گتر از ایتن زاو کنتد  بنتابراین ا نیازهتای انستان را بترآورده 

کته  یشریفه یتوجه به آیه کریم  َْلُبنُدوني ]ارمایتد  میقرآن   ْلي
ننَ  إيَلَّ ننَّ َواْْلي و »   6[َوَما َخلَْقُت اِْلي

 «.که مرا ب رستند دم جز براخ آنیااریجن و انا را ن
کته یم کتردن نیااریتده استت  چترا  کته خداونتد انستان را جتز بترای نیتایش  کترد  توان چنین بیان 

کردن است و یا  گفتت  بهتترین نتوع از شتیوهمینیایش همان عبادت  گون عبتادت و  هایتتوان  گونتا
 باشد.میپرستش خداوند 

                                                                            
 16ش،  1370، 2نشر الهادی، قم، نالمنیر،  المصباحمشکینی، علی،  1

2 nyayisn 
3 niyay 
4 gayati 

 ، ذیل واهه4، جفرهنگ فارسی معین 5
یات، آیه یسوره 6  56 یزار



 261 تعالی انسان همایش ملی مجازی دعا و

 نیایش در اصطالحدعا و 
ی آوردن بته خداونتد و درخواستت دعا در اصطالح شرعی بته معنتای رو از دیدگاه اصطالحی،

گفتته شتده  از او با حالت خضوع است. از باب مجاز به حتر  تمجیتد و ستتایش خداونتد نیتز دعتا 
کنتار آن درخواستت ختو کنتد و چته نکنتدد استت چته انستان در   هتم در اصتتطالح نیتایش را یتادآوری 

کتته زنتدگی بتت دون آن مرگتی استتت یعنتی ابتراز بنتتدگی و نیتاز، یعنتتی نوشتیدن جتتامی ز ه از معنویتت 
گوشته گشتودن از  تنهتایی استت  یآشکار و حیات هیچ مفهومی ن واهتد داشتت. نیتایش پتر و بتاه 

کته  یبرای رسیدن به خانه توانتد انستان را از میمقصتود  ستوار شتدن بتر بتاه قدرتمنتد نیتایش استت 
کا و همه چیز بریده و به اوج با خدا بودن و مهمان دوست شدن برساند.  همه 

کتتردن، خوانتتدن و صتتدا زدن و آواز نیتتاز دادن استتت. انستتان در هنگتتام محتتور ن یتتایش یتتا دعتتا 
گفتگتتو نیتایش بتتا بی کتته ستت ت بته او نیازمنتتد استتت و در اوج نتاتوانمینیتازی بتته  ی، لتتب بتته نشتیند 

که به ارمودهس ن با توانایی می  قرآن بر همه چیز تواناست. یگشاید 
ي َشْ ...]

ُ ََعَ ُكُّ يًراَوََكَن اهللَّ  «.و خدا بر هر چیزخ تواناست»   1[ٍء قَدي
که ممکن است هر لحظه میان انسان و معبودش رابطه کنتد و  یآن حالت روحی  انا ایجتاد 

یتتد مطلتتق متصتتل ستتازد،  هاو نتتابود شتتدنی هتتایتتا یتتک لحظتته انستتان را از خواری جتتدا ستتازد و بتته جاو
 .شودمینیاش نامیده 

کهن دارد  ایهنیایش سابق گونهبسیار  گون متکتی بتر  هایبنابراین،  گونتا م تلتب آن در ادیتان 
باشتتد. منظتور اصتتلی از دعتا و نیتتایش، همتان توجتته اصتلی بتته ستتوی میدستتورات الهتتی در آن دیتن 
چتون بتته  نظیتر و عظمتت اوستت  یتک مستلمان در هنگتام نیتایش،بی یختدا و یتاد صتفات عدیتده

 یاتوانی ختویش پتی بترده استت، بتا الهتام از آیتهشکوه و عظمت خداوند و در مقابل آن، به عجز و نت
که  یشریفه کریم  يَها]ارماید  میقرآن  ُْسَي إَاْدُعو ُ ب

ُْ ْسَماء ا
َ
ي اْل ُّ کتو بته ختدا یهتاخ ن و نتام»   2[َوهللي

 «.  دیب وان هااختصا  دارد لا او را با آن
کوششی زیبا   خواند.میشمارش بیزند و خداوند را با صفات و اسماء میدست به 

کته از دایتره قتدرت انستان بیترون باشتد   یدعا و نیتایش اتراهم آوردن استباب و عتواملی استت 
کتته قتتدرت او  کستتی استتت  عتتالم استتت. چتتون  هایلایتتان و اتتوق قتتدرتبیدرخواستتت و تقاضتتا از 

کنتتتد ایتتتن جریتتتان ز ه بتتته تتتتدریج میانستتتان بتتته هنگتتتام نیتتتایش خداونتتتد را بتتتا صتتتفات بستتتیار یتتتاد 

                                                                            
 27 یاحزاب، آیه یسوره 1
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کنارهشن هایشکواه که جو نگاه ارتبتاط بتا خداونتد استت،  هایاخت همراه با یقین را بر  معبر ده 
یانتتتتد و غناتتتتهمی گین و زنتتتتدگی هایرو نیتتتتاز حقیقتتتتی، روح را طتتتتراوت بیب ش شتتتتناخت عطتتتترآ
از دیربتتاز حتتتی بتته طتتور  هاکنتتد. انستتانمیده نگهتتداری  هتتایب شتتد و انستتان را در برابتتر بیماریمی

گاه به علت بیذهنی با یک مبدأ ا که  خبری و عدم شتناخت درستت، در ذهتن صلی و همیشگی 
  در ارتبتتتاط بتتوده استتت. آقتتای دکتتتتر راشتتد محصتتل در ایتتن بتتتاره اندهستتاختمیختتود نمتتادی از آن 

چگونگی و مراتب این سیر ذهنی و نوع اندیشه در میان ملل م تلب، متفتاوت استت  » گوید  می
گون در اندیشتته هتتایبتتد وجتتود دارنتتد و بشتتر از راهادیتتان مظتتاهر نیتتک و  یامتتا در همتته جلتتب  یگونتتا

کهن هتتاکمتتک پروردگتتار واحتتد، و یتتا ایتتزدان متعتتدد استتت  نیتتایش یکتتی از ایتتن راه تتترین و و شتتاید 
   1«است. هااستوارترین آن

کتته برختتی آن را بتته نتتام اهلل  آری نیتتایش بهتتترین راه برقتتراری ارتبتتاط بتتا آاریتتدگار هستتتی استتت 
گون مجسمستاینمی گونا گروهی، از اشیاء  کته در حقیقتت بتمیو آن را  اندهساخت ایهد و  ا ستایند 

که در این دنیتا ت تته بنتد تتن خدا راز و نیاز می کنند و... نیایش اریاد جان مانده در محبا است 
گلستان وصاه، شب تا به صتبح  که مهجور از  گشته است  شده است و در قفا جسم آدمی اسیر 

عشتتق عاشتتق بتته محضتتر معشتتوق و زبتتان  یکنتتد نیتتایش شتتعلهمیشتتکایت  هاو از جتتدایینالتتد می
کتته بتته جمتتاه جانتتان بتته نظتتاره  گفتگتتوی بنتتده بتته پیشتتگاه معبتتود استتت  طیتتران روح لطیفتتی استتت 

کشتتیده و مستترور از ایتتن شتتهود و  ینشستتته و آتتتش شتتوق وصتتاه او همتته وجتتود معشتتوق را بتته آتتتش 
 گری درمی آید.سرمست از وصاه به رق  و جلوه 

کته حتتی  یتوان نیایش را به عنوان یک لدیدهمی یشته دار و بتا اهمیتت دانستت  اعتنتایی بیر
گاه  گتر بته دقتت نمیگروهی از مردم ناآ کته ا کنتد. هرچنتد  تواند در اصالت و اهمیت آن رخنه ایجاد 

کتته نستتبت بتته دعتتا و نیتتایش  کستتانی هتتم  ایش تفتتاوت هستتتند نیتتز دعتتا و نیتتبیبررستتی شتتود همتتان 
که نیایش و مناجتات و برقتراری ارتبتاط تنهتا خوانتدن الفتا ی ویتهه و یتا بتر زبتان رانتدن می کنند چرا 

گبشتتتگان بتترای متتا بتته یادگتتار مانتتده استتت، نیستتت. بلکتته از شتتیوه کتته از  متفتتاوتی  هایچنتتد واهه 
 دوست به پرواز درآورد. یشود همای روح را به سوی خانهمی

دعتتا،  یلدیتتده» نویستتد  مینیتتایش و دیتتدگاه علمتتی آن  یرهاستتتاد محمتتدتقی جعفتتری دربتتا
که تحقق وجودی دارند و ایتن بت رخ تترین و یفته علتم استت  ینیایش و مناجات واقعیاتی هستند 

                                                                            
نیتایش  راشتد، محصتل، و 1369زمستان  شاهنامه(، ی)مجموعه مقاله ویهه لارهکتاب  جعفر، خسروي، محمدرضا، یاحقی، 1

 9  ،مقاله(،در شاهنامه )
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که در هر آن چه تحقق وجتودی دارد و قابتل انطبتاق بته پتیش از یتک متورد ش صتی استت، بحت  و 
که لدید کته شتاید بترای  یهبررسی نماید. البته قابل تردید نیست  مورد بح  نکات نتامعلومی دارد 

که در حیطه  1«دعا و نیایش وجود دارد صر  نظر نماییم. یابد هم قابل توضیح و تفسیر 
که میتان انستان » گوید  میاستاد محمدتقی جعفری در مفهوم دعا و نیایش  آن حالت روحی 

کشتتش برقتترار  یو معبتتودش رابطتته گتتر .شتتود می، نیتتایش نامیتتده ستتازدمیانتتا ایجتتاد نمتتوده و  .. ا
یتد دمتتی می گراتته و قابتل تفستیر بتوده باشتد، برو خواهیتد تمتام شتلون زنتدگی شتما اصتالتی بته ختتود 

بتتا توجتته بتته ایتتن تعریتتب، نیتتایش تنهتتا خوانتتدن دعتتا، اوراد و الفتتا    2«.چنتتد در حتتاه نیتتایش باشتتید
که هرگتاه ممکتن استت بتمینیست بلکه  رای انستان اتفتاق بیفتتد و بستته تواند ارتباطی قلبی باشد 

کیفیتت ایتن ارتبتاط  ،به توجه آدم یا عدم توجته او بته ارزش و اثتر نیتایش گون برقتراری و  گونتا در ااتراد 
کند.  تغییر 

کتدان بتر آب نهتاده شتده،  که همواره به یاد خدا هستند و روح خود را از این خا اارادی هستند 
گلگشت به سوی بار ملکوت به پرواز درمی آورند و ب کته میه رق  و  کستانی نیتز هستتند  پردازند و 

کشیده و آن هالست دنیایی لای پرواز روح آن هایدام را در ایتن سترای موقتت محبتوس  هارا به بند 
کنتتد. نیتتایش در حقیقتتت وضتتوح یتتک میکتترده استتت. احستتاس عراتتانی غالبتتا  در نیتتاز تجلتتی پیتتدا 

کشش روح است به سوی یلدیده کتانون غیرمتادی جهتان و عبتارت استت از  روحی است. نیایش 
کشتتب و شتتهود و بستتط  یتضتترع، نالتته گتتاهی یتتک حالتتت  مضتتطربانه و طلتتب یتتاری و استتتعانت و 

کته انستان بتا اتراهم آوردن شترایط  یروشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از جایگاه همه محسوسات 
 رسد.میمورد نیاز به آن 

نیایش پرواز روح استت بته ستوی ختدا و » نویسد  مییش مفهوم نیا یدکتر علی شریعتی درباره
کته معجتزه ایهیا حالت پرستش عاشقان حیتات از او ستر زده استت و  یاست نسبت به آن مبدمی 

کوشتتش انستتان استتت بتترای ارتبتتاط بتتا آن وجتتود نتتامرمی، آاریتتدگار همتته  یبتتاألخره، نیتتایش نمتتودار 
کتل، قتدرت مطلتق، خیتر مطلتق، لتدر و منجت ی هتر یتک از متا. صتر  نظتر از نقتل اوراد هستی، عقل 

کتته در آن ده بتته ختتدا میارمتتولی، حقیقتتت نیتتایش، یتتک حالتتت عراتتانی پرگتتدازی را مجستتم  کنتتد 
گفتته  3«.شودمیجبب  کته ایتن حالتت بترای میبرداشتت  هاآن چه با توجه به ایتن  شتود ایتن استت 
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کردهعقل و خرد آدمی قابل ادرا  نیست و به همتین دلیتل برختی ااتراد، ح ممکتن  هتاتتی تحصتیل 
کنند و قبوه نداشته باشند. هاو برداشت هااست وجود این حالت  و اثرات آن را انکار 

کته ب واهتد  که انسان هر چه  کته بزنتد بته رویتش مینیایش نشان داده است  گیترد و هتر دری را 
که از خدا میگشوده  گر به آن چه   )ع(حضترت علتیخواهد، نرسیده نباید ناامید شتود  میشود، و ا
گنجینتته» ارمایتتد  می )ع(البالغتته، خطتتاب بتته ارزنتتد ختتود امتتام حستتندر نهج رحمتتت او  هایو از 

کستی  که جز او  کن  کنتد. ماننتد عمتر بیشتتر، تندرستتی بتدن و نمیچیزهایی درخواست  توانتد عطتا 
گنجینتته کلیتتدهای  کتته بتته تتتو  هایگشتتایش درونتتی  ستت ا خداونتتد  ختتود را در دستتت تتتو قتترار داده 

کتردی  یاجازه کردن داد  لا هرگتاه اراده  تتوانی بتا دعتا، درهتای نعمتت ختدا را بگشتایی تتا میدعا 
 باران رحمت الهی بر تو ببارد.

