
 

 

 اتیرومان ا  اجابت دعا بر اساس روامح
 حسن رستمیمدمح

 ران یامشهد،  ،مشهد یردوسدانشگاه ف ، ثیوحد  علوم قرآن دانشیار

معصومه طاهریان قادی
 

 ران یا ، بابلسردانشگاه مازندران،  ، دکتری علوم قرآن و حدیث
 ( 1398ن10ن۲1ش: رخ پذیری؛ تا1394ن10ن15 تاریخ دریافت: 

 
 کیدهچ

ای از شاود و عادهت آن ماوانعی ایجااد می باااب معنوی در عالم است، اماا  ااهی در اجاز اسب  دعا یکی 
تطبیقی روایات مربوط به عدم اجابات -صیفی  ردند. مقاله حاضر با روشی توممروم می   اجابت دعایشان

 قارار اجابات ماورد دعایشاان کاه باردمی  مناا را دافارا از ی  روها  روایات  این.  استا بررسی کردهدعا ر
، مت(، عشار  یرنده مالیات(، داروغه، صاحب ّبل و ّنبوروک والی ح فیعر: از  عبارتند  که   یرد؛نمی 

اش را ساایهتواند او را ّعا دهد، فاردی کاه همحالی که می کند در  شاعر، کسی که زنش را نفرین می 
ا بدون  رفتن شااهد قارض ا تغییر دهد، فردی که پولش رش راهخان  واندتمی   لی کهکند در حانفرین می 

ر قطاع رحام و خواهاد، کسای کاه دد، کسی که بدون تعش از خدا روزی می نارا خورده  داده و پولش
 آن انطبااا باا کاه اسات،آمده دیگاری روایات در نیز دعا اجابت عدم هایعلیه والدینش دعا کند. علت

 و  تنبلای  ظلام،  شاامل  کاه   اردد؛ی م  مشنص  افراد  این  شدن  استثناء  تعل  بمث،  مورد  یاتروا  اب  هاعلت
راوانای هساتند کاه دعایشاان ای از مصاادیق ف هاا تنهاا نموناهاز عوامال الهای اسات. این  افراد  این  تنلف

 .کرد ذکر   روه این برای نیز دیگری مصادیق توانمی   هااین بر ععوه و  شودمستجاب نمی 
 .بت آن، محرومیت از اجا، روایات، قربت استجادعا،  دی:ن کلیواژگا

 
 Email: masom.ghadi@yahoo.com  )نویسنده  مسئول  
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 قدمهم

 بنشاادیم یروح و معنا به زنااد   ت،ی ف ی ست، دعا کدعا رابطه عاشقانه منلوا با خالق ا
و دعااا را  ش یایاا ن تیاا . اهمدهاادیم وناادی پ یهساات  قتی روح انسان را با حق   هیال  ن یرتقی و عم

 ،۲50 ،۲01 ،۲00نهبقاار ک؛.ر  انااددهعااا آماا که خود به صااورت د دی فهم یاتیآ از  توانیم
در قرآن وجااود   زی ن  یاتیآ  (، ععوه برآن41نمی ابراه  و  194  ،193  ،16  ،8ننعمرا  آل  و  ۲86

از توجه   ری غ  یزی چدعا    قتی (. حق 60و غافرن  186.ک؛ بقرهن ر  انددارد که امر به دعا کرده
و   دعااااله  . مساا نیست  به او  یو فقر و وابستگ  ازی و احساس ن  کردن فرد ناقص به کمال مطلق

 ،1اسااتشااده شااناخته انیاا ی همااه ادشده رفتهیسائل پذها از ماز دعا  یباور به استجابت برخ
 ع( و   یساا ی  ع(، حضاارت ع  ایاا زکر  ضاارتت حدر مناجااا  تااوانیمساائله را ماا   ن یاا ا  بازتاب

 ( بلکه با رجوع114و مائدهن  ۷-5نمیدر قرآن مشاهده کرد  ر.ک: مر  ان،یاد  ریسا  نایشوای پ
 ر.ک؛  زیاا چو همااه مااه کااس از ه یدیاا ام نااا و خطاارات زمااان در ورد اااررپ بااه هااانانسااا

د خااو  روندر فطاارت و د  یادعا کرد هر انسان  توانی(، م3۲قماننو ل  8و زمرن  65عنکبوتن
 .به خواستن و دعا از او  باور دارد

 ،یبهااائ  خی آثار مفتاح الفعح ش  ن یجمله ا  از  است؛شده  فی درمورد دعا تکل  یفراوان  آثار
 یباان ّاااووس، نااور علاا  دی اقبال ساا  ،یمکقوت القلب ابو ّالب  ،یهد حلن فاب  یداععده ال

ر اساات کااه بااه ثاااآ ن یاا از ا یانمونااه یور ععمااه حساان زاده آملاا ذاکر و مااذک نور در ذکر
 یهااااز جنبااه زیاا ن یاز آثار پژوهشاا  یبرخ در. اندپرداختهم دعا  و لواز   یدعا و شرا  قتی حق 
 کااه اسااتداخته شدهو قضا و قدر، با اجابت دعا پر  تی عل  نونقا  ،یاله  ةارادبه رابطه    یفلسف 
 اباان   فلسااوی از منظر سه ف  نش یدعا در نظام آفر  ری مقاالت »تکثه  ب  توانیآثار م  ن یا  جمله  از
 اهد یاا و نقااد د  ی( و »بررساا 1393و زارع:    ی(«  ساااجدّباّبااائیو معصدرا و ععمه    نای س

و  یباادی  م « ّباّبااائیععمااه  یبر آرا هی تکبا  عالمنظام عا و ونسان برومر در باب تعارض د
 .( اشاره کرد1390:یکوچنان
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 امااا اسااتشده انی ب یعدم اجابت دعا، مطالب   لیاز ممققان، از دال  یبرخدر آثار    ا رچه
اجاباات دعااا،   یرا از قااانون کلاا   یافراد و اقشار خاصاا   ارند کهوجود د  یاتیروا  دعا  باب  در

  ٌقَرِیالال   فَإِنلی  عَنلی  عِبادِی  سَأَلَََ  إِ ا  وَ﴿   مانند  یاتیاز آعا  بت داجا  یکل  نقانو  اند؛ممروم دانسته

ماان، از »و هنگامى که بنااد ان   یعن ی(  186  نبقره   ﴾ یاعِ إِ ا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِعْوََۀ الدَّأُجِی ُ دَ
 ماارا مى کااههنگااا زدیکم! دعاااى دعااا کننااده را، بااهدر باره من سؤال کنند،  بگو:( من نتو  
اجاباات تا    مرا  دی »بنوان  یعن ی(  60نغافر   ﴾ اَستَجِ  لَکُو  یاُدعُونِ﴿  ویم«؛ و  ند، پاسخ مىخوامى

چااه   یکااه افااراد اسااتثنا شااده دارا  دیاا آیماا   ش ی سااؤال پاا   ن یا  د؛یآیکنم شما را« به دست م
 .تدانس هااز آن تی ممروم  یاصل لی را بتوان دل یژ یبودند، تا آن و  یو خصلت  ی ژیو

 تیاا ممروم ن یاا ا لی دل ییروا درکیافراد است تا با رو  ن یا  یمعرف  یر جستجومقاله د  ن یا
 ن ی روممماا  کااه خواهد بود ن یپژوهش، ا ن یا بیاز فوائد و نتا  یکید.  از اجابت، کشف  رد

 و  هاااوه ر  د،یجد  قیبر مصاد  لیدال  قی ر نگردد و با تطب از اجابت، منمصر در موارد مذکو
 یمعنااا  ن ی یاا منظااور بعااد از تب   ن یاا ا  ی. براابندیتوسعه    رندی  یم  ارقر  جمع  ن یکه در ا  یافراد

با    ردند؛یعرضه م  پردازند،یاز اجابت دعا م  ن ی ومممر  یکه به معرف  یاتیاجابت دعا، روا
در ادامااه بااا جسااتجو در   شااود؛یم  انی ب  هاآن  یاعتبار سند  زانی م  ات،یروا  ن یاسناد ا  یسبرر
 لیدال  ن یا  قی با تطب   تیو در نها   رددیماستنرار    عات دعدم اجاب  لیدال  عهی ش  ییار رواآث
 ن یاای تب  یاله بار اه در هاندرخواست آ عدم اجابت لی پژوهش، دل ن یمورد نظر ا  اتیروار  ب

   .خواهد شد

 اجابت و استجابت یناشناسعم. ۱

 ر.ک؛ فراهیاادی،   ریشه »جوب« به معنای بریدن اساات  بت، در لغت ازاجابت و استجا
دادن به سنن   (؛ اجابت در واقع بریدن و پایان۲10:  1، ر141۲اغب،  و ر  19۲:  6، ر1410

خداونااد بااا اعطاااء مطلااوب ساانن سااائل را قطااع   و درخواست  وینده است، در حقیقاات
بااه معنااای »اجاباات« اساات  (.  وینااد: »اسااتجابت« 86: ۲، ر13۷1قرشاای،  ؛.ک ر کناادمی

شاادن   آن مهیاااو حقیقت    (۲10  :1، ر141۲و راغب،    ۲83:  1، ر1414 ر.ک؛ ابن منظور،  
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ت را شدن در اغلب موارد جدای از اجابت نیست، اجاباا   برای جواب است، ولی چون مهیا
اند: عطا کااردن چیاازی ( و  فته۲10:  1ر  ،141۲  راغب،  ک؛.ر   اندنیز استجابت معنا کرده

