
 

وزه
آم

 
آني

ي قر
ها

/
شها

ژوه
 پ

۴۷  

  ۱۳۹۱  بهار ـ تابستان،۱۵شمارة  ،دانشگاه علوم اسالمي رضوي ،قرآنيهاي  آموزه

  
  

  قرآن در معنايي دعا توسعة
  ١  اعظم پرچم  
  ٢  مستانه ابوترابيان  

  چكيده
شـيوة معناشناسـي     بـه  قـرآن  در» دعا« معنايي جايگاه تبيين صدد در نوشتاراين  

 آن بـا  مرتبط لماتك با را واژة دعا   ارتباط ،معناشناسي توصيفي . توصيفي است 
 نـدا،  طلـب،  :اننـد م ييهـا   ه واژ ،وحيـاني  اربردكـ  در. نـد ك  بررسي مـي   قرآن در

  .معنايي دارند ارتباط دعا با... و استغفار عبادت، تضرع، استغاثه،
 عميـقِ  معناييِ پيوند شدن آشكار ميدانهاي معنايي دعا،   ترسيم مهم نتايج از      
ايـن   تا شده باعث پيوندها اين. است قرآن در آن مرتبط با  يها  هواژ ساير با دعا

. گيـرد  قـرار  آن در مـستقر  معنايي نظام و مجاور كلمات تأثير تحت واژة كامالً 
 رونـد  بـه  توسعة معنايي دعـا،    شدن روشن و پيوندها بررسي اين  با مقاله اين در
 معناشناسـي پرداختـه    رهيافـت  عنـوان  بـه  او، مراتـب  حـسب  بـر  املي انـسان  كت

  .شود مي
                                                        

 ۲/۷/۱۳۹۱: تاريخ پذيرش ـ ۱۱/۵/۱۳۹۱: تاريخ دريافت.  
  .(azam.parcham@gmail.com)دانشيار دانشگاه اصفهان . ١
  .(m_abotorabian@yahoo.com)) يسندة مسئولنو(دانشجوي دكتري علوم قرآن . ٢
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 ،همنـشيني  ةرابطـ  دعا، معناشناسي، ميدان توسعة معنايي،  قرآن، :يواژگان كليد 
  .رابطة جانشيني

  مقدمه

. باشـد   مـي  خـالق  بـا  انسان ارتباط راه يگانه الهي و  پيشگاه بندگي در  اظهاروسيلة   دعا
 پيـشينة  هك است اينگوياي   زمين به هبوط بدو در حوا و دعاهاي آدم  به اشارة قرآن 

 در زمانهـاي مختلـف    در عبادتگاههـا  وجـود  و يـست ن زندگي بشر  تاريخ از جدا دعا
فطـري  نيـازي    دعـا  بـه  انـسان  نيـاز  هك است مطلب اين مؤيدي بر  دنيا، لفمناطق مخت 

 ؛»یالعبـاد  مـخّ  الدعاء« :هك است آمده دعا به مربوط احاديث در رو همين از. باشد مي
 در كـه    اسـت  خالق آستان به مخلوق نياز واظهار كوچكي    عبادت، حقيقت هكآن چه
  .)۴/۱۰۸۷: ۱۴۰۲ عاملي، ؛۹۳/۳۰۰ :۱۴۰۳ مجلسي،( شود مي ظاهر دعا

 طلـب  و دعـا  از توانـد   نمـي  هرگز است   خالق به نياز و فقر عين هك انسان بنابراين،
 خلقـت  اصـل  در انسانها اينكه وجود با. كند غفلت حقيقت اين از ، هرچند باشد جدا
بـه   آنهـا  ربيـشت  امـا  باشند،  مي دعا حال در همواره وينكت زبان با مخلوقات ساير مانند

شـوند    مي مصايب وقتي گرفتار و   غافلند امر اين دنيايي از  نفساني و  دليل گرفتاريهاي 
: ننـد ك  مـي  برقـرار  ارتبـاط  خـداي خـويش    با اضطرارروي   از رود،  مي كنار حجابها و
 َُاءَجَو َمل ُ ْ أ واُّنَظَو ٍانَکَم ِّلُک ْنِم ُجْوا

َْ ُ أ َّ
ُ

ْ َیطِح
ِ َاهللا اُوَعَد ِ َّ 

ُْ
ل َنيِصِل

َ
  .)۲۲ /يونس( َینِّالد ُه

 هكـ بل ،نيـست  خـاص  آدابـي رعايـت    و كلمـات  تلفـظ  صرفاً دعابديهي است كه    
 وابـسته  ارتبـاط  ايـن  به انسان مالك و است خداوند با قلبي ارتباطآن   روح و حقيقت

 در را انـسان  كـه  اسـت  عـواملي  جملـه  از دعـا  حقيقـت  از آگـاهي  بنـابراين  .باشد مي
 امـام  از دعـا  اهميـت  مـورد  دردليـل    ينهمـ  بـه    .دهـد  يـاري مـي    كمـال  پيمودن مسير 

: ۱۳۸۸ كلينـي، (» بمثلـه  تقربـون  ال مكنّإفـ  ءبالدعا مكعلي« :هك است شده نقل صادق
 أَْن ِمـنْ  َوَجـلَّ  َعـزَّ  اِهللا ِعنْـدَ  أَفْـضَلَ  شـيءٍ  ِمْن ام«: اند ديگري فرموده  حديث در. )۲/۳۳
  .)۲/۲۸۳: همان( »ِعنَْدُه ِممَّا طْلََبَوُي ْسئَلَُي

