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چکیده

در طول تاریخ ،زیباترین و دلنشــینترین لحظات زندگی انســان مؤمن ،دعا کردن به درگاه خداوند
متعال بوده اســت .تکیه کردن به باالترین قدرت هســتی و توجه به مبدأ وجود ،و بینیازی از سایر
موجودات ،موجب آرامش روحی فرد میشــود .میتوان گفت مهمترین عنصر مشترک بین انسانهای
دیندار در ادوار مختلف ،دعا بوده و هســت ،چنانکه زبان گفتگوی همه انســانهای مؤمن در ادیان
مختلف ،دعا بوده است و از این طریق با معبود حقیقی خویش به راز و نیاز پرداخته و حوایج خویش
را از او طلب میکردنــد .در این مقاله ،با مراجعه به متون مقدس و روایات معتبر ،اهمیت دعا ،نقش
دعــا در زندگی مؤمنان ،اخالص در دعا ،عنصر زمان و مکان در دعا ،دعاهای فردی و اجتماعی ،و
دیگر موضوعات کلیدی و عنوانهای مشترک و متفاوت نیایشی دو دین آسمانی اسالم و یهود ،از منظر
قرآن و عهد عتیق مورد پژوهش قرار گرفته است.
کلیدواژهها :دعا ،اسالم ،یهود ،قرآن ،عهد عتیق.

مقدمه

 »Qaddish« .1در لغت یعنی تقدیس؛ یک قسم دعای یهودی است
که مضمون آن ،ستایش خداوند و تقدیس نام پروردگار است.
« .2دعا از سه منظر» ،ص.68
 .3مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،3ص.198

 .4انفال.9 ،
 .5بقره.250 ،
 .6خروج.7 :3 ،
 .7خروج9 :3 ،و.10
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دعا در ادیان آسمانی از جایگاه خاصی برخوردار
است و انسانها همواره برای رشد و تعالی فکری و
روحی خود از طریق دعا با خالق خویش ارتباط
برقرار نمــوده و نیازهای خود را بیان میکنند .از
سویی انسان برای پذیرش دعا در محضر خداوند
سبحان ،باید شــرایط پذیرش آن را فراهم نماید.
در فرهنــگ ادیان الهی ،نگاه انســان درباره دعا
با این رویکرد اســت که خداوند میفرماید :اگر
مرا بخوانید ،قطع ًا دعای شــما را اجابت میکنم،
و این ســخن خداوند ضمانتی است برای ایجاد
اعتماد به او ،به شرط انجام قوانین الهی و رعایت
بندگی از ســوی انســان .میتوان گفت :دعا در
طول تاریخ در همه ادیان به عنوان رابطه انســان
با خداوند تلقی ميشود و در بیشتر ادیان ،ابزاری
است که به وسیله آن گسســتگی از جهان الهی،
از میان برداشته میشــود و در حقیقت ،دعا ،در
رایجترین معنا ،عبارت است از کلمات و نصوص
ویژهای که به کمک آن انسان با ذات الهی ارتباطی
معنوی برقرار میکند ،مانند قدیش 1در یهودیت و
دعاهای نماز در اســام 2.طبرسی در تفسیر آیه
«و ْاج َعل لَ َنا ِم ْن لَ ُدن َ
ْك َولِ ًّيا َو ْاج َعل
 75سوره نساء َ
لَ َنا ِم ْن لَ ُدن َ
يــرا» ،میگوید :این آیه کریمه،
ْك ن َِص ً
نقش و ارزش دعا را روشــن میسازد و نسبت
عقاید باطل درباره دعا و اینکه دعا بیثمر است،
را بیان میکند کــه اگر دعا بینتیجه بود ،خداوند
از یک سو دعا را ترسیم نمیکرد و از سوی دیگر
وعده به اجابت آن را نمیداد 3.مهمترین انگیزه در
انتخاب موضوع آن است که دعا همواره در سیر
تاریخی ادیان از مهمترین نیازهای اساسی انسان
شمرده شده اســت و تنها راه نجات او در هنگام

شداید و سختیهای دنیا و مهمترین و راحتترین
طریق ارتباط او با خداوند اســت که با خشوع و
فروتنی در برابر خداوند انجام میپذیرد.
از عوامل مهم در جلــب امداد غیبی برای کمک
و یــاری کردن مؤمنان در قرآن و عهد عتیق ،دعا
و درخواســت از خداوند اســت .در قرآن کریم،
مسلمانان برای پیروزی در جنگ بدر از خداوند
اب
اســتمداد میکنندِ « :إ ْذ َت ْس َت ِغی ُث َ
اس َت َج َ
کم َف ْ
ون َربَّ ْ
4
ــن الْ َم َلئِ ِ
کة ُم ْر ِد ِفین»،
کم َأ ِنّی ُم ِم ُّدکم بِ َألْ ٍف ِّم َ
لَ ْ
همچنين طالوت فرمانروای بنیاسرائیل ،از خداوند
وت
«ولَ َّما بَ َرزُوا لِ َجالُ َ
درخواست پیروزی میکندَ :
َو ُج ُنو ِد ِه قَالُوا َربَّ َنا َأ ْف ِر ْغ َع َلی َنا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت َأق َْدا َم َنا
ین» 5.در عهد عتیق نیز
َو ُ
انص ْرنَا َع َلی الْق َْو ِم الْکا ِف ِر َ
نجات بنیاســرائیل از یوغ فرعون و رهایی آنان
از بردگی مصریان ،در نتیجه استغاثه و دعای قوم
دانسته شده اســت« :یَ ُه َوه گفت :هر آینه مصیبت
قوم خود را كه در مصرند دیدم و استغاثه ایشان را
از دست سركاران ایشان شنید؛ زیرا غمهای ایشان
را میدانم» 6و در ادامه آمده اســت« :اآلن اینك
استغاثه بنیاســرائیل نزد من رسیده است و ظلم
مصریان بر ایشــان را دیدهام .پس اكنون بیا تا تو
را نزد فرعون بفرستم و قوم من بنیاسرائیل را از
مصر بیرون آوری» 7.همچنین به دعای اشخاصی
چون موسی ،داود ،ســلیمان ،عزرا و نحمیا برای
نجات قوم نیز اشاره میکند .آبراهام جاشوئا ِه ِشل
در مقالــهای با عنوان «درباره دعا» مینویســد:
«ما دعا میکنیم بــرای آنکه دعا کنیم  ...من دعا
میکنم؛ زیــرا نمیتوانم دعا کنــم  . ...ما دعای
قدیش را بر زبان میآوریم :مجلل و مقدس باد نام
بزرگ او در سراسر جهان که براساس اراده خود
آفریده است .امید ما تحقق و واقعیت بخشیدن به

تقدیس نام او در اینجا و اکنون است» 8.اما نکته
قابل تأمل هنگام دعا ،زبان دعا اســت که تاریخ
شــکلگیری آن بنابر متون مقدس قرآن و تورات
به هبوط حضرت آدم(ع) بازمیگردد؛ از جمله در
قرآن کریم آمده اســت که حضرت آدم(ع) با چه
کلماتی احســاس درونی خود را به زبان آورد و
به سوی خدای خویش بازگشتَ « :ف َت َل َّقیٰ آ َد ُم ِمن
ــه ک ِل َم ٍ
اب َع َل ِ
َّربِّ ِ
یه» 9.در تاریخ انبیای الهی،
ات َف َت َ
شاهد نیایشها و طلب آمرزشهای بسیار از خداوند
هســتیم که در ادامه به برخی از این موارد اشاره
میشود .سؤالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن
است ،این اســت که مفهوم دعا در ادیان آسمانی
اســام و یهود چیست و با چه کیفیت و شرایطی
باید اجرا گردد ،تا از ســوی خداوند مورد تأیید
قرار گیرد؟
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دعا ،مصدر عربی اســت و به معنای فراخواندن،
یاری خواستن ،نیایش کردن ،عبادت و بندگی و
ستودن پروردگار به کار رفته است 10.دعا ،طلب
از وجود برتر برای نجات از سختیها و رسیدن به
درخواستها اســت 11.در جایی دیگر اصل دعا را
درخواست کردن از چیزی میدانند برای حرکت
یا میل و رغبت به ســمت کسی بر حسب نیاز كه
این معنا در ترکی به چاغرماق و در فارســی به
دعوت کردن و خواندن تعبیر میشــود 12.دعا ،در
13
کتب لغت به معانی مختلفی آمده است :استغاثه؛
میل و رغبت به ســوی خداوند و درخواســت
« .8دعا از سه منظر» ،صص76و.77
 .9بقره.37 ،
 .10لسان العرب ،ج ،4ص.359
 .11شرح و تفسیر دعای مکارم االخالق ،ص.17
 .12التحقیق فی کلمات القرآن الكريم ،ج ،3ص.205
 .13لسان العرب ،ج ،4ص.359