 شااود و در اصاالِ ایاان دو واژه،ییااده مز ّلب و درخواست آن استجابت و اجابت نامبعد ا
 .(136: ۲، ر1360 ر.ک؛ مصطفوی،   نهفته است راددن مصل شو حا  قبول

ترین روش مراجعااه بااه ت« و »استجابت« مناساابمعنای اصطعحی »اجاب  افتن ی  یاما برا
 یزیاا چ  باشد  »بسا:  استآمده  السعمنمونه، در سننان امیرالمؤمنین علیه  یرابست  ا  ثیاحاد

در مقاباال بهتاار از آن  یولاا  د،وشاا یماا اده نتو د آن خواسته به  یول  ییمسکلت نماکه از خدا  
چااه کااه بااه جهاات آن واسااتهآن خ ایاا  شااود،یم بتی در آخرت نص ایا ی دن  ن یار  د  ایخواسته  

دن پاااداش بزر تاار نمااو  یاجاباات دعااا باارا  ی.... اااه رددیمتو بهتر است از تااو باار    یبرا
 الرضاای،شااریف  ر.ک؛  افتااد«   یماا   ری ننااده بااه تااکخآرزو ک  یاکننده و فراوان بودن عطادع

کااه  اسااتدهی و آله رساا  هی اهلل عل یاکرم صل برامی از پ زی ن یگرید تیروا(.  31ن  ،834:  1385
ُه فِالالی ا اسْتَجَابَ لَُه إِمَّالالا أَنْ یُعَجلالالُل لَالال مِنٍ یَدْعُو اللََّه بِدُعَا ٍ إِلَّمُؤْنْ  الْعِبَادَِۀ وَ مَا مِ  الدُّعَا َ مُخُند: »رمودف

 حاار  « ْدعُ بِمَالالأْثَووْ یَالال ا لَالال بِقَْدرِ مَالالا دَعَالالا مَالال  نُوبِِهنُه مِن  ُا أَنْ یُکَفلرَ عَرَِۀ وَ إِمَّخِالْآ   فِیلَُه  جلُلالدُّنْیَا أَوْ یُؤَ
 ایاا و  شااودیاده ماو دبااه  ایاا در دن ای کندیدعا م یمؤمن  یوقت   یعن ی(،  ۲۷:  ۷، ر1104عاملی،  

 .شودیکم م  از  ناهانش   کندیکه دعا م یابه اندازه ایدر آخرت، و 

آوردن حاجااات اساات، زیاارا مقصااود از اند، اجابت دعااا غیاار از باارکه  فته  ّورانهم
کااه بنااده روى می نگاااشود این است کااه، هکه از اخبار و آیات استفاده میتجابت چناناس

ه لطااف و کاارم دانید و از وى چیزى را درخواست نمود او نیز باا نیاز مطلق  ردل بسوى بى
ل لاایکن عطاااى مااورد درخواساات او تفضااال   ،ددهاا مااى  ابجورد و  پذیىخداوندیش او را م

( و 490:  3، ر13۷5داورپناااه،  ک؛   ر.  مت استدیگرى است که منوط به مصلمت و حک
 یبااه معنااا ن یاا که ا ددهیم یبه مورد دعا رو  دنی مدت در رس  ینّوال  یرهای تکخ  زی ن  ی اه
 یلاا باشااد و هشد تجابسم دعا است ممکن   بلکه  است،افتاده  ری که در اجابت تکخ  ستی ن  ن یا

 فتااار  ری چااه در تفساا افتد؛ چنان ری به تکخ ی، مدالتمصالح سلسله کیظهور آثار آن به خاّر 



 9۱  ۱۳9۸ بهار  ،۳۴  شمارة  ،۱۰ لسا   ؛ج منیراسر

 

کردنااد: و هارون کااه دعااا   یموس  به  خدا  که(  89ننس وی   ﴾ دَعْوَتُکُما  بَتْیأُجِ  قَد ﴿   یتعال  یخدا
 امشاا   یانااا دعاا »هما  ( را تباه ساز« خطاب فرمود:نش ارای فرعون و    شانیا اموال ا»پرورد ار

 یغاارا فرعااون و نااابود  انیاا خطاب و م  ن یا  انی آمده است که م  ثیشد«، در حد  ابمستج
: 6، ر13۷۲ی،  باااد ناو    398:  4، ر1401 ر.ک؛ کلیناای،    چهل سال فاصااله بااود  روانش ی پ

414.) 

 عااهداف د. ۲

-88 نونس یاا ، 84-83 نایاا تند  انب دعا و اجابت معزم هم هس  ،یدر فرهن  قرآن  چه  ا ر
 »دعااا:  اسااتآمااده  یعت یردکتاار شاا   یهااادر نوشااته  ست؛ی بت ناجا  دعا  یصلدف ااما ه(،  89

 یاداصااول اعتقاا  ن ی تلقاا همچااون شااعار و   ازهااای نها؛  ار خواسااتخواستن و تکر  یعن ی  کردن
مقاادس انسااان  یهاآلدهیها و اداشتن درخواست نگهزنده  ش،یای ن انهیاست؛ همچون با تاز

بااا (. 30تا: نماند« شریعتی، بیتذال  و اب  ی و روزمر  تایمادروح در بند    کهن یا  یاست، برا
ارتباااط، مؤانساات و  ن یاا با اسااتمرار ا  ردد،یار مبنده و خالق برقر  ن ی ب  واسطهیدعا ارتباط ب

 .شودیل محاصقرب 

یَ  تِیعِبادَ  عَنْ  یَسْتَکْبِرُونَ  ِذینَالَّ  إِنَّ  لَکُوْ  أَسْتَجِ ْ  ادْعُونِی  وُکُرَبُّ  قالَ  وَ﴿   یةتوجه به آ  با  نَلُودْخُسالالَ

 ،یهامر ال  ن یز اکردن ا  یچی سرپ  یعن یدارد،    تی موضوع  دعا  خود(  60نغافر   ﴾ داخِرِین  جَهَنَّوَ
از   یکاا یوجااود،    ن یاا بود. بااا ا  خواهددخول در آتش    اشجهی نشان از تکبر  بنده است که نت 

 دهاادیماا  خبر تق ی حق   ن یدعا از ا  رایالق است، زاهداف دعا، اثبات تواضع بنده در مقابل خ
قاادرت مطلااق   ازمندی ن  ش،یازهای ن  یتمام  و برّرف کردن  ش یخو  اتی حدر تکامل  بنده  ه  ک

 .لق استخا فقر بنده در مقابل یدائم ش یدعا نما  قتی است، در حق   خالق خود

داوند موارد خ ن یدر ا  ابد،ییدر اجابت آن بروز م  ری از اهداف دعا، در زمان تکخ  یبرخ
 اناادازد یماا  ری ممبااوب را بااه تااکخده  بناا   یدعاااتکباار،    دنرانی مو    دی پرورش روح توح  یبرا

بااه آرامااش روح و  تااوانیدعااا ماا  گاارید دیاا از اهااداف و فوا(. 65: 1368 ر.ک؛ باارازش، 
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بااا مباادأ   رش یایاا فکاار ن ها، ارتباط مغز وها و اضطرابیدن نگرانف شقلب، برّر  نانی اّم
ر.ک؛   رداره کاا طااا اشاا راه صااواب از خ صی و تشاان د ار،یاا فرعلاام و قاادرت آ تیاا نهایب

سااان بااا هاادف ا همدعا ر  یبتوان هدف اصل  دیشا(.  1۷۷و    1۲5:  1351انی،  طفوی کرممص
مااوارد و   یتمام  تواندیم  اشهجی ت خدا که ن  ادیتقرب به خدا و ذکر و    یعن یبادت  رفت،  ع
  .دی رد  انی در باال ب  د کهباش یدیفوا

 اعدم استجابت دع. ۳

 شااانیدعا یتعااداد برنااد،یم یهالر اه به د حاجتکه  یافراد ن ی از ب  ات،یبر اساس روا
 یافراد از قانون کلاا   ن یا  شوند،یم مو از اجابت ممرو  شودیخودشان بر ردانده م  یوبه س

باارآورده   عااده  ن یاا ا  یدعا  به چه علت  می بدان  کهن یا  ی. براخورندیم  صی اجابت دعا، تنص
و  کنناادیماا  یرفاا معت را اجاب م ازممرو که افراد  میپردازیم  یاتیروا  انی ابتدا به ب  شود،ینم

  م،یریاا  یم  مااکک  گاارید  یاتیاا از روا  ص،ی تنص  ن یعلت ا  یابیشهیرو    یبررس  یسپس برا
 .شودیکه به سبب آنها دعا بر آورده نم  کنند،یم انی را ب  ییهاکه علت و خصلت  یاتیروا

 ایاتانواع رو .۱-۳

ایاان  د،شااوینماا  تجابان مسدعایشهایی برده شده که، فراد و  روهزیر نام ا  اتیدر روا
 :رندی  یم  یروایات در سه دسته جا

 روایات دسته اول . ۱-۱-۳

 دعایشااان  کااه  دباارمی  نااام  را  شغلی   روه  هفت  البعغهنهب  در  السعمیهحضرت علی عل
 افااراد ایاان  .دارد وجااود نیااز منااابع سااایر در مسااتنداتی روایت این  برای. شودنمی  مستجاب

