وبينار
"تأثير دعا بر سالمت روح و جسم آدمی"
معاونت پژوهش نمايندگی در تاريخ  12شهريور سال  1400برابر با  4سپتامبر ( 2021مطابق
 25محرم) با تأسی از منويات معاونت پژوهش جامعة المصطفی العالميه مبنی بر برگزاری
پيش نشست ،وبيناری با موضوع" :تأثير دعا بر سالمت روح و جسم آدمی" با حضور رياست

محترم  ،معاون پژوهش نمايندگی المصطفی در هندوستان و تعدادی از علما ومحققين ارجمند
برگزار نمود.
در ابتدای اين وبينار معاون پژوهش که اجرای برنامه هم بعهده داشت ضمن عرض سالم و
خوش آمديد به خدمت شرکت کنندگان به ويژه از رياست نمايندگی بخاطر قبول دعوت و
شرکت در اين وبينار تشکر نمودند .
رئيس محترم نمايندگی حجة االسالم والمسلمين آقای شاکری در
سخننان ارزشمند خود در معرفی صحيفه سجاديه گفتند:
از صحيفه سجاديه که سند آن به امام سجاد عليه السالم منتهی می
شود ،به «اخت القرآن» و« انجيل اهل البيت عليهم السالم» و« زبور
آل محمد صلی هللا عليه و آله» و «صحيفه کامله» تعبير شده است.
ايشان به نقل از الهی قمشه ای بيان داشتند:
علماي اماميه بر استفاضه و بلكه تواتر آن اتفاق نظر دارند چنان كه عالم بزرگوار الهي
قمشهاي ميگويد:
« ...علماي بزرگ اماميه مي گويند :صدور صحيفه سجاديه از امام سجاد ـ عليه السالم ـ به
روايت مستفيضه بلكه قريب به تواتر است ،هيچ شك و ترديدي در اين كه كالم امام است نتوان
كرد»
ايشان در ادامه افزودند:
جدای از متواتر بودن صحيفه کامله سجاديه ادعيه و اذکار در اين کتاب شريف از صحت
کامل برخوردار بوده است
زيرا صحت يک حديث بر چهار محور دور مى زند:
اول :وثاقت راوى،

يعنى از نظر علم رجال ثابت شود که راويان يک خبر همگى مورد وثوق اند و در اين
صورت صحت خبر ثابت مى شود.
دوم :وثاقت روايت؛
ممکن است روات خبر همه ثقه نباشند ولى روايت متضافر يا متواتر باشد و براثر تضافر يا
تواتر ،اطمينان به خبر حاصل شود هر چند بعضى از راويان ،زير سؤال باشند.
سوم :علو مضمون؛
ممکن است حديثى از نظر سند نه امتياز اول را داشته باشد و نه امتياز دوم را ولى مضمون
آن به قدرى عالى و واالست که صدور آن از غير امام معصوم که داراى علم الهى است غير
ممکن باشد .در اين صورت اطمينان حاصل مى شود که اين حديث از معصوم صادر شده
است.
چهارم :قرائن خارجيه؛
گاه هيچ کدام از امتيازات گذشته در حديث وجود ندارد ،ولى قرائنى از خارج آن را تأييد و
تقويت مى کند مانند موافقت با کتابهللا يا عمل مشهور (مشهور بزرگان علما) به آن .يا قرائن
ديگرى از اين قبيل که سبب مى شود اطمينان به مضمون آن حاصل شود.
به جرأت مى توان گفت که غالب جهات چهارگانه فوق در دعا هاى صحيفه سجاديه وجود
دارد :بنابر اين صحيفه سجاديه از نظر سند داراى اعتبار بااليى است زيرا :اوالً :محتواى آن
چنان محتواى فصيح و بليغ وژرف و دقيقى است که صدور آن از غير امام معصومى که با
عالم غيب مرتبط است بسيار بعيد به نظر مىرسد و همان گونه که ديديم جمعى از علماى
بزرگ نيز بر همين موضوع تکيه کرده اند .ثانياً :بسيارى از بزرگان علما در اجازات روايى
خود به آن اشاره کرده و آن را ستوده اند .ثالثاً :بعضى از فقهاى بزرگ در مسائل فقهى به
بعضى مضامين آن که جنبه فقهى دارد استناد کرده اند .رابعاً :اهتمام عمومى شيعيان به قرائت

