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تأثیر دعا در رشد و شکوفایی فرهنگی و تمدنی شیعه
تاريخ دريافت33/84/44 :

تاريخ تأيید38/88/88 :


دکتر علی نوری



اعظم عاشوری

دعا راهي مستقیم براي برقراري رابطه بین انسان و خداوند متعال است .راهي كهه از
عمیقترين اليههاي دروني انسان آغاز و به بلندترين جايگاههاي وجودي منتهي ميگردد
و به همین خاطر همواره جزء اساسيترين نیازهاي هر انسان ،است .شكل ،عمق ،جههت،
محتوا ،زمان ،مكان و شرايط دعا كننده و دعا تاثیر فراواني در تربیهت ،زنهدگي و يويهايي
حیات فرد و جامعه دارد .اين تحقیق در صدد يافتن تاثیر دعا در ايجاد و كمال فرهنه و
تمدن شیعه ميباشد و در يي اثبات اين فرضهیه اسهت كهه «دعها در رشهد و شهكوفايي
فرهنگي و تمدني شیعه نقش تاثیرگذار دارد».
در اين مقاله ،به طور تصادفي يک دعا (دعاي ندبه) ،يک مناجات (مكارم االخالق) و
يک زيارتنامه (امین اهلل) از ادعیهي مهم و معتبهر شهیعي بها روح تحلیهل محتهوا مهورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفت.

واژههای کلیدی :دعا ،فرهن  ،تمدن ،تمدن يژوهي ،شیعه.
 استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 ارشد الهیات و معارف اسالمی (سطح  8حوزه)
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مقدمه

از اولین احساساتي كه انسان همواره در درون خود بهه همهراه داشهته احسهاا نیهاز و
ناتواني است .انسان از زماني كه ياي به اين جهان خاكي ميگذارد ،دوران نوزادي تا يیري
همیشه خود را ناتوان و نیازمند به غیر از خود ميبیند .به همین علت دنبهال قهدرتي برتهر
است كه به او تكیه كند و به آرامش برسد .تاريخ بشر از توجه به مبدأ هستي و خالق خهود
خالي نبوده و به نحوي با او به نیايش و ارتباط برخاسته و اين همان حقیقت دعاست كه از
درون آدمي به الفاظ كشیده شده است.
دعا از ريشه «دعو» به معناي فراخواندن و دعهوت كهردن و در اصهطاله بهه معنهاي
خواندن است .دعا و عرض نیاز به درگاه الهي است كهه از فلهل بهي انتههايش بهه نويهد
«ادعوني استجب لكم» درهاي سعادت را به روي هر كه او را بخواند مهيگشهايد .آرامهش
بخش دلهاست و روه را از حیرت و يأا بیرون مهيآورد و بهه حركهت در مهيآورد .بهه
انسان انبساط و شادي دروني مهيبخشهد و روه ايمهان را در انسهان زنهده نگهه مهيدارد؛
ارتباطش را با خداي خود مستحكم و از ديگران بينیاز ميكند .دعا به تعبیر رسول اكهرم
مغز عبادت است و به همین دلیل آثار تربیتي بسیاري براي انسان دارد.
ميتوان گفت زبان دعا از عناصري است كه بین همه انسانها مشترک بهوده و تهاريخ
به وجود آمدن آن به هبوط حلرت آدم بر مي گردد .خداوند مهربان بهه آدم آموخهت بها
چه كلماتي احساا دروني خود را به زبان آورد و به سوي خداي خويش بازگردد « :فتلقي
آدم من ربه كلمات فتاب علیه».

1

در تاريخ زندگي انبیاي ديگر الهي نیز چنین نیايشها و طلب آمرزح از خداي مهربهان
به چشم مي خورد .داستان حلرت يهون

در دل مهاهي ،زكريها بهه هنگهام ديهدن ما هده

آسماني در مقابل مريم و درخواست فرزند از خداوند در زمان يیهري و ...همهه بیهانگر ايهن
مهم است كه همه انسان ها به خداوند نیازمند و براي رسیدن به هدف و خواسته خهود بهه
راز و نیاز و اظهار عجز با خداي خويش محتاجاند .در همه اديان الهي نیهز مهيبینهیم كهه
يیروان اين اديان و مكاتب دعاهايي را در ارتباط با خالق خهود داشهتهانهد .در كتهب يههود
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(اشعیا ،ارمیا ،ذكريا) ادعیه براي موارد مختلف آمده است :دعا براي زمان خطر ،دعها بهراي
ظهور ماشیع(منجي جهاني) و ....در انجیل نیز آمده است:
عیسی به شاگردانش گفت :هرگاه دعا کنید بگویید :ای پدر ما که در
آسمانی نام تو مقدس باد .....نان کفاف ماا را رو باه رو باه ماا باده و
گناهان ما را ببخش ،یرا که ما نیز هر قرض دار خود را میبخشیم و ماا
را در آ مایش میاور ،بلکه ما را ا شریر رهایی

ده2.

در همه اديان ،دعا و نیايش حركت دهنده انسانها در همه ابعاد تربیتي زنهدگي بهوده
است .در مكتب شیعه دعا زبان ويژهاي يیدا ميكند .در حقیقت زبان دعا در رتبهه وجهودي
انسان شكل ميگیرد و ما نهايت شكوه و نیاز و حالوت و عشهق و محبهت را در دعاههاي
ا مه اطهار ،اين انسانهاي كامل مييابیم كه بر اسرار نهفته در عالي تهرين مقهام وجهود و
امكان وصول بر آن اشاره ميكند .صحیفه سجادیه يكي از منهابع مههم ادعیهه شهیعه و
يک مكتب كامل انسانسازي است .امام سجاد در قالب زيباترين تعبیرات و فصیحتهرين
عبارات راهي براي صعود و مشاهده عاليترين جلوههاي توحید و كمال انسانیّت را بر روي
بشر گشودهاند .به تعبیر ايشان دعا در واقع چیزي جز عبادت نیست.

