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چکیده
در طول تاريخ، زيباترين و دلنشــين ترين لحظات زندگی انســان مؤمن، دعا كردن به درگاه خداوند 
متعال بوده اســت. تكيه كردن به باالترين قدرت هســتی و توجه به مبدأ وجود، و بی نيازی از ساير 
موجودات، موجب آرامش روحی فرد می شــود. می توان گفت مهم ترين عنصر مشترك بين انسانهای 
دين دار در ادوار مختلف، دعا بوده و هســت، چنان كه زبان گفتگوی همه انســانهای مؤمن در اديان 
مختلف، دعا بوده است و از اين طريق با معبود حقيقی خويش به راز و نياز پرداخته و حوايج خويش 
را از او طلب می كردنــد. در اين مقاله، با مراجعه به متون مقدس و روايات معتبر، اهميت دعا، نقش 
دعــا در زندگی مؤمنان، اخالص در دعا، عنصر زمان و مكان در دعا، دعاهای فردی و اجتماعی، و 
ديگر موضوعات كليدی و عنوانهای مشترك و متفاوت  نيايشی دو دين آسمانی اسالم و يهود، از منظر 

قرآن و عهد عتيق مورد پژوهش قرار گرفته است.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 42/ زمستان 1394

صص 82-68
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مقدمه
دعا در اديان آسمانی از جايگاه خاصی برخوردار 
است و انسانها همواره برای رشد و تعالی فكری و 
روحی خود از طريق دعا با خالق خويش ارتباط 
برقرار نمــوده  و نيازهای خود را بيان می كنند. از 
سويی انسان برای پذيرش دعا در محضر خداوند 
سبحان، بايد شــرايط پذيرش آن را فراهم نمايد. 
در فرهنــگ اديان الهی، نگاه انســان درباره دعا 
با اين رويكرد اســت كه خداوند می فرمايد: اگر 
مرا بخوانيد، قطعًا دعای شــما را اجابت می كنم، 
و اين ســخن خداوند ضمانتی است برای ايجاد 
اعتماد به او، به شرط انجام قوانين الهی و رعايت 
بندگی از ســوی انســان. می توان گفت: دعا در 
طول تاريخ در همه اديان به عنوان رابطه انســان 
با خداوند تلقی مي شود و در بيشتر اديان، ابزاری 
است كه به وسيله آن گسســتگی از جهان الهی، 
از ميان برداشته می شــود و در حقيقت، دعا، در 
رايج ترين معنا، عبارت است از كلمات و نصوص 
ويژه ای كه به كمك آن انسان با ذات الهی ارتباطی 
معنوی برقرار می كند، مانند قديش1 در يهوديت و 
دعاهای نماز در اســالم.2 طبرسی در تفسير آيه 
75 سوره نساء »َواْجَعل لََنا ِمْن لَُدْنَك َولِیًّا َواْجَعل 
لََنا ِمْن لَُدْنَك نَِصیــًرا«، می گويد: اين آيه كريمه، 
نقش و ارزش دعا را روشــن می سازد و نسبت 
عقايد باطل درباره دعا و اينكه دعا بی ثمر است، 
را بيان می كند كــه اگر دعا بی نتيجه بود، خداوند 
از يك سو دعا را ترسيم نمی كرد و از سوی ديگر 
وعده به اجابت آن را نمی داد.3 مهم ترين انگيزه در 
انتخاب موضوع آن است كه دعا همواره در سير 
تاريخی اديان از مهم ترين نيازهای اساسی انسان 
شمرده شده اســت و تنها راه نجات او در هنگام 
Qaddish« .1« در لغت یعنی تقدیس؛ یك قسم دعای یهودی است 

که مضمون آن، ستایش خداوند و تقدیس نام پروردگار است.
2. »دعا از سه منظر«، ص68.

3. مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج3، ص198.

شدايد و سختيهای دنيا و مهم ترين و راحت ترين 
طريق ارتباط او با خداوند اســت كه با خشوع و 

فروتنی در برابر خداوند انجام می پذيرد.
از عوامل مهم در جلــب امداد غيبی برای كمك 
و يــاری كردن مؤمنان در قرآن و عهد عتيق، دعا 
و درخواســت از خداوند اســت. در قرآن كريم، 
مسلمانان برای پيروزی در جنگ بدر از خداوند 
اســتمداد می كنند: »ِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَّکْم َفاْسَتَجاَب 
ــَن الَْماَلئِکِة ُمْرِدِفین«،4  کم بَِألٍْف ِمّ لَکْم َأِنّی ُمِمدُّ
همچنين طالوت فرمانروای بنی اسرائيل، از خداوند 
ا بََرُزوا لَِجالُوَت  درخواست پيروزی می كند: »َولَمَّ
َوُجُنوِدِه َقالُوا َربََّنا َأْفِرْغ َعَلیَنا َصْبًرا َوَثِبّْت َأْقَداَمَنا 
َوانُصْرنَا َعَلی الَْقْوِم الْکاِفِریَن«.5 در عهد عتيق نيز 
نجات بنی اســرائيل از يوغ فرعون و رهايی آنان 
از بردگی مصريان، در نتيجه استغاثه و دعای قوم 
دانسته شده اســت: »يَُهَوه گفت: هر آينه مصيبت 
قوم خود را كه در مصرند ديدم و استغاثه ايشان را 
از دست سركاران ايشان شنيد؛ زيرا غمهای ايشان 
را می دانم«6 و در ادامه آمده اســت: »اآلن اينك 
استغاثه بنی اســرائيل نزد من رسيده است و ظلم 
مصريان بر ايشــان را ديده ام. پس اكنون بيا تا تو 
را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنی اسرائيل را از 
مصر بيرون آوری«.7 همچنين به دعای اشخاصی 
چون موسی، داود، ســليمان، عزرا و نحميا برای 
نجات قوم نيز اشاره می كند. آبراهام جاشوئاِهِشل 
در مقالــه ای با عنوان »درباره دعا« می نويســد: 
»ما دعا می كنيم بــرای آنكه دعا كنيم ... من دعا 
می كنم؛ زيــرا نمی توانم دعا كنــم ... . ما دعای 
قديش را بر زبان می آوريم: مجلل و مقدس باد نام 
بزرگ او در سراسر جهان كه براساس اراده خود 
آفريده است. اميد ما تحقق و واقعيت بخشيدن به 

4. انفال، 9.
5. بقره، 25٠.

6. خروج، 3: 7.
7. خروج، 3: 9و1٠.
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تقديس نام او در اينجا و اكنون است«.8 اما نكته 
قابل تأمل هنگام دعا، زبان دعا اســت كه تاريخ 
شــكل گيری آن بنابر متون مقدس قرآن و تورات 
به هبوط حضرت آدم)ع( بازمی گردد؛ از جمله در 
قرآن كريم آمده اســت كه حضرت آدم)ع( با چه 
كلماتی احســاس درونی خود را به زبان آورد و 
به سوی خدای خويش بازگشت: »َفَتَلقَّیٰ آَدُم ِمن 
بِّــِه کِلَماٍت َفَتاَب َعَلیِه«.9 در تاريخ انبيای الهی،  رَّ
شاهد نيايشها و طلب آمرزشهای بسيار از خداوند 
هســتيم كه در ادامه به برخی از اين موارد اشاره 
می شود. سؤالی كه اين مقاله به دنبال پاسخ به آن 
است، اين اســت كه مفهوم دعا در اديان آسمانی 
اســالم و يهود چيست و با چه كيفيت و شرايطی 
بايد اجرا گردد، تا از ســوی خداوند مورد تأييد 

قرار گيرد؟

معنای دعا
دعا، مصدر عربی اســت و به معنای فراخواندن، 
ياری خواستن، نيايش كردن، عبادت و بندگی و 
ستودن پروردگار به كار رفته است.10 دعا، طلب 
از وجود برتر برای نجات از سختيها و رسيدن به 
درخواستها اســت.11 در جايی ديگر اصل دعا را 
درخواست كردن از چيزی می دانند برای حركت 
يا ميل و رغبت به ســمت كسی بر حسب نياز كه 
اين معنا در تركی به چاغرماق و در فارســی به 
دعوت كردن و خواندن تعبير می شــود.12 دعا، در 
كتب لغت به معانی مختلفی آمده است: استغاثه؛13 
ميل و رغبت به ســوی خداوند و درخواســت 

8. »دعا از سه منظر«، صص76و77.
9. بقره، 37.