و تالوت دعا هاى صحيفه قرينه ديگرى بر صحت اسناد آن به امام بزرگوار ،امام على بن
الحسين(عليهما السالم) مى باشد و يکى از نشانههاى اين اهتمام ،نوشتن شروح متعددى توسط
جمعى از بزرگان و دانشمندان بر اين دعا هاست.
در ادامه آقای شاکری به نقل از آية هللا مرعشی نجفی بيان داشتند:
چنان كه «طنطاوي» مفسر قرآن وقتي آيت هللا العظمي مرعشي (ره) صحيفه سجاديه را به
عنوان هديه برايش ارسال ميكند ،ميگويد :اين كتاب را فوق كالم مخلوق و دون كالم خالق
ديدم.
در ادامه ايشان در باره "مستدرکات" "،شروح های مختلف "  ،علت نام گذاری صحيفه به
صحيفه و به مباحث صحيفه سجاديه نکاتی نيز بيان داشتند.
ايشان در ادامه در باره حقيقت دعا گفتند:
»صحيفه سجاديّه» ،حاوى با ارزشترين و پرمنفعتترين دعاها و مناجات ها در پنجاه و
چهار عنوان است.
صحيفه ،عالوه بر اين كه از انسان ،مناجات كنندهاى پرشور ،عاشقى دلسوز و عارفى شوريده
به وجود مىآورد ،يك دوره كامل از مسائل عالى الهى ،معارف ربّانى ،قوانين اصولى ،قواعدى
سعادتبخش ،برنامههايى سالمت آور تعليم مىدهد.
در ادامه به کسانی که می گويند دعا تعيين تکليف برای خدا است پاسخ داده و گفتند:
به نظر مىرسد ،اينان از دستور خداوند بر دعا و وجوب آن در قرآن بىاطالعند.
اخ ِرينَ ﴾
س َي ْد ُخلُونَ َج َهنَّ َم َد ِ
﴿و قَا َل َربُّ ُك ُم ا ْد ُ
عو ِني أ َ ْستَ ِجبْ لَ ُك ْم ۚ ِإ َّن الَّذِينَ َي ْست َ ْك ِب ُرونَ َ
ع ْن ِع َبا َد ِتي َ
َ
و پروردگارتان گفت :مرا بخوانيد تا شما را اجابت كنم ،آنان كه از عبادت من تكبّر ورزند،
به زودى خوار و رسوا به دوزخ درآيند.
در ادامه نيز بيان داشتند:

