
  
  

  دعا در قرآن مفهومِ
د مجتهدشبستريدكتر محم  

  الرَّحيمِ الرَّحمنِ اللَّه ِبسمِ
» إِذَا و أَلَكي سادبّي عنّي عَفإِن قَرِيب ةَ أُِجيبوعاعِ دانِ إِذَا الدعوا دَتِجيبسي فَْليل نُوا وؤْمبِي ْلي ملَّهونَ لَعرُْشدي .«   

  ) 186/  2بقره ،  (
ما مسلمين بيش از هر چيز با  در برايو شبهاي َق ءاينكه شبهاي احيا مناسبته ، از يك جهت ب امشب
دعا و  بحث در مورد ، مانند هااينگونه بحث خاطر اينكهه و از سوي ديگر ب  دعا در ارتباط است مفهومِ

جتماعي و ا التو اوضاع و احوال و تحوشود مطرح مي ، كم نيايش در اجتماعاتي كه جوانان هستند
اين شده  موجبِ ) دهممي من به آنها حقّ( ، و  دين شده است هايي ازدلزدگي بروزِ سياسي موجبِ

دين يك است كه هرگاه در مورد رو ه ب شود با استقبال روبحثهاي سياسي و اجتماعي مطرح مي ريس
اديانِاي كه اساسي مسائلِ شود ولي هرگاه در مورد شود ، مطرح مي دنيا با آن در ارتباط است بزرگ

نيايش دعا ، خدا«  ةمسئل مانند ، مواجه ) دين مطرح است  وقتي نامِ( تري كم با استقبالِ» ات ، معنوي
  . شودمي

حالت در جامعه ايجاد  ما زياد خرج شده است اين ة، چون اين مفاهيم در جامع كنمبنده احساس مي
  . شده است

خدا از آسمان به زمين آورده شود ولي گاهي نياز  گاهي اوقات در يك جامعه نياز به اين هست كه
معناي اين سخن اين است كه هر گاه خدا خيلي در دور  . شود ردههست كه خدا از زمين به آسمان ب

قرار گيرد و مورد ه نباشدتوج ها را به خداكنند و انسانت مي، كساني احساس مسئولي كننده ميمتوج .  
خدا از  به آوردنِ و اين همان چيزي است كه من از آن.  كنندخدايي كه مطرح نيست را مطرح مي

  . ها به آن جلب شودهتوج غفلت است دوباره ، يعني خدايي كه مورد كنمآسمان به زمين تعبير مي
هر كس .  شودمي» مبتذل « خدا  ةمسئل شود كهدر بعضي جوامع آنقدر خدا خرج مي ولي گاهي 

، كوچه و بازار و  هاي عموميرسانه . شودانجام مي خدا دعوي ارتباط با خدا دارد و هر عملي به نامِ
،  ايي هر مجريحّت.  خدا دارند ، همه رنگ ، اخبار راديو.  گيرندمي ، همين رنگ را جاخالصه همه



توانند آن سخنان را بيان كنند ي ميخاص سخناني كه اشخاصِ!  ديني است ةموعظ اش با يكبرنامه آغازِ
  . باشد اينكه محتوا و معنويتي داشته شود بدونِهر كس شنيده مي واقع شود اين سخنان از زبانِ رّثؤتا م

ديگر از طرف وفاي به عهد و  امانتداري ، ، راستگويي ، پاكي اخالقي ، زندگي روحاني ت، از معنوي ،
ها و افرادي كه اينهمه سر و صداي آن اشخاص و رسانه چندان خبري در آن محافل و در ميانِپيمان 

  . شودكنند ديده نميخدا را بلند مي
اين  و نتيجه.  شودايجاد دلزدگي مي شود و باعث، مسئله مبتذلي مي خدا ة، مسئل تينين وضعيچ در
برود كه  خدايي دنبالِه شود فرار كرده و بخواهد از خدايي كه تفسير ميشود كه هر كس ميمي

  ! سازدخودش براي خودش مي
در چتي بايستي خدا را از زمين بهنين وضعي رد و اين مسئله را مطرح كرد كه مسئله خدا و آسمان ب
هر گروهي به نامِ ، چيزي نيست كه هر كسي و تمعنوي ةه خواست بكند و مسئلآن هر چ آن و با رنگ 

  . از اين است ترستر و مقدخدا متعالي
قداست نوشته شود قرآن ةخدا باشد و آي ر از نامِخدا اين نيست كه هر كجا پ . خدا چيز  قداست

  . ديگري است
كند و كارهاي خطاآميز ميكه در روي زمين زندگي مي خدا اين است كه انساني قداستكند و موجود 

