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چکیده
دعا یکی از اسباب معنوی در عالم است ،اماا ااهی در اجابات آن ماوانعی ایجااد میشاود و عادهای از
اجابت دعایشان ممروم می ردند .مقاله حاضر با روشی توصیفی-تطبیقی روایات مربوط به عدم اجابات
دعا را بررسی کردهاست .این روایات روهای از افاراد را ناام میبارد کاه دعایشاان ماورد اجابات قارار
نمی یرد؛ که عبارتند از :عریف والی حکومت) ،عشار یرنده مالیات) ،داروغه ،صاحب ّبل و ّنبور،
شاعر ،کسی که زنش را نفرین میکند در حالی که میتواند او را ّعا دهد ،فاردی کاه همساایهاش را
نفرین میکند در حالی که میتواند خانهاش را تغییر دهد ،فردی که پولش را بدون رفتن شااهد قارض
داده و پولش را خوردهاند ،کسی که بدون تعش از خدا روزی میخواهاد ،کسای کاه در قطاع رحام و
علیه والدینش دعا کند .علتهای عدم اجابت دعا نیز در روایات دیگاری آمدهاسات ،کاه باا انطبااا آن
علتها با روایات مورد بمث ،علت استثناء شدن این افراد مشنص می اردد؛ کاه شاامل ظلام ،تنبلای و
تنلف این افراد از عوامال الهای اسات .اینهاا تنهاا نموناهای از مصاادیق فراوانای هساتند کاه دعایشاان
مستجاب نمیشود و ععوه بر اینها میتوان مصادیق دیگری نیز برای این روه ذکر کرد.

واژگان کلیدی :دعا ،استجابت ،روایات ،قرآن ،محرومیت از اجابت.

نویسنده مسئول) Email: masom.ghadi@yahoo.com
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مقدمه
دعا رابطه عاشقانه منلوا با خالق است ،دعا کیفیت ،روح و معنا به زنااد ی میبنشااد
و عمیقترین الیه روح انسان را با حقیقت هسااتی پیونااد میدهااد .اهمیات نیاایش و دعااا را
میتوان از آیاتی فهمید که خود به صااورت دعااا آمادهانااد ر.ک؛ بقاارهن،۲50 ،۲01 ،۲00
 ۲86و آل عمرانن 194 ،193 ،16 ،8و ابراهیمن ،)41ععوه برآن آیاتی نیز در قرآن وجااود
دارد که امر به دعا کردهاند ر.ک؛ بقرهن 186و غافرن .)60حقیقت دعا چیزی غیر از توجه
کردن فرد ناقص به کمال مطلق و احساس نیاز و فقر و وابستگی به او نیست .مسااله دعااا و
باور به استجابت برخی از دعاها از مسائل پذیرفته شدهی همااه ادیاان شااناخته شاادهاساات،1
بازتاب ایان مساائله را مایتااوان در مناجااات حضاارت زکریاا ع) ،حضاارت عیسای ع) و
پیشوایان سایر ادیان ،در قرآن مشاهده کرد ر.ک :مریمن ۷-5و مائدهن )114بلکه با رجوع
انسااانهااا بااه پرورد ااار در زمااان خطاارات و نااا امیادی از همااه کااس و همااهچیاز ر.ک؛
عنکبوتن 65و زمرن 8و لقمانن ،)3۲میتوان ادعا کرد هر انسانی در فطاارت و درون خااود
به خواستن و دعا از او باور دارد.
آثار فراوانی درمورد دعا تکلیف شدهاست؛ از جمله این آثار مفتاح الفعح شیخ بهااائی،
عده الداعی ابن فهد حلی ،قوت القلب ابو ّالب مکی ،اقبال ساید باان ّاااووس ،نااور علای
نور در ذکر ذاکر و مااذکور ععمااه حساان زاده آملای نمونااهای از ایان آثااار اساات کااه بااه
حقیقت دعا و شرای و لوازم دعا پرداختهاند .در برخی از آثار پژوهشای نیاز از جنبااههااای
فلسفی به رابطه ارادة الهی ،قانون علیت و قضا و قدر ،با اجابت دعا پرداخته شدهاساات کااه
از جمله این آثار میتوان به مقاالت «تکثیر دعا در نظام آفرینش از منظر سه فیلسااوف اباان
سینا و معصدرا و ععمه ّباّبااائی)» ساااجدی و زارع )1393 :و «بررسای و نقااد دیاد اه
ونسان برومر در باب تعارض دعا و نظام عالم با تکیه بر آرای ععمااه ّباّبااائی» میباادی و
کوچنانی )1390:اشاره کرد.
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ا رچه در آثار برخی از ممققان ،از دالیل عدم اجابت دعا ،مطالبی بیان شدهاساات امااا
در باب دعا روایاتی وجود دارند که افراد و اقشار خاصای را از قااانون کلای اجاباات دعااا،
ممروم دانستهاند؛ قانون کلی اجابت دعا از آیاتی مانند ﴿وَ إِ ا سَأَلَََ عِبادِی عَنلی فَإِنلی قَرِیالال ٌ
داعِ إِ ا دَعانِ فَلْیَسْتَجِیبُوا لِی﴾
أُجِی ُ دَعْوَ َۀ ال َّ

بقرهن  )186یعنی «و هنگامى که بنااد ان ماان ،از

تو در باره من سؤال کنند ،بگو ):من نزدیکم! دعاااى دعااا کننااده را ،بااه هنگااامى کااه ماارا
مىخواند ،پاسخ مى

ویم»؛ و ﴿اُدعُونِی اَستَجِ

لَکُو﴾

غافرن )60یعنی «بنوانید مرا تا اجاباات

کنم شما را» به دست میآید؛ این سااؤال پایش مایآیاد کااه افااراد اسااتثنا شااده دارای چااه
ویژ ی و خصلتی بودند ،تا آن ویژ ی را بتوان دلیل اصلی ممرومیت از آنها دانست.
این مقاله در جستجوی معرفی این افراد است تا با رویکرد روایی دلیل ایان ممرومیات
از اجابت ،کشف ردد .یکی از فوائد و نتایب این پژوهش ،این خواهد بود کااه ممارومین
از اجابت ،منمصر در موارد مذکور نگردد و با تطبیق دالیل بر مصادیق جدید ،روههااا و
افرادی که در این جمع قرار می یرند توسعه یابند .برای ایان منظااور بعااد از تبیاین معنااای
اجابت دعا ،روایاتی که به معرفی ممرومین از اجابت دعا میپردازند ،عرضه می ردند؛ با
بررسی اسناد این روایات ،میزان اعتبار سندی آنها بیان میشااود؛ در ادامااه بااا جسااتجو در
آثار روایی شیعه دالیل عدم اجابت دعا استنرار می ردد و در نهایت با تطبیق این دالیل
بر روایات مورد نظر این پژوهش ،دلیل عدم اجابت درخواست آنها در بار اه الهی تبیااین
خواهد شد.

 .۱معناشناسی اجابت و استجابت
اجابت و استجابت ،در لغت از ریشه «جوب» به معنای بریدن اساات ر.ک؛ فراهیاادی،
 ،1410ر 19۲ :6و راغب ،141۲ ،ر)۲10 :1؛ اجابت در واقع بریدن و پایان دادن به سنن
و درخواست وینده است ،در حقیقاات خداونااد بااا اعطاااء مطلااوب ساانن سااائل را قطااع
میکنااد ر.ک؛ قرشاای ،13۷1 ،ر .)86 :۲وینااد« :اسااتجابت» بااه معنااای «اجاباات» اساات
ر.ک؛ ابن منظور ،1414 ،ر ۲83 :1و راغب ،141۲ ،ر )۲10 :1و حقیقت آن مهیااا شاادن
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برای جواب است ،ولی چون مهیا شدن در اغلب موارد جدای از اجابت نیست ،اجابات را
نیز استجابت معنا کردهاند ر.ک؛ راغب ،141۲ ،ر )۲10 :1و فتهاند :عطا کااردن چیاازی
بعد از ّلب و درخواست آن استجابت و اجابت نامیااده میشااود و در اصالِ ایاان دو واژه،
قبول و حاصل شدن مراد نهفته است ر.ک؛ مصطفوی ،1360 ،ر.)136 :۲
اما برای یافتن معنای اصطعحی «اجابت» و «استجابت» مناساابترین روش مراجعااه بااه
احادیث است برای نمونه ،در سننان امیرالمؤمنین علیهالسعم آمدهاست« :بسا باشد چیازی
که از خدا مسکلت نمایی ولی آن خواسته به تو داده نمایشاود ،ولای در مقاباال بهتاار از آن
خواسته یا در این دنیا یا در آخرت نصیبت میشااود ،یاا آن خواسااته بااه جهاات آنچااه کااه
برای تو بهتر است از تااو باار می ردد ....اااهی اجاباات دعااا باارای بزر تاار نمااودن پاااداش
دعاکننده و فراوان بودن عطای آرزو کننااده بااه تااکخیر مای افتااد» ر.ک؛ شااریفالرضاای،
 ،834 :1385ن .)31روایت دیگری نیز از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله رسایدهاساات کااه
ل لَالال ُه فِالالی
دعَا ٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَ ُه إِمَّالالا أَنْ یُعَجلالال ُ
دعُو اللَّ َه بِ ُ
دعَا َ مُخُ الْعِبَادَ ِۀ وَ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ یَ ْ
فرمودند« :ال ُّ
ل لَ ُه فِی الْآخِرَ ِۀ وَ إِمَّا أَنْ یُکَفلرَ عَن ُه مِن
دنْیَا أَوْ یُؤَجل ُ
ال ُّ