دعا در حقيقت ،عين قضا و قدر و متّحد با نقشه و تدبير حق و اصلى متقن و حقيقتى الهى و
واقعيّتى ربّانى است و در چهارچوب هستى همراه با نتايج و ثمراتش همچون علّت و معلول
و شرط و مشروط است ،به اين معنى كه گويى از جانب ّ
حق به عبد گفته شده :آنچه از
برنامههاى مادّى و معنوى در حدود مصلحتت بخواهى ،در خزانه من براى تو موجود است،
ولى آنها را بايد به وسيله و واسطه دعا به دست آورى.
انسان با تو ّجه به معشوق حقيقى عالم يعنى پروردگار حكيم ،عادل ،مهربان ،رحيم ،كريم،
قادر ،عزيز ،لطيف و با راز و نياز به درگاه او مىتواند بر اضطراب ،تشويش ،نگرانى و
سردرگمى و رنج و محنت و شدّت فايق آيد.
عامل پيروزى انسان بر رنج ها و تخفيف دهنده نگرانى ها ،ارتباط با محبوب هستى است،
محبوبى كه زندگى در رابطه با او شيرين و آرام و همراه با امنيّت خواهد گذشت.
اميرالمؤمنين (عليه السالم) در «نهج البالغه» مىفرمايد:
ُّعاء .
الء بِالد ِ
َوا ْدفَعُوا ْأموا َج ْالبَ ِ
گرفتارىهاى پى در پى و ممت ّد را با دعا و درخواست دور نماييد.
هم اكنون پس از گذشت صدها سال از اين جمله حكيمانه ،دانشمندان بزرگ جهان ،هيجانات
ممت ّد را عامل بيمارى زايى مىدانند.
حضرت زين العابدين (عليه السالم) پنجاه و هفت سال عمر بابرکت خود را در ميدانى از
بالها و خطرها و آالم و مصايب و شدايد گذراند .دو سال آخر حكومت حضرت مولى المو ّحدين
اميرالمؤمنين (عليه السالم) را كه همراه با طوفان جنگ صفّين و نهروان و جنايات بى شمار
بنى اميّه بود درك كرد ،سپس در مركز حوادث بسيار سخت ده ساله عمر عمويش امام مجتبى
(عليه السالم) بود .آنگاه با آالم و رنجها و سختىهاى ده ساله آخر عمر پدر بزرگوارش
سيدالشهداء (عليه السالم) روبرو شد و بقيّه عمر خود را پس از حادثه عجيب كربال و اسارت
اهل بيت به مدّت سى و پنج سال در حوزهاى از سختىهاى ناگوار و مصايب بى شمار و
مظالم سخت و اعمال ناپسند ح ّكام مروانى گذراند ،ولى در تمام آن مدّت كه مساوى با والدت
تا شهادت حضرتش بود ،از هيجانات عصبى و آالم شكننده درونى و امراض خطرناك عضوى
و بدنى در امان بود ،چرا كه تمام لحظات عمرش را با تكيه بر ّ
حق و اتّكال به حضرت ربّ
و دعا و مناجات و راز و نياز و خدمت به بندگان پروردگار گذراند و تمام امواج بال را با
قوت عبادت و نالههاى جانسوز سحر شكست و در طوفان آن همه حادثه و بال
قدرت دعا و ّ
به پيشگاه حضرت حق عرضه مىداشت« :خدايا! مرا چون كسى قرار ده كه عمرش را دراز
و كردارش را نيكو گردانيدهاى»

امام سجاد عليه السالم در اين زبور اهل بيت عليهم السالم از وصول به سالمت جسم و
تحصيل رزق و معاش گرفته تا امنيت و آرامش تا چگونگی عش ورزی به ديگران و محبت
نمودن به سايرين و همچنين محبوب شدن بين ديگران و تا تحصيل احترام و منزلت اجتماعی
در بين جامعه و تا خودشکوفايی و شکفتن استعدادهای شدن و پذيرفتن رنگ الهی و به کمال
و قرب خدا رسيدن و همه اين امور را در سايه سار دعا تبيين نموده و راه و سبک زندگی و
چگونه زيستن را با ادعيه و مناجات با خداوند آسان می سازد .
کار بی نظير و بی بديل امام ساجدين در صحيفه اين است که آن بزرگوار با تبيين هم نيازهای
آدمی از جمله سالمت جسم و روح  ،شيوه زندگی نمودن را به نحوی که کمترين آسيب را
برای جسم و روح انسان ايجاد نمايد به مخاطب آموزش می دهد .
انسان با صحيفه به عنوان کتاب زندگی بايد تعامل نمايد امام سجاد با شيوه دعا به انسان می
آموزاند که در هر ساحت از ساحتهای زندگی چگونه بايد زندگی کند و دنبال چه اموری باشد
و چه بخواهد و از که بخواهد و عالوه بر آن همه اين امور را در سايه لطف خداوند و فضل
پروردگار مسالت نمايد .
امام سجاد ع با بيان ادبيات دعا و شکر در صحيفه  ،ارمغانی بزرگ را برای انسان رقم می
زند تا آدمی هر آنچه که بدست می آورد آن را از فضل حضرت حق ببيند و شکر گذار
حضرتش باشد و آنچه که به دست نياورده و به او نرسيده به نحوی مصلحت خويش را در آن
ديده و باز شکر بر آنچه که به او نرسيده و به او نداده اند بجا خواهد آورد.
اين منطق در صحيفه که آنچه دادند و ندادند آنچه دادند و گرفتند و همه اين امور را در عالم
در سايه سار شکر حضرت حق معنا دار نمايد و اين منطق صحيفه است .
در ادامه در مورد تاثيردعا بر روح و جسم گفتند:
دعا و مناجات با خدا و عرضه حوايج به درگاه ربوبی  ،عواطف مثبتی توليد میکنند؛ اين
عواطف از طريق دستگاه عصبی خودمختار سبب عملکرد مطلوب دستگاههای فيزيولوژيک
از قبيل دستگاه قلبی  -عروقی ،گوارش و سيستم ايمنی میشوند .به ويژه تأثير وضعيت روانی
بر سيستم ايمنی بدن که به خوبی بررسی شده در سالهای اخير موضوع يک رشته علمی
جديد به نام عصب -روان – ايمنی شناسی يا سايکونورو ايمونولوژی[ میباشد .اما ريشه
عواطف مثبتی که اين آثار را به بار میآورند ،چيست؟ مسلما ً نمیتوان ادعا کرد فرد مذهبی
دچار اضطراب يا افسردگی نمیشود ،ليکن تحقيقات نشان داده مؤمنان قادرند سريعتر از افراد
بیايمان خود را از وضعيتهای روانی نامطلوب بيرون بکشند (مرعشی .)۷۲ :۱۳۷۸ ،به