  : اين آيه باشد كه  رِمتذّكهمواره  ي استناقص و مضطرّ
 »ا ووا مرَقد قَّ اللَّهح رِهمر ،  ( ، ». ...  قَد67/  39ز (  

ما فقط .  گوييم مساوي خدا نيستگاه آنچه ما ميشود و هيچدا نمياَ خداوند گاه حقِّهيچ؛ يعني 
   : كننده است از آنچه توصيف ميخداوند منزّ كنيم وتالشي مي

  ) 159/  37صافّات ،  (،  » . يصفُونَ عما اللَّه سبحانَ« 
 خدا ردنِبه آسمان ب رد و از طريقِنين شرايطي هستيم كه بايستي خدا را به آسمان بدر چ من ما به نظرِ

  . را تشخيص دهيم توانيم حقّاست كه مي
 بِـبه دست هم داده كه موجولي شرايطي دست  ارزشمندي است مِـاهيـا مفـمفاهيمي همچون دع

  . ما يكي نيست ما با عملِ قولِ ما شده است زيرا ارزشي اين مفاهيم در بينِبي
كنم اين آيات را تا كنم و بعد تحليل ميمعنا مي در ارتباط با اين مفهوم استكه ابتدا بعضي آياتي را 

  ؟ چيست دعا بدانيم مفهومِ
إِذَا و أَلَكي سادبّي عنّي عَفإِن قَرِيب ةَ أُِجيبوعاعِ دانِ إِذَا الدعوا دَتِجيبسي فَلْيل نُوا وؤْمبِي ْلي ملَّهونَ لَعرُْشدي .  

  ) 186/  2بقره ،  (
، پاسخشان اين است كه من به آنها نزديك  از تو بپرسند من ةمن از تو در بار هر گاه بندگانِ : معني
دهم پس حال كه اينگونه است مرا بخوانند و به من آنها جواب مي بخواند من بههر كس مرا .  هستم

  . شد پيدا كننداين طريق ر ايمان بورزند تا از
  . شد پيدا كنندمن است ر كه از طرف من ست و پاسخِآنها من كه از طرف خواندنِ از طريقِ

  



  : مفاهيم
  قريبـ 3  عبادـ 2  الؤسـ 1
    رشدـ 5  جواب خواستنـ 4

  ) 55/  7اعراف ،  ( . الْمعَتدينَ يحب ال إِنَّه خُْفيةً و َتضَرُّعا ربُكم ادعوا
ني را كه سركشي شما كسا پروردگارِ.  اني بخوانيدـع و پنهرّـها شما پروردگارتان را با تضاي انسان

  . داردكنند دوست نميمي
  . نمي داردكنند دوست دعا نمي كساني را كه؛ يعني 

  : مفاهيم
    ةفيُخـ 2  عتضرّـ 1

قَالَ و ُكمبي رونعاد َتِجبأَس ينَ إِنَّ لَُكمتَكْبِرُونَ الَّذسنْ يي عتادبخُلُونَ عديس نَّمهرِينَ جاخ60/  40غافر ،  ( . د (  

  . دهم مرا بخوانيد تا من به شما جواب: شما گفته است  پروردگارِ
  : مفهوم

  خدا جواب دادنِـ 1
 ...وهعينَ ادصخْلم ّينَ لَه29/  7اعراف ،  ( . ... الد (  

  . بخوانيد ديني خدا را با اخالصِ
  : مفهوم

  خلوصـ 1
  ) 62/  27نمل ،  ( . ... السوء يْكشف و دعاه إِذَا الْمْضطَرَّ يِجيب أَمنْ

و چه كسي دهد جواب ميدرمانده خدا را بخواند  ، وقتي آن انسانِ مضطرّ ةدرماند چه كسي به انسانِ
  . كندگرفتاري و درماندگي را از انسان برطرف مي

  : مفاهيم
  ) . نامطلوب كه براي انسان پيش آمده است توضعي برطرف كردنِ (سوء  كشفـ 2     اضطرارـ 1

كننده است و چند مفهوم دعا در مورد، چند مفهوم  مطرح شده در اين آيات و مفاهيمي كه درآن
  . خداوند مربوط به

   انسان بامرتبط  مِيهامف
  . ال و استغاثه استؤس دعا در اين موارد به معني.  دعاـ 1
 عامي يعني ال به زبانِؤ، س) علمي  الِؤنه س( پاسخ باشد  دنبالِه نه پرسشي كه ب؛ يعني : ال ؤس

  » پس كجا هستي ؟ «
من بكن پناه آوردم ، فكري به حالِ؛ يعني .  مفهومي است نيناستغاثه هم چ .  

