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کارکردهای دعا برای امام زمان؟جع؟
امينه
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چکيده
شيعيان در عصر غيبت ،وظایف بسياری برای یاری امام زمان؟جع؟ بر عهده
دارند .یکی از این وظایف مهم ،دعا کردن برای وجود مبارک امام عصر ؟جع؟
است .توجه به آیات و روایات ،بيانگر برکات دعا در زندگی فردی و اجتماعی است.
ا گر دعا در حق موجودی کامل باشد ،آثار آن نيز به مراتب تکامل مییابد .این
مقاله ،با هدف آشنایی شيعيان با آثار و برکات دعا و با استفاده از منابع کالمی و
روایی ،آثار دعا برای امام زمان؟جع؟ را بررسی می کند .نتایج حاصل از این
پژوهش ،کارکردهای دعا برای امام را افزایش نعمت ،انجام محبوبترین عبادت و
رستگاری در روز قيامت با شفاعت توسط حضرت میداند.
واژ گان کليدی :فرج امام زمان؟جع؟ ،انتظار فرج ،افزایش نعمت ،شکر،
کارکرد دعا

 .1مقدمه
دعا ،صميمیترین شيوه ارتباط بندگان با خداوند است که از رهگذر آن ،هر کس به فراخور جهان
وجود خود ،با ساحت قدس ربوبی راز و نياز می کند .دعا ،یعنی مایل ساختن چيزی به سوی خود
با صدا و کالم ،اما در اصطالح به معنای درخواست انجام کاری از مدعو است که به صورت جمله امر
یا نهی و گاه به صورت جمله خبری است.
تاریخ دعا را میتوان همزمان با پیدایش انسان دانست؛ زیرا انسان هرگز از نيازمندیها جدا
نبوده و در درون و بيرون خود این احساس را داشته که باید در پناه قدرتی آرام بگيرد .کاوشها نشان
میدهد که در دورترین زمانها ،معبد و مسجد ،جزء واقعيتهای جداییناپذیر زندگی بشر بودهاند،

 .1دانشپژوه کارشناسی کالم اسالمی از کشور اندونزی ،مجتمع آموزش عالی بنتالهدی ،جامعه المصطفی؟ص؟ العالميه ،قم ،ایران.

حتی زمانی که بشر توان تصور یک مبدأ نامتناهی و قدرت مطلق را نداشته و به اشتباه به بتها
پناه میبرده و از آنها یاری میجسته و زندگی پرماجرایخود را با اميدواری به مبدأ ناشناخته چيره بر
همه قدرتها همراه می کرده است.
یکی از مصادیق ذکر به زبان ،دعا برای صاحب نعمت است .هر فردی مکلف است که ولینعمت
خود را در ميان جمع و یا در خلوت تنهایی دعا کند .هر کدام از این دو صورت ،برکات و فوایدی دارد
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که نباید آنها را از دست داد .بنابراین ،باید برای امام زمان؟جع؟ که ولینعمت و واسطه هر خيری
برای انسان است ،در پیشگاه الهی دعا کرد .هر چند انسان خود را مدیون امام زمان؟جع؟ میداند
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و عاجز از ادای شکر ایشان است ،ولی میتواند در ارتباطی که بين خود و خدایش دارد ،خالصانه
برای او دعا کند .تا کنون مقاالت زیادی در مورد فواید دعا برای امام زمان؟جع؟ نوشته شده ،ولی
مقاله حاضر ،مفصلتر و دقيقتر ،کارکرد دعا برای امام زمان؟جع؟ را بررسی می کند.
 .2حقيقت دعا
دعا از ریشه د-ع-و و به معنای مایل ساختن چيزی به سوی خود با صدا و کالم است( .ابن فارس،
 )79/2 ،1404در اصطالح به معنای درخواست انجام کاری از مدعو است که به صورت جمله امر یا
نهی و گاه به صورت جمله خبری ،مانند «غفراهلل لک» میآید( .طوسی ،بیتا )424/4 ،دعا،
وسيلهای برای انسان و برای تقرب به پیشگاه معبودش است و با آن زندگی می کند .انسان بدون
دعا ،صفا و روشنایی را در حياتش احساس نمی کند .بنابراین ،برای اظهار بندگی به پروردگارش و
ارتباط با محور جهان ،دعا را به صورت دائم و مطلوب انتخاب می کند( .ملکی ،1392 ،ص )20دعای
انسان ،گاهی برای خود و در بسياری از موارد نيز برای محبوبان خود است .چون امام زمان؟جع؟
محبوبترین موجود برای شيعيان است ،یکی از اعمال مهم آنها ،دعا در حق آن حضرت است.

 .3کارکردهای دعا برای امام زمان؟جع؟
 .1-3فرج حضرت مهدی؟جع؟ و شيعيان او

دعا و نيایش ،در فرهنگ اسالم جایگاه واالیی دارد .دعا برای فرج امام زمان؟جع؟ به عنوان یک
وظيفه و تکليف در عصر غيبت است که کارکرد بسياری در پی دارد .یکی از کارکردهای دعا برای امام
زمان؟جع؟ ،تعجيل فرج است .تعجيل فرج در دو بحث مطرح میشود.
 .1-1-3فرج حضرت؟جع؟

فرج در مورد امام زمان؟جع؟ به معنی نصرت ،پیروزی حکومت عدل علوی بر حکومت کفر و شرک
و بیداد است .بنابراین ،انتظار فرج ،یعنی انتظار تحقق یافتن این آرمان بزرگ و جهانی .پس منتظر
حقيقی کسی است که به حقيقت ،خواهان تشکيل چنين حکومتی است( .جمعی از محققين مرکز
تخصصی مهدویت ،1388 ،ص )33یکی از آموزههای مهم مذهب تشيع بداء است .بداء ،یعنی
اثبات کرده و خداوند به هر دو حادثه آ گاه است .زمان ظهور امام مهدی؟جع؟ از اموری است که
بداء در آن راه دار (الهینژاد ،1396 ،ص .)6مؤید این مطلب آیه شریفه است که خداوند میفرماید:
ُُ
«یم ُحوا ُ
اهلل ما ی ُ
شاء َو یثب ُت َو عن َد ُه أ ّم الکتاب؛ خدا هر چه را بخواهد محو می کند و هر چه را بخواهد
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آشکارشدن امری از ناحيه خداوند بر خالف آنچه ظاهر بوده است .در واقع اولی را محو و دومی را