خصوص اگر دينداری آنان درونسو باشد ،وضعيت مطلوبتری خواهند داشت (آذربايجانی،
 .)۱۵۰ :۱۳۷۸زيرا آنها در دنيايی زندگی میکنند که خود را تحت فرمانروايی خداوند
خيرخواه و از هر جهت قدرتمند میدانند که از آنها مراقبت میکند و فيض و بخشش بیمنت
خود را به انسانها عطا میکند .در چنين جهانی هر گونه اتفاقی (از طرف خالق) در زندگی
فرد دارای هدف و معنی بوده حتی اگر اين اتفاق يک حادثه منفی يا بيماری باشد .بنابراين
فرد مذهبی قادر است بدترين وضعيت را به تجربياتی مثبت تبديل کند زيرا ابعاد شناختی وی
با آموزههايی چون خشيت ،شکر ،رضا و مهربانی خالق همراه شکل گرفته است و ارتباط با
ادعيه ائمه به خصوص امام سجاد (ع) موارد مذکور را تقويت میکند .تکرار واژههای شکر
و امثال آن در آموزه های صحيفه سجاديه زياد است ،پس خواندن دعا و توجه به مضامين آن
و الگوگيری از مفاهيم آن در تثبيت نگرش شاکرانه اثر خواهد داشت چنانچه اين تکرار و
تأکيد و تصديق از جمله تکنيکهای درمان معنوی باشد (مرعشی). ۱۳۲: ۱۳۷۸ ،متخصصان
معتقدند برای تثبيت باورها و تغيير نگرش فرد تکرار و تقليد اثرگذار است همچنين دعاخوانی
از جمله اموری است که در فرايند روان درمانی دينی تأثير آن مورد تأييد قرار گرفته است.
(جهانگير )۷۲ :۱۳۸۲ ،اينک به تبيين اين مصاديق در ادعيه امام سجاد (ع) بسنده میشود.
توجه به فضل الهی از جمله گزارههای دينی است که طبق نظر متخصصان عصب-روان
ايمنی شناسی سبب ارتقاء سالمت و تقويت سيستم عصبی شده است .بنابراين يکی از راههای
تقويت توجه به فضل الهی ،آموزش با دعاست بدين گونه که نيايشگر با خواندن دعا به مفاهيم
آن توجه کرده و آن را الگوی شناختی خود قرار دهد که چند نمونه اين دعاها خواهد آمد.
و در آخر سخنان خود به چند نمونه های دعا نيز اشاره نمودند.

