نظری بر عرصهی حیات انسان از منظر توحید افعالی
دعا
یکی از پرسش های مهمّی که درپی بحث از خیر بودن هرآنچه خداوند برای فرد پییش
آورده است ،مطرح میشود ،درزمینهی دعاست .سؤال این است کیه اریر آنچیه اکنیون در
ز ندری ما وجود دارد و آنچه در آینده پیش خواهد آمد ،بهترین است ،معنیی دعیا کیردن
چیست؟ دعا یعنی ،خدایا آنچه را هست ،ازبین ببر و آنچه را نیست ،بیاور .خیدایا مریمی ،
بیماری را ازبین ببر و سالم کن؛ فقیرم ،فقرم را ازبین ببر و پولدارم کن؛ بیکارم ،بیکیاری
را ازبین ببر و شغلی به من بده؛ بچّهدار نمیشوم ،تنهایی را ازبین ببر و بچّهدارم کن .دعیا
یعنی می خواهی آنچه هست نباشد و چیز دیگیری کیه نیسیت ،باشید .اریر آنچیه هسیت
بهترین است ،و آنچه نیست به این دلیی وجیود نیدارد کیه بهتیرین نبیوده ،چیرا از خیدا

1

بخواهی بهترین را ببرد و چیز بدی جایش بگذارد؟ برایناسیا

دعیا کیردن بییمعنیی و

بیربط میشود.
ازطرف دیگر بساط دعا را به این سادری نمیتوان جمع کرد .خداوند در قرآن بارها بیه
دعا امر کرده است؛ فرموده :اُدعونی اَستَجِب لَکُم :1مرا بخوانید تا بیرای شیما اجابیت کین .

فرموده :وَ اِذا سَألَکَ عِبادی عَنّی فَاِنّی قَریبٌ اُجیبُ دَعوَۀَ الدّاعِ اِذا دَعانِ :2و چون بندران از
تو دربارهی من بپرسند ،پس من قطعاً نزدیک  ،هنگامی که دعاکننده مرا بخوانید ،دعیایش
را اجابت میکن  .خداوند بندران را به درخواست فم خویش امر کیرده اسیت :وَ اسئََووا
اهللَ مِن فَضوِهِ :3و از خداوند از فم او بخواهید .دعا ازنظر قرآن سبب اعتنیای خداونید بیه

بندران است :قُل مایَعبَؤُا بِکُم رَبّی لَوال دُعاؤُکُم :4بگو ارر دعای شما نباشد خدای من چیه
توجّهی به شما کند.
پیامبر اکرم

فرمودند :اَلدُّعاءُ مُخُّ العِبادَۀِ :5دعا مغز ناب عبادت اسیت .قیرآن کیری

دعاهای بسیاری از زبان پیامبران و مؤمنیان نقی کیرده اسیت و در کتیابهیای دعیا نییز
دعاهای فراوانی از زبان پیامبر

روایت شده است.

و ائمّه

چگونه میتوان تعارض بین این دو مفهوم را ح کرد؟

 .1سورهی غافر ،آیهی.06
 .2سورهی بقره ،آیهی .180
 .3سورهی نساء ،آیهی .32
 .4سورهی فرقان ،آیهی .77
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ارر بخواهی به پاسخ این پرسش دست پیدا کنی  ،باید مقولهی دعا را خوب بشناسی .

تحلیل دعا
دعا مث یک مثلّث ،سه رأ

دارد :دعاکننده؛ کسی کیه از او درخواسیت مییکنیی ؛ و

آنچه از او درخواست میکنی  .تحلی دعا تأمّ در این سه رأ

است.

به اعتبار کسی که از او میخواهی  ،یعنی خدا ،دعا تنها از خدا خواستن اسیت .در ایین
جمله دو تأکید وجود دارد؛ یکی تنها و دیگری خواستن .دعا ،تنها از خدا خواستن است.
کسی که یقیین دارد ییرخیدا کیارهای نیسیت ،تنهیا از خیدا مییخواهید و از ییرخیدا
نمیخواهد .آنکه ییرخدا را کاره بداند ،تنها از خدا نمیخواهد؛ از دیگری هی درخواسیت
می کند .دعا به این اعتبار ،هماهنگ و منطبق بر بحث ماست؛ اینکه ییرخدا در زندری میا
احدی کارهای نیست .ال مُؤَثِّرَ فِی الوُجودِ اِالَّ اهللُ.6
ارر دعای ما تنها از خدا خواستن نباشد ،اصالً دعا نیست و اجابت ه نمیشیود .کسیی
که در دل می روید ،ارر خدا دعای را اجابت کنید و رئییس اداره هی موافقیت کنید و آن
کارمند ه کارشکنی نکند ،کارم درست میشود؛ تنها از خدا نمیخواهد .چنین کسی بیه
خلق ه چش امید دارد .دعا تنها از خدا خواستن است.
دعا ،خواندن یا رفتن و بر زبان راندن نیست؛ با همهی وجود خواسیتن اسیت .تشینهای
که در بیابانی ررم و داغ درحال جان دادن است ،همهی وجودش مییرویید آب چشیمان
ک سو شدهاش ،لبهای خشکیده و ترکخوردهاش ،پوست جمعشدهاش ،همهی وجیودش
 .0صدوق ،التّوحید ،پاورقی ص .08
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می روید آب و طالب آب است؛ لفظ آب تنها بر زبانش جاری نیست .ارر درآنحال بیرمق
شود و به خواب ه رود ،خواب آب میبیند .این دعاست؛ یعنی خواستن با همهی وجود.
بسیاری از دعاهای ما اصالً دعا نیست؛ مثالً دعایی را برای ثواب میخوانی  .شب جمعیه
دعای کمیی مییخیوانی ؛ آییا خواسیته هیای بلنیدی کیه در دعیای کمیی اسیت ،واقعی ًا
خواستههای ماست؟ خیر؛ این دعا را برای ثواب میخوانی  .لذا پس از اینکه دعیای کمیی
تمام شد ،تازه میرویند ،باسمک العظیم االعظم ،خدایا هرکه قرض دارد؛ هرکه خانه ندارد؛
هرکه پول ندارد؛  . ...خواستههایشان اینهاست .آن ممامین بلنیدی کیه در دعیای کمیی
است ،خواستههاشان نبود؛ برای ثواب خواندند.
دعا ،خواستن با همهی وجود است .آیا میتوانید انسیان تشینهای را کیه درحیال جیان
دادن است ،از فکر آب منصرف کنید؟ هررز .بسیاری از دعاهای ما اینرونه نیسیت .شیاید
بتوان رفت ،یک هو