حاجت از او در هنــگام گرفتاری و پناه بردن به
او؛ 14طلب و سؤال؛ 15نیایش؛ درخواست حاجت
16
از خداوند در هنگام گرفتاری و پناه بردن به او.
ابنفارس مینویسد« :دعا یک معنی اصلی دارد و
آن میل دادن چیزی به سوی خود با صدا و گفتار
است» 17.گذشته از معنای لغوی ،دعا در قاموس
اهلدل معنای خاصــی دارد و آن حالت روحی
است که میان انسان و معبودش رابطه انس ایجاد
18
میکند و او را در جاذبه ربوبی قرار میدهد.
بــا این همه ،معنای اصلی دعــا ،خواندن و صدا
کردن و کسی را با ادا و کالم متوجه خویش کردن
است 19.در لسان العرب آمده است« :دعا الرجل،
ای ناداه» 20.اما در اصطالح عبارت است از :خدا
را خواندن و رابطه برقرار کردن با او ،اعم از اینکه
متعلق این خواندن و غرض دعا کننده «رازگویی
و اقرار» باشد یا «ســتایش ،تعمید و تسبیح» یا
«طلب و درخواســت حوایج مــادی» یا «طلب
آمرزش گناه و استغفار» یا هر چیز دیگر .چنانکه
در نفایــس الفنون آمده اســت :دعا ،طلب کردن
تضرع و
حاجت اســت از حضرت باریتعالی به ّ
اخالص و گاهی غــرض از دعا ،فقط مدح و ثنا
است که بیشتر ادعیه خواص و اولیا که از ماسوی
21
اهلل اعراض نمودهاند ،از این قبیل است.
کلمه دعا و مشــتقات آن ماننــد (داعی و  )...در
قرآن کریم 142 ،مرتبه و به معانی مختلفی به کار
رفته است ،از جمله :استمداد ،فریادرس جستن و
کمک خواســتن« :قَالُوا ا ْد ُع لَ َنا َربَّ َ
ك ُي َب ِّي ْن لَ َنا َما
 .14مفردات الفاظ القرآن ،ص.315
 .15تاج العروس من جواهر القاموس ،ج ،4صص126و.127
 .16صحاح اللغه ،ج ،4ص.2337
 .17معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص.279
 .18لسان العرب ،ج ،4ص.362
 .19معجم مقاییس اللغه ،ج ،2ص.279
 .20لسان العرب ،ج ،14ص.258
 .21نفایس الفنون ،ص.128

لَونُ َها»؛ 22نفرین« :قُلِ ا ْد ُعوا َ َ
الر ْح َم َن
ْ
اهلل أ ِو ا ْد ُعوا َّ
23
َأ ًّيا َما َت ْد ُعــوا»؛ گاهی برای افاده مفهوم دعا از
«صلیت
واژه «صالۀ» استفاده شده است و عبارت
ُ
24
علیه» ،به معنای برای او دعا کردم ،آمده است،
مانند« :خُ ْذ ِم ْن َأ ْم َوالِ ِه ْم َص َدق ًَة ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َزکی ِهم
بِ َها َو َص ِّ
ــل َع َلی ِه ْم»؛ 25تشــویق و ترغیب کردن:
الس َــا ِم َو ی ْه ِدی َمن یشَ ــا ُء
«واهللُ ْ
َ
ید ُعو ِإلَی َد ِار َّ
26
ٍ
ِ
ِ
«وإِن
ِإلَی ص َراط ُّم ْســ َتقیمٍ »؛ کمک خواســتنَ :
کن ُت ْم ِفی َر ٍ
ــور ٍة
یب ِّم َّما نَ َّزلْ َنا َع َلیٰ َع ْب ِدنَا َف ْأ ُتوا بِ ُس َ
ون ا ِ
ِّمن ِّم ْث ِل ِه َوا ْد ُعوا شُ ــ َه َدا َءکم ِّمن ُد ِ
هلل إِن کن ُت ْم
ین»؛ 27خواندنَّ :
الر ُس ِ
ــول
َصا ِد ِق َ
«ل َت ْج َع ُلوا ُد َعا َء َّ
28
کد َعا ِء بَ ْع ِضکم بَ ْع ًضا».
کم ُ
بَی َن ْ
دعا در اسالم

 .22بقره.69 ،
 .23اسراء.110 ،
 .24مفردات الفاظ القرآن ،صص490و.491
 .25توبه.103 ،
 .26یونس.25 ،
 .27بقره.23 ،
 .28نور.63 ،
 .29احیاء علوم الدین ،ص.664

 .30فرقان.77 ،
 .31بقره.250 ،
 .32ذاريات.18 ،
 .33سنن الکبری ،ج ،6ص.22
 .34صحیح مسلم ،ج ،4ص.200
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دعا در زندگی همه مؤمنان مذاهب اســامی از
اهمیــت و جایگاه واالیی برخوردار اســت و از
ارکان اساســی و بنیادین اعتقــادات مذهبی آنها
محسوب میگردد .مالک بن انس درباره اهمیت
دعا نــزد پيامبر اســام(ص) میگویــد :پیامبر
اکرم(ص) در دعا چنان دســت برمیداشــت که
ســپیدی زیر دست وی دیده میشد و به انگشتان
اشــارت نکردی ،و عمر میگویــد :چون پیامبر
دســت به دعا برمیداشت آن را باز نگردانیدی تا
آنگاه که بر صورت مالیدی 29.همچنین قرآن کریم
در زمینه اهمیت و نقش دعا در زندگی مسلمانان
میفرماید« :ق ُْل َما َي ْع َب ُأ بِ ُك ْم َر ِّبي لَ ْو َل ُد َعاؤُ ُك ْم َفق َْد