3

آنچه در ادعیه ماثوره ا مه اطهار و صحیفه سجادیه ديده ميشود آن است كهه اليهه
نخست اين ادعیه همان احساا نیاز و رابطه عمیق با خداونهد اسهت؛ امها در اليهه بعهدي
انسانها را به سوي تزكیه و توحید و اخالق عالي انساني و ظلم ستیزي و عرفان واال و در
يک جمله به سمت انسان يروري و ساختن فرهن

و تمدن سوق مهيدههد .ايهن ويژگهي

بسیار مهم مكتب تشیع است كه چنین گوهر گرانبهايي را در خود جاي داده اسهت و ايهن
چراغ ير نور هدايت را در مسیر رشد و تعالي همراه دارد.
معنا و مفهوم دعا ،درخواست از وجهود برتهر بهراي رههايي از مشهكالت و رسهیدن بهه
خواستههاست .برخي نیاز را در مسا ل معیشتي و مادي مينگرنهد ،عهدهاي در جلهوهههاي
معنوي مييابند و تعدادي نیز حیات طیّبه و جاودان الهي را نیاز واقعي و حقیقي به حسهاب
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مي آورند .دعوت خداوند براي زنده كردن مؤمنان به وسیلة اجابت خدا و رسهول ،بها وجهود
اينكه ما خود را زنده نميبینیم ،حقیقتي قابل توجه و تأمل است .نزد اين عده عهذاب ههم
انواع متفاوتي دارد و لذتها هم كیفیت ديگري دارند .معیار لذت نزد آنان توجهه و رسهیدن
به رفاه و راحتي مورد نظر بسیاري نیست ،بلكه در نزديكي حق است؛ همان طور كه عذاب
حقیقي در دوري ازحق است .هنگامي كهه نگهاه انسهان تنهها تیرگهي را مهيبینهد و دل از
تاريكيها لبريز و از روشنيها تهي است ،بدترين عذاب بر وجود انسان سرازير شده اسهت؛
حالتي كه آدمي لذت مناجات و آرامش ياد خدا را احسهاا نمهي كنهد و گهاه از نهام حهق
گريزان ميشود.

4

انگیزه انتخاب موضوع و ضرورت بحث درباره ی آن:

دعا در مكتب اهل بیت نقشي بسیار مهم در سازندگي و تربیهت فهرد وجامعهه دارد .از
ديدگاه علمي ،دعا يكي از مهمترين راهكار هها بهراي حهل مشهكالت و بهر طهرف كهردن
بحرانهاي روحي و جسمي انسانها است.
بر اساا نظريه مديريت بر مبناي انتظارات 5،دعا تأثیر به سزايي در ايجهاد حركهت در
جامعه و تالح براي رسیدن به نقطه بهتر از لحاظ مادي و معنوي دارد.
تا كنون با وجود اهمیت موضوع بر روي اين مسئله با اسهتفاده از روح تحلیهل محتهوا
كار كارشناسي مفید و مدون و قابل ارا ه در سطح باال انجام نشده است.
اين سؤال اصلي در اينجا مطره است كه آيا دعا به عنوان يک عنصر تربیتي ،در رشهد
و شكوفايي فرهنگي و تمدني شیعه نقهش دارد در ياسهخ بهه آن ايهن فرضهیه را مطهره
كردهايم كه دعا در رشد و شكوفايي فرهنگي و تمدني شیعه نقش تاثیرگذاري دارد.
مفاهیم

دعا« :دعا» و «دعوت» مصدر «دعا يهدعو» و بهه معنهاي خوانهدن ،فراخوانهدن ،نهدا،
درخواست و استغاثه است.
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درباره واژه «دعا» 6چنین آمده است :خواندن جملهههاي مهأثور از يیهامبر و امامهان در
اوقات معین براي طلب آمرزح و برآورده شدن حاجت ،درخواست حاجت از خهدا ،نیهايش،
مده و ثنا ،تحیت ،درود ،سالم ،تلرع ،نفرين.
«دعا» به معناي خواندن و خطهاب قهرار دادن اسهت و اصهطالحا بهه خوانهدني گفتهه
ميشود كه به وسیلة آن ،موجودي از خداوند متعال چیزي را بطلبد و درخواست نمايد.
تربیت :به معناي يروردن ،يروراندن ،يرورح دادن ،ادب و اخالق به كسهي يهاد دادن
است.

7

كلمهه مشهترک اسهت كهه حهوزه وسهیعى از معهانى

فرهنگ و تمدن :كلمه فرهن

متفاوت را در بر مىگیرد .اين كلمه در آثار ادبى گذشتگان در معناى لغوى بهه كهار نرفتهه
است« .اين واژه مركب كه از نظر لغوى به معناى باال كشیدن ،بركشیدن و بیرون كشیدن
است؛ هیچگاه در ادبیات فارسى به مفهومى كه برخاسته از ريشه كلمه باشد نیامده است».
در آثار ادبى نويسندگان و شعراي ايرانى نیز از كلمه فرهن

8

معانى مختلفهى اسهتخراج

گرديده است؛ در دوره قبل از اسالم در کارنامه اردشیر بابکان به معناى فنون و روحها
آمده و ي

از اسالم در اشعار فردوسى به معناى دانش ،هنر و فرزانگى و در زمان معاصهر

در مفهومى وسیعتر به معناى دانش ،ادب ،علم ،معرفت ،تعلیم و تربیت ،آثار ادبى و علمهى
يک قوم يا ملت استفاده شده است.
واژه فرهن
مىرود .از فرهن
مقوله متجان

9

از ريشه يهلوى «فرهنج» گرفته شده و به معناى ادب و تربیهت بهه كهار
تعريفهاى گوناگونى ارا ه شده است؛ امها بهه يقهین «فرهنه

از يهک

نیست و بر يک واقعیت مفرد داللت نمىكند ،بلكه تعداد زيهادى از عناصهر

را در سطوه مختلف دربر مىگیرد؛ از جمله عقايد ،عواطف ،ارزحهها ،ههدفهها ،كردارهها،
تمايالت و اندوختهها».

