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  عبدالجبار معتزلى ى قاضدعا از ديدگاه 

 *جنان ايزدی

 **آبادی هاجر مهوری حبيب

  چكيده

عبدالجبار همدانى شرايط دعا را اراده، علم بـه مقـام كسـى كـه از او طلـب  ى قاض

در ديـدگاه . دانـد ىمبودن  بودن از مفسده، و خاضع و خاشع كنيم، بيان قيد خالى ىم

بـودن دعـا ايـن اسـت كـه  وجه لطف. بودن آن است دعا لطف فلسفهمعتزلى وی، 

دعـا . كنـد ىنمخداوند ما را امر بـه دعـاكردن فرمـوده؛ و خـدا امـر بـه كـار قبـيح 

ت، دعا برای مؤمن، فاسـق و كـافر، دعا در حق غير، لعن: هايى دارد، از جمله تقسيم

از نظر وی، دعا بـرای امـوات از . دعا برای امر حسن يا قبيح و نيز دعا برای اموات

اين وجوب يـا از حيـث . گاهى دعا واجب است. تأثير است بى آنهاطرف بازماندگان 

دعا در طلب رزق از خداوند مـؤثر اسـت، . متعلق دعا است يا از حيث شخص داعى

  .دانند و طلب حسن، حسن است ىمقل و شرع آن را حسن زيرا ع

  

  .عبدالجبار، مصلحت، لطف، اجابت ى قاضدعا، طلب،  :ها كليدواژه

                                                 
 .استاديار فلسفه و كالم اسالمى، دانشگاه اصفهان *

 .دانشجوی كارشناسى ارشد كالم اسالمى، دانشگاه اصفهان **
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  مقدمه

ی توحيدی قرآن است و راهى است كه انسان بـا آن روح خـود را بـه عـالم غيـب ها آموزهدعا از 

و   در طول تاريخ نيز متكلمان، فالسفه و مفسران، اين آموزه را از نظر دور نداشـته. كند ىممتصل 

متكلمان معتزلى آرای خاصى در ايـن مسـئله . اند كردههای خود را در اين زمينه بيان  يدگاهدآرا و 

از آرای عموم متدينان ديـدگاه متمـايز ايـن گـروه در  آنهاو يكى از عوامل فاصله  اند داشتهاظهار 

، يكى از آخرين متكلمان معتزلى است كـه در .)ق.ه 415-320(عبدالجبار   ىقاض. مقوله دعا است

های سلف معتزلى  يشهاندی از ا خالصهتوان  ىميشه او را اند .آثار خود به مسئله دعا پرداخته است

كنيم و سپس بـه ايـن مسـئله  منظور ابتدا تعريفى را كه او از دعا دارد بيان مى بدين. او تلقى كرد

چه اقسامى را بـرای دعـا در نظـر . كند ىموی چه اموری را جزء شرايط دعا ذكر : پردازيم كه ىم

گيرد و مالك او در اين تقسيمات چيست؟ استجابت دعا يا عمل خداوند در برابر دعای بندگان  ىم

عبدالجبار ارتباط دعا و   ىقاضچگونه است؟ مواضع وجوب و عدم وجوب دعا كجا است؟ و از نظر 

، لذا ايم يافتهناثر مدونى  عبدالجباردعا از ديدگاه قاضى  دربارهينكه اطلب رزق چيست؟ با توجه به 

گويـد  ىمدر بـاب دعـا  عبـدالجبارقاضى  آنچهشديم كه در اين مجال به تحليل و بررسى  آن بر

  .بپردازيم

  تعريف دعا. 1

 آنكـهير، به شـرط غ، طلب مراد و خواسته است از دعا«: گويد ىمعبدالجبار در تعريف دعا  ى قاض

و مانكـديم،  عبـدالجبارقاضـى (» شود، از نظر رتبه باالتر از طالب باشد ىمآن غير كه از او طلب 

را بـرای تمـايز » رتبه«عبدالجبار قيد   ىقاض). 238 :1965-1962؛ قاضى عبدالجبار، 485: 1422

سؤال نيز طلب مراد از غير اسـت «: گويد ىمكند و در تعريف مسئلت  ىمبين دعا و مسئلت مطرح 

شده  تضمين  دعاكننده خواسته ؛ و طلب زمانى است كه مطلوب و»رتبه باشند زمانى كه دو نفر هم

او  خواسـتهبا قرائنى بداند كه خداوند  كننده درخواستيعنى ). 20/238: 1965 -1962 همو،(باشد 

قيـد رتبـه در تعريـف دعـا، . مطلوب او نوعى عـوض بـرای او باشـد آنكهمثل . كند ىمرا فراهم 

شود؛ زيـرا تنهـا كسـى كـه  ىمز يرنده دعا به معنای تكوينى، يعنى طلب وجود از خداوند، نيبرگدر

  .معطى وجود است خداوند است
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در شـرع » دعـا«گويد لفظ  ىمكند و  در شرع اشاره مى» دعا«عبدالجبار به كاربرد لفظ  ى قاض

بـريم و مقصـود مـا سـتايش و تمجيـد  ىمرود؛ چراكه دعا را به كـار  ىم كار  بهبه معنای مجازی 

حال اگر شـخص طلـب فزونـى . كنيم ىمخداوند است، در عين حالى كه از او طلب فزونى نعمت 

گويـد لفـظ  ىموی ). همـان(شود فرد به درگاه خدا دعا كرده اسـت  ىمنعمت نكند، باز هم گفته 

ت و معنـای مجـازی كـه حاجات از خداوند اسـ درخواستدو معنا دارد، معنای حقيقى، كه » دعا«

در شرع، برای دعا معنای دوم به كار رفته است كه البتـه گـاهى نيـز . حمد و تسبيح خداوند است

 همـهالبتـه ايـن سـخن او، در . كنـد ىممعنای حقيقى، يعنى درخواست از خداوند، آن را همراهى 

قى آن، يعنى طلب يست؛ زيرا گاه دعا به معنای حقيندر شرع، صحيح » دعا«مصاديِق كاربرد لفظ 

  .يستنو درخواست از خداوند، به كار برده شده كه متضمن حمد و تسبيح حضرت حق 

 شرايط داعى در هنگام دعا. 2

را در دو دسته  آنهاتوان  ىمكند كه  ىمشرايطى را ذكر  داعى در هنگام دعا عبدالجبار برای ى قاض

مانند اينكه اراده كرده و علم به شـأن  جای داد؛ يكى قيودی است كه بايد هنگام دعا فراهم كرد؛

به حاالت درونى فرد داعى بستگى دارد كه از جمله خضـوع و  آنچهديگری . خداوند داشته باشيم

  .پردازيم ىمدر ادامه، به شرح اين شرايط . خشوع در برابر پروردگار هنگام دعا است

  اراده. 1. 2

گونـه كـه امـر،  گويد همان ىمداند و  ىم» رادها«ين شرط دعابودن دعا را تر مهمعبدالجبار  ى قاض

رو كسى كه سهوًا يـا از روی عـادت  ينااز . بدون اراده، امر نيست، دعا هم بدون اراده دعا نيست

: تـا ىب؛ همـو، 239-20/238: 1965-1962همـو، (شود  ىنمكند، دعاكننده و داعى ناميده  ىمدعا 

شود، خبر داشته باشـد و  ىمبر زبان جاری  آنچهاز  به عبارت ديگر، در هنگام دعا، بايد دل). 727

  .گويد ىمبداند كه چه 

  علم به شأن و مقام خداوند. 2. 2

كند، آگـاه باشـد؛  ىمشرط ديگر او اين است كه داعى از شأن و مقام كسى كه از او طلب حاجت 

رو بايـد شـناخت  يـنااز . آگاه نيستند آنهادهند و از  ىنمرا تشخيص  ها منزلتچراكه افراد مرتبه و 

دانـد  ىنمكند اما  ىم دعازيرا كسى كه به پيروی از ديگران . پيدا كنند تا دعای آنها تقليدی نباشد
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وی . رو نبايد او را داعى و دعـاگو ناميـد از چه كسى طلب مقصود كرده است، تقليد كرده و از اين

  ).727: تا ىبهمو، (عا كرد برای دعا، بايد به خداوند و صفات او علم داشت و بعد د ديگو ىم

گفتن : گويد ىمی راز فخر كه چناناند؛  متكلمان و مفسران ديگر هم به اين شرط توجه داشته

به پروردگارش معرفت داشـته باشـد،  دعاكنندهكند كه  ىماقتضای اين را » ادعونى استجب لكم«

البته وجود ندارد، پس ثابـت كرد كه  ىمكرد، بلكه به چيزی خيالى دعا  ىنموگرنه به درگاه او دعا 

از صفات پروردگار سبحان ايـن . شد كه شرِط دعاكننده اين است كه به پروردگار خود عارف باشد

فخرالـدين رازی، (كند مگر اينكه موافق قضا و قدر و علم و حكمت او باشـد  ىنماست كه كاری 

اگـر «: شده كه فرمودند نقل )ص( خداينكه از رسول اگويد سّر  يز مىنيى طباطبا ). 5/265: 1420

ايـن اسـت كـه » شـدند ىمدر برابر دعای شما متالشى  ها كوهشناختيد،  ىمخدا را به حق معرفت 

رفته اين بـاور غلـط را بـه  جهل به مقام حق، و سلطنت ربوبيت، و ركون و اعتماد به اسباب، رفته

اين اعتقاد توهمى است كه علم بـه مقـام خـدای ... دهد، كه اسباب هم حقيقتًا مؤثرند  ىمانسان 

  ).2/61: 1374طباطبايى، (پذيرد، چون با سلطنت تامه الهيه منافات دارد  ىنمسبحان آن را 

  قيد كند كه خالى از مفسده باشد. 3. 2

ی بـه همـراه ا مفسـدهاو  شرط ديگر اين است كه شخص در هنگام دعا قيد كند كه اجابت دعای

