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چکیده
دعا ،سنال و درخهاست بند ان از خداوند قادر برای رفع ساجت و نیاز مادی یا مع ندهی ا سدت .د عدا،
شامل ساجاتی است ک ب پیشگا ،خداوند ادا میشهد و هدف از تن این ساجات ،برآورد ،شدن و
استجابت آن است .این مقال با پرسش اصلی این ک دعا در عهد قدیم ،عهد جد دید و قدرآن چگه دن
تهصیو میشهدو با است اد ،از روش تطبیقی جز ئدی دب برر سدی د عدا پرداخ تد ا سدت.این مقا دل ن شدان
داد،است ک  :دعا در عهد قدیم ب منزلة تنها نیایش زبانیِ مطرح ،و بعد از زمانی طهالنی ،تافیع از دعا
مشت شد .دعا در عهد جدید ،بیشترین جایگا ،ع بدادی را در بدین دی گدر ع بدادات بد خدهد اخت صداص
داد،است .مهمترین نوت در دعا ،صمیمیت د عدا کن ندد ،و د عدای برخا سدت از ت مدا دل و جدان ا سدت.
همچنین برای دعا موان خاصی ذکر نشد ،،هرچند ک بیشترین تأکید بر دعای در خلهت است؛ و لدی
منازل ایمانداران ،که،های اطراف شهر ،کنی و کلی ا ،محلهای دعا مح هب میشهند .در قدرآن،
دعا یوی از مصادی عبادت است؛ اهمیت دعا در قرآن ب سدی است ک  ،ارزش ان ان با د عدا تع یدین
شد،است و ا ر دعای ان ان نباشد ،شای تة تهج خداوند نی ت .دعا در قرآن فطری ان دان ا سدت.لذا
هر نیاز فطری میتهاند مهآهع دعای ان ان باشد.

واژگان کلیدی :دعا ،براخا ،قرآن ،عهد قدیم ،عهد جدید ،عبادات.
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 .۱مقدمه
خداوند ،ان ان را جز برای ع بددادت خ لد ن وددرد ،و یگا ند مأمهر یددت ه مددة مه جددهدات،
نیایش خال متعال است؛ ب این دلیل ک خداوند شای تة عبادت است .ن از آن ج هددت کد
خداوند با عبادت توامل مییابد؛ بلو ب این دلیل کد ان ددان رو بد توا مددل رود .خداو نددد
هدف خلقت را عبادت معرفی کرد ،و فرمهد، :،وَمَا خَلَقْتُ الْدنَ وَالْإنْسَ إلَرا لیَعْبُردُونج و
تهج ب خهد ان ان را ،منهط ب تهج ان ان ب خدا کرد،است؛ چنانک فرمهد، :،اذکرونی
اذکرکم ...ج .واژ،های براخا براخهت) و دعا واژ،های م عددادل هددم در فره نددت دو ک تدداب
مقدس ه تند.
براخهت 1ارائ  ،تقاآا ،اعتراف ،ن یددایش یددا شددور زاری بد خداو نددد ا سددت و بددا ال ددا
مختل ی مثل آمیدا و تافیع شناخت میشهد شما و ادیم .)75 ،واژ ،تافیع متنا ر بددا کل مد
هیت پلل ۲در کتاب اول پادشاهان بد مع نددای ت وددر ،الت مدداس کددردن ،ق ضدداوت و شد اعت
کردن است ).(the Oxford Dictionary of world Religions, P 959
دعا ک اصل آن دعاو بهد ،و بد دلیل قرار ددرفتن واو پددا از ا لددو ،بددر ا سدداس قها عددد
ا عددعل ،ت بدددیل بد ه مددز ،شددد،ا سددت ،بد مع نددای خها ندددن ،درخها سددت ان جددا کدداردادن و
ساجتخهاستن است ر.ک؛ الجههری ،بیتا ،ج ۲337 :۶؛ ابن فددارس ،ج۲؛ ا بددن من ظددهر،
ج359 ،۴؛ رادب اص هانی ذیل دعه؛ قرشی ،1371 ،ج.)3۴۴ :3
دعا در اصطعح شرعی ب معنای رویآوردن ب خداو نددد و درخها سددت از او بددا سا لددت
خضهع است دانشنامة اما علی ع) ،ج  ،۴صص  318و  .)319دعاء و دعهت عبارت است
از اینو صاسب دعاء نظر طرف را ب خهدش متهج کند و بعد از متهج کردن او فائد ،و
بهر،ای از او درخهاست نماید ر.ک؛ طباطبائی ،ج ،۴0 :۲ذیل آی  18۶بقر .)،دعا ت گدده
کردن و تولم نمهدن با سضرت اقدس الهی است ک سضرتش را محض برکات و مراسم
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شور نمهد ،مایحتاج خهد مددان را از ج نددابش درخها سددت مددیک نددیم ر.ک؛ هدداکا:1377 ،
.)38۲
پرسش اصلی این تحقی این است ک دعا در عهد قدیم ،عهد جد یددد و قددرآن چگه ند
تهصیو میشهدو برای تحق این پرسش از روش تطبی قددی جز ئددی ا سددت اد ،شددد ،چددرا کد
م هه دعا در هرس کتاب در محدود ،مشترکی است ب سدی ک سدودا ب تعریو واسد
میرسیم .اما روش تدوین این هن است ک در ابتدا عهد قدیم  ،عهد جدید و قددرآن را بددا
دقت مطالع میکنیم و آیات مهآهع دعا را آمن رعایت پیه سددتگی ع بددارات مددتن ،از آن
ا سددتخراج و بد مه آددهعهای زیرمجمه عددة د عددا تق ددیم مددیکنیم .آن گددا ،در مه آددهعات
زیرمجمهع نیز بنا ب اهم یددت مه آددهع ،تق ددیمبندی ان جددا مددیدهیم و پددا از جمعب ندددی
آیات و تحلیل آنها ،نتیج را با نهشتاری تدوین میکنیم .آن گددا ،بددین سد ق ددمت مقای د
صهرت میپذیرد.
تنها پیشینة این مهآهع ،مقال ای است با عنهان دعا در قرآن و عهد عتی در ف صددلنا مددة
مطالعات تقریبی ،ش ۴3ک تهسب محمد جهاد شما و س مدداهلل اد یددم نگا شددت شددد .،ا یددن
مقالة با کی یت و پرمحتها ب دعا در اسع و یههدیت پرداخت و لی مقال ساآر بد جای گددا،
دعا در این س کتاب و صرفا با استناد ب آیات میپردازد.

 .2دعا در عهد قدیم
دعا ،شامل ساجاتی است ک ب پیشگا ،خداوند برای استجابت ادا می شددهد و هدددف از
تن این ساجات ،برآورد،شدن و استجابت آن است .دعا ب نزد دیر خدددا ،م جدداز نی ددت.
قه یههد قهمی است ک دعا میکند و کتاب مقدس ممله از دعاهای او سددت و ک تددابی ن یددز
کعً ب دعا اختصاص داد ،شد،است ک همان مزامیر ا سددت .بد د یددر از دعا هددای مزام یددر 5۲
مهرد دعا در عهد قدیم مذکهر است ر.ک؛ هاکا 1377صص .)388-383
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 .۱-2شروط دعا و استجابت
هدف از د عددا ،ا سددتجابت آن ا سددت و بددرای برآورد ،شدددن د عددا ،رعا یددت شددروطی کد
اجابتکنندة آن قرار داد ،است ،الزامی ت .برخی از شددروط د عددا و ا سددتجابت آن ع بددارت
است از:
الو .دعا با سالت فروتنی و در خانة خدا یا قربانگا ،انجا پذیرد.
س آیة اول پادشاهان 5۴ :8 ،و 55؛ دو تهاریخ 19 :۶ ،تا  ۲1و نیز دو تهاریخ1۴ :8 ،
تددا  )1۶بددر ه مددین مط لددب دال لددت دارد .بددرای نمه ند در آ ید اول پاد شدداهان 5۴ :8 ،و55
آمد،است، :سلیمان همانطهرک زانه زد ،و دستهای خهد را ب سهی آسمان بل نددد کددرد،
بهد ،دعای خهد را ب پایان رسانید .بعد از برابر قربانگا ،خداوند برخاست و با صدددای بل نددد
برای تما بنیاسرائیل برکت طلبیدج.
ب .دعا همرا ،با تضرع و زاری و نال باشد.
در کتاب دو پادشاهان  1 :19و  ۲آمد، :،وقتی سزقیای پادشا ،این خبر را شنید ،لباس
خهد را پار ،کرد ،پعس پهشید و ب خانة خداوند رفت تا دعا کند .پددا بد ال یدداقیم ،شددنا و
کاهنان ریشس ید

ت ک پعس بپهشید و نزد اشعیاء نبی پ ر آمهس) بروند.