کته ابتزار » نویسد  میمفهوم نیایش  یدکتر سروش با نگرش زیبا درباره دعا و نیتایش قبتل از آن 
کننتد حاجتت ده را روا زندگی باشند ابراز بندگی اند و بیش از آن چه ختواهش تتن ر کننتد و میا ادا 

کتته ستتفره گتتوهر جتتان را اربهتتی  یبرتتتر از آن  چنتتین نگتترش زیبتتا و   1«.دهنتتدمینتتان را اراختتی ب شتتند 
کته در همتان حتاه، بتدون در نظتر  کلمات عربتی  اندیشمندانه به دعا و نیایش، ما را از بند روخوانی 

ویش هستتتیم تتا بتتتوانیم از هتتر راه ممکتتن بتته گتراتن صتتالح دیگتتران و جامعتته تنهتتا بته اکتتر مصتتالح ختت
 رهاند.منااع مادی خود برسیم، می

کنتیم  هاینیایش غبای روح است، لتا نبایتد تنهتا بترای رستیدن بته نیازمنتدی ختود، نیتایش 
گرد و غبار از رخ آینه کته در اثتر آن جستم متا  یبلکه باید برای تقویت روح و زدودن  کنتیم  ده نیتایش 

که نیز درخشندگی بگی  خواهد برسد.میرد و به آن چه 
کتته عرصتته یدعتتا اقتتط صتتحنه» نویستتد  میدکتتتر ستتروش در ادامتته   یخوانتتدن ختتدا نیستتت 

که هم انتا  گفتنی دو سویه است و در این مکالمه و م اطبه است  شناختن او هم هست س ن 
 شتتود و هتتم تقویتتت ایمتتان، هتتم ده خرستتندمیشتتود و هتتم شتتناخت  هتتم لتتا یش روح میحاصتتل 

کتته انستتان بتته تمتتامی در محضتتر تمامیتتت طلتتب ربتتوبی حاضتتر می گتتردد و هتتم ختترد و چنتتین استتت 
کتتته ستتتر راهتتتم می کتتته بتتته اختیتتتار عاشتتتقانه میشتتتود و نتتته دستتتت را  بتتتازد و نتتته بتتته اضتتتطرار عاقالنتتته 
رود، هتم از نتاز معشتوق، هتم از احتیتاج ایتن هتم از متی.. در دعا هم از نیاز عاشق ست ن .شکندمی

کترم و  اشتیاق او، هم از انا، هم از خو ، هم از محبت، هم از معرات، هم از توبه و انابت، هم از 
اجابت، هم از حاجات معیشتی و زمینی، هم از مطلوبات آرمانی و آسمانی، هتم از تستلیم و هتم از 
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کتته ایتتن همتته نعمتتت و برکتتات از آستتتین و دامتتان آن، ستت اوتمندانه اتترو  تعلتتیم، و چیستتت جتتز دعتتا 
کریمانتتته از دستتتت او بریتتتزد ریتتتزد و آ گونی ارزش و  هایجنبتتته  1«ن همتتته ختتتدمات و حستتتنات  گونتتتا

که آن را راهی برای شناخت خداوند معرای  کند. چترا میعظمت دعا در این جا، بیان شده است 
که تنهتا از مینیایش و مناجات با پروردگار را، رسیدن به این همه نعمت و برکت  یکه نتیجه داند 
که به آن راه ایجاد   رسیم.میارتباط با خدا و عبادت خداوند است 

کتته  یدکتتر شتتریعتی نیتتز دربتتاره مفهتتوم دعتتا و نیتتایش تعریتب زیبتتایی ارامتته نمتتوده استتت آن جتتا 
تتتتوان نیتتتایش را متتتهمور روابتتتط طبیعتتتی میتتتان روح انستتتان و متتتهمن متتتهلو  و جایگتتتاه می» گویتتتد  می

کته بته ستاختمان وجتودی متا متعلتق استت اصلیش دانست و آن را هم چتون یتک اعالیتت حیتات ی 
کتتترد  بتتته عبتتتارت دیگتتتر  تتتتوان نیتتتایش را بتتته چشتتتم یتتتک عمتتتل عتتتادی جستتتم و روحمتتتان میتلقتتتی 

کتتته روح از عتتتالم قدستتتی بتتته ایتتتن   2«.نگریستتتت در ایتتتن تعریتتتب، دکتتتتر علتتتی شتتتریعتی نظتتتر بتتته ایتتتن 
رتبتاط بتا بتار ملکتوت آباد ااتاده و در این جا زندانی جسم شده است نیتایش را بترای ایجتاد اخراب

کتته جایگتتاه اصتتلی انستتان استتت و متترر روح از آن دیتتار استتت، بتته عنتتوان یتتک متتهمور و رابتتط معراتتی 
 نماید.می

کتته از ایتتن نیتتروی عظتتیم بتترای رستتیدن بتته اهتتدا   هایبنتتابراین از نشتتانه خردمنتتدی آن استتت 
کننتده کماه استفاده بنماید. نیایش سبک  کته بته ستنگین و دردم هایستینه یمتعالی  نتد استت 

کننتدهمیآن وجود انسان ت لیه  یوسیله کتویر وجتود انستان  یشود و همانین شوینده و ستیراب 
کتتتته همتتتتواره باعتتتت  شتتتتادابی و طتتتتراوت آن  کاستتتتتیمیاستتتتت  و  هاگتتتتردد. انستتتتان در ایتتتتن دنیتتتتا از 

کنون، در همتهمیکمبودهای روانی و جسمی خود همواره رنج  دوره  یبرد و از زمان اولین خلقت تتا
دین و بتتت پرستتت همتتواره بتتیچتته دیتتن دار و خداپرستتت، چتته  هتتاگروه یو در میتتان همتته هتتاو زمان
کتردن ایتن ناتوانی هاانستان کته آدمتی میبته دنبتاه راه حتل  هتابترای برطتر   گشتتند و تنهتا راه حلتی 

و توانتا  برای رهایی از این همه رنج و اندوه به آن دست یااتته استت، روی آوردن بته یتک قتدرت دانتا
که بتواند همته کته آن را نیتایش نامید هایخواستته یاست  ، لتا دعتا و انتدهانستان را بترآورده ستازد 

 هتایدردهتای دنیتایی و تستکین ده لایان و درمانبیز ه  ینیایش یعنی اتصاه به یک سرچشمه
گستتتردهمیروح  یدردمنتتد و غمگتتین و مهتتم تتتر از همتته تغبیتته نیتتایش  یباشتتد. بتتا توجتته بتته ابعتتاد 

و  هادردهتا و اصتلی تترین راه رستیدن بته خواستته یتوان آن را به عنوان دارویی برای درمتان همتهمی
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یای   کران الهی دانست.بیاتصاه به در
کته هتر میبته ذات لتا  خداونتدی پیتدا  ایهدعا، توجته تتاز یبشر به وسیله گونته  کنتد. همتان 

که جان باشتد. میاست چنتین اثتری را دارا  هاعبادات یهمه عبادتی اثر تربیتی دارد دعا و نیایش 
کنند با مشکالت بیش از حد روانی و اجتماعی مواجته خواهنتد  که دعا و نیایش را اراموش  مردمی 
که راهی برای راع نیازهتای ختود نیابتد، دچتار سترخوردگی و یتک نتوع  شد  انسان نیازمند، هنگامی 

که در نهایت باید بمیگراتاری روحی  کته دعتا و نیتایش شود  ا یک لشتیبان رابطه برقترار نمایتد. چترا 
کته بتوانتد در برابتر زلزلتهمتیبرای وجتود انستان، زیربنتای عقیتدتی محکتم و استتواری لدیتد   هایآورد 

کننده گتاه روح و جستم او را  یویران  که  لرزانتد، مقتاوم و بتدون مشتکل ایستتادگی میجریان زندگی 
 کند و به پیش برود.

گونهیکی از ان که به انستان  هانیایش و ستایش و در عین حاه زیباترین آن هایواع  نماز است 
کته می گراتته استت. در نمتاز استت  کتا و همته چیتز را ارا اهماند رحمتت و مهربتانی خداونتد همته 

 خواهد میشناسد و آن را از خداوند میآدمی راه راست را 
کتاب هاییستاس یااتتتهمفهتوم دعتتا و نیتایش بیتان شتتد بتر ا یآن چته دربتاره کته از   هتتایاستت 

 مربوط به دین و آیین اسالمی نوشته شده است. 
کته بتا عتالم هستتی احستاس  کردن وقتی برای یک شت   معنتا دارد  آن چه مسلم است دعا 

گتتر ایتتن تقابتتل محتتو شتتود و بتترای میکنتتد و ختتود را در برابتتر آن و متصتتر  در آن یگتتانگی نمی یابتتد ا
کتردن او معنتای متفتاوتی ش   نوعی یگانگی با  یابتد، ولتو میمجموع این نظام حاصل شود دعا 

کردنش به  اهر مانند دیگران باشد در آن حالت، او سرمست و  که دعا  کته میخود دعا بیآن  کند 
گویی خداوند به او میدر حقیقت او خودش نیست و آن چه  گویتد. جتاله التدین مولتوی میگوید 

 گوید  میدر این باره 
 ختتتتودان ختتتتود دیگتتتتر استتتتتبیدعتتتتای آن 

 کنتتتتد چتتتتون او اناستتتتتمیآن دعتتتتا حتتتتق 
کنتتتتتد کتتتتتد   چتتتتتون ختتتتتدا بتتتتتا ختتتتتود دعتتتتتا و 

 

گفتتتتتتتت داورستتتتتتتت   آن دعتتتتتتتا زو نیستتتتتتتت 
 آن دعتتتتتتتتتتا و آن اجابتتتتتتتتتتت از خداستتتتتتتتتتت
کنتتتتتد  1لتتتتتا دعتتتتتای ختتتتتویش را چتتتتتون رد 

 

 مثنوی 
کته  رسیدن بته ایتن مرحلته از مراحتل عتروج روح بته متهمن اصتلی ختود همتان حالتت انتا استت 

کته منتی  یگفتن حسین بن منصور حالج نیز در نتیجه اناالحقبیند و میچیز را از او همه  این بتود 
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و دوگانگی از بین او و خداوند برداشته شده بود لا سرانجام نیایش و ستتایش درستت، اتصتاه بته 
 ای  الهی و نابودی خود است.

 نیایش  و دعامفهوم 
کتته در ارهنتو انستتان ستتاز استتالم، مفتتاهیمی وجتتود د نیتتاز از هرگونتته استتتد ه و پرستتش بیارد 

شتتوند. دعتتا، یکتتی از ایتتن مجموعتته مفتتاهیم میلبیراتتته  هتتااستتت و تنهتتا بتتا داشتتتن تصتتوری از آن
که از تتالش  گاه  کامیبیارزشمند است. بشر آن   هتایحاصتل ختویش در برهتوت دنیتای متادی و نا

امیتد را بته روی  هایدد و همته روزنتهگرمیلایان، دچار سرشکستگی بی هایجانکاه و آه و ااسوس
گهتتان دستتتی قدرتمنتتد از اعمتتاق وجتتود آدمتتی ستتربرآورده، او را متوجتته قتتدتی میختتود بستتته  بینتتد نا

کتته همتته چیتتز از آن اوستتت و تتتوان انجتتام هرکتتاری اقتتط از وی ستتاخته استتت. آری، ایتتن می ستتازد 
کتته در بحرانتتی تتترین لحظتته ی ختتویش برقتترار ستتاخته، ارتبتتاط انستتان را بتتا ختتدا هادستتت دعاستتت 

گویتای ایتتن وی جتاری می هتتایجریتان دوبتاره حیتتات و امیتد را در رخ ستازد. دعتتا، ترجمتان و زبتتان 
 .ارتباط است

که به ذکر چند نمونه از آن بسنده  هایدر خصو  دعا تعریب  :کنیممیزیادی شده است 
کتریم در قترآن بتد کته هتم خداونتد  کتردن یکتی از بهتترین اعمتالی استت  ان ستفارش نمتوده دعا 

کرم ) ( و امامان معصوم)ع( بدان توجه داشت  .اندهاست و هم پیامبر ا
کتتتاب  کتته » نویستتد  میدر تعریتتب دعتتا  کیمیتتای ستتعادتامتتام محمتتد غزالتتی در  دعتتا » بتتدان 

کته  میقربتا استت و رستوه ) (  یبه تضرع و زاری از جمله« کردن و ایتن « دعتا عبادتستت» گویتد 
کتته مق کتته شکستتتگی ختتود و بتترای آن استتت  صتتود از عبتتادت، عبودیتتت استتت و عبودیتتت بتتدان بتتود 

عظمت حق تعالی هر دو به هم بیند و داند و در دعا این هر دو پیدا آید و هرچند به تضترع تتر باشتد 
   1«اولی تر است.