زودرذر است که لحظهای بعد فراموش میشود .کسیی کیه دعیای

ندبه میخواند؛ با چه حالی رریه میکند و میروید :اَینَ الحَسَنُ اَینَ الحُسَینُ ...اَینَ بَقیَّئُُ اهللِ

الَّتی التَخووا مِنَ العِترَۀِ الهادیَُِ ...هَل اِلَیئکَ یَئابنَ اَحمَئدَ سَئبیلت فَتُوقئیٰ :7کجاسیت حسین و
کجاست حسین

؟ ...کجاست بقیُالوّهی که از خانیدان هیدایتگر جیدا نیسیت؟  ...آییا

بهسوی تو ای فرزنید احمید

راهیی هسیت؟ همیهی دنییا را دنبیال امیام زمیان

میرردد؛ امّا دعا که تمام شد ،یک دقیقه بعد نگاه کنید؛ چنان با رفیقش نشسیته اسیت و

 .7محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ندبه.
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قهقهه میزند ارر تشنهی مالقات با امام زمیان

بیود ،مییتوانسیتید حواسیش را پیرت

کنید؟ دعا ،خواستن با تمام وجود است که تا خواستهاش را ندهند محال است آرام بگیرد.
بسیاری از دعاهای ما خواستن نیست؛ خواندن است .دعا خوانیدن ،دعیا نیسیت .البتّیه
بخوانی ه خوب است .بخوانی تا بفهمی در این عیال خواسیتههیایی بزررتیر از خانیه و
ماشین و زن و بچّه ه وجود دارد؛ تا ک ک دعاهایمان عوض شیود و چیزهیای بزررتیری
بخواهی  .بخوانی و درعین حال بدانی که دعا خواندن ییر دعیا کیردن اسیت .بسییاری از
دعاهایی که مستجاب نمی شود ،دعا نیست؛ چون اصالً خواستن نیست؛ هوسی آنیی اسیت
که بر زبان میرانی و لحظهای بعد از یاد میرود.
دعای ما کلماتی نیست که میخوانی یا بر زبان جاری میسازی ؛ خواستهای اسیت کیه
در درون ما وجود دارد و همهی وجودمان تشنهی آن است؛ آرزوهایی است کیه در زمیین
دل ما میروید .خواستههای حقیقی افراد در دعاهایشان ،تابعی از سطح معرفیت و درک و
شناخت آنهاست .هرچه فه و درک انسان بیاتتر رود ،خواسیتههیایش بزررتیر مییشیود.
انسان تا کودک است عروسک میخواهد؛ وقتی بزرگ شد خودِ عیرو

را مییخواهید؛ تیا

بچّیه اسییت ماشیین کییوکی مییخواهیید؛ وقتیی بزررتییر شید دوچرخییه مییخواهیید؛ بعیید
موتورسیکلت و بعد ماشین میخواهد .خواسته ها و آرزوهای انسان تابعی از سیطح فهی و
درک اوست .دعا بهتناسب سطح فه و درک انسان به سطوح مختلفی تقسی میشود.
پایین ترین و نازلترین سطح دعا ،خواستههای مشخّص دنیوی است؛ مث اینکه خیدایا
پول بده؛ شغلی برای فراه کن؛ خانهای به من بده.
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کسی که اینرونه دعا میکند ،بدینلحاظ که خواستهی دنیوی خود را نزد خلق نبیرده
است و فقط از خدا میخواهد ،کارش ستودنی و ارزشمند است .امّیا بیهلحیاظ چییزی کیه
میخواهد ،در سطح نازلی است .ارر عارفی شاهد دعای او باشد و بخواهد او را تکانی دهید
تا کمی رشد کند ،به او می روید :رفیق دست شما درد نکند؛ خیلیی ممنیون کیه اشیتباه
خدا را به او تذکّر میدهی خدا نمیدانست برای تو چه چیزی تزم است و اشتباهی به تو
فقر داد به خدا یادآوری میکنی که ببخشید ،خدایا اشتباه کیردهای؛ بایید ینیا مییدادی
می خواهی معلّ خدا شوی و به خدا یاد بدهی و مصلحت خودت را بیه او بفهمیانی ؟ خیدا
مصلحت تو را تشخیص نداد؟ تو بهتر تشخیص دادی و به او میرویی چه چیز براییت تزم
است؟ خدای متعال در حدیث قدسی فرمیود :ال تُعَوِّمُئونی مئا یُلئوِحُکُم فَئاِنّی اَعوَئمُ بِئهِ:8
نخواهید آنچه را به مصلحت شماست به من بیاموزید؛ من به مصلحت شما داناترم.
دعاکننده دراینباره تأمّ میکند و میبیند درست است؛ خدا بهتر از من مصلحت میرا
تشخیص می دهد .من از کجا بدان ینا برای بهتر است یا فقر؟ بیماری برای بهتر است ییا
صحّت؟ شای بودن برای بهتر است یا بیکاری؟ خدا به مصلحت من آراهتیر اسیت .وقتیی
این نکته را دریافت و ازنظر معرفتی یک درجه بات آمد ،دعایش عیوض مییشیود .در ایین
مرحله هنگام دعا چیز مشخّصی نمیخواهد و میروید :خیدایا تیو بهتیر از مین مییدانیی

مصلحت من در چیست؛ همان را که مصلحت من است ،عطا کن .الهی ما را آن ده کیه آن
به.