ج .دعا با تما وجهد و از اعماق قلب باشد.
در کتاب اول پادشاهان 59 :د  ۶1آمد، :،خداوند ،خدای ما ت مددا کل مددات ا یددن د عددا را
شب و روز در نظر داشت باشد و برس ب نیاز روزان  ،مرا و قه بنیاسرائیل را یاری دهد تا
همة قه های جهان بدانند ک فقب خداو نددد ،خدا سددت و د یددر از او خدددای دی گددری و جددهد
ندارد .ای قه من ،با تما دل از خداوند ،خدایمان پیروی کنید و مانند ا مددروز از اس وددا و
دستهرات او اطاعت نماییدج .همچنین مزامیر  1۴ :91د  )15هیای همین مضمهن است.
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د .دعای در خ ا ،بهتر است.
در کتاب اشعیاء )1۶ :۲۶آمد، :،خداوندا ،تدده قه مددت را تنب ید کددردی و ای شددان هن گددا
سختی ،در خ ا ب در ا ،ته دعا کردندج.
 .،اصرار در دعا .دعاکنند ،باید مصالر باشد تا جهاب بگیرد.
در مزامیر  1 :78د  )۲آمد، :،با صدایی بلند ب سهی خدا فریاد بر مددیآور تددا صدددای
مرا بشنهد .در مهقع زسمت از خدا کمک میطلبم .تما شب ب سددهی او د سددت ن یدداز دراز
میکنم تا دعایم را استجابت نوند ،آرا نخهاهم رفتج.
و .دعا بیریا باشد.
در مزامیر  )1 :17آمد، :،ای خداوند ،فریاد عدالتخهاهانة مرا بشنه و ب دعای من ک
از دل بیریا برمیآید ،تهج نماج.
ز .دعاکنند ،باید پاک باشد.
در کتاب ایهب 5 :8د  )۶آمد، :،ولی اکنهن ته ب در ا ،خدای قادر مط لد د عددا کددن.
ا ر آد پاک و خهبی باشی ،او دعایت را میشنهد و تدده را اجا بددت میک نددد و خا نددة تدده را
برکت میدهدج.
ح .عبادت صحیح ،پیشنیاز دعا است.
در کتاب معکی  7 :۲د )9آمد، :،قربانیهای نا پدداک روی قربان گددا ،مددن می ذار یددد.
بلی ،با این کارتان مرا تحقیر میکنید .سیهانات لنت و کددهر و بی مدار را بددرای مددن قر بددانی
میکنید .آ یددا ا یددن ق بددیح نی ددتو د عددا میکن یددد و می هی یددد :خداو ندددا ،بددر مددا ر سددم کددن،
خداوندا ،لطو ته شامل سال ما بشهد؛ ولی وق تددی کد چ نددین هدددایایی میآور یددد ،چ طددهر
انتظار دارید دعای شما را اجابت کنموج
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 .2-2انگیزههای دعا
عللی برای دعا در برخی از آ یدات ذ کددر شددد ،کد در ادا مد بد بر خددی از آن هددا ا شددار،
میکنیم:
الو .دعا برای تهفی عبادت .در سد آ یددة در مزام یددر بددا ا یددن م ضددمهن مددهاجهیم .بددرای
نمهن ،:ای خداوند ،بیا و مرا برهان ،ب رسمت خهد مرا نجات د،؛ زیرا ا ر بمیر  ،ن خددهاهم
تهان ت ته را ب یادآور و ستایشت کنمج مزامیر ۴ :۶ ،د .)5
ب .دعا برای رفع بع و مصیبت .در اول تهاریخ  )10 :۴آمد :،اما یع بددیص نددزد خدددای
اسرائیل این طهر دعا کرد :ای خدا ،مرا برکت د ،و سرزمین مرا وسیع ردان .با مددن بدداش
و مرا از مصیبتها دور نگ دار تا رنج نوشم و خدا دعای او را اجابت فرمهد.
ج .دعا برای نجات قه  .در مزامیر )7 :1۴آمد، :،قه اسرائیل چقدر شاد خهاه نددد شددد
وقتی خداوند آنها را رستگار ب ازد .ای خداوند ،بیا و قه خهد را نجات بد،ج
د .دعا برای استجابت دعا .در این خصهص آیات فراوان میباشد ک تن هددا دو مددهرد را
در ادام میآوریم:
، .1ای خداوند ،ه مددهار ،بددر ب نددد،ات و قه مددت ن ظددر ل طددو ب ر مددا و دعا هددا و نا لد هایش
رابشنهج اول پادشاهان.)5۲ :8 ،
، .۲ای خدای عادل من ،وقتی نزد ته فریاد برمیآور  ،مرا اجابت فر مددا .ز مددانی کد در
سختی و تنگنا بهد  ،ته ب داد من رسیدی .پا اکنهن نیز بددر مددن ر سددم فر مددهد ،،د عددایم را
اجابت فرماج مزامیر.)1 :۴ ،
هد ..دعا برای نصرت و فریادخهاهی و نجات .در این مهآهع نیز آیاتی وجهد دارد ک
ب برخی از آنها اشار ،میکنیم:
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، .1بعد چنین دعا کرد :ای خداوند ،خدددای ا سددرائیل کد بددر ت خددت خددهد کد بددر فددراز
فرشتگان قرار دارد ،نش ت ای .ته تنها خدای تما ممالک جهان ه تی .ته آ سددمان و ز مددین
را آفرید،ای .ای خداوند ،خدای ما التماس میکنیم مددا را از چ نددت پاد شددا ،آ شددهر ن جددات
بد ،تا تما ممالک جهان بدانند ک تنها ته خدا ه تیج دو پادشاهان 15 :19 ،د .)19
، . ۲ای خداوند من ،بر من نظر کن و دعای مرا اجابت فرما .نگذار ز نددد یا خددامهش
شه د .نگذار ب خهاب مر

فرو رو و دشمن از شو ددت مددن شدداد شددد ،و بگه یددد :بددر او

پیروز شد ج مزامیر 3 :13 ،د .)۴
و .دعا برای پ ندید ،بهدن نزد پادشا ،و مرد  .در دعای عزرا  ۲7 :8د )۲7آمد ، :،پددا
عزرا این طهر دعا کرد :سپاس بر خداوند ،خدای اجداد ما ک این اشتیاق را در دل پاد شددا،
ذاشت تا خانة خداوند را ک در اورشلیم است ،زینت دهدج.
ز .دعا برای سعمتی و ش ا .در اول پادشاهان آمد، :،قه با خهشحالی ب شهرهای خددهد
بر شتند و برای سعمتی پادشا ،دعا کردندج اول پادشاهان.)8:۶۶ ،