ُنُوبِ ِه بِقَ ْدرِ مَالالا دَعَالالا مَالالا لَالالوْ یَالال ْدعُ بِمَالالأْثَو» حاار

عاملی ،1104 ،ر ،)۲۷ :۷یعنی وقتی مؤمنی دعا میکند یا در دنیاا بااه او داده میشااود و یاا
در آخرت ،و یا به اندازهای که دعا میکند از ناهانش کم میشود.
همانّور که فتهاند ،اجابت دعااا غیاار از باارآوردن حاجااات اساات ،زیاارا مقصااود از
استجابت چنانکه از اخبار و آیات استفاده میشود این است کااه ،هنگااامی کااه بنااده روى
دل بسوى بىنیاز مطلق ردانید و از وى چیزى را درخواست نمود او نیز باه لطااف و کاارم
تفضال
خداوندیش او را مىپذیرد و جواب مااىدهاد ،لاایکن عطاااى مااورد درخواساات او ال
دیگرى است که منوط به مصلمت و حکمت است ر.ک؛ داورپناااه ،13۷5 ،ر )490 :3و
اهی نیز تکخیرهای ّوالنی مدت در رسیدن به مورد دعا روی میدهد که ایان بااه معنااای
این نیست که در اجابت تکخیر افتادهاست ،بلکه ممکن است دعا مستجاب شده باشااد ولای
ظهور آثار آن به خاّر یک سلسله مصالح ،مدالتی به تکخیر افتد؛ چنانچااه در تفسایر فتااار

سراج منیر؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۴بهار ۱۳9۸
خدای تعالی ﴿قَد أُجِیبَتْ دَعْوَتُکُما﴾

9۱

یونسن )89که خدا به موسی و هارون کااه دعااا کردنااد:

«پرورد ارا اموال ایشان فرعون و یارانش) را تباه ساز» خطاب فرمود« :همانااا دعاای شاما
مستجاب شد» ،در حدیث آمده است که میان این خطاب و میاان غاارا فرعااون و نااابودی
پیروانش چهل سال فاصااله بااود ر.ک؛ کلیناای ،1401 ،ر 398 :4و نابااادی ،13۷۲ ،ر:6
.)414

 .۲اهداف دعا
ا ر چه در فرهن

قرآنی ،دعا و اجابت معزم هم هستند انبیاان  ،84-83یاونسن -88

 ،)89اما هدف اصلی دعا اجابت نیست؛ در نوشااتههااای دکتاار شاریعتی آماادهاساات« :دعااا
کردن یعنی خواستن و تکرار خواسااتها؛ نیازهااا همچااون شااعار و تلقاین اصااول اعتقاادی
است؛ همچون با تازیانه نیایش ،زنده نگه داشتن درخواستها و ایدهآلهای مقاادس انسااان
است ،برای اینکه روح در بند مادیات و روزمر ی و ابتذال نماند» شریعتی ،بیتا .)30 :بااا
دعا ارتباط بیواسطه بین بنده و خالق برقرار می ردد ،با اسااتمرار ایان ارتباااط ،مؤانساات و
قرب حاصل میشود.
دخُلُونَ
با توجه به آیة ﴿وَ قالَ رَبُّکُوُ ادْعُونِی أَسْتَجِ ْ لَکُوْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَکْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِی َسالالیَ ْ
جَهَنَّوَ داخِرِین﴾

غافرن )60خود دعا موضوعیت دارد ،یعنی سرپیچی کردن از این امر الهی،

نشان از تکبر بنده است که نتیجهاش دخول در آتش خواهد بود .بااا ایان وجااود ،یکای از
اهداف دعا ،اثبات تواضع بنده در مقابل خالق است ،زیرا دعا از این حقیقت خبر مایدهااد
که بنده در تکامل حیات خویش و برّرف کردن تمامی نیازهایش ،نیازمند قاادرت مطلااق
خالق خود است ،در حقیقت دعا نمایش دائمی فقر بنده در مقابل خالق است.
برخی از اهداف دعا ،در زمان تکخیر در اجابت آن بروز مییابد ،در این موارد خداوند
برای پرورش روح توحید و میراندن تکباار ،دعااای بناده ممبااوب را بااه تااکخیر مای اناادازد
ر.ک؛ باارازش .)65 :1368 ،از اهااداف و فوایاد دیگاار دعااا مایتااوان بااه آرامااش روح و
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اّمینان قلب ،برّرف شدن نگرانیها و اضطرابها ،ارتباط مغز و فکاار نیاایش ر بااا مباادأ
بینهایات علاام و قاادرت آفریاد ار ،و تشاانیص راه صااواب از خطااا اشااره کارد ر.ک؛
مصطفوی کرمانی 1۲5 :1351 ،و  .)1۷۷شاید بتوان هدف اصلی دعا را همسااان بااا هاادف
عبادت رفت ،یعنی تقرب به خدا و ذکر و یاد خدا که نتیجهاش میتواند تمامی مااوارد و
فوایدی باشد که در باال بیان ردید.

 .۳عدم استجابت دعا
بر اساس روایات ،از بین افرادی که حاجت به در اه الهی میبرنااد ،تعاادادی دعایشااان
به سوی خودشان بر ردانده میشود و از اجابت ممروم میشوند ،این افراد از قانون کلای
اجابت دعا ،تنصیص میخورند .برای اینکه بدانیم به چه علت دعای ایان عااده باارآورده
نمیشود ،ابتدا به بیان روایاتی میپردازیم که افراد ممروم از اجابت را معرفای مایکننااد و
سپس برای بررسی و ریشهیابی علت این تنصیص ،از روایااتی دیگاار کمااک می یاریم،
روایاتی که علت و خصلتهایی را بیان میکنند ،که به سبب آنها دعا بر آورده نمیشود.

 .۱-۳انواع روایات
در روایات زیر نام افراد و روههایی برده شده که ،دعایشان مستجاب نمایشااود ،ایاان
روایات در سه دسته جای می یرند:

 .۱-۱-۳روایات دسته اول
حضرت علی علیهالسعم در نهبالبعغه هفت روه شغلی را نااام میباارد کااه دعایشااان
مستجاب نمیشود .برای این روایت مسااتنداتی در سااایر منااابع نیااز وجااود دارد .ایاان افااراد
شامل :والی حکومت ،داروغه ،شاعر ،یرنده خرار و مالیات و صاحب ّنبور و ّبلاند.
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د خَالالرَجَ مِالالنْ
ن نَوْفٍ الْ َبکَالِیِّ قَالَ« :رَأَیْتُ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ (علیه السغم) َاتَ لَیْلَ ٍۀ وَ قَ ْ
الف .وَ عَ ْ
ل فَقَالالالَ
ذ ِه السَّاعَ ِۀ مِالالنَ اللَّیْالال ِ
ل هَ ِ
فِرَاشِ ِه فَنَظَرَ [إِلَ ] فِی النُّجُومِ فَقَالَ  ...یَا نَوْفُ إِنَّ دَاوُدَ ع قَامَ فِی مِثْ ِ
صالالاحِ َ عَرْطَبَالال ٍۀ َو
د إِلَّا اسْتُجِی َ لَ ُه إِلَّا أَنْ یَکُونَ عَشَّاراً أَوْ عَرِیفاً أَوْ شُرْطِیّاً أَوْ َ
دعُو فِیهَا عَبْ ٌ
إِنَّهَا لَسَاعَ ٌۀ لَا یَ ْ
ل وَ [الْکُوبَۀَ] الْکَوْبَالال َۀ
ل أَیْضاً إِنَّ الْعَرْطَبَ َۀ الطَّبْ ُ
د قِی َ
ل وَ قَ ْ
هِیَ الطُّنْبُورُ أَوْ صَاحِ َ [کُوبَۀٍ] کَوْبَۀوَ هِیَ الطَّبْ ُ