ثابت و پابرجا مینماید و امالکتاب نزد اوست» (رعد .)39 :زمان فرج و ظهور امام مهدی؟جع؟ به
جز نشانههای حتمی ظهور  ،بقيه آنها بنابر مشيت و اراده الهی ممکن است دچار تغيیر و تبدیل و
تقدم و تأخر شوند( .تونهای ،1389 ،ص )162با وضعيت عموم مردم و آمادگی آنان زمان ظهور
حضرت جلو افتاده و با فراموش و غفلت آنان ،به تأخير میافتد (نعمتی ،1384 ،ص .)351بنابراین،
وقتی فردی دلباخته امام زمان؟جع؟ است ،نزدیک شدن وقت دیدار و ظهور آن حضرت را ممکن
میداند و با کوشش و اهتمام در دعا کردن ،این مقصود را محقق می کند (موسوی اصفهانی،1380 ،
ص.)413
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َ ُ ُّ
َ َ َ َ
الد َع َاء ب َتعجيل الف َر ج فإ ّن ذل َك
امام زمان؟جع؟ به این معنی اشاره فرموده است« :أ کثروا
َ ُ
ف َر ُجکم؛ برای شتاب در گشایش حقيقی و کامل ،بسيار دعا کنيد؛ زیرا ،همانا ،فرج شما در آن است».
(مجلسی)92/52 ،1407 ،
ا گر شيعيان به دستور امام عصر ؟جع؟ عمل می کردند و در همه مجامع ،محافل ،اجتماعات و
نشستها یاد آن حضرت و ظهورش را زنده میداشتند ،ا کنون شاهد ادامه زمان غيبت نبودند .با
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دعا کردن مردم ،فرج امام عصر ؟جع؟ به سرعت فرا میرسد .دعا ،بدون درخواست قلبی و
زمينهسازی برای تحقق آن ،مؤثر نيست .انسان باید با زبان قلب ،بطلبد و در عمل هم زمينهساز
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خواسته امام خود باشد .در توقيع شریف حضرت به شيخ مفيد آمده است« :چنانچه شيعيان ما از
صميم قلب ،در وفاى به عهدشان اجتماع می کردند ،نه تنها سعادت لقاء ما از ایشان به تأخير
نمیافتاد ،بلکه سعادت مشاهده ما با شتاب بدیشان میرسيد و اینها همه در پرتو شناخت کامل ما
و صداقت محض نسبت به ماست» (طبرسی.)499/2 ،1403 ،
بر این اساس ،آنچه به تعجيل یا تأخير سعادت ظهور و لقاء آن حضرت میانجامد ،بود یا نبود
اجتماع قلبی مردم است که بر معرفت و صداقت ایشان مبتنی است( .صالحنيا ،1391 ،ص)134
همچنين ،خواستن و دعای دستهجمعی همه جوامع بشری ،میتواند به گونهای تحرک و تحول
اجتماعی بيافریند که به دنبال آن ،خداوند متعال ،تغيیر و تحول در احوال جامعه به وجود آورد.
َ
َ
چنان که بر اساس سنت تخلفناپذیر الهی آمده است...« :إ َّن َ
اهلل ال ی َغي ُر ما بقو ٍم َح ّتی ی َغي ُروا ما
َ ُ
بأنفسهم...؛ یقينا خدا سرنوشت هيچ ملتی را (به سوی بال ،نکبت و شکست و شقاوت) تغيیر
نمیدهد تا آنکه آنان آنچه را (از صفات خوب و رفتار شایسته و پسندیده) در وجودشان قرار دارد به
زشتی ها و گناه  ...تغيیر دهند» (رعد.)11 :
در مورد لزوم دعا برای تعجيل فرج و نقش دعا در زودتر فرا رسيدن ظهور ،امام صادق؟ع؟
میفرمایند« :وقتی عذاب و سختی بر بنیاسرائيل طوالنی شد ،چهل روز به درگاه خدا گریه و ناله
کردند .خداوند متعال به موسی و هارون؟ع؟ وحی فرمود که آنها را از دست فرعون نجات دهند .این

درحالی بود که از  400سال 170 ،سال باقی مانده بود .خداوند به دعای بنی اسرائيل ،از آن  170سال
صرف نظر کرد».
آنگاه امام صادق؟ع؟ فرمودند« :ا گر شما شيعيان نيز چنين تضرع و زاری کنيد و فرج ما را
بخواهيد ،خداوند فرج ما را میرساند ،ولی ا گر دست روی دست بگذارید و بیاعتنا بمانيد ،وقتی کار
به نهایت رسيد ،گشایش فرا میرسد»( .مجلسی  )131/52 ،1403،سيد محمد تقی موسوی اصفهانی
با استناد به این حدیث می گوید« :آنچه از روایات به دست میآید این است که وقت ظهور امام
زمان؟جع؟ از امور بدائيه است که امکان پیش و پس افتادنش هست» (موسوی اصفهانی،1380 ،
ص.)410
 .2-1-3فرج شيعيان

فرج در مورد شيعيان ،یعنی گشایش شيعيان از تمام گرفتاریها و فتنهها .بعضی نظرها بر این است
است ،شيعيان تحت فشار ظلم و تعدی حا کمان ظلم و جور هستند( .رضوانی(الف) ،1388 ،ص)31
در توقيع شریفی که از آن حضرت روایت شده چنين آمده است« :برای شتاب در گشایش حقيقی و
کامل ،بسيار دعا کنيد؛ زیرا همانا فرج شما در آن است» (مجلسی .)92/52 ،1407 ،این نشان
میدهد که خواستههای منتظران ،در سایه دعا برای فرج قابل دسترسی است .اشاره به جمله«آن
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که گشایش فقط در ظهور امام مهدی؟جع؟ محقق میشود و تا زمانی که حضرت؟جع؟ در غيبت