 .اندو صاحب ّنبور و ّبل اتی ر و مالراخ رندهی   شاعر،  ،روغهاد  حکومت،  والی: شامل
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 َاتَ لَیْلٍَۀ وَ قَْد خَالالرَجَ مِالالنْ   م(رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ )علیه السغالَ: »کَالِیِّ قَ. وَ عَْن نَوْفٍ الَْبالف

 قَالالالَیْالالِل فَلسَّاعَِۀ مِالالنَ اللَِّل هَِذِه اثْی مِمَ فِع قَاوُدَ  قَالَ ... یَا نَوْفُ إِنَّ دَا[ فِی النُّجُومِ فَرَاشِِه فَنَظَرَ ]إِلَ فِ
احِ َ عَرْطَبَالالٍۀ وَ یَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِیفاً أَوْ شُنْ بٌْد إِلَّا اسْتُجِی َ لَُه إِلَّا أَو فِیهَا عَلَا یَدْعُ  إِنَّهَا لَسَاعٌَۀ رْطِیّاً أَوْ صالالَ
بَالالَۀ َۀ[ الْکَوْ ]الْکُوبَالطَّبُْل وَ  الْعَرْطَبََۀإِنَّ  ُل وَ قَْد قِیَل أَیْضاً  لطَّبْ اهِیَ  ۀوَکَوْبٍَۀ[  لطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِ َ ]کُوبَهِیَ ا

 .(104، ح1014: 1385«  شریف الرضی،  الطُّنْبُور

 لَىکَعْالْاا  ْباادِْن عَبِْن مُمَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَ  دٍ عَْن أَیُّوبَ بِْن نُوحٍ عَِن الرَّبِیعِ. وَ عَْن أَبِیهِ عَْن سَعْب
نَظَالالرَ فَ .. فَإِنَّ نَبِیَّ اللَِّه خَرَجَ  َاتَ لَیْلَالالٍۀ.ثٍ قَالَ »ؤْمِِنیَن علیه السعم فِی حَدِیعَْن نَوْفٍ عَْن أَمِیرِ الْمُ

وْ شَاعِرٍ أَوْ دَعْوَُۀ عَاشِرٍ أَُۀ  عْوَ دَ أَوْرِی ٍهَا دَعْوٌَۀ إِلَّا دَعْوَُۀ عَإِنَّهَا السَّاعَُۀ الَّتِی لَا تُرَدُّ فِیالسَّمَا ِ فَقَالَ أَمَا     إِلَ

 (.315: 1۷ا.، ر1104«  حرعاملی، وبَۀ صَاحِ ِ کُ طَبٍَۀ أَوْشُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِ ِ عَرْ

 روایات دسته دوم. ۲-۱-۳

کنااد کااه می  را معرفااینااد کااه تعااداد دیگااری از افااراد  ز موجودای از روایات نیاا دسته
کنااد، مااردى : مردى که پدر و مااادرش را نفاارین از رتندعبا افراداین    اند؛ممروم از اجابت

روزى بااده و دنبااال تمصاایل روزى  د ااارا بااه ماان  ویااد: پرورکااه در خانااه نشسااته و می
از اقااوام و   دنیاا بر ش یادى کااه همساارش را نفاارین کنااد، و مااردى کااه دعاا ماار رود،نماای
رد ر مااور غیاا را د  و آن  اساات کااه خداونااد مااالى بااه او بدهااد  آن مااردى  اساات،  رحاامقطع

 سااایه خااود رابااده، مااردى کااه هم یدایا به من روزاش خرر کند، سپس بگوید: خشایسته
 دریافااترى وام دهااد و بااراى دیگاا مردى که مالى را بدون شاااهد و  ااواه بااه   نفرین کند،

 ن یاا و اسااتمداد جویااد. اد و از امنکاار، بااه در اااه خداونااد متعااال رو آور  ّلبش از ماادیون
 :تساهح شدمطر ریز  تایروادر    ن ی مضام

تَجَابُمَّتِی لَا  افاً مِنْ أُیل ص أَنَّ أَصْنَ. جَا َ عَنِ النَّبِ... »الف  لَالال لَهُالالوْ دُعَالالامُهُوْ رَجُالالٌل یَالالدْعُو عَ یُسالالْ

جَعََل   قَْدوَ  ِه  أَتِامْرَ  عَلَ ْد عَلَیِْه وَ رَجٌُل یَدْعُو  وْ یُشْهِ َهَ َ لَُه بِمَالٍ وَ لَ   رِیوٍوَالَِدیِْه وَ رَجٌُل یَدْعُو عَلَ  غَ
خْالالرُجُ یَطْلُالال ُ الالالرل ْقَ ... وَ ا یَوَ یَقُولُ یَا رَبل ارْ ُقْنِی وَ لَالْبَیْتِ  قْعُُد فِیٌل یَسَبِیلِهَا بِیَِدِه وَ رَجُتَخْلِیََۀ  اللَُّه

«  اباان ِۀ رَحِوٍرَجٌُل یَدْعُو فِی قَطِیعَ وَ.. ی .قْنِرْ ُبل اا رَقَُه ثُوَّ أَقْبََل یَدْعُو یَ فَأَنْفٌَل رَ َقَُه اللَُّه مَالًا کَثِیراًرَجُ
 .(351و  350: 1363شعبه حرانی،  
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ِن بِْن مُنَْتارٍ، عَِن الْوَلِیاادِ بْاا  ، عَْن حُسَْیِنْن حَمَّادِ بِْن عِیسىعَ . عَلِیُّ بُْن إِبْرَاهِیمَ، عَْن أَبِیهِ،ب
 :حٍصَِبی 

  تَجَابُینَ لَایُسالالْ کَأَحَِد الثَّلَاثَِۀ الَِّذ نَنَکُوأَنْ ... وَ لکِنْ أَخْش : »الَم، قَاا السع علیه أَبِی عَْبدِ اللَّهِ    عَْن

 لَالالُه؛ وَ رَجُالالٌل یُسْتَجَابُلَا قْنِی، فَِه، ثُوَّ قَالَ: اللَّهُوَّ ارْ ُ مَالًا، فَأَنْفَقَُه فِی غَیْرِ حَقلُهلَهُوْ دَعْوٌَۀ: رَجٌُل أَعْطَاُه اللَّ
وَ   ِه،جَارِ  لَیِْه؛ وَ رَجٌُل یَدْعُو عَل مْرَهَا إِأَ  -وَ جَلَّعَزَّ    -وَ قَْد جَعََل اللَُّه  مِنْهَا،  أَتِِه أَنْ یُرِیحَُهامْرَ   عَلَعُو  یَْد

، 1401  «  کلیناای،ارَُهجِالالوَارِِه، وَ یَبِیالال َ دَ  عَالالنْ    حَوَّلَأَنْ یَتَ  لَُه السَّبِیَل إِل   -عَزَّ وَ جَلَّ  -قَْد جَعََل اللَُّه
 .(394و  393: 4ر

الٍ، عَااْن عَْباادِدِ الْجَبَّاا  بْااِن عَْباا ، عَْن مُمَمَّدِ الْکَشْعَرِیُّ. أَبُو عَلِیٍّر لَّااهِ بْااِن ال  ارِ، عَااِن ابْااِن فَضااَّ
 :بِْن إِبْرَاهِیمَ  إِبْرَاهِیمَ، عَْن جَعَْفرِ

الِ ٌ فِی بَیْتِِه یَقُالالولُ: جَ لَهُوْ دَعْوٌَۀ: الرَّجُُل  جَابُاتُسْتَلَعٌَۀ أَرْبَهِ علیه السعم، قَالَ: »دِ اللَّأَبِی عَْب  عَْن

 : أَ لَالالوْلَالالُه  یُقَالالالُفَدَعَا عَلَیْهَالالا، فَ؟؛ وَ رَجٌُل کَانَتْ لَُه امْرَأٌَۀ،  لَ ِیُقَالُ لَُه: أَ لَوْ آمُرْكَ بِالطَّ ُقْنِی، فَهُوَّ ارْاللَّ
كَ  لَالالوْ آمُالالرْالُ لَالالُه: أَ: اللَّهُوَّ ارْ ُقْنِالالی، فَیُقَالال مَالٌ، فَأَفْسََدُه، فَیَقُولُ  ُهنَ لَکَا  جٌُلوَ رَ  أَجْعَْل أَمْرَهَا إِلَیََْ؟؛

رِفُوا وْلَ أَنْفَقُوا إِ ا نَالَِّذی وَ﴿ « ثُمَّ قَالَ الْإِصْلَاحِ؟بِ بِالِاقْتِصَادِ ؟ أَ لَوْ آمُرْكَ یَقْتُالالرُوا وَ کالالانَ بَالالیْنَ وَ لَالالوْ  یُسالالْ

 آمُاارْکَ لَاامْ أَ لَااهُ؛ فَُیَقااالُ ،بَیَِّنااةٍ بِغَْیاارِ فَکَدَانَااهُ مَااالٌ،  لَااهُ  کَااانَ  رَجُلٌ  وَ  ؛(6۷نقانفرال   ﴾ اماً قَو لََِ
 .(394: 4ر ،1401  کلینی،   بِالشَّهَادَةِ؟« 

: .ک؛ همااانر  اسااتیگر نیز از آن حضاارت روایاات شاادهمانند این حدیث به سند د  و
395). 