10. لسان العرب، ج4، ص359.
11. شرح و تفسير دعای مكارم االخالق، ص17.

12. التحقيق فی كلمات القرآن الكريم، ج3، ص2٠5.
13. لسان العرب، ج4، ص359.

حاجت از او در هنــگام گرفتاری و پناه بردن به 
او؛14 طلب و سؤال؛15 نيايش؛ درخواست حاجت 
از خداوند در هنگام گرفتاری و پناه بردن به او.16 
ابن فارس می نويسد: »دعا يك معنی اصلی دارد و 
آن ميل دادن چيزی به سوی خود با صدا و گفتار 
است«.17 گذشته از معنای لغوی، دعا در قاموس 
اهل دل معنای خاصــی دارد و آن حالت روحی 
است كه ميان انسان و معبودش رابطه انس ايجاد 

می كند و او را در جاذبه ربوبی قرار می دهد.18
بــا اين همه، معنای اصلی دعــا، خواندن و صدا 
كردن و كسی را با ادا و كالم متوجه خويش كردن 
است.19 در لسان العرب آمده است: »دعا الرجل، 
ای ناداه«.20 اما در اصطالح عبارت است از: خدا 
را خواندن و رابطه برقرار كردن با او، اعم از اينكه 
متعلق اين خواندن و غرض دعا كننده »رازگويی 
و اقرار« باشد يا »ســتايش، تعميد و تسبيح« يا 
»طلب و درخواســت حوايج مــادی« يا »طلب 
آمرزش گناه و استغفار« يا هر چيز ديگر. چنان كه 
در نفايــس الفنون آمده اســت: دعا، طلب كردن 
حاجت اســت از حضرت باری تعالی به تضّرع و 
اخالص و گاهی غــرض از دعا، فقط مدح و ثنا 
است كه بيشتر ادعيه خواص و اوليا كه از ماسوی 

اهلل اعراض نموده اند، از اين قبيل است.21
كلمه دعا و مشــتقات آن ماننــد )داعی و ...( در 
قرآن كريم، 142 مرتبه و به معانی مختلفی به كار 
رفته است، از جمله: استمداد، فريادرس جستن و 
ْن لََنا َما  كمك خواســتن: »َقالُوا اْدُع لََنا َربََّك ُیَبیِّ

14. مفردات الفاظ القرآن، ص315.
15. تاج العروس من جواهر القاموس، ج4، صص126و127.

16. صحاح اللغه، ج4، ص2337.
17. معجم مقاييس اللغه، ج2، ص279.

18. لسان العرب، ج4، ص362.
19. معجم مقاييس اللغه، ج2، ص279.

20. لسان العرب، ج14، ص258.
21. نفايس الفنون، ص128.
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ْحَمَن  لَْونَُها«؛22 نفرين: »ُقِل اْدُعوا اهلَل َأِو اْدُعوا الرَّ
َأیًّا َما َتْدُعــوا«؛23 گاهی برای افاده مفهوم دعا از 
واژه »صالة« استفاده شده است و عبارت »صليُت 
عليه«، به معنای برای او دعا كردم، آمده است،24 
ُرُهْم َوُتَزکیِهم  مانند: »ُخْذ ِمْن َأْمَوالِِهْم َصَدَقًة ُتَطِهّ
بَِها َوَصــِلّ َعَلیِهْم«؛25 تشــويق و ترغيب كردن: 
ِم َو یْهِدی َمن یَشــاُء  ــالَ »َواهللُ یْدُعو ِإلَی َداِرالسَّ
ِإلَی ِصَراٍط مُّْســَتِقیٍم«؛26 كمك خواســتن: »َوِإن 
لَْنا َعَلیَٰعْبِدنَا َفْأُتوا بُِســوَرٍة  ا نَزَّ مَّ کنُتْم ِفی َریٍب ِمّ
ْثِلِه َواْدُعوا ُشــَهَداَءکم ِمّن ُدوِن اهلِل ِإن کنُتْم  ن ِمّ ِمّ
ُســوِل  َصاِدِقیَن«؛27 خواندن: »الَّ َتْجَعُلوا ُدَعاَء الرَّ

بَیَنکْم کُدَعاِء بَْعِضکم بَْعًضا«.28

دعا در اسالم
دعا در زندگی همه مؤمنان مذاهب اســالمی از 
اهميــت و جايگاه وااليی برخوردار اســت و از 
اركان اساســی و بنيادين اعتقــادات مذهبی آنها 
محسوب می گردد. مالك بن انس درباره اهميت 
دعا نــزد پيامبر اســالم)ص( می گويــد: پيامبر 
اكرم)ص( در دعا چنان دســت برمی داشــت كه 
ســپيدی زير دست وی ديده می شد و به انگشتان 
اشــارت نكردی، و عمر می گويــد: چون پيامبر 
دســت به دعا برمی داشت آن را باز نگردانيدی تا 
آن گاه كه بر صورت ماليدی.29 همچنين قرآن كريم 
در زمينه اهميت و نقش دعا در زندگی مسلمانان 
می فرمايد: »ُقْل َما َیْعَبُأ بُِکْم َربِّي لَْواَل ُدَعاُؤُکْم َفَقْد 

22. بقره، 69.
23. اسراء، 11٠.

24. مفردات الفاظ القرآن، صص49٠و491.
25. توبه، 1٠3.
26. یونس، 25.

27. بقره، 23.
28. نور، 63.

29. احياء علوم الدين، ص664.

ْبُتْم َفَسْوَف َیُکوُن لَِزاًما«.30 در اين آيه خداوند  َکذَّ
متعال با عنوان »رب« ياد شــده كه نشان دهنده 
ارتباط نزديك عنصر دعا با موضوع ربوبيت است 
و روشن اســت كه با وجود اعتقاد به ربوبيت او 
اســت كه می توان به سويش، روی آورد و بدون 
اعتقاد به پروردگار حق تعالی، دعا محقق نمی شود 
و از طرفی دعا خود، عاملی بسيار مهم و مفيد در 
تقويت اين عقيده در جان مؤمن است و مالحظه 
می شود كه در آغاز اكثر دعاهای قرآنی، خداوند 
بزرگ با عنــوان »ربنا« و مانند آن مخاطب قرار 
گرفته و محل سؤال و طلب واقع شده است، مانند: 
»َربََّنا َأْفِرْغ َعَلیَنا َصْبًرا َوَثِبّْت َأْقَداَمَنا َوانُصْرنَا َعَلی 

الَْقْوِم الْکاِفِریَن«.31
به برخی اوقات براي دعا كردن اشاره شده است 
كه انســان می تواند در چنين اوقاتی، رابطه خود 
را با خداوند مســتحكم كند و به پذيرش دعای 
خويش توســط او بيشتر اميد داشــته باشد و از 
سويی دعا در چنين اوقاتی نشانه كمال ادب دعا 
كننده در پيشــگاه خداوند اســت، برای نمونه به 
مهم ترين آنها اشــاره می شود: دعا در نيمه شب و 
سحرگاهان: »َوبِاْلَْسَحاِر ُهــْم َیْسَتْغِفُروَن«؛32 »در 
ســحرگاهان به طلب استغفار مشــغول اند«؛ دعا 
بين اذان و اقامه: انس بن مالك می گويد: رســول 
اكرم)ص( فرموده اســت: دعا بيــن اذان و اقامه 
رد نمی شــود، پس دعا كنيد؛33 دعا در نماز: در 
صحيح مسلم آمده است: نزديك ترين حالت بنده 
به پروردگارش در حالت سجود است كه پيشانی 
خويش را به آســتانه عبوديت در سجده بر زمين 
نهاده است، پس در آن بسيار دعا كنيد؛34 دعا در 

30. فرقان، 77.
31. بقره، 25٠.