10

ادوارد تايلور اولین و جامعترين تعريف از واژه فرهن

را اينگونه بیان مىكند:

فرهنگ مجموعهاى پیچیده کاه شاامم معاارف ،معتقادات ،هنرهاا،
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33

صنایع تکنیكها ،اخالق ،قوانین ،سنن و باألخره تمام عادات و رفتارها و
ضوابطى است که انسان به عنوان عضو یك جامعه آن را ا جامعه خاود
فرا مىگیرد و در قبال آن جامعه تعهداتى بهعهده

دارد11.

«تمدن» واژهاي عربي از ريشة مدن به معنهاي دارا بهودن اخهالق و آداب اههل شههر
(مدينه) آمده است .در كتاب لغت المنجد در معناي تمدن جملة «تَخلُهقُ أههل المهدا ن»
ذكر شده است .در زبان انگلیسي و فرانسه واژة «تمدن» معادل « »Civilizationآمده
است كه از كلمة التین « »Civilisو از ريشة « »Civisبه معناي اهل شهر ميباشد.

12

در هر حال واژة تمدّن مفاهیمي چون «يیشرفت ،آداب ،مهرباني و رعايت مقهررات» را
به همراه دارد .در لغتنامة دهخدا اين كلمه به معناي «انتقهال از خشهونت و جههل بهه
حالت ظرافت و ان
رابطه فرهن

و معرفت و مجازا به معناي تربیت و آداب» آمده است.

13

و تمدن :غالب صاحبنظران علوم اجتماعي در تحلیلهاي خود بین اين

دو مفهوم تفاوت قا لاند .به نظر «مک ايور» فرهن

معادل است با بیان حهاالت زنهدگي

(ايد ولوژي ،دين و ادبیات) و تمدن عبارت است از تشكل جامعه و نظام و كنتهرل شهرايط
اجتماعي (تكنیکهها و سهازمانههاي اجتمهاعي)« 14.كروبهر» فرهنه
اجتماعي و تمدن را به واقعیتهاي اجتماعي مرتبط ميداند.

را بهه ارزحههاي

15

تشیع :شیعه در لغت به معناى يیروان و ياران است و بر مفرد ،تثنیه و جمع و نیهز بهر
مذكر و مؤنث به طور يكسان اطالق مىشود 16.در اصطاله ،شیعه به يیروان على گفتهه
مىشود كه معتقد به امامت و خالفت بالفصل ايشان از طريق «نصب» و «نه » يیهامبر
اكرم هستند.

17

شیعه به همان معناى مذكور در زمان يیامبر نیز مطره بهوده اسهت .و تعبیهر «شهیعه
على» بارها در سخنان آن حلرت به كار رفته است .وضعیت شیعه در زمانههاى مختلهف
به يک صورت نبوده است .اما عنصر اساسى براى تشیع كهه اعتقهاد بهه امامهت علهى از
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طريق ن
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است از ابتداى اسالم و در همه دوره ها در میان شیعه ديده مىشود.

ديرياترين تصاويري كه از ابتداييترين انسانها در دل غارها و حفرهها و كهوههها بهه
دست آمده به نحوي زندگي او را با نیايش و دعا به درگاه وجودي برتهر بهه تصهوير مهي-
كشند .حال ما چه اين فعل و انفعال را به تعالیم انبیا از آغهازين روز خلقهت انسهان نسهبت
دهیم و چه بر اساا آنچه بعلي از دانشمندان تصور ميكنند ،ناشي از جههل و نهاداني او
به علل طبیعي يديدهها و در نتیجه رو كردن به خرافه و توتم بپنهداريم ،در اصهل موضهوع
كه تعلق خاطر انسان به نیايش و دعا به درگاه قدرت برتهر اسهت ،تغییهري رم نمهيدههد.
هرچند ميتوان اين دو ديدگاه را در اين نقطه مشترک گرد آورد و خرافه يرستي بعلهي از
انسانها از روزگار نخستین تاكنون را به جهل و ناداني آنان به علة العلهل يديهدههها يعنهي
خداوند متعال و تعالیم انبیا او وابسته كرد .فالسفه نیز نیاز انسان به نیايش و دعا و يرستش
را نیازي فطري ميدانند و جزء ذات او تلقي ميكنند.
به هر حال بشر يیوسته و علي الخصوص در مواقع بحراني دست به دعها و نیهايش بهر
ميدارد و در بسیاري از برهههاي تاريخ اين نیاز او باعث شده تا انسانهاي زيرک به سهوء
استفاده از آن برخیزند و با ايجاد بتكدهها و خدايان خیالي اين نیاز را به سوي منافع فهردي
و جمعي خود ساماندهي و وسیلهاي براي استثمار جوامع قهرار دهنهد .از سهوي ديگهر دعها
چون در اوج بر انگیختگي انسان شهكل مهي گیهرد ،در سهازماندهي هیجهان و شهكفتگي
استعدادهاي نهفته وي ،چه به صورت فردي و چه جمعي ،نقشي بي بهديل ايفها مهيكنهد.
يكي از مهمترين اركان اديان الهي در ههدايت انسهانهها شهكل دادن و جههت دادن بهه
دعاهاي آنها بوده و به همین علت از اصل موضوع دعا عمهوم فرهنه هها و تمهدنههاي
بشري بهرهمند بودهاند؛ اما چیزي كه در اين زمینه مذهب شهیعه را از بقیهه مهوارد متمهايز
ميكند دو نكته مهم است:
 -8آنكه مذهب شیعه به علت فشارهاي طوالني و متمادي طهي قهرنهها بهر اسهاا
عنصر بنیادين تقیه سعي در انتقال فرهن