تفاوتي و يا بي ع بخواهد نه باخواهد با تضرّاگر چيزي را مي.  آه و ناله و زاري ؛ يعني : عتضرّ ـ2
  . خواهممن نيست ولي از او مي حقّ. مطالبه 



رزن داد بزنند و هر كوي و ب دعا چيزي نيست كه سرِ. دعا تظاهر نيست .  پنهاني ؛يعني  : فيةُخـ 3
  . بخوانند

  آن ، نه چيزي ورايِ يعني خواندن باشد.  خلوص داشته باشد؛ يعني  : اخالصـ 4
اي چاره مانده است واست كه در ، انساني مضطرّ انسانِ. درماندگي و بيچارگي ؛ يعني  : اضطرار ـ5

  . بيندبراي خود نمي
  اخد مرتبط با مفاهيمِ

 تر است و معموالًگردن به انسان نزديك خدا از رگ.  خدا به انسان نزديك بودنِ : قريب بودنـ 1
ه نميتوجاست ؟ گردن به انسان نزديك شود كه مگر رگ  

 . انسان است خدا رشد دادنِِ ، كار دو طرفه است دعا كه يك تعاملِ ندودر ر : انسان رشد دادنِـ 2
نخوانيد اگر خدا را  ( ) 77/  25فرقان ،  (، »  . ... دعاؤُكُم لَوال ربِّي بُِكم يعبأُ ما ُقلْ« : در يك آيه آمده 

  ) . كندخداوند به شما اعتنا نمي
آمده است و در »  جيباُ «در بعضي آيات .  دهدوقتي خوانده شد جواب مي.  دادن جواب : اجابت ـ3

بدهم كنم كه جوابيعني من هم طلب مي  ، آمده است» ب ِجسَتاَ« ديگر  بعضي آيات .  
  . كندرا خدا برطرف مي روي انسان هستنا اميديها و بيچارگيهايي كه پيشا : سوء كشفـ 4
  ؟ شودانسان پيدا مي طرف ؟ و اين مفاهيم از كندق پيدا ميچگونه اين روند تحّق:  الؤس

زين ُگلوتانسان َخ ؟ چگونه شوداستغاثه ميل و اؤس دچارِ چگونه انسان از آن جهت كه انسان است
   شود ؟مي گرداند ؟ مضطرّ؟ خالص مي شودمي

  . شوداضطرار مي زندگي باعث ا و مشكالتهممكن است بگوييم گرفتاري
  . هر گاه نياز پيدا كردي خدا را بخوان: معناي دعا اين نيست كه 

 ، انسان ؛ يعني.  في شده استهميشگي براي انسان معرّ ، دعا يك كارِ دي از قرآنمتعد در آيات زيرا
  . نه چه گرفتاري داشته باشد يا.  از آن جهت كه انسان است نياز به دعا دارد

رسيم كه انسان از نتيجه مي ، به اين هم بگذاريم دعا در كنارِ مرتبط با انسان را در مورد وقتي مفاهيمِ
  . شودع دور نميضرّگاه از ت، هيچ آن جهت كه انسان است

»  ...و وهعفًا ادخَو ا وع56/  7اعراف ،  ( ، » . ... طَم (  
  . شودگاه از انسان دور نميف و طمع هيچخو
  .  ستگفته شده معناي آن دعا صلوة معناي ي در موردحّت

  . تر باشداگر اينگونه بفهميم شايد صحيح رسدبه نظر مي
ستند كه ، جواب خواستن ، چيزهايي ه زندگي خوب طمع در يك ، احساسِ درماندگي احساسِ

  . ه كندبه آن توج ، اگر آدمي كندهميشه آدمي را همراهي مي
   شرح اين سخن آنكه ؟

 دهد كهقرار مي» راهي  دو« ، ما را در يك  دو گونه تجربه داريم كه اين دوگونه تجربه هاما انسان

    . مشكلي است كارِگيري و رهايي از آن بسيار تصميم



.  كنيممي خود را حس گذران بودنِ ة، تجرب كنيمهاي زندگي فراغت پيدا ميمشغله هرگاه از هاما انسان
  . خودمان نيست هيچ چيزي در دست.  ، گذران ، تنها موجوداتي تهديد شده به عدم ما

ما گذران  ديگري هست كه ة، تجرب و در كنار اين تجربه.  گذران بودن از يك سو است احساسِ
اي كه آب در آن جاريرودخانه مثلِ.  جاودانه ا در يك متنِهستيم ام رودخانه هميشه  ا بسترِاست ام