گفتته  که در اارسی بته آن راز و نیتاز و توبته  شتود و آن میدعا در عر  متشّرعین از تضّرع و انابه 
که از مهم ترین امور به شمار  یاز جمله معار  عالیه رود و ستیرت انبیتا و اوصتیا و متیاسالم است 

گفتتن میگتردد میاولیا است و برای اهل عاراان لبیبترین لبات محستوب  کته ست ن  باشتد. چترا 
گفتتن معشتوق استت بتا دلتداده اش،  کته قترآن و قرامتت آن ست ن  دلداده است با دلدار. هتم چنتان 

که ارا ارستاده لا د که ارو ارستاده میعا قرآنی است  کتابی است     2شود.میشود در مقابل، قرآن 
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 در تعریب دعا چنین آمده است  املعارف خمتصر اسالم ةدایردر 
که در زبان هبر کا  1این واهه  کته از « نمتاز )دعتا(» و « دعتای خیتر» باشد بته معنتی می  2و برا استت 

کار « نفرین و لعنت» این جا به بعد در معنای  کته در ایتن جتا ایتن مینیز به  رود. بایتد توجته داشتت 
گراته شود، بلکه واههمیکه به معنی نماز  صالةی واهه نباید با واهه بته معنتی  صتالة یباشد اشتباه 

کماه  که سورهمیبندگی و عبادت تمام و  اوه قرآن در ارتباط با دعا و نیتایش  یباشد. از آن جایی 
شتتود. البتتته مینتتام بتترده  «ستتورة التتدعا»باشتتد، عمتتدتا  از ایتتن ستتوره بتته عنتتوان مستتلمانان میمرستتوم 

که در موقعیت که همگتی در  هایشایان ذکر است  م تلب اشکاه متعددی از دعاها وجود دارند 
 گیرد.. میدعا )نیایش( یا حزب قرار  یاهرست و لیست واهه

کننتده نظتر متدعو را بته ستوی دعتا عبتارت ا»ارمایتد  میعالمه طباطبتایی  کته دعا ستت از ایتن 
کند و لا از جلب توجه، اایده و نعمتی را از وی درخواست نماید  .خود متوجه 

کتتاره نیتتتز بیتتتان زیبتتایی در تعریتتتب دعتتتا دارد. وی  نیتتتایش اصتتتو   »گویتتد  میدکتتتر الکستتتیا 
کوشتش  کتانون غیرمتادی جهتان استت. و بتا خره نیتایش نمتودار  انستان استت کشش روح بته ستوی 

کل، قدرت مطلق و خیر مطلق  «.برای ارتباط با آن موجود نامرمی آاریدگار همه هستی عقل 
گتتر ب تتواهیم تعریتب دقیتتق تتتری از دعتا ارامتته دهتتیم، بایتد بگتتوییم دعتتا مجموعتت  از ایهبنتابراین ا

کته ارتبتاط  ه واستطه و مستتقیم انستان بتا ختدا را بتتبیمعیارهتا و ضتوابط اعتقتادی و توحیتدی استت 
کنتتره مستتمر ایتن میصحیح و دور از انحرا ، نظم و نسق  ایهگون که هتدایت و  ب شد به طوری 

ارتباط سازمان یااته، انسان را در حد اعالی توان و  رایتش از نیروهای شتور وعشتق و دلبستتگی و 
دعتتتا، همتتتان نیتتتایش استتتت و  .کنتتتدمیواتتتاداری نستتتبت بتتته مفتتتاهیم اعتقتتتادی و توحیتتتدی لبریتتتز 

کشتش برقترار  درخواست که میان انستان و معبتودش، رابطته انتا و  از خداوند  همان حالت روحی 
  .سازدمی

 اهمیت دعا و نیایش 
که انسان با ان روح خود را بته عتالم غیتب آرامش ب ش دلهاست  توحیدی و هایدعا از اموزه

کتته حتا نیتتایش و پرستتتش استتت ل استتخ متصتل نمتتوده وبتته یکتتی از اصتیلترین ابعتتاد وجتتودی ختتود 
کتته در روح و مغتتز آدمتتیهمتت گویتتد. کنتتد و روح را از التتت میجتتاد یانبستتاط ا ینتتوع ین آرامتتش استتت 

گتتاه یآورد و بتته حرکتتت وامتتمتتیرون یتتب یخمتتودگ کننتتده  یو قهرمتتان یه د وریتتروح یدارد و  بتته دعا
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، و استتحکام یروزیت، استتعداد پیدرونت یب شد. دعا به انسان متانت در راتار، انبساط و شتادمی
 یدامیتبته ذات خداونتد متعتاه پ یادیتتوجته ز یله آدمتیدهد و بدان وستمیر استقباه از حوادث د

زد. و انستان لتبت یتانگ یمتان را در نفتوس برمتیدارد. دعتا روح ا یتیر عبادات اثر تربیکند و مانند سا
گتران یدبته  یستازد و از اتکتامیبه ختدا و مستتقل  یکند. انسان را متکمیارتباط با خداوند را در  

هتتتوده رهتتتا یب هایدهتتتد و نفتتتا را از مشتتتغلهمیرا در ده رستتتوخ  یکنتتتد. دعتتتا حتتتب الهتتتمیاز یتتتنبی
کشتش بنتده ضتعمید را در قلب و ده انسان روشن یکند و چرار اممی ازمنتد بته یب و نیسازد دعتا 
کتتر یستتو کلیخداونتتد  لتتب عبتتادت و مغتتز و استتاس  یله قتترب الهتتید و وستتیتتم و توانتتا استتت، دعتتا 

شتود، دعتا چترار میات روح است. دعا موجتب نت وه برکتات و شترح صتدر در انستان یو حطاعات 
دعتا در اترد و اجتمتاع اثتر ستازنده و  یستازد. آرمیااتروزد و زبانهتا را معطتر  یجان است; جانها را برم

کتتته بتتته درگتتتاه الهتتت یاتیتتتح و  یروانتتت یر پوشتتتش بازتابهتتتایتتتکننتتتد همتتتواره زنمیش یایتتتن یدارد. آنتتتان 
 یلت هر انستان ختداجو استت، دعتا ستدینان ب ش دلها و اضیرند. دعا اطمیگمیقرار  یاجتماع

گناه و انحرا  است   .در برابر 
د. دعتتا یتتگرامی یشتتود و بتته تبتتاهمیش توجتته نکنتتد دچتتار استتاد یایتتکتته بتته دعتتا و ن یاجتمتتاع

کننتده همتواره بتا رمیعبتادات  یات و ارج و ارتقتایتت معنویتباع  تقو استتوار  یستمانیگتردد. دعتا 
گراتاریدهد و بدان وسمیوند یدگار محبوب پیخود را با آار  .ابدیمی ییها رهایله از ورطه 

گون روان او را  گونتا کته اطترت وجتودی انستان و حتا ت  کریم آیات بسیاری وجود دارد  در قرآن 
ستان روان ان یتهبیب و تربیت و معالجه هایمتبکر شده و علل انحرا  و بیماری و هم چنین راه

کتب ادعیته دربتارهمیرا به طور جامع نشان داده است. ما  که در قرآن و  کمک حقایقی   یتوانیم به 
گون روانتتی او آمتتده استتت، بتته ختتوبی ش صتتیت انستتانی ختتویش را  گونتتا انستتان و صتتفات و حتتا ت 

کتردن  هایرشد دهیم و هم چنین انگیزه کته در هماهنتو  اصتلی محتر  راتتار انستان و عتواملی را 
ت و تکامتتل و ایجتتاد بهداشتتت روانتتی او تتتهثیر بتته ستتزایی دارنتتد بشناستتیم، زیتترا قتترآن ستت ن ش صتتی

که آاریدگار بته طبیعتت و استرار آاترینش م لتوق ختود دانتاتر و  آاریدگار انسان است و بدیهی است 
گردن به او نزدیک تر است.  1از رخ 

قَْرُ  إيَْلْهي ]
َ
 «  میتر كیشما نزدو ما به آن ]محتضر[ از »    2[ ...َوََنُْن أ

که خداوند خالق و مالتک بنتدگان ختود استت و  این نزدیکی خدا به انسان به جهت آن است 
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کلیه گاه و بندگان نیازمند به آن  یبر   نیازند.بینیازهای آنان آ
َمييندُ ] ُْ ُّ ا ُ ُهنَو الَْغنيي ي َواهللَّ ننُتُم الُْفَقنَراء إيَ  اهللَّ

َ
َها انلَّاُس أ يُّ

َ
خ متردم شتما بته ختدا ا»   1[يَا أ

که بی  «. نیاز ستوده استنیازمندید و خداست 
که انسان در طوه تاریخ برای راع نیازهای مادی و معنتوی  هااین نیازمندی سبب شده است 

کنند. خداوند هم بنتدگان ختود را بته دعتا  خود همواره از دعا و نیایش به عنوان یک سالح استفاده 
را در هتر چته ختال  تتر و بتا تضترع و خشتوع بیشتتر در  هاواست آنکردن تشویق نموده و اجابت درخ

کردن دانسته است.  دعا 
ينَ ] ًْ وَُخْفَيًة إينَُّه ََل حُیينبُّ اكُْمْلَتندي پروردگتار ختود را بته زارخ و نهتانی »   2[اْدُعواْ َربَُّكْم تََّضُّ

که او از حدگبرندگان را دوست نمییب وان  «.  داردد 
کتتته  منظتتتور در جملتتتهمیبیتتتان  تفستتتیر المیتتتزاناطبتتتایی )ره( در طب یمرحتتتوم عالمتتته  یکنتتتد 

ني ...] َْ َي إيَذا َد ا ََّ يُب َدْعنَو َ ا جي
ُ
کته مترا ب وانتد اجابتت »   3[ ...أ کننتده را بته هنگتامی  دعتاخ دعا

 «.کنممی
کننتده حقیقتتا  در مقتام دعتا برآیتد و برحستب علتم اطتری و غریتزی ختودش  کته دعا این است 

د و زبتتانش بتا دلتتش همتراه و همگتتام باشتد. برتتتری دعتا بتتر عبتادت شتتاید از ایتن جهتتت خواستتار شتو
کی از خضوع و تبلل عابد در مقابل معبود است. ولتی دعتا عتالوه بتر خضتوع و  که عبادت حا باشد 

کننده در پیشگاه الهی حکایت می  کند.تبلل، از اقر و نیازمندی دعا
یازمنتدی م لتوق بته ختالق، بتیش از عبتادت، لا دعای واجد شرایط معنوی و مبتین اقتر و ن

کننده میبندگان را به خداوند نزدیک  شتود. ااتراد بتا ایمتان هرچته میکند و باع  علو درجات دعا
کنند و بر تعداد دعاها، تضرع کوچتک  هایبیشتر به این مهم توجه  که بترای حتوایج  خویش هرچند 

دیتک شتوند و از قترب معنتوی بیشتتر برختوردار تواننتد بتیش از پتیش بته خداونتد نزمیباشد بیفزایند، 
 گردند.

کوچتتک تتترین میالهتتی استتت، دعتتا  یدعتتا بتتاب رحمتتت واستتعه توانتتد بتت رخ تتترین مشتتکل را بتتا 
کننده را به آسانی برآورده سازد. کند و مهم ترین تمنای منطقی دعا    4درخواست حل 
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 منشاء نیایش
کتریم  هستی، موجوداتی وابسته بته اتی  هایآارینش و لدیده آاریتدگار جهتان هستتند  قترآن 

کته همته گونی بیان نموده است  مبنتی بتر ایتن  گونا اشتیاء از ختدا،  یاین حقیقت روشن را در آیات 
کته  برای او و به سوی او در حرکت هستند  بنابراین آارینش پرتتویی از تجلتی اتی  خداونتد استت 

کتته میبتته ختتدا، باعتت  لطتتب او استتت  ایتتن وابستتتگی هستتتی  یحتتدوث و بقتتای آن در ستتایه شتتود 
گتوی ختدا باشتد و ختدای  یبستهموجودات ده یهمه کتا بته زبتان ختود تستبیح  حق شوند و هتر 

 ای از رازها و نیازها است.یگانه را بستاید. لا آارینش مجموعه
که در مجموعه گراتته استت و زیبتاترین  یانسان  خلقتت بتر بلنتدی بتام عظمتت آاترینش قترار 

کتته مایتته گتتل بوستتتان وجتتود استتت اات تتار اوستتت، بتتر بتتاه نیتتایش و  یبتتا یتتادآوردن اقتتر ذاتتتی ختتویش 
 اریاد برمی آورد  شود و با دلدادگی و شیدایی تمامستایش سوار می
 ده آتتتتتتتتتتتتش ااتتتتتتتتتتتروز ایهالهتتتتتتتتتتتی ستتتتتتتتتتتین

کته ستوزی نیستت ده نیستتت  هتر آن ده را 
گتتتتتتتتر لطتتتتتتتتب تتتتتتتتتو نبتتتتتتتتود پرتتتتتتتتتو انتتتتتتتتداز  ا
 بتتتتتتتتته راه ایتتتتتتتتتن امیتتتتتتتتتد پتتتتتتتتتیچ در پتتتتتتتتتیچ

 

 و آن ده همتتتتتته ستتتتتتوز در آن ستتتتتتینه دلتتتتتتی 
گتتتتتتل نیستتتتتتت  ده ااستتتتتترده غیتتتتتتر از آب و 

گنجینتتتتتتتتتته کجتتتتتتتتتتا   راز یکجتتتتتتتتتتا اکتتتتتتتتتتر و 
 1بایتتتتتتتد دگتتتتتتتر هتتتتتتتیچمیمتتتتتتترا لطتتتتتتتب تتتتتتتتو 

 

  487کلیات دیوان وحشی بااقی،  
در  متتا، شتتور و ت یتتل متتا، تفکتتر و وجتتدان بتت رخ تتتر از جهتتان هستتتی متتا، در حالتتت نیتتایش، بتتا 

ستازند. ایتن هیجتان و شتورش آن چنتان میتالطم آمیزنتد و اقیتانوس جتان متا را متمییکدیگر درهتم 
کاااتات میهماهنو و با عظمتت و جتدی انجتام  کته نته تنهتا درون متا را از هرگونته آلتودگی و  گیترد 

کند، بلکته میریزد و بر ساحل وجود ما پرتاب میوجود ما را بیرون  هایکند و تمام للیدیمیلا  
گشته است. کنیم نور خداوندی در درون و برونمیاحساس   ما اروزان 

گونت کته بتا وجتود او  ایهانسان به طتور اطتری نیازمنتد آاریتده شتده استت و آاترینش او بته  استت 
کته  آمی ته شده و همواره با او خواهد بود  برای رهایی از این نیازمندی و بتا توجته بته رهنمودهتایی 

آورد، متیدرگتاه خداونتد روی کنتد و بته میخداوند برای هدایت او ارستتاده استت، راه ختود را پیتدا 
کته نیتایش و ارتبتاط بتمیرخ بر خا  درگاه او  زند،میزانو  ا مبتدأ هستتی تجلتی مالتد و ایتن جاستت 

 کند.میپیدا 
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 هاممکتتن استتت برختتی انستتان» نویستتد  میمنشتته نیتتایش  یاستتتاد محمتتدتقی جعفتتری دربتتاره
کستی از همت گر  که ا ابعتاد و ستطوح موجودیتت ختود  یهخود را نیازمند و ناق  نبیند. قطعی است 

که انسان  کما ت متنوعی  متصتب شتود اطالعتی داشتته باشتد و  هتاتوانتد بتا آنمیباخبر باشد و از 
یابد، و از طتر  دیگتر، وابستتگی کما ت در شتمار ختود را بیو نیازهتای  هااشتیاق درونی خود را به 

که به حقارت و نقت  ختود در ایتن جهت کند محاه است  ان بتا عظمتت پتی نبترد و نتاتوانی نیز در  
کننتتتده کمتتتاه و مرتفتتتع  دانتتتد، در  مینیازهتتتای متنتتتوع  یختتتود را از وصتتتوه بتتته آن چتتته بتتترای ختتتود 