 تفـسيري،  تـب ك در دانـشمندان  ارزشـمندي از   آثـار  خـدا  بـا  ارتباط و دعا بارةدر
 ازي رسـيده    دعاهـا  تـب، ك ايـن  منبـع  تـرين  مهم و است مانده جا عرفاني به  اخالقي و 
از  الـداعي  عدی ،هـايي ب شيخ الفالح مفتاح آثار، اين ةجمل از. باشد  مي نامعصوم
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 و یالـصال  اسـرار  طـاووس، بـن    سيد اقبال ،كيم ابوطالب القلب قوت ،حلي فهد ابن
 بـارة در آثـار  ايـن  بيـشتر هرچند  . برد نام توان  مي را... خميني و  امام دعاي سحر  شرح

 از نـون  ك تا،  است شده نوشتهآن   استجابت شرايط و آداب دعا و    ضرورت و اهميت
 هعالمـ  مطالـب  بـه  بايـد  البته .است نشده اري انجام ك مستقل طور معناشناسي به  منظر
 بـه  تفـسيري قـرآن    ارگيري روش كـ  بـه  بـا  هك ردك اشاره الميزان تفسير ايي در طباطب
 يادگـار  بـه  خـود  از مجموعـة ارزشـمندي را    ،دعادربارة  روايي   مباحث طرح و قرآن

  . استگذاشته
ــراي در ــب صــحيح كب ــي، مطال . ضــروري اســت مناســب روش انتخــاب قرآن
 آن مـورد  در را شـمند تـدبري رو   هكـ  است نآمعاني قر   روشي براي فهم   ،معناشناسي

 بـه وسـيلة    هكـ  اسـت  دانـشي  شناسـي،  زبـان  ردكروي با معناشناسي. كند  پذير مي   امكان
 زبـان  در علـم  ايـن  .پـردازد   مـي  معنـا  بررسـي  بـه  علمي، صورت به و مشخص قواعد

ــسي ــاي انگلي ــددي نامه ــ دارد متع ــشهورترين هك ــاآن م ــاي هواژ ه  و «semantic» ه
«meaning» ؛۱۹: ۱۳۸۶ عمـر،  مختـار  ؛۱۰۰: ۱۹۴۱ كريـستال،  ؛۲۸ ـ  ۲۷: ۱۳۸۷ صـفوي، ( دنباش  مي 

 بـه بوده،   نظر مورد ،معاني آيات  بر مكلي حا ك  اصول ،معناشناسي در .)۱۵ :۱۳۶۶ پالمر،
 زبـاني،  واحـدهاي  مطالعة معنـاي  . )۲۶: ۱۳۹۰ نيا، قائمي( شود بررسي مي  مند نظام صورت

ــم ِ معناشناســي ســطح دو در ــاني ه ــاني، رد ِ معناشناســي و زم ــذير انكــام زم  .اســت پ
 زمـان  كي درفقط   ،زبان واحدهاي مطالعة معناي   به ،)توصيفي( زماني هم معناشناسي

 بررسي به) تاريخي ( زماني در معناشناسيولي   پردازد،  مي بافت و موقعيت كي در يا
 وقـوع  علـل  ر،يتغي اين يها  هجنب معنا، تغيير: نظير مسائلي و پردازد  مي معنا پيشينة يك 

: ۱۳۸۵ عمـر،  مختـار ( كنـد   مـي  تحليل و بررسي راواژگان   حيات و مرگ ماجراي و آن
 و اتـب كم گيـري خـود،    لكشـ  رونـد  معناشناسي در  .)۱۹۶ـ۱۹۵: ۱۳۸۷ صفوي، ؛۱۹۴ـ۱۹۱

 معنـاي مـتن    فهم به ابزاري خاص  با دامك هر هك است ردهك روشهاي گوناگوني پيدا  
روشهاي  و اتبكم روسيه، آلمان، ريس،پا تبكم: از عبارتند اتبكم اين. پردازند مي

  .اي واژه منطقي و شناختي، ردهاي فلسفي،كروي ايي باكآمري متنوع
پژوهان مسلمان به مسائل معناشناسي توجـه و دقـت            از ديرباز، انديشمندان و قرآن    

 و وجـوه  بـاب  پژوهشهاي قرآني در   تمام ،حقيقت در. اند  اي مبذول داشته    نظر شايسته 
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و نيـز   قرآنـي    لماتك در تضاد معنوي و  لفظي و  كاشترا معنايي، هم و ترادف ،نظاير
 قرآني را  آيات معاني كشف در سياق و بافت به توجه در مفسران تالشهاي برخي از  

  .حوزة معناشناسي دانست به مربوط توان مي
ــه ــيك طــور ب ــا همعناشناســي واژ ،ل ــيه ــه،ي قرآن ــي   مطالع ــراياي تحليل  كدر ب
  دارنـد،  اساسـي  نقـش  بيني قرآن  جهان ساخت در هك واژگاني.  است بيني قرآن  جهان

ليـدي  ك ةلمـ  ك هـر  .)۲۹۵ :۱۳۶۱ ؛ همو، ۲۱ :۱۳۶۰ ايزوتسو،( شوند  مي ليدي ناميده ك لماتك
ميـدانهاي   با ه ك دهد  مي يلكتش معناشناسي را  ميدان كي،  زيرمجموعة خود  همراه به

 كيـ  هكـ  اسـت   منـسجم  اي انـدازه  بـه  ارتبـاط  ايـن . باشد  مي مرتبط معناشناسي ديگر 
  .)۲۲ و ۵ :۱۳۶۰ ،همو( آيد ميپديد  آن از پيچيده ة بسياركشب كي و دار مجموعة سازمان