زيـرا وقتـى فـرد از خداونـد . به عبارت ديگر، اگر مصلحت در آن است برآورده شود. نداشته باشد

امـا اگـر . شدن حاجتش به صـالح او اسـت يـا نـه كند مردد است كه آيا برآورده ىمطلب حاجت 

نيـازی بـه  ی در آن نيسـت،ا مفسـدهدعاكننده چيزی را بخواهد و يقين داشـته باشـد كـه هـيچ 

عبـدالجبار همچـون  ى قاض آنكهبا ). 727: تا ىبعبدالجبار،  ى قاض(قيدكردن اين شرط وجود ندارد 

ديگر معتزله به قاعده صالح و اصلح معتقد است و بـر آن اسـت كـه خداونـد جـز اصـلح انجـام 

 دهد، با اين حال درخواست فعل قبيح يا فعل مشـكوك بـه قبـيح را از سـوی بنـدگان قبـيح ىنم

كند كه حتى در دعا برای امور غيرقبيح بايد متوجه بود كه شـايد  ىموی با اين قيد تأكيد . داند ىم

تواند تبيين و توضيحى از جانـب  ىمبنابراين، وجود اين قيد . مصلحتى در آن نباشد و اجابت نشود

  .نشدن برخى دعاها در دنيا باشد معتزله برای اجابت
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  م دعاداشتن هنگا خضوع و خشوع. 4. 2

كنند كه در هنگام طلب حاجات خـود، نـزد  ىمعبدالجبار، عقل و شرع به انسان امر  ى قاضاز نظر 

و معترف  ارزشكرگبهترين زمان برای دعا، اوقاتى است كه فرد . پروردگارش خاضع و خاشع باشد

خـدا  توان هنگام طلب و دعا، ذكر خدای سبحان را گفت و ىمبنابراين، . ی الهى استها نعمتبه 

را به اسمای حسنايش خوانده و دعا كرد؛ و اگر اين امور را در تمجيد خداوند اضـافه كنـيم، اميـد 

  ).251-20/250: 1965-1962همو، (رود  ىمبيشتری به اجابت دعا 

به نظـر وی، . داند ىمنكته مهم در اين شرط اين است كه قاضى عقل را مالك تشخيص آن 

داند كه خداوند را به توحيد، عدل، علم و ساير صفات  ىمنيكو  راالهى  درگاهعقل هنگامى دعا به 

در شرايط دعا ذكر شد، بايـد علـم بـه شـأن و مقـام  كه چنان). 180-5/179: همان(او بشناسيم 

بنابراين، داعى بايد هنگام دعا و طلب حاجـت، . خداوند داشت و اين علم را در عمل هم نشان داد

و خاضع باشد و خداوند را بـه اسـمای حسـنايش بخوانـد و از او  در مقابل پروردگار خويش خاشع

اگر شخص خداوند را هنگام ختم قرآن و فراغت از نماز بـه دعـا بخوانـد بهتـر . طلب حاجت كند

: همـان(تر اسـت  يـكنزداست، چراكه در اين حالت خشوع فرد بيشتر و دعـای او بـه اسـتجابت 

20/250-251.(  

ه عوامـل ديگـری همچـون حاجـت ديگـران را بـر خـود قاضى در بحـث از شـرايط دعـا بـ

كردن دعا، آراستگى به زيور دين و داشتن نيت خالص، داشتن كسـب حـالل،  داشتن، مخفى مقدم

مجلسـى، .: بـرای نمونـه نـك(كند كـه ديگـران  ىنمانتخاب مكان و زمان مناسب برای دعا ياد 

  .اند پرداختهبه آنها ) 516-527: 1383

  بودن دعا لطف. 3

بـه . دانـد ىمعبدالجبار دعا را هم از جهت شرع و هم از جهت عقل لطف در حق بنـدگان  ى قاض

؛ حتى اگـر بـه مطلـوب خـود شوند ىمدعا، حداقل بندگان به تعبد و تقرب خداوند نزديك  لهيوس

دعا از جهت شرع لطف است، چراكه اگر لطفـى از جانـب خداونـد  ديگو ىموی . دست پيدا نكنند

ای  يجهنت). 60: غافر(» ىاْدُعون«نيست كه خداوند آن را از بندگانش بخواهد و بگويد نباشد، حسن 

كه از خداوند چيزی را بـا دعـا طلـب  نداردگيرد اين است كه اشكالى  ىمكه قاضى از اين مطلب 

زيرا لطف آن است كه مـا را بـه ). 728: تا ىبعبدالجبار،   ىقاض(دهد  ىنمدانيم انجام  ىمكنيم كه 
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گفتن بنـده بـا خداونـد و رو بـه درگـاه او  دعا هم، كه سخن. ت نزديك و از معصيت دور كندطاع

  .آوردن است، لطف است

از خداونـد بـا دعـا طلـب  آنچهبودن دعا از جهت عقل به اين دليل است كه، اگر در  اما لطف

غرض حسن و دهد غرضى باشد، دعا به سبب اين  ىنمدانيم كه خداوند آن را انجام  ىمكنيم و  ىم

به عبارت ديگر، اگر بخـواهيم وجـه ). همان(كنيم  ىمنيكو است نه به سبب امری كه آن را طلب 

اگر برای مغفرت كافر دعـا  مثالً . ُحسنى را در نظر بگيريم، در غرضى است كه مترتب بر آن است

يكو كنيم، و غرض ما تنبه و بيداری شخِص ديگری باشد، دعاكردن به سبب اين غرض حسن و ن

داند كه عقـل و شـرع بـه وجـود آن و  ىمبودن آن  وجودی دعا را لطف فلسفهدر واقع، وی . است

  .كنند ىمنيازی كه بندگان برای نزديكى و قرب به معبود خويش دارند تصريح 

  اقسام دعا. 4

گاهى دعا را بـه . كنند ىمی متفاوت، اقسامى را برای دعا ذكر ها مالكمعتزليان با در نظر گرفتن 

ی ديگری نيز ها شاخهكنند كه اين تقسيم، خود  ىمتقسيم ) لعنت(دعا در حق كسى و دعا عليه او 

شـود كـه  ىمدعـا  آنهـادهند كه در حـق  ىمدر تقسيمى ديگر مالك خود را اشخاصى قرار . دارد

يم دعا، متعلق دعـا مالك ديگر اين گروه در تقس. شود ىمشامل دعا در حق مؤمن، كافر و فاسق 

همچنين، رأی خاصى را كه به معتزله در خصوص دعـا . است كه گاهى حسن و گاهى قبيح است

  ).224: 1428قاری، (كنيم كه تأثيرنداشتن دعا در حق اموات است  ىمنسبت داده شده بيان 

  دعا و لعنت. 1. 4

. كند ىمتقسيم ) كه همان لعن باشد(عبدالجبار دعا را به دعا برای غير و دعا عليه غير  ى قاضابتدا 

يابى به  دستی دنيوی و دعا برای ها نعمتيابى به منافع و  دستدعا برای غير را هم به دعا برای 

 آنكـهيكى . داند ىمدعا برای منافع دينى را نيز دو دسته . كند ىمی دينى تقسيم ها نعمتمنافع و 

ن به منافع دينى يقين داشته باشـد؛ خـواه از برای رسيد دعاشوندهدعاگو بر استحقاق و شايستگى 

آمده، يقـين حاصـل  )ص(در قرآن و سنت پيامبر  آنچهاحوال او به اين امر رسيده باشد و خواه از 

ى قاضـ( كننـد ىميا ديگـران دعـا ) ع( در حق حضرت على )ص(يامبر پمانند آنجا كه . كرده باشد

توانيم با وجود اين نوع  بنابراين، ما نيز مى). 20/238: 1965-1962؛ همو، 485: 1422عبدالجبار،  
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ولى اگر به شايستگى دعاشونده برای رسيدن به اين منافع . قراين در حق آن بزرگواران دعا كنيم

  .برای او حسن و نيكو است ظن داشته باشيم نه يقين، دعاكردن

در نظر گرفتن هيچ  های دنيوی؛ اين دعا را بدون اما دعا در باب رسيدن فرد به منافع و نعمت

آنچه ذكر آن رفت دعا برای غيـر . توان برای مؤمن، فاسق يا كافر انجام داد يك از شروط باال مى

  .بود

منظور از لعن، دوركردن فرد از ثواب است نه اينكه از خدا بخواهيم او را از هر خيری دور كند 

كه از نظر قاضى عبدالجبار بر اساس تقسيمى كه ذكر شد، واضح است ). 486-485: 1422همو، (

. كه برخى آيات قران گواه وجود اين مجـوز اسـت داعى حق دارد عليه ديگران هم دعا كند چنان

ُ َو يلَْعُنُهُم الالِعُنون«برای نمونه  دعا عليه شخص يا همان لعـن ). 159: بقره(» ُأولئِك يلَْعُنُهُم اّهللاٰ

خواهد او را لعن كند قاطع و مسلم است  سى كه مىشود؛ يا دعاكننده بر استحقاق ك هم تقسيم مى

. اگر قاطع باشد كه نيكو است او را لعن كند نيازی نيست كه در قرآن و سنت ذكر شده باشد. يا نه

زنـد  كند، يا اينكه به ديگری تهمت مى بلكه اگر ببيند كه كسى مثًال شرب خمر يا زنا يا دزدی مى

بـار كسـى را در حـال   قين ندارد، به اين صورت كه برای يكاما اگر ي. واجب است او را لعن كند

داند كه او توبه كرده است يا نـه،  زدن به غير ديده است و نمى خمر يا دزدی يا زنا يا تهمت شرب 

بنابراين، لعن گنهكار از نظر او گـاه واجـب و . تواند او را لعن كند يا لعن نكند جايز است، يعنى مى

  .گاه جايز است

  
ای نشده و لـذا تقسـيم او نـاقص بـه نظـر  ين تقسيِم وی، به دعای فرد در حق خودش اشارهدر ا