داشته و در اين زمینه دعا مهمترين يا يكهي از
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مهمترين روحهايي بوده كه توانسته عمیقترين مفاهیم معنوي را بها اسهتوارترين مبهاني
فكري و تربیتي فردي و اجتماعي يیوند دهد و بهر اسهاا آمهوزهههاي خهود ديانهت را بها
سیاست گره بزند .ادعیه وارده از اهل بیت در شكلگیري اين عناصر و مفاهیم بسیار موثر
بوده و هستند.
 -4وجود عناصر عصمت و عدالت باعث شده تا خاستگاه دعا در مذهب شیعه از آنچهه
در بعلي از فرهن ها و تمدنها بر اساا منافع فردي و جمعهي يديهد آورنهدگان شهكل
گرفته ،مصون ماند و در واقع كل مجموعه را به صورت يک سیستم بهه ههم يیوسهته بهه
سوي هدفي متعالي رهنمون شود .هدفي كه منافع تمامي بشر در ايجاد صلح و عدل را در
جامعهاي در زير سايه امامت و واليت عادلترين و ياکترين انسانها و با كاركرد امهر بهه
معروف و نهي از منكر ،جهاد و تقیه شكل داده ،در نقطه اوج با حكومت مهدي (عج) يیش
روي بشري تعريف نموده است .به خاطر همین خصوصیات است كه صحیفه سجادیه را
قرآن باالرونده در قبال قرآن مجید يعني قرآن فرود آمده نام ميبرند.
دعا داراي مفهومي عمیق ،گسترده و داراي شمول عام اسهت .بهه همهین علهت بهراي
زمانها و مكان هاي متفاوت و در هر حالتي امكان اسهتفاده از آن در نظهر گرفتهه شهده و
كارامدي آن به تجربه رسیده است .برخي از آنها به صورت زيارتنامه در مكانههاي خهاص
و برخي به صورت مناجات نامه و بعلهي ديگهر بهه درخواسهت از خداونهد مهييهردازد .در
احاديث و منابع شیعي زمانها و مكانهاي خاصي براي استجابت ادعیه وارد و توصیه شده
است .به جهت عظمت و قداست برخي از اوقات سال يا ماه مانند ماه رملان و شهبههاي
قدر و يا در مكانهاي مقدا مانند مسجدالحرام و قبور مطهر ا مه امكهان اسهتجابت دعها
بیشتر است؛ اما مهم حلور قلب و همزبان بودن زبان و دل با هم است و ديگر آنكهه دعها
با سنت هاي خداوند در تنافي نباشد و شرايط ديگري در استجابت دعها وجهود دارد كهه در
اينجا به مواردي از آنها اشاره شده است.
«زمان و هنگام دعا» كه بر اجابت دعا تأثیر دارد شامل دو بخش است:
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 -8بخش هايي از زمان كه درک آن در همة ايام سال ممكن است و اهمیت بسهیاري
دارند؛ مانند :هنگام اذان و اقامه ،بین دو خطبه نماز جمعه ،به هنگام بارح بهاران در سهفر،
بین نماز ظهر و عصر در روز چهارشنبه ،در حال بیمهاري ،نمهاز وتهر ،بهه هنگهام افطهار و
اضطرار ،به هنگام اضطرار و درماندگي ،به هنگام جهاد سپاهیان اسالم ،به هنگهام تهالوت
قرآن و ي

از آن ،به هنگام وزيدن باد ،به هنگام شهادت شهید و ريختن خونش بر زمهین

و به هنگام سجده كه نزديکترين حالت انسان با خداست .همچنین به هنگام بروز حوادث
طبیعي؛ مانند :رعد و برق ،زلزله ،توفاني شدن دريا ،وزيدن بادهاي سهمگین ،گرفته شهدن
خورشید و ماه.
بههه هنگههام بههروز حههوادث اجتمههاعي :جن ه ههها ،دفههاعههها ،آفريههدن حماسهههههها و از
خودگذشتگيها و....
به هنگام وقوع رخدادهاي زندگي ،سفر ،انتخاب همسر و ازدواج ،تولد فرزنهد ،يوشهیدن
لباا نو ،رفتن به خانه نو ،حلول سال نو و نوروز و....
و به هنگام ديدن زيباييها و نعمتهاي يروردگار ،نگاه كردن بهه آسهمان و سهتارگان،
بويیدن گلها ،ديدن میوهها ،مشاهده زيباييها و نشانههاي خدا در آفهرينش (دريها ،كهوه،
جنگل و.)...
 .4بخشهايي از زمان كه در طول سال يكبار يا چندبار درک ميشوند كه برتر از همة
اوقات هستند :شبها و روزهاي قدر و تمام ماه مبارک رملان ،شهبهها و روزههاي اول و
آخر هر ماه به ويژه شب و روز اول ماه رجب ،نیمه شعبان ،هفده ربیعاالول ،عید فطر ،عیهد
قربان ،دهه اول ذيالحجه ،شب و روز عرفه از اهمیت فراواني برخوردار است.
از سوي ديگر مكانهايي براي دعا و عبادت تعیین و تأكید شهدهانهد كهه از قداسهت و
اهمیت ويژه اي برخوردارند و انديشهیدن و بهرانگیختن شهور و حهال نیايشهگران را سهبب
ميشوند .مسجدالحرام ،كعبه ،حِجر اسماعیل ،مقام ابراهیم ،باالي كوه صفا ،عرفهات و
جاهاي مقدا ديگري در حرم مكه همچون (غار حراء) ،غهار ثهور ،جبهل الرحمهه ،شهعب
ابيطالب ،قبرستان ابيطالب ،همچنین مسجد النبي ،حرم امهام حسهین ،مسهجد كوفهه،
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قبور مطهرا مه و مسجد جمكهران ،كهه افهزون بهر يهادآوري و بنهدگي انبیهاي الههي بهه
نیايشهاي نیايشگران روه ميبخشند و استجابت دعاهاي مؤمنان را سبب ميشوند.
امام هادي ميفرمايند :از براي خدا بقعههايي است كه دوست ميدارد در آن مكانها
دعا شود و اجابت فرمايد و حا ر حسیني از آن بقعههاست.