 .۳-2دعاهای شکر نعمت و ستایش
خداوند ،شای تة ستایش است ،از این روی ک وجهد او با عظمت و جعل تهأ ا سددت.
ستایش بیشتر معطهف ب خهد خداوند است تا بر کددات و عطا یددای وی .سددتایش مع مددهالً بددا
سرود انتخاب شد ،است و این سرودها نیز همیش تاز ،میشهند و سرایند ان ،همیش خدددا
را میسرایند ،از این جهت ک خداست.
در کتاب مقدس ،سرودها و مزامیر خیلی نزدیک ب هم ه تند .ب انداز،ای کد مم وددن
است آنها را با یودیگر اشتبا ،بگیریم .ولی معمهالً نا مزامیر ب آن هددایی ا طددعق می شددهد
کد در مجمه عددة خا صددی ج مددع شددد ،و در ا جددرای مرا سددم مددذهبی خها نددد ،می شددهند؛ در
صهرتیک سرودها ،آنهایی ه تند ک در روایت میآیند و مان نددد صدددای فددهران و لبر یددز
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شدن اس اسات شاعران ه تند .مثعً سرود دبهر ،ک سددرود پ یددروزی و ج نددت ا سددت و در
کتاب داوران آمد ،داوران 1 :5 ،د  ،)3یوی از قطعات کهن ادبی عبری است.
ستایش با سرود ،نشانة شادی و سرور و اشتیاق ان ان ب سضهر خداوند ا سددت .سددتایش
با سرود اهی با آالت مهسیقی و رقص نیز همرا ،است و این نشان از تح ین شدداهان دارد
در آیات ب یاری ب ستایش با سرود اشار ،شد،است ک ب برخی از آنها اشار ،میکنیم:
، .1آنگا ،مهسی و بنیاسرائیل در ستایش خداوند ا یددن سددرود را خهاند نددد :خداو نددد را
میسراییم ک شوه،مندان پیروز شد،است .او اسبها و سهارانشان را ب دریا افوند،ا سددت.
خداوند قهت و سرود نجات من است .او خدددای مددن ا سددت ،پددا او را سددتایش مددیکنمج
خروج.)1 :15 ،
، . ۲آنگا ،دبهر ،و باراق این سرود را ب منا سددبت پ یددروزی خددهد سددراییدند :خداو نددد را
ستایش کنید .رهبران اسرائیل شجاعان ب جنت رفت نددد و قدده  ،بددا ا شددتیاق از آن هددا پ یددروی
نمهدند .ای پادشاهان و ای سوا

ددهش کن یددد ،مددن در و صددو خداو نددد خددهاهم سددراییدج

داوران 1 :5 ،د .)3

 .۴-2علت ستایش
برخی از علل ستایش ب قرار زیر است:
الو .ستایش برای عظمت و قدرت خداوند :در کتاب نحمیا  5 :9د  )۶آمد:،خداوند،
خدای خهد را ک از ازل تا ابد باقی است ،ستایش کنید .سپاس بر نا پرجعل ته ک بدداالتر
از تما تمجیدهای ماست .ته تنها خداو نددد ه ددتی .آ سددمانها و سددتار ان را تدده آفر یدددی،
زمین و دریا و مهجهدات آنها را ته ب وجهد آوردی.
ب .ستایش برای برکات، :روز چهار در درة برکت جمع میشدند و خداوند را بددرای
برکاتش ستایش کردندج دو تهاریخ.)۲۶ :۲0 ،
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ج .ستایش برای محبت، :ب خداوند ،خدای خهد ایمان دا شددت با شددید تددا پ یددروز شددهید.
سخنان انبیای او را باور کنید تا مهف شهید .خداوند را سمد و ستایش کنید؛ ز یددرا مح بددت
او ابدی استج دو تهاریخ 10 :۲0 ،د .)۲1
د .ستایش برای عدالت، :خداوند را بد خدداطر عدددالتش می سددتایم و در و صددو او کد
متعال است ،میسرایمج مزامیر )17 :7 ،و نیز در مزمهر آمد، :،آنها در مهرد مهر بددانی بددی
سد ته سخن خهاهن

ت و من عدالت ته را خهاهم سرودج مزامیر.)7 :1۴5 ،

هد ..ستایش برای نجات :در مزمهر آمد، :،ای جان من ،خداوند را ستایش کن .آری تا
زند،ا  ،خدا را ستایش خهاهم کرد و بر رهبران ان انی تهکالددل نون یددد .آن هددا هم گددی فددانی
ه تند و قادر ب نجات دادن نی تندج مزامیر1 :1۴۶ ،د .)3
و .ستایش برای رسمت :در مزامیر آمد، :،در میان قه ها تدده را سددتایش خددهاهم کددرد؛
زیرا رسمت ته بینهایت عظیم استج مزامیر.)10 :57 ،

.۳دعا در عهد جدید
دعای م یحی مثل دعای یههدی است ولی ب طددرز و یددژ،ای بددا پ یددا و ز نددد ی عی ددی
م یح مرتبب ا سددت ) .)diccionario de las tres religiones p784د عددا در ع هددد
جدید ،بیشترین جای گددا ،ع بددادی را در بددین دی گددر ع بددادات بد خددهد اخت صدداص داد،ا سددت.
عی یم یح ادعیة خاصی را ک در زمان و موان خاصی یا ب طرف خا صددی ان جددا پددذیرد،
ب شا ردان خهد نیامهخت؛ هرچند با شا ردان خهد دعا کرد .در لهقا آمد ،ک طددرز د عددا
را نیز آمهخت؛ لهقا )11 ،ولی دعای خاصی ک ب منزلة ذکر روزان یددا ه ت گددی با شددد ،در
عهد جدید وجهد ندارد .مهمترین نوت در دعا ،صددمیمیت دعاکن نددد ،و د عددای برخا سددت از
تما دل و جان است .همچنین برای دعا م وددان خا صددی ذ کددر ن شددد ،،هرچ نددد کد بی شددترین
تأکید بر دعای در خلهت است؛ ولی منازل ایمانداران ،که ،هددای ا طددراف شددهر ،کنی د و
کلی ا ،محلهای دعا مح هب میشهند.
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 .۱-۳حالت دعا
دعا در هر سالتی می ر است؛ ولی بر خددی سدداالت ته صددی شددد،ا سددت کد از قددرار ز یددر
است:
الو .دعا با تما دل، .الیاس ،ان انی بهد همچهن ما ،با این سال ،هن گددامی کد بددا ت مددا
دل دعا کرد ک باران نبارد ،برای مدت س سال و نیم باران نبارید و زمانی ک دعا کددرد تددا
باران بیاید ،بارش باران آداز شد و زمین محصهل آوردج یعقهب.)18-17 : 5 ،
ب .دعای پیهست  .در نامة پهلا ب ت الهنیویان  17:5آمد، :،پیهست دعاکنیدج.
ج .پاکی در هنگا دعا، .بنابراین میخهاهم ک مردان در هر جا آزاد از نا ،و خشم و
تصرف ،دستهای پاک خهد را بلند کرد ،و ب در ا ،خدا د عددا کن ندددج اول تیمه تددائهس،
.)8:۲
د .دعا با کمک روحالقدس .در نامة یههدا آمد، :،امالا شما ای عزیزان ،زند ی خددهد را
بر پایة ایمان بنا نمایید و با کمک روحالقدس دعا کنیدج یههدا.)۲0 ،
هد..دعا در خلهت، .عی ی ب شا ردانش فرمهد :اما ته هر ا ،دعا میکنی ،در تنهایی و
خلهت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او ک کارهای ن هددان تدده را میبی نددد ،بد تدده پدداداش
خهاهد دادج متی.)۶ : ۶ ،
و .دعا ،قابل فهم باشد؛ چ از نظر ل ظددی و چد از ن ظددر م هددهمی، .در ت عددالیم عی ددی بد
شا ردانش آمد ،ک وقتی دعا میکنید ،ب مانند ک انی ک خدای سقی قددی را نمیشنا سددند،
وردهای بیمعنی تورار نونید .ایشان مددان میکن نددد کد بددا ت وددرار ز یدداد ،دعا هددای ای شددان
م تجاب میشهد؛ امالا شما این را ب یاد داشت باشید کد پدددرتان ق بددل از این ود از او چ یددزی
بخهاهید ،کامعً از نیازهای شما آ ا ،استج متی.)8-7 : ۶،
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ز .باید خالصان دعا کرد، .هر ا ،دعا میکنی ،مانند ریاکاران نباش ک دو سددت دار نددد
ب عبادت ا،ها یا هش و کنار خیابانها نماز بخهانند تا تهج مرد را ب خهد جلب کن نددد
و خهد را منمن نشان دهند .مطمئن باش ا جددری را کد با یددد از خدددا بگیر نددد ،ه مددین جددا از
مرد