در نگاه اول دعا را به دعا در حق خود و دعا در حق ديگری بايد تقسيم كرد و بعد اقسام . رسد مى

  .مذكور را برای هر يك ذكر كرد
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كنـد،  تقسيم را مطرح مىبندی ديگری نظير همين  عبدالجبار تقسيم در جايى ديگر نيز قاضى 

دانيم حسن است اگر صفت خاصى مبنـى  شود به طلب آنچه مى به اين صورت كه دعا تقسيم مى

صورت اول ماننـد طلـب . و اگر آن صفت را نداشته باشد، حسن نيست. بودن داشته باشد بر حسن

زمـانى  اما دومى، يعنـى. ثواب و عقاب؛ چراكه تا زمانى كه شخص مستحق آن باشد، حسن است

بودن نداشته باشد، مانند طلب تفضل و احسان كه تـا بـه وصـفى  كه صفت خاصى مبنى بر حسن

  ).728-727: تا همو، بى(متصف نباشد، نيكو و حسن نيست 

  
  

داند و برخى دعاها را فاقد صفت حسـن  ىمدر اين تقسيم، قاضى عبدالجبار برخى دعاها را حسن 

توان نتيجه گرفت كه طلب تفضل و احسان  ىماضى نقل كرديم از ق قبالً بر اساس آنچه . داند ىم

  .از خدا جايز است هرچند فاقد صفت حسن است

  دعا برای مؤمن، فاسق و كافر. 2. 4

، تقسيم دعا بر اساس اشخاصـى آنكند و  ىمعبدالجبار دعا را با مالك ديگری نيز تقسيم   ىقاض

كه حكم مرتكب گناه كبيره از مباحث عمده كالمـى و  آنجااز . كنيم ىمدعا  آنهااست كه در حق 

دعـا بـرای  دربارهعبدالجبار نيز به بحث  ى قاضيری فرقه كالمى معتزله بود، گ شكليكى از علل 

برای ثواب مـؤمن يكسـان  دعاكردنوی معتقد است عقل و شرع در . اين اشخاص پرداخته است

برای مطيع، نيكو و برای غيـر او قبـيح اسـت مگـر زيرا دعا . دانند ىماند و آن را جايز  عمل كرده

  .اينكه شخص مستحق آن باشد

گويد عقًال اشكالى ندارد كـه بـرای آمـرزش  ىمداند و  ىمدعا برای فاسق و كافر را مانند هم 

ين، شـخص كـافر و همچن. البته وقتى غرض و هدفى در آن باشد نيكو است. اين افراد دعا كنيم

اما معتقد است شرع از دعای فاسق و كافر در حق خود منـع . د دعا كندتواند در حق خو ىمفاسق 

ی ا اشـارهاو به ايـن مفسـده ). 728: همان(مفسده ذكر كرده است  دربرداشتنكرده و دليل آن را 

ی كه او در ذهن دارد آن باشد كه قواعد عقلى كه معتزله برای مؤمنـان در ا مفسدهشايد . كند ىنم

القاعده نبايد دعای كسـى  او معتقد است على .مخدوش به نظر برسد اند كردهارتباط با خدا ترسيم 
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در حق كافر و فاسق مستجاب شود و دعای خودشان هم در حق خودشان نبايد مسـتجاب شـود، 

الدعوه بودن در همين نوشتار خواهيم گفت كه  هرچند در بحث از مجاب .مگر آنكه آنان توبه كنند

  .شود ىمجاب گاهى دعای فاسقان نيز مست

دهد كه علما در دعای فاسـق بـرای مغفـرت خـودش، اخـتالف  ىمعبدالجبار توضيح   ىقاض

دعای او در حق فاسـقان و  كه چنان، اند كردهی از دعای فاسق در حق خودش منع ا عده. اند كرده

گناهشان دانند كه خداوند  ىمينها اعلت اين امر هم اين است كه . اند كردهكافران ديگر را نيز منع 

  .لذا نبايد اين درخواست را انجام دهند چراكه قبيح است. آمرزد ىنمرا 

كـه در  چنان. گويند دعای فاسق برای خـودش نيكـو اسـت ىمديگر كسانى هستند كه  دسته

رو دعـای فاسـق در حـق  از ايـن. »السالم علينا و على عباد اّهللاٰ الصـالحين«گويد  ىمسالم نماز 

دليل اين دسته اين است كـه وقتـى چنـين فـردی . ودش قبيح استيرخغخودش نيكو و در حق 

داند كه قرار است عقاب شود، حسن است كه برای مغفرت خود دعا كند، اما حسن نيست كـه  ىم

  ).729-728: همان(برای مغفرت بقيه دعا كند 

  مطلوِب حسن و قبيح. 3. 4

پـس از نظـر . بودن از مفسـده اسـت كه ذكر شد، دو شرط از شرايط دعا، اراده و خـالى طور همان

قبـيح، قبـيح  ارادهعبدالجبار واجب است حسن اراده را در دعای خود لحاظ كنـيم، چراكـه  ى قاض

دانـد آن امـر  ىنماست، و حسن نيست كه بنده از خداوند طلب امر قبيح را بكند، مگر زمانى كـه 

رو  ينااز . ی در آن باشد و آن را طلب كندا مفسده، اشكالى ندارد كه صورتدر اين قبيح است كه 

  .بودن از مفسده، را با دعا همراه نكنيم، دعا قبيح است اگر اين شرط، يعنى خالى

مثًال . دهد ىنمدانيم آن را انجام  ىمبنابراين، حسن نيست كه از خداوند چيزی را بخواهيم كه 

تا به اين امر شاد شويم يا بخشـايش كـافر و فاسـق را  بازگرداندات را به دنيا از خدا بخواهيم امو

همچنـين، دعـا و . اما دعای شخص در حق خودش حتى اگر فاسق باشد، اشكالى ندارد. بخواهيم

  ).20/240: 1965-1962همو، (يسته مدح باشد جايز است شاطلب خير برای كسى كه 

نيازی و امـوال  ىبت در دعا از خداوند عافيت و صحت و عبدالجبار معتقد است بهتر اس ى قاض

وی توسل بـه . ستا ها خواستهاين  منزلهرا طلب كنيم، نه محنت و مرض و فقر يا اموری كه به 

). 730-729: تـا ىبهمو، (داند  ىمخداوند، طلب هدايت، توفيق و عصمت كردن از خداوند را جايز 

نيازی كنيم  ىب، طلب عافيت و خداوندكه واجب است از  اجماع ثابت شده است در شرع به كه چنان
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كننـد،  ىمنيازی را زودتر از فقر و بيمـاری اختيـار  ىبزيرا بندگان عافيت و . نه طلب فقر و بيماری

دليل ). 13/215: 1965 -1962همو، (رساند  ىمچون برای طاعت مفيدتر از چيزی است كه ضرر 

كه بعضى از معتزله، فاعـل  آنجااز . ه مسؤليت انسان باشدتواند نگرش معتزله ب ىماين ممنوعيت 

يش طلـب رنـج و محنـت كنـد، خـوين اگر كسـى در دعـای بنابرادانند،  ىمفعل متولد را انسان 

، بازمانـدخود از طاعت الهـى  خواستهمسئوليت عواقب آن نيز با خود او است و اگر در نتيجه اين 

يده بعضى ديگـر از عقهمچنين، بنا بر . ب خواهد شدبه ضرر او است و به واسطه آن مستحق عقا

دانند، اگر انسـان رنـج و محنـت را بـا اراده خـود  ىممعتزله، كه انسان را تنها فاعل اراده خويش 

بـه . رسيم كه او مسـئول تمـام نتـايج حاصـل از آن اسـت ىم، باز هم به همان نتيجه كنداختيار 

. يابند، فعل انسان هستند نه فعل خداونـد ىمعال تولد يامدهای طبيعى كه از اين افپعبارت ديگر، 

لنا ما ال طاَقَه لَنا بِهِ «يه آعبدالجبار   ىقاضشاهد مثال نقلى  نا َو ال ُتَحماسـت كـه ) 286: بقره(» َرب

همـو، (كنيم كه خدايا ما را به آنچه طاقتش را نداريم مكلف نكـن  در آن به درگاه خداوند دعا مى

  ).729: تا ىب

). همـان(را وجـود دارد طلـب كـرد  هچـآنتـوان از خداونـد  ىمعبدالجبار معتقد است   ىقاض 

دانـد كـه  ىمرا اين ) 112: انبياء(» قاَل َرب اْحكْم بِالَْحق «يه آيده امر خداوند به دعا در فا كه چنان

دهــد و خــالف آن جــايز نيســت، نيكــو اســت و ايــن هماننــد  ىمرخ  آنچــهبــه دعــا خواســتن 

 حضـرتنيز در قرآن آمده اسـت كـه . فرستادن بر انبيا و طلب آمرزش برای مؤمنان است تصلوا

  ).267: 1426همو، ) (87: شعراء(» ى يْوَم يبَْعُثونَ ُتْخِزنَو ال «به خداوند عرضه داشت  )ع(يم ابراه 

ه بـرای نمونـ. با ديدگاه ديگر فرق اسالمى متفـاوت اسـت كامالً اين ديدگاه قاضى عبدالجبار 

كه دعا را امر متناقض دانسته و معتقدنـد اقـدام انسـان بـه دعـا اگـر  آنهافخر رازی در پاسخ به 

باشـد، بـه انكـار آن  العـدم معلومای وجود نـدارد و اگـر  يدهفاباشد، در اشتغال به دعا  الوقوع معلوم

 گويد چگونگى علم خدای تعالى و چگـونگى قضـا و قـدر او از عقـول بشـری ىمحاجتى نيست، 

كه به آن دو عبوديت (كند كه بنده ميان خوف و رجا  ىمپنهان است، و حكمت الهى چنين اقتضا 

علم خدا  احاطهمعلّق باشد و به همين شيوه ما قول به تكاليف را با وجوِد اعتراف به ) شود ىمتمام 

