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چکیده
این پژوهش ،به هدف ترسیم اسلوب و فلسفۀ صحیح دعا ،به واکاوی کتاب شریف نهجالبالغه پرداخته و دانش
مربوطه را از خطبهها ،نامهها و سخنان امام پارسایان حضرت علی(ع) جویا گشته است .نتایج حاصل از این
پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی سامانیافته ،نشان میدهد که از منظر امام علی(ع) ،دعا که نوعی عبادت
بوده ،الزم است همواره با اخالص ،توکّل و کار و تالش همراه باشد .از گفتار و سیرۀ حضرت علی(ع) دراینباره،
آداب و اسلوب دعا نمودن به درگاه حقتعالی ،همچون درود فرستادن بر پیامبر اکرم(ص) ،شکرگزاری از
نعمتهای پروردگار ،ذکر صفات و قدرت خداوند و درخواست با خشوع و خضوع ،قابلبرداشت است .در فرهنگ
نهجالبالغه ،فلسفههای دعا و درخواست به درگاه الهی ،از قبیل دفع بالیا ،اجابت حوائج ،ایجاد قرب به خداوند و
کسب آرامش نیز مطرحشده است .در بررسی دعاهای مولی علی(ع) در نهجالبالغه ،برخی از فلسفههای محوری
دعاهای ایشان از قبیل :آخرتگرایی ،هدایت گرایی ،استغفارگرایی و دینگرایی ،روشنگری دارد.
کلید واژهها :حضرت علی(ع) ،دعا ،نهجالبالغه ،قرآن کریم ،فرهنگ.
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اسلوب و فلسفة دعا از منظر نهجالبالغه

 .1مقدمه
کتاب شریف نهجالبالغه ،بعد از قرآن کریم ،مهمترین متن دینی محسوب میگردد که آموزههای ناب آن،
عطشهای معرفتی انسان در ابعاد مختلف را برطرف نموده و از سرچشمۀ دانش امام اول شیعیان سیراب
مینماید .دانشهای مندرج در نهجالبالغه ،در حقیقت ترویجدهندۀ همان آموزههای ناب و اعجاز آمیز
قرآن کریم بوده که توسط نخستین امام و پیشوای شیعیان ،مولیالموحدین حضرت علی بن ابیطالب(ع)،
در قالب خطبهها ،نامهها و حکمتها آموزش داده شده است؛ زیرا رابطۀ حضرت علی(ع) با قرآن کریم،
رابطهای تفکیکناپذیر بوده و به تعبیر پیامبر گرامی اسالم حضرت محمّد مصطفی (ص) ،علی با قرآن و
ٌعلِي» (طوسی.)474 :1414 ،
قرآن با علی است « َعلِيٌ َم ٌَع الْ ُق ْر ٌِ
ٌم َع َ
آن َوٌالْ ُق ْرآ ُن َ
سفرۀ معرفتزای نهجالبالغه همواره به روی تشنهکامان حقیقت باز بوده و با مراجعه به آن ،تفسیرهای
صحیحی از محتوای دینی بهدست میآید که در این سیر پژوهش درصدد واکاوی یکی از دانشهای
کاربردی این کتاب سترگ هستیم.
 .1-1بیان مسئله

یکی از موضوعات عقیدتی که در این اقیانوس معارف ،از جایگاه مهمّی برخوردار است ،دعا و درخواست به
درگاه الهی است .در فرهنگ نهجالبالغه ،طلب حاجت به درگاه خداوند ،از اسلوب و آداب ویژهای برخوردار
بوده و فلسفه و اهداف آن در کالم ادیبانه و حکیمانۀ حضرت علی(ع) جلوهگر است .سؤال محوری این
پژوهش آن است ،که دعا در آموزههای نهجالبالغه از چه اسلوب و چه فلسفهای برخوردار است؟ برای
یافتن پاسخی مستدل و دانشی منسجم دراینباره ،این پژوهش بنا دارد با مبنا قرار دادن متن شریف
نهجالبالغه ،فرازهای مربوط به دعا و نیایش را واکاوی نموده و با استفاده از شرحهای نهجالبالغه و بهره
بردن از کتب روایی و تفسیری ،به روش توصیفی ـ تحلیلی ،به استخراج و تبیین اسلوب و فلسفۀ دعا از
منظر مولی علی(ع) پرداخته و بر پایۀ آن بنیاد و جمعآوری دادهها به روش کتابخانهای ،به تبیین و تفسیر
مستندات مربوطه بپردازد.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

بررسی دعا و نیایش در نهجالبالغه ،کاری نو و جدید نبوده؛ لیکن بررسی اسلوب و فلسفۀ دعا در این
کتاب سترگ ،در قالب تحقیقی منسجم و جداگانه میتواند ،پژوهشی نو محسوب گردد .پژوهشهایی که
تاکنون پیرامون دعا و نیایش از منظر حضرت علی(ع) صورت پذیرفته ،بیشتر از زوایای کلی به مسئلۀ دعا
پرداخته؛ همچون مقالۀ «دعا در کالم و نگاه علی(ع)» از قهرمان ایزدی ( )1831که بهطورکلی به آداب،
فواید ،شرایط اجابت و نمونههایی از دعاهای حضرت پرداخته است و نیز مقالۀ «دستورالعملها و
دستآوردهای دعا در نهجالبالغه» از اقبال ،ممتحن و حسینی میالنی ( )1844که بیشتر به ذکر و تبیین
انواع دعاها ـ اعم از فردی ،جمعی ،حکومتی و سیاسی ،جهادی و جنگی ـ پرداخته و در ضمنِ دعاهای
مطرحشده به برخی آداب و اسلوب دعا در نهجالبالغه پرداخته است .بهرغم تداخل برخی از مباحث
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پژوهشهای سابق با پژوهش حاضر و نیز پایاننامهها و یا مقاالتی که بهطور اختصار به فلسفۀ دعا
پرداختهاند ،تفاوتهای بارزی در این پژوهش قابلمشاهده است؛ در این پژوهش ،ضمن طرح جایگاه و
ضرورت دعا از منظر حضرت علی(ع) ،ذیل مبحث چگونگی دعا کردن ،مباحثی پیرامون لزوم اخالص،
توکّل ،سعی و تالش و بیان آداب دعا ،از محتوای سخنان حکیمانۀ حضرت علی(ع) در نهجالبالغه اتّخاذ
شده است .افزون بر آن در این نوشتار ،فلسفۀ دعا نیز ،از افق بلند نگاه مولی علی(ع) مورد تبیین و بررسی
قرار گرفته و به برخی از فلسفههای محوری در دعاهای ایشان نیز پرداخته شده است که این نوع
سامانبندی ،آن را متفاوت از پیشینۀ پژوهش میکند .باوجوداین ،بدیهی است که جستجو در این اقیانوس
ژرف ،تحقیقی گستردهتر را میطلبد و کاوش در آن در حد یک مقاله ،صرفاً میتواند پرتوهایی از نور
نهجالبالغه را استخراج نماید و حقّ مطلب اقتضا مینماید که این موضوع پژوهشی ،بهصورت گستردهتری
دنبال گردد.
 .3-1ضرورت و اهمیت پژوهش

ازآنجاکه دعا ،ازجمله مأنوسترین شیوۀ ارتباط بندگان با خداوند متعال است و سعادت و سالمت روحی و
روانی انسان از این رهگذر ،میتواند حاصل آید ،ضرورت واکاوی اسلوب و آگاهی نسبت به فلسفۀ آن ،از
نظرگاه امام معصوم(ع) ،ـ که عاری از هر گونه خطایی است ـ آشکار است؛ بهویژه عدم شناخت آداب
صحیح و فلسفۀ حقیقی دعا ،چهبسا ممکن است موجب اعراض و یا غفلت تشنهکامانی گردد که اسیر
جهالت گشته و از فطرت خداجوی خود دور ماندهاند .خداوند متعال نیز در قرآن کریم ،بهصراحت ،بندگان
خود را به دعا کردن فرا میخواند و میفرماید﴿ :ا ْدعُوني ٌأ ْ ِ
ب ٌلَ ُكم﴾ (غافر( )01/مرا بخوانید تا (دعاى)
َستَج ْ
شما را بپذیرم) .بیگمان آگاهی یافتن از فلسفۀ حقیقی دعا و درخواست به درگاه الهی ،خود زمینهساز
ترویج و تشویق فرهنگ صحیح دعا و نیایش است .حضرت علی(ع) با دانش کامل خود به زیبایی تمام
این دانش را همچون دیگر جلوههای عبادت خداوند ،به تصویر کشیده است .ازاینرو ،این پژوهش در پی
آن است که ضمن بررسی جایگاه و ضرورت دعا از منظر حضرت علی(ع) ،به بررسی چگونگی دعا و نیز
فلسفۀ دعا از منظر نهجالبالغه بپردازد.
 .2بحث
 .1-2مفهومشناسی دعا

الف :بررسی لغوی دعا" :دعا" از لحاظ لغوی از ماده (دعو) به معنای (فراخواندن) است و اصل آن
(دعاو) بوده که بر اثر قواعد اعالل( ،واو) به همزه تبدیل شده است( .ابنمنظور )207/5 :2111 ،ابنفارس
َّ
وٌهوٌأنٌتميلٌالشى َءٌإليك بصوتٌ و كالمٌ يكونٌ
از لغویّون متقدّم ،در مورد این ماده اینگونه تصریح نمودند« :