 .8مجوسی ،بحاراالنوار ،ج  ،08ص .184
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بدین ترتیب دعا یک درجه باتتر رفت؛ امّا آن عارف دسیتبیردار نیسیت؛ دوبیاره بیه او
می روید :ببخشید ،دست شما درد نکند؛ خدا مصلحت شما را خبر داشیت و نیداد؟ بخیی
بود؟ یا فقیر بود و نداشت بدهد؟ یا مث بعمی اشخاص که دوست دارند و لذّت میبرند از
اینکه دیگران مدام التماسشان کنند ،خواست شما التما

کنی و او لذّت ببیرد؟ خداونید

درهمان حدیث قدسی فرمود :وَ ال اَبخَئلُ عَوَئیکُم بِمَلَئالِحِکُم :مین در آنچیه بیه مصیلحت
شماست ،بخ نمیورزم .خدای متعال منتظر خواست ما نمیشود؛ مث پزشک حاذقی که
سراغ یک بیمار بیهوش آمده است؛ بیمار را معاینه مییکنید و سِیرم و داروییش را تزرییق
میکنید و منتظیر خواسیتن بیمیار نمییشیود .ازهمیین جهیت حمیرت ابیراهی
جبرئی

بیه

فرمودند :عِومُهُ بِحالی حَسبی مِن سُؤالی :9آریاهی خیدا بیه حیال مین ،میرا از

درخواست بینیاز میکند .در دعاها نیز میخوانی  :اِلئٰئهی کَفیٰ عِومُکَ عَنِ المَقئاِِ وَ کَ ٰ
فئی

کَرَمُکَ عَنِ السُّؤاِِ :10خدایا آراهی تو بر نیازهای مرا از رفتن و کرم تیو میرا از خواسیتن،
بینیاز میکند .پس هرآنچه خدا عطا کرده ،بهترین است .خدا بیرای عطیا کیردن منتظیر

سؤال بنده نمیشیود :یا مَن یُعطی مَن لَم یَسألهُ وَ مَن لَم یَعرِفئهُ تَحَنُّنئام مِنئهُ وَ رَحمَئُم :11ای
کسی که به آنکه نه از او درخواستی دارد و نه او را میشناسد ،از سر مهر و محبّیت عطیا
میکند .خدا به کسی که نه درخواست زبانی دارد ،و نیه حتّیی درخواسیت وجیودی ،عطیا

 .0مازندرانی ،شرح کافی ،ج  ،12ص .568
 .16مجوسی ،بحاراالنوار ،ج  ،02ص .253
 .11محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،اعماِ ماه رجب.
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میکند .یا مُبتَدِءً بِالنِّعَمِ قَبلَ استِحقاقِها :12ای کسی کیه پییش از اسیتحقان انسیان ،نعمیت
دادن به او را آیاز میکنی .خدا منتظر طلب ذاتی ه نمییشیود .بنیابراین آنچیه خداونید
ه اکنون داده ،بهترین است.
دعاکننده تأمّ میکند و میبیند ،خدا نه فقیر است و نه بخی ؛ و نه از التما

ما لذّت

می برد و نه برای عطا کردن منتظر درخواست می شود .وقتیی ایین نکتیه را فهمیید ،ییک
درجهی دیگر باتتر میرود و درمییابد آنچه خیر من بوده ،خدا بهدرستی تشخیص داده و
با جود و سخاوت و فم خود عطا کرده و ه اکنون عملی شده است و همین که هسیت،
بهترین چیز است.
در این مرحله دعاکننده فکر میکند ،اشکال کیار کجاسیت؟ متوجّیه مییشیود اشیکال
درهمین است که نفهمیدم آنچه دارم ،بهترین چیز است؛ اشیکال از درون مین اسیت؛ نیه
آنچه در بیرون است .بیرون هرچه هست ،بهترین است .لذا دعا را بهسیمت درون خیویش
برمیررداند .ابتدا با دعا میخواست بیرون را درست کند؛ اکنون دریافت که بیرون درست
است؛ درون خراب است .می اندیشد ،من با این تصمی ها و انتخابهای آزادی که ریرفت ،
درون را خراب کردم؛ باید با دعا درون را درست کن  .میروید :خدایا به من ایمیانی عطیا
کن که در پرتو آن تو همواره در قلب من حمور داشته باشی؛ یقینی عنایت کن کیه درک
کن ییر تو کسی در زندری من کارهای نیست و معرفتی عطا کن که زیبایی مقیدّرات تیو
را بفهم  .خدایا مرا از صابران قرار ده؛ از اه تسلی  ،از اه رضا ،اه شکر و اهی تقیوی