دانيم  ىمـهمـه چيـز همچنـين  دربـارهشماريم، و جريان قضـا و قـدر را  ىمبه همه چيز صحيح 

  ).5/264: 1420فخرالدين رازی، (

اگر مصلحتى كه در طلب عافيت و صحت است با «عبدالجبار به اين پرسش كه   ىقاضپاسخ 

مصلحتى كه در بيماری و امراض است و نيز نتايج مترتب بر هر دو يكسان باشد، پس تفاوت اين 
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فع سريع و فوری كنيم، خواهان ن ىماين است كه وقتى صحت و عافيت را طلب » دو در چيست؟

بيشـتر خواهـان جلـب منـافع و دوری از  ها انسـانشود و  ىماما در امراض، ضرر حاصل . هستيم

رو از بندگان نيكو است كه برای جلب صحت دعا كنند، نـه جلـب مضـرت  ينااز . مضرات هستند

دهد و به پاسخ اقنـاعى اكتفـا  ىنموی پاسخ استداللى ). 6/325: 1965-1962عبدالجبار،   ىقاض(

  .كند ىم

  دعا برای اموات. 4 .4

ايشان دعای زندگان برای اموات و صدقه برای . يكى از آرای خاص معتزله، دعا برای اموات است

آنان برای اين عقيده خـود، بـه . يابد ىنمگويند قضای الهى تغيير و تبديل  ىمپذيرند و  ىنمرا  آنها

نْسـاِن ِإال مـا  وَ «و ) 38: مـدثر(» يَنـهٌ َرهَنْفٍس بِما كَسـَبْت  كل «آياتى از قرآن مانند  َأْن لَـيَس لِْإلِ

شـود، نـه عمـل  ىماستناد كرده و معتقدند انسان به عمـل خـودش جـزا داده ) 39: نجم(» َسعى

  ).224: 1428قاری، (غيرخودش 

ن خود، در باب دعـا نيز پس از رد عقايد فرق كالمى زما.) ق.ه 324-260(ی اشعر  ابوالحسن

دادن برای مردگان مسلمان و دعا برای آنان معتقـديم و ايمـان داريـم كـه  و به صدقه«گويد  ىم

اشـعری ايـن سـخن را در رد عقايـد ). 12: تـا ىباشعری، (» خداوند بدين امور آنان را سود رساند

ان به ارواح اموات هـيچ زيرا معتزله معتقدند بعد از مرگ ميت، دعای بازماندگ. كند ىممعتزله بيان 

ايشان دعا و طلب اسـتغفار و قرائـت قـرآن بـرای ميـت و تـأثير آن را انكـار . رساند ىنمای  يدهفا

مـردم  عامـهزيـرا بـرای . گردانى مردم از معتزله باشد تواند از داليل روی ىماين مسئله . كنند ىم

  .پذيرش اين مطلب سخت است و نيز با صريح روايات در تضاد است

عبدالجبار معتقد است دعا برای مؤمن، فاسق و كافر لطفى اسـت در حـق داعـى؛ امـا   ىاضق 

گونه كه نكوهش ميت فاسـق، لطـف  همان. كنيم، مختلف است ىمدعا  آنهاحال كسانى كه برای 

لعن او هـم ماننـد دعـا بـر او . يا ِعقابى برای او نيست، دعا نيز، برای او نه لطف است و نه ِعقاب

  ).13/108: 1965-1962عبدالجبار،  ى قاض(تأثير است  ىبدعا و لعن در حق ميت فاسق لذا . است

آمده است كـه ايشـان ) ص( يامبرپيره سعبدالجبار پذيرفتنى نيست؛ زيرا در  ى قاضاين سخن 

: 1409طرطوشى اندلسى، (كردند  خواندند و برای ايشان دعا و طلب آمرزش مى بر اموات نماز مى

كردن حاجـت ديگـران بـر حاجـت خـود  كه يكى از شرايط استجابت دعا، مقدم چنان). 304-305

نها بـر حاجـت خـود  كردن حاجت آ تواند مقدم باشد، طلب آمرزش و دعاكردن برای اموات هم مى
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همچنـين مخـالف شـرع . نداشتن دعای زندگان برای اموات پذيرفتنى نيست در نتيجه تأثير. باشد

  .مقدس است

  جابت دعااست. 5

وی به تأثير دعـا در  آنكهدر بحث از استجابت دعا از ديدگاه قاضى ذكر دو نكته مهم است؛ يكى 

شدن يـا نشـدن حاجـات خـويش سـخن  پردازد و از علم داعى به وجوب برآورده ىماستجابت آن 

ى و ينكه او به عواملى كه در استجابت دعا مؤثر است، ماننـد تـأثير نفـوس انسـاناديگر . گويد ىم

نبـودن دعـا يـا  تأثير نفوس فلكى، كه مد نظر فالسفه باشد و نيز موانع استجابت دعـا كـه واقعى

  .پردازد ىنمنخواندن خدا است، 

  تأثير دعا و استجابت آن. 1. 5

از نظر قاضى عبدالجبار استجابت دعای بندگان از جانب خداونـد، گـاهى واجـب اسـت و گـاهى 

، به اين مسئله نهكند يا  ىمينكه خداوند حاجت او را برآورده اه وی با تكيه بر علم داعى ب. ممكن

شدن آن دارد يا  كند، يا علم به وجوب برآورده ىمی دعا ا بندهدهد كه وقتى  ىماو شرح . پردازد ىم

ی برای مغفرت مؤمنان دعا ا بندهمثًال . در صورت اول خداوند هم بايد آن را انجام دهد. علم ندارد

كه حصول اين امور نيازی به دعای بنـده نـدارد، لـذا  آنجااز . خواند ىمی پيامبر نماز كند يا برا ىم

گردد، به سبب تكليفى كه به او شده است، نـه بـه سـبب  ىبرممشتمل بر نفعى است كه به داعى 

. به عبارت ديگر، استجابت اين دعـای او نفـع ديگـری اسـت. شود ىماز طريق دعا حاصل  آنچه

شدن آن علم نداريم، كه خود بـه دو صـورت اسـت؛  ست كه به وجوب برآوردهصورت دوم وقتى ا

مانند لطف اسـت؛ و اگـر معلـوم  آنچهشدن آن جايز باشد، مانند دعا به  ينكه برآوردهاصورت اول 

حال اگر در هر حال مصلحت باشد، خدا آن را . باشد كه مصلحت است، خدا بايد اين را انجام دهد

و اگر هنگـام دعـا مصـلحت باشـد، خداونـد آن را انجـام . دهد و دعا در آن اثری ندارد ىمانجام 

  .، اين امر اتفاق افتاده استدعادهد و دعا هم در آن تأثير دارد، يعنى در اثر  ىم

دادن  ينجا انجـامادر . صورت دوم وقتى است كه بدانيم واجب نيست اما احسان و تفضل است

دهـد و در آن  ىنمرف خداوند جايز است؛ چراكه دعاكردن حال آن را تغيير ندادن آن از ط يا انجام

  ).243-20/242: 1965-1962عبدالجبار،  ى قاض(اثری ندارد 
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صالح و  قاعدهو به  زند ىمبارها از مصلحت حرف  عبدالجبار ى قاض شود ىممالحظه  كه چنان

را در حـق بنـدگان خـويش  هـا نيهترباينكه خداوند . كند ىمی خود تكيه ها دگاهيداصلح در بيان 

در دعـا شـرط  ديـگو ىمو حتى در تكليف نيز مصلحتى برای بندگان وجود دارد؛ يا  دهد ىمانجام 

  .بودن را قيد كنيم مصلحت

  

  
  

است و گويا بـرای خداونـد » وجوب على اّهللاٰ «منظور قاضى عبدالجبار از وجوب استجابت بر خدا 

است خداوند صالح بندگان خود را بداند و نيز مـا در دعـای خـود اگر قرار . كنند ىمتعيين تكليف 

شدن توسـط خداونـد  بودن را شرط كنيم، پس چرا از وجوب برآورده استجابت در صورت به صالح

  .اند كرده؟ فيلسوفان برای رفع اين اشكال از تعبير وجوب من اّهللاٰ استفاده ميزن ىمحرف 

.) ق.ه 1110-1037(ى مجلسـ مـثًال . زله نيستگفتن از مصلحت در دعا منحصر به معت سخن

ای دارد،  يـدهفادعـا چـه «گوينـد  ىمبودن دعا توجه داشته و در پاسخ كسانى كـه  نيز به مصلحت

گويد امور بر سه قسـم  ىم» آورد؟ ىمى به عمل تعال حق، استچراكه هر چه صالح بندگان در آن 

بعضى آن است كه بدون دعا مصـلحت در اعطـای آن اسـت، و خداونـد آن را بـدون دعـا : است

يسـت، آن را مطلقـًا منـع نفرمايد؛ و بعضى هست كه با دعا نيز مصـلحت در دادن آن  ىمكرامت 

ای دعا مصلحت نيست، عط فرمايد و بعضى هست كه با دعا مصلحت در اعطای آن است و بى ىم

تواند ميان امور تميز دهد، بايد دعا  ىنمچون آدمى به عقل خود . چنين امری موقوف به دعا است

ى تعـال حقكند؛ و اگر حاصل نشد از دعا مأيوس نشود، و بداند صالح او در ايـن چيـز نبـوده كـه 

  ).532 :1383مجلسى، (دعايش را مستجاب نكرده است 

پردازد، به اين صورت  ىمبعضى اشخاص نيز » بودن هالدعو مجاب« لهئمسعبدالجبار به   ىقاض

گاهى نيـز افـرادی . كنيم ىمبودن مدح  الدعوه مجابكه گاهى افرادی مانند انبيا و صالحان را به 

كنند و خداونـد  ىمكنيم، چراكه ايشان به درگاه الهى دعا  ىممانند فاسقان را به اين عنوان وصف 

بنـابراين، اطـالق . گـوييم ىم الـدعوه مجابنيـز  آنهـاذا بـه لـ. كند ىمنيز دعای ايشان را اجابت 
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بلكه نيازمند امری زائـد . بودن به اشخاص، فقط به دليل اجابت دعای ايشان نيست الدعوه مجاب