َنانٍ،اللَّهِ بْاا  ، عَِن الْوَشَّاِء، عَْن عَْبدِ، عَْن مُعَلَّى بِْن مُمَمَّدٍیُّعَرِکَشْدٍ الْمَمَّ. الْمُسَْیُن بُْن مُد  ِن سااِ
ی فَأَنْفَقَُه فِ  الًا،للَُّه مَ َقَُه اعَلَیْهِوْ دَعْوَتُهُوْ: رَجٌُل رَ  ثَلَاثٌَۀ تُرَدُّ  مِعْتُهُ یَُقولُ: »:سَ، قَالَ  عَِن الْوَلِیدِ بِْن صَِبیحٍ

،   وٌعَلَ  امْرَأَتِِه وَ هُوَ لَهَالالا ظَالالالِ  جٌُل دَعَاقََْ؟ وَ رَ، فَیُقَالُ لَُه: أَ لَوْ أَرْ ُوَّ قَالَ: یَا رَبل ارْ ُقْنِی، ثُِهجْهِرِ وَغَیْ
لَالالُه: أَ لَالالوْ لُ قَالالافَیُ نِالالی،رْ ُقْیْتِِه، وَ قَالَ: یَا رَبل ا َ فِی بَأَمْرَهَا بِیَدِكَ؟ وَ رَجٌُل جَلَ    فَیُقَالُ لَُه: أَ لَوْ أَجْعَْل

 (.396و  395«  همان:  طَلَ ِ الرل ْقِ لسَّبِیَل إِل لَََ ا  أَجْعَْل
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 روایات دسته سوم. ۳-۱-۳

 اماار  جامعااه  در  که  است  زمانی  آن  شود،عای نیکان نیز مستجاب نمیی دحتی در مواقع
م نکننااد، ان فراهدکاروبه بت و ته را برای بر شزمین   یعنی  نکنند،  منکر  از  نهی  و  معروف  به

مسااتجاب دعا کننااد و  و نیکانشان   رداند  ها مسل  میدان را بر آندر این هنگام خداوند ب
 :استمدهنشود. این مضمون در روایت زیر آ

ُن دُ بْاا حْمَاا ِنی أَقَااالَ حَاادَّثَ ُن عَْباادِ اللَّااهِاللَّهِ عَلَیْهِ قَالَ حَدَّثََنا سَعْدُ بْاا الف. حَدَّثََنا أَبِی رِضْوَانُ  
بِی حَمْزَةَ عَااْن أَبِاای جَعَْفاارٍ ةَ عَْن أَبِْن عَطِیَّ  ِن بِْن مَمْبُوبٍ عَْن مَالِکِمَّدِ بِْن عِیسَى عَِن الْمَسَمُمَ
ووَّ قَالَ وَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِالالیٍّ ع ثُ...ِ »دِ بِْن عَلِیٍّ الَْباقِرِ ع مَّمُمَ  لَالالوْ َا وَ إِ ...لُ اللَّالالِه قَالالالَ قَالالالَ رَسالالُ

هِوْ شِرَارَهُوْ فَیَدْعُو لَیْنْ أَهِْل بَیْتِی سَلَّطَ اللَُّه عَأَخْیَارَ مِبِعُوا الْوْا عَنْ مُنْکَرٍ وَ لَوْ یَتَّوْ یَنْهَرُوا بِمَعْرُوفٍ وَ لَمُیَأْ

 (.308: 13۷6صدوا، «  ََ خِیَارُهُوْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُوْعِنَْد  َلِ

 اتیارو یدسن یبررس. ۲-۳

 اول  گروه. ۱-۲-۳

کااه    ر؛ ییاا تغ   ی اندک   باشند با   ی ک ی   رسد ی که به نظر م   م ی دار   ت ی در  روه اول دو روا 
»نااوف باان    ی دو راو   ی دارا   را یاا ز ساات  ا   ف ی ضااع   ی و دوماا   باشد، ی م   البعغه از نهب   ی اول 

انااد و اصااع  ه مجهول اساات، کاا   ت یاا در سلسله سااند روا   « ی و »عبداالعل   « ی ل فضاله البکا 
درکتب متقاادم    که در نهب البعغه آمده،   ی ت ی روا و    است امده ی ن   ی ل ب رجا نامشان در کت 
،  141۷و بغاادادی،    53:  6و ر   ۷9:  1ر   ، 1351انی،   ر.ک؛ اصاابه   اند شااده با سااند ذکاار  

  ی کااه در کتااب رجااال   رسااد، ی م   ی به نوف بکال   ت ی ا ر چه در همه آنها روا   ( 1۷3:  ۷ر 
  ز کااه ا   ی لاا بااا نق   الرجال وس  قام ر  د   ی تستر   ی اما، مممد تق   است، امده ی او ن   از   ی نام   عه ی ش 

آن    گاار ی د   ی د فر   که ن ی ر ا ب   ی مبن   رد، ی پذ ی را م   ت ی روا   ن ی ا   د آور ی کتاب مرور الذهب م 
:  10، ر 1419 ر.ک؛ تسااتری،    شته است  ذا و نقل کرده و بر آن صمه    ده ی حادثه را د 

413 .) 



 معصومه طاهریان قادی محمدحسن رستمی و  /بر اساس روایاتابت دعا  ومان از اجمحر 96

 

 مگروه دو. ۲-۲-۳

  ی بعااد   ات یاا ا ل سند ناادارد، امااا مضاامون آن در رو او   ت ی در  روه دوم ا ر چه روا 
سااند    ی »ب« و »د« دارا   ات یاا . روا سااند اساات   ی دارا   ات یاا ت، که آن روا س ا   ر شده تکرا 
،  66  ، 418،  ۲14،39:  140۷  ، ی ؛  نجاشاا 3۷5و   3۲0:  1348  ، ی کشاا    رک؛   انااد ح ی صاام 
تاااا:    ی بااا   ، ی ّوسااا   ؛ 4۲4و    334ا:  1381  ، ی ؛ ّوسااا   39و    411،    ۲60،  14۲،  54،  431

،  ۲05ا:  1383  ، ی د حلاا ن داو ؛  اب 96ا:  1364  ، ی ؛ ابن غضائر 138و 156  ، 11،۲91،460
(.  ۲58:  18ا.، ر 1410  ، یی و خااو   5۲و  1۷۷،  ۲1۷:  1411  ، ی ؛ ابن مطهر حلاا   36۲و 1۲۷
وجااود دارد کااه    « ی عمرو الغفااار   ی اب   بن   م ی »ر« »عبداهلل بن ابراه   ت ی سله سند روا در سل 
( بااا  ۷5:  1، ر 1364  ، ی غضااائر  اباان    را« یاا الفاسااد کث   ه ی عل   ی لق ی دش  فته شده: » در مور 

ه مطاارح  رو  اا   ن یاا کااه در ا   ی م ی صاام   ت یاا روا   امااا دو اساات،    ف ی ضع   ت ی روا   ن ی ا   که ن ی ا 
 حکم داد.   ت ی روا   ن ی به صمت ا   ان و ت ی است و م   ت ی روا   ن ی ا   د ی اند مؤ شده 

 گروه سوم .۳-۲-۳

د در سااندش مااورد وثااوا و وجااورجااال م  یتمااام  زیاا موجااود در  ااروه سااوم ن  تیارو
 ،ی؛ ّوساا 115  و1۷۷،4۲۲،  83:  140۷  ،ی؛ نجاش  556و  ۲03:  1348  ،ی رک؛ کش  اندیامام
، 14: 1411 ،یمطهر حلو ابن  ۲83:  1383  ،یابن داود حل؛  105و  4۷،  1۲3،  ۲15،61تا:    یب

 است. حی صم ت،ی( و روا169و ۷8، 3۷

 ابرآورده نشدن دع یلدال. ۳-۳

علاات  ینااوعوجااود دارنااد کااه بااه  زیاا ن یاتیاا روا دیاا  رد انیاا که ب اتیروا  ن یععوه بر ا
باارد   یه پاا کتاا ن  ن یاا به ا  توانیها مفاده از آناست   با  که  کنند،یرح مبرآورده نشدن دعا را مط

هااا علت ن یاا . اشااودیباارآورده نم شااانیدعا دیاا  رد کاارذ اتشانیرواکه  ییهاکه چرا  روه
 د از:رتن عبا
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 یحقوق اله عییتض. ۱-۳-۳

 اسااتع مشنص  ردیدهت به خالق مکلف به تکالیفی است که از سوی شارانسان نسب 
آن اساات، در ظااف بااه وفااای  عهد است کااه انسااان مو  ، نوعیو خالقده  بن   ن ی ب  رواب   در  و

خداوند به دور از انصاااف اساات. ایاان   مان از جانبار رعایت پی شکستن عهد، انتظ  صورت
 :است روایات زیر بیان شده در مطلب

 إِنَّ فِالالَداكَ تُجُعِلْ :رَجٌُل لَُه قَالَ﴿ ی عَْبدِ اللَّهِ ع قَالَ:  ابِْن أَبِی عُمَْیرٍ عَْن جَمِیلٍ عَْن أَبِعَِن    أَبِی