18

شناخت آداب دعا و انجام شرايط آن نیز در اثربخشي دعا و اسهتجابت آن مهؤثر اسهت.
افزون بر طهارت باطني (ياكدلي ،اخالص و نیت و قصد قربهة الهي اهلل) طههارت ظهاهري
(غسل ،وضو ،لباا ياكیزه ،مسواک زدن ،استعمال بوي خهوح ،روبهه قبلهه بهودن و ) ...از
آداب دعا به شمار ميآيند .همچنین كمهک بهه نیازمنهدان ،دادن صهدقه يها هديههاي بهه
مستمندان و اطعام گرسنگان ،يیش از دعا كردن ،از آداب دعا و عوامل استجابت آن است.
يرهیز از تجاوز و ستم به ديگران ،احسان و نیكوكاري ،توبه و استغفار از گناههان ،يرداخهت
مظالم و حقوق مردم ،ياک ساختن دل از كینه و بغض ،تغذيه از حهالل و يرهیهز از حهرام،
يرهیز از يرخوري ،يرهیز از فحاشي و سخنان ناروا و مداومت بهر فهرايض و نوافهل نیهز از
آداب دعا و شرايط استجابت آن است.
هر ملت و جامعه در طهول تهاريخ زنهدگي دسهتاوردهاي مهادي و معنهوي خهود را بهه
نسلهاي بعدي منتقل ميكند و اين هويت همان فرهن
است .فرهن

و تمدن آن جامعه و ملت و قوم

مجموعه يیچیدهاي از دانشها ،باورها ،هنر ،اخالقیهات ،حقهوق و عهادات و

رسوم مردم و توانمندي هايي است كه انسان به عنهوان جامعهه دارد و در حقیقهت حاصهل
تالح فكري و جمعي بشر است و تمدن عالي تهرين مرتبهه حیهات جمعهي اسهت كهه بها
جامعهيذيري ،نقديذيري ،نظم يذيري ،تقسیم كار و نوآوري همراه و شامل امور اقتصهادي،
دولت ،حاكمیت ،زبان ،هنر و علوم و فنون ميشود .آنچهه مهيتوانهد تمهدن را از فرهنه
متمايز كند ،جنبه عیني بودن تمدن است؛ در حالي كه فرهن

جنبهه ذهنهي دارد و عینهي

نیست؛ 19اما اين دو مقوله در جوامع بشري بيتأثیر از يكهديگر نیسهتند و ممكهن اسهت در
بسیاري موارد تمدني به واسطه فرهن

موجود در آن قوام گیرد و بالعك  .در ههر جامعهه
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اي كه باورهاي اخالقي رشد كند و مهردم اصهول اخالقهي و ارزحهها را محتهرم شهمارند
اعتماد و امنیت باال رفته ،ارتباطات توسعه يافتهه ،بسهتر فرهنگهي مناسهبي بهراي حفه و
تقويت تفاهم در نظام اجتماعي به وجود ميآيد كه ناچار از يايبندي به قانون اسهت و ايهن
نشانه حركت جامعه به سوي مدنیت است.
موجوديت فرهن

و تمدن اسالمي را مي توان از آغهاز دعهوت يیهامبر از مهردم بهراي

ايمان به خدا دانست .اين مرحله اول بود و اما مرحله بعدي زماني بود كه يیامبر اسالم به
مدينه هجرت نمود و حكومهت اسهالمي در ايهن شههر تشهكیل داد .يه
اسالمي فراتر از منطقه خود گسترح يافت و ي

از آن حكومهت

از تثبیت حاكمیت اسالم امكهان ارتبهاط

مسلمانان با حوزههاي تمدني ديگري مانند روم ،ايران و مصر كه همجهوار بودنهد ،فهراهم
آمد .با گسترح و انتشار اسالم زمینه دستیابي مسلمانان به علوم و دانشههاي يراكنهده در
شرق و غرب دنیاي آن روزگار فراهم شد .تشیع نیزاز همان زمان يیامبر به صهورت علنهي
در روز عید غدير ييريزي و يیامبر واژه شیعه را در مورد يیروان امهام علهي بهه كهاربرده
است .امام سجاد مي فرمايد« :يیامبر به علي فرمود :به شیعیانت بشارت بهده كهه مهن
شفیع آنها خواهم بود 20.»...در كتب معتبر شیعه و سهني احهاديثي نقهل شهده كهه در آنهها
يیامبر باصراحت از شیعه علي نام بردهاند و عمال با عناوين مختلف آن را وارد حوزه تفكر
اسالمي كردهاند .اين مرحله اول حیات شیعه بوده و مرحله دوم آن از رحلت يیامبر شروع
ميشود .در اين دوره كه زمان حكومت خلفاست ،يیروان حلرت علي با راهنمايي ههاي
امام خود در امور سیاسي و اجتماعي و جن هها شهركت و از محلهر ايشهان در تفسهیر و
عقايد و احكام فقهي استفاده و يیروي ميكردند .دوره سوم بعد از قتل عثمهان و حكومهت
حلرت علي شروع مي شود .در اين دوره عالوه بهر امامهت ،واليهت سیاسهي امهام نیهز
محقق شده و شیعه در ابعاد مختلف اجتماعي نقش بیشتري يیدا مي كنند .بعهد ازشههادت
ايشان حیات شیعه وارد مراحل سختي شده اما در هر مرحله به حیات خود ادامهه داده و بها
استفاده از فرهن

غني كه از امامان خود به دست آورده است به رشد و تعالي خهود ادامهه
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ميدهد.

در مورد مفهوم دعا با مطالعه در منابع مختلف به اين نتیجه ميرسیم كه:
از ديدگاه دانشمندان يک عنصر تربیتي است كه از زمان حیات انسان با انسهان همهراه
بوده است.
از نظر اديان مختلف به طور ويژه يک عنصرفرهن
تفكیک نايذير از تمامي اديان در فرهن

ديني است كه بهه عنهوان جز هي

مربوط به آنها وجود داشته و دارد.

از نظر دين اسالم و مذهب شیعه نقشي بسیارگسترده و فراگیر در فرهن

داشته و دارد

و به واقع يكي از اركان شكلدهنده و جهتدهنده و آينده ساز آن ميباشد .بخهش مهمهي
از خصوصیات تمدني شیعه بر اساا اين زير ساخت فرهنگي شكل مي گیرد .حلهور دعها
در تمامي لحظات ،مكانها ،زمانها ،شرايط بحرانهي ،وضهعیتههاي عهادي ،خصوصهیات
فردي و اجتماعي ،شاديها و غم ها ،نیازها و نمازها درمذهب شیعه نشان دهنده گسهترده
بودن فراوان آن به عنوان يک عنصر ويژه تربیتي ميباشد .دعها در مهذهب شهیعه بیشهتر
فعلیت معنوي دارد و كاركرد آن در اعمال و رفتار و كردار فرد در جامعه بازتاب مهي يابهد،
ي

ماهیتي فرهنگي و كاركردي تمدن ساز دارد.