 و ه بود ديگركي عرض در هكبل ؛باشند  نمي اليه كت ساختمان كي ي قرآن ها  هواژ
 بـا  ه كـ  معناي اصلي دارد   كي ،لمه ك هر .)۱۷: ۱۳۶۱ ،همو( دارند هم   با مرزهاي متداخل 

 ارتبـاط  در هاست ك معناي نسبي    كي نيز داراي    و است فهم قابلآن   ةشري به مراجعه
معنـاي   كيـ  معنـاي اصـلي و     كيـ  تابنمونه، ك براي   .شود  مي معلوم لمات ك ساير با

 ۷ :همان( شود  مي مشخص... و تنزيل وحي، اهللا،  چون  واژگاني نار ك در هدارد ك نسبي  
 بدون توان  نمي را منفرد ةجمل كتي ي ح معناشناسان نظر از. )۳۹ :۱۳۸۵ مختار، احمد؛  ۱۴ و

 ردك تحليل روشن و دقيق طور به معنايي لحاظ به ،بعد و قبل جمالت گرفتن نظر در
  .)۳۷۹: ۱۳۷۹ صفوي،(

باشد، نكتـة مهـم در        ارتباط با معناي اصلي آن نمي       گرچه معناي نسبي هر واژه بي     
 نسبي كلمـات بايـد   براي فهم معناي . فهم قرآن پي بردن به معناي نسبي كلمات است        

قرآن يك دستگاه معناشناختي بزرگي است      . به ميدانهاي معناشناختي آنها توجه كرد     
ميدان معناشـناختي بـه واژگـاني       . كه در دل خود ميدانهاي معناشناختي متعددي دارد       

هـاي    هاي اصلي ارتباط دارند و از طريـق ايـن ميـدانها و واژه               شود كه با واژه     گفته مي 
  .)۴۸: ۱۳۶۱ايزوتسو، (وان به معناي نسبي واژگان پي برد ت مقارن آن مي

 معنـايي  ارتبـاط  تحليل به وسيلة  ـ شبكة معنايي دعا   در صدد است با ترسيم     مقاله، اين
و شيوة توصيفي  به ـگيرند  ميقرار يمعناي ةحوز يك در دعا با كه ييها  هواژ از برخي

 بپـردازد  قرآن در معنايي دعا  يگاهجا تبيين به همنشيني،  جانشيني محور دو به توجه با
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  .شود آسماني روشن تابك اين در توسعة معنايي دعا ،طريق اين از تا
 يـا  جملـه  در لماتك يبكتر به هك ي زباني است  ها  هنشان ي از كهمنشيني ي  روابط

 لمـات ك گيرنـد،  مـي  قـرار  لمهك كي جوار در هكلماتي  ك به و باشد  مي مربوط المك
 معنـاي آن   مـوردنظر،  موضوعِ ِ  نشينواحدهاي هم  به توجه. شود  مي گفته آن همنشين

 معنـا  كيـ  از بـيش  لمـه ك هكمواردي   در ويژه به ند،ك  مي تبيين بهتر براي مخاطب  را
 فراينـد  .)۶۳ :۱۳۷۰ بـارت،  ؛۴۱: ۱۳۷۹ ،صـفوي ( است مبهم و نامشخص معناي آن  يا و دردا

 بـه  تـشابه  حـسب  به  ديگر جاي نشانة زباني   نشانة زباني به   كي هك است جانشيني اين 
  .)۱۰۶: ۱۳۷۹ صفوي، ؛۱۹۶: ۱۳۶۰ ايزوتسو،( رود ارك

 محـور  بـر قـرار دارنـد،      ة معنـايي دعـا    كشـب  دركـه    تارجـس  ايـن  منتخـب  واژگان
 همنـشيني  محور بر و ؛عبادت ابتهال، استغاثه، ندا، ال،ؤس طلب،: ازند  عبارت ،جانشيني
 دعا معنايي با  ارتباط هكلماتي  ك يانم از و؛  حمد تضرع، اخالص، اجابت،: از عبارتند
  .است شده پرداخته تسبيح و استغفارهاي  واژه به دارند

  قرآن در آن مشتقات و دعاشناسي  مفهوم
به اين معناست كه كسي چيزي را از شخصي طلب كنـد تـا               »دعو« ةريش از دعا ةلمك

 فـارس،  ابـن ( دهـد  سـوق  خود سمت به را تشكحر يانمايد   جلب خود به را وي   توجه
  .)»دعو« ةماد /۳ :۱۳۶۰ مصطفوي، ؛»دعو«مادة : ۱۴۰۴

 در ً ظـاهرا  اسـت و   رفتـه  ار بـه كـ    بار ۲۰۰ آن مشتقات و دعا ةلمك ريمك قرآن در
بررسـي   قـرآن  دررا   واژه ي ايـن  امعنـ  وجـوه رو،   يـن  ا از . نيـست  امعن كي به جا همه
  :كنيم مي