 .12محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،نماز حضرت جعفر

.
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قرار ده .درصدد برمیآید با دعا درون خود را اصالح کند و بدینترتیب دعایش یک درجیه
باتتر میآید.
از این باتتر ه ممکن است و آن وقتی است که درون دعاکننده اصیالح شیده و او در
دعا میروید :خدایا نه بیرون و نه درون؛ اصالً چیزی از تو نمییخیواه  .خیدایا خیودت را
میخواه ؛ دیدارت را میخواه  .خدایا لقاءت و وصالت را میخواه .
ریر از دوسیت چیشمت بر احیسیان اوسییت
تیو در بینید خیویشیی نیه در بینید دوسییت
***
خیییالف طیییرییییقیییت بیود کیاولیییییا
تیمیینّییا کینیینید از خییییدا جییییز خییییدا
***
ما ز دوست ییر از دوست مقصدی نمیخواهی
حیور و جینّیت ای زاهیید بر تیو بییاد ارزانییی
***
ما را نه ی دوزخ و نه حیرص بیهشیت اسیت
بییردار ز رخ پیییرده کیه میشییتیان لیقیاییی
***
آرزومینیید وصیالییییی خییدا را مپییسنییید
میا چینیین تیشنییه و درییای کیرم میاتمیال
در دعا از خدا ،خود خدا را میخواهد؛ چیز دیگری نمییخواهید .درنتیجیه چییزی کیه
میخواست ،همان کسی شد که از او درخواست میکرد؛ یعنی دو رأ
منطبق شدند و مثلّث به یک خط تبدی شد.
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مثلث دعا بیر هی

دعای اولیاء
ممکن است این سؤال به ذهن بیاید که ارر رشد معنوی باعث میشود انسان جز خیدا
چیزی نخواهد ،چرا در دعاهایی که از پیامبر

و ائمّه

رسیده است ،خواستههیای

خیلی مشخّص دنیوی ه دیده میشود؟ یعنی درجات پایین دعا ه مطرح اسیت؛ خیدایا
رزن حالل عطا کن؛ خدایا فرزند سال ؛ سالمتی بدن؛  . ...پییامبر

و ائمّیه

کیه در

اوج قلّهی کمال معنوی قرار دارند ،چطور چنین دعاهایی کردهاند؟ پاسخ را ابتیدا درقالیب
یک مثال بیان میکنی .
میرویند ،مجنون مدّت ها لیلی را ندیده بود و خیلی دلتنگ او بود .لیلی ه در خانهی
دربستهای بود و هیچ راهی برای دیدارش وجود نداشت .فکر کرد و راهی برای دیدار لیلیی
به ذهنش رسید .یک لبا

کهنه و کفش پاره پوشید و کاسهای رلیی بیهدسیت ررفیت و

برای ردایی به راه افتاد .بار اوّل در کوچهها با صدای بلند لبا

ریدایی مییکیرد .از ایین

کوچه به آن کوچه ،تا به کوچه ی لیلی رسید .لیلی در خانیه صیدای مجنیون را شیناخت.
کنار پنجره آمد؛ سری بیرون کرد و دیدار میسّر شد .چنید روز رذشیت و مجنیون دوبیاره
دلتنگ لیلی شد .دوباره به راه افتاد و این بار با صدای بلند در کوچهها بیه ریداییک کفیش
پرداخت تا به کوچه ی لیلی رسید .لیلی صدای او را شنید و دوباره سری از پنجیره بییرون
کرد و دیدار تازه شد .چند روز دیگر باز تشنهی دیدار لیلی شد .در کوچههیا راه افتیاد بیه
ردایی آب و یذا مشغول شد .بدین منوال هیر روز بیهبهانیهای لیلیی را مییدیید .مجنیون
درحقیقت نه یذا می خواست ،نه لبا

و نه کفش و نه هیچ متاع دیگری؛ او طالیب دییدار

لیلی بود و همهی اینها را برای دیدار لیلی بهانه میکرد.
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اولیاء خدا بزررتر از آنند که این خواستههای کوچک دنیوی آرزویشان باشد؛ مثالً پیول
و امییرالمیؤمنین

و

و ائمّیهی هیدی

یا یذا و یا لبا

بخواهند .پیغمبیر خیدا

حمرت زهرا

بزررتر از این آرزوهایند .آنان چنین خواستههایی را بهانهی رفتگو با خدا

کردند .دنبال بهانهای می رشتند تا سر صحبت را باز کنند .رفتگوی با خیدا بیرای ایشیان
مه بود .عاشق از رفتگوی با معشون لذّت میبرد.
قرآن لذّت اولیای الهی از رفتگوی با پروردرار را در پاسخ طوتنی حمرت موسی

به

خداوند آشکار میکند؛ آنگاه که خداوند از ایشان میپرسید :ما تِوئکَ بِیَمینِئکَ یئا موسئیٰ:
موسی این چیست در دست توست؟ حمرت موسیی

بیهجیای اینکیه در ییک کلمیه

بگویند عصا ،اینرونه پاسخ میدهند :هیَ عَلایَ اَتَوَکَّؤُا عَوَیها وَ اَهُشُّ بِها عَویٰ غَنَمی وَ لئیَ

فیها مَآرِبُ اُخریٰ :13این عصای من است که بر آن تکیه میکن و با آن بیرای روسیفندان
برگ درخت میریزم و برای کارهای دیگری ه به آن نیاز دارم .چیرا جیواب را ایینهمیه
طوتنی میکند؟ چون از رفتگوی با معشون ازلی لذّت میبرد و حیال کیه بهانیهای بیرای
رفتگو با معشون بهدست آورده ،سخن را ادامه میدهد و طوتنی مییکنید .اولییاء خیدا از
سخن رفتن با خدا لذّت میبرند و هرچیز را بهانهی رفتگو قرار میدهند.
البتّه بلندتر از این ه وجود دارد .ابتدای راه عاشقی ،عبد از رفتگوی بیا خداونید لیذّت
میبرد و دعا را طوتنی میکند و تکرار میکند .به هر بهانهای با او سخن میرویید :خیدایا
این را بده؛ آن را بده ،هرچه به نفع من است بده؛ هرچه خیودت دوسیت داری بیده؛  ...تیا