 هِلِلَّاا  تَُفااونَ لَا کَنَّکُمْلِ: قَالَ لََنا،  یُسْتَجَابُ  فَلَا  نَدْعُو  فَإِنَّا  (60نغافر   ﴾ سْتَجِ ْ لَکُوْأَ  »ادْعُونِی  لُیَقُو  اللََّه
 اللَّااهُ  فَىلَااوَ  لِلَّااهِ  وَفَْیااتُمْ  لَااوْ  اللَّهِ  وَ(  40نرهالبق    ﴾ بِعَهْدِکُوْ  أُوفِ  بِعَهِْدی  أَوْفُوا﴿   وَ إِنَّ اللَّهَ یَُقولُ  دِهِبِعَهْ
 .(368: 4، ر1401مْ«  کلینی،  لَکُ

 زیاا شااوند تااا خداونااد ن  یعمل  دیبااش دارد که  بر  ردن بنده  یی: خداوند عهدهاترجمه
کاه از   یاالسعم در پاسخ عده  را وفا کند. امام صادا علیه  -  بر اجابت دعا  یمبن   -  مانش ی پ
خااود  یدهاکاه شااما بااه عهاا  ن یا لی بودند، فرمودند: به دل  دهی رسپ  ت دعاستجابدم االت عع

 دی عهد من وفا کن به  :  دیفرمایم  یتعال  یکه خدا  یدر حال  د،ی کن یوفا نم  خداوند  شگاهی در پ
به عهد   زی متعال ن  یاخد  د،ی کنم. به خدا قسم ا ر به عهد خدا وفا کن تا من به عهد شما وفاا  

 .(368: 93، ر1403ی، ر.ک؛ مجلس   کندیشما وفا م

دعا کردن است،   یهاز اوامر ال  یکیاعراف،    ةسور  ۲06غافر و    ةورس  90  اتیتوجه آ  با
ت  فاا  تااوانیپااس م ؛یو چااه در ساانت  یه در راحت چ یدر هرحال یعن یالبته به شکل مطلق 

عاادم اجاباات  اشجااهی اساات و نت  یلهاا تنلااف از عهااد ا ش،یو آسااا  یدعا نکااردن در راحتاا 
 است.دع

 ا در همه حاالتمرار دععدم است. ۱-۱-۳-۳

ای ان حتی لمظااهکند، انسمیتوجه انسان  خداوند ضررهای بسیاری را مسان از  غفلت ان
یاااد او بااود و بااا دعااا و ها به  ه الهی غفلت کند، بایستی در خوشیر انیز نباید از توجه به د
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و  رده ساات   باااّیه ارتیاان رارا حفظ کاارد تااا در هنگااام دشااواری اذکر الهی، ارتباط خود  
 .ر باشدهموا

« خالالا الرَّ یالدُّعا َ فِالال  کثِریُالشلدَّْه فَل ی فُِهلَ ستَجابَیُمَن سَرَُّه اَن فرمود: »  السعمهی امام صادا عل
 .(356: 4، ر1401 کلینی،  

 یام فراواناا مسااتجاب  ااردد، هنگاا   ش یهااا دعااا  یدوست دارد در سنت : هرکس  ترجمه
 .دکن  عاد  اری بس  ش ینعمت و آسا

کاان  ادیاا  ش یخوش و آسا  یا در روزهافرمود: »مر  السعمهی علت داود  به حضر  خداوند
 .اجابت کنم«  همان(  یو سنت   ی رفتار  یرا در روزهاو  ت  یا من دعات

 إِ َا نَزَلَ بِالالِه الْبَلَا ُالالال وَتَقَدَّمَ فِی الدُّعَا ِ اسْتُجِی َ لَُه ال  مَنْ  فرمایند: »صادا علیه السعم می  امام

تَجَ ْ لَالالُه تَقَدَّمْ فِنْ لَوْ یَ یُحْجَ ْ عَنِ السَّمَا ِال وَ مَتٌ مَعْرُوفٌ ال وَ لَوُْۀ صَوْلَاتِکَالْمَلَتِ  قَا ی الدُّعَا ِ ال لَوْ یُسالالْ

 .(354 همان:   « رِفُه لَا نَعْ  َا الصَّوْتَ الْمَلَاتِکَُۀ إِنَنَزَلَ بِِه الْبَلَا ُال وَ قَالَتِ  ا َإِ

ت بااه دعااا نکنااد و فقاا  در وقاات ناازول بااع دساا   یدست   ش ی عا پدر دکه    ی: کسترجمه
 .می شناسیآواز را نم  ن ی: اندی و  د و فرشتگانمستجاب نگرددر آن وقت   ش یبردارد دعا

 .(35۷ همان:  ؟یامروز کجا بود: تا ندی و یم او  به  که استآمده یگرید تیارو  در

و  358 «  همااان:ِهالْبَلَالالا ُ لَالالا یُنْتَفَالال ُ بِالال  لُنْزِا یََد مَبَعْ الدُّعَا ُفرمایند: »می السعمهی سجاد عل  امام
 .(314: 93، ر1403مجلسی،  

 ندارد.  ی: دعا کردن بعد از نازل شدن بع سودهجمتر

 گرانیحقوق د عییتض. ۲-۳-۳

 ن یاا کااه در ا  ییهااالماز ظ  یکی  اند،شده  یمعرف  دعا  اجابت  عدم  عامل  هااز ظلم  یادسته
از روایاتی کااه است. یکی دن حقوا دیگر افراد  ریمال کست، پاه اشد  حیمورد بر آن تصر

 :فرمایند  می  که  است،  السعملیهامام صادا عت منقول از  در این باب آمده اس
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 ُ رْفَالال ا یَُه لَالال اللَّنْ مَظَالِوِ النَّاسِ وَ إِنَّ وَ لْیَخْرُجْ مِ کَسْبَُه ُه فَلْیُطَیل ْدُکُوْ أَنْ یُسْتَجَابَ لَأَرَادَ أَحَا  إِ َ»  *

 .(3۲1: 93، ر1403«  مجلسی،  مِنْ خَلْقِِه لِأَحٍَد   مَظْلِمٌَۀی بَطْنِِه حَرَامٌ أَوْ عِنَْدُهإِلَیِْه دُعَا ُ عَبٍْد وَ فِ

در آمااد  ستجاب شود، کار و کسب و راهم ش یاز شما بنواهد دعا  یکی  : هر اهترجمه
برعهااده دارد مااردم  کااه از ییهااامظلمااهبااار   ریاا کند و خود را از ز  زهی ود را پاکخ  یو روز

خاادا باااال باارده  یبااه سااوحاارام باشااد  که در شکمش مال یابنده یدعا  رایزخعص کند،  
 .شودینم

 یاسااعم نهاا   عتیشااردر    شااوند،یم  شناخته  الناس  حق  به  که  هاظلمانواع    یتمام  ا رچه
 دعااا تاجاباا  نااعموا عنوان به ،هااز آن یبر تعداد  السعمهمی عل  تی ب  اهل  کعم  در  اما  اندشده
 .است  حرام کسب و حرام مال  خوردن  هاآنشده است از جمله    دی تکک

شااده اساات کااه در   یااانخواری بسعمی پیامدهای شوم فراوانی برای حرام  رف امعا  در
آن در روایااات شود، یکی از پیاماادهای دنیااایی  د حرام خوار می یر فردنیا و آخرت دامن 

 :زیر مطرح شده است

لَّالالا دَعْالالوٌَۀ إِعَنلالالی     ُا تُحْجَالال لَیَّ الْإِجَابَُۀ فَلَالال فَمِنََْ الدُّعَا ُ وَ عَت: »آمده اس  یقدس  یث یدر حد*

 .(3۷3: «  هماندَعْوَُۀ آکِِل الْحَرَامِ

که مال حرام خورده   یفرد  یت آن با من؛ جز دعا: بر شما باد دعا کردن و اجابترجمه
 .دی به من خواهد رس ن یریسا  یاست، دعا

وَ لْیَخْرُجْ   ُهکَسْبَ  یل ْلَُه فَلْیُطَأَنْ یُسْتَجَابَ     أَحَدُکُوْإِ َا أَرَادَلسعم فرمودند: »علیه ا  امام صادا  *

« ِهخَلْقِالال  نٍْد مِالال أَوْ عِنَْدُه مَظْلِمٌَۀ لِأَحَ  یِْه دُعَا ُ عَبٍْد وَ فِی بَطْنِِه حَرَامٌاسِ وَ إِنَّ اللََّه لَا یُرْفَ ُ إِلَنَّالِوِ المِنْ مَظَ
 .(3۲1ان:  هم

 رایاا کنااد، زخود را حعل   برآورده شود، کسب  ش یدعا  بنواهد  از شما  کی: هرترجمه
 .دیآیمن باال نم  یواست به س که در شکمش مال حرام یفرد  یدعا
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 دعا بدون عمل. ۳-۳-۳

و دأب الهی بر ایاان قاارار  رفتااه کااه های مادی و معنوی است نیا میدان اسباب و عللد
ر نظااام ّبیعاات معنوی حاکم د  هایکی از علتعلل جاری شود، یو    سباباس ابر اسامور  

ایاان حقیقاات بااه های مادی نیز باید فراهم شود، روایت ذیاال ر آن علتدعاست، اما در کنا
 .اشاره دارد