منك» (ابنفارس ،بیتا )247/2 :یعنی دعا آن است که کسی را با صدا و کالمی به خود متوجّه کنی.
بررسی لغوی واژهی (دعا) در قرآن کریم ،نیز به این معنا اشاره دارد؛ همچون آیۀ شریفهای که میفرماید:
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ِ
ِ
ٌدعا ٌإِلَى ٌاللَّ ِه ٌو َ ِ
ٌقال ٌإِنَّني ٌِم َن ٌال ُْم ْسلِمين﴾ (فصلت)88/؛ (چه کسى
ٌو َ
َح َس ُن ٌقَ ْوالً ٌم َّم ْن َ
ٌم ْن ٌأ ْ
﴿ َو َ
ٌعم َل ٌصالحاً َ
َ
خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت بهسوی خدا مىکند و عمل صالح انجام مىدهد و مىگوید« :من
از مسلمانانم؟»)
ب :تعریف اصطالحی دعا :دعا از لحاظ اصطالحی ،با معنای لغوی خود قرابت بسیاری دارد .بهترین
منبعی که می توان برای ارائه تعریف اصطالحی دعا ،بدان استناد جست ،قرآن کریم است که میفرماید:
َك ِ
ذاٌدعان﴾ٌ(البقره)130/؛ (و هنگامیکه بندگان من ،از
ٌع
ٌد ْع َو َةٌالد ِ
ذاٌسأَل َ
َّاعٌإِ َ
ُجيب َ
َ
﴿ َوٌإِ َ
باديٌعنِّيٌفَِإنِّيٌقَريبٌأ ُ
تو درباره من سؤال کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعاى دعاکننده را ،به هنگامیکه مرا مىخواند ،پاسخ
مىگویم!) در این آیۀ شریفه ،پس از مطرحشدن درخواست بندگان به درگاه الهی ،از نزدیک بودن خداوند
به آنها و اجابت خواستۀ آنها در هنگامیکه خداوند را فرا میخوانند ،سخن گفته شده است .با توجّه به
این آیۀ شریفه ،دعا همان فراخواندن خداوند و طلب حاجت از او است .راغب اصفهانی مراد از (دعوتَه) در
کالم عرب را اینچنین میداند« :اذاٌسألتَهٌوٌاذاٌاستَ غَثتَه» (راغب اصفهانی )815 :1428 ،یعنی "دعوتَه"
زمانی است که از او (خداوند) چیزی را درخواست نمائی و از او یاری بجویی؛ ازاینرو ،میتوان در تعریف
اصطالحی دعا گفت( :دعا نوعی اظهار نیاز و درخواست بندگان جهت اجابت نمودن به درگاه خداوند متعال
است) .البتّه برخی از نویسندگان معنای اصطالحی دعا را فراتر از این تعریف دانسته و درخواست از خدا یا
بیان حاجات را هدف از دعای بعضی از افراد دانستهاند؛ با این توضیح که نفس صدازدن و خواندن خداوند،
بدون هیچگونه درخواستی نیز دعا محسوب میشود؛ (نوریها )171 :1872 ،و یا عالمه طباطبایی (ره) اشاره
میکند که درخواست حاجت در دعا و برآوردن حاجت در استجابت ،جزء معنای دعا نیست ،بلکه غایت و
متمّم آن است (طباطبایی .)817 /11 :1417 ،این برداشت از افق توجه به گسترۀ معنای لغوی دعا،
برداشتی صحیح است و با معنای لغوی دعا در قرآن کریم مطابقت دارد و البتّه چنین برداشتی میتواند به
جهت قرابت معنای لغوی و اصطالحی دعا باشد؛ لیکن معنایی که از دعا همواره در میان متشرعین
مصطلح بوده ،همان خواستن حاجت از خدای متعال است (خرّمشاهی )1154/1 :1877 ،و مراد ما از دعا در
اینجا نیز همین معنا است.

 .2-2جایگاه و ضرورت دعا

دعا از منظر حضرت علی(ع) از جایگاه ویژهای برخوردار است و حتّی در نگاه ایشان ،ازجمله محبوبترین
ال ٌإِلَىٌ
ب ٌ ْاْلَ ْع َم ٌِ
َح ٌُ
اعمال نزد خداوند شمرده میشود؛ چنانکه امام صادق(ع) از قول ایشان نقل کردهاند« :أ َ
اللٌَِّه َع َّز ٌو ٌج َّل ِ
يٌاْل َْر ِ
ُّع ٌاءُ» (کلینی403 /2 :1417 ،ـ )407دعا در دانش حضرت علی(ع) ،کلیدهای
ٌف ْ
ض ٌالد َ
َ َ

ُّعاء ِ
َّج ِاح ٌَو ٌَم َقالِي ٌُد الْ َف َالح» ٌ(همان:
يح ٌالن َ
نجات و گنجینههای رستگاری است؛ چنانکه فرمودند« :الد َ ُ َ
ٌم َفات ُ
)403؛ به همین دلیل ،ایشان به فراوان دعا کردن سفارش مینمودند؛ چنانکه در نامۀ خود به فرزندشان
امام حسن مجتبی(ع) سفارش نمودند که فراوان از خداوند درخواست خیر و نیکی داشته باش (نامه.)81/
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در جهل بشری و بدون توجّه به دانش حقیقی دعا ،جایگاه دعا به هنگامۀ گرفتاری و درد و رنج
انسانها محدود میگردد .در قرآن کریم پیرامون این واقعیت ،به رنج و محنت انسان در دریا اشاره شده
است که در آن هنگام ،انسان تنها از خداوند طلب یاری مینماید؛ ولی هنگامیکه نجات یافت ،حقیقت را
ٌو ٌكا َنٌ
ذاٌم َّ
ٌم ْن ٌتَ ْدعُو َن ٌإِالٌَّإِيَّاهُ ٌفَ لَ َّماٌنَ َّجا ُك ْم ٌإِلَىٌالْبَ ِّر ٌأَ ْع َر ْ
س ُك ُم ٌالض ُُّّر ٌفِيٌالْبَ ْح ِر ٌ َ
ض َّل َ
فراموش مینمایدَ ﴿ .و ٌإِ َ
ضتُ ْم َ
ِْ
اْلنْسا ُنٌ َك ُفورٌاً﴾ٌ(االسراء)07/؛ (و هنگامیکه در دریا ناراحتى به شما برسد ،جز او ،تمام کسانى را که (براى
حل مشکالت خود) مىخوانید ،فراموش مىکنید؛ امّا هنگامیکه شما را به خشکى نجات دهد ،روى
مىگردانید و انسان ،بسیار ناسپاس است ).آموزههای حضرت علی(ع) ،ترسیمکنندۀ گستره و دامنۀ حقیقی
دعا بوده و در فرهنگ مدرن نهجالبالغه ،همۀ افراد ،همواره نیازمند دعا و نیایش بوده و حتّی چنانچه
تندرست بوده و خود را از بال و گرفتاری مصون یابند ،از دعا و درخواست به درگاه خداوند متعال بینیاز
ِ
ِ ِ
يٌال ٌيَأ َْم ُنٌ
ُّع ِاء ٌالَّ ِذ َ
َح َو َج ٌإِلَىٌالد َ
نمیباشند؛ چنانکه دراینباره فرمودهاندَ « :ماٌال ُْم ْبتَ لَىٌالَّذيٌقَد ٌا ْشتَ َّد ٌبِه ٌالْبَ َالءُ ٌبِأ ْ

الْبَ َال ٌَء» (حکمت( )812/آن کس که به شدّت گرفتار دردی است ،نیازش به دعا ،بیشتر از شخص تندرستی
که از بال در امان است ،نیست).
در قرآن کریم ،از کسانی که تنها به هنگامۀ ضرر ،خداوند را میخوانند و از او درخواست میکنند و پس
س ِْ
ٌدعاناٌ
از برطرف شدن زیان و ضرر ،غفلت میورزند ،به "مسرفین" یاد شده استَ ﴿ .وٌإِذاٌ َم َّ
ٌاْلنْسا َنٌالض ُُّّر َ
ِ
كُ ِ
فينٌماٌكانُواٌيَ ْع َملُو ٌَن﴾
ٌم َّ
سهٌُ َكذلِ َ
َمٌيَ ْدعُناٌإِلىٌ ُ
ناٌع ْنهٌُ ُ
لِ َج ْنبِ ِهٌأ َْوٌقاعداًٌأ َْوٌقائِماًٌفَ لَ َّماٌ َك َش ْف َ
ض ٍّر َ
ض َّرهُ َ
ٌم َّرٌ َكأَ ْنٌل ْ
ٌزيِّ َنٌلل ُ
ْم ْس ِر َ
(یونس)12/؛ (هنگامیکه به انسان زیان (و ناراحتى) رسد ،ما را (درهرحال ):درحالیکه به پهلو خوابیده ،یا
نشسته ،یا ایستاده است ،مىخواند امّا هنگامیکه ناراحتى را از او برطرف ساختیم ،چنان مىرود که گویى
هرگز ما را براى حل مشکلى که به او رسیده بود ،نخوانده است! اینگونه براى اسرافکاران ،اعمالشان
زینت داده شده است (که زشتى این عمل را درك نمىکنند).
در ضرورت دعا کردن جهت پاسخ یافتن ،همان بس که در قرآن کریم به تعبیر علّامۀ طباطبایی در
عان﴾ (البقرة)130/؛ (دعاى دعاکننده را ،به هنگامیکه مرا
ٌد ٌِ
ٌد ْع َوةَ ٌالد ِ
َّاع ٌإِذا َ
ُجيب َ
تفسیر آیۀ شریفه ﴿أ ُ
مىخواند ،پاسخ مىگویم ).وعدۀ اجابت ،مقیّد به قید (اذا دعانِ) یعنی هنگامیکه مرا بخوانند ،شده است؛
ٌالداع) را شرح میدهد
(طباطبایی )81 /2 :1417 ،قیدی که توضیحی بوده و مقیّد خود ،یعنی (دعوةَ ٌِ
(جوادی آملی )412 /4 :1833 ،در آیۀ شریفه ﴿ا ْدعُوني ٌأ ْ ِ
ب ٌلَ ُكم﴾ (غافر)01/؛ (مرا بخوانید تا (دعاى)
َستَج ْ
شما را بپذیرم) ،نیز دعا نمودن و درخواست ،مقدمۀ استجابت است .افزون بر این به تعبیر یکی از مفسّران،
این آیه ،بندگان را به دعا کردن ،تشویق نیز نموده است (جوادی آملی.)414/4 :1833 ،
 .3-2چگونگی دعا کردن