ون لِ َزا ًما» 30.در این آیه خداوند
َك َّذ ْب ُت ْم َف َس ْو َف َي ُك ُ
متعال با عنوان «رب» یاد شــده که نشان دهنده
ارتباط نزدیک عنصر دعا با موضوع ربوبیت است
و روشن اســت که با وجود اعتقاد به ربوبیت او
اســت که میتوان به سویش ،روی آورد و بدون
اعتقاد به پروردگار حق تعالی ،دعا محقق نمیشود
و از طرفی دعا خود ،عاملی بسیار مهم و مفید در
تقویت این عقیده در جان مؤمن است و مالحظه
میشود که در آغاز اکثر دعاهای قرآنی ،خداوند
بزرگ با عنــوان «ربنا» و مانند آن مخاطب قرار
گرفته و محل سؤال و طلب واقع شده است ،مانند:
انص ْرنَا َع َلی
«ربَّ َنا َأ ْف ِر ْغ َع َلی َنا َص ْب ًرا َو َث ِّب ْت َأق َْدا َم َنا َو ُ
َ
31
ین».
الْق َْو ِم الْکا ِف ِر َ
به برخی اوقات براي دعا کردن اشاره شده است
که انســان میتواند در چنین اوقاتی ،رابطه خود
را با خداوند مســتحکم كند و به پذیرش دعای
خویش توســط او بیشتر امید داشــته باشد و از
سویی دعا در چنین اوقاتی نشانه کمال ادب دعا
کننده در پیشــگاه خداوند اســت ،برای نمونه به
مهمترین آنها اشــاره میشود :دعا در نیمه شب و
«وبِ ْ َ
ال ْس َح ِ
ون»؛« 32در
ــم َي ْس َت ْغ ِف ُر َ
سحرگاهانَ :
ار ُه ْ
ســحرگاهان به طلب استغفار مشــغولاند»؛ دعا
بین اذان و اقامه :انس بن مالک میگوید :رســول
اکرم(ص) فرموده اســت :دعا بیــن اذان و اقامه
رد نمیشــود ،پس دعا کنید؛ 33دعا در نماز :در
صحیح مسلم آمده است :نزدیکترین حالت بنده
به پروردگارش در حالت سجود است که پیشانی
خویش را به آســتانه عبودیت در سجده بر زمین
نهاده است ،پس در آن بسیار دعا کنید؛ 34دعا در
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روز جمعه :از مهمترین ویژگیهای روز جمعه این
است که خداوند آن را بر سایر روزها برتری داده
و دعا کردن در این روز مبارک نزد خداوند بسیار
اهمیت دارد؛ دعا در روزها و اعیاد مهم اســامی
ماننــد عید قربان ،ایام ماه مبارک رمضان به ویژه
شبهای قدر ،عید فطر و روز عرفه :اهمیت دعا در
چنین ایامی میتواند به دلیل اجتماع مسلمانان در
کنار هم و اتحاد و یکپارچگی جهان اسالم باشد.
دعا را میتوان به دو نوع مأثور و غیرمأثور تقسیم
کرد .دعاي مأثــور ،يعني منقول از پیامبر(ص) و
امامان(ع) یا حدیث قدســی .دعــای غیرمأثور،
يعنــي دعایی که دعا کننده هنــگام دعا از خود
انشــا میکند و یا از شخص دیگری رسیده و دعا
کننده آن را بــر زبان میآورد 35.عالمه طباطبایی
دعا را به دو دسته تقسیم میکند :یک قسم دعای
حق كه مربوط به خدا است و هرگز از استجابت
تخلف ندارد و قســم دیگر دعــای باطل که به
ســوی هدف اجابت هدایت نمیشود ،مانند دعا
و خواندن کســی که دعا را نمیشنود و یا قدرت
بر استجابت آن را ندارد 36.پيامبر اسالم(ص) دعا
را برگزیدهترین عبادت خوانده و فرموده اســت:
مخ العباده» 37.دعا از دیدگاه قرآن ،تنها
«الدعــاء ُ
ُ
بــا راز و نیاز خالصانه خداوند و بر مبنای توحید
معنا پیدا میکند و مورد اســتجابت قرار میگیرد:
َ
38
السو َء».
«أ َّم ْن ُي ِج ُ
يب الْ ُم ْض َط َّر ِإ َذا َد َعا ُه َو َي ْك ِش ُف ُّ
در قرآن کریم خداوند به دعا کردن بسیار ترغیب
َ
«وق َ
کم إ َِّن
میفرمایدَ :
َال َرب ُّ ُ
کم ا ْد ُعو ِنی أ ْس َت ِج ْب لَ ْ
ون َج َهن ََّم
ــیدخُ ُل َ
یســ َتک ِب ُر َ
ون َع ْن ِع َبا َد ِتی َس ْ
الَّ ِذ َ
ین ْ
ین» 39.همچنین در سوره فرقان آمده است:
َد ِاخ ِر َ
 .35مفتاح الفالح ،ص.71
 .36تفسیر المیزان ،ج ،11ص.439
 .37ارشاد القلوب ،ج ،1ص148؛ عدۀ الداعی ،ص.29
 .38نمل.62 ،
 .39غافر.60 ،

ُ
«ق ْ
ــو َل ُد َعاؤُ ُك ْم َفق َْد َك َّذ ْب ُت ْم
ُــل َما َي ْع َبأ بِ ُك ْم َر ِّبي لَ ْ
ون لِ َزا ًما» 40و در جای دیگر میفرماید
َف َس ْو َف َي ُك ُ
که اجابت دعا تنها از طرف خود او ممکن است:
«و ِإ َذا س َ
یب
یب ُأ ِج ُ
ــألَک ِع َبا ِدی َع ِّنی َف ِإ ِنّــی ق َِر ٌ
َ َ
الد ِاع ِإ َذا َد َع ِ
یس َت ِج ُیبوا لِی َولْیؤْ ِم ُنوا بِی
َد ْع َو َة َّ
ان َف ْل ْ
41
ــدون» .بنابراين کفار را به دلیل آنکه
یرشُ ُ
لَ َع َّل ُه ْم ْ
نیازهای خود را به بتان بی جســم و روح عرضه
میکردند و به آنها متوســل میشــدند ،سرزنش
کم َولَ ْو
یس َ
ــم ُعوا ُد َعا َء ْ
میفرماید« :إِن َت ْد ُعو ُه ْم َل ْ
ون
یو َم الْ ِقیا َم ِة یک ُف ُر َ
َســ ِم ُعوا َما ْاســ َت َجابُوا لَ ْ
کم َو ْ
ککم َو َل ی َن ِّبئُک ِم ْث ُل خَ ِب ٍ
یر» 42.پس انســان
ــر ْ
بِ ِش ْ
برای هدایت یافتن و سرانجام نیک داشتن ،نیاز به
پاسخ گفتن دعوت خداوند دارد .امام علی(ع) به
امام حسن(ع) میفرماید« :یا بنی و اعلم ان الذی
بیده خزائن الســماوات و االرض قد اذن لک فی
الدعاء».
یکي از دالیل روشــن دعا و نیایش ،حی یا زنده
بودن خداوند است .نیایشگر وقتی به دعا و راز و
نیاز میپردازد ،میداند که خداوند متعال صدایش
را میشــنود و به دعایش پاسخ خواهد داد و با
این دیدگاه است که انسان دستهای ناتوان خویش
را عاجزانه به ســمت معبودش دراز میکند ،تا از
رحمت وســیعش بر او ببارد .همچنین احساس
نیاز به خداوند ،از دیگر دالیلی است که انسان به
دعا و نیایش میپردازد .پیامبر(ص) درباره حس
نیاز به خداوند میفرماید« :اللهم احینی مسکینا و
43
امتنی مسکینا و احشرنی فی زمره المساکین».
انســان برای رســیدن به اصل خویش و کاهش
فاصله ایجاد شــده بین خود و خداوند ،به دعا و
نیایش میپردازد و میکوشــد تا از اعمال ناپسند
 .40فرقان.77 ،
 .41بقره.186 ،
 .42فاطر.14 ،
 .43عوالی اللئالی ،ج ،1ص.39

 .44جامعه سازی قرآنی ،ص.192
 .45مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص.538
 .46مفردات الفاظ القرآن ،ص.210
 .47اساس البالغه ،ص.68
 .48تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب ،ج ،3ص.86
 .49نیایش ،ص.48