الطُّنْبُور» شریف الرضی ،1014 :1385 ،ح.)104
ن عَ ْبادِ الْاکَعْلَى
ن مُمَمَّدٍ الْمُسْلِیِّ عَ ْ
ن الرَّبِیعِ بْ ِ
ن نُوحٍ عَ ِ
ن أَیُّوبَ بْ ِ
ن سَعْدٍ عَ ْ
ن أَبِیهِ عَ ْ
ب .وَ عَ ْ
ن علیه السعم فِی حَدِیثٍ قَالَ « ...فَإِنَّ نَبِیَّ اللَّ ِه خَرَجَ َاتَ لَیْلَالال ٍۀ فَنَظَالالرَ
ن أَمِیرِ الْمُؤْمِنِی َ
ن نَوْفٍ عَ ْ
عَ ْ
إِلَ

السَّمَا ِ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا السَّاعَ ُۀ الَّتِی لَا تُرَدُّ فِیهَا دَعْوَ ٌۀ إِلَّا دَعْوَ ُۀ عَرِی ٍ أَوْ دَعْوَ ُۀ شَاعِرٍ أَوْ دَعْوَ ُۀ عَاشِرٍ أَوْ

شُرْطِیٍّ أَوْ صَاحِ ِ عَرْطَبَ ٍۀ أَوْ صَاحِ

ِ کُوبَۀ» حرعاملی1104 ،ا ،.ر.)315 :1۷

 .۲-۱-۳روایات دسته دوم
دستهای از روایات نیاز موجودنااد کااه تعااداد دیگااری از افااراد را معرفاای میکنااد کااه
ممروم از اجابتاند؛ این افراد عبارتند از :مردى که پدر و مااادرش را نفاارین کنااد ،مااردى
کااه در خانااه نشسااته و می ویااد :پرورد ااارا بااه ماان روزى بااده و دنبااال تمصاایل روزى
نماایرود ،مااردى کااه همساارش را نفاارین کنااد ،و مااردى کااه دع اایش بری ادن از اقااوام و
قطعرحاام اساات ،آن مااردى اساات کااه خداونااد مااالى بااه او بدهااد و آن را در غیار مااورد
شایستهاش خرر کند ،سپس بگوید :خدایا به من روزی بااده ،مااردى کااه همسااایه خااود را
نفرین کند ،مردى که مالى را بدون شاااهد و ااواه بااه دیگارى وام دهااد و بااراى دریافاات
ّلبش از ماادیون منکاار ،بااه در اااه خداونااد متعااال رو آورد و از او اسااتمداد جویااد .ایان
مضامین در روایات زیر مطرح شدهاست:
دعُو عَلَالال
ل یَالال ْ
الف ...« .جَا َ عَنِ النَّبِیل ص أَنَّ أَصْنَافاً مِنْ أُمَّتِی لَا ی ُْسالالتَجَابُ لَهُالالوْ دُعَالالامُهُوْ رَجُالال ٌ
ل
د جَعَ َ
دعُو عَلَ امْرَأَتِ ِه وَ قَ ْ
ل یَ ْ
د عَلَیْ ِه وَ رَجُ ٌ
دعُو عَلَ غَرِیوٍ َهَ َ لَ ُه بِمَالٍ وَ لَوْ یُشْهِ ْ
ل یَ ْ
دیْ ِه وَ رَجُ ٌ
وَالِ َ
د فِی الْبَیْتِ وَ یَقُولُ یَا رَبل ارْ ُقْنِی وَ لَا یَخْالالرُجُ یَطْلُالال ُ الالالرل ْقَ  ...وَ
ل یَقْعُ ُ
د ِه وَ رَجُ ٌ
اللَّ ُهتَخْلِیَ َۀ سَبِیلِهَا بِیَ ِ
دعُو یَا رَبل ارْ
ل یَ ْ
ل رَ َقَ ُه اللَّ ُه مَالًا کَثِیراً فَأَنْفَقَ ُه ثُوَّ أَقْبَ َ
رَجُ ٌ

شعبه حرانی 350 :1363 ،و .)351

ل یَ ْدعُو فِی قَطِیعَ ِۀ رَحِوٍ» اباان
ُقْنِی  ...وَ رَجُ ٌ
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ن
ن الْوَلِیادِ بْا ِ
ن مُنْتَارٍ ،عَ ِ
ن بْ ِ
ن حُسَ ْی ِ
ن عِیسى ،عَ ْ
ن حَمَّادِ بْ ِ
ن أَبِیهِ ،عَ ْ
ن إِبْرَاهِیمَ ،عَ ْ
ب .عَلِیُّ بْ ُ
صَبِیحٍ:
ن أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ علیه السعم ،قَاالَ ...« :وَ لکِنْ أَخْش
عَ ْ

ذینَ لَای ُْسالالتَجَابُ
د الثَّلَاثَ ِۀ الَّ ِ
أَنْنَکُونَ کَأَحَ ِ

ل
ل أَعْطَا ُه اللَّ ُه مَالًا ،فَأَنْفَقَ ُه فِی غَیْرِ حَقلهِ ،ثُوَّ قَالَ :اللَّهُوَّ ارْ ُقْنِی ،فَلَا یُسْتَجَابُ لَالالهُ؛ وَ رَجُالال ٌ
لَهُوْ دَعْوَۀٌ :رَجُ ٌ
دعُو عَل جَارِهِ ،وَ
ل یَ ْ
ل -أَمْرَهَا إِلَیْهِ؛ وَ رَجُ ٌ
ل اللَّ ُه -عَزَّ وَ جَ َّ
د جَعَ َ
دعُو عَلَ امْرَأَتِ ِه أَنْ یُرِیحَ ُه مِنْهَا ،وَ قَ ْ
یَ ْ
ل إِل
ل -لَ ُه السَّبِی َ
ل اللَّ ُه -عَزَّ وَ جَ َّ
د جَعَ َ
قَ ْ

أَنْ یَتَحَوَّلَ عَالالنْ جِالالوَارِهِ ،وَ یَبِیالال

َ دَارَ ُه» کلیناای،1401 ،

ر 393 :4و .)394
ن
ن عَ ْبادِ اللَّاهِ بْا ِ
َضاالٍ ،عَا ْ
ن ف َّ
ن ابْا ِ
ن عَ ْبادِ الْجَ َّباارِ ،عَا ِ
ن مُمَمَّدِ بْا ِ
ر .أَبُو عَلِیٍّ الْکَشْعَرِیُّ ،عَ ْ
ن إِبْرَاهِیمَ:
ن جَعْ َفرِ بْ ِ
إِبْرَاهِیمَ ،عَ ْ
ل جَالِ
ن أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ علیه السعم ،قَالَ« :أَرْبَعَ ٌۀ لَاتُسْتَجَابُ لَهُوْ دَعْوَۀٌ :الرَّجُ ُ
عَ ْ

ٌ فِی بَیْتِ ِه یَقُالالولُ:

دعَا عَلَیْهَالالا ،فَیُقَالالالُ لَالال ُه :أَ لَالال ْ
و
ل کَانَتْ لَ ُه امْرَأَۀٌ ،فَ َ
اللَّهُوَّ ارْ ُقْنِی ،فَیُقَالُ لَهُ :أَ لَوْ آمُرْكَ بِالطَّلَ ِ؟؛ وَ رَجُ ٌ
دهُ ،فَیَقُولُ :اللَّهُوَّ ارْ ُقْنِالالی ،فَیُقَالالالُ لَالالهُ :أَ لَالالوْ آمُالالرْكَ
ل کَانَ لَ ُه مَالٌ ،فَأَفْسَ َ
ل أَمْرَهَا إِلَیََْ؟؛ وَ رَجُ ٌ
أَجْعَ ْ
بِالِاقْتِصَادِ ؟ أَ لَوْ آمُرْكَ بِالْإِصْلَاحِ؟» ثُمَّ قَالَ ﴿وَ الَّذِینَ إِ ا أَنْفَقُوا لَوْ ی ُْسالالرِفُوا وَ لَالالوْ یَقْتُالالرُوا وَ کالالانَ بَالالیْنَ
لََِ قَواماً﴾