 .13سورهی طه ،آیات .18-17
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اینکه کار به جایی میرسد که خدا عاشق این عبد میشود و دیگر اوسیت کیه از شینیدن
سخن بندهاش لذّت میبرد .در حدیث آمده است :اِنَّ العَبدَ الوَلیَّ ِهللِ یَئدعوا اهللَ فِئی االَمئرِ
یَنوبُهُ فَیُقاُِ لِومَوَکِ المُوَکِّلِ بِهِ اِقضِ لِعَبدی حاجَتَهُ وَ ال تُعَجِّوها فَاِنّی اَشتَهی اَن اَسمَعَ نِئداءَهُ وَ

صَوتَهُ :14بنده ای از اولیای الهی در امری خدا را میخواند؛ خداوند به او توجّه میکند؛ پس
به فرشتهی موکّ بر آن امر میفرماید :حاجت بندهام را برآور ولی شتاب مکین؛ زییرا مین
مشتان شنیدن ندا و صدای اوی  .خدا عاشق این بنده است و به مالئکه میروید :فعیالً بیه
او ندهید؛ دوست دارم صدایش را بشنوم؛ بگذارید درخواستش را ادامه دهد .درمقاب  ،فیرد
دیگری است که خدا او را دوست ندارد و تا میروید خدایا بده ،خدا امر میکند :زود بیه او
بدهید و ساکتش کنید؛ نمیخواه صدایش را بشنوم.
بنابراین اوّلین نکته در پاسخ سؤال مورد بحث این است کیه خواسیتههیای مشیخّص و
جنبههای دنیوی و مادّی که در دعاهای ائمّیه

وجیود دارد ،بهانیهای بیرای رفتگیو بیا

خداست؛ اص خواستهها مطلوب ایشان نیست.
دومین نکته این است که نفسک اقرار به کاسیتی و نیسیتی و ضیع و فقیر خویشیتن و
اعتراف به ینا و قدرت و کمال خداوند موضوعیّت دارد .لذا اولیاء درصدد رسیدن آنچیه در
دعایشان درخواست کردند ،نبودند؛ میخواستند بگوینید ،مین در همیهی مراتیب وجیودم
نیازمندم و تو در همهی مراتب هستیت ینی و بیینییازی .آنهیا در همیهی مراتیب وجیود
خویش این نیاز را ابراز میکنند؛ من ررسنهام و تو رزّاقی؛ من فقیرم و تو ینی هستی؛ من

 .14مجوسی ،بحاراالنوار ،ج  ،03ص .374
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سائل و تو معطی هستی؛ و  . ...امیرالمیؤمنین

در مناجیات خیویش در مسیجد کوفیه

همین را به خدا عرضه میدارند :مَوالیَ یا مَوالیَ! اَنتَ المَولیٰ وَ اَنَا العَبدُ وَ هَل یَرحَمُ العَبئدَ

اِالَّ المَولیٰ؟  :15...سرور من ،ای سرور من تو سروری و من بنده و آیا کسی جز سیرور بیه
بنده رح میکند؟ . ...در همهی مراتب وجودیش ،حتّی در مراتیب ایاهری ،نییاز خیود و
ینای خداوند را ااهار میکند .میخواهد بگوید ،خدایا من درهمین مرتبهی ایاهری هی
نیازمند توام.
امیدواری خداوند متعال روزی کند و در مسجد کوفه در محراب امیرالمؤمنین

این

مناجات را بخوانی .
دعای حاوی طلب لقاء و وصال الهی میتواند مستجاب شود؛ امّیا اسیتجابت آن چگونیه
است؟ مگر ما با خدا فاصله ای داری که باید طیّ شود تا به او برسی ؟ مگر خداوند نفرمود:
اِنّی قَریبٌ :16من نزدیک ؟ در مناجات سحرهای ماه رممان مییخیوانی  :اَنَّ الرّاحِئلَ اِلَیئکَ
قَرِیبُ المَسافَُِ :17هرکس بهسوی تو سفر کند راهش نزدیک است .مگر خدا پیردهای بیرای
خود کشیده است که باید برافتد تا دیده شیود؟ در همیان مناجیات مییخیوانی  :اَنَّئکَ ال
تَحتَجِبُ عَن خَوقِکَ :تو حجابی دربرابر آفریدرانت بر خود نکشیدهای.
میان عاشیق و معشیون هییچ حیایی نییست
تیو خود حجاب خودی حافیظ ازمیان برخییز
 .15محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،اعماِ مسجد کوفه.
 .10سورهی بقره ،آیهی .180
 .17محدّث قمی ،مفاتیحالجنان ،دعای ابوحمزهی ثمالی.
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آنچه مانع وصال و لقاء و دیدار حقّ است ،خودبینی است .تا وقتی خودت را مییبینیی،
خدا را نمیبینی .تا وقتی خودت در میانهای ،به لقاء و وصال خیدا نخیواهی رسیید .شیرط
اجابت این دعا این است که انسان خودش را نبیند .امیرالمؤمنین

فرمودند :ال حِجئابَ

بَینَهُ وَ بَینَ خَوقِهِ غَیرُ خَوقِهِ :18بین خدا و آفریدرانش حجاب و میانعی جیز خیود آفرییدران
نیست  .اجابت این دعا موکول به این است که خود درمیان نباشند .اجابت این دعیا یعنیی
حافظ ازمیان برخیز؛ یعنی رسیدن به مرتبهی فنا؛ یعنی خود را ندییدن .وقتیی دعاکننیده
به مرتبهی فنا رسید ،دعا اجابت میشود.
آنجا دیگر دعاکننده ای درمیان نیست و یکی از دو نقطهی باقیمانده از دعیا نییز ازبیین
رفته است؛ لذا دعایی ه نیست .دعا تا این آستانه ادامه دارد و پس از آن دعیایی نیسیت؛
مگر اینکه دعاکننده به بقای بعد از فنا و صحو بعد المحو نائ شیود کیه در آنجیا دعیا بیا
محتوایی دیگر آیاز میشود.