حضرت علی(ع) ،امام و پیشوای پارسایان ،اسوۀ کامل دعا و نیایش بوده و با واکاوی در سخنان گهربار
ایشان ،میتوان فرهنگ صحیح دعا و نیایش را ترسیم نمود .شیوۀ درخواست بندگان الهی از معبود خود،
در پرتو تعلیمات معصومین(ع) ،بهعنوان بزرگترین معلّمان و مفسّران قرآن کریم ،شیوهای صحیح بوده که
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رهآورد نجات و سعادت را تضمین مینماید .در توصیههای امام صادق(ع) آمده است که بر آداب دعا
مراقبت داشته باش و متوجّه باش که چه کسی را میخوانی و چگونه او را میخوانی( .نوری:1413 ،
 )271/5حضرت علی(ع) که از کودکی در دامان رسول گرامی اسالم(ص) پرورشیافته و از علم لدنّی نیز
برخوردار بوده ،میفرمودند« :آنچه میخواهید از من بپرسید ،که من راههای آسمان را بهتر از زمین
میشناسم» (خطبه )134/و اینک شایسته است که از افق نگاه بلند آن حضرت ،چگونگی دعا کردن را
بررسی نمود.
 .1-3-2ضرورت اخالص و توکّل در دعا

یکی از شروط اصلی دعا و نیایش با حضرت حق ،شرط توکّل و اخالص است؛ زیرا در توکّل ،انسان در
کنار تالش و کوشش ،به خداوند متعال پناه میبرد و با پناه بردن به قدرت عظیم وی ،طلب یاری مینماید
و در اخالص ،توجّه انسان ،تنها به قدرت مطلق پروردگار بوده و دست نیاز بهسوی او دراز میکند؛ چنانکه
مولی علی(ع) در یکی از خطبههایی که ایراد فرمودند ،خداوند را برطرفکنندۀ نیازهای توکّلکنندگان
ضرهم ٌبِال ِ
ْك َفايَِة ٌلِل ُْمتَ َوِّكلِين ٌعليك» (خطبه)227/؛ و در نامۀ خود به امام حسن
دانستند و فرمودندَ « :و ٌأ ْ
َح َ ُ ُ ْ
مجتبی(ع) ،نخست به توکّل بر خداوند سفارش نمودند و فرمودند« :وٌأَل ِ
كٌٌ
كٌفِ ْ
يٌاْل ُُموِرٌ ُكلِّ َهاٌإِلَىٌإِلَ ِه َ
ْج ْئٌنَ ْف َس َ
َ
فَِإنَّ َ ِ
ٌع ِزيز» (نامه( )81/و در تمام کارها خود را به خدا واگذار ،که به پناهگاه
ٌمانِع َ
ٌو َ
ك ٌتُلْجئُ َهاٌإِلَىٌ َك ْهف َ
ٌح ِريز َ
ِ
صٌ
مطمئن و نیرومندی رسیدهای ).و سپس به اخالص در هنگامۀ دعا سفارش نمودند و فرمودندَ « :و ٌأَ ْخل ْ
كٌفَِإ َّنٌبِي ِد ِهٌالْعطَاءٌوٌال ِ
ْح ْرَمان» (همان) (در دعا با اخالص ،پروردگارت را بخوان ،که بخشیدن
فِيٌال َْم ْسأَل َِةٌلَِربِّ َ
َ َ ََ
و محروم کردن به دست اوست).
در حقیقت ،توکّل ،زاییدۀ ایمان به توحید افعالی است و هنگامیکه انسان ،در همۀ امور ،خداوند را
مسبباالسباب میشمارد ،طبعاً در مشکالت به او پناه میبرد و به او توکّل مینماید و اخالص نیز از
ثمرات ایمان به توحید افعالی است؛ زیرا هنگامیکه انسان به این مطلب یقین نماید که عطا و حرمان به
دست خداوند است ،تنها به در خانۀ او میرود و با خلوص نیّت هرچه میخواهد از او طلب میکند( .مکارم
شیرازی.)512/4 :1837 ،
ات»
الس َم َاو ٌِ
وقتیکه انسان بداند خزائن آسمانها و زمین به دست پروردگار است« ،بِيَ ِد ِه ٌ َخ َزائِ ُن ٌ َّ
(نامه )81/و بخشش و حرمان تنها در دست اوست« ،فَِإ َّنٌبِي ِد ِهٌالْعطَاءٌو ٌال ِ
ْح ْرَمان» (همان) ،تنها به او توکّل
َ َ ََ
مینماید و بدون هر گونه شرکی ،مخلصانه او را فرا میخواند.
در قرآن کریم نیز وقتیکه به استجابت دعا در هنگامۀ دعا کردن وعده میدهد ،آن را به ﴿ َو ٌلْيُ ْؤِمنُواٌ
بي﴾ (البقره )130/مقیّد مینماید .در تفسیر مجمعالبیان از قول امام صادق(ع) ،مراد از این آیۀ شریفه را
چنین مطرح نمودند که دعاکننده باید یقین داشته باشد که خداوند قادر بر بخشش آن چیزی است که وی
آن را درخواست نموده است (طبرسی.)511 /2 :1872 ،
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 .2-3-2اهمیتبخشی به کار و تالش در کنار دعا

براساس دانشی که حضرت علی(ع) ،از اسلوب دعا ارائه میدهد ،هرگز کار و تالش به حاشیه نرفته؛ بلکه
در این الگو ،انسان در کنار درخواست نمودن از درگاه الهی ،از تالش و کوشش دریغ نمیورزد و حتّی در
راه موفقیّت و رسیدن به خواستههایش با اشتیاق عمل مینماید؛ همانطور که حضرت در نامۀ خود به امام
ٌالر ْغبَ ِةٌإِل َْي ِهٌفِيٌتَ ْوفِ ِيقك»ٌ
ٌو َّ
كٌبِ ِاال ْستِ َعانَِةٌبِِإلَ ِه َ
حسن مجتبی(ع) اینچنین توصیه نمودند« :ابْ َدأٌْقَ ْب َلٌنَظَ ِر َكٌفِيٌذَلِ َ
كَ
(نامه( )81/قبل از پیمودن راه پاکان ،از خداوند یاری بجوی و در راه او با اشتیاق عمل کن تا پیروز شوی)
(نامه  .)81/در الگوی قرآنی نیز انسان با تالش و کوشش خود ،به نتیجه دست مییابد و بهواسطۀ تالشش
اجر میگیرد﴿ .وٌأَ ْنٌلَي ِ
ِ
ٌماٌسعىٌ َوٌأ َّ
ٌاْل َْوفى﴾ٌ(النجم41/ـ)84؛
اء ْ
ٌس ْعيَهٌُ َس ْو َ
فٌيُرىٌثُ َّمٌيُ ْجزاهٌُال َ
َن َ
سٌل ْ ِْلنْسانٌإِالَّ َ
ْجز َ
َ ْ َ
(و اینکه براى انسان بهرهاى جز سعى و کوشش او نیست ،و اینکه تالش او بهزودی دیده مىشود ،سپس
به او جزاى کافى داده خواهد شد ).در دعا کردن ،گنجینههای رحمت الهی به روی انسان باز میشود و به
تعبیر مولی علی(ع) «خداوند کلیدهای گنجینههای خود را در دست تو قرار داده که به تو اجازه دعا کردن
داد ،پس هر گاه اراده کردی میتوانی با دعا ،درهای نعمت خدا را بگشایی ،تا باران رحمت الهی بر تو
ببارد» (نامه .)81/اینکه در دعا ،درهای رحمت الهی به روی انسان گشوده میشود ،به معنای فارغیّت از
کار و تالش نیست؛ بلکه این انسان است که در نظام اسباب و مسببات عالَم ،با همّت و کوشش ،نعمات و
رحمت الهی را کسب میکند؛ نه آنکه تنها به درهای گشوده مینگرد و از خود حرکتی نمیکند .در
ٌعمل ٌو ٌيُر ِّجيٌالت َّْوبَةَ ٌبِطُ ِ
توصیههای حضرت آمده « َال ٌتَ ُك ْن ٌِم َّم ْن ٌيَر ُج ْ ِ ِ
ٌاْل ََمل» (حکمت)151/
ول ْ
ْ
وٌاْلخ َرةَ ٌبغَْي ِر َ َ َ َ
(مانند کسی مباش که بدون عمل صالح به آخرت امیدوار است و توبه را با آرزوهای دراز به تأخیر
میاندازد) ایشانکه خود فراوان برای اصالح و هدایت امّت دعا میکردند ،امّا در این راه همواره اهل
تالش بودند ،تا رسالت هدایتگری خود را بهدرستی انجام دهند؛ هدایتگری که آموزهها و نصایح شگرف
ْج ْهد»
ٌما َ
ٌعلَ َّي ٌإَِّال ٌال ُ
نهجالبالغه بر آن حکایت دارد و پیرامون اصالح امور مردم میفرمودندَ « :و َ
(خطبه( )173/وظیفه من جز تالش و کوشش در اصالح امور شما نیست ).بنابراین با تأسی از خطمشی
حضرت دراینباره ،الزم است ضمن دعا و توکّل بر خداوند ،در راه رسیدن به اهداف خود ،فعالیّت و تالش
فٌاللَّهٌُنَ ْفساًٌإِالَّ ٌُو ْس َعها...
نمود؛ البتّه تالشی در حدّ وسع خود؛ همانطور که قرآن کریم میفرماید﴿ :الٌيُ َكلِّ ُ

﴾ (البقره)230/؛ (خداوند هیچکس را ،جز به اندازه تواناییاش ،تکلیف نمیکند).

