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وگو با سروش دباغدر گفت کفر کرونا و دعاي دینداران  
آب استشان بیها حوضو بگو ماهی  

  
  17/2/99، روز چهارشنبه، مورخ: 4640شماره: روزنامه اعتماد،  :منبع

  
هایی را در بین اقشار مذهبی عالمگیر کرونا در جهان، کنش و واکنش شیوع هومان دوراندیش

و  ایران گوناکون برانگیخت که با نقد مخالفان دینداري مواجه شد. از کره جنوبی تا جوامع
فرقه مذهبی متهم شد که  هاي مذکور بودیم. در کره جنوبی، فالنشاهد کنش و واکنش امریکا،

 اي از قشریون با سیاست رسمیایران، عده نقشی اساسی در شیوع کرونا در کل کشور داشته. در
اي بسته شدن اماکن زیارتی شوند. در امریکا نیز عده کشور مخالفت کردند و کوشیدند مانع

کردند که به جاي حل و فصل عقالنی بحران، براي دفع شر کرونا به  ا مسخرهمقامات دولتی ر
تاب تمامی بازبه را» مواجهه دینداران با ویروس کرونا«اند. این تصاویر البته نحوه نشسته دعا
دینداران را نیز در جریان این بحران  کند که رفتارهاي خردمندانهداد و انصاف حکم مینمی

مصیبت واحد بشري نیز نتوانست به دعواي کفر و دین  ریم. ولی به هر حال اینجهانی از یاد نب
اي شد براي نقد دین و بشر خاتمه دهد و کرونا کم و بیش دستمایه در ذهن بسیاري از ابناي

 التحصیلوگویی است با سروش دباغ به همین مناسبت. سروش دباغ فارغزیر گفت دیانت. متن
فه دین و فلس سفه اخالق و پژوهشگر دینی است و در مجموع با علم وهاي داروسازي و فلرشته

ین، این سالح نویافته مخالفان د وگو از دین در برابر کرونا،آشنایی مطلوبی دارد. او در این گفت
، بسته به اینکه در کدام بازي زبانی »دعا«دینداران به  دهد که نگاهکند و توضیح میدفاع می

 .بود دباشند، چگونه توان

ظهور کرونا در جامعه بشري موجب نقد دینداري از زوایاي گوناگونی شده است. یکی از این 
 انتقادات مربوط به باور شفا گرفتن از اماکن یا اشخاص مذهبی است؟

و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه للمومنین «خوانیم که المثل در سوره اسراء، میما در قرآن، فی
آنچه براي مومنان مایه درمان و رحمت است، در قرآن آمده است و ». الظالمین اال خساراو ال یزید 

هاي شود. اما مراد این آیه، شفاي امراض یا پلشتیبراي ستمگران چیزي جز زیان و خسران اضافه نمی
در  و درونی و روانی است. البته به زیارتگاه رفتن و جمع شدن در آنجا و نیایش کردن اشکالی ندارد

  جاي خود خیلی هم نیکو است.
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  جدا از راي قرآن، شواهد تجربی درباره شفا گرفتن چه داللتی دارند؟
دانم شواهد تجربی درباره شفا گرفتن، به لحاظ علمی چقدر قابل تایید و آبجکتیو است. نمی

ی در کار اي از این موارد حتی به تواتر رسیده است. خوب است آزمونمواردي نقل شده است. پاره
باشد که شفا گرفتن را به نحو روشمندي تایید کند. شواهد تجربی روشمند با نقل قول از فالنی و 
بهمانی فرق دارد. شواهد روشمند یعنی آنچه که با قواعد علم تجربی سازگار باشد. من پیشینه علوم 

که با سایکولوژي ام و قریب دو سال است تجربی هم دارم. در دانشگاه تهران داروسازي خوانده
هایی آبجکتیو یا مأنوسم و مشغول مطالعه و کار در این حوزه هم هستم. معیارها و محک

» دقارزش ص«توان به شود براي اینکه بفهمیم چطور میاالذهانی) ارایه میاینترسابجکتیو (بین
  یا نه؟ یا قابل آزمونند Testifyها هاي گوناگون رسید و دانست که آیا این نمونهنمونه
  

فارغ از موضوع شفا، دعا هم در بحران کرونا بیش از پیش با نقد مخالفان دین مواجه شده 
ولی دعاي مومنان در موارد ». و قال ربکم ادعونی استجب لکم«است. در قرآن آمده است 