فرج شماست» ،چند احتمال را به دنبال دارد که در ادامه بيان میشود:
الف) احتمال اول این است که مقصود از آن ،همين دعا برای تعجيل فرج باشد ،یعنی با دعا
کردن برای تعجيل فرج و ظهور من ،فرج شما حاصل میشود و بدین وسيله در کار مردم گشایش
میآورند و مشکالت آنها حل میشود.
ب) منظور  ،بيان اثر بسيار دعا کردن است ،یعنی با بسيار دعا کردن برای تعجيل فرج و ظهور
من ،فرج شما حاصل میشود( .موسوی اصفهانی ،1380 ،ص)420
در تأیید این دو احتمال ،مضمون روایتی است که در اصول کافی به سند خود از ابی جعفر
باقر ؟ع؟ آورده که فرمودند« :نزدیکترین دعایی که زود به اجابت برسد ،دعای برادر دینی برای
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خویش در غياب اوست .اینکه با دعا برای برادرش آغاز کند ،پس فرشتهای که موکل بر اوست بگوید
آمين و برای تو دو چندان آن باشد» ( .کلينی )386/4 ،1429 ،وقتی که دعای مؤمن برای برادر مؤمن
این آثار را دارد ،پس دعا کردن برای فرج امام زمان؟جع؟ که رئيس مؤمنين است به بهترین شکل
مستجاب خواهد شد (حجتی ابردهی ،1374 ،ص .)121معنای حاصل شدن فرج برای دعاکننده
این است که دعا کننده به برکت این دعا ،به آرزوهای دنيایی و حوائج و خواستههای مختلفی که در
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راه آنها تالش می کند ،خواهد رسيد؛ زیرا این دعا ،وسيله هرگونه خير و صالح است (موسوی
اصفهانی ،1380 ،ص.)420
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خداوند متعال صبر و استقامت در محنتها و سختیها را به او عنایت فرماید و در نرسيدن به
مقصود به او تحمل و خویشتنداری دهد و دشواریها را بر او آسان گرداند ،همچنان که آهن را برای
داوود؟ع؟ نرم کرد (موسوی اصفهانی ،1380 ،ص .)421با دعا کردن ،روح اميد در انسان زنده
میماند .اميدداشتن ،موجب گشایش است؛ زیرا نااميدی باعث به بنبست رسيدن است .انسان با
تکيه به دعا برای ظهور ،امنيت ایمان ،رشد اندیشه ،آرامش روحی ،کماالت معنوی و بهرههای
بیپایان دوران پس از ظهور را میتواند با عنایت الهی در دوره غيبت کسب کند .این امر با توجه به
َ
ُ
ُُ
ُ ُ
قدرت و مشيت خداوند قابل انکار نيست؛ زیرا او خود فرمود« :قل ما یع َبؤا بکم َر ّبی لو ال ُدعاؤکم...؛
بگو ا گر دعایتان نباشد پروردگارم به شما ارجی ننهد( »...فرقان.)77 :
با توجه به داللت این آیه شریفه میتوان گفت که عنایت و رحمت و فضل خداوند که نامحدود
و بیانتهاست ،به مدد دعا و خواستن از او دستیافتنی است ،ا گرچه دوران غيبت حضرت
مهدی؟جع؟ باشد( .داوودی ،1390 ،ص )153بر این اساس ،عامل پایاندهنده به دوران تلخ
غيبت ،بيداری از خواب غفلت و احساس نياز واقعی به امام زمان؟جع؟ است .انسان ،با دعا و
تشکيل مجالس دعا ،به آمادگی و ظرفيتهایی میرسد که بتواند مستعد پذیرش توجهات و عنایات
خداوند شود .پس دعا و انتظار فرج با یکدیگر ارتباط هماهنگ مییابند و خواستن ،آمادهسازی و
توانمندی شکل می گيرد.

وقتی که شيعيان با اضطرار به درگاه خدا رو می کنند ،دو چيز در آنان شکل می گيرد .یکی دعا و
انتظار  ،یعنی فرج خواستن و دیگری آمادگی ،قابليت و توانمندی .در این صورت ،بارش عنایت و
توجهات او آغاز شده و درمان کامل همه دردهای دنيایی با فرج حضرت مهدی؟جع؟ ایجاد
میشود .پس دعا برای تعجيل فرج امام زمان؟جع؟ در حقيقت دعا برای خود شيعيان بوده و برای
آنها سودمند است.
 .2-3افزایش نعمت

انسان برای پیشرفت زندگی مادی و معنوی خود تالش می کند و دوست دارد زندگی راحت و همراه
با آرامش برای خود و خانوادهاش فراهم کند .به عبارت دیگر  ،دوست دارد رزق و روزی او زیاد باشد و
هر روز شاهد برکتهای زیادی در زندگی خود باشد .در کنار عواملی مانند تالش و کوشش ،راههای
دیگری برای افزایش رزق و روزی بيان شده که از جمله آنها ،دعا برای امام زمان؟جع؟ است .توضيح
نعمتها آن است که مایه رستگاری بوده و با شناختن معارف ربانی و علوم سودمند و رسيدن به
درجات واال و نعمتهای جاودانه اخروی باشد( .موسوی اصفهانی ،1380 ،ص )422از جمله
نعمتهای باطنی و ارزشمندی که خداوند به انسان داده ،نعمت وجود امام زمان؟جع؟ است.
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و تحليل نقش دعا برای امام زمان؟جع؟ در افزایش نعمت به مقدماتی نياز دارد .ارزشمندترین