 .3-3-2آداب دعا

با دقّت در برخی از دعاها و فرمایشات حضرت علی(ع) میتوان برخی از آداب دعا کردن را از سیرۀ ایشان
بهدست آورد و در هنگامۀ دعا از آن آداب ،بهره برد که در این مجال ،به بررسی برخی از آنها پرداخته
میشود.
 .1-3-3-2درود فرستادن بر پیامبر اکرم(ص)

یکی از توصیههای حضرت علی(ع) در مورد آداب دعا کردن این است که شخص در هنگامۀ درخواست از
خداوند ،ابتدا بر پیامبر اکرم(ص) درود فرستد و سپس درخواست خود را بیان نماید .ایشان دراینباره
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ِ
ىٌر ُسولِ ِهٌ(صلىاهللعليهوآلهوسلم)ٌثُ َّمٌ
اجةٌفَابْ َدأٌْبِ َم ْسأَل َِة َّ
تصریح نمودند« :إِذَاٌ َكانَ ْ
ت ٌل َ
ٌالص َال ِة َ
ٌح َ
ٌس ْب َحانَهُ َ
َكٌإِلَىٌاللَّه ُ
ٌعلَ َ
ِ
َل ٌحاجتَ ْي ِن ٌفَ ي ْق ِ
ٌاْلُ ْخ َرى»ٌ(حکمت( )801/هر گاه از
اه َماٌ َو ٌيَ ْمنَ َع ْ
اجتَ َ
ض َي ٌإِ ْح َد ُ
َ
ك ٌفَِإ َّن ٌاللَّ َه ٌأَ ْك َرُم ٌم ْن ٌأَ ْن ٌيُ ْسأ َ َ َ
ٌح َ
َس ْل َ

خدا درخواستی داری ،ابتدا بر پیامبر اسالم(ص) درود بفرست ،سپس حاجت خود را بخواه؛ زیرا خدا
بزرگوارتر از آن است که از دو حاجت درخواست شده ،یکی را برآورد و دیگری را باز دارد (.درخواست درود

بر رسول گرامی اسالم (ص) خود زمینۀ استجابت دعاها میگردد و به تعبیر یکی از شارحان نهجالبالغه،
در درود فرستان بر رسول خدا(ص) چیزی از خداوند میخواهیم ،که محبوب او است (مغنیه:1830 ،
.)414/0
سفارش مولی علی(ع) دراینباره ،مطابق یکی از آیات قرآن کریم است که براساس آن ،خداوند و
فرشتگان بر پیامبر اکرم (ص) درود میفرستند؛ چنانکه میفرماید﴿ :إِ َّن ٌاللَّ َه ٌو ِ
ٌعلَىٌالنَّبِ ِّي ٌياٌ
صلُّو َن َ
ٌمالئ َكتَهُ ٌيُ َ
َ َ
أَيُّهاٌالَّذينٌآمنُواٌصلُّ َ ِ
ٌسلِّ ُمواٌتَ ْسليمٌاً﴾ (االحزاب( )50/خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود مىفرستند اى
َ
َ َ َ
ٌو َ
واٌعلَْيه َ
کسانى که ایمان آوردهاید ،بر او درود فرستید و سالم گویید و کامالً تسلیم (فرمان او) باشید ).حضرت
علی(ع) خود نیز قبل از بیان برخی دعاها ،نخست ،بر پیامبر اکرم(ص) درود میفرستادند؛ ازجمله در
ٌعلَىٌمح َّمد َ ِ
كٌالْ َخاتِم»
اج َع ْل ٌ َش َرائِ َ
ٌر ُسولِ َ
ٌوٌنَ َو ِام َيٌبَ َرَكاتِ َ
صلَ َواتِ َ
نهجالبالغه آمده است« :اللَّ ُهم ْ ...
فٌ َ
ك َ َُ
ٌو َ
ٌع ْبد َك َ
كَ
(خطبه( )72/بارخدایا! ...گرامیترین درودها و افزونترین برکات خود را بر محمد(ص) بنده و فرستادهات
قرار ده ،که خاتم پیامبران گذشته است).
 .2-3-3-2شکرگزاری از نعمتهای پروردگار

امام متّقیان حضرت علی(ع) ،پیش از برخی دعاها ،نخست شکر نعمتهای پروردگار را بهجا میآورد؛
همانطور که قبل از طلب یاری از درگاه حقتعالی ،ابتدا از خداوند بهدلیل نعمتهایش شکرگزاری مینمود
و میفرمود« :أَحم ُدهٌُ ُشكْراً ِِ ِ ِ
ِِ
ٌح ُقوقِه» (خطبه( )141/خدا را در برابر نعمتهایش
َستَ ِعينُهُ َ
ٌو ٌأ ْ
ىٌوظَائف ُ
ٌعلَ َ
ٌْلنْ َعامه َ
َْ
شکرگزارم و بر انجام حقوق الهی از او یاری میطلبم ).و یا پیش از درخواست نعمت از خداوند ،ابتدا حمد
ٌعلَىٌماٌوفَّ َقٌلَه ٌِمنٌالطَّ َ ِ
ٌع ْنهُ ٌِم َنٌال َْم ْع ِصيَ ِة ٌَوٌنَ ْسأَلُهٌُلِ ِمنَّتِ ِهٌتَ َماما»
اد َ
ٌوٌذَ َ
اعة َ
وی را بهجا میآورد و میفرمود« :نَ ْح َم ُدهُ َ َ َ ُ َ
(خطبه ( )144/خدا را بر توفیقی که بر اطاعتش داده و ما را از نافرمانی باز داشته ،ستایش میکنیم و از او
میخواهیم که نعمتش را کامل گرداند).
در کالم موال علی(ع) ،شکرگزاری قبل از درخواست یاری از پروردگار متعال ،موجب باز شدن درهای
رحمت الهی گشته و زمینۀ فراوانی خیرات میگردد؛ چنانکه در خطبۀ صد و هشتاد و دو فرمودند« :خدا را
بر احسان بزرگش و برهان آشکار و فراوانی فضل و آنچه بدان بر ما منّت نهاده است میستاییم .ستایشی
که حقّ او را ادا کند و شکر شایسته او را بهجا آورد ،به ثواب الهی ما را نزدیک گرداند و موجب فراوانی
نیکی و احسان او گردد .از خدا یاری میطلبیم( ».خطبه )132/در کالم ایشان ،ناسپاسی نیز زمینۀ قلّت
اهاٌبِِقلَّ ِة ُّ
ٌالشكْر»ٌ
تٌإِل َْي ُك ْمٌأَط َْر ُ
صلَ ْ
ْص َ
ِّع ِمٌفَ َالٌتُنَ ِّف ُرواٌأَق َ
افٌالن َ
اٌو َ
نعمتهای خداوند میگردد؛ چنانکه فرمودهاند« :إِ َذ َ
(حکمت( )18/چون نشانههای نعمت پروردگار آشکار شد ،با ناسپاسی نعمتها را از خود دور نسازید).
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سخنان حضرت دراینباره ،برگرفته از آیۀ شریفهای است که مطابق آن ،شکرگزاری از نعمتهای
پروردگار ،زمینۀ فراوانی آنها و کفران نعمت ،موجب عذاب شدید بوده است؛ چنانکه میفرمایدَ ﴿ :و ٌإِ ْذٌ
ِ
ٌعذابي ٌلَ َشديد﴾ (ابراهیم)7/؛ (و (همچنین بهخاطر بیاورید)
ٌو ٌلَئِ ْن ٌ َك َف ْرتُ ْم ٌإِ َّن َ
ٌربُّ ُك ْم ٌلَئ ْن ٌ َش َك ْرتُ ْم ٌَْلَزي َدنَّ ُك ْم َ
تَأَذَّ َن َ
هنگامى را که پروردگارتان اعالم داشت« :اگر شکرگزارى کنید( ،نعمت خود را) بر شما خواهم افزود و اگر
ناسپاسى کنید ،مجازاتم شدید است!»)
 .3-3-3-2ذکر صفات و قدرت حقتعالی

یکی از آداب دعا کردن که از سیرهی حضرت علی(ع) به دست میآید ،یادآوری صفات و قدرت پروردگار
است .مولی علی(ع) در آستانۀ نبرد صفین با قاسطین ،از خداوند میخواهد که از تجاوز به دور باشد و بر
ِ
ْحق» (خطبه )171/لیکن پیش از آن دعا،
اٌعلَ َ
حق استوار بماند «إِ ْن ٌأَظ َْه ْرتَ نَ َ
ٌس ِّد ْدنَاٌلل َ
ٌو َ
ىٌع ُد ِّونَاٌفَ َجن ِّْب نَاٌالْبَ ْغ َي َ

وفٌالَّ ِذيٌجعلْته ِ ِ
وعٌوٌالْج ِّوٌالْم ْك ُف ِ
ب َّ ِ
َّها ِرٌ
ٌر َّ
ٌوٌالن َ
َ َ َُ َ
ٌمغيضاًٌللَّْي ِل َ
ٌالس ْقفٌال َْم ْرفُ ِ َ َ َ
اینچنین از خداوند یاد مینماید« :اللَّ ُه َّم َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
س ٌو ٌالْ َقم ِر ٌو ٌم ْخت لَفاًٌلِلنُّجوم َّ ِ
ٌم ْج ًرىٌلِ َّ
ادتِكَ
ٌم َالئِ َكتِ ٌَ
ٌج َعل َ
ك ٌ َال ٌيَ ْسأ َُم ٌو َن ٌم ْن ٌعبَ َ
لش ْم ِ َ َ َ ُ َ
ٌس َّكانَهُ ٌس ْبطاًٌم ْن َ
ْت ُ
ٌو َ
ُ
َو َ
ٌالسيَّ َارة َ