عدم مغایرت دعا با این باور که هرچه شده و خواهد شد ،خیر است.
باتوجّهبه آنچه درزمینهی دعا رفته شد ،این عقییده کیه آنچیه در بییرون و در زنیدری
ماست ،بهترین است ،فقط با نوعی از پایینترین انواع دعیا مغیایرت دارد و دسیت میا را از
این نوع دعا میبندد؛ یعنی دعای کسی کیه وقیایع و شیرایط بیرونیی را عیبنیاک و دارای
کاستی میپندارد و می خواهد با دعا آن را اصالح کند .ارر شخص به این بیاور رسیید کیه
آنچه در بیرون است ،بهترین است ،چنین دعایی نخواهد کرد؛ امّا این بدانمعنا نیست کیه
 .18صدوق ،التّوحید ،ص .368
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بساط دعا جمع میشود .ازآنپس جهت دعا را از بیرون به درون برمییرردانید و درصیدد
برمیآید درونش را با آن اصالح کند .در مرتبهی باتتر دعا را اوج میبخشد و خواستار لقاء
و وصال خود خدا می شود .بین مراتب باتی دعا با ایین بیاور کیه آنچیه در بییرون اسیت،
بهترین است ،هیچ مغایرتی وجود ندارد.

چگونگی اجابت دعا با وجود خیر بودن آنچه پیش از دعا وجود دارد.
اینجا ممکن است این سؤال پیش آید که دعاهایی کیه خیدا اجابیت مییکنید چگونیه
است؟ ارر وضع موجود زندری ما بهترین است ،پس چرا خدا دعاها را اجابت میکند؟ آییا
بهترینها را برمیدارد و چیز بدی جایش میرذارد؟
ابتدا باید دید ،علیری همهی قولهای محک خداوند کیه ،اُدعئونی اَسئتَجِب لَکُئم 19و
اُجیبُ دَعوَۀَ الدّاعِ اِذا دَعانِ ،20حقیقتاً چه تعداد از دعاهای ما اجابت میشود؟ واقعیّیت ایین
است که بسیاری از دعاها اجابت نمیشود؛ چون آنچه هو

کردهای و در دعا خواستهای ،

به مصلحت ما نبوده و ضرر دارد .خدای متعال ه ما را دوسیت دارد و خواهیان مصیلحت
ماست؛ لذا آنچه را در دعا خواستهای نمیدهد.
فردای قیامت که پردهها کنار میرود و حقایق آشکار میشود ،انسانهیا بییش از آنچیه
برای دعاهای اجابتشدهی خود شاکر خدا هستند ،برای دعاهایی کیه خیدا اجابیت نکیرد،
شاکر میشوند .می رویند :خدایا سپا

آنچه را میا مصیرّانه از تیو مییخواسیتی و بیرای

 .10سورهی غافر ،آیهی.06
 .26سورهی بقره ،آیهی .180
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اجابتش آن همه رریه کردی و نذر کردی و نماز حاجت خواندی و دخی بستی و  ،...ارر
داده بودی چه بالیی بر سرمان میآمد.
چه خوب است که خداوند بسیاری از دعاهای ما را اجابت نمیکند .البتّه این بیهلحیاظ
خواستهی ماست؛ امّا بهلحاظ خود دعا ،روز قیامت خداوند چنان عطاهای بزرری به برخیی
می دهد که آنها شگفتزده میرویند :خدایا ما کاری نکردهای که متناسب بیا ایین عطاییا
باشد .خداوند پاسخ میدهد :بهجای آن دعایی که کیردی و چیون بیه مصیلحت تیو نبیود،
اجابت نکردم ،این را در آخرت برایت درنظر ررفت  .آن بنده میروید :خدایا کاش دعاهای
دیگرم را نیز اجابت نکرده بودی امّا بیااینحیال برخیی از دعاهیا اجابیت مییشیوند؛ ایین
اجابتها چگونه است؟

اجابت دعا
خواستههایی که اجابت میشوند ،دو دستهانید؛ خواسیتههیای دنییوی و خواسیتههیای
معنوی .اجابت خواستههای دنیوی از سه حال خارج نیست.

 .1اجابت خواستههای دنیوی
الف .حالت اوّل این است که آنچه قب از دعا وجود داشت ،مناسبترین چییز بیا حیال
درونی فرد بود؛ امّا او سراغ د عا و رفتگیوی بیا خداونید و نییایش و عبیادت رفیت و نفیس
نیایش ،حال درونی او را تحت تأثیر قرار داد و درونش عوض شد .اقتمای حالیت روحیی و
درونی جدید آن است که خداوند در بیرون ه چیزی متناسب با حال درونی جدید ایجاد
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کند .راهی ،تصادفاً و نه همیشه ،آنچه متناسب با حال درونیی جدیید فیرد اسیت ،همیانی
است که در دعا خواسته بود .فرد رمان مییکنید ،چیون او خواسیت ،خداونید عطیا کیرد؛
درحالی که چنین نیست .چون حال درونی جدید او متناسب با آن خواسته است ،خیدا آن
را عطا فرمود .ارر حال درونی جدید متناسب با آن خواسته نباشد ،خدا چیز دیگیری عطیا
میکند .این شک اوّل استجابت است که دراثر دعا حال درونی عوض میشیود و اقتمیای
یک حادثه ی بیرونی جدید را میکند و تصادفاً حادثهی بیرونی جدید همانی است که فرد
در دعا مطرح کرده است .البتّه تصادفی تلقّی شدن برای دعاکننده است کیه از ایینطیرف
نگاه میکند؛ ولی برای خدا تصادفی نیست.