در ادامه اين وبينار حجة االسالم والمسلمين جابر جوراسی در صحبت
های خود بيان داشتند:
دعا مغز و مخ عبادت بوده و عبادت منهای دعا خيلی ارزش نداشته
و بهترين نوع سالح است ما برای مقابله با شيطان دراختيار داريم.
ايشان در مورد قبولی دعا گفتتند:
وعده خدا در مورد قبولی دعا بر خالف وعده های مردم که احيانا
تحقق نمی يابد بالحتم تحقق يافته و احيانا اگر در دنيا قبول نشده در

آخرت حتما قبول خواهد شد به طوری که مردم وقتی در قيامت می بينند دعاهايي که در دنيا
مورد قبول قرار نگرفته در قيامت به نحو احسن عوضش را دادند می گفتند ای کاش دعای
ما در دنيا قبول نمی شد و اينجا عوضش را می گرفتيم.
ايشان در ادامه درمورد قبولی دعا گفنتد دعا بايد با شرائط وبه صورت اجتماعی باشد تا
خداوند آنرا مورد قبول قرار دهد.
و بهترين موقع برای دعا کردن سحر يعنی آخرين قسمت شب است که خداوند آن را قبول
می کنند.
در مورد امام سجاد گفتند ايشان بهترين راهنما بوده و صحيفه سجاديه بهترين نوع دعا بوده
است.حاکمان جور وقتی امام سجاد را از وعظ و تبليغ منع کردند ايشان از طريق همين دعا
مسايل مختلف فردی اجتماعی را حل نمودند.
ايشان از محمد امير حيدر محمود آباد نقل کرده وقتی ايشان صحيفه را به انگليسی ترجمه
کردند و به لندن بردند يک اروپايي وقتی با اين ترجمه مواجه شد گفت :گرچه من خدا را
قبول نمی کنم اما اگر قرار باشد من خدا را قبول کنم خدای امام سجاد را قبول می کردم.

در ادامه حجة االسالم والمسلمين اقای تقی عابدی گفت:
اين ويژگی اسالم و باالخص تشيع است که مجموعه های گرانقدر
دعا همچون صحيفه سجاديه و ...از ائمه آنها وارد شده که در اديان
ديگر اين ذخيره ها (دعا) وجود ندارد .از حيث سند صحيفه بعد از
قرآن مستند ترين کتاب بوده است.
ايشان صحيفه و دعا را قرآن صاعد نام برده که به باال می رود همانطوری که قرآن نازل
می شود.وی در ادامه متذکر شدند صحيفه بهترين وسيله انسان سازی بوده که اسالم هدف
آن هم انسان سازی بوده است.

ايشان در ادامه گفتند ما  3هزار کتاب دعا داريم که اين افتخار ما بوده است  .وی در ادامه
گفت گاندی رهبر هندوستان از آن استفاده نموده و نيز از محقق آمدی آورده که هيچ کتابی
از حيث محتوی و معنی با صحيفه برابری نمی کند.

در ادامه اين برنامه حجة االسالم والمسلمين کميل اصغر زيدی
در سخنان خود گفتند نبايد صرفا برای رفع مشکل به دعا روی آورد
بلکه بايد با دعا زندگی کنيم مانند ائمه که دعا ها را برای باال بردن
معرفت و گفتگو با خداوند از آن استفاده می کردند و برهمين اساس
است که درخواست های ائمه از خداوند از جمله امام سجاد در
صحيفه سجاديه غير از آن چيزی است که از خداوند تقاضا داريم .لذا
بايد ما از دعای مأثور و منسوب به ائمه استفاده کنيم.
در ادامه ايشان بيان داشت که امام سجاد در آن وضع نابسامان اين دعا ها را وسيله قرار
داده بودند برای تبليغ و رساندن پيام به مردم و برای هر مناسبتی در صحيفه دعا موجود می
باشد.
در ادامه گفتند برای اين که دعای ما قبول شود بايد اين دعا ها با شرائط باشد که از جمله
شرائط رزق حالل ،خلوص نيت و...
در ادامه اين جلسه حجة االسالم دکتر کميلی
در ابتدای سخنان خود به نقل امام خمينی (ره) گفت دعا
سرمايه حيات بخش زندگی بوده است و همچنين از رهبر
معظم انقالب آوردند که دعا از محرکات عمل بوده است.
ايشان نيز به نقل از آية هللا جعفرسبحانی بيان کردند صحيفه
مانند مدرسه ای است که همه چيز در آن برای ساختن فرد
و جامعه برنامه ريزی شده است.
از قول مفتی جعفر مترجم صحيفه سجاديه به اردو آورده
است که ايشان گفتند در زمانی اين صحيفه پديد آمد که در