عبدالجبار نبايد آن امر زائد منزلت دعا باشد؛ بلكه ممكن اسـت حـال   ىقاضاست كه البته از نظر 

گاهى نيز واجب است خداوند دعا را به سـبب ارزش . ؤمن باشدفاسق در هنگام دعا همانند حال م

در حالـت اول، . داد ىنمـكرد خـدا آن را انجـام  ىنمو منزلت آن اجابت كند، زيرا اگر شخص دعا 

ينكه در اثر منزلت دعايش باشـد؛ و در حالـت دوم ااجابت دعای فاسق، لطفى در حق او است نه 

رو است كه او مستحق مـدح  ينازلت دعای او است و از سبب من بهكه اجابت دعای مؤمن باشد، 

كند به معنـای پـذيرفتن  ىمشود؛ چراكه وقتى خداوند دعای او را اجابت  ىمبودن  الدعوه مجاببه 

  .دعای او است

البته اين سخن به اين معنا نيست كه مؤمن به هر چه دعا كنـد، اجابـت دعـايش بـه سـبب 

اجابت دعای او نيز لطف باشد، و اين در زمانى است كـه  منزلت او است، بلكه ممكن است گاهى

زمانى دعای او و قصد خداوند، اجابت دعای او  هم. دادن آن فعل را داشته باشد خداوند قصد انجام

  .را در پى داشته است

عادت خداوند بر اين است كه دعا را به سبب منزلت دعـا اجابـت كنـد، ماننـد دعـای انبيـا و 

اجابت دعا به سبب منزلت نباشد، از نوع اعجاز است كه لطف خداونـد در حـق  اما وقتى. صالحان

 ).245 -20/244: 1965-1962عبدالجبار،  ى قاض(خويش است  بنده

  عوامل مؤثر در استجابت دعا .2. 5 

يكى . طور كه در ابتدای نوشتار بيان شد، قاضى عبدالجبار از شرايط داعى سخن گفته است همان

بـرای نمونـه، فيلسـوفان . وی به آن نپرداخته، عوامل مؤثر در استجابت دعا اسـتاز مسائلى كه 

يكى تـأثير نفـوس فلكـى و ديگـری تـأثير : كنند ىماسالمى به دو عامل در استجابت دعا اشاره 

  :گويد ىممالصدرا . نفوس انسانى

وجود دارد كه اثرپذير است و در زمين به واسطه  ها آسمانجوهر نفسانى در عالم 

كردن  كردن سرد و سردكردن گـرم و بـه حركـت درآوردن سـاكن و سـاكن گرم

شـدنش از بـاال و كمكـش از  متحرك و تبديل عنصری به عنصـر ديگـر و ياری

اين جواهر عقل فعـال محـض نيسـت تـا . جانب پرتو جواهر عقلى، اثرگذار است

ر نگذارد و منفعل محض نيست تا آنكه در چيزی اگرچه بـا اث آنهاآنكه چيزی در 

 سـتا آنهاتر از  يينپاياری و كمك مافوق خود باشد اثر نگذارد؛ بلكه در آنچه در 
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باشند، پس بعيد نيسـت  ىماست، منفعل  آنهاتر از  يينپابه وجهى فاعل و از آنچه 

شته و دعاهايشان را كه از دعاهای گرفتاران و فريادخواهى فريادخواهان اثرپذير گ

صـدرالدين شـيرازی، (به فرمان الهى اجابت كرده و حاجاتشان را برآورده سـازند 

1381 :415-416 .(  

توان گفت از نظر او نفوس فلكى در حوادث و اتفاقات عـالم نقـش  ىمبا توجه به سخن مالصدرا 

يرگـذاری نفـس و تأثقـدرت ينا نيز با تبيين س ابن. حتى در استجابت دعا نيز مؤثرند. مؤثری دارند

تواند عالوه بر بدن خويش، در ساير نفـوس نيـز تـأثير بگـذارد، بسـياری از امـور  ىماينكه نفس 

داند و با چنـين رويكـردی  دهد منسوب به نفس مى ىمطبيعت روی  ی را كه در عالما العاده خارق

  : گويد ىملذا . كوشد برای استجابت دعا نيز مبدأی عقالنى بيابد ىم

گردد كه  ىمی افاضه ا قوهتعالى  س زكيه در هنگام دعا، گاهى بر او از ناحيه اولنف

كننـد در  ىمگردد، پس عناصر بـا نفـس موافقـت  ىمبه سبب آن مؤثر در عناصر 

و گـاهى مبـدأ ... حالى كه تحت تصرف اراده نفس است و اين اجابت دعا اسـت 

 آنچـهكند و اگر  ىمبت نخستين هنگامى كه نفس به دعا مشغول است آن را اجا

: 1391سـينا،  ابن(» دهـد ىمرا كه خواسته بر حسب نظام كل نـافع باشـد بـه او 

113-114.(  

  موانع استجابت دعا. 3. 5

در  آنكـهی نكـرده اسـت، حـال ا اشارهعبدالجبار در آثار خويش به موانع استجابت دعا نيز   ىقاض

يى، ذيل تفسير طباطبا برای نمونه، . فته استاحاديث و تفاسير قرآن، اين بحث محل توجه قرار گر

اِع ِإذا َدعاِن َفلْيْسَتِجيُبوا لِى َو لْيْؤِمُنوا بِـى«آيه  ى َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَه الدى َفِإنَو ِإذا َسَألَك ِعباِدی َعن 

دعا بايد حقيقتًا  گويد ىمكند و  نشدن برخى دعاها اشاره مى به اجابت) 186: بقره(» لََعلُهْم يْرُشُدونَ 

ايـن » ِإذا َدعانِ «جمله . )2/45: 1374طباطبايى، (دعا باشد، نه اينكه مجاز و صورت آن را آوردن 

قيد و شرط است، اما اين شرط را دارد كه داعـى  ىبفهماند، كه وعده اجابت هرچند مطلق و  ىمرا 

خالصـه قلـبش بـا زبـانش  باشد، و اش خواستهاش منشأ  حقيقتًا دعا كند، و علم غريزی و فطری

  ).همان(موافق باشد 

پرسش فطری از خدای سبحان هرگز از اجابت تخلف ندارد، در نتيجه دعـايى كـه مسـتجاب 

ينكه دعـا، دعـای واقعـى ارسد، يكى از دو چيز را فاقد است؛ اول  ىنمشود و به هدف اجابت  ىنم
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نشـدنى اسـت، و از  اش خواستهنيست، و امر بر دعاكننده مشتبه شده، مثل كسى كه اطالع ندارد 

، و اگر بداند هرگز آنچه داند ىنمكه حقيقت امر را  ى كسكند، يا  ىمروی جهل همان را درخواست 

دوم اين است كه دعا، دعای واقعى هست، امـا در دعـا خـدا را . كرد ىنمدرخواست  خواست ىمرا 

كند، ولـى در دل همـه اميـدش بـه اسـباب  ىمخواند، به اين معنا كه به زبان از خدا مسئلت  ىمن

  ).46و  45: همان(عادی يا امور وهمى است؛ اموری كه توهم كرده در زندگى او مؤثرند 

ينكه به مصـلحت ااول : داند ىمنشدن بعضى دعاها را در چند چيز  مجلسى نيز علت مستجاب

ينكـه شـرايطى كـه ذكـر شـد، اشدن آن را ندارد؛ دوم  خدا اقتضای برآورده بنده نيست و حكمت

ينكـه گـاهى مصـلحت در تـأخير دعـا اسـت ای بر اين دعا نيست؛ سـوم ا ثمرهرعايت نشده، لذا 

  ). 536-531: 1383مجلسى، (

عبدالجبار مانند فالسفه و ديگر متكلمان، مستقًال به بررسى  ى قاضكه  آنجارسد از  ىمبه نظر 

پردازد، شـرايطى كـه بـرای دعـا در نظـر دارد، يعنـى  ىنمعوامل و موانع دخيل در استجابت دعا 

ينكه خـالى ابودن به شأن و مقام خداوند، اراده، قيدكردن  خضوع و خشوع داشتن هنگام دعا، عالم

عوامل استجابت دعا است و در صورتى كه خللى در اين عوامـل باشـد، مـانع ... از مفسده باشد و 

  .شود ستجابت دعا محسوب مىا

  وجوب دعا. 6

از نظر او مطلـوبى كـه بـه دعـا از خداونـد . گويد ىمقاضى عبدالجبار از جواز و وجوب دعا سخن 

آيد، پس بايد دعا كنـيم تـا  ىنمينكه اگر دعا نكنيم به دست اقسم اول . خواهيم، دو قسم دارد ىم

. دهـد ىملوم است كه خداونـد آن را انجـام در هر حال مع آنكهآن را به دست آوريم؛ و قسم دوم 

دهـد يـا نـه،  ىمحال اگر داعى نداند كه خداوند آن را انجام . بنابراين، دعا در جلب آن اثری ندارد

: 1965-1962عبدالجبار،  ى قاض(جايز است برای جلب آن دعا كند و آن منفعت را از خدا بخواهد 

20/242-243.(  

دعا بر بندگان است؛ يكى هنگامى كه خواستار جلب منافع  ى در دو موضع قائل به وجوبقاض

از سوی خداوند هستيم و ديگری هنگامى كه شخص مكلف به دعا باشـد، كـه دعـاكردن بـر او 

گيـرد كـه در  ىمعبدالجبار برای هر كدام از اين دو موضع شـرايطى در نظـر   ىقاض. واجب است

بـه شـرح » وجوب دعا از حيث دعاكننده«و » وجوب دعا از حيث متعلق دعا« ينعناوادامه تحت 

  .پردازيم ىماين شروط 
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  دعا متعلقوجوب دعا از حيث . 1. 6