 .1-2-3نعمت بودن امام زمان؟جع؟ از جهت تکوینی

خداوند ،نظام دنيا را به گونهای قرار داده است که بدون وجود امام ،امکان زندگی روی زمين وجود
ندارد؛ زیرا زمين به برکت امام زمان؟جع؟ قرار و آرامش پیدا کرده است .شاهد این مطلب روایتی از
ََُ َُ َ َ َ َ
َ
ان اْلرض أن َتمي َد بأهل َها؛ خدا ایشان را ارکان زمين
امام باقر ؟ع؟ است که میفرمایند« :جعله ُم اهلل أرک
قرار داده تا اهلش را به اضطراب و تزلزل در نياورد (کلينی .)483/1 ،1429 ،یميد ،یعنی به نوسان و
لرزش درمیآید و به حرکت کردن زمين در هنگام زلزله گفته میشود .در زمان زلزله ،زمين قابل
سکونت نيست ،یعنی اهلش نمیتواند روی آن آرامش پیدا کنند و دیگر ،زمين نمیتواند مسکن یا
محل سکونت باشد .پس ا گر امام؟جع؟ نباشد ،زمين قرار و آرامش نخواهد داشت .خداوند به
وسيله امام؟جع؟ زمين را مستقر ساخته تا در آن آرامش برقرار شود .ارزش این نعمت ،امکان
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سکونت در شرایط زلزله آشکار میشود .وقتی که در منطقهای زلزله میآید ،زندگی همه ساکنان آن
مختل میشود .اینکه هم ا کنون زمين مثل گهواره زیر پای انسانها قرار گرفته ،به برکت وجود
مقدس امام زمان؟جع؟ است وگرنه زمين مسکونی نبود (بنی هاشمی ،1391 ،ص.)64
باالتر از این ،آسمان هم به برکت امام عصر ؟جع؟ نگهداشته شده است .پیامبر ا کرم؟ص؟ در
حدیثی که امامان را معرفی فرمودند ،تصریح کردهاند« :خدا به وسيله ایشان ،آسمان را از اینکه بدون
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اجازه او بر زمين افتاد ،نگه میدارد و به وسيله ایشان ،زمين را حفظ می کند که اهل خود را به تزلزل
در نياورد»( .مجلسی )120/27 ،1407 ،عالوه بر اینکه نظام آسمان و زمين به برکت امام؟جع؟ باقی
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است ،بقيه اموری که برای حيات انسان ضرورت دارد نيز متوقف بر وجود امام؟جع؟ است.
بنابراین ،بهرهبردن از هر یک از نعمتهای الهی ،به نعمت وجود امام زمان؟جع؟ بستگی دارد .به
واسطه وجود مقدس ایشان ،همه موجودات زنده ،میتوانند زنده بمانند (بنیهاشمی،1391 ،
ص .)109نه تنها امام؟جع؟ مالک زمين و محصوالت آن است ،بلکه همه دنيا و آخرت برای ایشان
است .به همين دليل ،ثواب و عقاب اخروی مطابق خواست و اراده ایشان ،همان اراده خدای متعال
است و خداوند ،فضل و رحمت خود را به دست ایشان سپرده است (نوری.)1387 ،
در جنبه تکوینی نعمت وجود امام؟جع؟ ،شخص به هر حال از نعمت آب و هوا ،زمين و ميوه و
 ...استفاده می کند .شناخت یا عدم شناخت ولینعمت ،تأثيری در اصل استفاده او ندارد ،هرچند
که جایز بودن استفاده ،به معرفت داشتن یا نداشتن او مربوط است .به تعبير دیگر ،حالل یا حرام
بودن استفاده از نعمتهای الهی ،به شناخت یا عدم شناخت امام؟جع؟ بستگی دارد.
 .2-2-3نعمت بودن امام؟جع؟ از جهت تشریعی

بر خالف جنبه تکوینی نعمت امام؟جع؟ ،بهرهمندی از جنبه تشریعی نعمت امام؟جع؟ متوقف بر
معرفت داشتن به ایشان است .برخورد انسان با این نعمت ،در نعمت بودن آن مؤثر است ،یعنی ا گر
به امام زمان؟جع؟ رجوع کند ،والیت او را بپذیرد و معرفت او را به دل بگيرد و در برابر امام؟جع؟
تسليم باشد و خود را در معرض نعمت وجود او قرار دهد ،جنبه تشریعی را درک کردهاند و گرنه

امام؟جع؟ از این طریق برای او نعمت نخواهد بود .برای توضيح بيشتر مطلب ،مقدماتی بيان
میشود.
اول) هدف از نزول نعمت
همان هدفی که خداوند در خلقت بندگان قرار داده ،در انعام به ایشان نيز مطرح است .پس
ََ
َ
هدف از اعطای نعمت به مخلوقات را میتوان در این آیه شریفه جستوجو کردَ « :و ما خلق ُت الج ّن
َّ
َو اإلن َس إال ليع ُب ُدون؛ و جن و انسانها را جز براى اینکه مرا بپرستند ،نيافریدیم» (ذاریات .)56 :ا گر
انسان در مسير بندگی خدا گام بردارد ،به آن هدفی که خدا برایش قرار داده ،میرسد ،در غير این
صورت به بيراهه خواهد رفت .نخستين و اساسیترین گام در بندگی خدا ،معرفت اوست .بنابراین،
هدف خدا از نعمتهایی که در اختيار بندگان قرار داده ،این است که با آنها ،معرفت بيشتری نسبت
به منعم خویش پیدا کند.
ا گر کسی بخواهد راه صحيح و کامل بندگی خدا را شناخته و بپیماید ،باید از مربيان و معلمانی
که خود او به همين منظور برای بشر قرار داده ،بهرهمند شود .اینها کسانی هستند که خود در
باالترین درجات معرفت و بندگی خدا هستند و میتوانند از دیگران هم در این مسير دستگيری
کنند .اینها اهل بيت؟مهع؟ هستند که بهترین مربيان بشر در خداشناسی هستند( .بنیهاشمی،
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دوم) معرفت امام؟جع؟ تنها راه معرفت خداوند

 ،1391ص )128-127معرفت امام زمان؟جع؟ نسبت به معرفت خداوند طریقيت دارد .ا گر کسی
بخواهد خداشناس شود ،باید امامشناس شود ،پس وجود امام زمان؟جع؟ مهمترین و ارزندهترین
نعمت است؛ زیرا اصل بر سایر نعمتهای ظاهری و باطنی است (تونهای ،1389 ،ص .)735به
خاطر امام ،خداوند شناخته شده و عبادت میشود و بندگان به سبب او به آنچه بخواهد از مقامات
عاليه و عنایت خاصه میرسند (موسوی اصفهانی ،1380 ،ص.)422
 .3-3وجوب شکر نعمت و مایه فراوانی نعمت