گتتر انستتان دربتتاره  1«.ننمایتتد نیتتاز و بینیتتایش، بتته ویتتهه نیتتایش خواستتت، ختتود را  یبتتا توجتته بتته ایتتن، ا
کامل ببیند کته با ینیبه نوعی خود ب رخ ب ،مستقل  گمراهتمبتال استت  و ستقوط او  یجیتتدر یعت  

 گردد.می
گتتاه از طلتتب بتتاز یازمنتتد و اهتتل درد، هتتیانستتان ن کستتیانمیچ  گتتاه ختتود را یکتته جا یستتتد، آن 

کشتان قلتته یبمی ایهقلتت یبلنتدا کنتتون در دامتتن  راتتتن بتته بتتا   یستتاده استتت بتترایکتتوه ا یا لتتایتتنتتد و ا
کته خستته شتدن و ناامد، چتیتنمامیمقصتد حرکتت  یبته ستو یکند و بدون خستتگمیتالش  د یترا 

 ازان است. ینیدردان و ببیشدن عالمت 
کمبتود  که احستاس  کنتد همتواره بته هتر طریقتی در تتالش و تکتاپو استت، هتر میانسان نیازمند 

گبشتهچه بی کاری زیباتر از   گوید میکند. حااظ، در این باره میباز دعا  جواب بماند با لشت 
کتتتتتتترد کرانتتتتتتته تیتتتتتتتر دعتتتتتتتا   روان امهاز هتتتتتتتر 

 

کتتتتتارگر شتتتتتود  کتتتتتزان میانتتتتته یکتتتتتی   2باشتتتتتد 
 

نیاز باشد تا شاید به یتک بیبنابراین آدمی باید همیشه و از همه جهت به دنباه طلب نیاز از 
گبرگاهی به بارگاه جانان راه یابد و در چشم به هم زدنی، انسان به آن چته  بایتد میباره پیک دعا از 

کتته از یبرستد. بتا توجتته بته ایتتن نکتته کته بنتتدگان از  هاییمیتان ایتتن همته راز و نیتاز و خواستتت مهتم 
کته بته صتالح انستان استت متورد قبتوه و اجابتت قترار میخدا  گیترد، بایتد در میخواهند تنهتا برختی 

 هنگام دعا بهترین چیز ممکن را از خدا ب واهیم.
گر ایتن مستلله استت  هایتوجه به آیه کریم و برخی آثار دیگرروشن  گون در قرآن  کته انستان گونا

کمبود در وجود خود و از طرای،  نیاز دانستن خداونتد، بته بیبه علت نیازمندی و احساس نق  و 
که  کمک بگیترد، امتا آن چته ارزشتمند استت ایتن استت میاین مهم پی برده است  تواند از خداوند 

یتتک حرکتتت بتته ستتوی خانتتهکتته بدانیم، یتتک و تار انتتده دوستتت را ختتود او بتته انستتان نمای یگتتبرگاه بار
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که از روزن بارگاه جاللی به سوی انسان تابیده و در میتان ایتن  است  یعنی نور توایق خداوند است 
 همه بیراهه، راه را به آدمی نشان داده است.

 کند من را به دعا ب وانید و به یاد من باشید میدیگری خداوند خود به آنان امر  یدر آیه
ْستَ ]

َ
وَن َعْن عيَباَدِتي َسنَيْدُخلُوَن َجَهن ََّم َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أ ُ ييَن يَْسَتْكِبي

ْب لَُكْم إينَّ اَلَّ جي
ننريينَ  کتته از »   1[َداخي کستتانی  کتتنم در حقیقتتت  و پروردگارتتتان ارمتتود متترا ب وانیتتد تتتا شتتما را اجابتتت 

کبر می  «.آیندورزند به زودخ خوار در دوزخ درمیپرستش من 
کتتته زننتتتد، مستتتتکبر و مغتتترور میاز نیتتتایش و عبتتتادت ختتتدا ستتترباز  در ایتتتن آیتتته خداونتتتد آنتتتان را 

کیتد  یدهد. در جای دیگر دربارهمینوید  هاخواند و جهنم را به آنمی ایتن موضتوع خداونتد بتا امتر ا
إَناذُْ ُروِني ]ارمایتد  مینمایتد و میجواز دعا و نیایش و برقراری ارتباط انسان را بتا ختویش، صتادر 

ذُْ رُْكْم َواْوكُ 
َ
کنیتلتا مترا »   2[ُرواْ  ي َوََل تَْكُفُروني أ کتنم و شتکرانهیتد ]تتا[ شتما را یتاد  ام را بته اد 

 «. دید و با من ناس اسی نکنیجاخ آر
کتته در متتورد عبتتادت و پرستتتش خداونتتد در قتترآن آمتتده  کیتتد  بتتا توجتته بتته ایتتن همتته ستتفارش و ته

کتته ختتود خداونتتد، ضتتمن نمایانتتدن رااستتت پتتی می بتتادت بتته بنتتدگان، چگونتته ه بنتتدگی و عبتتریم 
که نه تنها به انستان اجتازه کردن در این راه را نیز به انسان آموخته است  کته  یحرکت  نیتایش داده   

کنتتتد و بتتتا او ارتبتتتاط برقتتترار نمایتتتد. در جتتتایی دیگتتتر مولتتتوی  از او خواستتتته استتتت تتتتا ختتتدا را عبتتتادت 
 گوید می

کتتتتتتتتردی ز ابتتتتتتتتتدا  ایتتتتتتتتن دعتتتتتتتتا تتتتتتتتتو امتتتتتتتتر 
 

کی را چتتتتتته زهتتتتتت   3ره ایتتتتتتن بتتتتتتدیورنتتتتتته ختتتتتتا
 

 2319داتر ششم، ب
کته تنهتا از طریتق آیتات  که خداوند برای دعا و نیایش داده است بته ایتن صتورت نیستت  اذنی 
کرده باشد بلکه پیدایش اذن خداوند در عالم تکوین بوده استت، یعنتی ختدا متا را بته  قرآن سفارش 

کترد ایهگون کته انستان بتا عالقته و آاریده و سیستم آارینش وجود انسان را طوری طرح ریتزی  ه استت 
کردن در پیشگاه او نیازمند و مشتتاق استت. لتبا  ناشتیاق به خواند کته میخدا و دعا  گفتت  تتوان 

خداوند است و دعا را انسان ابداع نکرد بلکته از تعلیمتات خداونتد بته بنتدگان  منشه دعا و نیایش،
 گوید میاست. مولوی 
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 هتتتتتتتم دعتتتتتتتا از تتتتتتتتو اجابتتتتتتتت هتتتتتتتم ز تتتتتتتتتو
 

 1ز تتتتتتتتتتتو مهابتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتم ز تتتتتتتتتتتوایمنتتتتتتتتتتی ا 
 

 694داتر دوم، ب
 گوید میدر جایی دیگر 

 ایتتتن دعتتتا هتتتم ب شتتتش و تعلتتتیم توستتتت
 

گلستتتتتان از چتتتته رستتتتت  گل تتتتن   2گرنتتتته در 
 

 2454داتر دوم، ب
گراتتتهمیدر نتیجتته  کتتویر ده غبتتار  گتتر قطتترات ز ه بتتاران الهتتی بتتر  کتته ا گفتتت  انستتان  یتتتوان 

و غبتار از وجتتود او زدوده ن واهتتد شتد تتتا بتوانتتد طتتراوت و  گتترد ،نیتتاز نیازمنتد لاشتتیده نشتتود، در عتین
کند و روی به درگاه او آورد. یاات   درخشش توایق خداوند را در

 پرسشهای پژوهش
 ارق دعا و نیایش با عبادت در چیست  -
 ان دارد دعا و نیایش چه تاثیری بر تعالی روح انس -
 اوند به بندگان مات خدآیا دعا از ابداعات انسان است یا از تعلی -

 نتایج تحقیق
بگوید دعا و نیایش بتا یکتدیگر تفتاوت دارنتد و  که است آن از حاکی پژوهش این دستاوردهای

کتته انستتان  بتتا ان روح ختتویش را بتته عتتالم غیتتب  توانتتدمیدعتا و نیتتایش یکتتی از اموزهتتای قرانتتی استتت 
یااتتته و بتترای ورود بتته  کتته همتتان رابطتته بنتتده بتتا خداستتت دستتت و بتته زیبتتاترین رابطتته متصتتل نمتتوده

کنتتد و اینکتتته دعتتتا از ابتتتداعات انستتانی نیستتتت بلکتتته از تعلیمتتتات بیدرگتتاه  نیتتتاز مطلتتتق استتتتفاده 
 باشد میخداوند به بندگانش 

 پیشینه پژوهش
کتبتی  یدر مورد دعا و نیایش از دانشمندان شیعه و سنی آثار ارزشمند به جتا مانتده از جملته 

تتوان بته صتحیح ب تاری، صتحیح مستلم، ستنن در دستت استت میکه از اهل تسنن در این زمینه 
ترمتتبی و... اشتتاره نمودکتته اصتتولی از ایتتن آثتتار در زمینتته دعتتا و نیتتایش در ان اورده شتتده استتت. در 

گتتبرا می کتته در متتورد اهمیتتت و متتتون اهتتل تشتتیع نیتتز بتتا نگتتاهی  کهتتن شتتیعه  کتتتب اصتتیل و  تتتوان از 
کتاای، التهتتبیب، و.. نتام بتترد. از محققتین و متتتاخرین اند بته آثتتار اصتوارزش دعتا و نیتایش نوشتتته ه 
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 یمعاصر نیز اثار ارزشمندی در زمینه دعا ونیایش به جای مانده مثل المیزان در اصتل ادب و دعتا
کتتریم اثتتر مینتتا شتتی ی   دعتتا و استترار ان در المیتتزان اثتتر حستتین  کتتتاب دعتتا در قتتران  انبیتتا در قتتران، 

ای دعتتتا و نیتتتایش و اور شتتتد امتتتا در ایتتتن پژوهشتتتها بتتته بحتتت  جلتتتوه تتتتوان یتتتادزاده و...را میلنجعلتتتی
چگونگی تعالی ب شیدن به روح انسانیاختصاصی پرداختته نشتده لتبا پتژوهش را بتا هتد  لاستخ 
به سوا ت طرح شده در این مقاله انجام انت اب نموده تتا زوایتای لنهتانی از ایتن موضتوع را بررستی 

 کنیم.

كار  روش 
که به شیوه اسنادی وکتاب انتح -ی در این مقاله توصیف  لتا از بررستی نوشتته شتده استت ایهلیلی 

هتتای تربیتتتی ادعیتته انتترا نیتتز تبتتین و احادیتت  متترتبط بتتا ادعیتته و شتتناخت اموزهایتتات و ومطالعته متتتون
نموده و س ا به تج یه و تحلیل نقش دعا در تربیت و تعتالی ب شتیدن روح انستانی پرداختته شتد 

کته دعتا یکتی از عناصتر مهتم و از زیبتاترین راهلا از مطالعه و تج هتای  یته و تحلیتل مشت   شتد 
 ارتباط بنده با خدای خویش است

 تحلیل موضوع

  دعا و نیایش در فرهنگ ایرانی و اسالمی
ادیتان  ۀزندگی هر مومن است. در همت هایین لحظهترنیایش و ستایش معبود یکی از روحانی

ی بتترای راز و نیتتاز بتتا معبتتود هایو شتتکل هاومنتتان از دیتتن، شتتیوهآستتمانی متناستتب بتتا تلّقتتی و در  م
لطیتتب و حّستتاس، در  هتتایهتتم بتته عنتتوان دارنتتدگان روحونویستتندگان اتتراهم شتتده استتت. شتتاعران 

گنجاندههتتتای ی اشتتتعار ختتتود، مناجات بتتته کتتته از لطیتتتبتری نغتتتز و دلنشتتتین  ین ارازهتتتای ترنتتتد 
 بینیماز این روی می آثارشان است

کمتتتر آثتتاری  ایهنیتتایش در ادب اارستتی جایگتتاه ویتته دعتتا و کهتتن و امتتروز،  دارد و در ادبیتتات 
که در آن شاعر و نویسنده بته ستتایش و توصتیب خداونتد ن رداختته و ضتمن آن نیایش  هتاییاست 

تتتوان اذعتتان داشتتت نیتتایش در پهنتته ادبیتتات اارستتی جزمتتی میبیتتان نکتترده باشتتد. لتتا بتته جتترأت 
کردش . ینفک بوده و هست زبان و بته دنبتالش ده را  اندهاعران و نویسندگان هر زمان ارصت پیدا 

کاغتب  کلمتات و جمتالت را بتر روی  کرده و ضمن ستایش خداونتد، زیبتاترین  کوی دوست  رهس ار 
گویا ستایش خداوند و نیتایش بتا او از مل ومتات ادبتی استت. بستیارند شتاعران و اندهجاری ساخت  .