الفرقانن)6۷؛ وَ رَجُلٌ کَااانَ لَاهُ مَااالٌ ،فَکَدَانَاهُ بِغَ ْیارِ بَ ِّی َناةٍ ،فَ ُی َقااالُ لَاهُ؛ أَ لَامْ آمُارْکَ

بِالشَّهَادَةِ؟» کلینی ،1401 ،ر.)394 :4
و مانند این حدیث به سند دیگر نیز از آن حضاارت روایاات شاادهاساات ر.ک؛ همااان:
.)395
ن ِسانَانٍ،
ن عَ ْبدِ اللَّهِ بْا ِ
ن الْوَشَّاءِ ،عَ ْ
ن مُمَمَّدٍ ،عَ ِ
ن مُعَلَّى بْ ِ
ن مُمَمَّدٍ الْکَشْعَرِیُّ ،عَ ْ
ن بْ ُ
د .الْمُسَ ْی ُ
ل رَ َقَ ُه اللَّ ُه مَالًا ،فَأَنْفَقَ ُه فِی
ن صَبِیحٍ  ،قَالَ:سَمِعْ ُتهُ یَقُولُ« :ثَلَاثَ ٌۀ تُرَدُّ عَلَیْهِوْ دَعْوَتُهُوْ :رَجُ ٌ
ن الْوَلِیدِ بْ ِ
عَ ِ
ل دَعَا عَلَ امْرَأَتِ ِه وَ هُوَ لَهَالالا ظَالالالِوٌ ،
غَیْرِ وَجْهِ ِه ،ثُوَّ قَالَ :یَا رَبل ارْ ُقْنِی ،فَیُقَالُ لَهُ :أَ لَوْ أَرْ ُقََْ؟ وَ رَجُ ٌ
ل جَلَ َ فِی بَیْتِهِ ،وَ قَالَ :یَا رَبل ارْ ُقْنِالالی ،فَیُقَالالالُ لَالالهُ :أَ لَالالوْ
دكَ؟ وَ رَجُ ٌ
ل أَمْرَهَا بِیَ ِ
فَیُقَالُ لَهُ :أَ لَوْ أَجْعَ ْ
ل إِل
ل لَََ السَّبِی َ
أَجْعَ ْ

طَلَ ِ الرل

ْقِ» همان 395 :و .)396
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 .۳-۱-۳روایات دسته سوم
حتی در مواقعی دعای نیکان نیز مستجاب نمیشود ،آن زمانی است که در جامعااه اماار
به معروف و نهی از منکر نکنند ،یعنی زمینه را برای بر شت و توبه بدکاران فراهم نکننااد،
در این هنگام خداوند بدان را بر آنها مسل می رداند و نیکانشان دعا کننااد و مسااتجاب
نشود .این مضمون در روایت زیر آمدهاست:
ن
ن عَ ْبادِ اللَّاهِ قَااالَ حَادَّثَنِی أَحْمَادُ بْا ُ
الف .حَدَّثَنَا أَبِی رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَ ْیهِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْا ُ
ن أَبِاای جَعْ َفارٍ
ن أَبِی حَمْزَةَ عَا ْ
ن عَطِ َّیةَ عَ ْ
ن مَالِکِ بْ ِ
ن مَمْبُوبٍ عَ ْ
ن بْ ِ
ن الْمَسَ ِ
ن عِیسَى عَ ِ
مُمَمَّدِ بْ ِ
دنَا فِی کِتَابِ عَلِالالیٍّ ع قَالالالَ قَالالالَ ر َُسالالولُ اللَّالال ِه  ...وَ إِ َا لَالالوْ
ن عَلِیٍّ الْبَاقِرِ ع « ِ...ثُوَّ قَالَ وَجَ ْ
مُمَمَّدِ بْ ِ
دعُو
ل بَیْتِی سَلَّطَ اللَّ ُه عَلَیْهِوْ شِرَارَهُوْ فَیَ ْ
یَأْمُرُوا بِمَعْرُوفٍ وَ لَوْ یَنْهَوْا عَنْ مُنْکَرٍ وَ لَوْ یَتَّبِعُوا الْأَخْیَارَ مِنْ أَهْ ِ
د
عِنْ َ

َلََِ خِیَارُهُوْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُوْ» صدوا.)308 :13۷6 ،

 .۲-۳بررسی سندی روایات
 .۱-۲-۳گروه اول
در روه اول دو روایت داریم که به نظر می رسد یکی باشند با اندکی تغییار؛ کااه
اولی از نهبالبعغه میباشد ،و دومای ضااعیف اساات زیارا دارای دو راوی «نااوف باان
فضاله البکالی» و «عبداالعلی» در سلسله سااند روایات اساات ،کاه مجهول انااد و اصااع
نامشان در کتب رجالی نیامدهاست و روایتی که در نهب البعغه آمده ،درکتب متقاادم
با سااند ذکاار شااده اند ر.ک؛ اصاابهانی ،1351 ،ر  ۷9 :1و ر  53 :6و بغاادادی،141۷ ،
ر  )1۷3 :۷ا ر چه در همه آنها روایت به نوف بکالی می رسااد ،کااه در کتااب رجااالی
شیعه نامی از او نیامدهاست ،اما ،مممد تقی تستری در قاموس الرجال بااا نقلای کااه از
کتاب مرور الذهب می آورد این روایت را می پذیرد ،مبنی بر اینکه فردی دیگاار آن
حادثه را دیده و نقل کرده و بر آن صمه ذاشته است ر.ک؛ تسااتری ،1419 ،ر :10
.)413
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 .۲-۲-۳گروه دوم
در روه دوم ا ر چه روایت او ل سند ناادارد ،امااا مضاامون آن در روایاات بعاادی
تکرار شده است ،که آن روایاات دارای سااند اساات .روایاات «ب» و «د» دارای سااند
صاامیحانااد رک؛ کشاای 3۲0 :1348 ،و 3۷5؛ نجاشاای،66 ،418 ،۲14،39 :140۷ ،
 411 ، ۲60 ،14۲ ،54 ،431و  39؛ ّوساای1381 ،ا 334 :و 4۲4؛ ّوساای ،باای تاااا:
156 ،11،۲91،460و 138؛ ابن غضائری1364 ،ا96 :؛ ابن داود حلای1383 ،ا،۲05 :
1۲۷و  36۲؛ ابن مطهر حلای1۷۷ ،۲1۷ :1411 ،و  5۲و خااویی1410 ،ا ،.ر .)۲58 :18
در سل سله سند روایت «ر» «عبداهلل بن ابراهیم بن ابی عمرو الغفاااری» وجااود دارد کااه
در مور دش فته شده« :یلقی علیه الفاسااد کثیارا» اباان غضااائری ،1364 ،ر  )۷5 :1بااا
اینکه این روایت ضعیف اساات ،امااا دو روایات صاامیمی کااه در ایان اروه مطاارح
شده اند مؤید این روایت است و می توان به صمت این روایت حکم داد.

 .۳-۲-۳گروه سوم
روایت موجااود در ااروه سااوم نیاز تمااامی رجااال موجااود در سااندش مااورد وثااوا و
امامیاند رک؛ کشی۲03 :1348 ،و  556؛ نجاشی1۷۷،4۲۲ ،83 :140۷ ،و 115؛ ّوسای،
بی تا 4۷ ،1۲3، ۲15،61 :و105؛ ابن داود حلی ۲83 :1383 ،و ابن مطهر حلی،14 :1411 ،
۷8 ،3۷و  )169و روایت ،صمیح است.