( »...خطبه( )171/ا ی خدای آسمان برافراشته و فضای نگاه داشته! که آن را زمینه پیدایش شب و روز و
جریان گردش ماه و خورشید و مسیر آمد و شب ستارگان سیار قرار دادهای و جایگاه گروهی از فرشتگانت
ساختهای که از عبادت تو خسته نمیگردند) و یا حضرت در یکی از خطبهها ،قبل از آنکه برای پیامبر
اکرم(ص) دعا کنند ،نخست اینگونه از قدرت عظیم خداوند یاد نمودند و فرمودند« :اللَّه َّم ِ
احيٌالْم ْدح َّو ِ
اتٌ
ُ َ
ٌد َ َ ُ
و ِ
ٌعلَىٌفِطْرتِهاٌ َش ِقيِّ هاٌو ٌس ِع ِ
ِ
ٌجابِل ٌالْ ُقلُ ِ
يد َها» (خطبه( )72/بارخدایا! ای گسترانندۀ هر
وب َ
َ َ
ََ
َ َ َ
ٌداع َم ٌال َْم ْس ُموَكات َ
ٌو َ َ
گسترده! و ای نگهدارندۀ آسمانها! و ای آفرینندۀ دلها بر فطرتهای خویش! دلهای رستگار و دلهای
شقاوتزده).
حضرت علی(ع) در نامۀ خود به مالک اشتر ،قبل از دعا نمودن ،خداوند را با وسعت رحمت و عظمت
ِ
ِ
َلٌاللَّهٌبِسع ِة ِ ِ
ِ
اكٌ
يٌوٌإٌِيَّ َ
ٌع ِظ ِيمٌقُ ْد َرت ِه َ
ٌو َ
قدرتش یاد کرده و فرمودندَ « :وٌأَنَاٌأ ْ
ٌر ْغبَةٌأَ ْنٌيُ َوفِّ َقن َ
ٌعلَىٌإِ ْعطَاءٌ ُك ِّل َ
ٌر ْح َمته َ
َسأ ُ َ َ َ َ

ٌعٌلَى ٌالْع ْذ ِر ٌالْو ِ
ضاهُ ٌِم َن ِْ
اض ِح ٌإِل َْيه» (نامه( )58/از خدای بزرگ ،با رحمت گسترده و قدرت
لِ َما ٌفِ ِيه ٌ ِر َ
ٌاْلقَا َم ِة َ
ُ
َ
برترش در انجام تمام خواستهها ،درخواست میکنیم که به آنچه موجب خشنودی اوست ،من و تو را موفّق
فرماید ،که نزد او و خلق او ،دارای عذری روشن باشیم ).رعایت این نمونه از آداب دعا از آیات شریفه قرآن
کریم نیز حاصل میآید؛ بهعنوان نمونه وقتیکه حضرت ایوب(ع) برای رفع حال وخیم خود ،به درگاه الهی
دعا نمودند ،وی را با صفت "ارحمالراحمین" خواندند؛ چنانکه قرآن کریم ،اینچین از آن خبر میدهدَ ﴿ :وٌ
ٌالر ِ
أَيُّوب ٌإِ ْذ ٌنادى ٌربَّهُ ٌأَنِّيٌم َّ ِ
مين﴾ (االنبیاء)38/؛ (و ایّوب را (به یاد آور) هنگامیکه
اح ٌَ
ت ٌأ َْر َح ُم َّ
ٌو ٌأَنْ َ
َ
َ
سن َي ٌالض ُُّّر َ
َ
پروردگارش را خواند (و عرضه داشت)« :بد حالى و مشکالت به من روى آورده و تو مهربانترین
مهربانانى!»).
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اسلوب و فلسفة دعا از منظر نهجالبالغه

 .4-3-3-2رعایت خضوع و خشوع

یکی دیگر از آداب دعا از منظر حضرت علی(ع) ،که موجب صحّت و تأثیرپذیری آن میگردد ،درخواست و
طلبی خاضعانه و با صدق نیّت از درگاه الهی است .ایشان در یکی از خطبههای خود به رعایت این آداب
در هنگامۀ نزول بال و دعا برای برطرف شدن آن توصیه نمودند که البتّه دلیلی بر حصر آن در هنگام بال و
گرفتاری نیست و میتواند از دیدگاه ایشان یکی از آداب دعا کردن محسوب گردد .ایشان فرمودند« :اگر
مردم به هنگام نزول بالها و گرفته شدن نعمتها ،با درستی نیّت در پیشگاه خدا زاری کنند ،و با قلبهای
پر از محبّت از خداوند درخواست عفو نمایند ،آنچه از دستشان رفته ،باز خواهد گشت و هر گونه فسادی
اصالح خواهد شد» (خطبه .)173/در قرآن کریم نیز به حالت تضرّع و خشوع در دعا کردن سفارش شده
ض ُّرعاً ٌَو ٌ ُخ ْفيَة( ﴾ ...االعراف)55/؛ (پروردگار خود را (آشکارا) از روى
واٌربَّ ُك ْم ٌتَ َ
است و فرموده است﴿ :ا ْدعُ َ
تضرّع و در پنهانى بخوانید ).در این کتاب وحیانی ،یکی از مصادیق دعا با خشوع را دعای حضرت زکریّا
ناٌرغَباًٌ
جهت فرزندار شدن میداند و ازجمله ویژگی ایشان و همسرش را اینگونه بیان میدارد...﴿ :وٌيَ ْدعُونَ َ

وٌرهباًٌوٌكانُواٌل ِ
َناٌخاشعين﴾ (االنبیاء)41/؛ (و در حال بیم و امید ما را مىخواندند و پیوسته براى ما (خاضع و)
َ ََ َ
خاشع بودند ).در توصیههای حضرت علی(ع) پیرامون اسلوب درخواست از درگاه الهی آمده است که با
حالت ذلت و فروتنی و ثناگویی و خشوع از خداوند در خواست کنید (مجلسی.)41/74 :1418 ،
 .4-2فلسفۀ دعا
در کتاب شریف نهجالبالغه ،عالوهبر آموزش محتوای دعا و نیایش و نیز آداب و اسلوب دعا نمودن ،هدف
و فلسفۀ دعا و درخواست به درگاه حضرت حق ،نیز مورداشاره قرار گرفته است .در البهالی خطبهها و
کلمات قصار نهجالبالغه ،حدود سی دعا از موال علی(ع) مشاهده میشود( .مکارم )404/3 :1830 ،که
بررسی محتوایی این دعاها در حقیقت گنجی گرانبها از معارف عقیدتی و اخالقی را به جامعۀ دینی ارزانی
میدارد .با بررسی این دعاها ،میتوان به برخی از فلسفههای محوری در دعاهای حضرت علی(ع) پی برد؛
اهدافی که به دعا از افق واالتری مینگرد و به درخواستهای بندگان ،معنویّت و عظمت میبخشد و
آگاهی یافتن از آنها خود میتواند چراغ راه جویندگان راه حق گردد که در این مجال به برخی از آنها
اشاره میشود.
 .1-4-2دفع بالیا

در سخنان حضرت علی(ع) ،دعا نمودن و طلب حوائج به درگاه الهی ،موجب دفع بالهای انسان میگردد.
ِ
ُّعاء» (حکمت( )140/و امواج دعا را با دعا از خود دور
اجٌالْبَ َالءٌبِالد َ
ایشان دراینباره فرمودندَ « :وٌا ْدفَ عُواٌأ َْم َو َ
سازید).
دعا کردن ،همان طلب خیر و نیکی است و چنانچه انسان از خداوند طلب خیر نماید و دعای وی به
استجابت برسد ،از باب غفران و رحمت الهی ،بالهایی که نتیجۀ اعمال سوء انسان است ،از وی دور
ٌسوءاًٌأ َْو ٌيَظْلِ ْم ٌنَ ْف َسهٌُثُ َّمٌ
ٌم ْن ٌيَ ْع َم ْل ُ
میشود؛ همانطور که قرآن کریم پیرامون این موضوع فرموده استَ ﴿ :و َ
يَ ْستَ غْ ِف ِرٌاللَّ َهٌيَ ِج ِدٌاللَّ َهٌغَ ُفوراً ٌَرحيما﴾ٌ(النساء)111/؛ (و هر که کارى ناپسند کند یا به خود ستم روا دارد ،آنگاه
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از خدا آمرزش خواهد ،خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت) .در حدیث امام صادق(ع) ،دعا کلید هر
رحمت و وسیلۀ برآورده شدن هر حاجت دانسته شده است (کلینی .)471/2 :1417 ،بنابراین با دعا نمودن،
درهای رحمت الهی به روی بندگان باز میشود و بالهایی که آثار سوء رفتار آنها بوده ،دفع میشوند.
 .2-4-2اجابت حوائج
یکی دیگر از فلسفههای دعا نمودن و ابراز حاجتهای خود به درگاه معبود یکتا ،اجابت حوائج از سوی
خداوند متعال است .حضرت علی(ع) در نامۀ خود به مالک اشتر ،هنگامیکه وی را به فرماندهی مصر
ضطَ َه ٌِدين» (نامه( )58/خدا دعای ستمدیدگان را میشنود ).ایشان در
ٌد ْع َوةَ ٌال ُْم ْ
ٌس ِميع َ
برگزید ،فرمود« :اللَّ َه َ
َن ٌالَّ ِذيٌبِي ِد ِه ٌ َخزائِن َّ ِ
نامۀ خود به فرزندشان امام حسن مجتبی(ع) اینچنین فرمودندَ « :و ٌا ْعلَ ْم ٌأ َّ
ٌوٌ
ٌالس َم َاوات َ
َ َ ُ
َكٌفِيٌالد ِ
َكٌبِ ِْ
ْاْل َْر ِ
اْل َجابٌَِة» (نامه( )81/بدان! خدایی که گنجهای آسمان و زمین در
ٌوٌتَ َك َّف َلٌل َ
ضٌقَ ْدٌأ َِذ َنٌل َ
َ
ُّعاء َ
دست اوست ،به تو اجازه درخواست داده و اجابت آن را به عهده گرفته است ).این موضوع آنچنان مورد
تأکید و تضمین پروردگار است که در کالم حضرت ،چنین آمده که خداوند تو را به دعا کردن امر نموده
ك» (همان) (تو را فرمان داده که از او بخواهی تا عطا کند).
است؛ چنانکه فرمودندَ « :وٌأ ََم َر َكٌأَ ْنٌتَ ْسأَلَهٌُلِيُ ْع ِطيَ ٌَ