رفت اندج متی.)5 : ۶ ،
ح .فروتنی در دعا .د عددا ازآنجایی کد از سددر ن یدداز و سا جددت و از فرود سددت بد سددهی

بینیاز و متعادل است ،پا باید فروتنان و همرا ،با اشک و آ ،و اندو ،باشد تا ب ا سددتجابت
نزدیک شهد .در نامة پهلا ب عبرانیان آمد، :،با این سال ،م یح وقتی در این دن یددا بد سددر
میبرد ،با اشک و آ ،و اندو ،عمی ب در ا ،خدا دعا و التماس میکرد تددا او را از قدددرت
مددر ن جددات بخ شددد .خدددا ن یددز د عددای او را ب سددبب اطا عددت کدداملش م ددتجاب فر مددهدج
عبرانیان.)7 : 5 ،
ط .اصرار و پافشاری در دعا .عی ی آددمن ب یددان دا سددتانی درخ صددهص پاف شدداری بددرای
رسیدن ب خهاستة خهد ،چنین میفرماید، :در دعا نیز باید چنین کرد ،آنقدر د عددا کن یددد تددا
جهابتان داد ،شهد .آنقدر بجهیید تددا بیاب یددد .آن قدددر در بزن یددد تددا بدداز شددهد؛ ز یددرا هددر کد
درخهاست کند ،ب دست خهاهد آورد .هر ک ج توجه کند ،خهاهد یافت و هر کد در
بزند ،در ب رویش باز خهاهد شدج لهقا 8 :11 ،د .)10
ی .در دعا باید دست و روی ب سددهی آ سددمان دا شددت .در انج یددل یهس نددا درخ صددهص
دعای عی ی آمد، :،پا سنت را کنار زدند ،آنگا ،عی ی ب آ سددمان ن گددا ،کددرد و ددت:
پدر شور میکنم ک دعای مددرا شددنید،ای .الب تد همی شد د عددایم را می شددنهی ،و لددی ا یددن را
ب خاطر مردمی ک اینجا ه تند تم تا ایمان آورند ک ته مرا فرستاد،ایج یهسنا۴1 :1۲ ،
د .)۴۲
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 .2-۳مکان دعا
در عهد جدید بددرای د عددا م وددانی م عددین ن شددد،ا سددت کد خدداص د عددا یددا خدداص ج مددع
ایمانداران برای دعا باشد .عبادت گددا ،،م نددازل ،شددهرها ،ت پد ها ،باغ هددا و ،...ه مد موان هددایی
ه تند ک میتهان در آنها دعا کرد، .موان دعا اهمیت چندانی ندارد ،بلو آنچ اهم یددت
دارد دعا کردن با همة وجهد است .چنانک عی ی بی شددتر او قددات بددرای د عددا بد م حددل دور
افتاد ،در خارج از شهر میرفتج لهقا )1۶ :5 ،با این سال ،در ته صددیو کار هددای ر سددهالن
آمد ،ک آنان ب طهر مرتب برای دعا ،ب خانة خدا میرفتند، :در آمن ،ر سددهالن بد طددهر
مرتب برای دعا در خانة خدا ،در ق متی ب نا ا یددهان سددلیمان ،ج مددع می شدددند .ای شددان در
میان مرد  ،معجزات زیاد و سیرتآوری میکردندج اعمال رسهالن1۲ :5 ،د.)1۴

 .۳-۳موضوعات دعا
دعا ،بیان خهاست و نیاز ان ان است ب خداو نددد .چرا کد خداو نددد برآور ندددة هددر ن یددازی
است .چهن دنای خداوند را سدی نی ددت .د عددای ان ددان ،صددحبت آن ا سددت کد خداو نددد
بشنهد و اجابت کند .بنابراین ،هم چیز میتهاند مهآهع دعا قرار یرد .در نامة پددهلا بد
فیلیپان آمد، :،برای هیچ چیز دص نخهرید ،در عهض برای هم دعا کن یددد و هددر چد الز
دارید ،ب خداوند بگهیید و فرامهش نونید ک برای جهاب دعاها ،از او تشور نمایید .ا ددر
چنین کنید ،از آرامش خدا بهر،مند خهاهید شد .آرامشی ک فور ان ان قادر بد درک آن
نی ت .این آرامش الهی ب فور و دل شما ک بد عی یم ددیح ای مددان آورد،ا یددد ،راس تددی و
آسایش خهاهد بخشیدج فلیپیان ۶ :۴ ،د .)7
*بعضی از مهآهعاتی ک برای دعا در عهد جدید وجهد دارد ،عبارت است از:
الو .دعا برای دلب بر وسهس ها :در س ارش عی ی ب شا ردانش آمد، :،آنگا ،عی ددی
همرا ،شا ردان خهد ،از آن باالخان بیرون آمد و طب عادت ب که ،زیتهن رفت .در آنجا
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ت :دعا کنید و از خدا بخهاهید ک مغلهب وسه سد ها ن شددهیدج له قددا 39 :۲۲ ،د

.)۴0
ب .دعای عی ی برای شا ردان :عی ی برای پطرس دعا کددرد، :ا مددا مددن بددرای تدده د عددا
کرد تا ایمانت از بددین نددرود .پددا وق تددی ته بد کددردی و بد سددهی مددن باز شددتی ،ای مددان
برادرا نددت را تقه یددت و ا سددتهار کددنج له قددا )3۲ :۲۲ ،و در د عددا بددرای ه مددة شددا ردانش
میفرماید، :من برای مرد دنیا دعا نمیکنم؛ بلو برای این شا ردان د عددا مددیکنم کد بد
دست من سپرد،ای؛ چهن از آن ته ه تند .هر چ از آن من باشد ،متعل ب ته ن یددز ه ددت و
هر چ از آن ته سددت ،متع لد بد مددن هددم میبا شددد .از ا یددن ج هددت ،ای شددان با عد افت خددار و
سربلندی منند .ب زودی من این جهان را ذاشت  ،نزد ته خهاهم آمد؛ ولی ایشان همین جددا
می مانند .پا ای پدر مقدس ،این شا ردان را کد بد د سددت مددن سددپرد،ای ،بددا تهج هددات
پدران ات س ظ فرما تا مانند من و ته با هم یوی باشند و هیچیک از ایشان از د سددت نددرودج
یهسنا 13 :18 ،د .)19
ج .دعا برای خروج روح پلید :در مرقا آمد ،ک عی ی فرمهد، :این روح ناپاک جددز
با دعا بیرون نمیرودج مرقا.)۲9 :9 ،
د .دعا برای دشمن :عی یم یح در خصهص دوستداشتن دشمن و د عددا بددرای ای شددان
می هید، :اما من می هیم ک دشمنان خهد را دوست بدارید و هر ک شما را لعنت ک نددد،
برای او دعای برکت کنید .ب آنانی ک از شما ن رت دارند ،نیوی کنید و ب آ نددانی کد بد
شما ناسزا می هیند و شما را آزار میدهند ،دعای خیر نماییدج متی.)۴۴ : ۶ ،
ح .دعا برای کهدکان، :مرد  ،بچ های کهچک را نزد عی ی آورد نددد تددا او د سددت بددر
سر آنان بگذارد و برای ایشان دعا کند .ولی شا ردان ،آن هددا را بددرای ا یددن کددار سددرزنش
کردند و تند :مزاسم نشهید .عی ی فرمهد :بگذارید بچ های که چددک نددزد مددن آی نددد و
مانع ایشان نشهید .زیرا فقب ک ددانی کد مان نددد ا یددن کهچ وددان با شددند ،از بر کددات مل وددهت
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خداوند برخهردار خهاهند شد .سپا دست بر سر ایشان ذا شددت و آ نددان را بر کددت داد و
از آنجا رفتج متی 13 :19 ،د .)15
و .دعا برای زند،کردن مرد، :،ولی پطرس خهاست ک هم از اتاق بیرون روند .آن گددا،
زانه زد و دعا نمهد .سپا رو ب ج ندداز ،کددرد و ددت :دور کدداس ،برخ یددز .آن زن چ شددمان
خهد را باز کرد و همین ک پطرس را دید ،برخاست و نش ت .پطرس دستش را ر فددت و
او را برخیزان یددد و ای مدداندارن و بیه،ز نددان را خها نددد و او را ز نددد ،بد ای شددان سددپردج اع مددال
رسهالن ۴0 :9 ،د .)۴1
ز .دعا برای یافتن روحالقدس، :وقتی ر سددهالن در اور شددلیم شددنیدند کد ا هددالی سددامر،
پیغا خدا را قبهل کرد،اند ،پطرس و یهسنا را بد آن جددا فر سددتادند .وق تددی ای دشدان بد سددامر،
رسیدند ،برای تاز،ایمانان دعا کردند تا روحالقدس را بیابند .زیرا ایشان فقب ب نا عی ددای
خداوند تعمید رفت بهدند و هنهز روحالقدس بر هیچ یک از ایشان نازل نشد ،بددهد .پددا
پطرس و یهسنا دستهای خهد را بر سر این نهایمانان ذاشتند و ایشان نیز روحال قدددس را
یافتندج اعمال رسهالن 1۴ : 8 ،د .)17
ح .دعا برای ره بددران و خاد مددان کلی ددا :ا یددن مه آددهع ب خ صددهص در نا مد های پددهلا
مشههد است .او از ایماندارن میخهاهد تا او را در ادامة م ددیر و تح مددل م صددیبتها و ر فددع
نامردمیها دعا کنند .در نام های پهلا آ مددد، :،ای بددرادران ،در خات مد خددهاهش مددیکنم
برای ما دعا کنید .نخ ت دعا کنید ک پیغا خداوند ،در هر جا ک ا عددع می شددهد ،بدددون
مانع ب سرعت پخش شهد و باع نجات مرد ردد؛ همانطهرک سبب ن جددات شددما ن یددز
شد .همچنین دعا کنید تا از چنت مرد بدهوار و خدانشناس رهایی یابیم؛ زیرا همة مددرد
دوستدار خدا نی تندج دو ت الهنیویان 1 :3 ،د .)3
دیر از آی ای ک بیان کددردیم ،آ یددات فددراوان دی گددری مان نددد :روم یددان ،)30 :15 ،اول
تیمه تددائهس 1 :۲ ،د  ،)۶دو قرنی تددان ،)1 :1 ،فلی مددهن ۴ ،د  ،)۶دو تیمه تدائهس،)3 :1 ،
عبران یددان 18 :13 ،د  )۲0و فیلی پددان )19 :۲ ،درخ صددهص د عددای منم نددان بددرای ره بددران و