32. ذاریات، 18.
33. سنن الكبری، ج6، ص22.

34. صحيح مسلم، ج4، ص2٠٠.
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روز جمعه: از مهم ترين ويژگيهای روز جمعه اين 
است كه خداوند آن را بر ساير روزها برتری داده 
و دعا كردن در اين روز مبارك نزد خداوند بسيار 
اهميت دارد؛ دعا در روزها و اعياد مهم اســالمی 
ماننــد عيد قربان، ايام ماه مبارك رمضان به ويژه 
شبهای قدر، عيد فطر و روز عرفه: اهميت دعا در 
چنين ايامی می تواند به دليل اجتماع مسلمانان در 
كنار هم و اتحاد و يكپارچگی جهان اسالم باشد.

دعا را می توان به دو نوع مأثور و غيرمأثور تقسيم 
كرد. دعاي مأثــور، يعني منقول از پيامبر)ص( و 
امامان)ع( يا حديث قدســی. دعــای غيرمأثور، 
يعنــي دعايی كه دعا كننده هنــگام دعا از خود 
انشــا می كند و يا از شخص ديگری رسيده و دعا 
كننده آن را بــر زبان می آورد.35 عالمه طباطبايی 
دعا را به دو دسته تقسيم می كند: يك قسم دعای 
حق كه مربوط به خدا است و هرگز از استجابت 
تخلف ندارد و قســم ديگر دعــای باطل كه به 
ســوی هدف اجابت هدايت نمی شود، مانند دعا 
و خواندن كســی كه دعا را نمی شنود و يا قدرت 
بر استجابت آن را ندارد.36 پيامبر اسالم)ص( دعا 
را برگزيده ترين عبادت خوانده و فرموده اســت: 
»الدعــاُء مُخ العباده«.37 دعا از ديدگاه قرآن، تنها 
بــا راز و نياز خالصانه خداوند و بر مبنای توحيد 
معنا پيدا می كند و مورد اســتجابت قرار می گيرد: 
وَء«.38 ْن ُیِجیُب الُْمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَیْکِشُف السُّ »َأمَّ

در قرآن كريم خداوند به دعا كردن بسيار ترغيب 
می فرمايد: »َوَقاَل َربُّکُم اْدُعوِنی َأْسَتِجْب لَکْم ِإنَّ 
الَِّذیَن یْســَتکِبُروَن َعْن ِعَباَدِتی َســیْدُخُلوَن َجَهنََّم 
َداِخِریَن«.39 همچنين در سوره فرقان آمده است: 

35. مفتاح الفالح، ص71.
36. تفسير الميزان، ج11، ص439.

37. ارشاد القلوب، ج1، ص148؛ عدة الداعی، ص29.
38. نمل، 62.
39. غافر، 6٠.

ْبُتْم  »ُقــْل َما َیْعَبُأ بُِکْم َربِّي لَــْواَل ُدَعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ
َفَسْوَف َیُکوُن لَِزاًما«40 و در جای ديگر می فرمايد 
كه اجابت دعا تنها از طرف خود او ممكن است: 
»َوِإَذا َســَألَك ِعَباِدی َعِنّی َفِإِنّــی َقِریٌب ُأِجیُب 
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتِجیُبوا لِی َولْیْؤِمُنوا بِی  َدْعَوَة الدَّ
لََعلَُّهْم یْرُشــُدون«.41 بنابراين كفار را به دليل آنكه 
نيازهای خود را به بتان بی جســم و روح عرضه 
می كردند و به آنها متوســل می شــدند، سرزنش 
می فرمايد: »ِإن َتْدُعوُهْم اَل یْســَمُعوا ُدَعاَءکْم َولَْو 
َســِمُعوا َما اْســَتَجابُوا لَکْم َویْوَم الِْقیاَمِة یکُفُروَن 
بِِشــْرککْم َواَل یَنِبُّئك ِمْثُل َخِبیٍر«.42 پس انســان 
برای هدايت يافتن و سرانجام نيك داشتن، نياز به 
پاسخ گفتن دعوت خداوند دارد. امام علی)ع( به 
امام حسن)ع( می فرمايد: »يا بنی و اعلم ان الذی 
بيده خزائن الســماوات و االرض قد اذن لك فی 

الدعاء«.
يكي از داليل روشــن دعا و نيايش، حی يا زنده 
بودن خداوند است. نيايشگر وقتی به دعا و راز و 
نياز می پردازد، می داند كه خداوند متعال صدايش 
را می شــنود و به دعايش پاسخ خواهد داد و با 
اين ديدگاه است كه انسان دستهای ناتوان خويش 
را عاجزانه به ســمت معبودش دراز می كند، تا از 
رحمت وســيعش بر او ببارد. همچنين احساس 
نياز به خداوند، از ديگر داليلی است كه انسان به 
دعا و نيايش می پردازد. پيامبر)ص( درباره حس 
نياز به خداوند می فرمايد: »اللهم احينی مسكينا و 

امتنی مسكينا و احشرنی فی زمره المساكين«.43
انســان برای رســيدن به اصل خويش و كاهش 
فاصله ايجاد شــده بين خود و خداوند، به دعا و 
نيايش می پردازد و می كوشــد تا از اعمال ناپسند 

40. فرقان، 77.
41. بقره، 186.
42. فاطر، 14.

43. عوالی اللئالی، ج1، ص39.
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كه مرتكب شده اســت، دوری گزيند و در برابر 
مالــك خويش با رويی باز قــرار گيرد. بنابراين 
اهميت و نقش دعا در اديان ابراهيمی به خصوص 
دين اســالم، بســيار پررنگ و تأثيرگذار است و 
حقيقت دعا و نيايش نيز، »ســخن گفتن با خدا« 
و »درخواســت كردن از او« است و اگرچه دعا 
ســخن گفتن و درد دل كردن با خدا است، سخن 

گفتن با خود و جامعه نيز هست.44
اجابت و اســتجابت به يك معنا هســتند كه در 
استجابت طلب اجابت و پاسخ مورد نظر است.45 
اين كلمه از ريشه »ج و ب« به معنای قطع كردن 
و بريدن اســت46 و أجاب، يُجيب به معنای پاسخ 
و جواب دادن است.47 همچنين در فرهنگ قرآنی 
هرگاه »سميع« به دعا اضافه شود، به معنای اجابت 
كننده است.48 اجابت شــوق بنده به دعا است و 
با اصرار و پافشــاری، به اجابت دعا می رسد و 
نشانه های اجابت همچون شور، وجد، تپش قلب، 
گريه و فريادهای ناخواسته، نويد دهنده آن است 

كه دعا به اجابت رسيد.49
پذيــرش و اجابــت دعا نيز شــرايط و آدابی به 
همــراه دارد كه رعايت آنها، اجابت دعا را ممكن 
می ســازد و عدم انجام اين آداب، ممكن است در 
عدم پاسخ گويی به دعا اثرگذار باشد. گاهی ممكن 
است استمرار بر دعا، شرط اجابت آن باشد. امام 
علی)ع( افرادی را كه در هنگام سختيها خداوند را 
می خوانند و از كردار بد خويش، پشيمان می شوند 
و هنگامی كه به آسايشــی می رسند، خداوند را 
فراموش می كنند، سرزنش كرده و می فرمايد: »اگر 
بيمار شود، پشــيمان گردد و اگر تندرست باشد، 

44. جامعه سازی قرآنی، ص192.
45. مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج2، ص538.