كند كه  ىموی تصريح . عبدالجبار، دعا برای امور اخروی وجوب عقلى و شرعى دارد  ىقاضاز نظر 

ينجـا ادر . از خداوند به دعا بخـواهيمكند  ىمجلب منفعت و دفع ضرر  آنچهعقًال واجب است هر 

خواهيم وجود ندارد مگر در طلب  ىمبرای ديگران  آنچهخواهيم و  ىمبرای خود  آنچهتفاوتى بين 

يابى به ثواب و عقـاب،  كند كه با قول و فعل خود، برای دست ىمعقل انسان را ملزم . امور دنيوی

شناسـد و حكمـت او در  ىمقتـى كـه خـدا را زيـرا انسـان از و. كه از امور ُاخروی است، دعا كند

كنـد و مسـتحق ثـواب  ىمخداوند گفته اسـت عمـل  آنچهفهمد، يا به  ىمكردن بندگان را  مكلف

ين، ترسى در قلـب او بنابرا. شود ىمكند و مستحق ِعقاب  ىنمخدا گفته عمل  آنچهشود، يا به  ىم

كند كه به خداوند متوسل شود و  ىمملزم ، خود را عقلين صورت بنا بر فرمان ا در. شود ىمايجاد 

دادن تكاليف او را توانـا كنـد و ايـن امـر  از او بخواهد كه او را مشمول لطف قرار دهد و در انجام

وقتى حال او در خصوص تكاليف، حال ترس باشـد، . را بر او آسان كند) دادن تكاليف يعنى انجام(

  ).20/246: همان(متوسل شود  الزم است برای از بين بردن ترس خود به خداوند

و البته اين وجوب . كند به طلب و دعا يا با قول يا با عمل يا با هر دو ىمعقل، انسان را ملزم 

اما اگر معرفت بـه . در صورتى است كه به خدا معرفت داشته باشيم و شرايط طلب و دعا را بدانيم

البتـه . ست از اين امور اطالع پيدا كنـيمخدا نداشته باشيم يا شرايط طلب و دعا را ندانيم، واجب ا

شود، مگر زمانى كه فـرد از اهـل  ىمزمانى كه بحث ثواب و عقاب مطرح باشد، اين الزام برداشته 

جبايى درباره اهـل  ى ابوعل). 247-246: همان(يدی بر او غالب باشد ناامدوزخ باشد، يعنى يأس و 

َربنـا َاخِرجنـا «گويند  ىملذا وقتى هم كه . ا كنندخواهند مسئلت و دع ىنمگويد اين افراد  ىمدوزخ 

اسـت نـه درخواسـت خالصـى از » ياری و كمـك«سخن ايشان در حكم ) 107: مؤمنون(» ِمنها

ينجـا مسـئلت كـرده باشـند؛ اداند كه اهل دوزخ در  ىمبلكه واجب  تنها جايز اما ابوهاشم نه. دوزخ

چراكه اهل دوزخ خواهان خالصى از دوزخ هستند، و اين درخواسـت از طـرف دوزخيـان را قبـيح 

  .شود ىنمحتى اگر شخص بداند كه آن امر واقع . داند ىنم

او . پذيرد ىم، وجوب دعا عقلى است و شرع و سمع نيز سخن عقل را عبدالجباراز نظر قاضى 

او . بر انسان واجب است كه در پايان نماز خود و در بيشتر اوقات دعـا كنـد از نظر شرع افزايد ىم

همچنين، از نظـر شـرع، دعـا . گويد معلوم نيست آيا دعا در نماز، شرط صحت نماز است يا نه ىم

  ).247 :همان(برای غير، هنگام اندوه و محنت نيز واجب است 
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  وجوب دعا از حيث دعاكننده. 2. 6

بـه  هـم  آنگويد دعا به دليل بندگى و ستايش خداوند بر مكلف واجب است؛  ىمعبدالجبار   ىقاض

خواهـد و  ىماين شرط كه شخص دعاگو، به خداوند و حكمت او و نيز به ُحسن چيزی كه در دعا 

. او از طرف خداوند واجب شـود خواستهمطلوب او است، عارف و آگاه باشد، به صورتى كه اجابت 

باشد اما به خدا و حكمتش عارف نباشـد، و نيـز سـاير شـروط مـذكور را حال اگر شخص، مكلف 

نداشته باشد، واجب است به خداوند و حكمت او آگاه و عارف شود و نيز به حسن مطلوب خويش 

حال اگر كسى به اين شروط دست نيافته . نماز است مقدمهمانند طهارت و وضو كه . اطمينان يابد

پس در حقيقت الزم است افراد مكلف، قبل از دعـاكردن شـروط . باشد، حسن نيست كه دعا كند

  ).248 :همان(ذكرشده برای دعا را در خود محقق كنند 

اگر كسى عاقل باشد اما مكلف نباشـد، آيـا : ينجا اين پرسش مطرح شود كهاممكن است در 

جبار در پاسـخ عبـدال  ىقاضـشدن صبر كنـد؟  حسن نيست كه او دعا كند؟ آيا بايد تا زمان مكلف

دهـد، يـا  ىمدهد و حسنات را انجـام  ىنمگويد چنين شخصى دو حالت دارد؛ يا قبايح را انجام  ىم

در هر دو صورت، علتـى كـه طلـب را . نيازی ندارد آنهادادن قبايح غنى است و به  ينكه از انجاما

ر، غـم و تـرس رود؛ و آن علت اين است كه اگر طلب كند، برای او ضـر ىمكند از بين  ىمواجب 

شود و اگر طلب نكند، از اين امور در امان است و اين مربوط به زمانى است كه تـرس  ىمحاصل 

اما اگر دعای او مربوط به منافع فـوری باشـد، دعـای او . و علمش برای امور دينى و دنيايى باشد

  ).249-248: همان(حسن است 

دهد  ىمدهد و حسنات را انجام  ىنمجام يعنى زمانى كه قبايح را ان(اما شرع در هر دو صورت 

يله وسـداند، زيرا به  ىمدعا را واجب ) نيازی ندارد آنهادادن قبايح غنى است و به  يا اينكه از انجام

  .تواند خود را به خدا نزديك كند و اين لطفى در حق او و مصلحتى برای او است ىمدعا شخص 

مربوط به مكلفى است كه طلب را بشناسـد، عبدالجبار، وجوب و حسن دعا   ىقاضپس از نظر 

چه از انبيا باشد و چه از (و اگر مكلف نبود، تفاوتى در اين نيست كه شخص بداند اهل ثواب است 

دادن عمـل  ترسـند و از انجـام ىمينها از خداونـد ايا نداند كه اهل ثواب است، چراكه ) غير ايشان

يابى به ثواب، تمسك و طاعـت خـدای متعـال  دستدانند كه علت  ىمچون . كنند ىمقبيح دوری 

. عبدالجبار، هر دو صورت يك نتيجه دارد و آن اينكه بهتر اسـت دعـا نكننـد  ىقاضاز نظر . است

  .اين مربوط به امور دينى بود
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يد، رو شدمواهب دنيوی از شخص گرفته شود، بايد به هنگام نياز  همهاما در امور دنيوی، اگر 

ينجا گفته اسـت كـه مـثًال شـخص اشرع در . و طلب رفع نياز از غيرخدا نكند به درگاه الهى كند

  یخـداگويـا در ايـن صـورت . نباشـدتواند از طعام ديگری بخورد، خواه او راضى باشد و خواه  ىم

امـا اگـر . كند ىمدهد و ضرر را از او دفع  ىمتعالى به دست بندگانش و به تفضل خود به او نعمت 

همچنين، بـر خداونـد . ر امتناع كند، بر بنده مباح است كه طعام ديگری را بخوردخداوند از اين كا

ينكـه وقتـى بـر كسـى اخالصه . واجب است اين ضرر را، اگر مصلحتى در آن نيست، از بين ببرد

شود، بر او واجب است از خداوند، از بين رفتن آن را طلب كند و نزول ايـن ضـرر  ىمضرری نازل 

 :همـان(ايز است كه از سوی كسى باشد كه بر از بين بردن آن قادر باشد بر شخص در صورتى ج

248- 249.(  

. پـردازد ىنم ها بـدانتوان بر وجوب دعا اقامه كرد كه قاضى عبدالجبار  داليل ديگری هم مى

برای نمونه، فخر رازی علت وجوب دعا را اظهار عبوديّت و ذلّت و انكسار و رجوع كلـى بـه خـدا 

معتقد است اگر مقصود فرد از دعا، اظهار ذلّت و مسكنت باشد و پس از آن به قضا و وی . داند ىم

  ).5/265: 1420فخرالدين رازی، (ترين مقامات باشد  يمعظقدر الهى رضا بيابد، اين از 

  طلب رزق. 7

يـافتن بـه برخـى  دسـتينكه اعبدالجبار، طلب رزق نيز از اقسام دعا است، خصوصًا  ى قاضاز نظر 

عبدالجبار به اين امـر نيـز پرداختـه و بـه  ى قاضرو  ينااز . ارزاق، به دعای بندگان نياز دارد اقسام

 انـد گفتهگويـد عقـل و شـرع  ىموی . هايى كه در اين زمينه مطرح شده، پاسخ داده است پرسش

اين طلب رزق يا با فعل است مانند تجارت و صـنعت، . َحسن است بنده از خداوند طلب رزق كند

عقـل  آنچـهدهد، يا با قول و سخن است بنا بر  ىمداوند از اين طريق به بندگان خود روزی كه خ

پس طلب روزی از . اقتضای حسن آن را دارد و بنا بر تفويض خدای تعالى كه دعا و مسئلت است

بنده واجب و حسن است به هر دو شكل مذكور و نيز حسن است كه خداوند به بنده خود، در هـر 

دهد؛ چراكه طلب حسن، حسن است آن هم زمانى كه برای طالب، منفعتـى در آن صورت روزی 

  ).49-11/48: 1965-1962قاضى عبدالجبار، (باشد 

عبدالجبار نگرش معتزلى خود درباره حسن و وجوب طلـب رزق را در قالـب پرسـش و  ى قاض

كند كه فسادی  ىماگر گفته شود كسى رزقى را طلب  كهپرسش اول اين. دهد ىمهايى شرح  پاسخ