 .۳-۳دالیل برآورده نشدن دعا
ععوه بر این روایات که بیاان ردیاد روایااتی نیاز وجااود دارنااد کااه بااه نااوعی علاات
برآورده نشدن دعا را مطرح میکنند ،که با استفاده از آنها میتوان به ایان نکتاه پای باارد
که چرا روههایی که روایاتشان ذکاار ردیاد دعایشااان باارآورده نمیشااود .ایان علتهااا
عبارتند از:
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 .۱-۳-۳تضییع حقوق الهی
انسان نسبت به خالق مکلف به تکالیفی است که از سوی شارع مشنص ردیدهاساات
و در رواب بین بنده و خالق ،نوعی عهد است کااه انسااان موظااف بااه وفااای آن اساات ،در
صورت شکستن عهد ،انتظار رعایت پیمان از جانب خداوند به دور از انصاااف اساات .ایاان
مطلب در روایات زیر بیان شده است:
ل :جُعِلْتُ فِالالدَاكَ إِنَّ
ن أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ ع قَالَ﴿ :قَالَ لَ ُه رَجُ ٌ
ن جَمِیلٍ عَ ْ
ن أَبِی عُمَ ْیرٍ عَ ْ
ن ابْ ِ
أَبِی عَ ِ
اللَّ َه یَقُولُ «ادْعُونِی أَسْتَجِ ْ لَکُوْ﴾

غافرن )60فَإِنَّا نَدْعُو فَلَا یُسْ َتجَابُ لَنَا ،قَالَ :لِکَنَّکُمْ لَا تَ ُفااونَ لِلَّاهِ

دکُوْ﴾
بِعَهْدِهِ وَ إِنَّ اللَّهَ یَقُولُ ﴿أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْ ِ

البقرهن )40وَ اللَّهِ لَاوْ وَفَ ْیا ُتمْ لِلَّاهِ لَاوَفَى اللَّاهُ

لَکُمْ» کلینی ،1401 ،ر.)368 :4
ترجمه :خداوند عهدهایی بر ردن بندهاش دارد که باید عملی شااوند تااا خداونااد نیاز
پیمانش  -مبنی بر اجابت دعا  -را وفا کند .امام صادا علیه السعم در پاسخ عدهای کاه از
عالت عدم استجابت دعا پرسیده بودند ،فرمودند :به دلیل این کاه شااما بااه عهادهای خااود
در پیشگاه خداوند وفا نمیکنید ،در حالی که خدای تعالی میفرماید :به عهد من وفا کنید
تا من به عهد شما وفاا کنم .به خدا قسم ا ر به عهد خدا وفا کنید ،خدای متعال نیز به عهد
شما وفا میکند ر.ک؛ مجلسی ،1403 ،ر.)368 :93
با توجه آیات  90سورة غافر و  ۲06سورة اعراف ،یکی از اوامر الهی دعا کردن است،
البته به شکل مطلق یعنی در هرحالی چه در راحتی و چااه در ساانتی؛ پااس میتااوان فات
دعا نکااردن در راحتای و آسااایش ،تنلااف از عهااد الهای اساات و نتیجااهاش عاادم اجاباات
دعاست.

 .۱-۱-۳-۳عدم استمرار دعا در همه حاالت
غفلت انسان از خداوند ضررهای بسیاری را متوجه انسان میکند ،انسان حتی لمظااهای
نیز نباید از توجه به در اه الهی غفلت کند ،بایستی در خوشیها به یاااد او بااود و بااا دعااا و
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ذکر الهی ،ارتباط خود را حفظ کاارد تااا در هنگااام دشااواری ایاان راه ارتباااّی سااترده و
هموار باشد.
د ْه فَلیُکثِر الدُّعا َ فِالالی الرَّخالالا
امام صادا علیهالسعم فرمود« :مَن سَرَّ ُه اَن یُستَجابَ لَ ُه فِی الشل َّ

»

کلینی ،1401 ،ر.)356 :4
ترجمه :هرکس دوست دارد در سنتی هااا دعااایش مسااتجاب ااردد ،هنگاام فراوانای
نعمت و آسایش بسیار دعا کند.
خداوند به حضرت داود علیهالسعم فرمود« :مرا در روزهای خوش و آسایش یااد کاان
تا من دعای تو را در روزهای رفتاری و سنتی اجابت کنم» همان).
دعَا ِ اسْتُجِی َ لَ ُه ال إِ َا نَزَلَ بِالال ِه الْبَلَا ُالالال وَ
دمَ فِی ال ُّ
امام صادا علیه السعم میفرمایند« :مَنْ تَقَ َّ
دعَا ِ ال لَوْ ی ُْسالالتَجَ ْ لَالال ُه
دمْ فِی ال ُّ
قَالَتِ الْمَلَاتِکَ ُۀ صَوْتٌ مَعْرُوفٌ ال وَ لَوْ یُحْجَ ْ عَنِ السَّمَا ِال وَ مَنْ لَوْ یَتَقَ َّ
إِ َا نَزَلَ بِ ِه الْبَلَا ُال وَ قَالَتِ الْمَلَاتِکَ ُۀ إِنَ

َا الصَّوْتَ لَا نَعْرِفُه» همان.)354 :

ترجمه :کسی که در دعا پیش دستی نکنااد و فقا در وقاات ناازول بااع دسات بااه دعااا
بردارد دعایش در آن وقت مستجاب نگردد و فرشتگان ویند :این آواز را نمیشناسیم.
در روایت دیگری آمدهاست که به او می ویند :تا امروز کجا بودی؟ همان.)35۷ :
د مَا یَنْزِلُ الْبَلَالالا ُ لَالالا یُنْتَفَالال
دعَا ُ بَعْ َ
امام سجاد علیهالسعم میفرمایند« :ال ُّ

ُ بِالال ِه» همااان 358 :و

مجلسی ،1403 ،ر.)314 :93
ترجمه :دعا کردن بعد از نازل شدن بع سودی ندارد.

 .۲-۳-۳تضییع حقوق دیگران
دستهای از ظلمها عامل عدم اجابت دعا معرفی شدهاند ،یکی از ظلمهااایی کااه در ایان
مورد بر آن تصریح شده است ،پایمال کردن حقوا دیگر افراد است .یکی از روایاتی کااه
در این باب آمده است منقول از امام صادا علیهالسعم است ،که می فرمایند:
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دکُوْ أَنْ یُسْتَجَابَ لَ ُه فَلْیُطَیل ْ کَسْبَ ُه وَ لْیَخْرُجْ مِنْ مَظَالِوِ النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّ َه لَالالا یُرْفَالال ُ
* «إِ َا أَرَادَ أَحَ ُ
إِلَیْ ِه دُعَا

ُ عَبْ ٍد وَ فِی بَطْنِ ِه حَرَامٌ أَوْ عِنْ َد ُه مَظْلِمَ ٌۀ لِأَحَ ٍد مِنْ خَلْقِ ِه» مجلسی ،1403 ،ر.)3۲1 :93

ترجمه :هر اه یکی از شما بنواهد دعایش مستجاب شود ،کار و کسب و راه در آمااد
و روزی خود را پاکیزه کند و خود را از زیار بااار مظلمااههااایی کااه از مااردم برعهااده دارد
خعص کند ،زیرا دعای بندهای که در شکمش مال حاارام باشااد بااه سااوی خاادا باااال باارده
نمیشود.
ا رچه تمامی انواع ظلمها که به حق الناس شناخته میشااوند ،در شااریعت اسااعم نهای
شدهاند اما در کعم اهل بیت علیهمالسعم بر تعدادی از آنها ،به عنوان موانااع اجابات دعااا
تککید شده است از جمله آنها خوردن مال حرام و کسب حرام است.
در معارف اسعمی پیامدهای شوم فراوانی برای حرام خواری بیااان شااده اساات کااه در
دنیا و آخرت دامن یر فرد حرام خوار میشود ،یکی از پیاماادهای دنیااایی آن در روایااات
زیر مطرح شده است:
دعَا ُ وَ عَلَیَّ الْإِجَابَ ُۀ فَلَالالا تُحْجَالال ُ عَنلالالی دَعْالالوَ ٌۀ إِلَّالالا
*در حدیثی قدسی آمده است« :فَمِنََْ ال ُّ

ل الْحَرَامِ» همان.)3۷3 :
دَعْوَ ُۀ آکِ ِ
ترجمه :بر شما باد دعا کردن و اجابت آن با من؛ جز دعای فردی که مال حرام خورده
است ،دعای سایرین به من خواهد رسید.
دکُوْ أَنْ یُسْتَجَابَ لَ ُه فَلْیُطَیل ْ کَسْبَ ُه وَ لْیَخْرُجْ
* امام صادا علیه السعم فرمودند« :إِ َا أَرَادَ أَحَ ُ
مِنْ مَظَالِوِ النَّاسِ وَ إِنَّ اللَّ َه لَا یُرْفَ ُ إِلَیْ ِه دُعَا

ُ عَبْ ٍد وَ فِی بَطْنِ ِه حَرَامٌ أَوْ عِنْ َد ُه مَظْلِمَ ٌۀ لِأَحَ ٍد مِالالنْ خَلْقِالال ِه»

همان.)3۲1 :
ترجمه :هریک از شما بنواهد دعایش برآورده شود ،کسب خود را حعل کنااد ،زیارا
دعای فردی که در شکمش مال حرام است به سوی من باال نمیآید.
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 .۳-۳-۳دعا بدون عمل
دنیا میدان اسباب و عللهای مادی و معنوی است و دأب الهی بر ایاان قاارار رفتااه کااه
امور بر اساس اسباب و علل جاری شود ،یکی از علتهای معنوی حاکم در نظااام ّبیعاات
دعاست ،اما در کنار آن علتهای مادی نیز باید فراهم شود ،روایت ذیاال بااه ایاان حقیقاات
اشاره دارد.
*«الدَّاعِی بِغ عَمَلٍ کَالرَامِی بِغ َوتَرٍ» همان.)31۲:
ترجمه:کسى که دعا میکند بدون عمل مانند تیر زنى است که کمانش زه ندارد.