46. مفردات الفاظ القرآن، ص21٠.
47. اساس البالغه، ص68.

48. تفسير كنز الدقائق و بحر الغرائب، ج3، ص86.
49. نيايش، ص48.

احســاس امنيت می كند و به لهــو می پردازد، به 
هنگام ســالمت مغرور است و به هنگام گرفتاری 
نااميد. اگر باليی به او برســد، همچون بيچارگان 
دعا می كند و اگر آســايش و وسعت به او برسد، 
همچون مغروران از خدای روی می گرداند. نفس، 
او را در امور دنيا به انجام آنچه گمان دارد وادار 
می كند، ولــی در امور آخرت به آنچه يقين دارد، 

اعتنا نمی كند«.50
اگرچه اجابت يكی از مهم ترين فوايد دعا است و 
حتی در مواردی هدف اصلی دعا به نظر می رسد، 
اما هدف اصلی نيست، از اين رو، پيشوايان دين، 
در بيشــتر دعاها و مناجاتهای خويش، به دنبال 
راز و نياز و گفتگو با معبود بوده اند، تا عبوديت و 
بندگيشان را در زيباترين واژگان اظهار نمايند. با 
اين همه، مهم ترين ركن دعا، اعتقاد به اجابت آن 
اســت كه بدون چنين باوری، فرد انگيزه ای برای 

دعا كردن ندارد و اميدوار به اجابت آن نيست.
مهم ترين عواملی كه در اجابت دعا مؤثر هستند از 
اين قرارند: 1. ايمان به ربوبيت حق تعالی 2. ايمان 
به قرب خداوند؛ در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده 
اســت: »و نَحُن َأْقَرُب ِإلَیِه ِمْن َحْبِل الَْوِرید«51 و 
»َونَْحُن َأْقَرُب ِإلَیِه ِمنکْم«.52 3. عقيده به سميع و 
بصير بودن خدا؛53 برخي از دعاهای معصومان)ع( 
كه از قرآن الهام گرفته اند، با عبارت »يا ســميع 
الســامعين و يا ابصر الناظرين« آمده اند. 4. توجه 
به قدرت الهی؛ در مناجات مسجد كوفه حضرت 
اميرالمؤمنين)ع(، آشكارا به اين مطلب اشاره شده 
اســت: »موالی يا موالی أنت المولی و أنا العبد. 
أنــت المالك و أنا المملــوك ... أنت العزيز و أنا 
الذليل ... أنت الخالق و أنا المخلوق ... أنت القوی 

50. نهج البالغه، حكمت 15٠.
51. ق، 16.

52. واقعه، 85.
53. غافر، 2٠.
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و أنــا الضعيف«.54 دعا كننده بايد معتقد به اراده و 
قدرت بی چون  و چرای الهی باشد و ايمان داشته 
باشــد به اينكه اراده خداوند در تحقق هر امری، 
به همان صورت كه اراده اش باشــد، بی واسطه يا 
با واســطه، دفعی يا تدريجی، محقق خواهد شد 
و اين حقيقت را خداوند متعال به بهترين شــكل 
بيان می فرمايد: »ِإنََّما َأْمُرُه ِإَذا َأَراَد َشیًئا َأن یُقوَل 
لَُه کــن َفیکوُن«.55 5. اضطــرار؛ مهم ترين عامل 
برای بريدن از غيرخدا اســت كه به معنی احتياج 
و اجبار نيز آمده اســت.56 آيه  62 سوره  نمل به 
اين مطلب اشــاره دارد: »َأمَّن یِجیُب الُْمْضَطرَّ ِإَذا 
وَء َویْجَعُلکْم ُخَلَفاَء اْلَْرِض«.57  َدَعاُه َویکِشُف السُّ
امام صادق)ع( نيز در اين باره می فرمايد: »وقتی 
يكی از شما بخواهد دعايش مستجاب شود، الزم 
اســت از تمام مردم منقطع و مأيوس گردد و غير 
از خدا به كســی نظر نداشته باشد. وقتی خداوند 
چنين حالتی را در بنده ببيند، دعای او را اجابت 
خواهد كرد«.58 6. اخالص در دعا؛ به گفته برخی 
»اخالص اكسيری است كه هر عملی را ملكوتی 
می كند و از دسترس شيطان دور می دارد. اخالص 
قرقگاهی اســت كه هيچ ابليس و شيطانی به آن 
نزديك نمی شود و شــعاع ميدان وسوسه های او 

آنجا را تهديد نمی كند«.59
از طرفی ديگــر عواملی چــون دل به غير خدا 
بستن، كوشــش نكردن، آلوده به صفات ناپسند 
اخالقی بودن، مخالفت كردن با سنتهای الهی، عدم 
پرداخت حقوق ديگران، عدم شايستگی و نداشتن 
قابليت، و طی نكــردن راههای طبيعی و قانونی، 

54. البلد االمين، ص319.
55. یس، 82.

56. قاموس قرآن، ج4، ص178.
57. نمل، 62.

58. مصباح الشريعه، ص134.
59. تفسير موضوعی قرآن كريم، ج5، ص265.

از جمله موانع اســتجابت دعا هستند كه بايد رفع 
شوند، تا زمينه اجابت فراهم گردد. مهم ترين موانع 
اســتجابت دعا، عالوه بر نكات ياد شده، عبارتند 
از: 1. تنافــی با ســنتهای آفرينــش؛ دعا نبايد 
برخالف سنتهای الهی كه بر پايه حق و حكمت بنا 
شده است، باشد، براي مثال خداوند برای هريك 
از انســانها اجلی قرار داده است كه با فرارسيدن 
ٍة َأَجٌل َفِإَذا  زمان آن، گريزی نيســت: »َولِکِلّ ُأمَّ
َجاَء َأَجُلُهْم اَل یْسَتْأِخُروَن َساَعًة َواَل یْسَتْقِدُموَن«.60 
بنابرايــن اگر كســی دعا كند كــه خداوند به او 
عمری بی پايان بدهد، چنين خواسته ای به معنای 
تعطيلی در قانونی قطعی الهی، و مانع اســتجاب 
دعا است. 2. تزاحم دعاها؛ گاهی شخصی كه از 
ستم ديگری به ســتوه آمده، عليه او دعا می كند 
و از خداونــد انتقام خود را درخواســت می كند، 
ولی همين شــخص ممكن است به خاطر ستمی 
كــه خود به ديگری كرده، مــورد غضب خداوند 
قرار گرفته باشــد. همين تزاحــم دعاها می تواند 
مانع اســتجابت گردد. امام صادق)ع( می فرمايد: 
»هرگاه شخصی مورد ســتم ديگری واقع شود، 
ســپس عليه او از درگاه خداوند تقاضای انتقام 
كند، خداوند می فرمايد: شــخص ديگری هست 
كه ادعا دارد از ســوی تو مظلوم واقع شده و بر 
تو نفرين می كند، اگــر می خواهی تا دعای تو را 
دربــاره او و دعای او را در حــق تو به اجابت 
رســانم وگرنه هيچ يك را برآورده نمی كنم، تا از 
عفو خود شما را بهره مند سازم«. 3. عدم قابليت؛ 
مانند داستان پسر حضرت نوح)ع(: »َقاَل یا نُوُح 
ِإنَُّه لَیَس ِمْن َأْهِلك ِإنَُّه َعَمٌل َغیُر َصالٍِح َفاَل َتْسَألِْن 
َمــا لَیَس لَك بِِه ِعْلٌم ِإِنّــی َأِعُظك َأن َتکوَن ِمَن 
به واسطه ها؛ حضرت  الَْجاِهِلیَن«.61 4. بی توجهی 