 .50نهج البالغه ،حکمت .150
 .51ق.16 ،
 .52واقعه.85 ،
 .53غافر.20 ،
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که مرتکب شده اســت ،دوری گزیند و در برابر
مالــک خویش با رویی باز قــرار گیرد .بنابراين
اهمیت و نقش دعا در ادیان ابراهیمی به خصوص
دین اســام ،بســیار پررنگ و تأثیرگذار است و
حقیقت دعا و نیایش نیز« ،ســخن گفتن با خدا»
و «درخواســت کردن از او» است و اگرچه دعا
ســخن گفتن و درد دل کردن با خدا است ،سخن
44
گفتن با خود و جامعه نیز هست.
اجابت و اســتجابت به یک معنا هســتند که در
45
استجابت طلب اجابت و پاسخ مورد نظر است.
اين كلمه از ریشه «ج و ب» به معنای قطع کردن
و بریدن اســت 46و أجاب ،یُجیب به معنای پاسخ
و جواب دادن است 47.همچنین در فرهنگ قرآنی
هرگاه «سمیع» به دعا اضافه شود ،به معنای اجابت
کننده است 48.اجابت شــوق بنده به دعا است و
با اصرار و پافشــاری ،به اجابت دعا میرسد و
نشانههای اجابت همچون شور ،وجد ،تپش قلب،
گریه و فریادهای ناخواسته ،نوید دهنده آن است
49
که دعا به اجابت رسید.
پذیــرش و اجابــت دعا نیز شــرایط و آدابی به
همــراه دارد که رعایت آنها ،اجابت دعا را ممکن
میســازد و عدم انجام این آداب ،ممکن است در
عدم پاسخگویی به دعا اثرگذار باشد .گاهی ممکن
است استمرار بر دعا ،شرط اجابت آن باشد .امام
علی(ع) افرادی را که در هنگام سختیها خداوند را
میخوانند و از کردار بد خویش ،پشیمان میشوند
و هنگامی که به آسایشــی میرسند ،خداوند را
فراموش میکنند ،سرزنش کرده و میفرماید« :اگر
بیمار شود ،پشــیمان گردد و اگر تندرست باشد،

احســاس امنیت میکند و به لهــو میپردازد ،به
هنگام ســامت مغرور است و به هنگام گرفتاری
ناامید .اگر بالیی به او برســد ،همچون بیچارگان
دعا میکند و اگر آســایش و وسعت به او برسد،
همچون مغروران از خدای روی میگرداند .نفس،
او را در امور دنیا به انجام آنچه گمان دارد وادار
میکند ،ولــی در امور آخرت به آنچه یقین دارد،
50
اعتنا نمیکند».
اگرچه اجابت یکی از مهمترین فواید دعا است و
حتی در مواردی هدف اصلی دعا به نظر میرسد،
اما هدف اصلی نیست ،از این رو ،پیشوایان دین،
در بیشــتر دعاها و مناجاتهای خویش ،به دنبال
راز و نیاز و گفتگو با معبود بودهاند ،تا عبودیت و
بندگیشان را در زیباترین واژگان اظهار نمایند .با
این همه ،مهمترین رکن دعا ،اعتقاد به اجابت آن
اســت که بدون چنین باوری ،فرد انگیزهای برای
دعا کردن ندارد و امیدوار به اجابت آن نیست.
مهمترین عواملی که در اجابت دعا مؤثر هستند از
این قرارند .1 :ایمان به ربوبیت حق تعالی  .2ایمان
به قرب خداوند؛ در قرآن کریم نیز بدان اشاره شده
َحن َأق َْر ُب ِإلَ ِ
یه ِم ْن َح ْبلِ الْ َو ِرید» 51و
اســت« :و ن ُ
«ون َْح ُن َأق َْر ُب ِإلَ ِ
نکم» .3 52.عقیده به سمیع و
َ
یه ِم ْ
53
بصیر بودن خدا؛ برخي از دعاهای معصومان(ع)
که از قرآن الهام گرفتهاند ،با عبارت «یا ســمیع
الســامعین و یا ابصر الناظرین» آمدهاند .4 .توجه
به قدرت الهی؛ در مناجات مسجد کوفه حضرت
امیرالمؤمنین(ع) ،آشکارا به این مطلب اشاره شده
اســت« :موالی یا موالی أنت المولی و أنا العبد.
أنــت المالک و أنا المملــوک  ...أنت العزیز و أنا
الذلیل  ...أنت الخالق و أنا المخلوق  ...أنت القوی
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و أنــا الضعیف» 54.دعا کننده باید معتقد به اراده و
قدرت بیچونو چرای الهی باشد و ایمان داشته
باشــد به اینکه اراده خداوند در تحقق هر امری،
به همان صورت که ارادهاش باشــد ،بیواسطه یا
با واســطه ،دفعی یا تدریجی ،محقق خواهد شد
و این حقیقت را خداوند متعال به بهترین شــکل
بیان میفرمایدِ « :إن ََّما َأ ْم ُر ُه ِإ َذا َأ َرا َد شَ یئًا َأن یق َ
ُول
یکون» .5 55.اضطــرار؛ مهمترین عامل
لَ ُه کــن َف ُ
برای بریدن از غیرخدا اســت که به معنی احتیاج
و اجبار نیز آمده اســت 56.آیه  62سوره نمل به
اين مطلب اشــاره داردَ :
«أ َّمن ِ
یب الْ ُم ْض َط َّر ِإ َذا
یج ُ
57
کم خُ َل َفا َء ْ َ
َد َعا ُه َو ِ
ال ْر ِ
ض».
السو َء َو ْ
یکش ُف ُّ
یج َع ُل ْ
امام صادق(ع) نیز در این باره میفرماید« :وقتی
یکی از شما بخواهد دعایش مستجاب شود ،الزم
اســت از تمام مردم منقطع و مأیوس گردد و غیر
از خدا به کســی نظر نداشته باشد .وقتی خداوند
چنین حالتی را در بنده ببیند ،دعای او را اجابت
خواهد کرد» .6 58.اخالص در دعا؛ به گفته برخی
«اخالص اکسیری است که هر عملی را ملکوتی
میکند و از دسترس شیطان دور میدارد .اخالص
قرقگاهی اســت که هیچ ابلیس و شیطانی به آن
نزدیک نمیشود و شــعاع میدان وسوسههای او
59
آنجا را تهدید نمیکند».
از طرفی دیگــر عواملی چــون دل به غیر خدا
بستن ،کوشــش نکردن ،آلوده به صفات ناپسند
اخالقی بودن ،مخالفت کردن با سنتهای الهی ،عدم
پرداخت حقوق دیگران ،عدم شایستگی و نداشتن
قابلیت ،و طی نکــردن راههای طبیعی و قانونی،
 .54البلد االمین ،ص.319
 .55یس.82 ،
 .56قاموس قرآن ،ج ،4ص.178
 .57نمل.62 ،
 .58مصباح الشریعه ،ص.134
 .59تفسیر موضوعی قرآن کریم ،ج ،5ص.265

از جمله موانع اســتجابت دعا هستند که باید رفع
شوند ،تا زمینه اجابت فراهم گردد .مهمترین موانع
اســتجابت دعا ،عالوه بر نکات یاد شده ،عبارتند
از .1 :تنافــی با ســنتهای آفرینــش؛ دعا نباید
برخالف سنتهای الهی که بر پایه حق و حکمت بنا
شده است ،باشد ،براي مثال خداوند برای هریک
از انســانها اجلی قرار داده است که با فرارسیدن
«ولِ ِّ
کل ُأ َّم ٍة َأ َج ٌل َف ِإ َذا
زمان آن ،گریزی نیســتَ :
َ
60
ون».
یس َتق ِْد ُم َ
یس َت ْأ ِخ ُر َ
ون َسا َع ًة َو َل ْ
َجا َء أ َج ُل ُه ْم َل ْ
بنابرایــن اگر کســی دعا کند کــه خداوند به او
عمری بیپایان بدهد ،چنین خواستهای به معنای
تعطیلی در قانونی قطعی الهی ،و مانع اســتجاب
دعا است .2 .تزاحم دعاها؛ گاهی شخصی که از
ستم دیگری به ســتوه آمده ،علیه او دعا میکند
و از خداونــد انتقام خود را درخواســت میکند،
ولی همین شــخص ممکن است به خاطر ستمی
کــه خود به دیگری کرده ،مــورد غضب خداوند
قرار گرفته باشــد .همین تزاحــم دعاها میتواند
مانع اســتجابت گردد .امام صادق(ع) میفرماید:
«هرگاه شخصی مورد ســتم دیگری واقع شود،
ســپس علیه او از درگاه خداوند تقاضای انتقام
کند ،خداوند میفرماید :شــخص دیگری هست
که ادعا دارد از ســوی تو مظلوم واقع شده و بر
تو نفرین میکند ،اگــر میخواهی تا دعای تو را
دربــاره او و دعای او را در حــق تو به اجابت
رســانم وگرنه هیچیک را برآورده نمیکنم ،تا از
عفو خود شما را بهرهمند سازم» .3 .عدم قابلیت؛
مانند داستان پسر حضرت نوح(ع)« :ق َ
ُوح
َال یا ن ُ
َ
یر َصالِحٍ َف َل َت ْس َألْنِ
ِإن َُّه لَ َ
یس ِم ْن أ ْه ِلک ِإن َُّه َع َم ٌل َغ ُ
کون ِم َن
یس لَک بِ ِه ِع ْل ٌم ِإ ِنّــی َأ ِع ُظک َأن َت َ
َمــا لَ َ
ین» .4 61.بیتوجهی به واسطهها؛ حضرت
الْ َجا ِه ِل َ
 .60اعراف.34 ،
 .61هود.46 ،