 .4-۳-۳قساوت دل
منظور از قلب دل) جسم صنوبری نیست ،بلکه مراد روح انسانی است کااه بایسااتی بااه
وسیله عبادت ،اعمال صالح و انجام مستمبات و اجتناب از مکروهات مورد ممافظت قاارار
بگیرد .یکی از پیامدهای بیتوجهی به روح انسانی ،قساوت قلب است کااه سابب میشاود
دعا مورد اجابت قرار نگیرد.
ل لَا یَسْتَجِی ُ دُعَا ً بِظَهْرِ قَلْالال
* امام صادا علیه السعم میفرمایند« :إِنَّ اللَّ َه عَزّ َوَ جَ َّ

ٍ قَالالاسٍ»

کلینی ،1401 ،ر.)360 :4
ترجمه :بدرستى که خداى عز و جل اجابت نکند دعایى که از روى ساانت دلای و بااا
قساوت قلب همراه باشد.

 .۵-۳-۳عدم حضور قلب در دعا
ل
در هنگام دعا باید تمام توجه دعاکننده به خدا باشد .در روایت نیز آمده است« :لَا یَقْبَ ُ
ل دُعَا َ قَلْ
اللَّ ُه عَزَّ وَ جَ َّ

ٍ لَا ٍه» همان 358 :و مجلسی ،1403 ،ر.)314 :93

ترجمه :دعای دل غافل پذیرفته نمیشود.
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ل لَایَسْتَجِی ُ ال دُعَا ً بِظَهْرِ قَلْالال ٍ َسالالا ٍه ال
و در روایت دیگری نیز آمده« :یَقُولُ إِنَّ اللَّ َه عَزَّ وَ جَ َّ
فَإِ

ل بِقَلْبََِ ،ثُوَّ اسْتَیْقِنْ بِالْإِجَابَۀ» کلینی ،1401 ،ر.)358 :4
َا دَعَوْتَ فَأَقْبِ ْ
ترجمه :خداوند به راستی دعای کسی را که از روی دل غافل برخیزد نپذیرد و در ایان

صورت هر اه دعا کردی از دلت بنواه و سپس دعا کن و یقین داشاته بااش کااه پذیرفتااه
میشود.

 .۶-۳-۳عدم اطمینان به اجابت دعا
از روایت پیشین ،اینّور برداشت میشود که درجه اّمینان به اجابت دعا در رسایدن
به خواسته دعا کننده موثر است .در روایات نیز بر این نکته تککید بسیار شااده اساات .باارای
نمونه در کافی آمده «إِ َا دَعَوْتَ ،فَظُنَّ أَنَ حَاجَتَََ بِالْبَاب» همان).
ترجمه :وقتی دعا میکنی حاجتت را بر آورده شده فرض کن.

 .۷-۳-۳عدم توجه به آداب و مقدمات دعا
ععوه بر حاالتی که در دعا کردن باید وجود داشته باشد ،بایسااتی قباال از در خواساات
مقدمه چینیای صورت بگیرد که با مشاهده ادعیههای رسیده از ّرف ائمااه علایهمالسااعم
میتوان به ضرورت این مقدمات پی برد.
در روایتی از امام ششم علیه السعم آمده است« :هر کس اوامر الهی را اّاعاات کنااد و
بعد او را با شرای و جهات دعا بنواند خداوند دعایش را مستجاب می کند؛ ایان شاارای
عبارتند از :اول خدا را حمد کنی ،و بعد نعمتهایش را متذکر شوی و شکر آن ها را بجااا
آوری ،بعد بر پیغمبر صلی اهلل و علیه و آله درود بفرستی ،بعد ناهانت را بیااد آوری و بااه
آنها اقرار و از آنها استغفار نمایی ،اینها شرای و جهات دعاساات ّبرساای ،بیتااا ،ر:۲
.)۲0

102

محرومان از اجابت دعا بر اساس روایات /محمدحسن رستمی و معصومه طاهریان قادی

 .4-۳بررسی محتوایی روایات
با جستجو در روایات معصومین علیهم السعم به علل عاادم اجاباات دعااا دساات یااافتیم؛
اکنون به واکاوی این علتها در روایات مورد بمث میپردازیم تا تمامی مصادیقی را کااه
ائمه علیهم السعم ممروم از اجابت معرفی کردهاند ،علتیااابی کناایم .هریااک از مصااادیق
مذکور بعد از تملیل در دسته علتهای زیر قرار رفتهاند:

 .۱-4-۳مصادیق تخلف از تکالیف الهی(حقاهلل)

۲

*از جامالاه عاهادهاایی که انسان بر ردن دارد ،عماال صااالح اساات کااه ماصاادیااق
فراوانی دارد؛ مانند انجام واجبات ،صااله رحاام ،ممبات باه والاادین و دعااای خیار در حااق
آنهاست ،پس ا ر کسى در دعایش چیزى که موجب قطع رحم شااود بنواهااد یااا کسااى
که دعا کند در حالى که قطع رحم نموده است یا کسی که والدینش را نفرین کند یا دعااا
کند در حالی که والدینش از او ناراضیاند ،دعایش مستجاب ننواهد شد.
*از دیگر مصادیق اوامر الهی پرهیز از لهااو و لعاب اساات کااه در روایاات نیاز مااذموم
شمرده شده است برای نمونه در امالی صدوا آمده اسااتَ « :سالالمِعْتُ ر َُسالالولَ اللَّالال ِه ص یَقُالالولُ
ذفُ قَالَ قُلْنَا بِوَ؟ قَالَ :بِاتلخَا
یَکُونُ فِی أُمَّتِی الْخَسْ ُ وَ الْمَسْخُ وَ الْقَ ْ

ِهِوُ الْقَیْنَالالاتِ وَ ُشالالرْبِهِوُ الْخُمُالالور»

صدوا ،13۷6 ،ر.)8۲۲ :۲
ترجمه :پیامبر علت مسخ و فرومااایگی و تهماات در اماات را ،اسااتندام کااردن افارادی
میداند که آواز میخوانند و دلیل دیگر را نوشیدن شراب بیان میکنند.
پس علت برآورده نشدن دعای افرادی که ّبل و ّنبور مینوازند نیز تنلااف آنااان از
امر الهی است.
در روایات یک سری از ناهان را سبب عدم اجاباات دعااا میداننااد در حااالی کااه هاار
ناهی تنلف از امر الهی است اما همان ونه که در دعااای کمیال میخااوانیم هاار ناااهی
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نتیجهای در بر دارد ،یک سری از ناهان نیز هستند کااه ساابب حاابس دعااا میشااوند ،کااه
نمونههایی از آنها را در روایات میتوان مشاهده کرد .در روایتی از امام سجاد علیهالسعم
ذنُوبَ الَّتِی تَحْبِ
در ذیل جملااه «اللَّهُوَّ اغْفِرْ لِیَ ال ُّ

دعَا
ُ الالال ُّ

» آمااده اساات « :ناهااانی کااه ساابب

حبس دعا میشوند اینهاست :بدی نیت ،پلیادی باااّن ،نفاااا بااا باارادران ماؤمن و تاارک
تصدیق اجابت ایشان ،تکخیر نمازهای واجب ،تا آنکااه وقاات آن بگااذرد .فرمااود ا اار ایان
موانع در بین نباشد همانا دعا کار رتر از نیزه و تیر است» غفاری.)136 :13۷3،