ايـن . ينكـه طلـب رزق حسـن اسـتاكردن او حسن نيست، بـا  در آن رزق وجود دارد، پس طلب
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پس بـه طـور كلـى، واجـب اسـت وقتـى . كنيم وجود دارد ىمطلب  آنچهاحتمال در خصوص هر 

و به قبح آن اطمينان نـداريم، حسـن نباشـد، و ) چه با قول و چه با فعل(كنيم  ىمچيزی را طلب 

كنيم  ىمـطلب روزی  آنها، چراكه با اند حرامگويد مكاسب و مشاغل  ىماين سخن كسى است كه 

  .نبودن آن اطمينان نداريم كه به قبيح

توان چيزی را بدون شرط طلـب كـرد،  ىمگويد،  ىمعبدالجبار در پاسخ به اين پرسش   ىقاض

در اين حالت واجـب اسـت طالـب در طلـب رزق . توان آن را با شرط طلب كرد ىمكه  گونه همان

آشكارا يا پنهانى شـرط كنـد كـه . خواهد قبيح نباشد ىماز خدا  آنچهخود از خداوند شرط كند كه 

خـود  خواسـتهن صـورت وقتـى بـه در اي. ی در تكليف نداشته باشدا مفسدهطلبد،  ىماز خدا  آنچه

داند كه خالى از مفسده است و حسن آن واجب است و هيچ جنبه قبحـى در آن وجـود  ىمرسيد، 

زيرا ما كالم خـود را مقيـد كـرديم بـه اينكـه . تواند به ما اعتراض كند ىنمدر نتيجه كسى . ندارد

گرفته اسـت از شـروطى قاضى عبدالجبار معتقد است شرطى كه در نظر . مفسده از آن زايل شود

دهـد  ىمخـدا انجـام  آنچـهگويند شرط كنيم كه  ىم آنها. كه در بعضى كتب ذكر شده بهتر است

صالح و فسادی نيست؛ و حسن است كه خدای تعالى برای كسى كـه  ها رزقاما در . باشدصالح 

كنـد كـه  ی طلبا گونهبر طالب است كه رزق خود را به . كند آن را انجام دهد ىمچيزی را طلب 

ينكه بخواهد در آن صالح در امگر . ی در آن نباشدا مفسدهاگر مصلحت در تكليف نيست، حداقل 

زيرا صالح . دين يا دنيا باشد؛ و اين در حالتى صحيح است كه منافع حسن و نيكو را با آن بخواهد

بنـابراين،  ).50-49: همـان(شـود  ىنمشود و اگر قبيح باشد صالح بر آن واقـع  ىمبر منافع واقع 

بودن از مفسده  قاضى عبدالجبار اين پرسش را با شرطى كه برای دعا گذاشته بود، كه همان خالى

گرا است به نقش عقل در تشخيص صـالح و فسـاد  با آنكه او متكلمى عقل. دهد ىماست، پاسخ 

  .كند ىنمی ا اشارهمكاسب 

دادن آن بـر  است، انجام برای تكليف صالح آنچهپرسش دوم آن است كه شايد پرسيده شود 

دادن آن بـر خداونـد  خداوند واجب است و اگر آن امر تفضل باشد، برخالف اين است، يعنى انجام

  يده مسئلت و طلب بندگان چيست؟فادر اين صورت . واجب نيست

داند  ىنمكند،  ىمی كه از خداوند رزقى را طلب ا بندهدهد كه  ىمعبدالجبار چنين پاسخ   ىقاض

رو جايز است طلـب قـولى يـا  از اين. كه از قبيل مصلحت در تكليف است يا از قبيل تفضل است

او را انجام دهد و از خداوند نيـز حسـن  خواستهفعلى او سببى باشد كه خداوند به او تفضل كند و 

ت در دهـد، مصـلح ىمخدا انجـام  آنچهحال اگر بنده بداند كه . است كه طلب بنده را پاسخ گويد
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. دانـد ىمبودن طلـب و دعـا را  زيرا او وجـه صـالح. كردن برای آن نيكو است تكليف است، طلب

كند كه همانا صدقه قضای قطعـى آسـمان را  استناد مى) ص( يامبرپبه روايتى از  عبدالجبارقاضى 

 از طرف ديگر، اگر ثابت شد كه آنچه شخص. ها به صالح بنده است زيرا رفع مضرت. كند دفع مى

. كند، صالح است و واجب است كـه خداونـد انجـامش دهـد، قطعـًا دعـا حسـن اسـت طلب مى

دادن  همچنين، اگر ظن بر فرد غالب شود كه خدای تعالى دعای او را، كه در آن منـافع و سـرعت

كردن نيكو و حسن است، و خداوند هم گريـزی  دهد، از بنده طلب خواهد، انجام مى به سرور را مى

  ).50 :همان(ن آن ندارد، وقتى بداند كه برای مكلفان مصلحت دارد داد از انجام

كند اين است كه شايد وجه حسن طلب رزقى  عبدالجبار مطرح مى سومين پرسشى كه قاضى 

. دادن آن نـدارد ای از انجـام كه صالح در تكليف باشد، نفعى است كه در آن بوده و خداوند چـاره

يعنى برای [د طلب بيماری كنيم كه مصلحت در تكليف باشد پس آيا حسن نيست كه ما از خداون

  ای ندارد از اينكه فاعل آن باشد؟ و خداوند هم چاره] تكاليف شرعى ما وجه حسنى داشته باشد

ای را طلب  پاسخ وی اين است كه اينجا دو حالت متفاوت وجود دارد؛ چراكه كسى كه بيماری

بـه . شود ندارد و با طلب خويش، مستحق مضرت مى كند، به صالح بودن آن بيماری اطمينان مى

چنـين  اما طلـب منـافع اين. شد خواست، ضرری هم حاصل نمى طوری كه اگر آن بيماری را نمى

دانيم كه خداوند در هر حال، خواه كسى از  نيست؛ چراكه طلب منفعت در هر حال نيكو است و مى

انسان، كه موجود مختاری است، نبايد  .)51 :نهما(دهد  او طلب كند و خواه نكند، آن را انجام مى

به اراده و اختيار خود مضرات را برگزيند و با طلب آنها از اطاعت اوامر الهـى بازمانـد و در نتيجـه 

  .كند تر است و او را به طاعات نزديك مى طلب منافع به اختيار انسان نزديك. ِعقاب آن را ببيند

نيز بين اين دو حالت تفاوت قائل است و وجه مصـلحت  عبدالجبار، شرع  بنا بر توضيح قاضى

كند و در به دسـت آوردن آنهـا،  زيرا كسى كه منافع را طلب مى. در جداكردن اين دو، ظاهر است

تر و از عقـاب بـه سـبب  كوشد، به طلب ثواب برای طاعـات نزديـك چه با قول و چه با فعل، مى

گونـه  نج چنين نيست؛ چراكه در طلـب آالم ايناما طلب درد و ر. تر است دوری از معاصى مصون

همچنـان كـه بـين نكـوهش . رو شرع بين اين دو تفاوت گذاشته اسـت از اين. لطفى وجود ندارد

فاسق، زمانى كه از ما دور است، و نكوهش مؤمنى كه بر باطن خويش يقين ندارد، تفاوت وجـود 

كنيم، او به اجتناب از فسـق  د نكوهش مىزيرا وقتى كسى را كه قبًال از او فسقى سر زده بو. دارد

كنيم، از انجـام  شود و وقتى كسى كه فضل او برای ما آشكار بـوده را سـرزنش مـى تر مى نزديك
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شـود  ، دورتـر مى)كنيم يعنى معصيتى كه به سـبب آن او را نكـوهش مـى(آنچه از او ظاهر است 

  ).همان(

اگـر گفتـه شـود وقتـى كـافر و : ستكند اين ا عبدالجبار مطرح مى  پرسش ديگری كه قاضى

كنند، واجب است خدای متعال خواسته آنها را انجام  فاسق با قول يا فعل از خداوند طلب رزق مى

كردن آنهـا  هـا اسـت، پـس طلـب دادن به آن كردن و ثواب دهد و اجابت كند، و اجابت دعا، اكرام

اجابت است كـه خداونـد آن  عبدالجبار اين است كه اجابت در صورتى  حسن نيست؛ پاسخ قاضى

فعل را در نتيجه طلب و دعای شخص انجام دهد، كه در اين صورت، اين طلـب و دعـا سـبب و 

اما زمانى كه اجابت، در نتيجه دعای شخص نباشد، بلكه بـه دليـل تفضـل . علت آن اجابت است

اشـد، خداونـد آن را خداوند يا برقراری ارتباط با او باشد و صرف نظر از اينكه اين طلب باشد يا نب

امـا در خصـوص . دانستن اين فعـل خداونـد صـحيح نيسـت دهد، در اين صورت اجابت انجام مى

مؤمنان، امتناعى در اينكه خداوند طلب و مسئلت آنها را اجابت كند وجود نـدارد و نيـز مـانعى در 

جانب شخص بودن، آن را انجام دهد، حتى اگر مسئلتى از  اين نيست كه خداوند به سبب مصلحت

عالوه اگر شخص مؤمن به حصول مرادش ظن داشته باشد، مسئلت و طلـب او از  به. داعى نباشد

  .)52-51: همان(شود  بودن خارج نمى حسن

كـه  عبدالجبار معتقد است عقًال جايز است فرد نياز خود را از غيرخدا طلـب كنـد، چنان  قاضى

خواهد كه از  چراكه وقتى فردی از غيرخدا مى درخواست آن از خدا نيز با شروط مذكور جايز است؛

شـود و  كند و تصرف در آن مال بـر طالـب روا مى مالش به او ببخشد، و او هم چنين كاری را مى