 .62نهج البالغه ،حکمت .93
 .63دعاها و تهلیالت قرآنی ،ص.2
 .64معانی االخبار ،ص.271

دعا در یهودیت و کارکردهای آن

دعا ،یــا براخــوت ( )Berakhotدر یهودیت،
ارائه ،تقاضا ،اعتراف ،نیایش یا شــکرگزاری به
خداوند اســت و با الفاظ مختلفــی مثل عمیدا و
تِفیال شناخته میشود .بیشترین واژه معمولی برای
دعا ،تِفیال است .این واژه متناظر با کلمه هیت پَلِل
( 69)Hitpallelو به معنای تفکر (،)To think
التماس کــردن ( ،)Entreatقضاوت (،)Judge
و شــفاعت کردن ( )Intercedeاست 70.عمیدا
به معنای ایســتادن ،نیایشی یهودی است که دربر
دارنده  18دعای شــکرگزاری است .این دعاها،
هسته اصلی ساختار هریک از سه مراسم مذهبی
 .65الکافی ،ج ،4ص.11
 .66نهج البالغه ،نامه .47
 .67غرر الحکم و درر الکلم ،ص.92
 .68قاموس نهج البالغه ،ج ،3ص.648
 .69اول پادشاهان.8 :42 ،
70. the Oxford Dictionary of World Religions, P.959.
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امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :نباید یکی از شــما
بگوید :خدایا از فتنه و آزمایش به تو پناه میبرم؛
زیرا کسی نیست که گرفتار فتنه نباشد ،ولی کسی
که پناه میبرد ،باید از فتنههای گمراهکننده به خدا
پناه ببرد؛ چون خداوند سبحان میفرماید :بدانید
مال و فرزندان شــما فتنه اســت ،و معنی آن این
است که خدا آنها را به مال و فرزندان میآزماید،
تا خشنود از ناراضی آشکار شود ،اگرچه خداوند
به آنها آگاهتر از خودشــان اســت ،اما به خاطر
آنکه اعمالی که ســزاوار ثواب اســت ،از آنچه
مستحق عقاب اســت ،پدید آید» .5 62.ناامیدی
در دعا؛ کســی که از استجابت دعا مأیوس باشد،
دعایش مســتجاب نمیشود 63.در حدیثی از امام
سجاد(ع) گناهانی که موجب قطع امید از خداوند
میشوند ،چهار چیز اســت :ناامیدی از گشایش
خداوند ،دلسردی و قطع امید از رحمت خداوند،
اعتماد و اطمینان به غیر خــدا ،و تکذیب وعده
خداوند .6 64.دعاهای شــخص ظالم؛ انسان باید
برای به اجابت رســیدن دعایش ،خود را خالص
برای خداوند گرداند و هر آنچه را که موجب دفع
و رد دعا میگــردد ،از خویش دور کند که ظلم
در حق دیگران و ظالم بودن از اســباب رد دعا
هســتند و فرد باید آنها را از خویش دور سازد،
تا دعایش در محضر حضرت سبحان مورد توجه
قرار گیرد .7 .عدم صــدق نیت؛ در الکافی آمده
است که مردی از بنیاسرائیل  30سال دعا میکرد
و مستجاب نمیشد ،تا اینکه از خداوند علت رد
دعایش را پرسید ،و در رؤیا به او گفتند :در حالی
که دعا میکنی ،زبان فحاشــی ،دلی دنیاپرست و
ناپاک و نیتی دروغ و بدون خلوص داری و الزمه

اجابت دعا این اســت که همه آنها را ترک کنی و
نیتی خالص و پاک برای خداوند داشته باشی .آن
مرد چنین کرد و خداوند متعال در پاسخ دعایش
پسری به او عنایت فرمود .8 65.ترک امر بهمعروف
و نهی از منکر؛ حضرت امیرالمؤمنین(ع) در نهج
َ
المعر ِ
وف َو
مر ب ِ ُ
تر ُکوا األ َ
البالغه میفرمایــد« :ال تَ ُ
نک ِر فَیُ َولَّی َع َل ُ
الم َ
ون
رار ُکم ثُ َّم تَد ُع َ
یکم ِش ُ
هی َعنِ ُ
النَّ َ
فَ َ
جاب ل َ ُکم» .9 66.گناه؛ امام علی(ع) در این
ال یَستَ ُ
باره میفرماید« :توقع اجابت دعا را نداشته باش
67
و حال آنکه با گناهانت راه اجابت را بستهای».
 .10پرداختن به مشــاغل حرام؛ آن حضرت در
این باره نیز میفرماید« :افرادی که اسرارشان را
نزد ســتمکاران فاش نمایند ،یا گزمه و همکاران
داروغه یا نوازنده ساز ،نقارهچی و دهلزن باشند،
68
گناه ایشان مانع اجابت دعایشان میشود».
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روزانه یهودیت است .همچنین تحت عنوان ِش ُمونه
عسر ِه ( )Shemoneh Esrehبه معنای هيجده
یا در منابع تلمودی ،هــا تِفیال ()Ha tefillah
آمده است 71.در کتاب مقدس ،مفهوم دعا مبتنی بر
این عقیده است که خداوند وجود دارد ،میشنود و
72
پاسخ میدهد؛ یعنی او یک خدای شخصی است.
دعــا و نیایش در زندگی همه انســانها در طول
تاریخ ،عصاره و اساس زندگی روحانی انسان و
ارتباط او با عالم غیب و مظهر نیاز به درگاه عالم
الوهیت است و بدون در نظر گرفتن آیین یا 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 تمجید
بنمایی» 73.یهودیان معتقدند تنها قومی هستند که
خداوند به آنها نزدیک است و هر وقت بخواهند،
میتوانند دعا کنند .در سفر تثنیه درباره این باور
آمده است« :کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک
ایشــان باشد ،چنانکه یَ ُه َوه خدای ما است در هر
وقــت که نزد او دعا میکنیم؟» 74.در مجموع دعا
در تصــورات کتاب مقدس بــه عنوان یک حلقه
اتصال معنوی بین انسان و خدا است و یک وسیله
بزرگ اســت برای اصالح و رهایی بشر که حتی
75
ســزاوارتر از شــهادت و کمال اخالقی است.
آبراهام جاشوئا ِه ِشل در تعریف دعا میگوید :دعا
کردن ،محافظت از یک کالم است و محبت کردن
به هدفی اســت که به خدا منتهی میشــود ،کالم
محکم و پرقدرتی کــه در اوج قرار دارد  ...دعا
انگیزه نیست ،بینش است ،بینشی که نسبت به راز
هســتی ما را قادر به دعا کردن میکند 76.هرمن

