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 هاي متعالی انسان بررسی تطبیقی تأثیر دعا بر گرایش
 شیعه و مذهب کاتولیک نظر از

    ali1945reza@gmail.comکارشناس ارشد ادیان مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی/  مهاجر مهدوي راد
 31/3/96پذیرش: ـ  9/10/95افت: دری

 چکیده
ها در نیل بـه کمـال از    و نقش مهم گرایش آن ةدارد. اهمیت دعا در این دو مذهب و آثار سازنداي  کاتولیک جایگاه ویژه شیعه ومذهب دعا در 
کـه یکـی از   هـا،   دعا بر گـرایش  ریتأثنویسنده را بر آن داشت که به بررسی از سوي دیگر، و اهمیت بحث تطبیقی بین این دو مذهب سو،  یک
ـ تحلیلـی    را بیان نمایـد. روش بحـث توصـیفی    آنهاو وجوه تشابه و تمایز بین زد پردابشیعه و کاتولیک ، از نظر وجودي بشر استهاي  تساح

ي خـدا و طلـب   وس بهاست. دعاي شیعه خواندن خدا و میل و رغبت به اوست. کمال نهایی شیعی قرب الهی است. دعاي کاتولیک صعود ذهن 
ساز نیل به کمـال اسـت. بـه فعلیـت رسـاندن       متعالی انسان زمینههاي  شبر گرای ریتأثامور خیر است و کمال کاتولیکی تشبه به مسیح. دعا با 

القـدس، اعطـایی بـودن محبـت و      بخشی روح محوریت معرفتاین دو مذهب، و  خداجویی از جمله وجوه اشتراكو جویی،  ی، حقیقتطلب کمال
اکتسـابی بـودن   هـا،   زمینه گـرایش  عنوان بهبخشی از طریق محتوا  تمرکز بر معرفتنیز  ید، تأکید بر فرزندي خدا و امید در دعاي کاتولیک؛ وام

هـا از نظـر شـیعه و     از جمله وجوه افتراق تأثیر دعا بر گـرایش  ،در دعاي شیعی رجا و  خوفو توازن بین  ،محبت و امید، تأکید بر عبودیت انسان
 اتولیک است.ک
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 مقدمه 
، گونـاگون نقش و جایگاه مهمی دارد. در میـان ادیـان    ،دعا در ادیان

کـه در   يا گونه به ،ي ویژه دارنددیتأکدعا  ۀمسئلاسالم و مسیحیت بر 
حامـل   عنوان به ،و در مذهب کاتولیک ،دعا مخّ عبادت ،روایات شیعی

اصلی کلیسا تلقی شده اسـت. دعـا    دیعقا ةدربردارندیعنی  ،رّ عظیمس
پرورش و کمال روحی انسان است. دعا بر سـه   ۀنیزم در يداراي آثار

 ریتـأث  ،که بینش و گرایش و عمل است ،ساحت وجودي اصلی انسان
و   هـا نقـش عمـده    هـا، گـرایش   ی دارد از میان این ساحتتوجه  قابل

ایـن   ،در بررسی نقش دعا بر کمـال انسـان   ،نظر نیا از دارد.محرك 
. اهمیـت  پردازد می »ها نقش دعا در امیال و گرایش«مقاله به بررسی 

ها در کمـال اختیـاري    دعا در تعالی انسان و نیز اهمیت نقش گرایش
بـین اسـالم و    ژهیـ و به ،گوي بین ادیانو و لزوم گفت ،سو کانسان ازی
بررسـی   ، از سوي دیگـر، دارند که پیروان فراوانی در جهان ،کاتولیک

ها از منظر شیعه و کاتولیک و بیان وجوه اشتراك  نقش دعا بر گرایش
در آثــار  ،پژوهی در شــیعهبخشــد. دعـا  و افتـراق آن را ضــرورت مـی  