َّممـ ٍبْیـَ رِىف ُْمتْنـُک ْنِإ : خواسـتن  كم ك و استغاثه .۱ لَّزَا نِ
ْ

 اَنـ
َ أَا فـَنِدْبـَ عَ

وا ُعـْادَو ِهِلـْثِم ْنِمـ ٍةَورُسِبـا ُْ
مْکَاءَدَھُشــ

ُ
ِاهللا ِونُد ْنِمــ  ْأم  ؛)۲۳/ بقــره( َنيِقِادَصــ ُْمتْنــُک ْنِإ َّ

َ
َولــون  ُ ُ ُافــرتاه َ َ ْقــل ْ ا ُ ُفــأ

ْ ِبعــشر َ
ْ َ

ٍســور ِ
َ ِمثلــه ُ ِ

ْ
ٍمفرتیــات ِ َ َ ْ ُ 

ُوادعوا ْ ِمن َ
ْاستطعمت َ ُ ْ َ َ ْمن ْ ِدون ِ

ِاهللا ُ ْإن َّ ْکنمت ِ ُ ْ ِادقَص ُ : ۱۴۱۴؛ ابن منظـور،     ۱/۱۳۹: ۱۳۷۵؛ طريحي،   ۱۳/ هود( َنيِ
  .)۳۱۶: ۱۴۱۲؛ راغب اصفهاني، ۱۴/۲۵۷

مـد هللا  :ردن ك دعا و خواستن حاجت .۲ ِا َِّ ُ َْ ْ َالـذی وهـب َ َ َ ِ
َّ

رب إمساعیـل  َىل  ا ِ َ ْ
ِ ِ

َ ِلکـ
ْ َ َ

اق ِ َوإ َ ـ ْ ِ َّإن َ ِ 
ِرىب لسم َ

َ ِّ ِالدعاء ُیعَ َ ُّ )؛)۳۹/ ابراهيم  ْدعوا ُ َ ْ َفیھا َ َانك ِ َ َ ْ َّاللھم ُس ُ ی َّ ْو ُ ُ َّ ِ
َ َفیھا َ ٌسـالم ِ ُوآخـر ََ ِ ْدعـوا َ ُ َ ْ ِأن َ

َ
ُمـد  َْ ْ  َِِّهللا ا
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ِّرب َالعاملني َ
ِ
َ ْ
 )؛ همان منابع۱۰/ يونس(.  

َقال : ردنك دعوت .۳ ِّرب َ ن َ ُا ْ ِّ ُّأحب ل َ َ
ْإىل ممایـد  َ َّ ِ َّ

َ
ِعونىن إلیـهِ ْ َ ِ ِ

َ ُ )؛)۳۳/ يوسف  ُواهللا َّ ُیـدعوا َ ْ إىل َ
َ
ِدار ِ

َ 
ِالسالم

َ دی َّ ِو ْ
َ ْمن َ ُاء َ إىل ََش

َ
ٍصراط ِ َ ٍمستقمي ِ ِ

َ ْ ُ )؛ راغـب اصـفهاني،   ۱۴/۲۵۸: ۱۴۱۴؛ ابـن منظـور،    ۲۵ /يونس
۱۴۱۲ :۳۱۵(.  
ُمثل : ردن ك صدا و خواندن .۴ َ َالذین َ ِ

َّ
ِکفرواکمثل 

َ َ َ َُ َالذی ی َ ِ
َّ

ُنعق
ِ
مع ْ ُمبا ال  َ َْس َ َ

ًإال دعـاء ِ َ ُ َّ
ًونـداء ِ َ

ِ َ ) بقـره/ 
ُیدعوا  ؛)۱۷۱ ْ ْملن َ َ ُضره َ ُّ ُأقرب َ َ ْ ْمن َ ِعه ِ ِ

ْ َلبئس َ ْ
ِ
َ

ْملوىل  َ ْ َولبئس ا ْ
ِ
َ ُالعشري َ ِ َ

ْ
 )؛ ابـن   ۱/۱۳۹: ۱۳۷۵؛ طريحي،   ۱۳ /حج

  .)۳۱۵: ۱۴۱۲؛ راغب اصفهاني، ۱۴/۲۵۸: ۱۴۱۴منظور، 
َوال : عبادت. ۵ ُدعَت َ َمع ْ ِاهللا َ ًإهلا َّ َ َآخر ِ َإله َال َ

َ
َّإال ِ َهو ِ ُّکل ُ ٍء ُ ْ َ

ٌهالك 
ِ
َّإال َ ُوجھه ِ َ ْ ُله َ

َ
ُْکُم  ْ ِوإلیه ا ْ

َ
ِ َترجعـون َ ُ َ ْ ُ 

ــصص( َوقــال  ؛)۸۸ /ق َ ُربــمک َ ُ ُّ ِادعــوىن َ
ُ ب ْ ْأ

ِ
َ ــ ْس َ

ُلکــْم 
َّإن َ َالــذین ِ ِ

َّ
َربون  ُ

ِ ــْسَتْک ْعــن َ َعبــاد َ َســیدخلون ی ِتِ ُ ُ ْ َ ــ َ َجھ ََ َّ 
َداخرین

ِ ِ
َ )۱۴/۲۵۷: ۱۴۱۴؛ ابن منظور، ۱/۱۳۹: ۱۳۷۵؛ طريحي،  ۶۰ /غافر(.  