  . ثابت است
روند و بستري كه همه در آن بستر مي.  جاودانه ا در يك بسترِام كنيم كه ما گذران هستيمما تجربه مي

  . ماند، مي آيندمي
توان گفت كه ا نميروند ام، همه و همه مي هولت، جواني ، ُك ، نوجواني ، كودكي رودميپدر و مادر 

  . ماندهيچ نمي
   : فرمايدكريمه مي ةهمان كه در آي

  ) 27ـ  26/  55الرّحمن ،  ( ، » . اإلكْرَامِ و اْلجاللِ ذُو ربِّك وجه يبقَى و * فَانٍ عَليها منْ ُكلُّ« 
  ؟ خواهند خودشان باشندگاه نميهيچ هابعضي انسانچرا 

آن  لِگذران بودن غلبه كنند و تحم ةخواهند بر تجربمي اين مسئله آن است كه اين افراد ةمدع تعّل
  . سخت است

 اينگونه نيست كه همه.  ماندفهمد كه چيزي هست كه مي، انسان مي گذران بودن ةتجرب اين در كنارِ

  ! مطلق بماند چيز برود و عدمِ
  . يكديگر دارد را در كنارِ شود كه هر دو تجربهانسان از اين ناشي مي اضطرابِ

  . چشدچيزي از جاودانگي مي ديگر گذران بودن دارد ولي از طرف ةاز يك طرف تجرب
  . همين است ةنتيج، واقعي » چارگي بي« و  كند، اضطراب توليد مي همديگر ، در كنارِ اين دو تجربه

آن اين است كه سرپناههايي براي خودشان  ، دليلِ اضطرابي نداريم ما هيچ: ممكن است بعضي بگويند 
  . نين احساسي را نداشته باشندشود چمي اند كه باعثدرست كرده

، دو راه  كنندرار پيدا ميـكه آگاهي به اين اضط كساني : گويندها ميشناسها و انسانشناسروان
  .  ، اضطرار هست هم باشد تا زماني كه هر دو اين تجربه در كنارِ . گيرندرو ميپيشِ
كنند پذيري را نفي ميپايان ايهعد.  
  . جاودانگي را ايهعدو 

  . برندچسبند و به آن پناه ميسازند و به آنها ميهايي ميجاودانه كنندفي مين پذيري راكساني كه پايان
،  هرتُش.  پوشاندكند و ميمي پذيري را نفيباشد و از اين طريق پايان كي مالي ة، جاودان ممكن است

لمع ةرا وسيل...  ، هنر و ، عالقه به يك انسان ، قدرت قام، م سازدت به خود ميالقاي امني .  
  . كنندوسايلي نفي مي پذيري را بهپايان ةه تجرب، اين عد بنابراين

هيچ  : گوينداز اين راه كه مي . كنندمي اند نفيكه چشيدهاي را جاودانگي ةديگري تجرب ةعد
   . نيست جاودانگي در كار



 .  بندندخود مي شوند و خود را بيرونِآب راكد مي روند و مانندس فرو ميأهستند كه در ي اينها كساني
  . حالت هستند ي از اينكنند شّقمنفي هستند كه همه چيز را نفي ميكساني كه آنقدر 

  . انساني است حقيقت ، پوشاندنِ كدام از اين دو راه صحيح نيست زيرا هر دوي آنهيچ
، ما را  ه كنيماگر به آن توج ما است و ع و بيچارگي در درونِرسيم كه تضرّاينجا به اين نكته مي

  . كندهمراهي مي
 و گذارِ دائمي يك تفسيرِ ، اين است كه انسان از طريقِ دنكنمي بزرگ مطرح راهي كه قرآن و اديانِ

 ديوارِ موالنا سوراخ كردنِ كند و به قولِاحاطه كرده و محدود مي را دائمي از هر چيزي كه او
  . كندت پيدا ميديب، انسان راهي به اَ را احاطه كرده هايي كه انسانزندان

اين همان .  به مشام رسيدهتي كه بويي از آن خود ساخته است بلكه ابدي ةوسيله ب تي كهه نه ابديالبّت
  . دعاست

  . رد استدعا يك رويَك، قرآن  در اصطالحِ
زيرا  . شب است رِسوم آخ لث، ُث دعا خواندنِ بهترين وقت : است كه به همين جهت هم گفته شده

زمان وجود  ، در آن شودانسان مي غفلت ايجاد عواملي كه موجبِ ، سكوت است و شب رِآخ لثُث
  . كندمي ت خود را حسفرداني انسان تنهايي و . ندارد