سراج منير؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۷زمستان ۱۳9۸

45

مبلغان وجهد دارد .در فیلیپان آمد، :،ز یددرا مددیدانم تددا ز مددانی کد شددما بددرایم د عددا کن یددد و
روحالقدس نیز مرا یاری مینماید ،تما این امهر ب ن ع من تما خها هددد شدددج فیلی پددان:۲ ،
.)19
ط .دعا برای ش ای بیماری :در اعمال رسهالن آمد ...، :،از قضا پدر پهبلیهس م بددتع بد
تب و اسهال خهنی بهد .پهلا نزد او رفت و برایش دعا کرد و دست بر سر او ذا شددت و
ش ایش دادج اعمال رسهالن.)8 :۲8 ،
ی .دعای عی یم یح برای ایمانداران :در انج یددل یهس نددا آ مددد ، :،مدن ف قددب بددرای ا یددن
شا ردان دعا نمیکنم ،برای ایمانداران آیند ،نیز دعا میکنم ک ب وسیلة شددهادت ای شددان
ب من ایمان خهاهند آورد .بددرای تک تددک ای شددان د عددا مددیکنم تددا ه مد بددا هددم یددکدل و
یکرأی باشند؛ همانطهرک ای پدر ،من و ته با هم یوی ه تیم تا همچنان ک ته در م نددی
و من در ته ،ایشان نیز با ما یک باشند .تا از این را ،مرد جهان ایمان آور نددد کد تدده صدددا
فرستاد،ای .جعلی را ک ب مددن بخ شددید،ای ،بد ای شددان داد،ا تددا آ نددان ن یددز مان نددد مددا ی وددی
ردند .من در ایشان و ته در من ،تا ب اینترتیب ایشان نیز ب تما معنا با هددم ی وددی با شددندج
یهسنا ۲0 :18 ،د .)۲۴
رسهالن نیز ب تبع عی یم یح برای ایماندارن د عددا میکرد نددد و در ر فددع سددهائج آ نددان
کهشا بهدند .در نامة دو پطرس آمد، :،دعا میکنم ک رسمت و آرامش در ا ثددر شددناخت
خدا و خداوندمان ،عی ی ب فراوانی ب شما عطا شهدج دو پطرس )1 :1 ،و در نامة پهلا
ب رومیان آمد، :،خدا شاهد است کد مددن پیه سددت بددرای شددما د عددا مددیکنم و روز و شددب
استیاجاتتان را ب سضهر او میبر  .ب سضهر خدایی ک با تما تهانم او را خدمت مددیکنم
و مژدة انجیل او را ک دربارة فرزندش عی یم یح است ،ب دیگران اعع مینمایم .دعای
دیگر من این است ک ا ر خدا بخهاهد ،پا از این هم انتظار ،سعادت دیدار شما ن صددیبم
شهد .زیرا ب یار مشتاق دیدارتان ه تم تا بتهانم شما را از بر کددات خدددا بر خددهردار سدداز و
باع تقهیت ایمانتان شه ج رومیان 9 :1 ،د .)11
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ععو ،بر آیاتی ک آوردیم ،آیات فراوانی در نا مد های پددهلا یا فددت می شددهد کد بددر
درخهاست از ایمانداران برای د عددا و ن یددز د عددای ر سددهالن بددرای ای مددانداران دال لددت دارد.
نشانی برخی از آ یددات ع بددارت ا سددت از :دو قرنی تددان 7 :13 ،د  ،)9اف ددیان 18 :۶ ،د ،)۲
اف یان ۲3 :۶ ،د  ،)۲۴فیلیپان 9 :1 ،د  ،)11کهل یان 3 :1 ،د  ،)۴کهل ددیان 9 :1 ،د ،)1۴
کهل یان ۲ :۲ ،د  ،)3اول ت الهنیویان )10 :3 ،و اول ت الهنیویان ۲3 :5 ،د .)۲5

 .۳-۳دعا با نام عیسی مسیح
عی ی م یح در آخرین شب شا آخر) ک ب دستگیری و مر ایشان من جددر شددد ،بد
شا ردان خهد در خصهص بعد از مددر خددهیش میفرما یددد، :در آن مه قددع دی گددر از مددن
چیزی نخهاهید خهاست ،چهن میتهانید م تقیم نزد  ،پدر ج بروید و با بردن اسم من هرچ
میخهاهید ،از او دریافت کنید .تا ب سال این کار را نورد،اید؛ از این پا بون یددد .در د عددا
اسم مرا ببرید و از خدا بخهاهید و بگیرید تا شاد شهید و شادیتان کا مددل ددرددج یهس نددا،
 ۲3 :17د .)۲۴

 .۴-۳آموزش دعا
دعای خاصی ک عی ی ،شا ردان خهد را ملز ب آن کرد ،باشد ،و جددهد ندددارد؛ و لددی
در دو مهرد شاهد آمهزش دعا ب شددا ردان ه ددتیم .در انج یددل له قددا آ مددد، :،روزی عی ددی
م شددغهل د عددا بددهد .وق تددی د عددایش ت مددا شددد ،ی وددی از شددا ردان بد او