نیـایش از  ؛امـام خمینـی   ، اثرشرح دعاي سحر جمله از گوناگونی
 ؛اشکوريیی فنااثر  ،نیایش عارفان ؛اثر ممدوحی ،دیدگاه عقل و نقل

هاي دیگر به شـکل   و کتابمصباح اهللا  آیت، اثر هاي سلوك سجادهو 
حقیقـت  « ۀتوان به مقال میهم به شکل خاص  .است شده مطرحعام 

مقایسـه و  « ۀنامـ  انیـ پا، غالمرضا اکرمیاثر  ،»دعا و نیایش در ادیان
بـر مزامیـر و    دیتأکاسالمی با  ۀمسیحی و ادعی ۀتحلیل مضمون ادعی

کاتولیـک نیـز    ةاشـاره کـرد. در حـوز    قربـانی اثر  ،»دیهسجا ۀصحیف
نمـاز ، کتـاب  جان الفـرانس اثر  ،الصالة فی الحیاة توان به کتاب می

اشاره کرد کـه بـه    )الهیات آکوئیناسکتاب جامع  39جلد (، کاتولیک
بحـث   ،شـده  مطـرح مباحـث   بـا وجـود  است. امـا   پرداختهدعا  ۀمسئل

هاي متعـالی انسـان و وجـوه     یشتطبیقی در نقش دعا بر امیال و گرا
افتراق و اشتراك آن از نگاه شیعه و کاتولیک مطرح نشده است. ایـن  

شیعه و  نظر ازبه نقش دعا بر امیال فطري  ،تحقیق به شکل تطبیقی
 درو را بررسـی کــرده  کاتولیـک پرداختـه، وجــوه اشـتراك و افتــراق    

 .رسیده استبندي  جمع ، بهتینها

 ز نظر شیعهها ا نقش دعا در گرایش
و حاجـت خواسـتن و اسـتمداد     بـه معنـاي خوانـدن    ،در لغت »دعا«
ي سـو  بـه  ء) و متوجـه کـردن شـی   344ص  ،2ج ، ق1412 ،قرشى(

ــویش  ــهخ ــ ب ــدا و  ۀلیوس ــالم (ص ــطفوي، ک ؛ 216ص ، 1368مص
خواندن  ،است. در اصطالح شیعه )279ص ، 2ج ، ق1404 فارس، ابن

کـردن  و با او رابطه برقـرار  ي او میل و رغبت پیدا کردن سو بهخدا و 
اعـم از آنکـه متعلـق ایـن خوانـدن و غـرض        ،)1390امینـی،  ( است
، ق1414منظـور،   ابـن ( ازیـ نکننده ستایش خدا یا عرض حاجت یا  دعا
 ) و یا هر امر دیگري باشد.257ص، 14ج

و فعلیـت اخیـري اسـت کـه آن      هر موجود صورت نوعی کمال
 روي، . بــدین)34ص، 1390 عبــداللهی،( داردموجــود اقتضــاي آن را 

کماالت ثـانوي یـا آخـرین فعلیـت      ۀکمال نهایی انسان آخرین مرتب
کمــالی کــه  .)81ص، 7ق، ج1410صــدرالمتألهین، ( انســانی اســت

و  اسـت این کمال اخیر قرب الهی  ،انسانیت انسان اقتضاي آن را دارد
 :مؤمنـون ( »فـالح « ،جملـه  از گوناگونیهاي  در متون دینی با عنوان

)، 224ص، 1376صحیفه سجادیه، ( »یزلف«)، 100 :توبه( »فوز«، )1
امري همچنین است. این کمال  شده  مطرح) 108 :هود( »سعادت«و 

یابـد   مـی انسـان تحقـق    ةاراد ۀ) و در سـای 3: انسـان (است اختیاري 
کمال انسان متوقف بر مقدمات  ،رو نیازا). 74ص، 1ج، 1385(نراقی، 

را تشـکیل   »میل و آگـاهی و قـدرت  «عمل اختیاري است که مثلث 
) و رسیدن به کمال انسانی متوقـف  429ص، 1378، (مصباح دهد می