آن زمان آوردن عبارات مشکل و پيچيده در بيانات يک مزيت به حساب می آمد اما صحيفه
سجاديه با آوردن عبارات ساده و پر معنی در دلهای انسان های پاک در طول زمان باقی
می ماند.
وی به نقل از ابن شهر آشوب که صحيفه را بخاطرعبارات ساده به اوج بالغت و فصاحت
می دانست  ،از يک عالم بصره آورده که اعتقاد داشت او هم می تواند مثل امام سجاد اين
جور دعا ها را بوجود بياورد اما در کل زندگی نتوانست مانند جمله ای از صحيفه سجاديه
پديد آورد و عاجز ماند.
در ادامه حجة االسالم والمسلمين منظور عالم جعفری
در سخنان خود در مورد صحيفه بيان داشت
صحيفه سجاديه کتابی حاوی  ۵۴دعا از امام سجاد(ع) است .اين
کتاب پس از قرآن و نهج البالغه مهمترين ميراث مکتوب شيعه به
حساب میآيد و به نامهای«انجيل اهل بيت»« ،زبور آل محمد» و
«صحيفه کامله» خواهر قرآن مشهور است .صحيفه مانند قرآن و
نهجالبالغه از نظر فصاحت و بالغت مورد توجه قرار گرفته است.
عناوين دعاهای صحيفه مختلف است و بسياری از معارف اسالمی در ضمن دعاهای صحيفه
بيان شده است؛ در اين کتاب ،مباحث خداشناسی ،هستیشناسی ،عالم غيب ،فرشتگان ،رسالت
انبيا ،جايگاه پيامبر(ص) و اهل بيت(ع) ،امامت ،فضايل و رذايل اخالقی ،گراميداشت اعياد،
مسائل اجتماعی و اقتصادی ،اشارات تاريخی ،يادآوری نعمتهای مختلف خداوند ،آداب دعا،
تالوت ،ذکر ،نماز ،عبادت و ...در قالب دعا بيان شده است .معروفترين دعای صحيفه دعای
مکارم االخالق است.
در ۱۳۵۳ق آيت هللا مرعشی نجفی نسخهای از صحيفه سجاديه را برای طنطاوی ،دانشمند
اهل سنت و مؤلف تفسير طنطاوی (مفتی اسکندريه) به «قاهره» فرستاد .وی پس از دريافت،
آن را با عبارت « اين از بدبختی ماست که تاکنون بر اين اثر گرانبهای جاويد که از مواريث
نبوت است ،دست نيافته بوديم ،من هر چه در آن مینگرم آن را از گفتار مخلوق برتر و از
خالق پايينتر میيابم» ستود.
در ادامه چهارهدف صحيفه سجاديه را بيان نمودند
 -1متوجه نمودن انسان ها به معنويت
 -2متوجه نمودن انسان به همه جهات عبوديت

 -3متوجه نمودن انسان ها به خلوص در عبادت ها
 -4آموزش معارف اسالمی و انسانی به مردم
در آخر اين برنامه مجری از کسانی که اين برنامه را دنبال می کردند تشکر کردند و
جلسه را با خواند صلوات تمام کردند.

ود