ددت :خداو ندددا،

همانطهرک یحیی طرز دعاکردن را ب شا ردان خهد آمهخت ،ته نیز ب ما ب یددامهز .عی ددی
ب ایشان ت ک چنین دعا کنند :ای پدر ،نا مقدس ته رامی باد.
ملوهت ته برقرار ردد .نان مهرد نیاز ما را روزب روز ب ما ارزانی فر مددا .نا هددان مددا را
ببخش ،چنانک ما نیز آنانی را ک بد مددا خ طددا کرد،ا نددد ،میبخ شددیم .مددا را از وسه سد های
شیطان دور نگ دار ج لهقا 1 : 11 ،د .)10
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همچنین در مهعظة سر که ،عی ی آمد، :،و اما دربارة دعا؛ هر ددا ،د عددا میک نددی مان نددد
ریاکاران نباش کد دو سددت دار نددد در ع بددادت ا ،هددا یددا در ه شد و ک نددار خیابان هددا ن مدداز
بخهانند تا تهج مرد را ب خهد ج لددب کن نددد و خددهد را مددنمن ن شددان ده نددد .مط مددئن بدداش
اجری را ک باید از خدا بگیرید ،همینجا از مرد

رفت اند .اما ته هر ا ،دعا میک نددی ،در

تنهایی و در خلهت دل پدر آسمانی را عبادت نما و او ک کارهای نهان تدده را میبی نددد ،بد
ته پاداش خهاهد داد .وقتی دعا میکنید ب مانند ک انی ک خدای سقی قددی را نمیشنا سددند،
وردهای بیمعنی تورار نونید .ایشان مان میکنند ک با تورار ز یدداد ،دعای شددان م ددتجاب
میشهد؛ اما شما این را ب یاد داشت باشید ک پدرتان ق بددل از این ود از او چ یددزی بخهاه یددد،
کامعً از نیازهای شما آ ا ،است .سپا شما این هن دعا کنید :ای پدر ما ک در آسمانی،
نا مقدس ته رامی باد ،ملوهت ته برقرار ردد ،خهاست ته آنچنانک در آسمان مهرد
اجراست ،بر زمین نیز اجرا شهد.
نان روزانة ما را امروز نیز ب ما ارزانی دار .خطاهای ما را بیامرز .چنانک ما ن یددز آ نددان را
ک ب ما بدی کرد،اند ،میبخشیم .ما را از وسهس ها دور ن گد دار و از شددیطان س ددظ فر مددا؛
زیرا ملوهت و قدرت و جعل تا ابد از آن تهست .آمین .پدرآ سددمانی ،شددما را بد شددرطی
خهاهد بخشید ک شما نیز آنانی را ک ب شما بدی کرد،اند ،ببخشیدج متی 5 :۶ ،د .)15

 .۵-۳دعای فردی و دعای جمعی
در عهد جدید ،بیشترین تعش بددر معر فددی د عددای فددردی ،پن هددانی و خال صددان ا سددت .بد
طهریک تة صریحی از عی یم یح ک دال لددت بددر د عددای جم عددی کددرد ،با شددد ،و جددهد
ندارد و دعای خهد ایشان نیز ب صهرت فردی و شبان و در کهه تان صهرت میپذیرفت.
اما از این میان ،دعای جمعی را نیز نباید از یاد برد.
دعاهایی ک در خانة خدا و منازل ایمانداران و  ،...ان جددا می پددذیرفت .بددرای نمه ند از
هر نهع دعا ،آی ای را ب منزلة شاهد ذکر میکنیم.
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الو) دعای فردی، :در یوی از آن روزها ،عی ی برای دعا ب کهه ددتان ر فددت و ت مددا
شب را ب راز و نیاز پرداختج لهقا.)1۲ : ۶ ،
ب) دعای جمعی، :یک روز بعد از هر ،پطرس و یهسنا ب خانة خدا میرفتند تا مان نددد
هر روز در مراسم دعای ساعت س شرکت کنندج اعمال رسهالن.)1 : 3 ،

 .۶-۳شروط استجابت دعا
هدف از دعا ،استجابت آن است و استجابت ب شروطی واب ت است ک ع بددارت ا سددت
از:
الو .ایمان، :شما هر چ در د عددا بخهاه یددد ،یا فددت می شددهد؛ ب شددرطیک ای مددان دا شددت
با شددیدج م تددی ، .)۲۲ :۲1 ،خددهب ددهش کن یددد :ا ددر ای مددان دا شددت با شددید ،هددر چد در د عددا
بخهاهید ،خدا ب شما خهاهد دادج مرقا.)۲۴ : 11 ،
ب .نیوهکاری، :خداوند ن بت ب نیوهکاران نظر لطو دارد و ب دعای ای شددان ددهش
میدهد ،اما از بدکاران رو ردان استج اول پطرس1۲ : 3 ،
ج .پدداکی و در سددتواری :در انج یددل یهس نددا آ مددد، :،ه مد میدان نددد کد خدددا بد د عددای
اشخاص شیاد هش نمیدهد؛ بلو دعای ک ی را میشنهد ک خداپرست باشد و ارادة او
را انجا دهدج یهسنا.)31 :10 ،
د .یقین ب خداوند :در دعا باید یقین داشت باشیم ک خداو نددد د عددای مددا را می شددنهد و
استجابت میکند .پا هیچ نهع شوی مقبهل نی ت و مهجب م تجابنشدن دعا می شددهد.
در نامة یهسنا آمد، :،ازاینرو خاطرجمع ه تم ک هر ا ،از خدا چیزی مطاب خها سددت او
بطلبیم ،دعای ما را خهاهد شنید و ا ر یقین داریم ک د عددای مددا را می شددنهد ،می تددهانیم بد
این هم اطمینان داشت باشیم ک آنچ از او بخهاهیم ،ب ما عطا خها هددد کددرد .ا ددر میبین یددد
ک برادر شما مرتوب ناهی میشهد ک منتهی ب مر نی ت ،از خدددا بخهاه یددد کد او را
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ببخشد و خدا نیز ب او سیات جاوید عطا خهاهد کرد .ب این شرط کد
مر

نباشد .زیرا ناهی ه ت ک ب مر

ندداهش منت هددی بد

منجر میشهد و نمی ددهیم کد بددرای آن د عددا

کنید .البت هر کار نادرست ،نا ،است؛ اما ناهی ه ددت کد منت هددی بد مددر

نمی شددهدج

اول یهسنا 1۴ :5 ،د .)17

 .۴دعا در قرآن
دعا ،سنال و درخهاست بند ان از خداو نددد قددادر بددرای ر فددع سا جددت و ن یدداز مددادی یددا
معنهی است.خداوند تضمین کددرد ،کد در صددهرت خها ندددن ب نددد ،،او را اجا بددت میک نددد:

﴿وَقَالَ رَبُّکُمُ ادْعُونی أَسْتَدألْ لَکُمْ إنَّ الَّرِینَ یَ سرْتَکْبرُونَ عرَنْ عبَرادَتی سرَیَدْخُلُونَ جَهَرنَّمَ

دَاخرینَ﴾؛ و پرورد ارتان فرمهد :مرا بخهانید تا شما را اجا بددت کددنم .درسقی قددت ،ک ددانی
ک از پرستش من کبر میورزند ،ب زودی خهار در دوزخ میآیندج دافرن .)۶0
در قرآن ،ارزش ان ان با دعا تعیین شد ،است؛ یعنی ا ر د عددای ان ددان نبا شددد ،شای ددتة
تهج خداوند نی ت .در سهرة فرقان آ مددد ﴿ :،قُلْ مَا یَعْبَثُ بکُمْ رَبی لَوْلَا دُعَاؤُکُمْ فَقَدْ کَرَِبْتُمْ

فَسَوْفَ یَکُونُ لزَامًا﴾؛ بگه :ا ر دعای شما نباشد ،پرورد ار هیچ اعتنایی ب شددما نمیک نددد.
درسقیقت شما ب توذیب پرداخت اید و ب زودی [عذاب بر شما] الز خهاهد شدج فر قددانن
.)77
ازآنجاییک دعا درخهاست آعیو و ناتهان از قادر متعال است ،بنابراین باید با سالت
تضرع و زاری و با نهایت استرا صهرت پددذیرد .در سددهرة ا عددراف آ مددد ﴿ :،ادْعُروا رَبَکُرمْ