 .استهاي بینش، کنش و رفتار  حوزه یافتنبر فعلیت و کمال 
در را نقـش دعـا    ، بایـد تبیین نقش دعا در کمال انسان منظور به
بررسی آنجاکه ازاما بررسی کرد.  »بینش، گرایش و کنش« ةسه حوز

 ، در اینجا،قش دعا در هر سه حوزه خارج از حوصله این نوشتار استن
یعنـی  ـ عامـل تعـالی انسـان      نیتـر  مهمترین و  دعا را بر عمده ریتأث

ـ (همـان)    دنـ کن ي کمال ایفا میسو بهها که نقش محرك را  گرایش
 کنیم. بررسی می

نظر است که رسیدن   آن ازبه کمال،  دنیرس درها  اهمیت گرایش
، اراده تبلور میل درواقعشود، و  مال اختیاري از راه اراده محقق میبه ک

کنـیم،   اي نمـی  اراده وقت چیهو گرایش فطري است؛ به این معنا که 
 ).421، ص1378باشد (مصباح،  شده  ختهیبرانگمگر اینکه میلی 

 هاي انسان   تأثیر دعا بر گرایش
 طلبی . کمال1

یـابیم کـه مـا را     گرایشی را مـی با مراجعه به درون خویش، بالوجدان 
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» طلبی کمال«کشاند. این همان  ي کمال و تحقق آن در خود میسو به
 انـد  شـده ها بر آن سرشته  هایی است که همه انسان فطرت جمله ازو 

طلبی، میل روح به کمـال   ). عالوه بر کمال182، ص1373(موسوي، 
ت نهایـت اسـ   ي بـی سـو  بهشود و پویشی  در هیچ حدي متوقف نمی

). این گرایش به کمال مطلق، فطري انسان 334، ص1384(مصباح، 
طلبی قرار  ) که در رأس کمال145، ص 1ق، ج1422است (طباطبائی، 

) و مصداق آن خداوند متعال 50، ص 1392دارد (جمعی از نویسندگان، 
). ایـن  258، ص1، ج1384ی است (مصـباح،  تناهیالاست که کمال 

ي کمال و سو بهمیقی از درون انسان گرایش موجب تحریک انگیزة ع
 شود. ي کمال مطلق میسو بهنیز حرکت 

تأثیر دعا و مناجات در تأمین این میـل بـدین شـکل اسـت کـه      
 ).60(غـافر:   »مرا بخوانید تا دعاي شما را بپذیرم«فرماید:  خداوند می

شـود قـدرتی وجـود دارد کـه انسـان       فرد متوجـه مـی   ،در این مرحله
در قالـب دعـا درخواسـت کنـد.      او ازداند  کمال میا ر چهتواند هر می

 مـدنظر هاي مـادي را   هایی از کمال مصداق ،ممکن است فرد در ابتدا
کـه خـود    ،داشته باشد و به نیت برآورده شدن کمال مادي و ظاهري

ناظر بـه  ـ  درواقعـ . این مرحله  ورزدبه دعا کردن مبادرت  ،پندارد می
 طلبی است. السطح ارضاي میل کم نیتر نییپا

دعـا کـردن و    ۀنـ یزم درروایـات فراوانـی کـه     ،عالوه بـر آیـات  
تواند گویـاي   براي شخص می ،در ابتداي امر شده مطرحاستجابت آن 

خواهی از خدا بخواه کـه اینجـا محـل     ورد باشد که هرچه میااین ره
حضـرت  کـه خـدا بـه     ؛ چنـان هـاي توسـت   ها و حاجت تأمین کمال

حتـی   ،بـه آن احتیـاج داري   چـه هر ،موسیاي «فرماید:  می موسی
، ق1407حلـی،  »(کنرا از من طلب  تعلف چهارپایت و نمک خمیر

دعاي مأثور با حضرت حق انس برقرار  ۀلیوس بهوقتی بنده  .)134ص
 بازد. مادي رنگ می ۀپنداشتخود هاي  کمال تدریج، بهکرد، 