21

همچنین مطالعه در تاريخ فرهنگي و تمدني شیعه مارا به اين نتايج ميرساند كه:
دورهاي به نام تمدن اسالمي وجود دارد كه از زمان خلفا تا زمهان اوج آن يعنهي دوره
عباسیان و امويان ،مذهب شیعه و يیروان آن عموما تحت فشار بهوده و شهیعیان بیشهتر از
آنكه بتوانند نماد هاي عیني و بیروني و تمدني از خود نشان دهند ،خصوصیات محتهوايي و
غیر عیني خود را كه رويكردي فرهنگي دارد در آن دوره توسعه دادهاند.
شیعه در دوره مذكور هرگاه فرصهتي را فهراهم ديهده ،و يه

از آن بهه طهور مسهتمر

توانسته در قالب هاي مختلف از قبیل زيديهه ،فاطمیهان ،آل بويهه و صهفويه و يه

از آن

تشكیل دولت داده و رويكردهاي محتوايي و فرهنگي خود را ،كار كردهاي تمدني و عینهي
بخشد.
آنچه به عنوان آينده فرهن

وتمدن شیعي در ادعیه به تصهوير كشهیده شهده و بهراي
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معتقدان و عالقهمندان آن به صورت انتظار در آمده ،تشكیل حكومت جههاني الهي(مدينهه
فاضله) با حاكمیت كاملترين انسان (مهدي(عج)) است .انديشههاي كهه در تمهامي اديهان
الهي مشترک بوده و انتظاري سازنده فرهن

وتمدن مبتني بر ارزحهاي الههي را در يهي

داشته ،جوامع وعلي الخصوص جامعه شیعي را در مسیر زمان بدان سو جهت دهي ،هدايت
و ساماندهي نموده است .كاركرد اصلي ادعیه كمک به سهاختن فرهنه
موضوع وسپ

تشويق در به فعلیت درآمدن تمدن مبتني برآن ميباشد.

مبتنهي بهر ايهن
22

دستاوردها

 -8دعا نقطه مشترک همه انسانها در طول تاريخ بوده است ،چرا كه انسان موجودي
است كه در عین فقر و نیاز و ناتواني و در مسیر زندگي سعي داشته خودرا به موجودي برتر
و تواناتر از خود متصل كند.
انسانها به روحهاي متفاوتي با معبود خود ارتباط برقرار نموده و نیازها و خواستهها را
مطره نمودهاند .در اديان ديگر نیزجمالتي در قالب دعا ديده ميشود.
اين نوع ارتباط انسان با خالق خويش تأثیرات شگرفي در تمامي زواياي زندگي انسهان
دارد .بدين جهت در روايات از دعا به عنوان بهترين عبادت نام برده شده است .عهالوه بهر
اينكه انسان با طره خواسته هاي خود با خالق يكتا ،به آنهها مهيرسهد .از لحهاظ روانهي و
روحي نیز به آرامش ميرسد.
نكته مهم و قابل توجه آن است كه گر چه همه انسهانهها در طهول تهاريخ در مسهیر
زندگي خود به اين نقطه رسیدهاند كه دست به دعا و راز و نیاز با خالق خود بردارند ،امها در
فرهن

شیعه ادعیه از زبان اشخاصي كه خود انسانهاي كاملاند و عمیقترين و برتهرين

ارتباط با معبود خود را دارند با تعابیر بسیار باشكوه و زيبا بیان شده و اين در فرهنه هها و
جوامع ديگر ديده نشده است .ادعیه اي كه از امامان معصوم رسیده داراي ملامین بسهیار
عمیق و بلند و تأثیرگذار ميباشد كه نشان از عمق و ژرفا و نورانیت وجودي آنهاسهت و در
حقیقت بعد از قرآن كريم راه نزديكي براي رسیدن به تقرب خداوند و رسهیدن انسهان بهه
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نقطه اوج و كمال خود ميباشد .معارفي كه در ادعیه وارده از معصهومین ديهده مهيشهود
شامل شناخت خداوند از طريق اسما و اوصافي است مانند جالل ،قدرت ،عظمت ،رحمت و
نورانیت و…مي باشد كه با تعابیر بسیار زيبا و جذاب بیان شدهاند .همچنین يهادآوري نیهاز
شديد انسان به خداوند و جلب رحمت و عطوفت او ،توبهه و انابهه و بازگشهت از گناههان و
غفلت ها به سوي خداوند متعال و نزديک شدن به او با شستشوي وجهود خهود از رذايهل و
بديها ميباشد .اگر گذري كوتاه بر فرهن
عناصر ويژهاي اين فرهن

و تمدن شهیعه داشهته باشهیم مهيبینهیم كهه

را از ديگران متمايز نموده ،تفاوت محسوسي بین جوامع شیعي

و ديگر جوامع يديد آورده است .ايمان ،اراده و شجاعت و يويايي فكر و انديشه و حركت به
سمت جلو و نشاط و … ازاين مواردند.
تجزیه و تحلیم آماری

در مطالعه نمونه ها كه به طور تصادفي سه دعاي معتبر ندبه ،مكارم االخالق و زيهارت
امیناهلل را به روح تحلیل محتوا شامل ميشود ،هشت شاخ

فرهنگي و هشت شاخ

تمدني را 23استخراج و فرازهاي دعا را بر اساا آنها طبقهبندي كرديم( .جدول زير)
شاخ هاي تمدني(عیني)
امور اقتصادي
دولت و حاكمیت
همكاري وتعاون
علوم و فنون
جامعه يذيري
نظم يذيري
قانون گرايي
امنیت وآرامش

شاخ

هاي فرهنگي(محتوايي)
معارف
باورها
هنر
مذهب
آداب و رسوم
اخالق
زبان
تعلیم و تربیت
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براين اساا نتايج زير استحصال شده است:
 .8در دعاي ندبه از تعداد  488فراز شاخ هاي طبقهبندي شده ،تعداد  884فراز بهه
شاخ