ِقل : ناميدن و دادن نسبت.  ۶
ُادعوا ُ َاهللا ْ ِأو َّ

َ
ُادعوا  َالـرمحن ْ َ ْ ًّأیـا َّ

َ
ُتـدعوا َمـا  ْ ُفلـه َ َ ُاألمسـاء َ ْ َ ُـْسىن ْ ْ َوال ا ْھـر َ َ ْ

َ
 

َبصالتك
ِ
َ َ

َوال ِ ْافت َ ِ
َ ُ

ا  َ وابتغ ِ
ِ
َ ْ َبني َ ْ َذلك َ

ِ
ًسـبیال َ

ِ
َ )؛ ابـن منظـور،     ۱۴۰ و   ۱/۱۳۹: ۱۳۷۵؛ طريحي،   ۱۱۰ /اسراء

۱۴۱۴ :۱۴/۲۶۱(.  
طلـب  ( لمـه ك معنـاي اصـلي ايـن      بهاي     به گونه  دعا مختلف وجوه رسد مي نظر به

 و ردنكـ  طلـب  هنگامگردد؛ چرا كه  ميرب) چيزي از كسي به منظور جلب توجه وي   
 طريـق  ايـن  از تـا  ردكـ  جلب خود به را او نظر و توجه بايد سي،ك از خواستن كمك

 در ه كـ  انـد  خوانده دعا جهت اين از هم   را عبادت. گذاشت ميان در او با را خود نياز
  .دارد وجود نيز واژة دعا در معنا اين و است معبود توجه خواهان عبد عبادت،

  معنايي دعا ميدان
هـستة   (واژه معنـاي ايـن    اصـل  نحوي بـه   به ،معنايي دعا  همة وجوه  قبالً اشاره شد كه   

 ايـن  در. باشـد   مـي  توجـه  جلـب  منظـور  چيزي بـه   طلب همانا هك گردد برمي) معنايي
 و انـسان  ارتبـاط  بـه  مربوط هك شده آياتي پرداخته  به معنايي دعا  وجوه ميان از ،مقاله
است  دوسويه اي  هرابط خدا و انسان  ارتباط ،قرآن آيات به توجه با البته. باشد  مي خدا
 توان مي را رابطة دوطرفه اين به ني مربوطآقر آيات. باشد  ميآن آغازگر خداوند هك

  :ردكبندي  تقسيم چنين
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  انسان با خدا ةرابط .۱
َم : اسـت  مخلوقات ةهم به مربوط آن   نوعي از  هك ويني است كاي ت  رابطه )الف ْ َ 

ْیدعومک ُ ُ ْ َیبون َ ُ
ِ
َ ْفتس َ ِم َ ِ

ْ َ
ِ )آنچه گويايعني   ؛باشد   مي چيز هر ايجاد معناي آن  هك )۵۲/ اسراء 

 ايـن  ديگـر  نـوع . اسـت  شـده  خوانـده  رده،ك اراده خداوند آنچه به آيد، مي وجود به
سـوي   بـه  را بنـدگان  آيـاتش،  طريـق  از خداونـد يعني   ؛است انسان مخصوص ،رابطه

ْس : خواند  مي خويش
ِ ِ

ُ ِآیاتناىف اآلفاق َ
َ ْ

ِ
َ
ِ سھم َ ْوىف أ ِ ِ

ُ ْ َ
ِ
َّحىت  َ َیتبنيَ َّ َ َ ْهلم َ ُ ُأنه َ َّ

َ
ُّق  َ

ْ  منظـور . )۵۳/ فصلت( ا
 انـساني اسـتعدادهاي الهـي وجـود        هـر  در هاست ك  اين انفس در آيات دادن نشان از

 به  و بشناسد را خدا آيينة وجودي خود   در تواند  مي شدن وفاكش صورت در هك دارد
ٌإىن جاعـل : اسـت  شـده  خوانـده  خدا ةخليف دليل هم  همين ِ َ ِّ

ِ األرضِىف ِ
ْ َ ًخلیفـة ْ َ

ِ
َ

 ) ۳۰/ بقـره(. 
 بـه  را آن و انـد  دانـسته  خـدا  معنـاي جانـشين    به را مزبور خالفت تفاسير، در هك چنان

 عربـي،  ابـن  ؛۲۰/۱۳۴ :۱۴۱۷ طباطبايي،( الهي است  صفات نمايانگر هك اند داده سي نسبت ك
حـضرات   كمبـار  وجـود  ،آيـه  بـاالترين  البتـه  .)۱/۱۷۱: ۱۳۴۷ ، شيرازي مكارم ؛۱/۲۵: ۱۴۲۲
  .)۵۴ :۱۳۸۰ خميني،موسوي ( باشند الهي مي صفات اتّم مظهر هك است انبيا

 بـا  و رده كـ  برقـرار  خـود  بنـدگان  بـا  ،تـشريع  طريـق  از خداونـد  هكـ اي   رابطه )ب
 قرآن هك چنان ،است ردهك ليفكت آنها به و خوانده سوي خويش  به را آنها اوامرش

ِأىف اهللا : فرمايــد مــي َّ ِ
َ

ٌّشــك  ِاطر الــسماواتَفـ َ َ َ َّ
ِ ِواألرض ِ

ْ َ ْ ْیــدعومک َ ُ ُ ْ م َ ْلیغفـر  ُلکــ
َ َ ِ

ْ َ ْمــن ِ بـمک ِ ْذ ُ
ِ
ُ ْویــؤخرمک ُ ُ َ ِّ َ ُ ٍإىل أجــل َ

َ َ َ
ِ 

ًّمسمی َ ُ )فرمايد مي نيز   جاي ديگر  در. )۱۰ /ابراهيم : ُواهللا َّ ِیـدعو إىل دار الـسالم َ
َ َّ ِ

َ َ
ِ

ُ ْ ـدی مـن َ ْو ََ ِ ْ ُاء َ  َـَش
ٍإىل صراط َ ِ

َ
ٍمستقمي ِ ِ

َ ْ ُ )۲۵ /نسيو(.  