سـطح و   ،هاي متعالی را به انسان نشـان داده  دعاي شیعی کمال
 ردیـ گ یفرامـ به این معنا کـه ابتـدا    دهد؛ میاو را تغییر  ۀجهت خواست
هـایی نظیـر    حاجت ؛هاي مادي را نیز براي همه بخواهد همان حاجت

 برطـرف  هـا،  قرض پرداخت برهنگان، شپوش گرسنگان، ۀهم يریس
) و 618-617ص، ق1405 ،یفعمـ (ک مارانیب يشفا ها، یناراحت شدن

 و طاعـت  شـود؛ همچـون   آشـنا مـی   هاي متعالی و مطلـوب  با کمال
 بـه  معرفـت  و علـم  ت،یهـدا  ت،یـ ن صدق ت،یمعص از يدور ،یبندگ
 يبـرا  زهد :ازجمله ؛ها انسان از یصنف هر مطلوب کمال و عام شکل

 يبـرا  عفـت  جوانـان،  يبـرا  توبـه  خوردگان، سال يبرا وقار عالمان،
 ،ق1418 ،یکفعمـ ( رانیـ فق يبـرا  صـبر و  ،انیاغ يبرا تواضع بانوان،
به کمال نهایی و حقیقی که انقطاع از غیر  ،تینها در .)350-349ص

) و لقـاي  687ص ،2 ، جق1409طـاووس،   خدا و پیوستن بـه او (ابـن  
همان قرب به حضرت حـق اسـت رهنمـون     و) 686صالهی(همان، 

روي شـخص   افق جدیدي پیش ،هاي کمال مصداق انیب باشود و  می
میل و  ،ها فت نسبت به این کمالو با ایجاد معر گیرد می قرارنیایشگر 

از  ،شـده   کیـ تحرها  طلبی انسان تحت تأثیر این معرفت ة کمالانگیز
و شود  میی ده جهتي کمال مطلق سو به ،میل به کمال ،این طریق

 .سازد میي کمال مطلق را در شخص فراهم سو بهحرکت  ۀزمین

 . خداجویی2
 متعال گرایش داردسوي خداوند  اي است که به گونه فطرت انسانی به

سـوي شـناخت و    گرایشی که انسـان را بـه   ؛)172: ؛ اعراف30: (روم
 .)27ص، 1، ج1378. (مصباح، شود میپرستش خداوند رهنمون 

سـوي معبـود و احسـاس     بـه  فرد نیایشگر با توجه به این کششِ
 ،که معبود اوسـت  ،میل به کرنش و تذلل در برابر موجود کامل مطلق

ی بـه  یگـو  و پاسخاین میل درونی براي تأمین وجوي راهی  در جست
کننـده و   است. شـناخت خـدا و عبودیـت در برابـر او تنهـا تـأمین      آن 
 :(غـافر  که خود عبـادت  ،گوي این نیاز اصیل فطري است. دعاو پاسخ

 ة) و بــه فرمــود41ص، ق1407(حلــی،  بلکــه افضــل عبــادات ،)40
ــامبر ــادت پی از  ،) اســت27ص، 7ج، ق1409عــاملی، حر( مــخّ عب
) و 28ص، 1376: صحیفه سـجادیه،  ك.شناخت خدا(ر ۀسو زمین یک
) را فـراهم  418-402ص، ق1418کفعمـی،  : ك.(ر و صفات او اسما
 ۀوسـیل  کـه بـه   ،شود آن خداشناسی اجمالی فرد می موجبآورد، و  می

به  ،در نیایشگر توسط دعاي مأثور ،شود خداجویی فطري تحریک می
، دعـاي جوشـن   مثالبراي  .تبدیل شودتر  تر و تفصیلی شناخت عمیق