  شود. با این ناکامی چه باید کرد؟اي مستجاب نمیعدیده
د باشد. البته ناکامی وجود دارد اما بر روي دعا نوشته االصول وارکنم این نقد علیمن فکر نمی

 شد فالنی مستجاب الدعوه است، معنایششود. حتی وقتی گفته مینشده است که حتما مستجاب می
شوند. به تعبیر فلسفی، بین دعا و اجابت دعا، رابطه این نبود که همه دعاهاي او ضرورتا مستجاب می

اگر ما به فلسفه متافیزیکی باور داشته باشیم و از ابزار و ادوات این  علی و معلولی وجود ندارد. حتی
توانیم بگوییم بین دعا کردن و اجابت دعا رابطه علی و معلولی فلسفه بخواهیم استفاده کنیم، نمی

شوند. علل و عواملی باید در اي مستجاب نمیشوند و پارهاي از دعاها مستجاب میوجود دارد. پاره
تو « گفتد تا دعایی مستجاب شود. سهراب سپهري هم در شعر لطیفی به نحو دعایی میکار باشن

دعا براي اینکه ». آب استها حوضشان بیاگر در تپش باغ خدا را دیدي/ همت کن/ و بگو ماهی
تواند مستجاب نشود. به نظر من دینداران تواند مستجاب شود و میحوض ماهی پر از آب شود، می

قی هستند که بین دعا و اجابت رابطه علی و معلولی وجود دارد. بنابراین نقد مخالفان دین فاقد این تل
به اجابت نشدن دعاي مومنین در بحران کرونا یا موارد مشابه، نقد واردي نیست. ضمنا یادمان باشد 

 ودر امور متافیزیکی، مثال همین مستجاب شدن یا نشدن دعاي افراد، نباید تعیین مصداق کنیم 
المثل بگوییم دعاي فالنی مستجاب نشد، چون او آدم خوبی نیست. چنین چیزي اصال روا نیست. فی

 شوند،هاي افراد در حق یکدیگر، وقتی در جاي نادرست مطرح میهمچنین دعاهاي منفی یا نفرین
محلی از اعراب ندارند. مثال یادم است در همان اوایل شیوع کرونا، وقتی محوطه حرم حضرت 

جا بود، به کارگر جوشکاري که مشغول انجام کارش بود، بستند، یکی از افرادي که آنعصومه را میم
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ات چنین و چنان شود. همچنین اگر کسی مبتال به بیماري خاصی شود و بگوید گفت امیدوارم بچه
ست. اجا هم یک تعیین مصداق ناروا صورت گرفته این ابتال محصول فالن عمل بد من بوده، در این

  تعیین مصداق کردن در چنین مواردي هم بالمره خطاست.
  

شود؟ یعنی شان جاري میآیا دعا فقط آن چیزي است که از عمق وجود افراد مضطر بر زبان
  به دعا هم باید نگاه حداقلی داشته باشیم؟

 هیابم مرادتان از نگاه حداقلی به دعا چیست. گفتم که من بین دعا و اجابتش رابطمن درنمی
دانم. اگر من قائل به علیت اي را یکی از اصول مسلم هستی نمیبینم و چنین رابطهضروري نمی

دانم. باشم، برخورد سنگ را علت شکستن شیشه و لیز بودن زمین را علت زمین خوردن فرد دونده می
رورتا یا علیت باشید، معلول ض causalityیعنی اولی علت است و دومی معلول. اگر شما قائل به 

دانم نگاه حداقلی به دعا به چه آید. در قصه دعا اینچنین نیست. به همین دلیل نمیدر پی علت می
خت شبی دفع صد بال بکند/ ز بگفت: دال بسوز که سوز تو کارها بکند/ نیاز نیممعناست. حافظ می

دل  انداز کار وخفته ملولم بود که بیداري/ به وقت فاتحه صبح یک دعا بکند؟/ تو با خداي خود 
خوش دار/ که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند/ عتاب یار پریچهره عاشقانه بکش/ که یک کرشمه 

طر، اي جاري شده باشد چه بر زبان فرد مضتالفی صد جفا بکند. این ابیات چه بر زبان فرد دلسوخته
 شود، اما به زندگیري میدهند: دعا اگرچه با امید اجابت بر زبان فرد جایک نکته را به ما نشان می

یند ببخشد. یکی از کارکردهاي دعا این است که شخص خودش را در هستی تنها نمیفرد معنا هم می
تواند با کسی سخن بگوید و لب به نیایش بگشاید؛ به امید مستجاب کند در زمان اضطرار میو فکر می

شود. ولی اینکه وبد، آن در لزوما باز نمیداند که اگر دري را بکاش. اما در عین حال میشدن خواسته
مان باشیم، به معناي حداقلی بودن دعا نیست. ما مجازیم دعا ما نباید همیشه منتظر اجابت دعاهاي

 دهد و همینمان مستجاب شود یا نه. نفس دعا کردن به زندگی ما معنا میکنیم؛ فارغ از اینکه دعاي
  امر بسیار مهم و نیکوست.