همه انسانها قبول دارند که نعمتهاى فراوان مادى و معنوى در اختيار خودشان بوده و نيز همه
قبول دارند که خود آنها این نعمتها را به خودشان ندادهاند ،پس منعمی در کار است( .محمدی،
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 ،1378ص )21لزوم شکر منعم ،امری فطری و درونی است .انسان با رجوع به عقل و فطرت خود به
این حقيقت پی میبرد که باید در بـرابـر هر کـس کـه بـه او نـعـمتی عطا کرده یا خدمتی نموده،
بیتفاوت نباشد و به گـونـهاى از او تـشـکر و قدر دانی کند ،و گرنه از طرف عقل خود ،بازخواست شده
و مذمت میشود؛ زیرا خصلت شا کربودن در بسياری از حيوانات به خوبی مشهود است( .جعفری،
 ،1379ص)20
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پس به حکم عقل ،شکر منعم الزم است و شکر منعم ،بدون شناخت منعم ،ميسر نيست .در
مرحله اول ،باید صاحب اصلی نعمتها و ولینعمت را شناخت تا در مقام تشکر از او برآمد.
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(محمدی ،1378 ،ص )21مرحله دوم ،تشکر از کسانی است که راه رسيدن به نعمتهای خدا را
همواره کردهاند .تنها راه شکر نعمتهای الهی این است که در جهت معرفت بيشتر به امام
زمان؟جع؟ استفاده کند؛ زیرا شکر نعمتهای الهی بدون معرفت امام زمان؟جع؟ امکانپذیر
َ ُ
نيست (بنی هاشمی ،1391 ،ص .)212آیاتی از قرآن نيز بر وجوب شکر منعم داللت دارند« .فاذک ُرونی
ُ
َ ُ ُ
ُ
أذکرکم َو اشک ُروا لی َو ال َتکف ُرون؛ پس مرا یاد کنيد تا شما را یاد کنم و مرا سپاسگزارید و کفران نعمت
نکنيد (بقره.)152 :

َ
َ
یکی از فواید شکرگزاری ،افزایش نعمت است که قرآن به آن تأ کيد کرده است..« .لئن َشکر ُتم
َ
ََ َ ُ
َ
َ ََ
ْلزی َد ّنکم َو لئن کفر ُتم إ ّن َعذابی ل َشدید؛ ...ا گر سپاسگزاری کنيد ،قطعا (نعمت) خود را بر شما

میافزایم و ا گر ناسپاسی کنيد ،بی تردید عذاب من سخت است»( .ابراهيم )7 :در کافی به سندی
صحيح از حضرت ابن عبداهلل صادق؟ع؟ آمده است« :رسول خدا؟ص؟ فرمود بر هيچ بندهای دری
از شکر نگشوده که درب فزونی از او بسته باشد» (کلينی.)94/2 ،1429 ،
ا گر کسی بخواهد بهره بيشتری از نعمتهای الهی ببرد ،باید شکرگزار او باشد .امام حسين؟ع؟
در حدیثی میفرماید« :همانا دعا کردن برای برادر مؤمن ،خودش در پشت سر او مستجاب است و
موجب زیادی رزق و دفع بالست»( .کلينی )385/4 ،1429 ،وجود حضرت حجت؟جع؟ از
مهمترین نعمتهای الهی بر انسان است و شناخت این نعمت ،خود نعمت بزرگی است ،بلکه
نعمتی است که هيچ نعمتی با آن مقایسه نمیشود؛ زیرا جزء تکميل کننده ایمان و علت تامه آن

است .تمام نعمتهای ظاهری و باطنی از شاخههای این نعمت بزرگ ،یعنی وجود امام؟جع؟
است ،پس بر انسان واجب است که بيشترین کوشش را در ادای شکر این نعمت به کار بندد تا به
نعمتهای بزرگ دیگر هم برسد .خداوند عزوجل وعده داده که هر کس شکر نعمت به جا آورد،
نعمتش افزون کند و وعده الهی تخلفناپذیر است (موسوی اصفهانی ،1380 ،ص.)426
 .1-3-3اقسام شکر

اول) شکر قلبی
شکر قلبی در حق خداوند این است که بداند جز خداوند ،نعمتدهندهای نيست و هر
نعمتدهندهای غير از خدا ،واسطه در نعمتهای الهی است و خود ،دریافت کننده نعمت از جانب
اوست( .بحرانی ،1417 ،ص )386امام صادق؟ع؟ در مورد شکر قلبی میفرماید « :کسی که خدا به او
نعمتی دهد ،پس معرفت قلبی به آن نعمت پیدا کند و اعتقاد داشته باشد که آن کسی که نعمت را
(کلينی .)151/1 ،1369 ،امام صادق؟ع؟ در این حدیث ،اهميت این فعل قلبی را نشان داده است.
هر چند عقل حکم می کند که شکر باید هم قلبی و هم زبانی باشد ،ولی خداوند به فضل و لطف
خود ،همان فعل قلبی را کافی دانسته و برای شکر پذیرفته است .علت این است که مراتب شکر  ،از
اظهار قلبی آغاز میشود و اقرار به نعمتها ،انسان را به مراحل بعدی شکر هدایت می کند .اظهار

کارکردهای دعا برای امام زمان ؟جع؟

به او داده ،خدای متعال است ،شکر خدا را به جا آورده است ،هر چند زبانش را حرکت ندهد»

قلبی ،روح و پایه مراحل بعدی ،یعنی شکر زبانی و عملی و به منزله رأس آنهاست .این روح ،باید در
همه مراتب دیگر شکر جریان یابد .مراحل بعدی ،هر یک به نوعی اظهار این حالت قلبی است و
اصل شکر ،همين فعل قلبی است.
دوم) شکر زبانی
وقتی قلب انسان ،از شکر منعم سرشار میشود ،سرچشمههای شکر ،از قلب به زبانش جاری
میشود .شکر زبانی ،مصداقهای مختلفی دارد .یکی از آنها دعای خير کردن برای منعم است ،یعنی
ا گر انسان نمیتواند کار خوب کسی را جبران کند ،باید دست به دعا برداشته و از خدا بخواهد که به
او پاداش خير عطا کند( .بنیهاشمی ،1391 ،ص)46
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ُ ُ َُ ُ َ َ
َ
ُ َ ُ ًَ ُ
اهلل ل ُه َح ّتی
عروفا فکاف ُوهَ .و ان لم َتج ُدوا ما تکافونه فادعوا
پیامبر ا کرم؟ص؟ میفرمایدَ « :من آتاکم م
َ
ُ ُ َ َّ ُ َ
َتظ ّنوا انکم قد کاف ُيت ُم ُوه؛ هر کس کار خوبی برای شما انجام داد ،آن را برایش تالفی کنيد و ا گر
نتوانستيد به طریقی آن را تالفی کنيد ،در حق او به پیشگاه خداوند دعا کنيد ،تا وقتی یقين کنيد که
کار خوب او را تالفی کردهاید» ( .کوفی اهوازى ،1402 ،ص )31پیامبر ا کرم؟ص؟ بر وجوب دعا برای منعم
تأ کيد کرده ،ولی کم و کيف آن را به عهده منعم گذشتهاند تا هر کس به ميزان معرفتش ،ولینعمت
54