 .۲-4-۳مصادیق ظلم به دیگران
* با در نظر رفتن علت ظلم و تضاییع حقااوا مااردم ،وجااود قیااد «و هولهااا ظااالم» در
ل دَعَا عَلَ امْرَأَتِ ِه وَ هُوَ لَهَالالا ظَالالالِوٌ  »...کلینای،1401 ،
روایت «ثَلَاثَ ٌۀ تُرَدُّ عَلَیْهِوْ دَعْوَتُهُوْ ... :وَ رَجُ ٌ
ر 395 :1و  ،)396میتواند این مطلب را برساند که دلیل مستجاب نشدن نفرین مااردی در
حق زنش با اینکه قدرت بر ّعا او دارد میتواند ظلم باشد .زیرا شارع قاادرت ّااعا را
به مرد داده است پس نفرین او بر آن زن بااا اینکااه قاادرت باار خعصااى از او از راه دیگاار
دارد ،ظلم و ستم است.
* ظلم به پدر و مادر نیز یکی از بزرگترین مظالم است که در بسیاری از روایات ایان
ظلم را نیز دلیلی برای عدم اجابت دعا ذکر کرده انااد .کااه در زیار نمونااه ای از آن آورده
شده است:
از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السالعم نقل شده که آن حضرت فرمودند ...« :ناااهى کااه
موجب رد شدن دعا و مستجاب نشدنش بوده و هااوا را تیااره و تااار مااىکنااد عاااا والاادین
مىباشد» صدوا ،1380 ،ر.)855 : ۲
* والی حکومتی ،داروغه ،یرند ان مالیااات نیاز از جملااه افاارادی معرفای شاادند کااه
دعایشان مستجاب نمی شود ،الزم به تذکر است که ایاان دسااته بااه صااورت مطلااق منظااور
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نیستند ،زیرا روایاتی نیز وجود دارند که می ویند حاکم عادل جزء افرادی است که حتماً
دعایش مستجاب میشااود ر.ک؛ صاادوا ،13۷6 ،ر )3۲4 :1و از ّرفاای ظلاام نیاز یکاای
ازموانع اجابت دعا بیان ردیده است ،در نتیجااه بایااد والاای و کااار زاران حکااومتی را در
صورتی مشمول این روایات دانست ،که قید ظلم در آنها وجود داشته باشد.
* در یکی از روایات یاد شده ،شاعر نیز ممروم از اجاباات معرفاای شااده اساات ،امااا بااا
توجه به اینکه شاعری که شعر نیکو بگوید ،در روایات حکایم تلقای شاده و شااعر او نیاز
الشالالعرِ لَحِکمَالال ًه» ر.ک؛ ّوسای ،1351 ،ر ۲۲۷ :8و
حکماات خوانااده شااده اساات« :إِنَّ مِالالن ل
صدوا ،1404 ،ر)3۷9 :4؛ باید فت ،شاعرانی که با قدرت جذب اشعارشان ،مردم را به
ممتوای ناصواب سوا میدهند و هنر را ابزاری برای اهداف ناصمیح خود دانسته و سبب
انمراف افکار مردم و جامعه میشوند ،مد نظر این روایات بوده است .بنابر ایان عماال ایان
افراد که نوعی حق الناس و تضییع حقوا مردم است ،از مصادیق ظلم قرار مای یارد و بااه
عنوان مانعی در ارتباط با پرورد ار و اجابت خواستههایشان خواهد بود.
* در روایات مذکور یکی از علتهای عدم اجاباات دعااا وجااود نفرینای باار فاارد بیااان
ردید ،که ضد دعای اوست و در حقیقت تزاحم دعاها اتفاا می افتد؛ از ّرفی نفرین بااه
جا نیز نتیجه ظلم است پس میتوان فت علت اصلی برآورده نشدن دعای چناین فااردی،
ظالم بودن اوست.

 .۳-4-۳مصادیق دعا بدون عمل
*دعای افرادی که برای اصعح اوضاعشان کاری از دساات خودشااان باار میآیاد ،امااا
بدون انجام هیچ کاری تنها دعا میکنند برآورده ننواهد شااد .ماننااد مااردی کااه بااه دلیال
داشتن همسایه بد تنها به نفرین میپردازد وخانهاش را تغییر نمیدهد؛ و یا اینکااه در خانااه
نشسته و بدون تعش روزی میخواهد؛ و یا موردی که فرد میتواند زنااش را ّااعا دهااد
اما تنها به نفرین زنش اقدام میکند.
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دکتر شریعتی چه زیبا فتهاند« :نیایش در نظر عدهای یک بنگاه کار شایی اساات یاا
جبران کنندهی ضعف و تنبلی انسان است ،در حالی که برای روح بزرگ و تشنه و عاشق،
یک نیایش ،معرار به سوی ابدیت است ،پرواز بااه نقطااه مطلااق و صااعود بااه ماااوراء آنچااه
هست میباشد» شریعتی ،بیتا.)31 :

 .4-4-۳آثار وضعی برخی از گناهان
ّبق سنت الهی ،برخی از ناهان آثار ّبیعی و وضعی مشاانص خااود را دارنااد ،آثااار
وضعی این ناهان به صورت فردی یا اجتماعی بروز مییابد و تا وقتی که مردم خودشااان
را اصعح نکنند و دست از اشتباهات خود نکشند ،آثار آن ناهان مسااتدام خواهااد بااود و
هیچ دعایی اثر آن را برّرف ننواهد کرد؛ چون سنتهای الهای همااواره جاااری اساات و
بنای خداوند بر این قرار نگرفته است که سنت خود را تغییر دهد ،مگر آنکااه مااردم خااود
را تغییر دهند ر.ک؛ االحزابن 6۲و الفتحن .)۲3وقتی فردی کار اشتباهی را انجااام میدهااد
ع
باید تاوان آن کار را نیز پسدهد مگر آنکه به تغییار روش و اصااعح خااود بپااردازد؛ مااث ً
فردی که امر به معروف نمیکند نتیجه کارش این میشود که به دلیل روار فساد و از باین
رفتن اتماد افراد جامعه اشرار بر جامعه مسل میشوند و بر اثر آن حتی بااا دعااای بزر ااان
نیز اصعحی در جامعه اتفاا ننواهد افتاد .مگر آنکه دوباره در آن جامعه امر به معروف و
نهی از منکر انجام یرد؛ یا در مواقعی که فرد در وظایف خود سهل انگاری کاارده باشااد،
تاوان کار خود را خواهد دید .برای نمونه وامی به فردی داده است اما شاهد و ااواهی باار
آن نگرفته ،ا ر آن فرد چیزی را که از او رفته است انکار کند ،نفرین فاارد وام دهنااده و
یا دعا برای به دست آوردن مالش اجابت ننواهد شد .هم چنین وقتای فااردی مااالی داشااته
است اما به دلیل استفاده نادرست و اسراف و بیمااورد خاارر کااردن ،آن مااال را از دساات
دهد و دوباره از خداوند روزی بنواهد ،دعایش برآورده ننواهد شد زیارا فقاار و نااداری
نتیجه عمل خودش است.
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نتیجهگیری
 .1دعا یکی از اسباب این عالم است که اهی در اجاباات آن مااوانعی ایجاااد میشااود.
ا رچه خداوند وعدهی اجابت دادهاست ،اما در مواقعی ایاان ساابب بااا اسااباب دیگااری در
تعارض قرار می یرد و سببهای دیگر بر دعا غلبه مییابند.
 .۲دالیل بر آورده نشدن دعا در روایات عبارتند از :تضییع حقوا الهی ،عاادم اسااتمرار
دعا در همه حاالت ،تضییع حقوا دیگران ،دعا بدون عمل ،قساوت دل ،عدم حضور قلب
در دعا ،عدم اّمینان به اجابت دعا و عدم توجه به آداب و مقاادمات دعااا .بااا دانسااتن ایاان
مطلب فهم روایات صمیح السندی که افرادی را ممروم از اجابت دعااا معرفاای ماایکننااد،
آسان میشود.
 .3دعای افرادی که در قطع رحم دعا میکنند ،یا والدینشان را نفرین میکنند ،اجاباات
نمی-شود ،علت آن در تضییع حقوا خداوند و حقوا مردم است ،زیرا یکی از مهمتاارین
حقوا الهی حق والدین و خویشان است.
 .4عدم اجابت دعای نوازند ان آالت لهو و لعب را نیاز در تنلااف از اماار الهای بایاد
جست.
 .5روههای دیگر ممرومین از اجابت ،کسانی هستند که بدون عمل تنها دعا میکننااد
یا اینکه برای اصعح اوضاعشان تنها به اسباب غیبی متوسل میشوند با اینکااه ا اار خااود
وارد عمل بشوند میتوانند با اسباب مادی و توانایی خودشان به نتیجه برسند و در کنااارش
از امور غیبی نیز مدد بگیرند .این روه شامل این افراد میشوند :فردی که زنش را نفاارین
میکند با وجود اینکه قادر است او را ّعا دهد ،یا فردی که بدون تااعش باارای کسااب
روزی حعل و زیاده روی در مصرف و سوء تدبیر خود امااوالش را از دساات دادهاساات و
دعا میکند خداوند به او روزی دهد ،همچنین فردی کااه بااا وجااود قاادرت فااروش خانااه،
همسایة خود را نفرین میکند.
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 .6بر اساس روایات ،والاای حکااومتی ،داروغااه ،یرنااد ان مالیااات ،از جملااه افاارادی
هستند که دعایشان مستجاب نمیشود ،در علت این امر باید فاات ایاان دساته بااه صااورت
مطلق منظور نیستند ،آن دسته از والیان و کار زاران حکومتی مدنظر هستند کااه قیاد ظلاام
در آنها وجود دارد.
 .۷ا ر چه شاعران جزو افرادی معرفی شدهاند که دعایشان مستجاب نمی ردد ،امااا بااا
توجه به معارف اسعمی ،تنها شاعرانی کااه ساابب انمااراف جامعااه مای ردنااد شااامل ایان
روایت میشوند ،علت این ممرومیت را نیز باید در تضییع حقوا مردم و خداوند دانست.
 .8عدهای نیز مشکلشان نتیجه عمل خطای ذشته خودشان است و سنت الهی نیااز باار
این قرار رفته است که نتیجة یک سری از اشتباهات در همین دنیا ریبان یر فاارد شااود،
مانند فردی که عاا والدین شدهاست یا فردی که صله رحاام نماایکنااد .در مااواردی بایااد
پروسه زمانی آن مشکل ّی شود و اسباب ّبیعی دیگر نیز فراهم شود تا واقعهای به وقااوع
بپیوندد.
 .9با تطبیق دالیل عدم اجابات دعااا باار مصااادیق جدیاد ،مایتااوان فاات افاارادی کااه
دعایشان مستجاب نمیشود منمصر به مواردی که در روایات آمدهاست نمیشود.