 .(31۲«  همان:بِغ َوتَرٍ یعَمَلٍ کَالرَامِ بِغ یالدَّاعِ»*

 ه کمانش زه ندارد.ت کى اسر زنند تی ل مانکند بدون عم:کسى که دعا میترجمه

 ل دوت قسا .4-۳-۳

که مراد روح انسانی است کااه بایسااتی بااه منظور از قلب  دل( جسم صنوبری نیست، بل
کروهات مورد ممافظت قاارار مال صالح و انجام مستمبات و اجتناب از ماع  سیله عبادت،و

ود شاا بب میاست کااه ساا   ت قلب، قساوتوجهی به روح انسانیهای بیبگیرد. یکی از پیامد
 .ددعا مورد اجابت قرار نگیر

« قَالالاسٍ  هْرِ قَلْالال ٍبِظََه عَزّ َوَ جَلَّ لَا یَسْتَجِی ُ دُعَا ً  اللَّ  إِنَّفرمایند: »امام صادا علیه السعم می  *
 .(360 :4، ر1401 کلینی،  

بااا و  یلاا که از روى ساانت د  ىینکند دعاترجمه: بدرستى که خداى عز و جل اجابت  
 شد.مراه بات قلب هاوقس

 اعدم حضور قلب در دع. ۵-۳-۳

لَا یَقْبَُل آمده است: »  زی ن  تیدا باشد. در رواتمام توجه دعاکننده به خ  دیدر هنگام دعا با

 .(314: 93، ر1403و مجلسی،  358«  همان:  لَاٍه ُه عَزَّ وَ جَلَّ دُعَا َ قَلْ ٍلَّال

 .دوشینم  رفتهیدل غافل پذ  ی: دعاجمهتر
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اٍه  بِظَهْرِ قَلْالال ٍ   جَلَّ لَایَسْتَجِی ُ ال دُعَا ًَه عَزَّ وَإِنَّ اللَّ  قُولُیَآمده: »  زی ن  یگرید  تیدر روا  و ال   سالالَ

 .(358: 4، ر1401«  کلینی،  إِجَابَۀ ْل بِقَلْبََِ، ثُوَّ اسْتَیْقِنْ بِالْقْبِفَإِ َا دَعَوْتَ فَأَ

 ن یاا و در ا ردینپذ زدی برخدل غافل  یز رورا که ا  یکس  یدعا  یداوند به راست : خترجمه
 رفتااهیاش کااه پذته باا داشاا  ن ی ق یاز دلت بنواه و سپس دعا کن و   یا کردصورت هر اه دع

 .شودیم

 بت دعااجابه  نانیعدم اطم. ۶-۳-۳

 ندی به اجابت دعا در رساا   نانی که درجه اّم  شودیبرداشت م  ّورن یا  ن،ی شی پ  تیاز روا
ای شااده اساات. باار  اری بس  دی نکته تکک  ن یبر ا  زی ن  اتیوادر ر  به خواسته دعا کننده موثر است.

 .«  همان(بِالْبَاب  حَاجَتَََ نَّ أَنَإِ َا دَعَوْتَ، فَظُآمده »  یکافنمونه در  

 حاجتت را بر آورده شده فرض کن.  یکن یدعا م  یوقت :  ترجمه

 اعدم توجه به آداب و مقدمات دع. ۷-۳-۳

قباال از در خواساات  یساات یباباشد،  د داشتهجوو دیاکه در دعا کردن ب  یاالتععوه بر ح
 السااعمهمی از ّرف ائمااه علاا   دهی رس  یهاهی که با مشاهده ادع  ردی صورت بگ  یاین ی چمقدمه  

 .برد یمقدمات پ  ن یت ابه ضرور  توانیم

و ا اّاعاات کنااد  ر  یاز امام ششم علیه السعم آمده است: »هر کس اوامر اله  یت یروا  در
ن شاارای  کند؛ ایاا  یرا مستجاب م ش یند دعاوند خداا بنوادع  هاتج  و   یبعد او را با شرا

و شکر آن ها را بجااا   یرا متذکر شو  ش یهاو بعد نعمت  ،یعبارتند از: اول خدا را حمد کن 
 و بااه یآور ادیاا بعد  ناهانت را ب ،یاهلل و علیه و آله درود بفرست   لیص  غمبری بعد بر پ  ،یآور
: ۲تااا، ردعاساات  ّبرساای، بیهات و ج  یاشر هان یا ،ییانم استغفار هاآن از و اقرار  هاآن
۲0.) 
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 اتیروا ییمحتوا یبررس. 4-۳

دساات یااافتیم؛  دعااامعصومین علیهم السعم به علل عاادم اجاباات    در روایاتبا جستجو  
دیقی را کااه اپردازیم تا تمامی مصها در روایات مورد بمث میاکنون به واکاوی این علت
 مصااادیق از هریااک.  کناایم  یااابیاند، علتردهفی کمعر  اجابتم از  ائمه علیهم السعم ممرو

 :اند رفته قرار زیر  یهاعلت  دسته در  تملیل  از بعد مذکور

 ۲(اهللالهی)حق فیمصادیق تخلف از تکال. ۳-4-۱

 اقیاا ادکه انسان بر  ردن دارد، عماال صااالح اساات کااه ماصا  ییاز جامالاه عاهادهاا*
در حااق  ریاا خ  یو دعااا  ن یه والاادت باا ممباا   رحاام،صااله    جبات،دارد؛ مانند انجام وا  یفراوان
شااود بنواهااد یااا کسااى  رحم طع ر کسى در دعایش چیزى که موجب قهاست، پس اآن

دعااا   ایکند    ن یرا نفر  نش یکه والد  یکس  ای  ستنموده ا  رحم  عقط  که دعا کند در حالى که
 .د شدمستجاب ننواه  ش یدعا  اند،یاو ناراض  از نش یکه والد  یکند در حال

مااذموم   زیاا ن  اتیاا رواب اساات کااه در  از لهااو و لعاا   زی پره  یاوامر اله  قیمصاد  گریاز د*
مِعْتُ  صدوا آمده اساات: »  ینمونه در امال  یبراست  شمرده شده ا  ولَ اللَّالالِه ص یَقُالالولُرَسالالُ سالالَ

رْبِنَالالاقَیْالْ  هِوُخَا ِقَالَ قُلْنَا بِوَ؟ قَالَ: بِاتل  وَ الْقَْذفُ  یَکُونُ فِی أُمَّتِی الْخَسْ ُ وَ الْمَسْخُ « هِوُ الْخُمُالالورتِ وَ شالالُ
 .(8۲۲: ۲، ر13۷6صدوا،  

 یرادو تهماات در اماات را، اسااتندام کااردن افاا   یگیفرومااا  مسخ وعلت    امبری : پترجمه
 .کنندیم انی شراب ب  دنی را نوش  گرید لی و دل  خوانندیکه آواز م داندیم

ز آنااان اتنلااف  زی ن دنوازنیر مکه ّبل و ّنبو  یافراد  یرده نشدن دعاپس علت برآو 
 .است  یامر اله

کااه هاار  یدر حااال دانناادیم از  ناهان را سبب عدم اجاباات دعااا یسر کی  اتیروا  در
 یهاار  ناااه می خااوانیم لیاا کم ی ونه که در دعااااما همانست ا  یتنلف از امر اله  ی ناه
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کااه   شااوند،یهستند کااه ساابب حاابس دعااا م  زی ناهان ناز    یسر  کیدر بر دارد،    یاجهی نت 
 السعمهی از امام سجاد عل  یت یمشاهده کرد. در روا  توانیم  اتیها را در رواآنز  ا  ییهامونهن

« آمااده اساات: » ناهااانی کااه ساابب الالالدُّعَا  تَحْبِ ُ الَّتِی وبَنُاللَّهُوَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّجملااه »  لیدر ذ
و تاارک ؤمن  ران ماا بااراد  باااّن، نفاااا بااا  یدیاا پل  ت،ی ن  ی: بدهاستن یا  شوندیحبس دعا م

 ن یاا ا واجب، تا آنکااه وقاات آن بگااذرد. فرمااود ا اار یانمازه ری تکخ شان،یاجابت ا  قیصدت
 (.136: 13۷3است«  غفاری، ری ت و  هزی نباشد همانا دعا کار رتر از ن  ن ی ر بموانع د

 گرانیمصادیق ظلم به د. ۲-4-۳

در   ظااالم« ولهااا  حقااوا مااردم، وجااود قیااد »و ه  عیی ظلم و تضاا با در نظر  رفتن علت    *
، 1401 ،یناا ی «  کل...   امْرَأَتِِه وَ هُوَ لَهَالالا ظَالالالِوٌعَا عَلَدَعْوَتُهُوْ: ... وَ رَجٌُل دَثَلَاثٌَۀ تُرَدُّ  عَلَیْهِوْ  ت »روای
در   یماارد  ن ینشدن نفر  ستجابم  لی تواند این مطلب را برساند که دل(، می396و    395:  1ر

شارع قاادرت ّااعا را د. زیرا ظلم باش تواندیمدارد قدرت بر ّعا او  کهن یبا احق زنش  
کااه قاادرت باار خعصااى از او از راه دیگاار ین رد داده است پس نفرین او بر آن زن بااا ابه م

 .تم استو سدارد، ظلم 

 ن یاا ا اتیاز روا یاری مظالم است که در بس ن یتراز بزرگ یکی زی ظلم به پدر و مادر ن  *
از آن آورده  ینمونااه ا  ریاا در ز  انااد. کااه  ردهذکر کدعا    عدم اجابت  یبرا  یلی دل  زی ظلم را ن