  
ازگار س» ادعونی استجب لکم«مایید قرار نیست هر دعایی مستجاب شود، آیا با فراینکه می

  است؟
کند بلکه به هدف اصابت کند. کند، تیري را از کمان رها میناسازگار نیست. فردي که دعا می

شد، ادعونی استجب لکم، نوعی فراهم کردن مجال براي دینداران است. اگر هیچ دعایی مستجاب نمی
پذیر باشد و کسی بتواند ادعا کند که هیچ دعایی کرد. اصال اگر چنین تحقیقی امکانیوضع فرق م

شود، بنا به قول دعاکنندگانی که طعم اي از دعاها مستجاب میمستجاب نشده است. اما چون پاره
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 برقرار نیست.» qآنگاه  p«اند، به نظرم بین اجزاي آیه ادعونی استجب لکم، رابطه اجابت را چشیده
ویتگنشتاین استفاده کنیم، در بازي زبانی دین که همان بازي زبانی » هاي زبانیبازي«اگر از تعبیر 

است و در این سبک زندگی و بازي  Form of Lifeدینداران متعارف است، دینداري یک جور 
دانند که یکنند و بدون اینکه لزوما به نکات فنی فلسفی و کالمی متفطن باشند، مزبانی، افراد دعا می

 شوند و بعضیدانند که بعضی دعاها مستجاب میدعا کارکرد خودش را دارد. مومنان پیشاپیش می
ه شود؛ توضیحی کوجو میهم نه. در بازي زبانی علم کالم است که توضیح دیگري براي دعا جست

الت روزمره با نظام الهیاتی بخواند. عموم دینداران دعا را ابزاري براي زندگی کردن و حل مشک
 کردند. آن دعاياي از صوفیان دعا هم نمیمان داریم که پارهدانند اما ما در تاریخ ادبیات صوفیانهمی
هاي زبانی کالم و فلسفه و عرفان، خودان خود دیگر است/ آن دعا زو نیست گفت داور است. بازيبی

از  مرتبه، تصور و تلقی دیگريبرخالف بازي زبانی دینداري متعارف، مختص نخبگان است. در این 
دعا وجود دارد. حتی ممکن است برخی از مومنان اصال دعا نکنند. توضیح فلسفی در باب دعا این 
نیست که کسی از پادشاه مقتدري که بر فراز ابرها نشسته، چیزي بخواهد و با گریه و زاري دل آن 

فیلسوفانی که نگاه دینی به هستی دارند، اش اجابت شود. از منظر پادشاه را به رحم آورد تا خواسته
سوز دل داعی، یک علت در میان سایر علل در کل هستی است. اگر قران میمونی صورت گیرد، 

شود وگرنه، نه. بنابراین سوال شما بسته به اینکه ما در دل کدام بازي زبانی دعاي داعی مستجاب می
  کند.هاي مختلفی پیدا میباشیم، پاسخ

  
ر امن یجیب مضط«عا را خواسته مضطرین بدانیم، در مواردي که وعده نهفته در آیه حتی اگر د

شود، مومن با یأس ناشی از عدم استجابت چطور باید کنار محقق نمی» اذا دعاه و یکشف سوء
  بیاید؟

شود و این عدم استجابت، با توجه به آیه امن بله، دعاهاي مضطرین هم در مواردي مستجاب نمی
شود. با این نکته موافقم. ولی این جهان مطابق میل ما جب یأس یا دلخوري مومن مییجیب، مو

اي گل اند و آنها به این نکته واقفند. به قول حافظ:ساخته نشده است. این حقیقت را به دینداران گفته
مده قرآن آ دانند که درایم. دینداران میاي/ ما آن شقایقیم که با داغ زادهتو دوش داغ صبوحی کشیده

انسان در درد و رنج آفریده شده است. یک دیندار در عین حال ». لقد خلقنا االنسان فی کبد«است 
دارد. او به اجابت دعایش امیدوار که این مضامین هم مد نظرش است، از دعا کردن دست برنمی