تَضَرُعًا وَخُفْیَۀً إنَهُ لَا یُحألُ الْمُعْتَدین﴾؛ پرورد ار خددهد را بد زاری و ن هددانی بخهان یددد کد او
ازسد ذرند ان را دوست ندارد اعرافن .)55
در علم وجه ،قرآن  5وج برای دعا ذکر شد ،ک شامل استعانت ،سهال و درخهاست،
عبادت ،ندا و قهل است .قلمرو این تحقی وج دعا ب معنای سنال و درخها سددت میبا شددد
ر.ک؛ سمیری نیشابهری .)۲۴5 :1380،مجمهع دعاهای م تقیم قددرآن در  10۴آ ید

ددرد
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آمد ،ک جمعاً  159خهاست را از سهی نیایش ر مطرح میک نددد .مج مددهع دعا هددای قددرآن
 8۲مهآهع را در بر می یرد ک با است اب تورار بع ضددی از آن هددا ،بد  159د عددا میر سددد
ر.ک؛ باقریفر .)9 :138۴ ،از میان مجمه عددة ا سددماء س ددنی و صد ات عل یددای خداو ندددی
بیشترین خطاب در دعاها متهجة ،ربج پرورد ددار) ا سددت .در دو د عددا آ یددة ش شددم سددهرة
مبارکة سمد و آیة چهاردهم سهرة مبارکة اعراف) از کلمة منادا است اد ،نشد،است .در دو
دعا نا مقدس ،اهللج مخاطب قرار رف تد آ یددة  3۲سددهرة مبار کددة ان ددال) .در یددک د عددا ،از
منادای ،اهللج و ،ربالج ب طهر تهأمان است اد ،شد ،ا سددت آ یددة  11۴سددهرة مبار کددة ما ئددد )،و
بقیة دعاها با منادای ،ربج همرا ،است ر.ک؛ باقریفر.)10 :138۴ ،

 .۱-۴فطری بودن دعا
در آیات مختلو ب فطریبهدن دعا اشار ،شد،است .مخصهصاً هن گددامی کد ان ددان در
سختی و مشوعت رفتار میشهد ،از خداوند استمداد میطل بددد﴿ :وَإذَا مَسَ الْإنْ رسَانَ ال ضرُرُ

دَعَانَا لدَنْبه أَوْ قَاعدًا أَوْ قَائمًا﴾؛ چهن ان ان را آسیبی رسد ،ما را ب پهله خهابید ،یا نش ت یددا
ای تاد ،،میخهاندج .این مضمهن در آیاتی چهن یهنان  )1۲و رو ن  )33و ف صددلتن )51
نیز آمد،است.

 .2-۴انگیزۀ دعا
هر نیازی میتهاند مهآهع دعا باشد .رهایی از مر  ،نجات از ف قددر ،تهف ید ع بددادت و
هر خهاستة دیگر .در ادام ب برخی از این انگیز،ها اشار ،میکنیم:
الو .شور نعمت﴿ :فَتَبَسَمَ ضَاحکًا منْ قَوْلهَا وَقَالَ رَّ أَوْععْنی أَنْ أَ شرْکُرَ نعْمَترَکَ الَتری
ضَاهُ وَأَدْخلْنری برَحْمَترکَ فری عبَراد
أَنْعَمْتَ عَلَیَ وَعَلَى وَالدَیَ وَأَنْ أَعْمرَلَ صرَالحًا تَرْ ر

الصَالحینَ ﴾؛ [سلیمان] از تار او دهان ب خند ،شهد و ت :پرورد ارا ،در د لددم اف وددن
تا نعمتی را ک ب من و پدر و مادر ارزانی داشت ای ،سپاس بگذار و ب کار شای ت ای ک

َ
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آن را میپ ندی ،بپرداز و مرا ب رسمت خهیش در میان بند ان شای ددت ات دا خددل کددنج
نملن .)19
ب .تهفی عبادت﴿ :الْحَمْدُ للَه الَِی وَهَألَ لی عَلَى الْکبَر إ رْسمَاعیلَ وَإ سرْحَاقَ إنَ رَبری
لَسَمیعُ الدُعَاء رَّ اجْعَلْنی مُقیمَ الصَلَاۀ وَمنْ ذُریَتی رَبَنَا وَتَقَبَلْ دُعَاء رَبَنَا اغْفرْ لی وَلوَالردَیَ

وَللْمُؤْمنینَ یَوْمَ یَقُومُ الْحسَاُّ﴾ ابراهیمن  39تا .)۴1
صالحینَ
ج .اعطای سومت و دخهل در صالحان﴿ :رَّ هَرألْ لری حُکْمًرا وَأَلْحقْنری بال رَ
وَاجْعَل لی لسَانَ صدْقٍ فی الْآخرینَ وَاجْعَلْنی من وَرَ َۀ جَنَۀ النَعیم وَاغْفرْ لرثَبی إنَرهُ کَرانَ

منَ الضَالینَ وَلَا تُخْزنی یَوْمَ یُبْعَثُونَ ﴾؛ پرورد ارا ،ب من دانش عطا کن و مرا بد صددالحان
ملح فر مددای و بددرای مددن در [م یددان] آی نددد ان آوازة نی ودده ددذار .مددرا از وار ثددان به شددت
پرنعمت ردان و بر پدر ببخشای ک او از مراهان بددهد و روزی کد [ مددرد ] برانگیخ تد
میشهند ،رسهایم مونج شعراءن  83تا .)87
د .طلب مغ رت﴿ :قَالَ رَِّّ إنِّی ظَلَمْتُ نَفْسی فَاغْفرْ لی فَغَفَرَ لَهُ إنَّهُ هُوَ الْغَفُرورُ ا لررَّحیمُ

قَالَ رَّ بمَا أَنْعَمْتَ عَلَیَ فَلَنْ أَکُونَ ظَهیرًا للْمُدْرمینَ﴾؛ ت :پرورد ارا ،من بددر خهی شددتن
ستم کرد  .مرا ببخش؛ پا خدا از او در ذشت ک وی آمرزندة مهر بددان ا سددت[ .مه سددی]
ت :پرورد ارا ،ب [ پدداس] نعم تددی کد بددر مددن ارزا نددی دا شددتی ،هر ددز پ شددتیبان مجر مددان
نخهاهم بهدج قصصن 1۶و .)17
همچنین در سهرة منمنهن نیز آمد﴿ :،إنَّهُ کانَ فَریقٌ منْ عبادی یَقُولُونَ رَبَّنا آمَنَّا فَراغْفرْ
لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحمینَ فَاتَّخَِْتُمُوهُمْ سخْریًّا حَتَّی أَنْسَوْکُمْ ذکْری وَ کُنْتُمْ مرنْهُمْ
تَضْحَکُونَإنِّی جَزَیْتُهُمُ الْیَوْمَ بما صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفائزُونَ قالَ کَمْ لَبثْتُمْ فی الْثَرْض عَدَدَ سنینَ
قالُوا لَبثْنا یَوْماً أَوْ بَعْضَ یَوْمٍ فَسْئَل الْعادِّینَ قالَ إنْ لَبثْتُمْ إالَّ قَلیالً لَروْ أَنَّکُرمْ کُنْرتُمْ تَعْلَمُرونَ أَ
فَحَسبْتُمْ أَنَّما خَلَقْناکُمْ عَبَثاً وَ أَنَّکُمْ إلَیْنا ال تُرْجَعُونَ فَتَعالَی اللَّهُ الْمَلکُ الْحَقُّ ال إلهَ إالَّ هُوَ رَُّّ
الْعَرْش الْکَریم وَ مَنْ یَدْعُ مَعَ اللَّه إلهاً آخَرَ ال بُرْهانَ لَهُ به فَإنَّما حسابُهُ عنْدَ رَبِّه إنَّرهُ ال یُفْلرحُ