َّك ٌإِبْطَاءٌُ
در نهجالبالغه بر این مطلب تأکید شده است که هرگز از اجابت دعا ناامید مباش« .فَ َال ٌيُ َقنِّطَن َ
إِ َجابَتِه» (همان) و این حقیقت مورد تأیید قرآن کریم است؛ همانطور که مطرح شد ،خداوند متعال در قرآن
َك ِ
ٌعباديٌ
ذاٌسأَل َ
کریم ،از نزدیک بودن خود به بندگان و استجابت دعا خبر داده است و فرموده استَ ﴿ :وٌإِ َ

ذاٌدعان﴾ (البقرة)130/؛ (و هنگامیکه بندگان من ،از تو درباره من سؤال
ٌد ْع َوةٌَالد ِ
َّاع ٌإِ َ
ُجيب َ
َعنِّيٌفَِإنِّيٌقَريب ٌأ ُ
کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعاى دعاکننده را ،به هنگامیکه مرا مىخواند ،پاسخ مىگویم).
علّامۀ طباطبایی دلیل اینکه چرا با وجود چنین تضمینی از سوی پروردگار در اجابت دعاها ،امّا برخی
از دعاها مستجاب نمیشوند را چنین میداند که ممکن است دعا ،دعاى واقعى نباشد ،و امر بر دعاکننده
مشتبه شده باشد ،همچون کسى که اطالع ندارد خواستهاش نشدنى است و از روى نادانی همان را
درخواست مىکند و یا کسی که حقیقت امر را نمیداند و اگر بداند هرگز آنچه را میخواست درخواست
نمیکرد و یا اینکه دعا ،دعاى واقعى هست ،لیکن در دعا خداوند را نمىخواند و به زبان از خدا درخواست
مىکند ،ولى در دل ،همۀ امیدش به اسباب عادى یا امور خیالی است ،امورى که توهم کرده که در زندگى
او مؤثرند( .طباطبایی)84/2 :1417 ،
در فرهنگ نهجالبالغه ،دلیل تأخیر در اجابت دعا اینچنین است که گاهی در اجابت دعا تأخیر میشود
تا پاداش درخواست کننده بیشتر و جزای آرزومند کاملتر شود و گاهی نیز بنده درخواست میکند ،اما
اجابت نمیشود؛ زیرا خداوند میخواهد بهتر از آنچه که فرد درخواست کرده ،به او عنایت شود (نامه .)81/و
ِِ
ٌه َال ُك ِ
ك ٌل َْو ٌأُوتِيتَه» (همان) (چهبسا،
سپس حضرت اشاره میکنند که «فَ لَ ُر َّ
ٌدينِ َ
ب ٌأ َْمر ٌقَ ْد ٌطَلَْبتَهُ ٌفيه َ
خواستههایی داری که اگر داده شود ،مایۀ هالکت دین تو خواهد شد).
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بیشک درهای رحمت الهی همواره به روی بندگان باز بوده و هرگز قطع نمیگردد؛ همانطور که
ِ
ح ٌِم ْنهٌُ
حضرت علی(ع) در یکی از خطبههای خویش اینچنین خداوند را ستایش نمودند« :الَّذي ٌَال ٌتَ ْب َر ُ

َر ْح َمة» (خطبه( )45/خدایی که رحمتش قطع نمیگردد ).ازاینرو ،باید همواره به استجابت دعا امیدوار بود؛
اما گاهی برخی از معصیتها ،موجب میشود که انسان در تاریکی فرورفته و نتواند از رحمت بیپایان الهی
بهره ببرد؛ بهعنوانمثال در وصیّت حضرت علی(ع) به امام حسن و امام حسین(ع) ،ترك امربهمعروف و
نهی از منکر در جامعه ،عامل تسلّط اشرار و در نتیجه عدم استجابت دعا میگردد؛ چنانکه فرمودندَ « :الٌ
واٌاْلَمر ٌبِالْمعر ِ
ِ
اب ٌلَ ُكم» (نامه)47/
وف ٌ َو ٌالن ْ
ٌع ِن ٌال ُْم ْن َك ٌِرٌٌ -فَ يُ َولَّ َ
َّه َي َ
ىٌعلَْي ُك ْم ٌش َر ُارُك ْم ٌثُ َّم ٌتَ ْدعُو َن ٌفَ َال ٌيُ ْستَ َج ُ
تَ ْت ُرُك ْ ْ َ َ ْ ُ
(امربهمعروف و نهی از منکر را ترك نکنید که بدهای شما بر شما مسلّط میگردند ،آنگاه هر چه خدا را
بخوانید ،جواب ندهد).
 .3-4-2ایجاد قرب به پروردگار

یکی از فلسفههای دعا و درخواست از خداوند در آموزههای دینی ،ایجاد قرب به پروردگار است .خداوند به
بندگان خود نزدیک است؛ اما درك این قرب ،نیاز به دعا و نیایش با خداوند دارد؛ بر همین اساس است که
پیامبر اکرم (ص) ،دعا را مغز عبادت میشمردند( .حرعاملی )27/7 :1414 ،در دعا کردن ،انسان حائلی بین
خود و خداوند نمیبیند و خواستههای خود را با او مطرح میکند و او را حس مینماید؛ چنانکه مطرح شد،
َك ِ
َّاع﴾
ٌد ْع َوةَ ٌالد ٌِ
ٌع
ذاٌسأَل َ
ُجيب َ
َ
در قرآن کریم پیرامون این واقعیّت آمده استَ ﴿ :و ٌإِ َ
باديٌعنِّيٌفَِإنِّيٌقَريب ٌأ ُ
(البقره)130/؛ (و هنگامیکه بندگان من ،از تو درباره من سؤال کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعاى دعاکننده
را ،به هنگامیکه مرا مىخواند ،پاسخ مىگویم!) خداوند به بندگان خود نزدیک است؛ امّا تا انسان ظرفیّت و
تحمّل درك این قرب را نیابد ،همچنان از او دور است؛ دعا و نیایش به درگاه الهی ،از این قرب
پردهبرداری میکند.
حضرت علی(ع) به این مطلب اشاره کردهاند که هر گاه خداوند را بخوانی ،صدایت را میشنود و از راز
ضي َ ِ
اجتِك»ٌ(نامه( )81/هر گاه او
ٌعلِ َمٌنَ ْج َو َ
ٌس ِم َعٌنِ َد َ
اج ْيتَهُ َ
دلت آگاه است« .فَِإذَاٌنَ َ
اكٌٌفَأَفْ َ ْ
تٌإِل َْيهٌبِ َح َ
ٌوٌإِذَاٌنَ َ
اديْ تَهُ َ
اك َ
را بخوانی ،ندایت را میشنود و چون با او راز دل گویی ،راز تو را میداند .پس حاجت خود را با او بازگوی).
به تعبیر یکی از علما « ،حکمت دعا ،همان روح دعاست که داعی خود را در مشهد و منظر مدعو بداند و او
را که خدای سبحان است ،شاهد خویشتن کند ،شاهدی که با این مشهود ،پیوند دیگری برقرار می سازد»
(جوادی آملی.)280 :1873 ،
 .4-4-2ایجاد آرامش

یکی دیگر از فلسفههای دعا کردن بندگان ،ایجاد آرامشی است که بندگان در سایهسار نیایش و عبادت به
ك ٌو ٌ َش َكو َ ِ
دست میآورند .حضرت علی(ع) دراینباره فرمودهاند« :و ٌأَب ثَثْته ٌذَ َ ِ
ٌوٌ
وم َ
ت ٌإِل َْيه ُ
َ ْ َُ
ٌه ُم َ
ْ
ك َ
ات ٌنَ ْفس َ َ
ٌعلَىٌأ ُُموِرك» (همان) (وآنچه در دل داری نزد او بازگوی ،غم و اندوه خود را در
استَ ْك َش ْفتَهٌُ ُك ُروبَ َ
ٌاستَ َع ْنتَهُ َ
ٌو ْ
ْ
كَ
پیشگاه او مطرح کن ،تا غمهای تو را برطرف کند و در مشکالت تو را یاری رساند ).همانطور که در
مطالب قبل اشاره شد ،گاهی درخواست انسان به مصلحت وی نبوده و خداوند بهتر از آنچه که وی
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درخواست نموده به او عطا مینماید؛ ازاینرو ،برطرف شدن غم و اندوه از طریق دعا نمودن در کالم موال
علی(ع) ،بهمنزلۀ اجابت فوری آن نیست؛ بلکه این از خصلت دعا و درد دل کردن با حضرت حق است که
به انسان آرامش میبخشد.
حضرت علی(ع) به امام حسن مجتبی(ع) ،پیرامون دعا کردن فرمودند که خداوند کلیدهای گنجینههای
خود را دست تو قرار داده « َج َع َلٌفىٌيَ ِد َك ٌَمفاتِ َحٌ َخزآئِنِه» (همان) باور و اطمینان به چنین واقعیتی در هنگامۀ
دعا کردن ،آرامشی وصفناپذیر را برای انسان به ارمغان میآورد؛ زیرا در این هنگام ،انسان خود را تحت
حمایت و قدرتی عظیم یافته که خواستهاش را میشنود و آنگونه که مصلحت است ،اجابت مینماید.
 .5-2فلسفههای محوری در دعاهای حضرت علی(ع)
با کاوش در دعاهای حضرت علی(ع) در کتاب نهجالبالغه ،برخی از فلسفهها و اهداف محوری دعاهای
ایشان ،نمایان میگردد؛ اهدافی که چهبسا بهدلیل برد معرفتی واال و عدم توجّه بندگان الهی ،مورد غفلت
قرار میگیرند .برخی از آن فلسفهها عبارتند از:
 .1-5-2آخرتگرایی