هاي فرهنگي و  848فراز به شاخ هاي تمدني مربوط مهيشهود .در ايهن بهین

شاخ هاي فرهنگي و تمدني به ترتیب اهمیت و تعداد موارد عبارتاند از:
اولويت
8
4
8
4
8
8

شاخ هاي
فرهنگي(محتوايي)
تعلیم و تربیت
مذهب
باورها
اخالق
آداب و رسوم
معارف

تعداد

-

اولويت

84
8
88
48
88
8
8

-

8

-

4
8
4
8
8

شاخ هاي تمدني (عیني)
دولت و حاكمیت
امنیت وآرامش
قانون گرايي
نظم يذيري
همكاري وتعاون
امور اقتصادي

تعداد
88
88
3
8
4
8

 .4در مناجات مكارم االخالق از تعداد  444فراز شاخ هاي طبقهبندي شهده ،تعهداد
 88فراز به شاخ هاي فرهنگي و  848فراز به شاخ هاي تمدني مربوط مهيشهود .در
اين بین شاخ هاي فرهنگي و تمدني به ترتیب اهمیت و تعداد موارد عبارتاند از:

اولويت
8
4
8
4
8

شاخ هاي
فرهنگي(محتوايي)
اخالق

تعداد

-

اولويت

شاخ هاي تمدني(عیني)

تعداد

48

-

8

دولت و حاكمیت

43

تعلیم و تربیت
مذهب
آداب و رسوم
معارف

88
88
8
8

-

4
8
4
8
8
8

امنیت وآرامش
امور اقتصادي
همكاري وتعاون
قانون گرايي
جامعه يذيري
نظم يذيري

43
44
88
8
4
8
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 .8در زيارت امین اهلل از تعداد  44فراز شاخ هاي طبقه بندي شده ،تعهداد  88فهراز
به شاخ هاي فرهنگي و  43فراز به شاخ هاي تمدني مربوط مهيشهود .در ايهن بهین
شاخ هاي فرهنگي و تمدني به ترتیب اهمیت و تعداد موارد عبارتاند از:

اولويت
8
4
8
4

شاخ هاي
فرهنگي(محتوايي)
تعلیم و تربیت

تعداد

-

اولويت

شاخ هاي تمدني(عیني)

تعداد

8

-

8

امنیت وآرامش
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اخالق
مذهب
آداب و رسوم

8
4
4

-

4
8
4
8

دولت و حاكمیت
امور اقتصادي
همكاري وتعاون
قانون گرايي

8
4
4
8

در نتیجهگیري كلي از اين ادعیه ،از تعداد  888فهراز ،تعهداد  848فهراز ( 88درصهد
ازكل) به شاخ هاي فرهنگي و تعداد 48( 488درصد ازكل) بهه شهاخ ههاي تمهدني
مربوط ميشود .شاخ هاي فرهنگي و تمدني به ترتیب اهمیت عبارتند از:
اولويت

شاخ هاي
فرهنگي
(محتوايي)

تعداد

درصد

درصد
كل

-

اولويت

8

تعلیم و
تربیت
اخالق

88
4

48

43

-

8

88

44

88

-

4

8

مذهب

43

88

8

-

8

4

باورها

48

3

4

-

4

4

شاخ هاي
تمدني(عیني)
دولت و
حاكمیت
امنیت
وآرامش
امور
اقتصادي
همكاري

تعداد

درصد

درصد
كل

83

44

83

84

48

88

48

84
%

8

88

8

8

88
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وتعاون
8
8

آداب و
رسوم
معارف

8

8

4

-

8

8

4

8

-

8
8

درصدهاي مقايسه اي نیز عبارتاند از:

قانون گرايي
نظم يذيري
جامعه يذيري

88

8

8

8
4

4
8

4
8
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نتیجهگیری نهایی

با مشاهده درصدهاي باالي تأثیرگذاري شاخ هاي فرهنگي و تمدني در ادعیه شیعه
بر اساا روح توصیفي و تحلیل محتهوا ،فرضهیه مها يعنهي «دعها در رشهد و شهكوفايي
فرهنگي و تمدني شیعه نقش تأثیرگذار دارد» .اثبات ميشود.
از مجموع اين تحقیق موارد زير نیز به دست ميآيد:
 .8دعا از زيباترين واقعیات عالم انساني است و صرفنظر از بحث استجابت به تنهايي
براي انسان كشش و جاذبه زيادي دارد و او را از همه تعلقات جدا و بهه خهالق بهيهمتهاي
خود متصل ميكند.
 .4بهترين و غني ترين زبان دعا در كالم معصومین تجلي نموده اسهت .ايهن ادعیهه
بهترين و سريعترين مسیر را براي رسیدن انسان به رشد و كمال نشان ميدهند؛ بنهابراين
ادعیه در فرهن

و تمدن شیعه نقش محوري در مباحث خداشناسي و تربیتي و سیاسهي و

اجتماعي دارند.
 .8صحیفه سجادیه به عنوان يكي از عظیمترين منابع دعا در فرهن

و تمدن شیعه
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داراي سرمايه وسهیع معرفتهي و سهاختار هنهري بسهیار زيبها و حهاوي ملهامین سیاسهي،
اجتماعي ،اخالقي ،تربیتي و خداشناسي ميباشد.
 .4با بررسي در محتواي ادعیه و با در نظر گرفتن شاخ هاي فرهنگي و تمهدني بهه
اين نتیجه ميرسیم كه دعا كه عنصري زباني اسهت ،بها وجهود داشهتن ماهیهت فرهنگهي
كاركردي تمدن ساز دارد.
 .8تمدني كه در مذهب شیعه در قالب دعا ارا ه ميشود با ظهور و حلور مهدي (عج)
و تشههكیل دولههت عههدل جهههاني وي واقعیههت خههارجي يیههدا مههيكنههد .ايههن تمههدن داراي
ويژگيهايي است كه در جاي جاي ادعیه براي مشتاقان تبیین و تشريح شده است.
 .8در مذهب شیعه ،فرد و جامعه به وسیله دعا به تربیت و تزكیه نف