60. اعراف، 34.
61. هود، 46.
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اميرالمؤمنين)ع( می فرمايد: »نبايد يكی از شــما 
بگويد: خدايا از فتنه و آزمايش به تو پناه می برم؛ 
زيرا كسی نيست كه گرفتار فتنه نباشد، ولی كسی 
كه پناه می برد، بايد از فتنه های گمراه  كننده به خدا 
پناه ببرد؛ چون خداوند سبحان می فرمايد: بدانيد 
مال و فرزندان شــما فتنه اســت، و معنی آن اين 
است كه خدا آنها را به مال و فرزندان می آزمايد، 
تا خشنود از ناراضی آشكار شود، اگرچه خداوند 
به آنها آگاه تر از خودشــان اســت، اما به خاطر 
آنكه اعمالی كه ســزاوار ثواب اســت، از آنچه 
مستحق عقاب اســت، پديد آيد«.62 5. نااميدی 
در دعا؛ كســی كه از استجابت دعا مأيوس باشد، 
دعايش مســتجاب نمی شود.63 در حديثی از امام 
سجاد)ع( گناهانی كه موجب قطع اميد از خداوند 
می شوند، چهار چيز اســت: نااميدی از گشايش 
خداوند، دلسردی و قطع اميد از رحمت خداوند، 
اعتماد و اطمينان به غير خــدا، و تكذيب وعده 
خداوند.64 6. دعاهای شــخص ظالم؛ انسان بايد 
برای به اجابت رســيدن دعايش، خود را خالص 
برای خداوند گرداند و هر آنچه را كه موجب دفع 
و رد دعا می گــردد، از خويش دور كند كه ظلم 
در حق ديگران و ظالم بودن از اســباب رد دعا 
هســتند و فرد بايد آنها را از خويش دور سازد، 
تا دعايش در محضر حضرت سبحان مورد توجه 
قرار گيرد. 7. عدم صــدق نيت؛ در الكافی آمده 
است كه مردی از بنی اسرائيل 30 سال دعا می كرد 
و مستجاب نمی شد، تا اينكه از خداوند علت رد 
دعايش را پرسيد، و در رؤيا به او گفتند: در حالی 
كه دعا می كنی، زبان فحاشــی، دلی دنياپرست و 
ناپاك و نيتی دروغ و بدون خلوص داری و الزمه 

62. نهج البالغه، حكمت 93.
63. دعاها و تهليالت قرآنی، ص2.

64. معانی االخبار، ص271.

اجابت دعا اين اســت كه همه آنها را ترك كنی و 
نيتی خالص و پاك برای خداوند داشته باشی. آن 
مرد چنين كرد و خداوند متعال در پاسخ دعايش 
پسری به او عنايت فرمود.65 8. ترك امر به  معروف 
و نهی از منكر؛ حضرت اميرالمؤمنين)ع( در نهج 
البالغه می فرمايــد: »ال تَتُرُكوا اأَلمَر بِالمعُروِف َو 
َّی َعَليُكم ِشراُرُكم ثُمَّ تَدُعوَن  النَّهَی َعِن الُمنَكِر فَيَُول
فاََل يَستَجاُب لَُكم«.66 9. گناه؛ امام علی)ع( در اين 
باره می فرمايد: »توقع اجابت دعا را نداشته باش 
و حال آنكه با گناهانت راه اجابت را بسته ای«.67 
10. پرداختن به مشــاغل حرام؛ آن حضرت در 
اين باره نيز می فرمايد: »افرادی كه اسرارشان را 
نزد ســتمكاران فاش نمايند، يا گزمه و همكاران 
داروغه يا نوازنده ساز، نقاره چی و دهل زن باشند، 

گناه ايشان مانع اجابت دعايشان می شود«.68

دعا در یهودیت و کارکردهای آن
دعا، يــا براخــوت )Berakhot( در يهوديت، 
ارائه، تقاضا، اعتراف، نيايش يا شــكرگزاری به 
خداوند اســت و با الفاظ مختلفــی مثل عميدا و 
تِفيال شناخته می شود. بيشترين واژه معمولی برای 
دعا، تِفيال است. اين واژه متناظر با كلمه هيت پَلِل 
 ،)To think( 69 و به معنای تفكر)Hitpallel(
 ،)Judge( قضاوت ،)Entreat( التماس كــردن
و شــفاعت كردن )Intercede( است.70 عميدا 
به معنای ايســتادن، نيايشی يهودی است كه دربر 
دارنده 18 دعای شــكرگزاری است. اين دعاها، 
هسته اصلی ساختار هريك از سه مراسم مذهبی 

65. الكافی، ج4، ص11.
66. نهج البالغه، نامه 47.

67. غرر الحكم و درر الكلم، ص92.
68. قاموس نهج البالغه، ج3، ص648.

69. اول پادشاهان، 42: 8.
70. the Oxford Dictionary of World Religions, P.959.
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روزانه يهوديت است. همچنين تحت عنوان ِشُمونه 
عسرِه )Shemoneh Esreh( به معنای هيجده 
 )Ha tefillah( يا در منابع تلمودی، هــا تِفيال
آمده است.71 در كتاب مقدس، مفهوم دعا مبتنی بر 
اين عقيده است كه خداوند وجود دارد، می شنود و 
پاسخ می دهد؛ يعنی او يك خدای شخصی است.72

دعــا و نيايش در زندگی همه انســانها در طول 
تاريخ، عصاره و اساس زندگی روحانی انسان و 
ارتباط او با عالم غيب و مظهر نياز به درگاه عالم 
الوهيت است و بدون در نظر گرفتن آيين يا مراسم 
خاصی، شــامل هرگونه سخن گفتن با خداوند و 
توجه انســان به او اســت. »پس در روز تنگی 
مــرا بخوان تا تو را خالصی دهــم و مرا تمجيد 
بنمايی«.73 يهوديان معتقدند تنها قومی هستند كه 
خداوند به آنها نزديك است و هر وقت بخواهند، 
می توانند دعا كنند. در سفر تثنيه درباره اين باور 
آمده است: »كدام قوم بزرگ است كه خدا نزديك 
ايشــان باشد، چنان كه يَُهَوه خدای ما است در هر 
وقــت كه نزد او دعا می كنيم؟«.74 در مجموع دعا 
در تصــورات كتاب مقدس بــه عنوان يك حلقه 
اتصال معنوی بين انسان و خدا است و يك وسيله 
بزرگ اســت برای اصالح و رهايی بشر كه حتی 
ســزاوارتر از شــهادت و كمال اخالقی است.75 
آبراهام جاشوئاِهِشل در تعريف دعا می گويد: دعا 
كردن، محافظت از يك كالم است و محبت كردن 
به هدفی اســت كه به خدا منتهی می شــود، كالم 
محكم و پرقدرتی كــه در اوج قرار دارد ... دعا 
انگيزه نيست، بينش است، بينشی كه نسبت به راز 
هســتی ما را قادر به دعا كردن می كند.76 هرمن 

71. “Amidah”, P.838.
72. “Prayer”, P.978.

73. مزمور، 5٠: 15.
74. تثنیه، 4: 7.

75. “Prayer”, P.978.
76. Between God and Man, P.213.