  . كرد شود حسنين شرايطي خوب ميها را در چاين تنهايي
تنهايي  ةنبايستي از تجرب ما.  شوددعا و استغاثه آغاز مي رانِو، َف شود ها خوب حسوقتي اين تنهايي

  . كنيم آن را حاضر مات، بلكه بايستي مقد فرار كنيم
ي ـنجتي يك منين وضعيچ گردد زيرا انسان درال از پروردگار آغاز ميؤ، س آغاز شد وقتي اضطرار

  . خواهدمي
خدا آغاز  جواب دادنِ)  سبي استاين درستي هم ن كه (،  ق پيدا كنداگر اين مسائل به درستي تحّق

بايستي از تنهايي فهميم اين است كه انسان آنچه كه از قرآن مي خدا بر اساسِ جواب دادنِ . شودمي
تن به اين تنهايي و  كرده است و بايستي كامالًكه اشتباه مي در حالي.  كند فرار كند تا قرار پيدا

 يكي شدن به تدريج احساسِ ؛ يعني . وجودي پيدا كند و نجات پيدا كند ةتا يكدفعه سع اضطرار بدهد

، از  عرفان قانِآن چيزي كه محّق.  شوداش ميپيراموني عضوي از جهانِ.  آيدبا پيرامونش به دست مي
  . حاد با هستي استاّت ةعرفان تجرب ةچكيد: اند كه فلسفه و عرفانش گفته جمله استيس در كتابِ

وابي است كه از خداوند دريافت همان ج ، اين خود بكند خويشاوندي با پيرامونِ وقتي انسان احساسِ
ماتش را آماده شود كه مقدبه همين جهت به ما گفته مي از تنهايي رها شدن همين است و . نمايدمي

   . كنيد
 لثخواهم در ُثمن هر چه مي : ه آمد و پرسيدكه وقتي يك نفر پيش يكي از ائم بر همين اساس است

َق:  ايشان در پاسخ فرمود. كنم دعايي پيدا نمي ، هيچ حالِ كنم شب دعا رِآخيدُنذُ كوبك  .  
ر ي در آن اواخ، حّت دهدو نميدعا را به ت ةبه پاي تو بسته است كه اجاز  بندهايي تو گناهانِ؛ يعني 
  . شب



من آنها را هيچ  . لب شده استشان به عبادت سشوم كه عالقهرو ميه ب زيادي رو من با جوانانِ
  . زيادي دارد داليلِ.  كنممالمتي نمي

شود انسان هر گونه كه خواست زندگي كند و بعد نمي: ، اين است كه  اينجا هست اي كهولي نكته
  . حالي هم بخواند با نمازِ
اند كه انسان هر كاري ا نگفتهـآنه.  اندرح كردهـاي مطيك مجموعه ، اينها را در انـادي گزارانِبنيان
  !  ثير را بگذاردأ، آن ت بشود نفس تهذيبِ تواند بكند و بعد نمازش موجبِمي

تكنيكهايي  ، ما سراغِ رساندو ما را به آرامش نمي آنگونه ندارد ثيراتأچون اين نماز ت : گويندبعد مي
   . گيريمكنيم و آرامش ميمديتيشن مي ؛ مثالً.  رويم كه ما را به آرامش برساندمي
اخالقي بكند  ، زندگي سالمِ خواهم عرض كنم كه وقتي انسانمي ! نيست تكليف خواهم بيانِه نميالبّت

، بد و چيزهايي كه  ، خوب ، حرام حالل ، مثلِ ها هستاخالقي خيلي چيز سالمِ زندگيِ كه در اين
 ، و يك روحِ شودگناه نيست و گناه شمرده مي هم گناه است نه چيزهايي كه و واقعاً گناه هست

  :بينيد كه نماز را مي عباداتي مانند ، اثرات سبكبالي داشته باشيد
  ) 45/  29عنكبوت ،  ( ، » ... . الْمنْكَرِ و الْفَحشَاء عنِ تَْنهى الصالةَ إِنَّ ...« 

  . دارد صلوة كه قلبِ
  ! بيندمي بعضي اس ام اس هايي كه انسان مانند.  كندل ميسانسان را َك گويي روحِياوه؛  مثالً
  . كند و يا نهآن زندگي مي است كه يا انسان داخلِ زندگي ، نوعي سيستمِ دين

  . متعالي است ةاي نيست بلكه يك مسئلسطحيِ ، چيز بنابراين دعا در واقع
 

  
 