خود را دعا کند (بنیهاشمی ،1391 ،ص.)221
سوم) شکر عملی
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حقيقت شکر  ،از قلب آغاز میشود .هر چند که خدای متعال از روی فضل خود ،اظهار قلبی را
برای شکر میپذیرد ،ولی بندگان وظيفهشناس ،خدا را با زبانشان نيز شکر می گویند و با عمل نشان
میدهند .در شکر عملی ،انسان هر یک از نعمتهای الهی را در مسير رضای منعم استفاده می کند.
بر این اساس ،دعا کردن برای امام زمان؟جع؟ موجب زیادشدن نعمت است؛ زیرا امام زمان؟جع؟
مهمترین نعمت نزد انسان است و شکرگزاری در برابر این نعمت بزرگ ،واجب است .انسانی که خود
را مدیون امام زمان؟جع؟ میداند ،وظيفه خود میداند که برای تعجيل فرج حضرت خالصانه دعا
کند .دعا کردن یکی از اقسام شکر نعمت است.
خداوند متعال وعده داده که هر کس شکر نعمت به جا آورد ،نعمت را برایش افزون می کند .دعا
کردن مؤمن برای برادر مؤمن خودش ،موجب زیادی رزق میشود .همچنين دعا کردن برای امام
زمان؟جع؟ که رئيس مؤمنين است ،موجب افزایش نعمت میشود( .حجتی ابردهی ،1374 ،ص)121
 .4-3انجام محبوبترين عبادت

یکی از وظایف شيعيان در زمان غيبت امام عصر ؟جع؟ دعا برای آن حضرت است .دعا برای
امام زمان؟جع؟ محبوبترین عبادت است.
 .1-4-3حقيقت عبادت

عبادت ،از ریشه عبد و عبودیت به معنای اظهار فروتنی و خضوع و به معنای نهایت فروتنی است.
(راغب اصفهانی ،1416 ،ذیل واژه عبد) در اصطالح به معنای اظهار و خضوع و کوچکی عملی یا

لفظی ،اما نه هر نوع خضوع ،بلکه باالترین مرتبه اظهار کوچکی و تعظيم در برابر کسی که باالترین
درجه فضيلت را دارد (بنیهاشمی ،1391 ،ص139؛ بداشتی ،1392 ،ص .)201حقيقت عبادت این
است که انسان خود را بنده و مملوك خدا بداند ،براى خود مالکيتی در نظر نگيرد ،بلکه خود و دارایی
خود را از آن خدا بداند .به طور کامل تسليم اراده او باشد ،به عبد بودن خود در مقابل پروردگار
اعتراف کند و از روى اختيار ،بندگی تکوینی خود را در مقابل خدا اظهار بدارد .به عبارت دیگر ،در برابر
خدا اظهار کند که تو خدای منی و من بنده توام ،تو عزیزى و من ذليلم ،تو مالکی و من مملوکم ،تو
ربی و من مربوبم (یزدی ،1382 ،ص.)20
 .2-4-3ارتباط دعا و عبادت

دعا و تضرع به درگاه خداوند ،یکی از نشانههای عبودیت بندگان است .دعا ،برقراری پیوند قطع
ناشدنی بنده با خداوند است .انسان در حال دعا ،با باطن و ضمير خود متوجه آفریننده و مبدأ و
نيازهاى مادى و معنوى است ،ولی در واقع ،اعتراف به بندگی ،فقر و عجز انسان است .دعا امرى
قلبی است و زبان فقط از آنچه در دل است ،حکایت می کند .پس دعا چيزى جز عبادت نيست،
بلکه باالترین عبادت است (یزدی ،1382 ،ص .)22دعا مطلوب حق است که بندگان از این طریق،
خشوع و فقر خود را ابراز می کنند (ابن فهد حلی  ،1375 ،ص.)43
ُّ
عاء ُم ُّخ الع َ
الد ُ
بادة؛ دعا مغز عبادات است» (مجلسی،1407،
پیامبر ا کرم؟ص؟ میفرماید« :
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نقطهای که از آنجا آمده ،میشود( .مطهری )406/3 ،1394 ،ا گرچه دعا در ظاهر درخواست رفع

 .)303/90عبودیت ،چون غایت آفرینش و نهایت و قله رشد و بلوغ انسانهاست ،با مغز افزار دعا
شکل گرفتنه و تجلی می کند .پس نماد عبودیت و بلوغ میشود (صالحنيا ،1391 ،ص .)132دعا برای
امام زمان؟جع؟ محبوبترین عبادت است.
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 .4داليل دعا کردن
 .1-4دليل عقلی برای دعا کردن

حقيقت انتظار فرج آن است که انسان منتظر و چشم به راه ،محيطش را برای آمدن منتظر و منجی
موعود آماده کند .این آمادگی ،بسته به فرد مورد انتظار ،معنا و ارزش مییابد .ا گر کسی به حقيقت،
56

منتظر محبوب خود باشد ،پیوسته در اندیشه او خواهد بود .منتظر واقعی ،سعی می کند در همه
حال ،به یاد حضرت مهدی؟جع؟ بوده و با یاد آن بزرگوار ،دل و جان خود را زنده نگه دارد و اعمال
خود را از انحراف و کجیها حفظ کند .یاد آن حضرت ،با خواندن دعا برای او تحقق مییابد( .جمعی
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از محققين مرکز تخصصی مهدویت ،1388 ،ص )35استفاده از دعا ،بهترین راه پوشاندن مقاصد
عاليه پیشوایان انسان است؛ زیرا مشروعترین راه براى نزدیکی به خدا که هيچ کس نمیتوانسته مانع
آن بشود و آن را تحت نظر گيرد و از آن جلوگيرى کند ،همين دعا بوده است (صدر ،1382 ،ص.)155
بنابراین ،هنگامی که بنده مؤمن براى امام عصرش دعا کرده و این کار را خالصانه انجام دهد،
موالىش نيز در پاداش او ،دعاى خالص براى او خواهد کرد .بدیهی است که دعاى امام زمان؟جع؟
براى شخص ،کليد تمام خيرات و خوبیها و نابودکننده همه بدىهاست( .مجتهدی،1388 ،
ص )57پس دعا برای امام زمان؟جع؟ موجب توفيق الهی در بندگی و عبادت او خواهد شد و خدا
او را از دوستان خود قرار خواهد داد.
 .2-4دليل نقلی برای دعا کردن