 ووك نويسنده يهودی معتقد است: دعا و نيايش، 
با يك قالب سراسر متوجه خدا، معمواًل لحظاتی 
نورانی در زمان نامعلومی برای انســان به ارمغان 
مــی آورد. اين لحظات نورانی، انســان را مرتبط 
با عالم نور و پاكی و عالــم الوهيت می كند؛ اين 
لحظات نورانی، پاداش يك عمر نيايش و دعا و 

نماز است.77
درباره ســير تاريخی دعا در كتاب ســيری در 
تلمود چنين آمده اســت: دعا، در دوره معبد اول 
خودجوش بوده و انسان بنابر ضرورت به درگاه 
خداوند دعا می كرد و در هر مكانی می توانســت 
اين كار را انجام دهد و يا هنگام ســختيها نيز به 
معبــد رفته و به نيايــش می پرداخت و در دوره 
معبد دوم ضرورت وجود يك نســخه رسمی از 
دعاها آشــكار شد و بعد از اسارت بابلی و ايجاد 
مشكالت زبانی و محتوايی برای دعا كردن، مجمع 
كبير دعای مشخصی را كه بازتاب آرزوهای قوم 
يهــود بود، تأليف كرد و اين دعا از 18 بركت بود 
كه هريك درباره نيازها و اســتغاثه های گوناگون  
است و مجموع اين دعاها نيز به ِشُمونه ِعسِره يا 
فقط به تِفيال )دعا( معروف اســت كه بخش اصلی 

كتابهای دعايی يهود را تشكيل می دهد.78
يهوديان در زمانهای مختلــف دعاهای متفاوتی 
دارند. در يك مفهوم گســترده می توان گفت كه 
دعا شــامل هرگونه سخن گفتن و توجه  انسان به 
 خداوند اســت. در اينجا موضوع بحث، مخاطب 
قرار دادن خداوند به صورت درخواســت، تمنا 
و تضّرع اســت كه به معنای دعا اســت و دعاها 
عبارتند از: درخواســت كــردن، مباحثه و عتاب 
دوســتانه كردن به اعتراف، تفكــر روحانی، در 
خلســه و تجديد خاطره فرو رفتن، شكرگزاری، 

77. This Is My God, P.124.
78. سيری در تلمود، صص155و156.

76

م 
ده

یاز
ل 

سا
13

94
ن 

ستا
زم

-4
2 

ره
ما

ش



ستايش، تقدير و شــفاعت.79 برخی دعاها برای 
عطا و بخشش الهی به كار می روند مانند: 1. خدا 
به آنها می بخشد و اجابت می كند 2. خدا در اموال 
دعا كننده تغيير ايجــاد می كند. دعاهای ديگری 
نيز وجود دارد كه در آنها چيزی مطالبه می شود، 
مانند طلــب لطف، رحمت و نجــات و يا طلب 
روشنفكری و هدايت. دعاهايی كه در آن روحيه 
قوم شــناخته می شود: »موســی نزد يَُهَوه خدای 
خــود تضّرع كرده گفت: ای يَُهَوه چرا خشــم تو 
بر قوم خود كه با قوت عظيم و دســت زورآور از 
زمين مصر بيرون آورده ای، مشتعل شده است؟«80 
اين دعاها همراه با ناله و زاری هســتند و چهره 
خوبی برای قوم ترســيم می كنند، اما دعاهايی با 
فرياد و استغاثه هستند كه در آنها ندامت و جبران 
اشتباه نمايان اســت. دعاهای شخصی هم وجود 
دارد، مانند: »برای شيث نيز پسری متولد شد و او 
را اَنوش ناميد. در آن وقت به خواندن اســم يَُهَوه 
شــروع كردند«،81 »ابرام گفت: ای سلطان تعالی 
يَُهَوه مرا چه خواهــی داد و من بی اوالد می روم 
و مختار خانه ام اين العاذار دمشقی است؟ و ابرام 
گفت: اينك مرا نســلی ندادی و خانه زادم وارث 
من اســت«.82 برجسته ترين اين دعاها در زندگی 
حضرت يعقوب وجود دارد، برای نمونه: »يعقوب 
نذر كرده گفت: اگر خدا با من باشد و مرا در اين راه 
كه می روم، محافظت كند و مرا نان دهد، تا بخورم 
و رخت بپوشــم، تا به خانه پدر خود به سالمتی 
برگردم، هر آينــه يَُهَوه خدای من خواهد بود«.83 
نوع ديگری از اين دعاها نيز بركتهايی است كه در 
دين يهود دعای خير محسوب می شود. همچنين 

79. “Prayer”, P.978.
80. خروج، 32: 11.
81. پیدایش، 26: 4.

82. پیدایش، 2: 15-3.
83. پیدایش، 2٠: 21-28؛ 32: 9-12و22.

دعايی ديگر درباره زمان آينده است، مانند: »اين 
است بركتی كه موسی مرد خدا قبل از وفاتش به 
بنی اسرائيل داده است«.84 نفرين و لعنت هم جزء 
دعاها محسوب می شــود. اين نفرينها در اشعار 
روحانی به فراوانی مشهود است: »ای خدای من 
ايشــان را به يادآور؛ زيرا كه كهانت و عهد كهانت 
و الويان را بی عصمت كرده اند. پس من ايشان را 
از هر چيز بيگانه طاهر ساختم و وظايف كاهنان و 
الويان را برقرار نمودم كه هركس بر خدمت خود 

حاضر شود«.85
دعا و كاركرد آن در كتاب مقدس و زندگی دينی 
يهود از اهميت ويژه ای برخوردار اســت. مفهوم 
عميقی از ماهيت دعا به  عنوان تِفيال ـ كه به باور 
گلدزيهر به معنای ســتايش خدا به  عنوان داور و 
عادل اســت ـ ابراز شده است.86 در مزامير، آمده 
اســت: »پس در روز تنگی مرا بخــوان تا تو را 

خالصی دهم و مرا تمجيد بنمايی«.87
دعا می تواند تقويت نيات نيك و حســنه باشد و 
باعث از بين بردن ابهامات، كينه توزيها، حسادتها 
و اعمال ناپســند شــود. نمونه هايی از اين دسته 
دعاهــا در عهد عتيق بيان شــده اســت: »يَُهَوه 
می گويد: به ذات خود قسم می خورم چون كه اين 
كار را كردی و پســر يگانه خود را دريغ نداشتی، 
هر آينه تو را بركت دهم و ذريت تو را كثير سازم، 
مانند ستارگان آسمان و مثل ريگهايی كه بر كنار 
دريا است و ذريت تو دروازه های دشمنان خود را 
متصرف خواهند شد و از ذريت تو جميع امتهای 
زمين بركــت خواهند يافت، چــون كه قول مرا 
شنيدی«88 و در جای ديگر آمده است: »موسی و 

84. تثنیه، 33: 1.
85. نحمیا، 29: 13-3٠؛ مروری بر گستره دعاپژوهی، ص34.

86. “Prayer (Jewish)” P.191.
87. مزمور، 5٠: 15.

88. پیدایش، 16: 22-18.
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هارون از كاهنانش و سموئيل از خوانندگان نام او، 
يَُهَوه را خواندند و او ايشــان را اجابت فرمود«.89 
در كتاب مقــدس دعا از قربانيها و اعمال نيك با 
اهميت تر بيان شده است، چنان كه حاجت حضرت 

موسی)ع( تنها با دعا و نماز اجابت می شود.90
در سراســر عبارات تلمود، نگرشــهای زيبايی 
درباره دعا وجود دارد، از جمله اينكه از دعاهای 
يك شخص می توان كشــف كرد كه آيا او دارای 
فرهنگی از يك فضای دينی و اخالقی اســت، يا 
خيــر؟!91 يكی از مهم تريــن كاركردهای دعا نيز 
تبديل كردن خشم و غضب ذات مقدس پروردگار 

به رحمت است.92
ترك دعا در دين يهود به معنی گناه كردن است كه 
البته اين مطلب نشان دهنده اهميت دعا در انجام 
آيين عباديشان است. در اول سموئيل آمده است: 
»ليكن از يَُهَوه بترسيد و او را به راستی به تمامی 
دل خــود عبادت نماييد و در كارهای عظيمی كه 

برای شما كرده است، تفكر كنيد«.93

دعای ِشما
در ديــن يهود از ابتدا تاكنون دعاهای رســميت 
يافته ای وجود داشــته اســت و يهوديان اصل و 
اعتبــار اين دعاهــا را به كتاب مقــدس ارجاع 
 )Shema( »می دادند كه از آن ميان دعای »ِشما
اســت كه از نماز معبد گرفته شده است.94 دعای 
مذكــور، مهم ترين دعای يهوديان اســت كه در 
لغت به معنای »بشــنو« و در اصطالح نام دعايی 
مأخوذ از سفر تثنيه است: »ای اسرائيل بشنو يَُهَوه 

89. مزامیر، 99: 6.
90. گنجينه ای از تلمود، ص1٠1.