داوند عالم را داند خاست ولی آماده است که رنج ناشی از عدم استجابت را تحمل کند؛ چراکه می
مطابق میل او نیافریده است. اگر از بازي زبانی دینداري متعارف خارج شویم و وارد بازي زبانی 
الهیات شویم، در صورتی که فرد قائل به الهیات تنزیهی باشد، به قول مایستر اکهارت، خداوند 
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Negation of Negation ت در  نزیه است.یعنی سلبِ سلب است؛ و به تعبیر ابن عربی تنزیه
ا جا قدري بهم در این» موجود«الهیات تنزیهی، خداوند یک موجود بیکران مهیب است. اصال تعبیر 

العلل الوجود است که هستی را پر کرده. در الهیات ایجابی، خداوند علترود. صرفمسامحه به کار می
با نگاه  ات تنزیهی است اما این نگاهاست. طبیعتا نگاه چنین الهیاتی به مقوله دعا، متفاوت از نگاه الهی

بیند، متفاوت است. شما اگر در دینداري متعارف نیز، که خدا را یک موجود متشخص و انسانوار می
دهید، در بازي اي توضیح میبازي زبانی جمهور دینداران باشید، دعا و عدم اجابت دعا را به گونه

 دومی طنین فلسفه مشایی دارد)، توضیح دیگري براي زبانی الهیات تنزیهی و الهیات ایجابی (که این
هاي دیگري وجود دارد. ولی کنید. در بازي زبانی عرفانی هم پاسخدعا و اجابت نشدنش ارایه می

هاي زبانی به هر حال توضیحاتی براي مومنان دارند تا در موارد مواجهه با مستجاب همه این بازي
ي اشوند، مایوس نشوند. در بازي زبانی عرفان، جدا از پارهشان، حتی اگر تلخکام مینشدن دعاي

کنند، صوفیان قائل به وحدت وجود تصویري از دعا دارند که با تصویر صوفیان که اساسا دعا نمی
کنی اتمام این/ اي تقاضاگر درون همچون جنین/ چون تقاضا میگفت:متعارف فرق دارد. موالنا می
ن دریا رسد/ موج اییا تقاضا را بهل بر ما منه/ چون تقاضا بر تقاضا می سهل گردان ره نما توفیق ده/

تعین کران و بیاي از آن امر بیخواهم بگویم در بازي زبانی عرفان، فرد داعی حصهرسد. میبدانجا می
خواهد، خودش هم در هستی است. شبیه این کند و چیزي را از هستی میاست و وقتی که دعا می

ام. خالصه اینکه بسته به اینکه شما در کدام بازي اي از فقرات انجیل هم دیدهن در پارهمضمون را م
 هاي متفاوتی به سوال از چند و چونزبانی باشید (دینداري متعارف، الهیات، فلسفه، عرفان)، پاسخ

 و ها متضمن یأسی که به آن اشاره کردید نیستکنم هیچ یک از این پاسخدهید و فکر میدعا می
  بشوند. -به تعبیر شما  -توانند موجب کنار آمدن فرد با آن ناکامی می

  
بوده نه » ادعونی«آنچه اهمیت داشته همان » ادعونی استجب لکم«توان گفت در آیه آیا می

  ؟»استجب لکم«
با  اي مرا بخوانید. مطابقتر از استجب لکم بوده. یعنی به هر بهانهتوان گفت ادعونی مهمبله، می

شود و در جاي خودش هم نیکوست، خواندن خدا به هر نچه که در دینداري متعارف گفته میآ
جایی او را در زندگی خودشان اي، یعنی اینکه دینداران معطوف به خدا باشند و حضور همهبهانه

بینید. کنید خداوند را میبه هر سو که رو می». اهللافاینما تولوا فثم وجه«حس کنند. در قرآن داریم که 
توان گفت که ادعونی، یعنی دعوت به اینکه حضور و هیمنه خداوند را در زندگی به این معنا می

  خود ببینیم، محوریت داشته است.
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اگر قرار نیست وعده استجب لکم همیشه محقق شود، آیا باید گفت خداوند خلف وعده هم 
  کند؟می

تواند هر عره بپرسید، آنها معتقدند خداوند میبستگی دارد این سوال را از کی بپرسید. اگر از اشا
کاري بکند؛ چون فعال ما یشاء است. به قول موالنا: خانه خود را بسوزي هین بسوز/ کیست آن کس 