 :ه استشد

...  ناااهى کااه ودند: »سالعم نقل شده که آن حضرت فرمحضرت ابى عبد اللَّه علیه ال  از
کنااد عاااا والاادین ب رد شدن دعا و مستجاب نشدنش بوده و هااوا را تیااره و تااار مااىموج
 .(855:  ۲، ر1380صدوا، باشد«  مى

شاادند کااه  یمعرفاا  یاز جملااه افااراد زیاا الیااات ن ان مندیر   روغه،ی، داوالی حکومت   *
که ایاان دسااته بااه صااورت مطلااق منظااور   به تذکر استشود، الزم    یمستجاب نم  شانیدعا
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 ویند حاکم عادل جزء افرادی است که حتماً زیرا روایاتی نیز وجود دارند که مید،  نیستن 
یکاای   زیاا لاام نظ  فاایرو از ّ(  3۲4:  1، ر13۷6  ،شااود  ر.ک؛ صاادواستجاب میدعایش م

ران حکااومتی را در ردیده است، در نتیجااه بایااد والاای و کااار زاازموانع اجابت دعا بیان  
 .ید ظلم در آنها وجود داشته باشده قصورتی مشمول این روایات دانست، ک

باات معرفاای شااده اساات، امااا بااا ممروم از اجا  زی شده، شاعر ن  ادی  اتیاز روا  یکیدر    *
 زیاا ده و شااعر او نشاا   یتلقاا   می حکاا   اتیدر روا  د،یبگو  وکی ن  شعرکه    یشاعر  کهن یتوجه به ا

عرِ لَحِکمَالالًهحکماات خوانااده شااده اساات: » و  ۲۲۷ :8ر، 1351 ،ی«  ر.ک؛ ّوساا إِنَّ مِالالن الشالالل
ه که با قدرت جذب اشعارشان، مردم را ب  ی فت، شاعران  د(؛ بای3۷9:  4، ر1404صدوا،  
خود دانسته و سبب   حی اصماهداف ن  یبرا  یارا ابزو هنر ر  دهندیناصواب سوا م  یممتوا

 ن یاا عماال ا ن یاا بوده است. بنابر ا اتیروا ن یمد نظر ا شوند،یافکار مردم و جامعه مانمراف  
و بااه   ردیاا  یرار ماا ظلم ق  قیمصاد  زحقوا مردم است، ا  عیی ق الناس و تضح  یافراد که نوع
 .بود  اهدخو  ناشیهاباط با پرورد ار و اجابت خواستهدر ارت  یعنوان مانع

باار فاارد بیااان   یناا یاجاباات دعااا وجااود نفرهای عدم  مذکور یکی از علت  اتیادر رو  *
بااه   ن ینفر  یفتد؛ از ّرفا  یتزاحم دعاها اتفاا م  قتی اوست و در حق   ی، که ضد دعا ردید
 ،یفاارد  ن ی چناا   یعابرآورده نشدن د  ی فت علت اصل  توانیم  ظلم است پس   جهی نت   زی جا ن

 ظالم بودن اوست.

 ملبدون ع ادیق دعاصم. ۳-4-۳

امااا   د،یاا آیاز دساات خودشااان باار م  یاوضاعشان کار  اصعح  یکه برا  یافراد  یدعا*
 لیاا کااه بااه دل  یواهد شااد. ماننااد مااردنن  برآورده  کنندیتنها دعا م  یکار  چی بدون انجام ه
نااه در خا  کااهن یا  ایو    دهد؛ینم  ریی ا تغاش روخانه  پردازدیم  ن یبد تنها به نفر  هیداشتن همسا

زنااش را ّااعا دهااد   تواندیفرد مکه    یمورد  ایو    خواهد؛یم  یوزن تعش رته و بدوسنش
 .کندیزنش اقدام م  ن ینفر اما تنها به
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 ایاا اساات  ییبنگاه کار  شا کی یادر نظر عده  ش یای »ن:  اندفته    بایچه ز  یعت یشر  دکتر
و عاشق،   بزرگ و تشنه  روح  یکه برا  یسان است، در حالان  یضعف و تنبل  یجبران کننده

رواز بااه نقطااه مطلااق و صااعود بااه ماااوراء آنچااه است، پ تیابد یمعرار به سو  ش،یای ن  کی
 (.31تا:   شریعتی، بی  باشد« یهست م

 از گناهان یبرخ یضعآثار و. 4-4-۳

آثااار   مشاانص خااود را دارنااد،  یو وضع  یعی از  ناهان آثار ّب   یبرخ  ،یّبق سنت اله
که مردم خودشااان   یو تا وقت   ابدییبروز م  یماعاجت   ای  یفرد  صورت   ناهان به  ن یا  یوضع

ند، آثار آن  ناهان مسااتدام خواهااد بااود و ا اصعح نکنند و دست از اشتباهات خود نکشر
اساات و   یهمااواره جااار  یالهاا   یهاکرد؛ چون سنت  اهدآن را برّرف ننو  اثر  ییدعا  چی ه
 خااود مااردم کااهر آندهد، مگ ریی غار نگرفته است که سنت خود را تقر  ن یخداوند بر ا  یبنا
 دهاادیانجااام ما ر یکار اشتباه یفرد  ی(. وقت ۲3و الفتحن  6۲دهند ر.ک؛ االحزابن  ریی تغ  را
و اصااعح خااود بپااردازد؛ مااثًع  وشر رییاا تغ به کهآنگر دهد مپس  زی تاوان آن کار را ن  دیبا

 ن ی باا  ار فساد و ازرو لی که به دل شودیم ن یکارش ا  جهی نت   کندیکه امر به معروف نم  یفرد
 ااان بزر یبااا دعااا یو بر اثر آن حت   شوندیسل  مرفتن اتماد افراد جامعه اشرار بر جامعه م

امر به معروف و   امعهه دوباره در آن جآنکدر جامعه اتفاا ننواهد افتاد. مگر    یاصعح  زی ن
اشااد، کاارده ب یر وظایف خود سهل انگارد دکه فر  یدر مواقع  ای  رد؛ی از منکر انجام    ینه

باار  یداده است اما شاهد و  ااواه  یبه فرد  ینمونه وام  ی. برادیار خود را خواهد دتاوان ک
و   ناادهفاارد وام ده  ن ینفرد،  را که از او  رفته است انکار کن   یزی چ، ا ر آن فرد  آن نگرفته

داشااته  یمااال یفاارد یوقتاا  ن ی به دست آوردن مالش اجابت ننواهد شد. هم چن  یدعا برا  ای
از دساات  خاارر کااردن، آن مااال را  مااوردینادرست و اسراف و باستفاده    لی لاست اما به د

 یفقاار و ناادار  رایاا برآورده ننواهد شد ز  ش یدعا  اهد،بنو  یدهد و دوباره از خداوند روز
 عمل خودش است.  جهی نت 
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 گیریتیجهن

شااود. می جااادیانعی ادعا یکی از اسباب این عالم است که  اهی در اجاباات آن مااو.  1
 در دیگااری اسااباب بااا ساابب ایاان   مواقعی  در  اما  است،ابت دادهی اجند وعدها رچه خداو

 .یابندمی  غلبه دعا بر دیگر  هایسبب و  یردمی  قرار  تعارض

عاادم اسااتمرار  ،یحقوا اله عیی عبارتند از: تض اتیعا در روان دبر آورده نشد  لیدال  .۲
ر قلب دل، عدم حضو  دعا بدون عمل، قساوت  گران،یا دحقو  عیی دعا در همه حاالت، تض

یاان توجه به آداب و مقاادمات دعااا. بااا دانسااتن ا به اجابت دعا و عدم  نانی در دعا، عدم اّم
 کننااد،ز اجابت دعااا معرفاای ماایم ارا ممرو  یکه افراد  یندالس  حی مطلب فهم روایات صم

 .شودمی آسان

اجاباات  د،کنن یم  ن یرا نفر  نشانیوالد  ای  ،کنندیکه در قطع رحم دعا م  یافراد  یدعا.  3
 ن یتااراز مهم  یکی  رایدم است، زحقوا خداوند و حقوا مر  عیی شود، علت آن در تض-ینم

 .است  شانیو خو ن یحق والد  یحقوا اله

 دیاا با یدر تنلااف از اماار الهاا  زیاا آالت لهو و لعب را ن  اننوازند یعدم اجابت دعا .4
 .جست

کننااد یل تنها دعا مهستند که بدون عم اجابت، کسانیاز  ن ی های دیگر ممروم روه.  5
 اار خااود اکااه  شوند با این به اسباب غیبی متوسل میشان تنها  که برای اصعح اوضاعیا این 

نایی خودشان به نتیجه برسند و در کنااارش تواتوانند با اسباب مادی و  وارد عمل بشوند می
 ن یرا نفاار  که زنش   ی: فردشوندیافراد م  ن یا روه شامل    ن یمدد بگیرند. ا  زامور غیبی نی از  
کسااب  یکه بدون تااعش باارا  یفرد  ای،  قادر است او را ّعا دهد  کهن یبا وجود ا  کندیم

 و  اسااتدساات داده  از  خود امااوالش را  ری در مصرف و سوء تدب  یرو  ادهیل و زع ح  یروز
وش خانااه، کااه بااا وجااود قاادرت فاار یفرد ن ی چن دهد، هم  یخداوند به او روز  کندیم  دعا