  خدا با انسان ةرابط .۲
 مخلوقـات  ةهمـ  بـه  مربوط، بلكه   نبوده انسان مخصوص رابطه نيا: ينيوكت )الف

 هكـ  بخواننـد  را خـدا  نيوكت و استعداد زبان به موجودات هك معناست نيا به و است
 لحظـه  هر نشيآفر ةمجموع. شد  نمي افتيي  موجود هرگز،  نبود درخواست نيا اگر

 نيازمنـد فـيض الهـي       بقـا  و وجـود  در و رنـد داي  هـست  مبـدأ  ازرا   ضيف نزولي  تقاضا
أْسَـ : است دهينام »سؤال« راي  زبانغير  ي  فطر درخواست نوع نيا نآقر. ندهست

َ
ل
ُ

 ِىف ْنَمـ ُه
األَو ِاتَواَمَّالس

َ ْ َّلُک ِضْرْ أَش ِىف َوُه ٍمَ
ْ

 اجابـت  بـدون  هرگـز  الؤسـ  نـوع  نيـ ا هك )۲۹ /رحمن( ٍن
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  .)۱/۱۷: ۱۴۰۸، يگناباد ؛۱۰/۱۲۳: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا( ستين
. باشــد مــيي متفــاوت مراتــبي داراو  انــسان مخــصوص رابطــه نيــا: يعيتــشر) ب
 ،انـسان زبـان حـال      هك معنا نيا به ؛است حال زبان به خدا خواندن ،مرتبة آن  نيباالتر
 ،مرحلـه  نيـ ا در. داردو  اي  سـو  بـه ي  تـ كحر و ريس ق،يطر نيا از وست  خدا تيعبود

 از و دهـد  قـرار  تيـ عبود مقـام  در را خود بنده هك است صورت نيا به خدا خواندن
دليـل،   نيهمـ  بـه  .باشـد  پروردگـارش  تيـ عنا و رحمـت  جلـب  خواسـتار  ،قيطر نيا

 و تيـ كمملو مقام در را خود ،عبادت حال در بنده چون دعاست، قتْيحق در عبادت
 معطـوف  خود به تشيربوب و تيمولو مقام با را خدا تا دهد يم قرار شيموال به اتصال
 وجـود ي  مـوارد  زيـ ن نآقـر  در .)۱۰/۲۳ :۱۴۱۷ ،ييطباطبـا ( است  چنين زين دعا در و سازد
أ ِوىنُعـْدُا : اسـت  شـده  خوانـده  عبادت دعا، هك دارد

َْسـَ
الـ َّنِإ ْمُکـلَ ْبِ

َّ
 ْنَعـ َونُِربْکَتْسَـ َنیِذ

ََھَج َنوُلُخْدَیَس ی ِتَادَبِع . اسـت  شـده  دعـا  نيجانـش  عبـادت  ،هيآ نيا در. )۶۰/ غافر( َنیِرِاخَد َّ
 المنار صـاحب  به و دانسته دعا را عبادتها مطلق ،هيآ نيهم به استناد بايي  طباطبا عالمه

 اسـت  گرفتـه  راديـ ا ، اسـت  حاجت طلبي  برا خدا خواندن فقط دعا ردهك تصور هك
 عبـادت  ساماقـ  ازي  كيالبته آن هم     هكـ     باشد حاجت طلب فقط دعا از منظور اگر هك

 هكـ  اسـت  عبـادت  مطلـق  كراتـ  هكـ بلنيـست،    آتش سزاوار   دعا كرات پس ، ـ  است
 نيا در را دعا زيني  گريد نامفسر .)۱۷/۳۴۳ و ۱۰/۲۳: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا( است آتشسزاوار  

  .)۱۷: ۱۳۶۹ ،يسلم ؛ ۵/۶۲: ۱۴۱۸ ،يضاويب ؛۱۱/۲۸۷: ۱۳۶۱ ن،يام( اند گرفته عبادتي معنا به هيآ
 اُؤَبـْعَی اَم ْلُق : آيه است  نيا آورده، عبادتي  معنا به را دعا هكي  گريد مهم اتيآ از

ل ِّىبَر مُْکِب
َ

مْکُؤاَعُد َالْو
ُ

 خـدا  برابر در شما به آنچهيعني   ؛)۷۷ /فرقان( اًامـَزِل ُونُکـَی َفْوَسَف ُْمتْبَّذَک ْدَقَف 
 و پروردگـار  بـه  توجـه  و خـدا  بـه  مانيا شود،  مي قربتان سبب و دهد  مي متيق و قدر
 نيجانـش  دعا زين هيآ نيا در .)۱۵/۲۴۶: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا ؛۳/۲۴۳: ۱۴۲۳ ،يبلخ( اوستي  بندگ

 هكـ بل ،ستيـ ن حاجت طلبي  معنا به فقط ردنكدعا هك معناست نيبد و شده عبادت
  .باشد يم اوي بندگ و تيعبود قيطر از خدا توجه جلبي معنا به

 ،ييطباطبـا ( دانـسته  دعا را عبادتها مطلق هك ييطباطبا عالمه نظر به توجه با نيبنابرا
 عبـادت يي  معنـا  دانيم به مربوط هكي  اتيآ ةهم گفت توان  مي ،)۱۷/۳۴۳ و ۱۰/۲۳: ۱۴۱۷
 از عبـادت  به نسبت دعا ،جهت نيا از و هستند   دعا بحث ازي  ا رمجموعهيز د،نشو مي
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  .باشد  ميبرخورداريي معنا شمول ينوع
 به را ايانب مورد نيا در قرآن هك داردي  متفاوت مراتب انسانها در تيعبود مقام البته
 چـه  هـر  خـدا،  مخلـص  عبـد  عنـوان  بـه انبيا   هك آنجا از. ديفرما ي مي معرف الگو عنوان
 هكـ ي  اتيـ آ ةهمـ  لـذا  اسـت،  بوده پروردگارشان تيعبود، به منظور    اند داده  مي انجام
 بـه  آمـدن  در و حـال  نزبـا  به خدا خواندن انگريبي  نوع به و باشد  مي انايش به مربوط
 مربـوط  هكـ ي  اتيآ چه. باشد  مي بحث نيا به مربوط است، تيعبود و تيكمملو مقام
الـَو : ماننـد  خداست، با آنها ارتباط به