که در ابتدای بته یتاد خداونتد « تحمیدیته»آثارشان ب ش بسیار مهمی را تحتت عنتوان  نویسندگانی 
کتتتاب ادبتتی همتتان انتتدهاختصتتا  داد کتته زیبتتاترین و اثرگتتبارترین ب تتش دیتتوان یتتا  . جالتتب آن 
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که از ذوق و شوق نگارنده برخاسته است  دیباچه یا تحمیدیه آن است 
منشه آن و تتهثیر آن بتر انستان  اهمیت و مفهوم دعا و نیایش، یکلیاتی درباره در صفحات قبل

که برگراته از متون مربوط به دین اسالم و مبهب شیعه بود، بیتان نمتودیم. د ر و ارتباط او با خداوند 
زرتشتتتی بتته  هتتایدعتتا و نیتتایش در ایتتران قبتتل از استتالم و آیین م تصتتری در متتورد ایتن جتتا بتته بررستتی

کتته شتتاعران و نویستتندگان ستتبک خراستتانی و  عراقتتی بتته آن پرداختتته و از آن تتتتهثیر ختتاطر اهمیتتتی 
یم می اندهلبیرات  پرداز

 دعا و نیایش در ایران قبل از اسالم
گترداب جهتل و نتادانی و شتر  و  در روزگاران بسیار دور پیش از پیدایش آیین زرتشت دنیتا در 

گون و رب النوعپرستتتتی، غوطتتته ور بتتتود و متتتردم دنیتتتا ختتتبت گونتتتا د و در بستتتیاری از متتتوار هتتتادایان 
که ساخته هاییبت دادنتد و از وجتود ختدای یکتتا اطتالع میدست بشر بود متورد پرستتش قترار  یرا 

کتتان ختتود در ایتتران باستتتان دستتتگیر متتا  ینداشتتتند. آن چتته از بررستتی و مطالعتته زنتتدگی لتتدران و نیا
گویاستت، لتدران متا در ایتران باستتان، در میشود نشان می کشور متا  که تاریخ  هتیچ دهد، تا آن جا 
طبیعتتتی و بستتتیار چیزهتتتای دیگتتتر ختتتدایانی  هایولتتتی بتتترای لدیتتتده انتتتدهبتتتت پرستتتت نبود ایهدور

وز . هنگتتام بتترانتتدهکردمیراز و نیتتاز  هتتاختتود بتتا آن یروزانتته هتتایکتته در نمازهتتا و نیایش اندهداشتتت
   وبتترای اندهجستتتمیو یتتاری  انتتدهکردمیبیمتتاری و بتتدب تی یتتا پتتیش آمتتدن حتتوادثی دیگتتر از آن یتتاد 

کته از خشتم و غضتب آن هاخوش آمد آن کته  هتاو نیز برای آن  در امتان باشتند و از ستوی آن ختدایان 
کشورشتان نرستد میگاهی خشمگین و منتقم  شدند آستیبی بته زن و ارزنتد و ختانواده و ده و شتهر و 

 .اندهکردمیگناه را قربانی بیو حیوانات زبان بسته و  اندهنمودمیاغلب نبر و نیازها 
گتتر ب تتواهیم پیشتتینه قتتومی و ارهنگتتی ختتود را وارستتی نمتتاییم و بتته عنتتوان یتتک ایرانتتی بتته  یا

کتان متا در آن د ایهخود برگردیم به دور یگبشته کته نیا یم  وره، زیبا از تاریخ این مرز و بوم برمی خور
کمتتتر کتته تتتا آن رو انتتدهزیبتتا و مقدستتی بود آور یتتک دیتتن یکتاپرستتتی و صتتاحب آیتتینپیتترو پیتتام زگتتار 

کهنه و ضت یم جهتل و نتادانی بتر روی روشتنایی که لالس  و  هاکسی نشان داده است. در آن روزگار 
یتتد، میموجتتود پهتتن شتتده بتتود و از ابتتر تیتتره ب تتی بتتاران رنتتج و مشتتقت بتتر ستتر متتردم  یهتاحقیقت بار

کتتج را – اشوزرتشتتت –پیتتامبر بتت رخ یکتاپرستتتی  کتته  هتتاتاریدر ایتتران، در میتتان ایتتن همتته نتتادانی و 
گراتار آن شده بودند  هور نمود تا مردم را به راه راست و پیتروی از آیتین   مزدیستنیمردم در همه جا 

 یعنی پرستش خدای یگانه هدایت ارماید.
کامل ترین و روشن ترین آیین زندگی را به وسیله که  کنون ما به عنوان یک مسلمان  پیتامبر  یا
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کتته ب تتواهیم ذردر اختیتتار  -حضتترت محمتتد ) ( -استتالم یتتم، بتتدون ایتتن  از استتالم و قتترآن  ایهدار
که درباره یم  تنها دین اصتیل ایرانتی  یااصله بگیریم، به دور از هرگونه تعصبات مبهبی و یفه دار

که پیام آور آن ایرانی بوده است و برای اولین بتار در ایتران پیتروان ختود را بته پرستتش ختدای یگانته و 
نمتوده استت، بررستی و پتژوهش نمتاییم. ختدای یگانته میتم، دعتوت دشمنی با للیدی و جور و ست

که بتوانم اندکی دربتاره گبشتتگان ختود پتژوهش نمتایم و  یاین توایق را نصیب نگارنده نمود  آیتین 
کتاب که بته دستت پیتروان و نویستندگان راستتین دیتن بهتی نوشتته شتده استت  هاییتعدادی از  را 

کتته پیتتام آور دیتتن راستتتی و نیتتک اندیشتتی -اشوزرتشتتت -رستتی ب تتوانم و تنهتتا پیتتامبر ایرانتتی و لا  -را 
 است اندکی بشناسم. –دین زرتشتی 

که بر سه لایه و « گفتتار نیتک»، «لندار نیک»شکوهمند و با ارزش  یدین زرتشت، دینی است 
گتتباری شتتده استتت. از مطالعتته« کردارنیتتک» کتته تعتتالیم و میتعتتالیم زرتشتتتی نتیجتته  یلایتته  گیتتریم 

ات دینی آن در بیشترین موارد، محتوا و مفهومی همانند تعالیم دیتن مبتین استالم دارد و جتز دستور
کلتی بتا آیتین استالمی نتدارد بته عنتوان نمونته  ارزش دادن بته در برخی قسمت های جزمی، اختالای 

کلمتته  یختترد و خردمنتتدی در آیتتین مزدیستتنی و یتتا آیتتین زرتشتتتی، بستتیار قابتتل توجتته استتت. اصتتل 
بتته معنتتای پرستتتش « یستتنی» بتته معنتتی ختتدای بتت رخ و دانتتا و « متتزده»مرکتتب از دو واهه  مزدیستتنی،

که در لغت به معنی هستی ب ش ب رخ و دانتا یتا خداونتد جتان و « اهورا مزدا» است، یعنی پرستش 
کته  خرد است. این نگرش و ارزش نهادن به خرد و خردمندی در دین اسالم نیز وجود دارد تا آن جتا 

کار راته است.« صاحبان خرد» به معنی « لوا لبابا»  یواهه    1یا خردمندان شانزده بار در قرآن به 
وخشتتور بتت رخ ایتتران دودمتتان زرتشتتت و اصتتل و نستتب وی بتتد نیستتت بتتدانیم نتتام او  یدربتتاره

که در  زرتشت کتاب« زره اوشتره» ،اوستااست  زرتشتت، »لارستی بته اشتکاه  هتاینوشته شتده و در 
و   3«دوغتتدو»و متتادرش   2،«پورشستتب» آمتتده استتت. نتتام لتتدر او « ، زردهشتتت و...زردشتتت، زراتشتتت

کتاب  4،«هووی»همسر او  که او شش ارزنتد هایاست در  سته لستر و سته دختتر  -پهلوی آمده است 
کان او به   رسد.میلادشاه پیشدادی  منوچهرداشته است و اصل و نسب نیا
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4 havovi 
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 یاز روزهای بهاری به دنیتا آمتده و بترخال  همتهکه در یکی  اندهزایش زرتشت نوشت یدرباره
گریته  هاانسان کته در هنگتام تولتد خنتده میکه در هنگام تولتد  کترده میکننتد او تنهتا بشتری استت 

کتته در لارستتی امتتروزی بتته معنتتی ری  انتتدهذکتتر نمود  1رغتتداستتت. محتتل تولتتد او را در روایتتات زرتشتتتی 
گفتمی  انتدهمین نزدیک تهران استت و برختی هتم بته ایتن عقیدکه منظور از ری ه اندهباشد. برخی 

و  اندهکه شهری بوده استت در نزدیکتی آذربایجتان. و برختی هتم محتل تولتد زرتشتت را ارومیته دانستت
کتتوه  انتتدهآورد کتتوه ستتبالن   2اشتتیدرنهکتته اشوزرتشتتت در ستتن ستتی ستتالگی بتته بتتا ی  کتته برختتی آن را 

جتتا بتته راز و نیتتاز بتتا خداونتتد مشتتغوه شتتده و در ایتتن راتتته استتت و متتدت ده ستتاه در آن  اندهدانستتت
متتدت، هفتتت بتتار بتته هتتم پرستتگی بتتا اهتتورامزدا نایتتل آمتتده استتت. البتتته برختتی هتتم زادگتتاه زرتشتتت را 

کتته بتته او ایمتتان آورده و دیتتن  اندهسیستتتان دانستتت کستتی  کتته ایتتن نظریتته محکتتم تتتر استتت. ن ستتتین 
کتترده  بتتوده استتت و بعتتد از او  -لستتر عمتتوی آن حضتترت – آراستتتیارزنتتد  میتتدیوماهمزدیستتنی را قبتتوه 

ولتتی ثروتمنتتدان و متنفتتبین پیتتراون  انتتدهختتود پیغمبتتر و نزدیکتتان او، بتته او روی آورد یااتتراد ختتانواده
کتته بتته همتتین دلیتتل، زادگتتاه ختتود را تتتر  انتتدهختتدایان قتتدیمی بتتا او بتته دشتتمنی پرداخت . بعتتد از آن 

آورد متیشتاه ایتران زمتین  گشتاسبوارگی روی به درگاه کند و بعد از تحمل مدتی در به دری و آمی
نمایتتد. بتتا لتتبیرش آیتتین زرتشتتتی از ستتوی لادشتتاه ایتتران و میو او را دعتتوت بتته قبتتوه آیتتین مزدیستتنی 

شتتود و بتته راحتتتی در میتتان متتردم ایتتران و میایتتن دیتتن مقتتدس محکتتم  یاو لشتتتوانه یااتتراد ختتانواده
گسترش پیدا  هایسرزمین  ند.کمیهم جوار 

بته نقتل  -شتاهنامه -ختود یدر اثتر جاودانته -شاعر ب رخ زبان و ادب لارسی –حکیم اردوسی 
گوی قبل از خود، راتن زرتشت به دربار  یتدن او  بلتخدر شتهر گشتاستب از دقیقی شاعر لارسی  گرو و 

کشیده است  سراید میو چنین   3و خانواده اش به آیین لا  زرتشتی را به زیبایی به تصویر 
 یتتتتتتتک چندستتتتتتتا ن برآمتتتتتتتد بتتتتتتترینچتتتتتتتو 

کتتتتتتاخ گشتاستتتتتتب بتتتتتتر ستتتتتتوی   در ایتتتتتتوان 
 همتتتتتتته بتتتتتتترخ وی لنتتتتتتتد و بتتتتتتتارش ختتتتتتترد
 خجستتتتتتتتتته پتتتتتتتتتی و نتتتتتتتتتام او زردهشتتتتتتتتتت

 

 درختتتتتتتتتتتی لدیتتتتتتتتتتد آمتتتتتتتتتتد انتتتتتتتتتتدر زمتتتتتتتتتتین 
گشتتتتتتتتتن بتتتتتتتتتود بستتتتتتتتتیار شتتتتتتتتتاخ  درختتتتتتتتتتی 
کتتتتتتتتتی متتتتتتتتترد کتتتتتتتتتو ختتتتتتتتترد پتتتتتتتتترورد   کستتتتتتتتتی 

کتتتتتتتتنش را بکشتتتتتتتتت  …کتتتتتتتته اهتتتتتتتترمن بتتتتتتتتد 
 

 68شاهنامه،  
                                                                            

1 Ragha 
2 Oshidarena 

کوشتش دکتتر ستیعد حمیتدیان،جی فردوسیشاهنامهاردوسی، ابوالقاسم،  3 ،تهتران، انتشتارات ست ن، 3،تصحیح ژوه مل، بته 
 1374چاب مسکو، 
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کتته  گشتاستتب میاردوستتی در ایتتن چنتتد بیتتت زیبتتا ضتتمن ایتتن  گویتتد زرتشتتت پیتتام ختتود را بتته 
طبیعتی بترای پتی  هایرساند، به چگونگی پیدایش زمین و آسمان و هتم چنتین تفکتر در لدیتدهمی

کته بت رخ  کتریم  که این مفاهیم در قترآن  بردن به وجود خداوند و شناختن بیشتر او اشاره شده است 
تتم هتتدایت نتتوع بشتتر را برااراشتتته استتت آمتتده استتت آن ل  کتته  تتترین ع  ي  َرَفننَع ]ارمایتتد  میجتتا  ُ اَلَّ اهللُّ

َجنلٍ 
َ
ْنري  ْل

َِ نْمَ  َوالَْقَمنَر ُكْ  َر اكشَّ ِي وََسنخَّ يَغّْيي َعَمٍد تََرْوَنَها ُثمَّ اْسَتَوى ََعَ الَْلنْر َماَواتي ب  اكسَّ
يُكْم تُوقيُ ونَ  يليَقاء َربُّ ُكم ب

ُل اآيَاتي لََللَّ ي ْمَر ُيَفصُّ
َ
يُر اْل َسًّمى يَُدبُّ کته »   1[مُّ کستی استت  خدا ]همان[ 

که آنیها را بدون ستون هاآسمان د یاات و خورشتیال یگاه بر عرش است د برااراشت آنینیرا بب های 
گردان کتتدام بتتراخ متتدتی معتتیتتو متتاه را رام  کتتار ر ختتود ادامتته متتیین بتته ستتید هتتر  دهنتتد ]خداونتتد[ در 

که شما به لقاخ پروردگارتتان ید امینمایان میات ]خود[ را به روشنی بیکند و آر میینش[ تدبی]آار د 
کنیقی  «.دین حاصل 

به یکدیگر است و با توجته بته ایتن  هااما آن چه حامز اهمیت است، نزدیکی برخی از این آیین
کامل ترین دین الهی استت. بنتابراین دیتن زرتشتت نیتز بستیار بته آن  که دین اسالم آخرین بهترین و 

 نزدیک است.
کتتته او را بتتا توجتته بتته منتتابع  و مآختتب موجتتود، در آیتتین زرتشتتتی دعتتا و نیتتایش خداونتتد یگانتته 

نامند از اهمیت بسیار با یی برخوردار است. زرتشتتیان بیشتتر مراستم نیایشتی ختود را اهورامزدا می
و امتروزه  اندهکردمیبرگزار خا  ) آتشکده( هاییو برگزاری مراسم ویهه در مکان هادر قالب جشن

کهتن بتر جتای میکه پیروان زرتشتت زنتدگی  نیز در هر جا کته از همتان روزگتاران  کننتد بتا آدابتی ویتهه 
کنتتار آنمیدعتتا و نیتتایش ختتود را بتته درگتتاه ایتتزد یگانتته بتته جتتای  .مانتتده استتت عوامتتل  ،آورنتتد  و در 

کتته مایتته.و  2امشاستت ندانطبیعتتی ماننتتد خورشتتید، آتتتش، آب، و ایتتزدان و  خیتتر و برکتتت در  ی.. را 
 ستایند.میدانند مید زندگی خو