 .کندیم ن یخود را نفر  یةهمسا
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 یمالیااات، از جملااه افااراد  والاای حکااومتی، داروغااه،  یرنااد ان  ات،یاساس روا  بر.  6
بااه صااورت ته  فاات ایاان دساا  دیاامر ب ن یدر علت ا شود،یمستجاب نم  ناشیهستند که دعا

د ظلاام مطلق منظور نیستند، آن دسته از والیان و کار زاران حکومتی مدنظر هستند کااه قیاا 
 .در آنها وجود دارد

امااا بااا   ردد،ینممستجاب  شانیدعا که اندشده یمعرف یجزو افرادر چه شاعران ا .  ۷
 ن یاا شااامل ا   ردناادیماا کااه ساابب انمااراف جامعااه    یتنها شاعران  ،یتوجه به معارف اسعم

 .حقوا مردم و خداوند دانست  عیی در تض دیبا زی را ن تی ممروم  ن یعلت ا شوند،یم  تیروا

ودشان است و سنت الهی نیااز باار خطای  ذشته خشان نتیجه عمل  ای نیز مشکلعده.  8
 یر فاارد شااود، دنیا  ریبان  ن یک سری از اشتباهات در همی   ةاست که نتیجاین قرار  رفته  

 بایااد  مااواردی  در.  کناادنماای  رحاام  صله  که  فردی  یا  استشدهین  مانند فردی که عاا والد
 وقااوع به ایتا واقعهسباب ّبیعی دیگر نیز فراهم شود ا  و  شود  ّی  مشکل  آن  زمانی  پروسه
 .بپیوندد

کااه  ید فاات افاارا تااوانیماا  د،یاا جد قیت دعااا باار مصااادعدم اجاباا   لیدال  قی . با تطب 9
 .شودینم استآمده اتیوار رکه د  یمنمصر به موارد  شودیمستجاب نم شانیدعا

 

 نوشتپی
 زم،ییهناادو  زم،یبااود   ییایآساا   نایاا اد  شاابه  در  بلکااه  ،یماا یهابرا  انیاد  در  تنها  نه  1

 شاااهد انتویم نوظهور یهافرقه و کاذب انیاد زین و( زمیزرتشت  زم،ینتوئیش  زم،ییتائو

 ،ینیحساا  ینجااات ک؛.ر بااود  ذکاار  و  ورد  ریاا نظ  یخااوان  دعا  هیشب  یاسممر  و  مناسک

139۲  :38، 51-5۲). 
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 خداونااد،  بااا  انسااان  رابطااه  در  اول  جنبااه  در:  اناادتوجااه  قابل  هجنب  دو  از  ناهان   ۲

 ،یانسااان  تعااامعت  جنبااه  از  امااا  شااود،یماا   ممسوب  اهلل   حق  از  تنلف  هان نا  یتمام

 از یبرخ لیدل نیهم به شود،یم همراه زین  مردم حقوا عییتض با نهاا ن  نیا  از  یخبر

 .دارند راکاشت زین الناسقح اب درنی یم قرار اهلل  حق در که ظالمم

 و مآخذ ابعنم

 و.قرآن کری

اى. چاااد مد باقر کماارهمم. ترجمه یامالش(. 13۷6ی.   صدوا(، مممد بن علابن بابویه  
 .چیششم. تهران: کتاب

. ترجمه مممد جااواد ذهنااى علل الشرات   ش(.  1380 .  ____________________
 .. چاد اول. قم: مؤمنین تهرانى

اد دوم. قاام: . چاا هیالالالفق حضالالرهیمالالن ال .  ا(1404 . ____________________
 .قم  یف  هی حوزه العلم  یف  ن ی رسجماعه المد

اه شااگاندتشااارات ن: ان. تهاارارجالال ابالن داودا(. 1383.  یباان علاا  ساان ح ،یداود حل  ابن 
 .تهران

اى. چاااد مممااد باااقر کمااره. ترجمااه تح  العقالولش(. 13۷6، حسن بن علی.  شعبه  ابن 
 .بچیکتان:اشم. تهرش
 .انی لی : مؤسسه اسماع. قمیرجال ابن الغضاتر ا(.1364.  ن ی احمد بن حس ،یغضائر  ابن 
قاام:  .یرجالالال العغمالاله الحلالالا(. 1411.  یباان علاا  وساافیحساان باان  ،یمطهاار حلاا  اباان 

 .ئرادارالذخ
 .ت: دار صادر. چاد سوم. بیرولسان العرب ا(. 1414مکرم.   منظور، مممد بن   ابن 
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. مصاار: ا یات االصالفو طبقال  ا یالاالول  هیالحلا(.  1351ن عبداهلل.  د بحما  می نع  یاب  ،یاصبهان
  .السعادهو مطبعه    یه النانجمکتب 

 .۲03 . شمارهیرهنگف هانیمجله کش(. »دعا، قضا و قدر«.  138۲کاظم.    کن،بازاف
 .ری کب  ری . چاد اول. تهران: امقرآن صاعدش(. 1368.  رضای عل  برازش،
 عباادالقادر عطاااء. چاااد اول.  یمصااطف   قیاا . تمق دغالداب  خیتار(.  ا141۷.  بی خط  ،یبغداد
 .هی : دارالکتب العلمروتی ب
 .ن ی چاد اول. قم: جامعه مدرس. موس الرجالقاا(.  1419.  یمممد تق   ،یتستر
 حی . تصاامعهیمساتل الشر  لیتحص  یإل  عهیوساتل الشا(.  1104   بن حسن.مممد    ،یعامل  حر

 .یالتراث العرب  اء ی اح :روتی ب  . چاد چهارم.یرازی ش  یربان  می عبدالرح
 .عهی م: مرکز نشر آثار ش. قثیمعجو رجال الحد(. ا1410ابوالقاسم.    ،ییخو
 .رران: صد. تهنالقرآ ریتفس یانوار العرفان فش(.  13۷5پناه، ابوالفضل.   داور
تمقیق صاافوان  .المفردات فی غری  القرآنا(. 141۲ن مممد.  اصفهانی، حسین ب  غبرا

 .الدار الشامیهروت: دار العلم بی  ل.و. چاد اعدنان داودی
 .جا ی. بشیایه نفلسفتا(.   .  بییلع  ،یعت یشر

. ترجمااه علاای جعفااری. چاااد نهالج البغغاله. ش(1385لرضی، مممد بن حسین.  ا  شریف
 .نشر فرهن  اسعمیر  فت دهران:   هارم.چ
شارات انت : ن. تهرایباقر ری م می . ترجمه ابراهمکارم االخغقتا(.  حسن بن فضل.  بی  ،یّبرس

 .یفرهاد
ارات . نجااف: انتشاا یالطوسال خیرجالال الشالا(. 1381ن.  جعفر مممد بن حس  یاب  ،یوسّ

 .هیدری ح
 .هیتضوالمر  . نجف: المکتبهالفهرستتا(.   بی. __________________
جا:  ی. بیمممدباقر بهبود حی . تصمالمبسوطش(.  1351 .  __________________

 .هیرجعف الرآثا  اء ی الح  هیمکتبه المرتضو
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 .50. شماره همجله مشکودعا«.   رامونی پ یش(. »بمث 13۷5د رضا.  ممم  ،ییعطا
 .. چاد اول. مشهد: آستان قدسشیاین نییآش(.  13۷3.  می ابراه  ،یغفار
 .. چاد دوم. قم: انتشارات هجرتینکتاب العا(. 1410  د.حمالیل بن  خ  دی،فراهی 

 .االسعمیه  لکتبتهران: دارام. شش . چادآنقاموس قرش(. 13۷1اکبر.    علی  قرشی،
 .ت دانشگاه مشهد. مشهد: انتشارایکشرجال الش(. 1348عمر.    مممد بن   ،یکش
. چاد سوم. یرفاغاکبر    یعل  حی . تصمیالکافا(.   1401.  عقوبیمممد بن    ،یراز  ین ی کل

 .للمطبوعات  دارالتعارف  –دار صعب : روتی ب
اهلل . ترجمااه حشاامتبالادۀمقامات الع یف دۀاالسع  انیبش(.   13۷۲سلطان مممد.    ،ی ناباد
 .ورن امی تهران: دانشگاه پ .یاضیر
: وتریاا . بجامعۀ الدرر اخبار االتماله االطهالاربحاراالنوار الا(. 1403قر.  مممد بااا  ،یمجلس
 .لوفاء ا

 .. قم: اسماعیلیانلوام  صاحبقرانی(.  ا1414مممد تقی.    ،سیجلم
 .قتی تهران: حق . رکود ای شرفتیل پامعدعا .  ش(1351مممد.    ،یکرمان  یومصطف 

. تهااران: بنگاااه ترجمااه و یوکلمات القرآن الکر  التحقیق فیش(.  1360ن.  حس  مصطفوی،
 .ر کتابنش
 .هران: صدرات. ومس. مطهریآثار مجموعهش(. 1385.  یمرتض ،یمطهر
 ری ا موثر، مستمر، فر  ین ید-یاعکنش اجتم  کیش(. »دعا:  139۲مممود.    ،ین ی حس  ینجات
 .1. ش رانیدر ا یتماعاج قات یمطالعات و تحق(«.  یدعا پژوه  اتی دبا  لی لم ت

 .ن ی انتشارات جامعه مدرس . قم:یرجال النجاشا(. 140۷  .یاحمد بن عل  ،یجاشن