91. “Prayer (Jewish)” P.194.
92. گنجينه ای از تلمود، ص1٠٠.

93. اول سموئیل، 12: 24.
94. يهوديت، مسيحيت، اسالم، ص83.

خدای ما يَُهَوه واحد است«.95 اين دعا، جزء مهم 
برنامه های صبحگاهی و شامگاهی يهوديان است 
كه با اقرار به ايمان يهودی آغاز می شود و به اين 

طريق وحدانيت خداوند را اعالم می كنند.96
دعای ِشــما در دوره  معبد دوم به مراسم رسمی 
نيايش افزوده شد و الزمه تعهد عامه مردم را در 
يادگيری و به خاطر ســپردن آموزه های تورات 
در همه زمانها، يادآور می شــود و خواندن آن نيز 
مربوط به مراسم نماز جماعت بود كه بايد از حفظ 
خوانده می شــد.97 در ادامه  دعای ِشــما، نيايش 
شامل دعای خير، مزامير، سرودها و گزيده هايی 

از كتاب مقدس آمده است.98

عنصر زمان و مکان در دعا
زمان و مكان دعا تأثير مهمی در برآورده شدن آن 
دارد. اگرچه در عهد عتيق عموميت ندارد و تأكيد 
خاصی بر زمان و مكان دعا صورت نگرفته است، 
ولی دعاهايــی در زمان و مكان خاصی نيز ديده 
می شــود،99 براي مثال اوقات معيّن دعا براساس 
زمانهای برگزاری مراسم عمومی قربانی در معبد 
تعيين شــده بود و با مشخص شدن زمان و الفاظ 
دعاها نهاد كنيسه )Synagogue( ]بت ِهِكنست 
يا كنيسا[ به وجود آمد و تصميم به برگزاری دعا 
به جماعت گرفته شد، اما يك دست سازی مراسم 
دعا و استغاثه های خصوصی كه رابطه افراد مطابق 
ميل خودشــان با خداوند بوده، تأثيرگذار نبوده 
است و بدين جهت از كنيسه به عنوان محلی برای 
برگزاری دعا اســتفاده می كردند.100 ِهِشل درباره 
زمان دعا می گويد: دعــا در زمان گرايش كامل 

95. تثنیه، 6: 4.
96. “Shema”, P.1370.

97. سيری در تلمود، صص159و16٠.
98. “Shema”, P.1370.

99. اشعیا، 56: 17.
100. سيری در تلمود، صص157و158.
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قلب به خدا و به ســوی خير و قــدرت او واقع 
می شــود. در زمان دعا، انديشه نيازهای شخصی 
غايب می شــود و تنها انديشه فيض و بركت الهی 

در ذهن حاضر است.101

اخالص در دعا
يهوديان دعــا و نيايش بدون اخــالص را دعا 
نمی دانند و اگر فردی بــدون اخالص دعا كرده 
باشد، بايد بار ديگر دعا كند. اخالص يعنی اينكه 
شخص بايد قلب خود را از تمام انديشه ها خالی 
كنــد و خودش را ايســتاده در مقابل خدا ببيند. 
دعای حقيقــی از عمق جان برمی خيزد و صرف 
حركت و تلفظ زبان نيســت و بايد قلب خود را 
متوجه خالق جهان ســاخت و عبادتی است كه 
در دل انجام می گيرد.102 در تورات آمده اســت: 
»چنين خواهد شــد كه اگر دستوراتی را كه من 
امروز برای شــما امر می فرمايم، بشنويد و يَُهَوه 
خدای خود را دوســت بداريــد و او را به تمامی 
دل و به تمامــی جان خود عبــادت نماييد«.103 
همچنين برای اجابت دعا، عالوه بر حضور قلب 
و خواندن دعا از اعماق دل، شــخص دعا كننده 
بايد شايستگی دعا كردن را داشته باشد و دعای 
فردی مستجاب اســت كه رضايت خداوند را با 
تمركز در هنگام دعا كردن بجای آورد.104 ِهِشل 
می گويد: متن دعا هرگز مهم تر از اخالص درونی 
نيست و ســكوت مطلق برای تمركز در دعا يك 
قانون به حساب می آيد.105 بنابراين قبل از ورود 
به دعا، عبادت كننده بايد ذهن خود را برای دعا 
خالص و خالی كند، ســپس آرام آرام شروع به 

101. Between God and Man, P.201.
102. گنجينه ای از تلمود، ص1٠2.

103. تثنیه، 11: 13.
104. گنجينه ای از تلمود، ص1٠1.

105. Between God and Man, P.206.

دعا كردن نمايد.106

دعای فردی و اجتماعی
دعا يك ارتباط درونی به هنگام نياز انســان به 
خداوند است. با در نظر گرفتن دعا به عنوان عمل، 
 Ritual( ميان دعای فردی و دعای مناســكی
از  آنچه  تفاوت گذاشته می شــود.107   )Prayer
مطالب بررسی شده و قرائن موجود در دين يهود 
درباره دعاهای فردی و مناسكی، به دست می آيد، 
اين است كه دعای جمعی و مناسكی بيشتر مورد 
توجه قرار می گيرد. دعا كردن به صورت فردی، 
اطمينان بخش نيســت و اصرار بر اين اســت كه 
دعا به صورت گروهی انجام شود و دسته جمعی 
باشد. دعای عمومی برتر از دعای انفرادی است و 
حقيقت اين است كه دعای انفرادی باقی نمی ماند، 

مگر اينكه جمعی باشد.108
در دين يهود، توجه بــه همنوعان در هنگام دعا 
كردن بسيار مورد توجه قرار گرفته و فرد هنگام 
دعــا كردن اگر بــرای ديگــر همنوعانش طلب 
آمرزش و رحمت نكند، گناهكار اســت: »اآلن 
اينك پادشــاهی كه برگزيديد و او را طلبيديد و 
همانا يَُهَوه بر شما پادشاهی نصب نموده است«.109 
در جای ديگر درباره اهميت دعاهای مناســكی 
آمده اســت: عبادات جمعی عامــل مهم و يك 
همبســتگی اجتماعی را به وجود می آورند؛ زيرا 
در اين عبادات نيات فــردی افراد در درجه دوم 
قرار می گيرند، از اين رو در كنيســه ها هيچ اتاقی 
برای نيايشــهای شخصی و دعاهای خودخواهانه 
وجود ندارد و حتی در دعاها و نيايشهای مبتنی بر 
درخواســتهای جمعی، برای تقاضای دنيوی، تابع 

106. “Prayer (Jewish)” P.194.
107. »دعا از سه منظر«، ص71.