ووک نویسنده یهودی معتقد است :دعا و نیایش،
با یک قالب سراسر متوجه خدا ،معمو ً
ال لحظاتی
نورانی در زمان نامعلومی برای انســان به ارمغان
مــیآورد .این لحظات نورانی ،انســان را مرتبط
با عالم نور و پاکی و عالــم الوهیت میکند؛ این
لحظات نورانی ،پاداش یک عمر نیایش و دعا و
77
نماز است.
درباره ســیر تاریخی دعا در کتاب ســیری در
تلمود چنین آمده اســت :دعا ،در دوره معبد اول
خودجوش بوده و انسان بنابر ضرورت به درگاه
خداوند دعا میکرد و در هر مکانی میتوانســت
این کار را انجام دهد و یا هنگام ســختیها نیز به
معبــد رفته و به نیایــش میپرداخت و در دوره
معبد دوم ضرورت وجود یک نســخه رسمی از
دعاها آشــکار شد و بعد از اسارت بابلی و ایجاد
مشکالت زبانی و محتوایی برای دعا کردن ،مجمع
کبیر دعای مشخصی را که بازتاب آرزوهای قوم
یهــود بود ،تألیف کرد و این دعا از  18برکت بود
که هریک درباره نیازها و اســتغاثههای گوناگون
است و مجموع این دعاها نیز به ِش ُمونه ِعسرِه یا
فقط به تِفیال (دعا) معروف اســت که بخش اصلی
78
کتابهای دعایی یهود را تشکیل میدهد.
یهودیان در زمانهای مختلــف دعاهای متفاوتی
دارند .در یک مفهوم گســترده میتوان گفت که
دعا شــامل هرگونه سخن گفتن و توجهانسان به
خداوند اســت .در اینجا موضوع بحث ،مخاطب
قرار دادن خداوند به صورت درخواســت ،تمنا
تضرع اســت که به معنای دعا اســت و دعاها
و ّ
عبارتند از :درخواســت کــردن ،مباحثه و عتاب
دوســتانه کردن به اعتراف ،تفکــر روحانی ،در
خلســه و تجدید خاطره فرو رفتن ،شکرگزاری،

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

77. This Is My God, P.124.

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

 .73مزمور.15 :50 ،
 .74تثنیه.7 :4 ،

 .78سیری در تلمود ،صص155و.156

79. “Prayer”, P.978.

 .80خروج.11 :32 ،
 .81پیدایش.4 :26 ،
 .82پیدایش.15-3 :2 ،
 .83پیدایش28-21 :20 ،؛ 12-9 :32و.22

 .84تثنیه.1 :33 ،
 .85نحمیا30-13 :29 ،؛ مروری بر گستره دعاپژوهی ،ص.34

86. “Prayer (Jewish)” P.191.

 .87مزمور.15 :50 ،
 .88پیدایش.22-18 :16 ،
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ستایش ،تقدیر و شــفاعت 79.برخی دعاها برای
عطا و بخشش الهی به کار میروند مانند .1 :خدا
به آنها میبخشد و اجابت میکند  .2خدا در اموال
دعا کننده تغییر ایجــاد میکند .دعاهای دیگری
نیز وجود دارد که در آنها چیزی مطالبه میشود،
مانند طلــب لطف ،رحمت و نجــات و یا طلب
روشنفکری و هدایت .دعاهایی که در آن روحیه
قوم شــناخته میشود« :موســی نزد یَ ُه َوه خدای
تضرع كرده گفت :ای یَ ُه َوه چرا خشــم تو
خــود ّ
بر قوم خود كه با قوت عظیم و دســت زورآور از
80
زمین مصر بیرون آوردهای ،مشتعل شده است؟»
این دعاها همراه با ناله و زاری هســتند و چهره
خوبی برای قوم ترســیم میکنند ،اما دعاهایی با
فریاد و استغاثه هستند که در آنها ندامت و جبران
اشتباه نمایان اســت .دعاهای شخصی هم وجود
دارد ،مانند« :برای شیث نیز پسری متولد شد و او
را اَنوش نامید .در آن وقت به خواندن اســم یَ ُه َوه
شــروع کردند»« 81،ابرام گفت :ای سلطان تعالی
یَ ُه َوه مرا چه خواهــی داد و من بیاوالد میروم
و مختار خانهام این العاذار دمشقی است؟ و ابرام
گفت :اینک مرا نســلی ندادی و خانهزادم وارث
من اســت» 82.برجستهترین این دعاها در زندگی
حضرت یعقوب وجود دارد ،برای نمونه« :یعقوب
نذر کرده گفت :اگر خدا با من باشد و مرا در این راه
که میروم ،محافظت کند و مرا نان دهد ،تا بخورم
و رخت بپوشــم ،تا به خانه پدر خود به سالمتی
83
برگردم ،هر آینــه یَ ُه َوه خدای من خواهد بود».
نوع دیگری از این دعاها نیز برکتهایی است که در
دین یهود دعای خیر محسوب میشود .همچنین

دعایی دیگر درباره زمان آینده است ،مانند« :این
است برکتی که موسی مرد خدا قبل از وفاتش به
بنیاسرائیل داده است» 84.نفرین و لعنت هم جزء
دعاها محسوب میشــود .این نفرینها در اشعار
روحانی به فراوانی مشهود است« :ای خدای من
ایشــان را به یادآور؛ زیرا که کهانت و عهد کهانت
و الویان را بیعصمت کردهاند .پس من ایشان را
از هر چیز بیگانه طاهر ساختم و وظایف کاهنان و
الویان را برقرار نمودم که هرکس بر خدمت خود
85
حاضر شود».
دعا و کارکرد آن در کتاب مقدس و زندگی دینی
یهود از اهمیت ویژهای برخوردار اســت .مفهوم
عمیقی از ماهیت دعا بهعنوان تِفیال ـ که به باور
گلدزیهر به معنای ســتایش خدا بهعنوان داور و
عادل اســت ـ ابراز شده است 86.در مزامیر ،آمده
اســت« :پس در روز تنگی مرا بخــوان تا تو را
87
خالصی دهم و مرا تمجید بنمایی».
دعا میتواند تقویت نیات نیک و حســنه باشد و
باعث از بین بردن ابهامات ،کینهتوزیها ،حسادتها
و اعمال ناپســند شــود .نمونههایی از این دسته
دعاهــا در عهد عتیق بیان شــده اســت« :یَ ُه َوه
میگوید :به ذات خود قسم میخورم چون که این
کار را کردی و پســر یگانه خود را دریغ نداشتی،
هر آینه تو را برکت دهم و ذریت تو را کثیر سازم،
مانند ستارگان آسمان و مثل ریگهایی که بر کنار
دریا است و ذریت تو دروازههای دشمنان خود را
متصرف خواهند شد و از ذریت تو جمیع امتهای
زمین برکــت خواهند یافت ،چــون که قول مرا
شنیدی» 88و در جای دیگر آمده است« :موسی و

78

هارون از کاهنانش و سموئیل از خوانندگان نام او،
89
یَ ُه َوه را خواندند و او ایشــان را اجابت فرمود».
در کتاب مقــدس دعا از قربانیها و اعمال نیک با
اهمیتتر بیان شده است ،چنانکه حاجت حضرت
90
موسی(ع) تنها با دعا و نماز اجابت میشود.
در سراســر عبارات تلمود ،نگرشــهای زیبایی
درباره دعا وجود دارد ،از جمله اینکه از دعاهای
یک شخص میتوان کشــف کرد که آیا او دارای
فرهنگی از یک فضای دینی و اخالقی اســت ،یا
خيــر؟! 91یکی از مهمتریــن کارکردهای دعا نیز
تبدیل کردن خشم و غضب ذات مقدس پروردگار
92
به رحمت است.
ترک دعا در دین یهود به معنی گناه کردن است که
البته این مطلب نشان دهنده اهمیت دعا در انجام
آیین عبادیشان است .در اول سموئیل آمده است:
«لیکن از یَ ُه َوه بترسید و او را به راستی به تمامی
دل خــود عبادت نمایید و در کارهای عظیمی که
93
برای شما کرده است ،تفکر کنید».