راز و رمز موفقيت هر انسانی در ميزان عبادت و بندگی او نهفته است .خداوند در قرآن میفرمایدَ « :و
َّ
ََ
َ
ما خلق ُت الج ّن َو اإلن َس إال ليعبدون؛ و جن و انس را جز برای اینکه مرا بپرستند نيافریدیم»( .ذاریات:
 )56تنها راه رسيدن به کمال و مقامات عاليه انسانی ،کسب مراحل واالی عبادت و معرفت است
(بهرامی ،1385 ،ص .)41از جمله امور عبادی که سفارش زیادی درباره آن شد ،دعا و نيایش است.
بنده در حال دعا کردن ،ناداری و ناچيزی خود را در برابر معبودش بهتر از حاالت دیگر بيان می کند
و آنگاه که خدای خود را میخواند ،با تمام وجود احتياج خود را به خالقش اظهار میدارد .او در

هنگام دعا ،هيچ تکيه گاه و پناهگاهی جز پروردگار برای خود نمیشناسد و به همين انگيزه ،دست
نياز به درگاه بینياز بلند می کند( .بنیهاشمی ،1391 ،ص)139
دعا ،بهترین و محکمترین گفتار بين خالق و مخلوق است؛ زیرا نشانگر عجز و عبودیت انسان به
خداوند است و عبودیت منشأ همه کماالت و رسيدن انسان به هدف غایی خلقت ،همان لقای
الهی است( .رضوانی(ب) ،1388 ،ص )395امام علی؟ع؟ در روایتی میفرمایندّ « :
احب االعمال الی
اهلل فی االرض ّ
الدعاء؛ محبوبترین کارها در روى زمين در نزد خداوند متعال ،دعاست (ابن فهد

حلی  ،1375 ،ص .)60احب ،باالتر از افضل است .افضل برای کسانی است که به دنبال ثواب هستند،
ولی احب از باب محبت ،برای کسانی است که با محبت خدا کار دارند ،نه با ثواب او .دنبال جلب
محبت خداوند هستند .عالوهبر آن ،انسان در گفتوگو با خداوند تخليه شده و اوصاف الهی در
انسان تجلی پیدا می کند (فرحزاد ،1393 ،ص .)26دعا برای فرج امام زمان؟جع؟ باعث خوشحال
(نعمتی ،1384 ،ص.)368
شکی نيست که یکی از بهترین ،بزرگترین و ارزشمندترین دعاهاى انسان ،دعا براى کسی است
که خداوند ،حق او را و دعا کردن براى او را بر تمام انسانها واجب کرده و نعمتهاى الهی به برکت
آن حضرت بر تمام آفریدگانش سرازیر میشود( .مجتهدی ،1388 ،ص )55وقتی که انتظار فرج،
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کردن ایشان میشود و این امر موجب خوشحالی رسول خدا؟ص؟ و خوشنودی خداوند متعال است

واالترین نوع عبادت باشد ،دعا برای فرج نيز زیباترین جلوه انتظار بوده و اصل دعا گرامیترین و
محبوبترین چيز ها نزد خداوند است (اسحاق ،1386 ،ص.)126
 .5رستگاری در قيامت با شفاعت
شفاعت ،از ماده ش-ف-ع بوده و به معنای منضم کردن چيزی به چيزی دیگر است( .قرشی،1412 ،
 )48/4و زوج و جفت است در مقابل وتر (الراغب االصفهانی ،1416 ،ذیل واژه شفع) .شفاعت در
اصطالح ،یعنی شخصی از کسی که باالتر از اوست ،خير و نيکی را برای پایینتر از خودش درخواست
کند یا اسقاط عقوبت یا زیاد شدن ثواب را طلب کند (موسوی اصفهانی ،1380 ،ص .)217براساس
دیدگاه عالمه طباطبایی ،شفاعت در اصطالح به این معناست که شخصی که متوسل به شفيع
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میشود ،نيروی خودش به تنهایی برای رسيدن به هدف کافی نيست .بنابراین ،نيروی خود را با
نيروی شفيع گره زده و در نتيجه آن را دو چندان کرده به آنچه میخواهد ،میرسد به طوری که ا گر
این کار را نمی کرد و تنها نيروی خود را به کار میبرد ،به مقصود خود نمیرسيد؛ زیرا نيروی خودش
به تنهایی ناقص ،ضعيف و کوتاه بود (طباطبایی.)238/1 ،1374 ،
عالمه طباطبایی برای اثبات شفاعت میفرماید« :برهان عقلی ،مراتب کمال وجودی را مختلف
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میداند .بعضی را ناقص ،بعضی را کامل ،بعضی را شدید و بعضی را ضعيف .در اصطالح علمی ،این
شدت و ضعف را تشکيک می گویند .مانند نور که قابل تشکيک است .نفوس بشری هم از نظر قرب

موعود پژوهی

و بعد ،از مبدأ و منتهای کمال ،یعنی خداوند ،مراتب مختلفی دارند .بعضی از نفوس در سير تکاملی
خود به سوی آن مبدأ که از آنجا آمدهاند ،بسيار پیش میروند و بعضی دیگر کمتر  .این تفاوت در
وسایط فيض و علل فاعلی را در اصطالح فلسفی فاعل مابهالوجود می گویند ،یعنی فاعلی که منشأ
اصل وجود شیء نيست ،بلکه باعث تغيیر حالت شیء بوده و باعث میشود که نفوس کاملهای
مانند نفوس انبياء به خصوص کاملترین آنها ،یعنی نفس پیامبر ا کرم؟ص؟ بين مبدأ فيض و
علتهای مادرون واسطه شوند تا حالت شقاوتی که برخالف طبع در نفوس ضعيف افراد با ایمان به
وجود آمده است از بين برود و این شفاعت است ،البته شفاعتی که مخصوص گناهکاران است»؛
(طباطبایی« )279/1 ،1374 ،در شفاعتی که اثبات شد ،شفيع ،نفوس کامله و انبيا هستند ،اما
شفيع واقعی خداوند متعال است؛ زیرا هر یک از صفات او بين او و خلق او در افاضه وجود واسطه
هستند .پس شفيع علیاالطالق اوست و غير خداوند ،هر کس به مقام شفاعت برسد ،به اذن
خداوند و تمليک اوست و شفاعت نزد خدا در صورتی که محذوری که با مقام کبریایی حق متناسب
نباشد ،به دنبال نداشته باشد ،صحيح است» (طباطبایی.)244/1 ،1374 ،
برای تحقق مفهوم شفاعت ،سه عنصر ضروری است .یکی شفيع ،یعنی کسی که شفاعت
می کند .دیگری مشفوع له ،یعنی کسی که برای وی درخواست شفاعت میشود و مشفوع لدیه،
یعنی کسی که از او درخواست شفاعت میشود .اما شفيعانی که در روز قيامت شفاعت می کنند
عبارتند از خداوند متعال ،پیامبر ا کرم؟ص؟ ،حضرت زهرا؟اهع؟ ،ائمه اطهار ؟مهع؟ ،عالمان دین ،انبيا،