الْکافرُونَ وَ قُلْ رَِّّ اغْفرْ وَ ارْحَمْ وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّاحمینَ ﴾ منمنهنن 109تا .)118
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 .۳-۴استجابت دعا
خداوند بند ان خهد را ب دعا امر فرمهد ،و بشارت ب اجابت آن نیز داد،ا سددت .سددهرة
بقر ،درخصهص دعا و استجابت آن میفرما یددد﴿ :وَإذا رَسثَلَکَ ع برادی عَنری فَرإنی قَر یرألٌ
أُجیألُ دَعوَۀَ الداع إذا دَعان فَلیَستَدیبوا لی وَلیُؤمنوا بی لَعَلَهُم یَرشُدونَ﴾ و هر ا ،بند ان
من از ته دربارة من بپرسند[ ،بگه] مددن نددزدیوم ،د عددای دعاکن نددد ،را بد هن گددامی کد مددرا
بخهاند ،اجابت میکنم .پا [آنان] باید فرمان مرا ردن نهند و ب من ایمان آور نددد ،با شددد
ک را ،یابندج بقر،ن .)18۶
همچنین در سهرة نمل آمد﴿ :،أَمَنْ یُدیألُ الْمُضْطَرَ إذَا دَعَاهُ وَیَکْش ُ السُوءَ﴾ ن مددلن)۶۲
و در سهرة منمن آ مددد، :،و قددال ربال وددم اد عددهنی ا سددتجب ل وددم 1انال ا لددذین ی ددتوبرون عددن
عبادتی سیالدخلهن جهنم داخرین؛ و پرورد ار تددان فر مددهد :مددرا بخهان یددد تددا شددما را اجا بددت
کنم .درسقیقت ک انی ک از پرستش من ک بددر میورز نددد ،بد زودی بد دوزخ درمیآی ندددج
منمنن ، .)۶0وَ قالَ رَبُالوُمُ ادْعُهنِی أَسْتَجِبْ لَوُمْ ج؛ یعنی زمانی ک م صددلحت اقت ضدداء ک نددد،
خداوند شما را اجابت میکند .پا ناچار در این جمل باید لن ظداً و ا آددماراً م صددلحت) را
شرط قرار داد ،والالا نادرست خهاهد بهد؛ زیرا ب یار شهد ک ب م د،ای بخهانند و اجا بددت
آن ق بددیح با شددد؛ و لددی شددرط عددد م ددد ،،الز نمیبا شددد .یع نددی خددهار و ذل یددل با شددند، :
سَیَدْخُلُهنَ جَهَنَالمَ دَاخِرِینَج .در این آی بر عظمت قدر دعا نزد خداوند و ف ضددیلت ان ضدداع بد
سهی خداوند داللت شد،است ر.ک؛ طبرسی :1380،ج .)۲90 ،۲1
از آیة فهق چند نوت است اد ،میشهد :الو .دعاکردن محبهب الهی و خهاست اوست.
ب .بعد از دعا ،وعدة اجا بددت داد ،شددد ،ا سددت؛ و لددی مددیدانیم ا یددن و عددد ،و عددد،ای ا سددت
مشروط و ن مطل  .دعایی ب هدف اجابت میرسد ک شرایب الز در د عددا و دعاکن نددد ،و
مطلبی ک مهرد تقاآا است ،جمع باشد .ج .دعا ،خددهد ،نددهعی ع بددادت ا سددت؛ چرا کد در
ذیل آی  ،واژة عبادت ب آن اطعق شد ،و در ذیل آی تهدید شدیدی ن بت ب ک انی کد
از دعاکردن ابا دارند ،کرد ،است ر.ک؛ موار  :137۴ ،ج .)1۴۶ ،۲0
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قددرآن نمه ند های ا سددتجابت د عددا را ب یددان کددرد،ا سددت .بدرای نمه ند در سددهرة انب یدداء
درخصهص استجابت دعای ابراهیم آمد ﴿ :،فَاسْتَدَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَرا لَرهُ یَحْیَرىٰ وَأَ صرْلَحْنَا لَرهُ

عَوْجَهُ إنَهُمْ کَانُوا یُسَارعُونَ فی الْخَیْرَات وَیَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَکَرانُوا لَنَرا خَا شرعینَ﴾؛ پددا
[دعای] او را اجابت نمهدیم و یح یددی را بدددو بخ شددیدیم و هم ددرش را بددرای او شای ددت [و
آمادة سمل] کردیم؛ زیرا آنان در کارهای نیک شتاب مینمهدند و ما را از روی رد بددت و
بیم میخهاندند و در برابر ما فروتن بهدندج انبیاءن.)90
در داستان یهسو نیز آمد﴿ :،قالَ رَّ السدْنُ أَحَألُ إلَیَ ممَا یَدْعُونَنی إلَیْه وَ إالَ تَصْرفْ
عَنی کَیْدَهُنَ أَصْألُ إلَیْهنَ وَ أَکُنْ منَ الْداهلینَ فَاسْتَداَّ لَهُ رَبُهُ فَصَرَفَ عَنْهُ کَیْدَهُنَ إنَهُ هُوَ

السَمیعُ الْعَلیمُ﴾؛ [یهسو] ت :پرورد ارا ،زندان برای من دوستداشتنیتر است از آنچ
مرا ب آن میخهانند و ا ر نیرنت آنان را از من باز نگردانی ،ب سهی آنان خهاهم رای یددد
و از [جملة] نادانان خهاهم شد .پا پرورد ارش [دعای] او را اجابت کرد و نیرنت ز نددان
را از او بگردانید .آری او شنهای داناستج یهسون .)35 - 3۴

بحث و نتیجهگیری
آئین یههد ،آئین نیایش و دعا است و نیایش خهد را ارثی از سضرت ا بددراهیم میدا نددد.
دعا در عهدقدیم ب منزلة تنها نیایش زبانیِ مطرح است و بعد از زمانهای طددهالنی ت ددیع از
دعا مشت میشهد .دایرة دعا در عهدقدیم وسیع بهد ،و شددامل ن مدداز ت ددیع) و راز و ن یدداز و
هر نهع سخن با خداوند و ستایش خداو نددد ا سددت .در ع هددد جد یددد ه مددة ت عددالیم ،ع بددادات،
سیات و ...ب م یح ختم میشهند و هیچ سخنی یافت نمیشهد ک م ران آن را بد م ددیح
مرتبب نونند .عبادت ،همان ایمان ب م یح ا سددت .کلی ددا ،بدددن م ددیح ا سددت .ای مددانداران،
شریک در م یح ه تند .سیات و ز نددد ی ،عط یددة م ددیح و بخ شددش نددا ،بددا م ددیح ا سددت.
صاسباختیار روز داوری م یح است و باالخر ،این ود ه مد چ یددز در عی یم ددیح خع صد
میشهد .از مصادی عبادت ،دعا ،بیشترین جای گددا ،را در ع هددد جد یددد بد خددهد اخت صدداص
داد،است ،ب سدالی ک میتهان عبادت عهد جدید را در دعا خعص کرد .در عهد جد یددد،
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از نیایش ب معنای رایج کلم  ،یعنی آدابور سدده و اع مددال ع بددادی کد در ع هددد قدددیم یددا
دیگر منابع یافت میشهد ،خ بددری نی ددت و ع بددادت در ای مددان بد م ددیح و مح بددت خع صد
میشهد .اسوامی ک در دین یههد و در عهد قدیم اصرار بر آن بهد ،از طددرف ر سددهالن و
بعضاً از طرف م یح) باطل یا من هخ اعع شد و ایمانداران از قید ع بددادت و اس وددا آزاد
شدند .در قرآن ،دعا یوی از مصادی عبادت است و اهمیت ب یاری دارد؛ اهمیت دعا بد
سدی است ک در قرآن ،ارزش ان ان با دعا تعیین شد ،است و ا ددر د عددای ان ددان نبا شددد،
شای تة تهج خداوند نی ت .دعا در قرآن فطری ان ان است.لذا هر ن یدداز ف طددری مددیتها نددد
مهآهع دعای ان ان باشد.
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