َّ
َهـو  یِذ الـَو ٭ِنيِفْشَـَوُھَف ُتْضـِرَم اَذِإَو ٭ِنيِقْسَـَو ِىنُمـِعْطُیُ

َّ
 یِذ

َّمث ِىنُتیُِمي
ُ

 
ىنِإ  ؛)۸۱ـ۷۹/ شعراء( ِنيِیُْ

ِّ
َّلل َیِھْجَو ُتْھَّجَو  األَو ِاتَواَمَّالس َرَطَف یِذِ

َ  ْلُقـ  ؛)۷۹ /انعام( َضْرْ
ُو ی ِتَالَص َّنِإ

ُ
َو یِکُس

 بـا  ايـ انب ارتبـاط  بـه  مربـوط  هكي  اتيآ چه و )۱۶۳ /انعام( َِِّهللا ی ِاتََممـَو َیاَیَْ
ل َوالُق : مانند است، مردم

َ
ل ًالْوَق ُه

َ
الـ َعَم َكَسَْ ِْربْاصَو  ؛)۴۴/ طه( اًنِّی

َّ
َْر َونُعْدَیـ َنیِذ ُ َّ

 )؛)۲۸/ كهف 
 ال ِدُرْطَت َالَو

َّ
َْر َونُعْدَی َنیِذ ُ َّ

 )؛)۵۲/ انعام  َملَو ْمُکلَ ٍّفُأ ِاهللا ِونُد ْنِم َونُدُبْعَت اِ َّ )۶۷/ اءيانب(.  
 شـدت  از بنـده  دعـا،  نـوع  نيا در. است قلب زبان به خدا خواندن دعا، گريد نوع

ِاإل َّسَم اَذِإ : ندك يم را خود حاجت طلب و ردهك خدا به رو اجياحت
ْْ

أ ِهِبـْنَِ اَانَعَد ُّرُّالض َانَس
َ

 ْو
 أاًدِاعــَق

َ
َّضــرُه ْنــَع اَنْفَشَکــ اَّمــَلَف اًمــِائَق ْو أَکــ َّرَمــ ُهُ

َ
ىلِ إاَنُعْدَیــ َْمل ْن

َ
 گــريدي جــا در ايــ و )۱۲/ ونسيــ( ُهَّسَمــ ٍّرُضــ 

ال ِىف واُبِکَر اَذِإَف : ديفرما يم
ْ

َاهللا اُوَعَد ِكْلُف َّ 
ُْ

ل َنيِصِل
َ

 اَّمـَلَف َنیِّدالـ ُه
ـَ ْاَّ ىلِإ ُ

َ
الـ 
ْ

ِّرب ْ اَذِ إَ / عنكبـوت ( َونُکِرْشُـ ُ
ِْشَغ اَذِإَو  ؛)۶۵ ُ َاهللا اُوَعـَد ِلَلـُّلظاَک ٌجْوَم َ َّ 

ُْ
لـ َنيِصِلـ

َ
 حـال  انيـ ب ،اتيـ آ نيـ ا. )۳۳/ لقمـان ( َنیِّالـد ُه

 بـه  كه   شود  مي سبب اضطرار و اند  گرفته قرار العاده فوق تيوضع در هك استي  افراد
  .بخوانند را خدا و بازگردند شيخو فطرت

 هكـ  دعا با نامخلصي  نيهمنش: اوالًتوان گفت كه      مي اتيآاين   به توجهبنابراين با   
ـ  ؛۲۹/ اعراف: ك.ر(ي  گريد اتيآ در  شـده،  راركـ ت هـم  )۵/ نـه يب ؛ ۶۵ و ۱۴/ غـافر  ؛۲۲/ ونسي

انجـام  ي  وقتـ ي  قـ يحقي  دعـا  و دعاسـت  الزم شـرط كه اخالص    است آن ةدهند نشان
 را خـدا  فقط ،مواقع نيا در انساناينكه   :اًيثان. باشدمتكي ن  اسباببه   انسان هكشود    مي
  .)۷/۸۵: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا( ستيني گريد معبودو ا جز هك ست ابرآن ليدل خواند يم

 وباشـد    داشـته  اخالص ديبا نندهكدعا هك است آمده دعا آداب در دليل نيهمبه  
ي بـرا  و شـود   نمـي  قـرب  سـبب  ، هرگز شده شمرده ادب سوء خدا به توجه بدون دعا

 شيدعـا  تـا  دارد همنـزّ  را خـود  بـاطن  توانـد   مـي  هكيي  جا تا ديباب  رق نيارسيدن به   
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  .)۲۷ :۱۳۸۵ ،يآمل زاده حسن ؛۲۰: ۱۳۸۰ ،ينيخمموسوي ( گردد مستجاب
 چيهـ  نباشـد  همـراه ي  قلب خواست بااگر  ي  زباني  دعا هكآيد    همچنين به دست مي   

 بـر  داللـت  قـرآن  دري  ا هيـ آ چيه .باشد ي نمي قيحقي  دعا و ردندا قرآن دري  گاهيجا
 اجابـت  تـا  بخوانـد  را خـدا  قلب توجه بدون و زبان با فقط انسان هك ندارد مطلب نيا