گويـد  اما شرع مى. توان نتيجه گرفت كه طلب برای او جايز است شود، پس مى مالك آن مال مى

هـای  داشتن بعضى صـفات، كـه در كتابطلب روزی از غيرخدا روا نيست مگر به بعضى وجوه و 

كند، در واقع به اين معنا  گويد وقتى فردی از غيرخدا طلب مى عبدالجبار مى قاضى . فقه آمده است

ای  كند؛ و خداوند وقتى بداند كه مطلوب بنده، برای او يا غيـر او مفسـده است كه از خدا طلب مى

  .)52 :همان(در تكليف دارد، از وصول به آن ممانعت خواهد كرد 

زيرا در آنجا قيـد رتبـه را . كند منافات دارد عبدالجبار با تعريفى كه از دعا مى اين پاسخ قاضى 

كنيم رتبه باالتری نسبت به ما داشته باشـد،  گويد بايد كسى كه از او طلب مى كند و مى لحاظ مى

البتـه . دهـد وند قـرار مىاما اينجا طلب از غيرخداوند را مطرح كرده و آن را در رديف طلب از خدا

توان سخن او را به اين شكل توجيه كرد كه مقصود او از طلب از غير، كه در واقع همان طلب  مى
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عبـدالجبار بـه آن  از خداوند است، توجه به نظام اسباب و مسببات اسـت كـه البتـه خـود قاضـى 

  .ای نكرده است اشاره

طلب آن از خداونـد قبـيح اسـت و ايـن امـر  دادن آن از جانب خداوند جايز نباشد، آنچه انجام

بنـابراين، بنـدگان . گيريم مشروط به هيچ شرطى نيست، چراكه شروط را در امور جايز در نظر مى

رو است كـه حسـادت، قبـيح اسـت؛  نبايد از خداوند طلب خمر و ساير محرمات را بكنند؛ و از اين

لذا بايد بين حسد و غبطـه . او استچراكه حسادت، طلب زوال ملك غير و كراهت از بقای ملك 

هايى كه به ديگری رسيده، به او  كند كه نعمت تفاوت قائل شد؛ چراكه در غبطه، شخص اراده مى

  .هم برسد، بدون كراهت از اثبات قدرت غير بر آن نعمت

اما در خصوص طلب واليت از خدا كردن؛ طلب واليت حرام، حرام است، امـا اگـر از جهتـى 

  .)53: همان(شخص به آن وجه آگاه نيست، طلب آن از طرف اشخاص جايز است  حرام باشد كه

  نتيجه

بررسى دعا از ديدگاه قاضى عبدالجبار به تبيين يكى از مصاديق ارتباط انسـان و خـدا در نگـرش 

اصـولى چـون . خوبى نمايانگر اصول و مبانى فكری معتزلـه اسـت اين بحث به. پردازد ىممعتزله 

نسبت فاعليت انسان و فاعليت خدا، بحث از صالح، مصـلحت و اصـلح، حسـن و فاعليت انسان، 

ها و مباحـث را  قبح عقلى، لطف و وجوب آن بر خدا و رزق در مباحث مربوط به دعا بدنه استدالل

كند كه دعا برای اموات يا خيرات بـرای اهـل قبـور،  برای نمونه، وی اظهار مى. دهند تشكيل مى

داند و قائل به تغيير در آن از سوی ديگر  ی خداوند برای اموات را حتمى مىاو قضا. فايده است بى

از . پـذيرد بداء را هـم نمى. پندارد ناپذير مى همچنين، وعد و وعيد خداوند را تخلف. ها نيست انسان

. فايده اسـت رسيم كه دعا برای كسى كه بدون توبه از دنيا رفته بى اين مقدمات به اين مطلب مى

  .ايشان، پرونده اعمال افراد در اين دنيا بسته شده و به همين دنيا محدود استاز نظر 

گويد بايد كسى كـه از او طلـب  كند و مى عبدالجبار در تعريف دعا قيد رتبه را ذكر مى  قاضى 

از آنجا كه انسان اشرف مخلوقات است و هيچ مخلـوقى . كنيم از لحاظ مرتبه باالتر از ما باشد مى

بـه  دعـاكردنيابيم كه تنها موجـودی كـه شايسـتگى  بر انسان برتری ندارند، درمىحتى مالئك 

خداوند تنهـا كسـى اسـت كـه بـه همـه . تعالى است درگاه او و طلب نياز به سوی او را دارد، حق

عبدالجبار، طلب از غير هـم در واقـع   ضمن اينكه از نظر قاضى. شرايط و حوائج انسان آگاه است

  .اين تعريف نشانگر تالش وی برای ترسيم توحيد در عبادت است. تطلب از خداوند اس
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قاضـى . كنيم يكى از شرايط دعا، علم به شأن و مقام كسى است كـه بـه درگـاه او دعـا مـى

توانند خداوند را بشناسند و بين خالق و مخلوق ديواری عظـيم  ها مى عبدالجبار معتقد است انسان 

همچنين، اينكه دعـا بايـد بـه درگـاه خداونـد باشـد و . باشدنيست كه راه هر گونه شناخت بسته 

ای از زمان جهان را نيافريده و  دهد كه خداوند در برهه استجابت بر خداوند واجب است، نشان مى

عبـدالجبار مـردود   ساز الهـوتى از نظـر قاضـى ايده ساعت. بعد آن را به حال خود رها كرده باشد

  .است

ای قائل باشد بـه اينكـه خـدايى هسـت كـه  وقتى بنده. داند ف مىعبدالجبار دعا را لط قاضى 

شنود، به سوی او رو كرده و از آنجا كه از شرايط دعا خضوع و خشوع است و بهتر  صدای او را مى

است هنگام ختم قرآن يا نماز به درگاه خداوند دعا كنيم، لذا به عبادت نزديك و از ترك واجبـات 

كنـد، بـر علـم بنـدگان بـه  و حاالتى كه برای استجابت دعا ذكـر مىاو در شرايط . شويم دور مى

تواننـد معرفـت داشـته  ها مى بنابراين، معتقد است انسـان. كند شدن يا نشدن دعا تكيه مى برآورده

  .باشند؛ و از منكران معرفت و آگاهى نيست

بـه حـال فايده است و سـودی  عبدالجبار از يك طرف معتقد است دعا برای اموات بى قاضى 

گويد جايز است از خداوند چيزی را بخـواهيم كـه وجـود دارد؛ مـثًال  از طرف ديگر، مى. آنها ندارد

از اين دو مطلب نبايد تضاد در سخنان قاضى عبدالجبار را نتيجه . برای مؤمنان طلب مغفرت كنيم

اند و  ع شـدهگويد چيزی كه وجود دارد، يعنى اموات مؤمنان مشمول غفران واقـ زيرا او مى. گرفت

بودن دعا توجه دارد و در حـال خـود داعـى اثرگـذار  اين سخن از جمله مواردی است كه به لطف

  .كند است و او را به عبادت نزديك مى

كـه البتـه محـل  شـود ىنمدعا نقل شد، چند چيز ديده  نهيزمدر  عبدالجباردر آنچه از قاضى 

و موانع اسـتجابت دعـا كـه فالسـفه بـه آن توجه فالسفه و متكلمان بوده است؛ از جمله عوامل 

و عواملى چون تأثير نفوس انسانى و نفوس فلكى را از جمله عوامل استجابت دعا ذكر  اند پرداخته

از خـدا طلـب نشـده اسـت  نكهيانبودن دعا و  يا طباطبايى موانع استجابت دعا را فطری. اند كرده

و  دانـد ىمـوط دعـا را عامـل اسـتجابت آن بودن تمام شر گفت وی فراهم توان ىمفقط . داند ىم

  .پندارد ىمفقدان برخى از اين شروط را مانع استجابت دعا 

  منابع

 قرآن كريم.



ی ی  دعا از دیدگاه  ز بار    بدا

         69 

ش
ژپو

 
ی 

ف ی 
- 

الی
ک

 

 مؤسسه پژوهشي : سيد حسين موسويان، تهران: ، تحقيق و تصحيحتعليقات). 1391(سينا  ابن
.حكمت و فلسفه ايران

  يانة ).تا بي(اشعري، ابوالحسندار ابن زيدون: بيروت ،االبانة عن اصول الد.
  تصحيح، الحكمة المتعالية في اسفار االربعة). 1381(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم ،

 .بنياد حكمت اسالمي صدرا: احمد احمدي، تهران: تحقيق و مقدمه
  محمدباقر موسوي همداني، قم: ، ترجمهتفسير الميزان). 1374(طباطبايي، سيد محمد حسين :

).وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم(انتشارات اسالمي دفتر 
  الدعاء الماثور و آدابه و ما يجب علي الداعي اتّباعه و ). 1409(ي، ابوبكر االندلسالطرطوشي

.دار الفكر المعاصر: ، بيروتالدايه محمد رضوان: ، تحقيقاجتنابه
  دار احياء التراث العربي: ، بيروتيبتفسير مفاتيح الغ). 1420(فخرالدين رازي، محمد بن عمر.
  دار الكتب : بيروت، محمد دندل  علي: ، تعليقشرح كتاب الفقه األكبر). 1428(قاري، مالعلي

.العلميه
  دار النهضة الحديثة: جا ، بيالمطاعنتنزيه القرآن عن  ).1426(عبدالجبار  قاضي.
  جورج قنواتي، : ، تحقيقالتوحيد والعدلالمغني في أبواب ). 1965 -1962(عبدالجبار  قاضي

.الدار المصريه: قاهره
  مكتبة دار التراث: القاهره متشابه القرآن، ).تا بي(عبدالجبار  قاضي.
 احمد بن حسين : ، تعليقالخمسه شرح األصول). 1422(الدين  عبدالجبار؛ مانكديم، قوام  قاضي

.دار احياء التراث العربي: هاشم، بيروت ابي 
 كامكار: كاظم عابديني مطلق، قم: ، تحقيقعين الحيات). 1383(ي، محمد باقر مجلس.  

  
 