ب .دومین شک اجابت دعا وقتی است که کسی چیزی را میخواهد یا هو

میکنید

و عرضه می دارد خدایا فالن چیز را به من بده؛ و چند دقیقه بعد بیهدسیتش مییرسید .او
خود را مستجابالدّعوه می پندارد که تا بر زبان آورد به او عطا شد؛ درحالیکیه ایین هییچ
ربطی به دعای او ندارد .چیزی از قب مقدّر شده بیود و در راه بیود؛ وقتیی بیه نزدیکیی او
رسید ،هو

کرد و رفت :خدایا بده؛ و پنداشت که این عطا اثر دعای او بوده است .نکتهی

باتتر اینکه هو

و خواستهی او چندان تصادفی نبود .ناخودآراهِ او بوی چییزی را کیه در

مسیر مقدّرات الهی به او نزدیک میشد استشمام کیرد؛ و آن خواسیت در او پدیید آمید و
درپی آن ،دعا کرد.
فرض کنید شما صبح تا اهر سیر کیال

بودیید .سیپس از دانشیکده بیهسیمت خانیه

میروید و بسیار ررسنهاید .وارد ساختمان منزلتان میشوید و از پلّکان بیهسیمت طبقیه و
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آپارتمان خود حرکت می کنید .دراینحیال بیوی ییذایی را کیه خیلیی دوسیت داریید در
ساختمان استشمام میکنید و با همهی وجود هو

میکنید و میروییید :کیاش میا هی

امروز این یذا را داشتی  .این خواست یا دعا به دل شما مییآیید؛ بیه آپارتمیان خیود کیه
میرسید و در را باز میکنید ،میبینید بوی یذایی که آن خواسته را در شما ایجیاد کیرده
بود ،از خانه ی خودتان بوده است .یعنی این آرزو اثر وجود آن یذا در خانهی شما بود .اوّل
اجابت شده بود ،بعد دعا در شما ایجاد شد و دعا از آثار آن اجابت بود.
نکته اینجاست که اوّل اجابت است ،بعد دعا .همیشه میرویند ،دعا کنید تا خدا اجابت
کند؛ اکنون معلوم شد چون خدا اجابت کرده بود ،دعا در فرد ایجاد شد .قرآن کری ه به
این نکته اشاره دارد و میفرماید :اُجیبُ دَعوَۀَ الئدّاعِ اِذا دَعئانِ .اوّل فرمیود ،اُجیئبُ :اجابیت
می کن  ،دعای دعاکننده را و بعد فرمود :دَعانِ :وقتی مرا بخواند .ابتدا اجابت را مطرح کرد
و سپس دعا را؛ یعنی اوّل اجابت است ،بعد دعا.

ج .سومین حالت برآورده شدن خواستههای دنیوی چندان شییرین و مطلیوب نیسیت.
کسی دعا و آرزویی دارد و سالها آن را از خدا میخواهد .چند سال دعیا مییکنید؛ ررییه
میکند؛ نماز حاجت میخواند؛ در قنوت نماز شب میروید؛ دعای توسّ ؛ زییارت؛ دخیی ؛
 ...امّا خدا به او نمی دهد؛ چون برایش ضرر دارد .وقتی دعایش اجابت نمییشیود ،کی کی
میانهاش با خدا بهه میخورد و از خدا دلخور و رنجیدهخاطر میشود.
برای مثال ،چندی پیش دانشجویی نزد من آمد و با حالتی بسیار عصبانی رفیت :دیگیر
نه من و نه خدا؛ دو سه روز است که نماز ه نمیخوان  .خیلیی دلخیور بیود .رفیت  :چیه
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شده؟ رفت :چند سال اسیت فالنیی را دوسیت دارم و از خیدا مییخیواه ؛ ولیی بیه مین
نمیدهند؛ من ه ازین پس نماز نمیخوان  .بهقدری دلش سوخته بود که رریه کرد .ابتدا
با او شوخی کردم و رفت  :چقدر بیرحمی میدانی این چند روز که نماز نخواندهای خیدا
از ررسنگی چه کشیده است خواست متوجّه شود خودش از نماز بهره میبیرد و خیدا بیه
نماز او احتیاج ندارد تا برای در تنگنا قرار دادن خدا و تالفی بیپاسخ ریذاردن درخواسیت
خود ،او را عبادت نکند .البتّه وقتی صحبت کردی و فهمیید آنچیه خیدا کیرده بهتیرین و
نافع ترین کار در حقّ او بوده است ،مشکلش ح شد و خودش از یصّه خوردنش و نحوهی
تالفی کردنش خندهاش ررفت.
راهی اوقات انسان میانهاش با خدا بهه میخورد .میروید ،خدایا مگیر نگفتیی خلی
وعده نمیکن ؟ ال یُخوِفُ اهللُ وَعدَهُ21؛ امّا رویا چندان به وعدههایت پایبند نیسیتی رفتیی
دعای شما را اجابت میکن ؛ من اینهمه دعا کردم؛ پس چرا نمیشنوی؟ چرا نالههیای در
دلت اثر نمیکند؟ اینرونه رابطهی بنده با خدا تیره میشود .خدا میبیند این بنده بر سیر
دوراهی است .ارر خواستهاش را بدهد ،ضرر میکند و ارر ندهد ،کیافر مییشیود و از خیدا
دست میکشد .عق می روید ،باید به ضرر کمتیر تین داد تیا ضیرر بیزرگ برطیرف شیود.
بدیهی است که کافر شدن ضرر بیشتری دارد .اینجا خداوند خواستهای را که ضیرر دارد و
چند سال بود به او نمیداد ،عملی میکند .این بنده ه شیاد مییشیود و بیا خیدا آشیتی
میکند و از کفر نجات پیدا میکند.