108. Between God and Man, P.209.
109. اول سموئیل، 12: 13.
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درخواست برای روشنايی روح و قدرت اخالقی 
بود.110

دعاهای شــخصی پس از عبــادات جمعی اجرا 
می شــود، اما با وجود برتری دعاها و نيايشهای 
جمعی نســبت به دعاهای فردی، تعداد اندكی از 
دعاهــای فردی در درجــه دوم و پس از نيايش 
جمعی قرار می گيرند و در كتاب دعاهای يهودی 
وجود دارند، برای نمونه از اين دعاهای شخصی، 
در ميشنا آمده است: »ای خدای ابدی آيا اراده تو 
خواهد بود كه ما را از تنهايی كه با ما بيگانه است، 
يا از تكبّر كه از خود ماست و از هر انسان شرير و 
بخت بد و غريزه  شيطانی و همراه و همسايه  شرير 
و از هر وسوســه گر ويران كننده و از قاضی ظالم 
و دشمن ستمگر حفظ بفرمايی«.111 درباره تعداد 
افراد جماعت در هنــگام و زمان دعا نيز اطالع 
دقيقی در دست نيست، فقط می دانيم كه جمعيتی 

بيشتر از 10 نفر الزم است.112

نتیجه گیری
1. دعا در طول تاريخ در اديان ابراهيمی اهميت 
بسيار داشته و رابطه بشر با خداوند تلقی می شده 
و از عوامــل جلب امداد غيبــی در قرآن و عهد 
عتيق اســت. از عناصر مشــترك ميان انسانهای 
مؤمن در اســالم و يهود، دعا و زبان دعا، آداب 
حين دعا، و آداب قبل و بعد از دعا است كه فرد 
مؤمن با رعايت اين آداب، سعی در جلب رضايت 

خداوند دارد.
2. آنچه در دعا مد نظر هردو دين است، كوشش 
برای رضايت خداوند از طريق واســطه ها است 
كه در اسالم بيشــتر به چشم می خورد. در هردو 
آيين، به دعا سفارش شــده است: در قرآن آمده 

110. “Prayer (Jewish)” P.194.

111. Ibid.
112. سيری در تلمود، صص157و158.

 است: »اْدُعوِنی َأْسَتِجْب لَکْم«113 و در عهد عتيق 
گفته شده اســت: »پس در روز تنگی مرا بخوان 
تا تو را خالصی دهم و مــرا تمجيد بنمايی«.114 
درباره زمان و مكان دعا، در اســالم بسيار تأكيد 
شده است، اما در عهد عتيق اين موضوع عموميت 
ندارد و بر آن تأكيد نشــده اســت، با اين  وجود 
دعاهايــی در زمان و مكان خاص نيز به چشــم 
می خورد، مانند: »غريبانی كه با يَُهَوه مقارن شده 
او را خدمت نمايند و اســم يَُهَوه را دوست داشته 
پندهای او بشــوند؛ يعنی همه  كسانی كه َسبَت را 
نگاه داشــته آن را بی حرمت نســازند و به عهد 
من متمسك شوند. ايشــان را به كوه قدس خود 
خواهم آورد و ايشــان را در خانه عبادت خود 
شادمان خواهم ســاخت و قربانيهای سوختنی و 
ذبايح ايشــان بر مذبح من قبول خواهد شد؛ زيرا 
خانه من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسما 

خواهد شد«.115
3. در هردو دين، انســان در همه شــرايط قادر 
به دعا كردن اســت، اما اوقــات معيّنی برای دعا 
كردن وجود دارد كه امكان اجابت دعا را بيشــتر 
فراهم می نمايد. در اسالم بر طبق احاديث و كتب 
معتبر دينی، بهترين اوقات، شبهای قدر، نيمه شب 
و ســحرگاهان، بين اذان و اقامه، در سجود نماز، 
روز جمعه و ... اســت. در دين يهود، دعا اوقات 
معيّنی داشت كه براساس زمانهای برگزاری مراسم 
عمومی قربانی در معبد تعيين شده بود.116 همچنين 
دعاهای فردی و جمعی در هردو آيين مطرح بوده 
كه برای مسلمانان مسجد و برای يهوديان كنيسه 
محلی است كه در آن افراد دين دار برای برگزاری 

دعا جمع می شوند.

113. غافر، 6٠.
114. مزامیر، 5٠: 15.
115. اشعیا، 56: 6و7.

116. سيری در تلمود، صص157و158.
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- قرآن كريم.
- آمــدی، عبدالواحد بن محمــد، غرر الحكم و درر 

الكلم، قم، دارالحديث، چاپ اول، 1383ش.
- آملی، محمد بن محمود، نفايس الفنون، به كوشش 
بهروز ثروتيان، تهران، فردوس، چاپ اول، 1380ش.

- ابن ابی جمهور احســائی، محمد بــن علی، عوالی 
اللئالی، قم، سيدالشهداء، چاپ اول، 1405ق.

- ابن بابويــه، محمد بن علی، معانی االخبار، بيروت، 
مؤسسه االعلمی للمطبوعات، چاپ اول، 1410ق.

- ابن فارس، احمد، معجم مقاييس اللغه، به كوشــش 
عبدالسالم محمد هارون، قم، مكتب االعالم االسالمی، 

چاپ اول، 1404ق.
- ابن فهد حلی، احمد، عدة الداعی، بيروت، دارالكتب 

االسالمی، چاپ اول، 1407ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، چاپ اول، 1408ق.
- اشتاين سالتس، آدين، سيری در تلمود، ترجمه باقر 
طالبی دارابی، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و 

مذاهب، چاپ اول، 1383ش.
- بهايی، محمد، مفتاح الفالح، تهران، حكمت، چاپ 

چهارم، 1379ش.
- پيترز، اف. ئی، يهوديت، مســيحيت، اسالم، ترجمه 
حسين توفيقی، قم، مركز مطالعات و تحقيقات اديان و 

مذاهب، چاپ اول، 1384ش.
- جوادی آملی، عبداهلل، تفسير موضوعی قرآن كريم، 

قم، اسراء، چاپ دوم، 1383ش.
- جوهری، اســماعيل بن حماد، صحــاح اللغه، به 
كوشــش احمد عبدالغفور عطار، بيــروت، دارالعلم 

للماليين، چاپ اول، بی تا.
- حكيمی، محمدرضا، جامعه سازی قرآنی، قم، دليل 

ما، چاپ هفتم، 1383ش.
- خاتمی، روح اهلل، شــرح و تفســير دعای مكارم 
االخالق، تهران، وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 

چاپ اول، 1376ش.
- ديلمی، حسن بن حسن، ارشاد القلوب، قم، شريف 

رضی، 1412ق.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، مفردات الفاظ 
القــرآن، تحقيق: صفــوان عدنان داوودی، دمشــق، 

دارالقلم؛ بيروت، الدار الشاميه، چاپ اول، 1416ق.
- زبيــدی، محمدمرتضی، تاج العــروس من جواهر 

القاموس، بيروت، دارالمكتبة الحياة، 1414ق.
- زمخشــری، محمود بن عمر، اســاس البالغه، به 
كوشش عبدالرحيم محمود، بيروت، دارالمعرفه، بی تا.

- شــرقی، محمدعلی، قاموس نهــج البالغه، تهران، 
دارالكتب االسالميه، چاپ دوم، بي تا.

- شــريعتی، علی، نيايش، تهــران، الهام، چاپ نهم، 
1378ش.

- شــريف رضي، نهــج البالغه، ترجمه ســيد جعفر 
شهيدی، تهران، علمی و فرهنگی، 1379ش.

- شــهيد ثانی، زين الدين بن علی، مصباح الشريعه، 
بيروت، مؤسســه االعلمی للمطبوعــات، چاپ دوم، 

1413ق.
- شــهيدی، سيد محمدباقر، دعاها و تهليالت قرآنی، 

قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1375ش.
- طباطبايی، ســيد محمدحســين، تفســير الميزان، 
ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، قم، دفتر انتشارات 

اسالمی، چاپ پنجم، 1374ش.
- طبرسی، فضل بن حســن، مجمع البيان فی تفسير 

القرآن، تهران، فراهانی، چاپ اول، 1360ش.
- غزالی، محمد بن محمد، احياء علوم الدين، ترجمه 
مؤيدالدين محمد خوارزمی، تهران، علمی و فرهنگی، 

چاپ سوم، 1372ش.
- قرشــی، ســيد علی اكبر، قاموس قــرآن، تهران، 

دارالكتب االسالميه، چاپ يازدهم، 1372ش.
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