أَلُک    «شـود:   الهی شروع می کبیر از صفات و اسماي ی أَسـ م إِنـِّ اللَّهـ
ا   یـ یما قَدی یمظا عی یمقا می ا کَرِیمی یمحا رانُ یمحا ری ا اللَّهی کمبِاس

یمکا حی یملا حی یملبه ر طول دعاد .)402ص، ق1418کفعمی، »(ع ،
از  ،پردازد و به صفات ذاتـی  و صفات خداوند به شکل مفصل می اسما

و  ۀ اسـما و دامنـ  کنـد  را ذکـر مـی  قبیل علم و حیات و قدرت و اراده 
و  از اسـما  کاملی المعارف ةدائر ،درواقعکشاند و  صفات را به فعل می

 ).411ـ402ص(همان،  شود صفات الهی در این دعا مطرح می
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و صفات الهی در دعا، نیایشگر بـه شـناخت    ر بیان اسمااز رهگذ
که  ،با دعا ،از سوي دیگر رسد. میتر نسبت به خدا  تر و تفصیلی عمیق

به تذلل و کرنش و عبودیـت نسـبت بـه حضـرت      ،هاست مغز عبادت
میـل اصـیل    ،این تذلل و عبادت در برابر حضرت حق .پردازد حق می

 د.کن پرستی فطري او را تأمین می خدا

 ییجو قیقت. ح3
(طباطبـائی،   هاي فطري انسان میل به حقیقت اسـت  یکی از گرایش

و در اســت ) کــه جزئــی از حقیقــت انســان 380ص، 17ج، ق1417
، 1384(مصباح،  سرشت و نهاد انسان و اعماق هستی وي ریشه دارد

 .)251ص
کـه   ،)6 :(حـج  نیایشگر در مناجات و راز و نیاز بـا حضـرت حـق   

اسـت.   ، مواجـه ) اسـت 139ص، 6ج، ق1429ینی، (کل حقیقت مطلق
 ،ماننـد مولویـت   ،و صـفاتش  هایی نسبت به خدا و اسـما  دعا شناخت

 غالـب  و غفـور  ،يهـاد  م،یـ دا ،یغن ،يقو م،یعظ خالق، ز،یعز مالک،
 .دهـد  به انسـان مـی   )167-164ص، ق1419 جعفر، محمدبن( بودن

 عبـد،  ملـه ازج ،شناخت حقیقت انسان ۀنیدرزم ،در قالب دعا همچنین
 راه، گـم  ل،یزا ،یفان ر،یفق ف،یضع ر،یحق مخلوق، بودن، لیذل مملوك،

از کنـد.   کسـب مـی  (همان) معرفـت   بودن مغلوبو  کار، گناه ر،یتحم
هـایی نسـبت بـه انسـان کامـل،       معرفـت  ، در ضمن دعا،سوي دیگر

، 1، جق1409طــاووس،  ابــن: ك.(ر هــا آنهــاي  مصــادیق و ویژگــی
 احـوال انسـان در آن عـالم    جملـه  از ،ت) و عالم آخـر 296-294ص

انسان را بـا  که شود  ) و بیان حقایق دیگر ارائه می72ص، 1(همان، ج
و  ذات خداونـد متعـال و اسـما    جمله از ،هاي عالم ترین حقیقت اصیل

میـل   ،و شناخت انسان و انسان کامـل و معـاد آشـنا کـرده     اوصفات 
 .کند ارضا مییی انسان را جو قتیحق

 ی. بقاخواه4
و جاودانگی است که هر  بقاهاي اصیل انسان میل به  از گرایشیکی 

توجـه   بامیلی که  ؛یابد آن را درون خود می ،انسانی با مراجعه به خود
ی و عمل به ده جهتتبیین و صورت در  ،گویی صحیح به آن و پاسخ
و در صــورت  ،رســاندبتوانــد انســان را بــه کمــال  مــی ،اقتضــاي آن

منجـر بـه    ،گویی صـحیح بـه آن   پاسخ ۀنیدرزمآن  اقناعو  یتوجه بی
مرگ و قیامت و آخـرت   ۀشود. توجه به مسئل احساس سردرگمی می