 .21سورهی روم ،آیهی .0
19

چندصباحی میرذرد و ک ک ضررهای آن خواسته آشکار میشود .آنگاه روزی هزاربیار
خودش را لعنت می کند که این چه بود خواست ؟ خدایا برای همین نمییدادی؛ مین چیه
بندهی بدی بودم که نفهمیدم و لجاجت به خیرج دادم .ایین هی حالیت سیوم اسیت کیه
خداوند چیزی را که ضرر دارد ،بیرای جلیوریری از ضیرر بیاتتر عملیی مییکنید .ایین در
مواردی است که خواستههای مشخّص دنیوی اجابت می شود و آنچه دعا کردی بیهدسیت
ما میرسد.

 .2اجابت خواستههای معنوی
اجابت درخواست های معنوی دو حالت دارد .برای مثال کسی خالصانه دعا میکند کیه
خدایا تعطیالت نزدیک است؛ زیارت حرم امام رضا

را نصیب کن .در حالت اوّل خیدای

متعال میبیند ،اجابت این دعا هیچ تبعات منفی ندارد .بنابراین اجابت میکند و دعاکننده
موفّق میشود به مشهد برود و زیارت خوبی میکند و برمیرردد.
درحالت دوم خداوند میبیند ،این بنده خالصانه دعا میکند؛ امّا عملی شدن خواسیتهی
ایستاده اسیت و بیا حیال معنیوی خوشیی

او تبعات منفی دارد .مثالً در حرم امام رضا

زیارت میکند؛ از صمی دل مناجات میکند و اشک میریزد؛ ازقما استاد او ه به زیارت
آمده و همان لحظهای که او درحال مناجات است ،وارد حیرم مییشیود و چشیمش بیه او
می افتد .این شخص احسا

می کند چندان بد نشد استاد من را در خیوب حیالتی دیید.

شاید کمی ه سرک بکشد تا بهتر دیده شود .اینجا ،ه ثواب زیارت را از دست میدهید،
ه رناه ریا برای او نوشته میشود.
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خداوند همان دم که او خالصانه دعا میکند و طالب زیارت است ،این صحنه را میبیند
و می داند که دعایش خالصانه است و قصد ریا ندارد .بنابراین بیآنکه خواستهاش را عملیی
کند ،اجر زیارت را به او می دهد؛ یعنی سازندری معنیوی و درونیی زییارت را در او ایجیاد
میکند.
راهی اوقات ارر خواستههای معنوی ما عملی شود ،یرور و عُجب پیدا میکنی و دچیار
تبعات منفی اینجهانی یا آنجهانی می شوی ؛ لذا خداوند آن خواسته را عملی نمییکنید؛
ولی اجر آن را به ما عطا میکند.

پرسش :آیا این دعاهای قرآنی درهمین راستا معنی میدهد؟ رَبَّنا ال تُزِ قُووبَنئا بَعئدَ اِذ
هَدَیتَنا :22پروردرارا دل های ما را پس از اینکه هدایتمان کیردی منحیرف مکین؛ رَبَّنئا وَ ال

تُحَمِّونا ما ال طاقََُ لَنا بِهِ :23پروردرارا و آنچه بدان طاقت نداری بر ما تحمی مکن.
پاسخ :این دو آیه دو معنی متفاوت دارند .راهی خدای متعال میانع رفتارهیای منفیی

نمیشود و جلوی تبعات آنها را نمیریرد .فرمود :فَوَمّا زاغوا اَزا َ اهللُ قُووبَهُم :24پیس چیون
منحرف شدند ،خداوند دلهایشان را منحرف کرد .یعنی خداوند جلوی پیامد عمی میا را

نمی ریرد و نتیجهی عم به ما میرسد .فرمود :فی قُووبِهِم مَرَضٌ فَئزادَهُمُ اهللُ مَرَائام :25در
 .22سورهی آِعمران ،آیهی .8
 .23سورهی بقره ،آیهی .280
 .24سورهی صف ،آیهی .5
 .25سورهی بقره ،آیهی .16
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دلهای آنان بیمارییی بود ،خدا ه بر بیماریشان افزود .بازتاب عم خودشان را بیه آنهیا
برمی ررداند .ال تُزِ قُووبَنا بههمین معنی است؛ یعنی ما را دچار خذتن نکن؛ خودت به ما
توفیق بده و جلوی اشتباهات میا را بگییر .امّیا آییهی وَ ال تُحَمِّونئا بحیث دیگیری اسیت و
لطافتهایی دارد که اکنون وارد نمی شوی  .در تفاسیر قرآن ،ماننید تفسییر صیافی تیألی
فیض کاشانی روایات زیبایی درمورد این آیات پایانی سورهی بقره وجود دارد .شیأن نیزول
این آیات سفر معراج است و هدیهی معراجیّیهی رسیول ال

اسیت و معیانی لطیفیی

دارد.26

اَللّهُمّ صَلِّی عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَجِّلْ فَرَجَهُمْ
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