حضرت علی(ع) نسبت به دنیا بیرغبت بود و تنها بهعنوان ابزاری جهت آباد نمودن آخرت به آن
اك ٌو ٌَال ٌتَبِع ِ
مینگریست و میفرمود« :فَأ ِ
ك ٌبِ ُدنْ يَاك» (نامه( )81/پس جایگاه آینده را آباد کن،
ٌآخ َرتَ َ
ْ
ْ
َصل ْح َ
ٌمثْ َو َ َ

ِ
يٌعنِّي»
آخرت را به دنیا مفروش ).ایشان دنیا را از خود دور میکردند و خطاب به آن میفرمودند« :ا ْع ٌُز ٌبِ َ
(نامه( )45/از برابر دیدگانم دور شو).
حضرت علی(ع) در نامۀ خود به امام حسن مجتبی(ع) سفارش نمودند که «خواستههای تو بهگونهای
باشد که جمال و زیبایی تو را تأمین و رنج و سختی را از تو دور کند .پس نه مال دنیا برای تو پایدار و نه
تو برای مال دنیا باقی خواهی ماند» (نامه .)81/بدیهی است که دعا در نظرگاه امام علی(ع) ،با چنین نگاه
عمیق و دوراندیشی ،صبغۀ آخرتگرایی به خود میگیرد؛ آخرتگرایی که مانع میشود دنیا برای انسان
هدف قرار گیرد ،بلکه تنها ابزاری برای آبادی آخرت محسوب میگردد؛ همانطور که در ادامه میفرماید:
ت ٌلِ ْْل ِخ َرِة ٌَال ٌلِ ُّ
لدنْيا» (همان) (بدان تو برای آخرت آفریده شدی نه دنیا ).و
اٌخلِ ْق َ
ك ٌإِنَّ َم ُ
« َو ٌا ْعلَ ْم ٌيَاٌبُنَ َّي ٌأَنَّ َ
در پندهای ایشان آمده است « :پس ،آدمی باید اندرزها را بپذیرد و پیش از رسیدن رستاخیز پرهیزکار باشد
و در کوتاهی روزگارش اندیشه کند و به ماندن کوتاه در دنیا نظر دوزد ،تا آن را به منزلگاهی بهتر مبدل
سازد .پس برای جایی که او را میبرند و برای شناسایی سرای دیگر تالش کند( ».خطبه.)214/
 .2-5-2هدایت گرایی

درخواست هدایت و رستگاری در خطبههای حضرت علی(ع) ،اهمیت آن را از منظر ایشان ترسیم مینماید؛
ٌعن ِ
ٌطلْبَتِيٌفَ ُدلَّنِيٌ
ٌع ِم ُ
بهعنوانمثال در خطبههای ایشان چنین آمده است« :اللَّ ُه َّمٌإِ ْنٌفَ ِه ْه ُ
ٌم ْسأَلَتِيٌأ َْو َ
ت َ
يت َ ْ
ٌع ْن َ
َعلَىٌم ِ ِ
َىٌم َر ِاش ِدي» (خطبه( )227/خدایا! اگر برای خواستن درمانده شوم ،یا راه پرسیدن
َ َ
يٌوٌ ُخذٌْبِ َق ْلبِيٌإِل َ
صالح َ
را ندانم ،تو مرا به اصالح کارم راهنمایی فرما و جانم را به آنچه مایۀ رستگاری من است ،هدایت کن ).به
تعبیر یکی از شارحان نهجالبالغه« ،این گونه دعا ،نهایت ادب را در پیشگاه خداوند در بردارد  ...و این
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واقعیت را بیان میکند که ما هر قدر نسبت به خواستهها و مصالح خودآگاهی داشته باشیم ،باز هم امور
زیادی است که یا از نظر ما پنهان میشود و یا در تشخیص آن به خطا میافتیم؛ ولی خداوند از ما آگاهتر
به مصالح و مفاسد ماست ،از او میخواهیم که ما را به مصالحمان رهنمون گردد» (مکارم:1837 ،
 .)402/3در قرآن کریم ،درخواست راسخان در علم پیرامون هدایت نیز اینچنین مطرحشده استَ ﴿ :ربَّناٌالٌ

ت ٌال َْوهَّاب﴾ (آلعمران)3/؛ (راسخانِ در علم،
تُ ِز ْ
ك ٌ َر ْح َم ًة ٌإِنَّ َ
ب ٌلَنا ٌِم ْن ٌلَ ُدنْ َ
ك ٌأَنْ َ
ٌو َ
غ ٌقُلُوبَنا ٌبَ ْع َد ٌإِ ْذ َ
ٌه ْ
ٌه َديْ تَنا َ
مىگویند« :پروردگارا! دلهایمان را ،بعدازآنکه ما را هدایت کردى( ،از راه حق) منحرف مگردان! و از سوى
خود ،رحمتى بر ما ببخش ،زیرا تو بخشندهاى») و در آیهای دیگر که در هر نمازی تکرار میگردد،
اٌالصرا َطٌال ُْم ْستَقيم﴾ (الفاتحه.)0/
درخواست هدایت به راه راست اینگونه بیان شده است﴿ :ا ْه ِدنَ ِّ
طلب هدایت در سیرۀ حضرت علی(ع) در موقعیتهای مختلف مصداقیّت داشته؛ چنانکه ایشان در یکی
از نبردهای خود از خداوند در صورت پیروزی و شکست ،درخواستی مینماید که در هر دو صورت ،دعای
ٌوٌ
اٌعلَ َ
ایشان بر محور هدایت و رستگاری استوار است؛ چنانکه میفرماید« :إِ ْن ٌأَظ َْه ْرتَ نَ َ
ىٌع ُد ِّونَاٌفَ َجن ِّْب نَاٌالْبَ غْ َي َ
صمن ِ
ِ
ٌعلَْي نَاٌفَ ْارُزقْنَ َّ
اٌم َن ٌال ِْف ْت نَ ٌِة» (خطبه( )171/اگر بر دشمن پیروزمان
ٌو ٌا ْع ِ ْ َ
اٌالش َه َ
ٌو ٌإِ ْن ٌأَظ َْه ْرتَ ُه ْم َ
َس ِّد ْدنَاٌلل َ
اد َة َ
ْح ِّق َ
ساختی ،ما را از تجاوز برکنار دار و بر راه حق استوار فرما و چنانچه آنها را بر ما پیروز گرداندی ،شهادت
نصیب ما فرموده و از شرك و فساد و فتنهها ،ما را نگهدار!).

 .1-2-5-2شیوههای درخواست هدایت از منظر حضرت علی(ع)

دعا برای هدایت و رستگاری از منظر حضرت علی(ع) ،آنچنان بااهمیت بوده که آن را به طرق مختلف
ّهم ٌإنّىٌأعوذٌبكٌأنٌ
آموزش میدادند؛ گاهی خود از گمراه شدن به خداوند پناه میبردند و میفرمودند« :الل ّ

ٌ،...أوٌأضلٌفىٌهداك» (خطبه( )215/خدایا! به تو پناه میبرم از آنکه  ...در پرتو روشنایی هدایت تو گمراه
ّ
ِ
ِ
َّ
بٌ
گردم ).و گاهی دعا را بهصورت متکلم مع الغیر بهکار میبردند و میفرمودند« :الل ُه َّمٌإنَّاٌنَعُوذٌُب َ
كٌأَ ْنٌنَذ َ
ْه َ
ك ٌأَو ٌتَ تابع ٌبِناٌأَ ْهوا ُؤنَاٌدو َن ٌالْه َدىٌالَّ ِذيٌجاء ٌِمن ِ
ٌعن ِ
ٌع ْن ِدك» (همان) (خدایا! ما به تو
َع ْن ٌقَ ْولِ َ
ٌدينِ َ ْ َ َ َ َ َ ُ
ُ
ََ ْ
ك ٌأ َْو ٌأَ ْن ٌنُ ْفتَتَ َن َ ْ
پناه میبریم از آنکه از فرمودۀ تو بیرون شویم ،یا از دین تو خارج گردیم ،یا هواهای نفسانی پیاپی بر ما
فرود آید ،که از هدایت ارزانی شده از جانب تو سرباز زنیم ).و گاهی برای امّت دعا میکردند و میفرمودند:
«و ٌ أ ِ
ِ
اتٌب ْينِنَاٌوٌب ْينِ ِهمٌوٌا ْه ِد ِهم ٌِمنٌ َ ِ
ٌمنٌ
هٌوٌيَ ْر َع ِو ٌَ
ٌحتَّىٌيَ ْع ِر َ
َ ْ
ٌوٌالْعُ ْد َوان َ
ٌَّم ْن َ
ْحق َ
فٌال َ
ض َاللَت ِه ْم َ
ْ ْ
يٌ َع ِنٌالْغَ ِّي َ
ٌج ِهلَ َ
َصل ْحٌذَ َ َ َ َ ْ َ
لَ ِه َجٌبه» (خطبه(( )210/خدایا!) بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراهی به راه راست هدایت کن ،تا
آنانکه جاهلند ،حق را بشناسند و آنآنکه با حق میستیزند ،پشیمان شده به حق بازگردند).
 .3-5-2استغفارگرایی