کتتاب مقتدس دیتن زرتشتتی استت و تعتالیم آستمانی دیتن  که  کتاب مبهبی زرتشتیان اوستا 
کتته در قتترآن در نتتزد مستتلمانان دارد، ایتتن  کتتتاب آمتتده استتت و همتتان جایگتتاهی را  زرتشتتت در ایتتن 

اهتتورامزدا کتتتاب در نتتزد زرتشتتتیان دارا استتت  از آن چتته در هنگتتام برگتتزاری مراستتم نیتتایش بتته درگتتاه 
                                                                            

 2 یرعد، آیه یسوره 1
ریور، است ندارمز، خترداد، امترداد. شتود  بهمتن، اردیبهشتت، شتهمیارجمند و مقرب اطالق  یدر دین زرتشتی به هفت ارشته 2

او اهتتورامزدا ستتروش را خرد مقتتدس( قرارداشتتت بعتتدها بتته جتتایزرتشتتت در رأس ایتتن شتتش، ستت نتامینو)در آغتتاز پیتتدایش آیین
گفتته و  ی، ]در توضیح واهه5، جمعینفرهنگجای دادند.  امشاس ند، در ارهنو معین اشتباه نوشته شده ابتدا هفت ارشتته 

 ه را نام برده است.[بعد شش ارشت
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که ما بته دعاهتا، مستاجد و ستایر مکانمیکنند به عنوان سرود یاد میزمزمه  گونه   هتایکند  همان 
یم زرتشتیان نیتز بته ایتن سترودها، آتشتکدهمیمبهبی احترام  کتاب هاگبار دینتی و متبهبی  هتایو 

کته میدیگرشان احترام  از جایگتاه و شتوند مینامیتده  موبتدگبارند و رهبتران متبهبی دیتن زرتشتت 
کته رتبتهدر نزد پیروان زرتشت برخوردار می ایهاحترام ویه متبهبی  یباشند  در میان موبدان اتردی 

کتته متتا او را در آیتتین میو تقتتوای او از دیگتتران بیشتتتر استتت موبتتد موبتتدان خوانتتده  شتتود یعنتتی همتتان 
گبشتتته  آیتتت اهللاستتالم امتتروزه  گوینتتد. البتتته در می بلتتاخوانتتدیم و مستتیحیان بتته آن می امتتامو در 

گفت کاهن نیز   1.اندهبرخی منابع به پیشوای مبهبی زرتشتیان 

نستان دیگتری از درون ختود هم چون هر ا -اشوزرتشت پیام آور اولین دین یکتاپرستی در ایران
از  ایهنموده و عطش عشق او نیز آمی تته بته ایتن نیتاز، او را بته درجتمیکمبود و نقصانی را احساس 

که به عقیده انسانیت گری هازرتشتیان حامل بهترین پیام یرسانید  از طتر  خداونتد،  هاو روشن 
 برای هدایت بشر شد.

 دعا و نیایش در ایران بعداز اسالم

 دعا و نیایش در قرآن
کریم آمده است 212و مشتقات آن حدود « دعا»کلمه  که بتا توجته بته معنتا و   2بار در آیات قرآن 
کتتتردن، حاجتتتت بتتته « دعتتتا»تفستتتیر آن  کتتتردن، استتتتدعا نمتتتودن، طلتتتب  معنتتتای مطلتتتق درخواستتتت 

کردن، یاری جستن بتیش از  بتا   3م تتب آمتده استت. هایبتار در آیتات و ستوره 23خواستن، تضرع 
 را به سه دسته تقسیم نمود  هاتوان آنمیدقت در معنی این آیات و بررسی تفاسیر م تلب 

کیتتد خداونتتد بتتر دعتتاآدر بعضتتی از  -1 کتتردن دعتتای آن یتتات ته و  هتتاکتتردن بنتتدگان و اجابتتت 
، 60 ی، متؤمن/ آیته186 ی/ آیته بقتره یباشتد ماننتد  ستورهمینزدیک بودن خداوند به بندگان ختود 

 .77 ی، ارقان/ آیه22 ی، دخان/ آیه33 - 49، اصلت/ آیات 62 ینمل/ آیه
از درگتاه اوستت و  در بعضی از آیات دعا به معنای درخواست از خداونتد و طلتب حاجتت -2

                                                                            
بتتتا  1-31، صتتت 1352انتشتتتارات اروهتتتر، دی متتتاه  یمؤسستتته ،مراستتتم متتتبهبی و آداب زرتشتتتتیانآذرگشستتتب، موبتتتد اردشتتتیر،  1

 تل ی  و تغییر
 ش، ذیل واهه1377، تهران، انتشارات اسالمی، المعجم المفهرس اللفاظ القرآن الکریماؤاد عبدالباقی، محمد،  2
، ابتتراهیم، 12 -22، یتتونا، آیتتات 55 - 189، اعتترا ، آیتتات 63 ی، الغتتام، آیتته38 ی، آه عمتتران، آیتته186 یبقتتره، آیتته یستتوره 3

، 32 ی، لقمتان، آیته33 ی، روم، آیته65 ی، عنکبوت، آیته62، نمل، آیه ی77 ی، ارقان، آیه4- 48، آیات ، مریم39 - 40آیات 
 10 ی، قمر، آیه5 ی، احقا ، آیه22 ی، دخان، آیه33 - 49، اصلت، آیات 60ی ، مؤمن، آیه8 - 40زمر، آیات 
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کته خداونتد میگزاری به خاطر اجابت دعتا و درخواستت س اس کیتد بتر ایتن نکتته استت  باشتد و ته
 ی دعای بندگان خویش است. شنونده
ء] َْ ييَّنّتي َربََّ نا َوَتَقبَّنْل ُد اَل ي َومينن ُذرُّ ي اْجَللْيي ُمقييَم اكصَّ  یپروردگتارا مترا برلادارنتده»   1[َر ُّ

 «.ریز پروردگارا و دعاخ مرا ب بیه و از ارزندان من ننماز قرار د
 ی، آه عمتتران/ آیتته39 یدر آیتتات زیتتر هتتم اشتتاره بتته همتتین موضتتوع استتت  ستتوره ابتتراهیم/ آیتته

 .10 ی، قمر/ آیه5 یا / آیه، احق4 - 48، مریم/ آیات 189 ی، اعرا / آیه38
گراتار د -3 که چون  د و قتادر بته حتل مشتکالت شتونمیر بعضی آیات توصیب اارادی است 

ختتود نیستتتند، بتترای رهتتایی از خطتتر و راتتع نامالیمتتات بتته درگتتاه خداونتتد لنتتاه بتترده دستتت بتته دعتتا و 
کمک و استعانت تضرع برمی گرامیدارند و از او  را برطتر  نمتود  هتاتاری آنطلبند و چون خداوند 

گبشتند خدا را اراموش   ورزند.می کنند و شر میو از آن شرایط س ت به سالمت 
ي إيَذا ُهنْم يَُْشين] ا ََنَّناُهْم إيَ  اكْنَِبُّ ييَن إَلَمَّ َُّ َي َلُ ا َ ُمْليصي    2[ُكونَ إَييَذا َركيُبوا في الُْفلْ ي َدَعُوا اهللَّ

کشتی سوار می» که بر  خواننتد و]لتی[ چتون بته ستوخ خشتکی د نته متی شوند خدا را لتااو هنگامی 
گتاه کیتد شتده «. ورزنتدشترا متی رساند و نجاتشان داد بنا هتم چنتین در آیتات زیتر بتر ایتن موضتوع ته

، زمتتر/ 32 ی، لقمتتان/ آیتته12و  22، یتتونا/ آیتتات 63 ی، انعتتام/ آیتته33روم/ آیتته  یاستتت  ستتوره
کلمه8و  49آیات  که در آنها  کریم عالوه بر آیاتی  کار راتته استت « دعا »  ی، در قرآن  و مشتقاتش به 

یتتادی هتتم وجتتود کتته بیتتانگر درخواستتت و یتتاری جستتتن بنتتدگان از خداونتتد ستتبحان  دعاهتتای ز دارد 
کلمته که معمو   بتا  کته یکتی از استماء اهلل استت و توجته بته ربوبیتت شتروع می« رب »  یاست  شتود 

 پروردگار هست.
ننَ  رَْإَنًة إينَّنَ  ] ُ ََّ ناُ  َربََّ ا ََل تُزيْغ قُلُوَبَ ا َبْلنَد إيذْ َهنَديْنََ ا َوَهنْب نَلَنا مينن  ننَت اكْوَهَّ

َ
   3[ أ

کتتردخ دلهتتایکتته متتا را هتتدا نتتد[ پروردگتتارا لتتا از آنیگومتتی]» ختتوش انحتترا   متتان را دستتت یت 
که تو خود ب شا  «.  شگرخیمگردان و از جانب خود رحمتی بر ما ارزانی دار 

کریم السفه ارمایتد  میآارینش انستان را بنتدگی و تقترب بته ختدا خوانتده و  یخداوند در قرآن 
َْلُبُدوني وَ ]  ْلي

نَ  إيَلَّ نَّ َواْْلي  «.که مرا ب رستند دم جز براخ آنیااریو انا را ن جن و»  4«َما َخلَْقُت اِْلي
کماه معنوی انسان و رستانیدن میبدین ترتیب آن چه در تربیت اسالمی لحا   شود، رشد و 
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کتته در پرتتتو هتتدایت الهتتی تحقتتق  لتتبیرد و میاو بتته مقتتام قتترب ربتتوبی و ستتعادت همیشتتگی استتت 
کلیه  کند. میاستعدادها در راستای این هد  معنی پیدا  یپرورش 

کتته هتتیچ  کتتتابی  کنتتیم قتترآن راهنمتتای ستتتایش و نیتتایش بتترای انستتان استتت.  گتتر ختتوب دقتتت  ا
ي الَْلناكَمييَ ]شتکی در آن نیستت.  کتتاب یتنتازه شتدن ا»   1[تزَنييُل الْكيَتا ي ََل َريَْب فييهي مين رَّ ُّ ن 

 «هاست ست از طر  پروردگار جهانیخ[ شك در آن نچ ]جایکه ه
کنیم،  گر در آیات قرآنی تهمل  یستتن میا کامل ترین دستورالعمل چگونته ز که بهترین و  اهمیم 

کته همته کتتابی استت   زم بترای رستیدن بته ستعادت دنیتا و آخترت در آن  هتایراهنمایی یاست. 
کهنگتی ستازمیگرد آمده است. آن چه معجتزه بتودن آن را آشتکار  گتاه رنتو  کته هتیچ  د، ایتن استت 

کتته چگونتته ارتبتتاط وگفتگتتوی  گراتتت. یکتتی از مستتامل ارزشتتمند قتترآن ایتتن استتت  نگراتتته و ن واهتتد 
 در آن بیان شده است. ،انسان با خدای خویش

کتته عتتالوه بتتر  یآن چتته در بررستتی دیتتدگاه قتترآن دربتتاره نیتتایش بستتیار اهمیتتت دارد، ایتتن استتت 
قترآن بتا  هاید در قترآن بته عبتادت و نیتایش بنتدگان، تعتدای از ستورههای پی در پی خداونسفارش

 شود و این به معنی عظمت، ارزش و اهمیت ستایش خداوند است.میآغاز   2«الحمد»  یکلمه
 هتای قترآن استت بته نام ینیایش در اولین و مهم تترین ستوره هایزیباترین و جامع ترین جلوه

شتتود و میور استتت. ایتتن ستتوره بتتا ستتتایش ختتدای یگانتته آغتتاز حمتتد، ام الکتتتاب، ااتحتته و... مشتته
يمي ]انسان بعد از ستایش خدای  يينني ]و  [اكنرَّْإني اكنرَّحي َُّ ين ي يَنوْ ي ا بنتدگی و ارمتانبرداری  [َماك

ييَّاَك نَْسَتلييُ ]گوید میکند و میبدون قید و شرط خود را از خدا اعلم     3[إييَّاَك َنْلُبُد وإ
که ب گاه  خواند با نیتایش زیبتا، ستر میخداوند  یویهه یا تمام وجود، خود را مطیع و بندهو آن 

ناَ  اكُمسنَتقييمَ ]کنتد میبر آستتان درگتاه جاللتی، از خداونتد ختواهش  َ ي نَا اكُصُّ يينَن  .اهندي اَ  اَلَّ َ ِصي
الُّييَ  يهيْم َوََل اكضَّ

يهيْم َغّيي اكَمغُضو ي َعلَ
نَلمَت َعلَ

َ
   4[أ

کته خداونتد بته بنتدگان نزدیتک استت و در بسیاری از آی ات قرآن به صراحت اعالم شده است 
بته  هات انستاندهد. از طراتی قترآن، هتد  از آمتدن پیتامبران را هتدایمیهای آنان را لاسخ خواسته

کند و هد  از آارینش انسان را نیتز عبتادت و پرستتش میسوی پرستش و عبادت خداوند معرای 
 داند.خداوند می
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کتته ستتتایش خداونتتد م تتت  انستتان نیستتت بلکتته همتتهدر قتترآن   هایلدیتتده یآمتتده استتت 
 خلقت در اکر خداوند هستند.