شهيدان راه خدا ،مالئکه ،روزه ،توسل به رسول خدا؟ص؟ ،درود فرستادن بر محمد و آل او ،متعلمان
و حافظان قرآن که به آن عمل می کنند ،قرآن ،خویشاوندان ،همسایگان و حضرت مهدی؟جع؟.
در مورد شفاعت امام مهدی؟جع؟ ،در کمال الدین از امام صادق؟ع؟ روایت شده که فرمودند:
«هر کس به امامت پدران و فرزندانم اقرار داشته باشد ،ولی مهدی از فرزندان مرا انکار کند ،مانند آن
است که به همه انبيا اقرار اعتقاد داشته باشد و محمد؟ص؟ را انکار کند»( .ابن بابویه)388/2 ،1395 ،
سر اختصاص شفاعت به امام زمان؟جع؟ آن است که کسی از شافعان در حق منکر
صاحباالمر شفاعت نمی کند ،هر چند به کسانی که پیش از آن حضرت بودهاند ،اعتقاد و اقرار
داشته باشند .برای رستگاری در روز قيامت الزم است رابطهای ميان شفاعت کننده و شفاعتشونده
در دنيا بوده باشد .محبت ،از مهمترین راههای پیوند ميان افراد است .منتظران واقعی کسانی
هستند که عالیترین پیوند عاطفی را با امام منتظر دارند و محبت به آن عزیز را بر همه محبتها
است( .موسوی اصفهانی )431/1 ،1380 ،این محبت ،انسان را به محبوب نزدیکتر کرده و موجب
افزایش محبت و اشتياق فرد نسبت به آن حضرت میشود (رسولی ،1384 ،ص .)110خداوند به
وساطت و شفاعت شفيعان در روز قيامت ،افرادی را از آتش جهنم نجات میدهد و آنها کسانی
هستند که به خداوند متعال ایمان دارند ،نه افرادی که در اثر گناه ،ایمان از آنها گرفته شده است.
َ ُ َ َّ
ون إال ل َمن ار َتضی؛  ...جز براى کسی که خدا بپسندد شفاعت
خداوند میفرماید ...« :ال یشفع
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مقدم میدارند .یکی از نشانههای محبت در زبان ،دعا کردن و خواستن تمام خوبیها برای محبوب

نمی کنند»( .انبيا )28 :ایمان ،جز محبت خدا و رسول و ولی او نيست .با وجود این ،الزم است آنچه
در دل معتقد است به زبان آورد ،و گرنه آثار ایمان بر آن مترتب نخواهد شد .دعا کردن برای فرج امام
زمان؟جع؟ نشانگر حقيقت ایمان و مایه جلب عنایت و محبت اوست.
َّ
عبداهلل صادق؟ع؟ در مورد کسی که شفاعت میشود آمده که فرموند:
در حدیثی از حضرت ابی
« به درستی که مؤمن از شما در روز قيامت ،مردی را که در دنيا با او آشنا بوده ،کنارش می گذارند در
حالی که امر شده که به آتشش ببرند .فرشته او را میبرد و او به این مؤمن می گوید به فریادم برس که
در دنيا به تو نيکی می کردم و در حوائجی که به من رجوع می کردی یاریت مینمودم ،آیا امروز پاداشی
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برای من داری؟ پس مؤمن به فرشته می گوید او را رها کن .امام صادق؟ع؟ فرموند پس خداوند
سخن مؤمن را میشنود و به آن فرشته امر می کند که فرمان مؤمن را بپذیرد و آن شخص را آزاد
می کند»( .مجلسی )41/8 ،1407 ،وقتی وضع مؤمن با کسی که رابطه جزئی با او دارد چنين باشد،
بدون تردید امام زمان؟جع؟ در حق کسی که پیوسته برای آن حضرت دعا کند ،شفاعت کرده و او
را روز قيامت در عذاب رها نمی کند؛ زیرا دعا ،از روابط مهم و ریسمانهای محکم است که نشانه
60

محبت و مایه مسرت و از اقسام یاری و انواع خدمت به آن حضرت است(.موسوی اصفهانی،1380 ،
ص.)225
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 .6نتيجه گيری
دعا به معنای مایل کردن چيزی به سوی خود با صدا و کالم است و در اصطالح ،انجام کاری از مدعو
است که به صورت جمله امر یا نهی و گاه به صورت جمله خبری میآید .حقيقت دعا ،ارتباط با منشأ
هستی و پیوند انسان با خدای یکتا برای اظهار بندگی است .دعا برای امام زمان؟جع؟ ،موجب فرج
خود حضرت و شيعيان اوست؛ زیرا فرج حضرت ،مشروط به دعای شيعيان اوست و فرج و گشایش
کار شيعيان با دعای امام زمان؟جع؟ حاصل میشود .دعا ،باعث زیاد شدن نعمت است .دعا کردن
یکی از اقسام شکر نعمت است و خود امام ،بزرگترین نعمت خداوند است که به انسان داده و انسان
موظف است که در برابر این نعمت بزرگ شکرگزاری کند و خداوند به خاطر دعای انسان برای
حضرت ،نعمت را بر او افزایش دهد .دعا برای محبوبترین مخلوق خداوند ،زیباترین جلوه انتظار
فرج است که با این دعا ،دل و جان خود را زنده نگه داشته و اعمال خود را از انحراف و کجیها حفظ
کند .کسی که دعا می کند ،مشمول شفاعت و رستگاری در روز قيامت است؛ زیرا شفاعت شامل
کسانی است که به امام زمان؟جع؟ ایمان داشته و منکر او نيستند .ایمان در حقيقت جز محبت
خداوند ،رسول و ولینعمت او نيست .یکی از نشانههای محبت در زبان ،دعا کردن است و این،
باعث جلب و عنایت و محبت حضرت میشود.
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