یکی از دعاهای حضرت علی(ع) ،امام پارسایان ،طلب بخشش به درگاه الهی بوده؛ چنانکه در یکی از
ٌو ٌَالٌ
يٌعلَ َ
ٌاح ِملْنِ َ
خطبه های خود ،این نمونه از دعا را به زیبایی ترسیم نمودند و فرمودند« :اللَّ ُه َّم ْ
ىٌع ْف ِو َك َ
ىٌع ْدلِك» (خطبه( )227/خدایا! مرا با بخشش خود بپذیر و با عدل خویش ،با من رفتار مکن).
يٌعلَ َ
تَ ْح ِملْنِ َ
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ارزش استغفار نمودن از منظر حضرت علی(ع) به اندازهای زیاد است که فرمودهاند« :در شگفتم از کسی
که میتواند استغفار کند و ناامید است» (حکمت.)37/
حضرت علی(ع) ،اسوۀ پاکی و معصومیّت ،در خطبهی هفتاد و هشتم نهجالبالغه ،طلب آمرزش به
ِ ِ
ٌعلَ َّيٌ
ت ٌأَ ْعلَ ُم ٌبِ ِه ٌِمنِّيٌٌفَِإ ْن ٌعُ ْد ُ
يٌماٌأَنْ َ
ت ٌفَ عُ ْد َ
درگاه الهی را بهخوبی آموزش داده و فرمودهاند« :اللَّ ُه َّم ٌا ْغف ْر ٌل َ
ت ٌِمنٌنَ ْف ِسيٌوٌلَمٌتَ ِج ْدٌلَهٌوفَاء ِ
ِ ِ
ِ
ٌع ْن ِدي» (خطبه( )73/خدایا! از من درگذر آنچه را
اٌوأَيْ ُ ْ
بِال َْمغْف َرةٌٌاللَّ ُه َّمٌا ْغف ْرٌل َ
َ ْ
يٌم َ
َُ ً
از من بدان داناتری و اگر بار دیگر به آن بازگردم تو نیز به بخشایش باز گرد .خدایا! آنچه از اعمال نیکو
که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخشای) .ایشان در ادامه ،مصادیقی از طلب غفران به درگاه خداوند را
ذکر میکنند که عبارتند از :اعمالی که با زبان به خداوند نزدیک ،امّا قلباً از انجام آنها خودداری میشود؛
نگاههای اشارتآمیز ،سخنان بیفایده ،خواستههای بیمورد دل و لغزشهای زبان (همان).
آموزش استغفار به درگاه الهی در قالب دعاهای حضرت علی(ع) ،نیز به شیوههای مختلف بوده و در
يٌعلَىٌ
اح ِملْنِ َ
برخی مواقع ،طلب مغفرت بهصورت متکلّم وحده بوده؛ همچون این دعا که فرمودند« :اللَّ ُه َّم ٌ ْ
َع ْف ِو ٌَك» (خطبه( )227/خدایا! مرا با بخشش خود بپذیر) .گاهی نیز بیان این دعا بهصورت متکلّم مع الغیر
ض ِل ٌَر ْح َمتِه» (خطبه( )141/از گناهان ما و شما به فضل رحمتش درگذرد).
ٌع ْن ُك ْمٌبِ َف ْ
َّاٌو َ
بوده؛ مانندَ « :ع َف َ
اٌعن َ
استغفارگرایی حضرت علی(ع) ترسیمکننده مقام شامخ متّقین است؛ همانطور که در قرآن کریم ،استغفار از
گناهان ،یکی از ویژگیهای انسانهای باتقوا شمرده شده است و فرموده است﴿ :و ٌالَّذين ٌإِذاٌفَ علُ ِ
واٌفاح َشةًٌ
َ
َ
َ

استَ غْ َف ُرواٌلِ ُذنُوبِ ِه ْم( ﴾...آلعمران)185/؛ (و آنها که وقتى مرتکب عمل زشتى
أ َْو ٌظَلَ ُمواٌأَنْ ُف َس ُه ْم ٌذَ َك ُرواٌاللَّ َه ٌفَ ْ
شوند ،یا به خود ستم کنند ،به یاد خدا مىافتند و براى گناهان خود ،طلب آمرزش مىکنند).
 .4-5-2دینگرایی
امام علی(ع) ،از بیرون رفتن از گفتار خداوند و یا از دین او ،به خداوند پناه میبرد و میفرمود« :اللَّ ُه َّم ٌإِنَّاٌ
ٌعن ِ
ٌدينِك» (خطبه( )215/خدایا! ما به تو پناه میبریم از آنکه از
ٌع ْن ٌقَ ْولِ َ
نَعُوذٌُبِ َ
ب َ
ك ٌأَ ْن ٌنَذ َ
ك ٌأ َْو ٌأَ ْن ٌنُ ْفتَتَ َن َ ْ
ْه َ
فرمودۀ تو بیرون شویم ،یا از دین تو خارج گردیم).
طلب عافیّت دین در کنار عافیّت بدن در سیرۀ حضرت علی(ع) ،نگاه و فلسفۀ دینگرایانۀ ایشان در دعا
ِ
يٌاْلَ ْدي ِ
ان ٌ َك َماٌنَ ْسأَلُهُ ٌال ُْم َعافَاةَ ٌفِيٌ
به درگاه الهی را نشان میدهد؛ همانطور که فرمودند« :نَ ْسأَلُهُ ٌال ُْم َعافَاةَ ٌف ْ َ
ْاْلَبْ َدان» (خطبه( )44/از او سالمت در دین را خواهانیم؛ آنگونه که تندرستی بدن را از او درخواست داریم).
سالمت در دین برای حضرت علی(ع) تا آن اندازه مهم و با اهمیت بوده که در نیایش با حضرت حق ،در
کنار سالمت بدن از سالمت دین نیز یاد میکردند .سالمت در ادیان ازجمله امور مهمّی است که مورد
غفلت و فراموشی انسان قرار میگیرد و حضرت علی(ع) در ضمن دعای خویش ،اهمیت این موضوع را
نمایان ساختند .غفلت از این حقیقت ذیل خطبۀ مزبور توسط یکی از شارحان نهجالبالغه اینگونه مطرح
شده است« :این زندگانی دنیوی بهقدری مردم معمولی را سرگرم میکند که اگر یک عمر چند صد ساله را
هم با تندرستی بدن و بیماری روانی سپری کنند ،متوجّه نمیشوند که با چه وضعی عمر خود را
میگذرانند!» (جعفری.)4/13 :1877 ،
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اسلوب و فلسفة دعا از منظر نهجالبالغه

ایشان در خطبۀ دویست و پانزدهم نیز ،به دلیل سالمت جسم و سالمت دین ،حمد خداوند را بهجا
صبِح ٌبِي ٌميِّتاً ٌو ٌَال ِ
ِِ ِ
ٌعن ِ
ٌدينِي» (خطبه)215/
َم ٌيُ ْ ْ
ٌو ٌَال ٌ ُم ْرتَ ّداً َ ْ
َ
آوردند و فرمودند« :ال َ
ْح ْم ُد ٌللَّه ٌالَّذي ٌل ْ
ٌسقيماً ٌَ ...
َ َ
(ستایش خداوندی را سزاست که شبم را به صبح آورد ،بیآنکه مرده یا بیمار باشم  ...و نه از دین خدا روی
گردانم).
نتیجهگیری
در فرایند این پژوهش ،با بررسی اسلوب ،آداب و فلسفۀ دعا از منظر کتاب شریف نهجالبالغه که دریای
بیکرانی از دانش حضرت علی(ع) را در خود جای داده ،نتایجی به شرح ذیل حاصل آمد:
 .1دعا از منظر امام نخست شیعیان ،نوعی عبادت بوده که موجب نجات و رستگاری بندگان میگردد و
تنها به هنگامۀ گرفتاری و درد و رنج محدود نمیگردد؛ بلکه همۀ افراد ،همواره بدان نیازمندند.
 .2از منظر نهجالبالغه ،توکّل و اخالص ،از شرایط ویژه و الینفک دعا شمرده میشوند و دعا و درخواست
به درگاه الهی مانع از کار و تالش افراد نمیگردد.
 .8دعا نمودن به درگاه الهی از آداب و مقدّماتی خاص برخوردار است؛ برخی از آدابی که از گفتار و سیرۀ
مولی علی(ع) در نهجالبالغه بهدست میآید ،عبارتند از :درود فرستادن بر پیامبر اکرم(ص) ،شکرگزاری از
نعمتهای پروردگار ،ذکر صفات و قدرت حقتعالی و درخواست با خضوع و خشوع.
 .4براساس آموزههای نهجالبالغه ،دعا و درخواست از درگاه الهی ،از اهداف و فلسفههایی همچون دفع
بالیا ،اجابت حوائج ،ایجاد قرب به پروردگار متعال و ایجاد آرامش برخوردار است که معرفتیابی بدانها،
میتواند زمینۀ تشویق و تحریک بندگان به دعا و ارتباط صحیح با حضرت حق گردد.
 .5با واکاوی در دعاهای نهجالبالغه ،فلسفههای محوری دعاهای ایشان قابل دریافت است؛ فلسفههایی
که چهبسا در دعاهای بسیاری از بندگان الهی مورد غفلت قرار میگیرد که برخی از آنها عبارتند از:
الف) آخرتگرایی :حضرت علی(ع) دنیا را بهعنوان ابزاری جهت آبادی آخرت دانسته و صبغۀ آخرتگرایی
در دعاهای ایشان بهعنوان یکی از فلسفههای دعاهای ایشان قابلطرح است.
ب) هدایتگرایی :درخواست هدایت خود و نیز بندگان الهی در دعاهای حضرت علی(ع) ،بیانگر فلسفۀ
هدایتگرایی دعاهای ایشان است.
ج) استغفارگرایی :طلب بخشش و آمرزش حضرت علی(ع) از درگاه الهی برای خود و دیگران ،اهمیت و
هدفمندی دعاهای ایشان را در این راستا جلوهگر است.
د) دینگرایی :دعاهای حضرت علی(ع) پیرامون عافیّت در دین و اهمیّتبخشی بدان ،یکی دیگر از
فلسفههای محوری دعاهای ایشان را ترسیم مینماید.
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