يرج ] ٍء قَندي ي َشْ
َْمُد َوُهنَو ََعَ ُكُّ ُْ رْضي َلُ اكُْملُْ  َوَلُ ا

َ
َماَواتي َوَما في اْْل ي َما في اكسَّ َّ يُح هللي   1[يَُسبُّ

گوینتتد او راستتت ارمتتانروایی و او ختتدا را تستتبیح متتیو هتتر چتته در زمتتین استتت هاهتتر چتته در آستتمان»
 «.  س اس و او بر هر چیزخ تواناستراست

که بتا توجته بته حرکتت تمتام عناصتر  که خداوند به انسان هشدار داد و از او خواست  بعد از آن 
گمراهت کنتد و بتا او راز و نیتاز نمایتد تتا از  ی طبیعی به طر  خداوند، او نیتز ختدا را ستتایش و نیتایش 

کنون درباره کند ا  کند.میچگونگی نیایش، انسان را راهنمایی و ارشاد  ینجات پیدا 
ي الَْلناكَمييَ ] ي َر ُّ َّ َْمنُد هللي

ُْ يينَن ا َُّ نَي َلُ ا اوستت »   2[ُهَو الََْحُّ ََل إيَلَ إيَلَّ ُهنَو إَناْدُعو ُ ُمْليصي
که خدا]همان[ زنده کتهیی جتز او نیاخ  ش یتآ ن ]ختود[ را بتراخ وخ بتییتد ستت لتا او را در حتالی 

 «. ان استیخدا پروردگار جهان یههید س اس]ها همه[ وید ب وانیادهیگردان
کنتد  یعنتی میدر این آیه، خداوند ابتدا توجه بنتدگان را بته دو صتنعت جتاودانی ختود جلتب 

کتتته ازلتتتی و ابتتتدی بتتتودن و وحتتتدانیت او. بعتتتد از آن، زیبتتتاترین روش نیتتتایش و عبتتتادت پروردگتتتا ر را 
یا بودن است، به انسان معرای بیخال  و  کتردن میر که این، برترین نکته در چگونته نیتایش  کند 

کند میرا به انسان آموزش  که خدا را با چه حالتی ب واند و چگونه با او راز و نیاز   دهد 
يَفًة َوُدوَن اِْلَْهري ميَن الْ ] َ  تََّضًُّْ وَخي بََّ  في َنْفسي ي َواآَصالي َوََل تَُكنن َواذُْ ر رَّ يالُْغُدوُّ َقْولي ب

يَن الَْغاإيلييَ  صتداخ و در ده خویش پروردگارت را بامتدادان و شتامگاهان بتا تضترع و تترس بتی»   3[مُّ
کن و از غااالن مباش  «. بلند یاد 

ي َحنن]ارمایتتد  میزمتتان نیتتایش و ستتتایش  یدر جتتایی دیگتتر دربتتاره»  ْ إينَّ وَْعننَد اهللَّ ْق إَاْصننِبي
بَْكناري  ن َواْْلي ُّي يالَْلشي يَ  ب َْمدي َربُّ يْح ِبي نبيَ  وََسبُّ َ کته وعتده»   4[َواْسَتْغفيْر َلي کتن  ختدا حتق  یلتا صتبر 

گناهتتت آمتترزش ب تتواه و بتته ستت اس پروردگتتارت شتتامگاهان و بامتتدادان ستا شتتگر یاستتت و بتتراخ 
 «.باش

دهتد. میرا به انسان نشان در این آیه ضمن دعوت پیامبر ) ( به صبر، بهترین زمان نیایش 
کتته هرچنتد در ایتتن آیتات بتته  تاهر طتتر   ایهنکتت کته در ایتتن جتا بایتتد بته ختتاطر داشتت، ایتتن استت 
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که شامل همهمیس ن پیامبر است اما  کته آیتات قترآن می هاانستان یدانیم  شتود. بنتابراین چنتان 
 کند.مید مشابه د لت موضوعات و مسامل و اارا یمحکم و متشابه دارد، این آیات نیز به همه

کته ب واهتد ختدا را  کند و هر زمتان  که خداوند به انسان اجازه داد تا با خدا راز و نیاز  لا از آن 
که مورد لسند خداوند استت، بته او  کردن را  کرده و با او به مناجات بنشیند و چگونه نیایش  نیایش 

  1خداونتد، از جملته ارشتتگانآموخت، ضمن اشاره به نیایش و ستایش دیگتر موجتودات نستبت بته 
کتتته ختتتدا را عبتتتادت   2و ستتتتایش رعتتتد کستتتانی  کننتتتد و او را یتتتاد نمیبتتته درگتتتاه خداونتتتد، در متتتورد 

ْعَرَض َعن ذيْ ري  إَيينَّ َلُ َمليَُشًة َو ًًك َوََنَُْشُ ُ يَنوَْ  الْقيَياَمنةي ]گوید  میکنند، چنین نمی
َ
َوَمْن أ

ْعًَّم 
َ
کتا از »   3[أ قتت زنتدگی تنتو ]و ست تی[ خواهتد داشتت و یه بگردانتد در حقاد متن دیتو هر 

 «.میکننا محشور مییز او را نابیروز رستاخ
وَن َعْن عيَباَدِتي َسنَيْدُخلُوَن َجَهن ََّم ] ُ ييَن يَْسَتْكِبي

ْب لَُكْم إينَّ اَلَّ ْسَتجي
َ
َوقَاَل َربُُّكُم اْدُعوِني أ

ننريينَ  کتتنم در حقیتتو پروردگارتتتان ارمتتود متترا ب وان»   4[َداخي کتته از ید تتتا شتتما را اجابتتت  کستتانی  قتتت 
کبر می  «.  ندیآورزند به زودخ خوار در دوزخ درمیپرستش من 

گونه برخورد بتا مستلله دعتا و نیتایش از طتر  خداونتد، عظمتت و ارزش یتاد ختدا و راز و  یاین 
کته از ستتایش و نیتایش خمینیاز و عبادت به درگاه الهتی را  کستانی را  داونتد غفلتت رستاند. حتتی 

که آن هم از نمونهمی، به توبه دعوت اندهورزید  عالی نیایش به درگاه خالق است. هایکند 
گتتر متتروری بتتر آیتتات قرآنتتی داشتتته باشتتیم،  کتته حتتدود چهتتل و دو بتتار واههمتتیا و « ستتبح» یبینیم 

 رساند.میمشتقات آن ذکر شده است و این امر، اهمیت و ارزش نیایش را 
کته نحت  از بهتترین دعتا و نیتتایش را ایهآمتوزد، نمونتمیدعتا و نیتایش را بتته انستان  یوهلتا از آن 

که خدا را با این ناممیپیش روی او قرار داده و از او   ب واند. بتدون شتک هاو با این روش هاخواهد 
کریم آمده است. هابهترین و روح نوازترین نیایش که در قرآن   همان دعاهایی است 

ْلَ ا ُمَ ادييًا ُيَ ادي  ]ز آموزش دعا و نیایش به بندگان از زبتان قترآن  دیگر ا ایهنمون َ ا َسمي بََّ ا إينَّ رَّ
َ ن يَ ا َوتَوَفَّ يَئات ُُّ يْر َع َّنا َسن يُكْم إََُم َّا َربََّ ا إَاْغفيْر نَلَا ُذنُوَبَ ا َوَكفُّ يَربُّ ْن آميُ واْ ب

َ
يَماني أ يإلي   5«ا َمنَع اْلبْنَراري ك

کته دعتوتگرخ بته ایدینپروردگارا متا شت» کته بته پروردگتار ختود امتان اترا متییم  د لتا یتمتان آوریخوانتد 
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گناهان ما را بیمان آوردیا  «.رانیکان بمین یهاخ ما را بزداخ و ما را در زمره یامرز و بدیم پروردگارا 
یاات هد  آارینش،»  کته ایتن میبه این نکتته متوجته  صاحبان عقل و خرد، لا از در شتوند 
توانند ب یماینتد، بته همتین دلیتل همتواره مترصتد نمیاراز و نشیب را بدون رهبران الهی، هرگز راه پر

را بشتتنوند، بتته ستترعت بتته ستتوی  هتتاشتتنیدن صتتدای منادیتتان ایمتتان هستتتند و تتتا ن ستتتین نتتدای آن
کنجکتاوی و بررستی  زم دعتوت آنمی هاآن گوینتد و بتا تمتام وجتود میرا لاستخ  هتاشتابند، لا با 

بارالهتا! متا صتدای منتادی » کننتد میآورنتد و لتبا بته پیشتگاه پروردگتار ختود عترض میایمتان  خود،
که متا را دعتوت بته ستوی ایمتان بته پروردگتار  کترد و بته دنبتاه آن ایمتان آوردیتم. میتوحید را شنیدیم 

کتته در معتت کتته چنتتین استتت و متتا بتتا تمتتام وجتتود ختتود ایمتتان آوردیتتم، امتتا از آن جتتا  کنتتون  رض بارالهتا! ا
گتتاهی لغزش هتتایوزش تواان یتتم،  گون قتترار دار گونتتا زنتتد و مرتکتتب میاز متتا ستتر  هتتاییشتتدید غرایتتز 

گناهتان متا را بیتامرز و لغزشمیگناهانی  متا را پوشتیده دار و  هتایشویم. خداوندا! متا را بب شتای و 
   1ما را با نیکان و در راه و رسم آنان بمیران.

را در   در این آیه و آیات بعد از آن، انسان باید ایتن نکتته« ربنا  » یبه نظر نگارنده با تکرار واهه
گتام نهتادن در راه  کته ضتمن تتالش بترای حفتظ ایمتان ختود و  که آن چه مهم است، ایتن استت  کند 

گمراهی گیر آدمتی شتود، بته  هاراست، باید همواره برای رهایی از  گریبان  که هر لحظه ممکن است 
که بترای اولتین بتار بتین بنتده بتا ختدا  هایهخداوند لناه آورد اولین نغم گفتگویی  نیایش و زیباترین 

گتراتن بنتدگان در مستیر ستتایش و نیتایش از آن نتام بترد، میبرقرار شد و  تتوان بته عنتوان سترآغاز قترار 
که آدم و حوا در برابر آن چه به آن امتر  هانیایش حضرت آدم و حوا به درگاه خداوند است. لا از آن 

کترده و  شده بود، کردنتد، از آن چته اتفتاق ااتتاده بتود، ا هتار نتدامت و لشتیمانی  ناارمانی و عصیان 
کردند.   روی به درگاه خداوند 

که هریک با مضمون هایدعاها و نیایش آموزشتی  هتایعالی و پیام هایزیبا و متنوع دیگری 
کنند ای،هگرانروشن کالم از طر  او عنوان  ایهبسته به نیایش  شتده استت، در قترآن وجتود که این 

، 3)ع(، نیتتتتتتایش حضتتتتتترت زکریتتتتتتا2تتتتتتتوان بتتتتتته نیتتتتتتایش حضتتتتتترت موستتتتتتی)ع(میدارد. از آن جملتتتتتته 
  6،)ع(نیتتایش حواریتتون حضتترت عیستتی  5،)ع(نیتتایش حضتترت ستتلیمان  4،)ع(حضتترت نتتوحنیایش
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کترد  هتایو بستیاری از نیایش  1نیایش حضرت محمتد ) ( کته در قترآن آمتده استت اشتاره  دیگتری 
 هتاو آیات مربوط بته آن هابح  ما خارج است و تنها به نام سوره یاز محدوده هاآن یمهکه ذکر ه

 2شود.میدر پی نوشت اشاره 
گبشت،  کتتاب انستان ستازی میبا توجه به آن چه  کته بت رخ تترین و بهتترین  گفت  قرآن  توان 

عبتتود رهنمتتون دانتتد و او بتته ستتوی ستتتایش ممیاستتت، هتتد  از آاتترینش انستتان را ستتتایش خداونتتد 
کتترده و از درگتتاه او میشتتود. لتتا بتته انستتان آمتتوزش می کتته چگونتته ختتدای ختتویش را ستتتایش  دهتتد 

 نیازهای خود را ب واهد.

 دعا و نیایش در نهج البالغه
که به طور مستتقیم یتا غیرمستتقیم همته کتاب آسمانی قرآن  آیتات آن، تعلتیم نیتایش  یلا از 

کتب روایات و احادی  است بته طتور خالصته بته چنتد به انسان است، منابع ثانوی در این ز مینه، 
 کنیم می، اشاره )ع(مورد ستایش و نیایش از زبان اولین امام، علی

 یراست و حق و حقیقت است. لتبا همته راه به مردم انتها، دعوت ، نیز از ابتدا تانهج البالغه
تتوان از سته میرا  )ع(ضرت علتیح هایتایشتوان نوعی نیایش و ستایش به شمار آورد. سآن را می

کرد. هایو حکمت ها، نامههاب ش نهج البالغه، یعنی خطبه  آن حضرت است راج 
 کند. میبرای مثاه در اولین خطبه، امام، عجز انسان از ستودن خداوند را بیان 

گتتتتران از شتتتتمارش  ستتتت» کتتتته ستتتت نوران از ستتتتتودن او عاجزنتتتتد و حستتتتاب  اس خداونتتتتدی را 
گران از ادای حق او درماندهای او ناتنعمت کته ااکتار ژر  انتدیش، ذات اندهوان و تالش  . خدایی 

که برای صتفات نمیاو را در   کنند و دست غواصان دریای علوم به او ن واهد رسید، پروردگاری 
کاملی     3«.توان یااتنمیاو حد و مرزی وجود ندارد، و تعریب 

گانتته، او را در  ستتتایش خداونتتدی » ارمایتتد  میدر جتتایی دیگتتر  کتته حتتواس لتتنج  را سزاستتت 
   4«.او را لنهان نسازند هااو را دربرنگیرند و پوشش هانکنند و مکان

                                                                            
 114 یآیه طه، یسوره 1
، 74، 73، 65، ارقتتان/ آیتتات193، 147، 118، 53، 38، 16، 9، 8آه عمتتران/ آیتتات  ،286، 285، 192بقتتره / آیتتات  یستتوره 2

، استراء، 6 ی، متریم/ آیته12 ی، یتونا/ آیته28 ی، نوح/ آیه10 ی، حشر/ آیه46 ی، زمر/ آیه156، 151، 126، اعرا / آیات 77
، مؤمنتون، آیتات 19 یآیته، نمتل/ 89 ی، شعرا/ آیه5، 4، ممتحنه/ آیات 89، 87، 83، انبیاء، آیات 110، 109، 108، 80آیات 

39 ،109 
 33،  1380به خط طاهر خوشونویا،  به قلم ای  اسالم حاج سید علی نقی، ،نهج البالغه،سیدرضی، شریب،  3
 375همان،   4
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کته بته دیگتران نوشتته و در آغتاز آنهای امام، ابتدای بیشتر نامهاز دیگر موارد نیایش هتا هایی استت 
کته مربتوط بته نیتایش در  15 یشتماره ینامته یآمده است. در ترجمه« لا از ستایش خدا»عبارت  امتام 

گردنختتدایا، قلب» ارمایتتد  میتتدان جنتتو استتت می کشتتیده. هتتا بتته ستتوی تتتو روان شتتده و  هتتا بتته درگتتاه تتتو 
گامدیده ها در ختدمت تتو  غتر شتده استت، ختدایا، هتا در راه تتو در حرکتت و بتدنها به آستان تو نگران و 