سال یازدهم
شماره -42زمستان 1394

دعای شِ ما

در دیــن یهود از ابتدا تاکنون دعاهای رســمیت
یافتهای وجود داشــته اســت و یهودیان اصل و
اعتبــار این دعاهــا را به کتاب مقــدس ارجاع
میدادند که از آن میان دعای ِ
«شما» ()Shema
اســت که از نماز معبد گرفته شده است 94.دعای
مذکــور ،مهمترین دعای یهودیان اســت که در
لغت به معنای «بشــنو» و در اصطالح نام دعایی
مأخوذ از سفر تثنیه است« :ای اسرائیل بشنو یَ ُه َوه
 .89مزامیر.6 :99 ،
 .90گنجینهای از تلمود ،ص.101

91. “Prayer (Jewish)” P.194.

 .92گنجینهای از تلمود ،ص.100
 .93اول سموئیل.24 :12 ،
 .94یهودیت ،مسیحیت ،اسالم ،ص.83

خدای ما یَ ُه َوه واحد است» 95.این دعا ،جزء مهم
برنامههای صبحگاهی و شامگاهی یهودیان است
که با اقرار به ایمان یهودی آغاز میشود و به این
96
طریق وحدانیت خداوند را اعالم میکنند.
دعای ِشــما در دوره معبد دوم به مراسم رسمی
نیایش افزوده شد و الزمه تعهد عامه مردم را در
یادگیری و به خاطر ســپردن آموزههای تورات
در همه زمانها ،یادآور میشــود و خواندن آن نیز
مربوط به مراسم نماز جماعت بود که باید از حفظ
خوانده میشــد 97.در ادامه دعای ِشــما ،نیایش
شامل دعای خیر ،مزامیر ،سرودها و گزیدههایی
98
از کتاب مقدس آمده است.
عنصر زمان و مکان در دعا

زمان و مکان دعا تأثیر مهمی در برآورده شدن آن
دارد .اگرچه در عهد عتیق عمومیت ندارد و تأکید
خاصی بر زمان و مکان دعا صورت نگرفته است،
ولی دعاهایــی در زمان و مکان خاصی نیز دیده
میشــود 99،براي مثال اوقات معیّن دعا براساس
زمانهای برگزاری مراسم عمومی قربانی در معبد
تعیین شــده بود و با مشخص شدن زمان و الفاظ
دعاها نهاد کنیسه ([ )Synagogueبت ِه ِکنست
یا کنیسا] به وجود آمد و تصمیم به برگزاری دعا
به جماعت گرفته شد ،اما یکدست سازی مراسم
دعا و استغاثههای خصوصی که رابطه افراد مطابق
میل خودشــان با خداوند بوده ،تأثیرگذار نبوده
است و بدین جهت از کنیسه به عنوان محلی برای
برگزاری دعا اســتفاده میکردندِ 100.ه ِشل درباره
زمان دعا میگوید :دعــا در زمان گرایش کامل
 .95تثنیه.4 :6 ،
 .97سیری در تلمود ،صص159و.160
 .99اشعیا.17 :56 ،
 .100سیری در تلمود ،صص157و.158

96. “Shema”, P.1370.
98. “Shema”, P.1370.

قلب به خدا و به ســوی خیر و قــدرت او واقع
میشــود .در زمان دعا ،اندیشه نیازهای شخصی
غایب میشــود و تنها اندیشه فیض و برکت الهی
101
در ذهن حاضر است.
اخالص در دعا

101. Between God and Man, P.201.

 .102گنجینهای از تلمود ،ص.102
 .103تثنیه.13 :11 ،
 .104گنجینهای از تلمود ،ص.101

105. Between God and Man, P.206.

دعای فردی و اجتماعی

دعا یک ارتباط درونی به هنگام نیاز انســان به
خداوند است .با در نظر گرفتن دعا به عنوان عمل،
میان دعای فردی و دعای مناســکی (Ritual
 )Prayerتفاوت گذاشته میشــود 107.آنچه از
مطالب بررسی شده و قرائن موجود در دین یهود
درباره دعاهای فردی و مناسکی ،به دست میآید،
این است که دعای جمعی و مناسکی بیشتر مورد
توجه قرار میگیرد .دعا کردن به صورت فردی،
اطمینان بخش نیســت و اصرار بر این اســت که
دعا به صورت گروهی انجام شود و دسته جمعی
باشد .دعای عمومی برتر از دعای انفرادی است و
حقیقت این است که دعای انفرادی باقی نمیماند،
108
مگر اینکه جمعی باشد.
در دین یهود ،توجه بــه همنوعان در هنگام دعا
کردن بسیار مورد توجه قرار گرفته و فرد هنگام
دعــا کردن اگر بــرای دیگــر همنوعانش طلب
آمرزش و رحمت نکند ،گناهکار اســت« :اآلن
اینک پادشــاهی که برگزیدید و او را طلبیدید و
109
همانا یَ ُه َوه بر شما پادشاهی نصب نموده است».
در جای دیگر درباره اهمیت دعاهای مناســکی
آمده اســت :عبادات جمعی عامــل مهم و یک
همبســتگی اجتماعی را به وجود میآورند؛ زيرا
در این عبادات نیات فــردی افراد در درجه دوم
قرار میگیرند ،از این رو در کنیســهها هیچ اتاقی
برای نیایشــهای شخصی و دعاهای خودخواهانه
وجود ندارد و حتی در دعاها و نیایشهای مبتنی بر
درخواســتهای جمعی ،برای تقاضای دنیوی ،تابع
106. “Prayer (Jewish)” P.194.

« .107دعا از سه منظر» ،ص.71

108. Between God and Man, P.209.

 .109اول سموئیل.13 :12 ،
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یهودیان دعــا و نیایش بدون اخــاص را دعا
نمیدانند و اگر فردی بــدون اخالص دعا کرده
باشد ،باید بار دیگر دعا کند .اخالص یعنی اینکه
شخص باید قلب خود را از تمام اندیشهها خالی
کنــد و خودش را ایســتاده در مقابل خدا ببیند.
دعای حقیقــی از عمق جان برمیخیزد و صرف
حرکت و تلفظ زبان نیســت و باید قلب خود را
متوجه خالق جهان ســاخت و عبادتی است که
در دل انجام میگیرد 102.در تورات آمده اســت:
«چنین خواهد شــد که اگر دستوراتی را که من
امروز برای شــما امر میفرمایم ،بشنوید و یَ ُه َوه
خدای خود را دوســت بداریــد و او را بهتمامی
103
دل و بهتمامــی جان خود عبــادت نمایید».
همچنین برای اجابت دعا ،عالوه بر حضور قلب
و خواندن دعا از اعماق دل ،شــخص دعا کننده
باید شایستگی دعا کردن را داشته باشد و دعای
فردی مستجاب اســت که رضایت خداوند را با
تمرکز در هنگام دعا کردن بجای آوردِ 104.ه ِشل
میگوید :متن دعا هرگز مهمتر از اخالص درونی
نیست و ســکوت مطلق برای تمرکز در دعا یک
قانون به حساب میآید 105.بنابراین قبل از ورود
به دعا ،عبادت کننده باید ذهن خود را برای دعا
خالص و خالی کند ،ســپس آرام آرام شروع به

دعا کردن نمايد.