اقدام كرده و به

طور مرتب و در طي زمان به آماده ساختن خود براي رسیدن به نقطه آرماني ايهن مهذهب
يعني انسان كامل در فرد و مدينه فاضله در جامعه مييردازد.
 .8ادعیه شیعه از لحاظ عمق ،زيبايي ،وحدت و همگرايي و نیز ارا ه چشم انهدازي بهه
عمق فطرت و بلنداي عدالت و عصمت بيمانند است.
 .3توجه به ادعیه شیعه و استفاده مرتب از آن در طهارت و رشد و تعالي فرد و جامعهه
تاثیر فراوان داشهته و دوري از آن كهه موجهب از دسهت دادن زمینهه ايمنهي و سهالمت و
سعادت فرد و جامعه خواهد شد.
پیشنهاد

در طول تاريخ شیعه ،دعا مهمترين يا حداقل يكي از مههمتهرين نقهشهها را در ادامهه
حیات ،رشد ،يويايي و جهتدهي افراد و جوامع شیعي به سوي انسان كامل و مدينه فاضله
برعهده داشته و با ايجاد ارتباط عاطفي بین انسانها و خداوند متعال دايما آنها را به سهوي
وضعیت بهتر رهنمون شده است؛ به همین علت نميتوان از تأثیر دا م اين عنصر در بهبود
مستمرفرهن

وتمدن چشم يوشي نمود .از اين لحاظ ادعیه نقشي مانند آب حیهات بهراي

ادامه فرهن

و تمدن شیعي داشتهاند؛ اما متأسفانه مدتي اسهت بهه علهت حلهور يررنه
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ماهواره ،اينترنت ،رسانه هاي جمعي ،اين نقش كمرن

شده و آن آب حیات جاي خهود را

به آبهايي نه چندان مفید يا حتي آلوده داده است .يسنديده است مسئوالن امور به تأثیر و
كاركرد دعا در فرهن

و سپ

رويكرد تمدن سهاز آن بهراي حیهات طیبهه فهرد و جامعهه

اهتمام بیشتري كنند .از سوي ديگر شايسته است علما و روحانیت بهه عنهوان يرچمهداران
حیات و حركت معنوي مردم به عنصر دعا و نشر و توسعه آن در زنهدگي فهردي و جمعهي
مردم هرچه بیشتر عنايت فرموده واين نقش را ير رن

تر و اثهربخش تهر سهازند .در ايهن

زمینه نظريه مديريت بر مبناي انتظارات يكي از جنبههاي مهمي است كه ميتوانهد مهورد
توجه قرار گیرد.
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پینوشتها
 .بقره ( )2آيه.73
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 .7االمااام علاای لاای ال ساایی ،صح
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فرهنگ ايران دی سویيه
شحر تف یحیر
 .4یک :فلسف

عحا
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(تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالم .)711
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مجلمه اقتصحا
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 MBEقدی پيشگويي مثبت»
شم یه  4فرویدين.71
 .حسن عميد فرهنگ عمیر (تهران :انتش یا
کبير  )4731ج 
 .3همان ص.441

ص .147

 .1محمود یوحاالميني
عط ی

اميمر

زکینس فرهنگشنااح

(تهمران:

 )8811ص.88

 .1دایيوش آشویي

فعر فهحا ت ک وحوا فرهنحگ (تهمران:

 )743ص.3-4
مركی اسن د فرهنگي آسي
 .محمدتق جعفری فرهنگ پیرت فرهنگ پیشرت (تهمران:
موسسه تدوين ونشرآث یعالمه جعفری  )731ص.7
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ترجممه و
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ص.4
 .7علياكبر دهخدا لغح ناکحس (تهمران :چم ر دوا ا
دویه جديد دانشگ ه تهران  )7711ج.5
پیشین ص .47
 .4محمود یوح االمين
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 .4همان.
 .ی.ك :اسم عيل ابن حم د الجوهری

فاج اللغس

الصفا

تصفا العربیس تحقيق احمد عبدالغفوی عطم ی (بيمرو  :دای
العلمم ،للماليممين  4991ا) ج 7ص24؛ شمميص یممف الممرحمن
المب یکپویی کصبا المنیر (لبنم ن :متتمد دایالسمالا 27
کعجح
ا) ص721؛ ابو الحسين احممد بمن فم یس بمن كريم
کقا یس اللغس (ق :،نشر دایالفكر  8811ق) ج 7ص274؛ احمد
می
مران :مرکم
حی (تهم
حاکوا المفح
بن يعقمو فيرو آبم دي القح
 )71ج 7ص.41
و مدایک اسالم
اطالع
فر الشحیعس ترجممه و
 .3یک :حسن بن موس نو بخت
علممم

تحقيممق محمممد جممواد مشممتوی (تهممران :انتشمم یا
وفرهنگمم  )71ص3؛ شمميص مفيممد
به اهتم ا مهمدی محقمق (تهمران:
المذاهب ت المختا ا
اسالم دانشگ ه مم تيمل و دانشمگ ه
نشر موسسه مط لع
الملل ت النفحل
تهران)  7731ص؛ عبدالكري ،شهرست ن
تحقيق محمدفتح هللا بن بدیان (قم :،نشمر یم دق  )713ج
ص.4
ففحف العقحوع عحن اع الراحوع
 .1ابن شمعبه حرانم

اتائححل المقححاال

اده (تهران :نشر آل علم 

ترجمه :ی دق حسن
.4
 .1محمدعلي اسالمي ندوشن
توس  )744ص.131
 .2محمد بن علم

)7733

ص

فرهنگ ت شبس فرهنگ (تهران:

بمن ب بويمه

ترجمه :آق نجف ایفه ن
 .2یک :اعظ ،ع شویی

فحح

عیحون اقبحا

(ق :،نشر بت ء

فأثیر

عحا

الر،حا

 )7735ج 2ص.

ییحا

ت پو حا

فرهنگ ت فمرن شحیعس (قم :،پ ي نن ممه سمطح سمه
مديريت حو ه ه ی علميه خواهران .)711
 .22یک :عل نویی مطلق «ويژتيهم ی فرهنگم و تممدن

می
مرکم

کجلس علم

شيعه»
 .27یک :عل

ا ران (تهران
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