کینه در جوش های لنهان آشکار و دیودشمنی کته است. ختدایا، بته تتو شتکایت متیهای  کنیم از ایتن 
کنده استپیامبر ) ( در میان ما نیست و دشمنان ما اراوان و خواسته    1«.های ما پرا

نتتاب را بتته انستتان یتتادآوری  هتتاینیتتز بتته صتتورت غیرمستتتقیم، نیایش )ع(امتتام هتتایحکمت
کته پتمیاستالم را چنتان » ارمایتد  می 125کند. در حکمتت می گونته شناستیم  کستی آن  یش از متن 

معرای نکرده باشد. استالم همتان تستلیم در برابتر ختدا و تستلیم همتان یقتین داشتتن و یقتین اعتقتاد 
 هاو انجتام مستلولیت هاراستین و باور راستین همان اقرار توست و اقرار درستت، انجتام مستلولیت

کردن به احکام دین است.    2«همان عمل 
کتتته امتتتاممتتتی چرختتته در لایتتتان، بتتتاز هتتتم بتتته دیتتتن استتتالم و ستتتتایش خداونتتتد  در ایتتتن )ع(بینیم 

کردن به احکام دین همان اسالم و تسلیم در برابر خداوند است.می  رسد  یعنی باألخره، عمل 

 چگونگی تأثیر دعا و نیایش بر انسان و تعالی یافتن روح 
واج ختود را حفتظ نیایش به عنوان یک نیاز اطتری و آیتین دیرینته و اعتقتادی همتواره تتازگی و ر

کته انستان بته عنتوان یتک کرده است  دانتد در میختود  یاصتل اعتقتادی و ویهگتی ذاتتی و یفته چترا 
کتترده و انتتواع نعمت کتته بتترای او ختتوبی  کتتا  را در اختیتتارش قتترار داده استتت شتتکرگزاری  هتتابرابتتر آن 

کتتته در روح و روان متتتا تتتتهثیر شتتتگرای  هثیر متتتا نیتتتز تتتت گتتتبارد در جستتتممیکنتتتد. نیتتتایش عتتتالوه بتتتر ایتتتن 
شدت، پیوستگی و دوام نیتایش  ،، بدون شک به چگونگیهاگیری دارد  البته این اثرگباریچشم

ارتبتتاط مستتتقیمی دارد، بتته یقتتین وقتتتی نیتتایش بتتا هیجانتتات روحتتی آمی تتته باشتتد و از ژراتتای روح 
گباشتت تتا آن شتود و تتهثیر زیبتایی بتر وجتود آدمتی خواهتد میانسان بلند شود نتایج آن بهتر آشکار 

گونتته راز و نیتتاز وستتیله کتته ایتتن  پتتروازی بتترای پریتتدن روح آدمتتی تتتا بلنتتدای اوج بتتا ختتدا بتتودن و  یجتتا 
 مهمان حریم دوست شدن، خواهد بود.

احساس دعا و نیایش واهی نیست بلکه یک احساس عراانی است و متا نبایتد ایتن احستاس 
گاه نور خدا  که وجود انسان را تجلی  داند تا سطح اضطراب انسان در برابتر خطترات گرمیعراانی را 

                                                                            
 495همان،   1
 653همان،   2
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یم، نیتتایش بتته ختتاطر تتترس و اضتتطراب، نیتتایش حقیقتتی، نیستتت.  و مجهتتو ت جهتتان لتتایین بیتتاور
کننتتتتده ینیتتتتایش واقعتتتتی زداینتتتتده گراتتتتتاری و تنهتتتتایی از ده انستتتتان استتتتت و برطتتتتر    یزنگتتتتار 

که یک داروی مسکن باشتد و رومیجسم و روح  هایبیماری ح و جستم را بترای متدت باشد نه این 
کته جرعت کستی استت  کاهش بدهد. به راستی چته  کند یا درد را  از جتام ملکتوتی  ایهزمانی ساکت 

نیایش نوشیده باشد و خنکای لبت روحانی آن را در وجود خود احساس نکرده باشد و جز نیتایش 
که در آن، غربت وحشتنا  به انا و الفت مبده شو کدامین نشست است   د.با پروردگار 

گاه با شناخت به آن چته انجتام می دهتد وجتود ختود را در آب لتا  راز و نیتاز و ستتودن پروردگتار آن 
ا تمتام وجتود، طتراوت و تتازگی و بتجسم و روح او شستته شتده و آدمتی  یبیند و همههمتا غوطه ور میبی

که آینه کرده و آن جاست  گاه نور الهی می یآرامش قلبی را احساس   دد.گرده او تجلی 
نتتوازد و متتا را از ختتود میدر هنگامتته نیتتایش، نستتیمی از جتتاودانگی آن چنتتان مشتتام جتتان متتا را 

که عمر جهان هستی برای ما ثانیمیخود بی  نماید.نمیبیش  ایهکند 
کشتی نجات  کشتی نجات همان بته یتاد ختدا ااتتادن میدر نتیجه به دنباه یک  گردد و این 

 دن است.و با او به راز و نیاز مشغوه ش
کتته آرامتتش و ستتکون را در وجتتود انستتان لدیتتد  کامتتل و متتینیتتایش در همتتان حتتاه  آورد بتته طتتور 

گتتاه قهرمتتانی و د وری را نیتتز  هتتایدرستتتی در اعالیت درونتتی انستتان یتتک نتتوع شتتگفتی، طتتراوت و 
بستتیار مشتت   و منحصتتر بتته اتترد  هتتایختتویش را بتتا عالمت هتتایکنتتد. نیتتایش ویهگیمیتحریتتک 

گشتتایش و شتتادابی درونتتی و بیرونتتی، چهتتر. صتتفای نگتتاه،دهتتدمینشتتان  آرام و  ایهخوش راتتتاری، 
گراتاری دوستتت، از  یراه رستتیدن بته خانتته هتایلبریتز از یقتتین، حرکتت بتترای هتدایت و استتتقباه از 

که دعا و نیایش بتر پیکتره نیتایش و دعتا آن چنتان بتر » گتزارد. میوجتود آدمتی  یاثرات زیبایی است 
گونمییر تهث هاانسان که جامتمیرا پرورش  هاانسان ایهگبارد و به  کته وراثتت و محتیط بتر  ایهدهد 

کوتاه می اندهقامت او دوخت    1«.گرددبرایش 
بته راستتی » ارمایتد  میارزش دعا و نیایش و تهثیر آن بر وجود انسان  یدرباره )ع(حضرت علی

آثتار و عالمتت گتاه بتر شتما اترود آمدنتد )استت، لتا هر هتاکه برای خداونتد ستبحان قهرهتا و عقوبت
که بتال را داتع ن واهتد  یرا به وسیله هاآن،ن وه عباب دیده شد( لا قبل از آن کنید، زیرا  دعا راع 

 2«.شودمیدعا بال راع  یکرد مگر دعا... به وسیله
                                                                            

 48(،  8نیایش )مجموعه آثار  1
یان 1ج ،هدایتة العلتم و غترر الحکتم( یگفتار امیرالمؤمنین)ع( ) ترجمه 2 ، متترجم  سیدحستین شتیخ ا ستالمی، انتشتارات انصتار

 458،  1378، 4قم، ن
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او  در اختیتار ایهب شد و روح لا یش شدمیبه آدمی  ایهدعا و نیایش وجود و ش صیت تاز
گتتاه می کتته ده تجلتتی  کتته درخشتتش آن وصتتب نشتتدنی استتت  در ایتتن درخشتتش روح استتت  گتتبارد 

شتکند و نتابود میا گیترد. نیتایش از یتک طتر  انستان رمیشتود، در ده انستان متؤمن جتای خدا می
که بته جتز میممکن، با   یکشد و تا با ترین درجهمیاو را بر  کند و از طر  دیگر،می برد تا آن جا 
که در پرتو نیایش برای انسان به دست خ  آید. میدا نبیند و این رتبه و منزلتی است 

کنید، زیرا احتیاج به چنین چیزی دارید» گوید  کانت ایلسو  آلمانی می  1«. به خدا توسل پیدا 
که به نیتایش  یدر چهره کمتی حستد و  ،حتا و یفته شناستی ایهپردازنتد تتا انتدازمیکسانی 

 شود.میکی و خیرخواهی نسبت به دیگران دیده شرارت و حا نی
ِ داِء »ارماید  ی این موضوع میامام جعفر صادق)ع( درباره

كلع ُه شفاُء مْ      2« لیَ  بالاعُ اِء فإنعَ
کنتتد و از دعتتا و نیتتایش عتتالوه بتتر تستتکین دردهتتای درون، دردهتتای جستتمی و بیرونتتی را نیتتز متتداوا می

که ما هر روزه با آن برختوردکاهد  این حقیها میاشار مصیبت بینیم کنیم و ااترادی را متیمتی قتی است 
 اند.دعا و نیایش و توسل به منبع ای  الهی سالمت خود را به دست آورده یکه به واسطه

کته  ایهارزش و اهمیت نیایش و دعا از دیدگاه علوم اجتماعی نیز قابل تهمل استت. در جامعت
گرا ختتود را از  ،و بتتا ارتبتتاط بتتا ختتدای توانتتا و منبتتع قتتدرت  یزالتتی انتتدهتمتتردم آن بتتا دعتتا و نیتتایش ختتو 

انتتد، جتتایی بتترای ناامیتتدی و بتته وجتتود آمتتدن احستتاس پتتوچی در ذهتتن آدمتتی، بتتاقی نتتابودی رهانیده
که ایده» نویسد  میماند، دکتر شریعتی در این باره نمی اجتماعی در لناه ادعیه قترار  هایهنگامی 
گزند بمی کته در مستیری نتا بته دل تواه ستیر  هتایحرانگیرند از  سیاستی و روزگتار نابستامان اجتمتاع 
کردمی  3«.کند مصون خواهند ماند و همواره خاصیت زندگی و تحریک را با خود حفظ خواهد 

کته آدمتی میتهثیر دعا و نیایش بر روح و جسم انسان بیان شد نتیجه  یاز آن چه درباره گیتریم 
نتد، مترده استت و زنتدگی او هتیچ ارزش و مفهتومی نتدارد بتا توجته بته بیتت بدون دعا و نیتایش خداو

که   گوید  میزیبای شیخ محمود شبستری 
کتتتتتتز معراتتتتتتت نتتتتتتور و صتتتتتتفا دیتتتتتتد  دلتتتتتتی 

 
کتتتتته دیتتتتتد اوه ختتتتتدا دیتتتتتد   4ز هتتتتتر چیتتتتتزی 

 

گلشن راز، ب  84ای 

                                                                            
 193،  1363، 2مترجم  محمود آذین ار، انتشارات اسکندری، ن آیین زندگی،کارنگی، دیل،  1
کافی 2  217،  اصول 
 357(،  8نیایش )مجموعه آثار  3
گلشن راز، هیجی، شما الدین محمد،  4  53  مفاتیح االعجاز فی شرح 
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 گیرینتیجه
کهنشان مید تحقیق تایج اینن وح انستانی دعتا و نیتایش موجتب تعتالی رکاربرد  گیچگون هد 

   خواهد شد
هتتای رایتتج یکتتی از راههتتای ارتبتتاط صتتمیمی انستتان بتتا ختتدا و بتته عبتتارتی رستتاتر یکتتی از دیالوخ

کتته در متتورد متتتون دینتتی ب رگتتترین ستترمایه  آدمتتی استتت بتترای انستتان بتتا ختتدا دعتتا و نیتتایش استتت 
کته انستان میدرخواست حاجات و نیازها و خواهش نی انجتام توانتد از ستاحت قدستی و رّبتاهتایی 

 ها برآورده شود  یا نشوددهد  حاه آناه حاجت
کتته دعتتا روح عبتتادت استتت و دعتتا و نیتتایش مهمتتترین مکانیستتم  گردیتتد  در ایتتن نوشتتته ثابتتت 
کاتارستتیا و عتتاملی بتترای شتتفایااتن بتته بیمتتاران ایتتران و دردمنتتدان و تستتکینی بتترای آ م  تطهیتتر و 

که بیش از هر عصری هتا و نیاز بته دعتا و نیتایش دارد تتا برخودخواهی درونی انسان عصر امروز است 
کته در آیتات و خواهش های اهریمنی خود لجام زند. تهثیر دعا در ساختار انسان و جهان، به طوری 

روایات هم تصریح شده در هتر امتری بستیار نااتب و متوثر استت. دیتن بتر لایته عبتادت استتوار استت و 
که خود بهترین ع کردن است   وی خداوند است سترین راه به بادت و نزدیکمغز عبادت، دعا 

 یتتک خداستتت. بتتا صتتمیمی وگتتوی گفتتت همتتان و انستتان روح ب تتش تعتتالی کتته نیتتایش و دعتتا
 نهفتته رازی آن از هرکتدام در کته استت الهتی آیتات تجلتی و تبلتور و الهتی معجتون و ملکوتی ترکیب
 خداست اهدرگ به قرب و صعود و سیر و تکامل و ی ارتباطوسیله وبهترین است

 ادبتی و ارهنگتی مکتتوب آثار در از این روی است تعالی حق عظمت و انسان عبودیت نشان
 بته تتر بتیش را خواننتدگان توانتدمی آثتار ایتن در تحقیتق و بررستی. استت یااته آشکاری هایجلوه ما

ه دعتا در زنجیتتربگویتد  و ستازد آشتنا انستانی روح ب تش تعتتالی عنتوان بته نیتایش و دعتا مفهتوم عمتق
کار انسان مؤثر قرار داد که خدا در   ه است.علل و اسباب یکی از علتها و سببهایی است 

د. دعتتا یتتگرامی یشتتود و بتته تبتتاهمیش توجتته نکنتتد دچتتار استتاد یایتتکتته بتته دعتتا و ن یاجتمتتاع
  گرددمیعبادات  یات و ارج و ارتقایت معنویباع  تقو
یگر تفاوت دارنتد و دعتا و نیتایش یکتی از بگوید دعا و نیایش با یکد که است آن بر پژوهش این

 باشد میاز ابداعات انسانی نیست بلکه از تعلیمات خداوند به بندگانش  وموزهای قرانی است آ
کته همتان  و بته زیبتاترین رابطته با ان روح خویش را به عالم غیب متصل نموده تواندمیانسان 

گردد.نیاز مطلق بیه رابطه بنده با خداست دست یااته و برای ورود به درگا   از ان بهره مند 
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