پینوشت
 1نه تنها در ادیان ابراهیمای ،بلکااه در شاابه ادیاان آسایایی بااودیزم ،هناادوییزم،
تائوییزم ،شینتوئیزم ،زرتشتیزم) و نیز ادیان کاذب و فرقههای نوظهور میتوان شاااهد
مناسک و مراسمی شبیه دعا خااوانی نظیار ورد و ذکاار بااود ر.ک؛ نجاااتی حساینی،
.)51-5۲ ،38 :139۲
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۲

ناهان از دو جنبه قابل توجااهانااد :در جنبااه اول در رابطااه انسااان بااا خداونااد،

تمامی ناهان تنلف از حق اهلل ممسوب مایشااود ،امااا از جنبااه تعااامعت انسااانی،
برخی از این ناهان با تضییع حقوا مردم نیز همراه میشود ،به همین دلیل برخی از
مظالم که در حق اهلل قرار می یرند با حقالناس نیز اشتراک دارند.
منابع و مآخذ
قرآن کریو.

ابن بابویه صدوا) ،مممد بن علی13۷6 .ش) .امالی .ترجمه مممد باقر کماارهاى .چاااد
ششم .تهران :کتابچی.
____________________1380 .ش) .علل الشرات  .ترجمه مممد جااواد ذهنااى
تهرانى .چاد اول .قم :مؤمنین.
____________________1404 .ا) .مالالن ال یحضالالره الفقیالاله .چ ااد دوم .قاام:
جماعه المدرسین فی حوزه العلمیه فی قم.
ابن داود حلی ،حساان باان علای1383 .ا) .رجالال ابالن داود .تهااران :انتشااارات دانشااگاه
تهران.
ابن شعبه ،حسن بن علی13۷6 .ش) .تح
ششم .تهران:کتابچی.

العقالول .ترجمااه مممااد باااقر کماارهاى .چاااد

ابن غضائری ،احمد بن حسین1364 .ا) .رجال ابن الغضاتری .قم :مؤسسه اسماعیلیان.
اباان مطهاار حل ای ،حساان باان یوسااف باان عل ای1411 .ا) .رجالالال العغمالاله الحلالالی .قاام:
دارالذخائر.
ابن منظور ،مممد بن مکرم1414 .ا) .لسان العرب .چاد سوم .بیروت :دار صادر.
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اصبهانی ،ابی نعیم احمد بن عبداهلل1351 .ا) .حلیاله االولیالا و طبقالات االصالفیا  .مصاار:
مکتبه النانجی و مطبعه السعاده .
بازافکن ،کاظم138۲ .ش)« .دعا ،قضا و قدر» .مجله کیهان فرهنگی .شماره .۲03
برازش ،علیرضا1368 .ش) .قرآن صاعد .چاد اول .تهران :امیر کبیر.
بغدادی ،خطیب141۷ .ا) .تاریخ بغالداد .تمقیاق مصااطفی عباادالقادر عطاااء .چاااد اول.
بیروت :دارالکتب العلمیه.
تستری ،مممد تقی1419 .ا) .قاموس الرجال .چاد اول .قم :جامعه مدرسین.
حر عاملی ،مممد بن حسن1104 .ا) .وساتل الشیعه إلی تحصیل مساتل الشریعه .تصاامیح
عبدالرحیم ربانی شیرازی .چاد چهارم .بیروت :احیاء التراث العربی.
خویی ،ابوالقاسم1410 .ا) .معجو رجال الحدیث .قم :مرکز نشر آثار شیعه.
داور پناه ،ابوالفضل13۷5 .ش) .انوار العرفان فی تفسیر القرآن .تهران :صدر.
راغب اصفهانی ،حسین بن مممد141۲ .ا) .المفردات فی غری

القرآن .تمقیق صاافوان

عدنان داودی .چاد اول .بیروت :دار العلم الدار الشامیه.
شریعتی ،علی .بیتا) .فلسفه نیایش .بی جا.
شریف الرضی ،مممد بن حسین1385 .ش) .نهالج البغغاله .ترجمااه علاای جعفااری .چاااد
چهارم .هران :دفتر نشر فرهن اسعمی.
ّبرسی ،حسن بن فضل .بیتا) .مکارم االخغق .ترجمه ابراهیم میر باقری .تهران :انتشارات
فرهادی.
ّوسی ،ابی جعفر مممد بن حسن1381 .ا) .رجالال الشالیخ الطوسالی .نجااف :انتشاارات
حیدریه.
__________________ .بیتا) .الفهرست .نجف :المکتبه المرتضویه.
__________________1351 .ش) .المبسوط .تصمیح مممدباقر بهبودی .بی جا:
مکتبه المرتضویه الحیاء آثارالجعفریه.
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غفاری ،ابراهیم13۷3 .ش) .آیین نیایش .چاد اول .مشهد :آستان قدس.
فراهیدی ،خلیل بن احمد1410 .ا) .کتاب العین .چاد دوم .قم :انتشارات هجرت.
قرشی ،علی اکبر13۷1 .ش) .قاموس قرآن .چاد ششم .تهران :دارالکتب االسعمیه.
کشی ،مممد بن عمر1348 .ش) .رجال الکشی .مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد.
کلینی رازی ،مممد بن یعقوب1401 .ا) .الکافی .تصمیح علی اکبر غفاری .چاد سوم.
بیروت :دار صعب – دارالتعارف للمطبوعات.
نابادی ،سلطان مممد13۷۲ .ش) .بیان السعادۀ فی مقامات العبالادۀ .ترجمااه حشاامتاهلل
ریاضی .تهران :دانشگاه پیام نور.

مجلسی ،مممد باااقر1403 .ا) .بحاراالنوار الجامعۀ الدرر اخبار االتماله االطهالار .بیاروت:
الوفاء.
مجلسی ،مممد تقی1414 .ا) .لوام صاحبقرانی .قم :اسماعیلیان.
مصطفوی کرمانی ،مممد1351 .ش) .دعا عامل پیشرفت یا رکود .تهران :حقیقت.
مصطفوی ،حسن1360 .ش) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریو .تهااران :بنگاااه ترجمااه و
نشر کتاب.
مطهری ،مرتضی1385 .ش) .مجموعه آثارمطهری .سوم .تهران :صدرا.
نجاتی حسینی ،مممود139۲ .ش)« .دعا :یک کنش اجتماعی-دینی موثر ،مستمر ،فرا یر
تملیل ادبیات دعا پژوهی)» .مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران .ش .1
نجاشی ،احمد بن علی140۷ .ا) .رجال النجاشی .قم :انتشارات جامعه مدرسین.