گر تو خواهی آتش آب خوش شود/ ور نخواهی آب هم آتش شود. استدالل کو بگوید الیجوز؟/
چیز از آن اوست. هم بگو کند و همهودش میکند در ملک خاشاعره این بود که خداوند هر چه می

تو هم تو بشنو هم تو باش/ ما همه الشیم با چندین تراش. به هر حال پاسخ اشاعره چنین است؛ 
تواند خلف وعده چون خداوند، به تعبیر قرآن، ال یسئل و عما یفعل است. به این معنا، خداوند می

رادعی پیش روي او نیست. کسی نیست که از او هم بکند چراکه مبسوط الید است و هیچ مانع و 
گویند بازخواست کند. اما اگر این سوال را از متکلمان معتزلی بپرسید، پاسخ آنها منفی است و می

کند. وانگهی کند. در نتیجه خلف وعده هم نمیخداوند از قواعدي که خودش وضع کرده تخطی نمی
کنم. ه نشده است که اگر شما مرا بخوانید حتما استجابت میجا از ابتدا این وعده دادباید گفت در این

بنابراین اگر خداوند دعاي کسی را مستجاب نکند، خلف وعده نکرده است. در برخی روایات و 
تفاسیر دینی آمده است که نفس دعا کردن شما، نوعی استجابت است. یعنی مضطر شدن یا خدا را 

است. در مثنوي حکایتی هست که کسی » وعده«ق شدن نفسه مصداق محقحاضر و ناظر دیدن، فی
اهللا گفتن تو نوعی شد، در خواب گله کرد، به او گفتند همینکرد و دعایش اجابت نمیدعا می

روي، خودش بخشی از اجابت خوانی و به سمت او میاستجابت است. یعنی همین که خدا را می
خیلی  کند.اند که هر کسی دعا نمیین نکته تاکید کردهاند و بر ااست. به هر حال این پاسخ را هم داده

هاي زنگارگرفته، که هیچ عنایتی به امر قدسی ندارند، و صلب و سخت در زندگی از ضمیرها و دل
ان شاي از دعا ندارند و قاعدتا هیچ اجابتی هم بر دعاي ناکرده و ناگفتهروند، بهرهخویش پیش می

ان مسلمان، نفس فعل غایت فعل است. به این معنا خود معطوف شود. به قول فیلسوفمترتب نمی
کند براي تطهیر باطنش. این پاسخ متعلق به شدن به امر متعالی و ساحت قدسی، به فرد کمک می

بازي زبانی دینداران متعارف یا جمهور دینداران است. در بازي زبانی الهیات و کالم هم، بسته به 
کند. من شخصا در مجموع با معتزله هند یا معتزله، جواب فرق میاینکه اشاعره به شما پاسخ د

اي از آیات قرآن داللت دارند بر همداستانی بیشتري دارم. راي معتزله استنادات قرآنی هم دارد. پاره
دمان را توانیم خوتوانند با خداوند محاجه کنند. مطابق با آیاتی از این دست، میاینکه بندگان خدا می

کند. این رأي به آن قول فیلسوفان مشاء هم اي قواعد عدول نمیی مواجه ببینیم که از پارهبا خدای
ه گیرد. البته منظورم این نیست کگفتند علم و اراده خداوند به محاالت تعلق نمینزدیک است که می

ا عخواهم بگویم استجابت یا عدم استجابت قطعی داستجابت نکردن دعا از جنس محاالت است. می
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این  گفتند ونوعی قید نهادن بر اراده و قدرت خداوند است. بوعلی سینا و امثال وي چنین چیزي می
شود، موضع به موضع معتزله نزدیک است که از حسن و قبح ذاتی و از اموري که بر خداوند بار می

ت؛ ولی من سامح اسشود، تعابیري توام با تگفتند. البته امور یا قیودي که بر خداوند بار میسخن می
  ترم تا آن قول اشاعره.مشایی نزدیک -به این قول معتزلی

  
  آیا در تایید اجابت دعا شواهد علمی وجود دارد؟

  چنانکه در پاسخ به آن پرسش گفتم، به معنی علمی و با لحاظ کردن مالك و معیارهاي موجود
scientific  وempirical scienceام. دي در این زمینه ندیدهشده روشمن، من مطالعات انجام

اند، اما من موارد و شواهدي که در قالب مقاالت شان سخن گفتهمواردي بوده و افراد از اجابت دعاي
  ام.، طرح شده باشند، ندیدهpeer-reviewعلمی، به اصطالح