106
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درخواست برای روشنایی روح و قدرت اخالقی
110
بود.
دعاهای شــخصی پس از عبــادات جمعی اجرا
میشــود ،اما با وجود برتری دعاها و نیایشهای
جمعی نســبت به دعاهای فردی ،تعداد اندکی از
دعاهــای فردی در درجــه دوم و پس از نیایش
جمعی قرار میگیرند و در کتاب دعاهای یهودی
وجود دارند ،برای نمونه از این دعاهای شخصی،
در میشنا آمده است« :ای خدای ابدی آیا اراده تو
خواهد بود که ما را از تنهایی که با ما بیگانه است،
یا از تکبّر که از خود ماست و از هر انسان شریر و
بخت بد و غریزه شیطانی و همراه و همسایه شریر
و از هر وسوســهگر ویران کننده و از قاضی ظالم
و دشمن ستمگر حفظ بفرمایی» 111.درباره تعداد
افراد جماعت در هنــگام و زمان دعا نیز اطالع
دقیقی در دست نیست ،فقط میدانیم که جمعیتی
112
بیشتر از  10نفر الزم است.
نتیجهگیری

سال یازدهم
شماره -42زمستان 1394

 .1دعا در طول تاریخ در ادیان ابراهیمی اهمیت
بسیار داشته و رابطه بشر با خداوند تلقی میشده
و از عوامــل جلب امداد غیبــی در قرآن و عهد
عتیق اســت .از عناصر مشــترک میان انسانهای
مؤمن در اســام و یهود ،دعا و زبان دعا ،آداب
حین دعا ،و آداب قبل و بعد از دعا است که فرد
مؤمن با رعایت این آداب ،سعی در جلب رضایت
خداوند دارد.
 .2آنچه در دعا مد نظر هردو دین است ،کوشش
برای رضایت خداوند از طریق واســطهها است
که در اسالم بیشــتر به چشم میخورد .در هردو
آیین ،به دعا سفارش شــده است :در قرآن آمده
110. “Prayer (Jewish)” P.194.

111. Ibid.
 .112سیری در تلمود ،صص157و.158

َ
کم» 113و در عهد عتيق
است« :ا ْد ُعو ِنی أ ْس َت ِج ْب لَ ْ
گفته شده اســت« :پس در روز تنگی مرا بخوان
114
تا تو را خالصی دهم و مــرا تمجید بنمایی».
درباره زمان و مکان دعا ،در اســام بسیار تأکید
شده است ،اما در عهد عتیق این موضوع عمومیت
ندارد و بر آن تأکید نشــده اســت ،با اینوجود
دعاهایــی در زمان و مکان خاص نیز به چشــم
میخورد ،مانند« :غریبانی که با یَ ُه َوه مقارن شده
او را خدمت نمایند و اســم یَ ُه َوه را دوست داشته
پندهای او بشــوند؛ یعنی همهکسانی که َسبَت را
نگاه داشــته آن را بیحرمت نســازند و به عهد
من متمسک شوند .ایشــان را به کوه قدس خود
خواهم آورد و ایشــان را در خانه عبادت خود
شادمان خواهم ســاخت و قربانیهای سوختنی و
ذبایح ایشــان بر مذبح من قبول خواهد شد؛ زیرا
خانه من به خانه عبادت برای تمامی قومها مسما
115
خواهد شد».
 .3در هردو دین ،انســان در همه شــرایط قادر
به دعا کردن اســت ،اما اوقــات معیّنی برای دعا
کردن وجود دارد که امکان اجابت دعا را بیشــتر
فراهم مینماید .در اسالم بر طبق احادیث و کتب
معتبر دینی ،بهترین اوقات ،شبهای قدر ،نیمه شب
و ســحرگاهان ،بین اذان و اقامه ،در سجود نماز،
روز جمعه و  ...اســت .در دین یهود ،دعا اوقات
معیّنی داشت که براساس زمانهای برگزاری مراسم
عمومی قربانی در معبد تعیین شده بود 116.همچنین
دعاهای فردی و جمعی در هردو آیین مطرح بوده
که برای مسلمانان مسجد و برای یهودیان كنيسه
محلی است که در آن افراد دیندار برای برگزاری
دعا جمع میشوند.
 .113غافر.60 ،
 .114مزامیر.15 :50 ،
 .115اشعیا6 :56 ،و.7
 .116سیری در تلمود ،صص157و.158

کتابنامه
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 قرآن کریم. آمــدی ،عبدالواحد بن محمــد ،غرر الحکم و دررالکلم ،قم ،دارالحدیث ،چاپ اول1383 ،ش.
 آملی ،محمد بن محمود ،نفایس الفنون ،به کوششبهروز ثروتیان ،تهران ،فردوس ،چاپ اول1380 ،ش.
 ابنابیجمهور احســائی ،محمد بــن علی ،عوالیاللئالی ،قم ،سیدالشهداء ،چاپ اول1405 ،ق.
 ابنبابویــه ،محمد بن علی ،معانی االخبار ،بیروت،مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،چاپ اول1410 ،ق.
 ابنفارس ،احمد ،معجم مقاییس اللغه ،به کوشــشعبدالسالم محمد هارون ،قم ،مکتب االعالم االسالمی،
چاپ اول1404 ،ق.
 ابنفهد حلی ،احمد ،عدۀ الداعی ،بیروت ،دارالکتباالسالمی ،چاپ اول1407 ،ق.
 ابنمنظور ،محمد بن مکرم ،لســان العرب ،بیروت،داراحیاء التراث العربی ،چاپ اول1408 ،ق.
 اشتاین سالتس ،آدین ،سیری در تلمود ،ترجمه باقرطالبی دارابی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و
مذاهب ،چاپ اول1383 ،ش.
 بهايی ،محمد ،مفتاح الفالح ،تهران ،حکمت ،چاپچهارم1379 ،ش.
 پیترز ،اف .ئی ،یهودیت ،مســیحیت ،اسالم ،ترجمهحسین توفیقی ،قم ،مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و
مذاهب ،چاپ اول1384 ،ش.
 جوادی آملی ،عبداهلل ،تفسیر موضوعی قرآن کریم،قم ،اسراء ،چاپ دوم1383 ،ش.
 جوهری ،اســماعیل بن حماد ،صحــاح اللغه ،بهکوشــش احمد عبدالغفور عطار ،بیــروت ،دارالعلم
للمالیين ،چاپ اول ،بیتا.
 حکیمی ،محمدرضا ،جامعه سازی قرآنی ،قم ،دلیلما ،چاپ هفتم1383 ،ش.
 خاتمی ،روحاهلل ،شــرح و تفســیر دعای مکارماالخالق ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی،

چاپ اول1376 ،ش.
 دیلمی ،حسن بن حسن ،ارشاد القلوب ،قم ،شریفرضی1412 ،ق.
 راغب اصفهانی ،حســین بن محمد ،مفردات الفاظالقــرآن ،تحقیق :صفــوان عدنان داوودی ،دمشــق،
دارالقلم؛ بیروت ،الدار الشامیه ،چاپ اول1416 ،ق.
 زبیــدی ،محمدمرتضی ،تاج العــروس من جواهرالقاموس ،بیروت ،دارالمکتبۀ الحیاۀ1414 ،ق.
 زمخشــری ،محمود بن عمر ،اســاس البالغه ،بهکوشش عبدالرحیم محمود ،بیروت ،دارالمعرفه ،بیتا.
 شــرقی ،محمدعلی ،قاموس نهــج البالغه ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ دوم ،بيتا.
 شــریعتی ،علی ،نیایش ،تهــران ،الهام ،چاپ نهم،1378ش.
 شــريف رضي ،نهــج البالغه ،ترجمه ســید جعفرشهیدی ،تهران ،علمی و فرهنگی1379 ،ش.
 شــهید ثانی ،زینالدین بن علی ،مصباح الشریعه،بیروت ،مؤسســه االعلمی للمطبوعــات ،چاپ دوم،
1413ق.
 شــهیدی ،سید محمدباقر ،دعاها و تهلیالت قرآنی،قم ،دفتر انتشارات اسالمی1375 ،ش.
 طباطبایی ،ســید محمدحســین ،تفســیر المیزان،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی ،چاپ پنجم1374 ،ش.
 طبرسی ،فضل بن حســن ،مجمع البیان فی تفسیرالقرآن ،تهران ،فراهانی ،چاپ اول1360 ،ش.
 غزالی ،محمد بن محمد ،احیاء علوم الدین ،ترجمهمؤیدالدین محمد خوارزمی ،تهران ،علمی و فرهنگی،
چاپ سوم1372 ،ش.
 قرشــی ،ســيد علیاکبر ،قاموس قــرآن ،تهران،دارالکتب االسالمیه ،چاپ یازدهم1372 ،ش.
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