) و اصالح 6 :(تحریم عامل قوي در بازدارندگی انسان از ارتکاب گناه
) و ایجاد انگیزه براي عمل به واجبـات  89-88 ء:(شعرا نفس از رذایل

 ).61 :(صافات و کسب فضایل معنوي است
و بـا   داردتوجـه   بخش یتعالمعرفتی و  ۀدعاي شیعی به این نکت

توجه دادن نیایشـگر در ضـمن دعـا بـه معـاد و اینکـه چـه هـول و         
ا      ،یا مولَاي  مولَاي« شرایطی در پیش دارد: هـأَی الِ أَتَـذَکَّرُ ووالْـأَه أَي

وت أَعظَـم و     .و لَو لَم یکُنْ إِلَّا الْموت لَکَفَى ،أَنْسى الْمـ د عـا بم و فکَی
) و نیز با اشـاره بـه سـکرات    163ص، 1ج، ق1411(طوسی، » أَدهى

أَبکی  ،أَبکی لخُرُوجِ نَفْسی ؟فَما لی لَا أَبکی«مرگ و شرایط عالم قبر 
اي  أَبکی لسؤَالِ منْکَـرٍ و نَ  ،أَبکی لضیقِ لَحدي ،لظُلْمۀِ قَبرِي یـرٍ إِیـک، 

امالً    یلًـا حـانـاً ذَلرْیرِي عنْ قَبخُرُوجِی می لکرِي    أَب لَـى ظَهـی ع قْلـث «
به تفکر در احوال قیامت  ،انسان را در ضمن مناجات ،)72ص(همان، 

 در کنـد و  مـی بیداري از غفلت را در شـخص فـراهم    ۀزمین ،داشته وا
کـه راه   افتـد  میاین عوالم  نیایشگر به فکر مستعد شدن براي ،جهینت

دعـا در   .)10-9 :(شـمس  نفس و دوري از رذایل اسـت  ۀآن نیز تزکی
ي از جهان ابدي و حاالت و اوصاف انسـان در  انداز چشمضمن تبیین 

بسـتري مناسـب    کـرده، افزایـی   ، معرفتاین میل ۀنیدرزم ،آن جهان
 کند. براي عمل به اقتضاي این میل را فراهم می

 شکر منعم. 5
خـود را مـدیون    ،بینـد  نسان در برابر لطف و نعمتی که از کسی مـی ا

رُوف  «آیـد:   تشکر برمی ـ دست کم ـ درصدد جبران و یا   ،دانسته عـالْم
ایـن میـل در    .)53ص، 1376(لیثـی،   »ةمکَافَأَإِلَّا شُکْرٌ و   لَا یفُکُّه  غُلٌ

 .)256-255ص، 1ج، 1384، (مصباح اعماق فطرت انسان ریشه دارد
هاي مهم و تأثیرگذار است که انسان را  این انگیزه ازجمله محرك

دهـد.   گزاري سوق می به انجام کار و عملی متناسب با شکر و سپاس
هاي الهی نسبت به خود آشـنا   فرد در ضمن نیایش، با الطاف و نعمت

 بـه ، خداونـد را  صحیفۀ سجادیهدر دعاي اول  شود. امام سجاد می
 پـاك،  ۀلقمـ  عـت، یطب در تصـرف ایش از جمله ه اعطاي نعمت خاطر
) و نیز نعمت شناساندن 30، ص1376ی (صحیفه سجادیه، زندگ نعمت

کند. در  ) شکر می30-29ي توبه (همان، صسو بهخویش، راهنمایی 
طـاووس،   سو، نعمت لطف و عنایت خداوند در این دنیا (ابن دعا، ازیک

عفـو و بخشـش   )، از سوي دیگر، توجه دادن به 159، ص1، ج1376
خداوند نسبت به انسان (همان) را متذکر شده، میل و انگیزة شکر منعم 