  
بر فرض که دعاکردن هم الزاما به اجابت مقرون نباشد پس چرا روشنفکران دینی این همه 

  کنند؟عا تاکید میروي د
کند، مدلولش این نیست که آن چیز امکان وجود و حضور اینکه مطالعات علمی چیزي را تایید نمی

ندارد. این یک نگاه حداکثري به علم است و طنین پوزیتیویستی دارد که امثال من به آن باور نداریم. 
ه ام. اما یادمان باشد کآن ندیدهمن گفتم مطالعات علمی تایید شده درباره اجابت دعا یا شفابخشی 

ان از امکان توپذیر نیست. همچنان میفقدان چنین مطالعاتی، منطقا به این معنا نیست که این امر امکان
این امر سراغ گرفت و شفا یافتن در اثر دعا را یک امر کامال معقول و ممکن دانست. نفی چنین 

غم زده است. من به راهی که پوزیتیویستی و علمچیزي، ناشی از نگاهی حداکثري به علم است؛ نگ
 نهم، اما عنایت دارم که نگاهم به علم تجربیاینکه با علم تجربی آشنا هستم و به آن بسیار حرمت می

اند. این اند و پس از دعا کردن، شفا یافتهاند که بیمار بودهحداکثري نباشد. افراد بسیاري نقل کرده
نیامده است، ناممکن و نامعقول باشد. » مطالعات علمی تایید شده«در طور نیست که هر چیزي که 

اما قصه دعا تفاوت اساسی دارد اما امر به دعا کردن به وفور در قرآن و مأثورات دینی آمده است. در 
قرآن فراوان آیات دعایی داریم. بنابراین دعا کردن مستندات قرآنی فراوان دارد. نقد روشنفکري دینی 

باید جا هم دعا بکنیم ولی نتوانیم به زیارتگاه برویم و آننتظارات نامعقول و نابجاست. ما میمتوجه ا
خواستند به اي در اوج بحران کرونا میزیارتگاه را با بیمارستان و شفاخانه اشتباه بگیریم. اینکه عده

لی ود. این نگاه خیشجا کسی مبتال به ویروس کرونا نمیاماکن زیارتی بروند و مدعی بودند که آن
فرق دارد با اعتقاد به نقش مثبت دعا در زندگی و روح و روان انسان. دعا در ادبیات دینی جاي 

توان کسانی را که به سودمندي و معنابخشی دعا در زندگی انسان باور دارند، خودش را دارد و نمی
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د، یکی ماکن زیارتی بودنبا کسانی که حتی با وجود دالیل بهداشتی و پزشکی مخالف بسته شدن ا
کرد.

  
دانند اما ما در تاریخ می عموم دینداران دعا را ابزاري براي زندگی کردن و حل مشکالت روزمره

خودان خود دیگر کردند. آن دعاي بیدعا هم نمی اي از صوفیانمان داریم که پارهادبیات صوفیانه
هاي زبانی کالم و فلسفه و عرفان، برخالف بازي داور است. بازي زو نیست گفتاست/ آن دعا 
 متعارف، مختص نخبگان است. در این مرتبه، تصور و تلقی دیگري از دعا وجود زبانی دینداري

 .دارد

کسی  نیست که حتی ممکن است برخی از مومنان اصال دعا نکنند. توضیح فلسفی در باب دعا این
گریه و زاري دل آن پادشاه را به رحم  تدري که بر فراز ابرها نشسته، چیزي بخواهد و بااز پادشاه مق

 .اش اجابت شودآورد تا خواسته

 کرد، به شد، در خواب گلهکرد و دعایش اجابت نمیدر مثنوي حکایتی هست که کسی دعا می 
و خوانی و به سمت ارا می اهللا گفتن تو نوعی استجابت است. یعنی همین که خدااو گفتند همین

د اند و بر این نکته تاکیپاسخ را هم داده روي، خودش بخشی از اجابت است. به هر حال اینمی
هاي زنگارگرفته، که هیچ عنایتی به امر خیلی از ضمیرها و دل ند.کاند که هر کسی دعا نمیکرده

 اي از دعا ندارند و قاعدتا هیچروند، بهرهصلب و سخت در زندگی خویش پیش می قدسی ندارند، و
عل غایت مسلمان، نفس ف شود. به قول فیلسوفانشان مترتب نمیاجابتی هم بر دعاي ناکرده و ناگفته

 .فعل است
 

 