  . شود
 در هكـ  شـود   مـي  پرداختهيي  ها هواژ به دعاي  معنا بهتر كدري  برا ،قسمت نيا در

 در و رنـد دا دعـا  بـا يي  معنـا  قرابـت ي  نـوع  وي  نيجانش ايي  نيرابطة همنش ي  قرآن اتيآ
  .رنديگ يم قرار دعاي معناشناس دانيم

  طلبيي معنا دانيم
 ، اصـفهاني  راغـب ( باشد  مي آن به دنيرس قصد بهي  زيچ از وجود    جستجوي  معنا به طلب
 خواهد بر در را دعا مفهوم همان باشد، مطرح معبود با ارتباط در طلب اگر .)۱/۵۵۲ :۱۴۱۲

 واژه دو هـر  نيبنـابرا . او توجـه  جلب قصد به استي  زيچ طلب زين دعا چون ؛داشت
 وي  داعـ  همـان  طالـب  ،پـس . ندباشـ    مي مترادف روند، ارك به خدا با ارتباط دري  وقت

طبـق نظـر علمـاي       ،هيـ آ نيـ ا در هكـ  چنان .معبود و مدعو همان مطلوب و است عابد
ال َّنِإ :  است آمده عبادت و دعاي  معنا به طلب ،نامفسر و لغت

َّ
ِاهللا ِونُد ْنِمـ َونُعْدَت َنیِذ لـ َّ

َ
 ْن

َْ
لَو اًابَبُذ واُقُل

َ
لـ واُعَمَتْاج ِو

َ
ًیئَشـ ُابَبُّالـذ ُمُھْبُلْسَـ ْنِإَو ُه َملَو ُبِالـَّطال َفُعَضـ ،ُهْنـِم ُهوُذِقْنَتْسَـ َال اْ ْ . )۷۳/ حـج ( ُوبُلـْطا

ِاهللا ِونُد ْنِمـ َونُعْدَتـ َنیِذَّلـَا  مـدعو  نيجانـش  مطلـوبْ  ،هيـ آ نيا در هكآن توجه تة قابل كن َّ 
ي حقـ  ؛۱۴/۴۰: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا ؛۷/۹۶: ۱۳۶۰ ،يمصطفو ؛۱/۵۵۲: ۱۴۱۲ ، اصفهاني راغب( است شده
  .)۷/۱۵۲: ۱۳۷۷ ،يطبرس ؛ ۳/۸۶: ۱۴۰۸ ،يگناباد ؛ ۶/۶۱: تا  بي،يبروسو

 از و شـده  دعـوت  خـدا  خوانـدن  بـه  فقـط  انـسانها  ن،آقر اتيآ در هك طور همان
َوال : انـد  شـده  منع خدا ريغ خواندن ُتـدع َ ْ َمـع َ ِاهللا َ ًإهلـ َّ َ َآخـر اِ إلـ َال َ

َ
َّإال َهِ َهـو ِ ُّکـل ُ ُ ْ َ

ٌالـكَه ٍء
َّإال ِ ُوجھـه ِ َ ْ ُلـه َ

َ
 

ُْکُم ْ ِوإلیه ا ْ
َ
ِ َترجعـون َ ُ َ ْ ُ )از ديبا فقط زين طلب هك شود  مي مشاهده زين هيادع در )۸۸/ قصص 

 خـواهش  ؛»عقلـه  مـن  یوضـلّ  هيـ أر مـن  سـفه  المحتـاج ي  لإ المحتاج طلب«: باشد خدا
 :هيسـجاد  ةفيصـح ( اوسـت  عقـل ي  گمراهـ  وي  أر سفاهت ليدل گريد محتاج از محتاج

  .)۲۸ي دعا
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  الؤسيي معنا دانيم
ي وقتـ  .)۱/۴۳۷: ۱۴۱۲ اصـفهاني،    راغـب ( استي  يگر د ازي  امر درخواستي  معنا به الؤس
 نظـر  خـود ي  دعـا  بـا ي  داعـ يعني   .دعاستي  نوع باشد، مطرح خدا با ارتباط در الؤس

 بـه توانـد     سؤال مي  ،نيبنابرا. ندك انيب را خواستة خود  تاكرده   جلب خود به را مدعو
 ،تسيـ ن دعـا ي  معنـا  جـزء  حاجـت  درخواسـت ي  عني. ديآ حساب به دعا ةجينت عنوان

كـه   همان طور  .)۲/۲۰۹: ۱۳۷۲ ،ييطباطبا( شود محسوب آن متمم و تيغا تواند  مي هكبل
 خدا از يموس حضرت هكيي  حاجتها ركذ از بعد ديمج قرآن در شود  مي مشاهده
 اجابـت  از خبـر ي   بـرا  خداونـد  رد،كـ  طلـب  خـدا  از... و ريـ وز صدر، شرح و داشت
 أْدَق : است ردهك دعا نيجانش را الؤواژة س شانياي دعاها

ُ
لْؤُس َتِو

َ
  .)۳۶ /طه( َوُم اَی َك

 شـود،  يمـ  آغـاز  »کلأسـ أي  نّـ إ هـمّ اللّ «بـا  نامعصومي  دعاها ازي  اريبس هكنيا
 ،اللّهّم لفظ با ابتدا بزرگواران   آن. باشد دعا با الؤس ةواژيي  معنا نشانة ارتباط  تواند مي
 نـد كن  مـي  مطـرح  را شيخـو  حاجـات  سـپس  خوانده، جامعش و اعظم اسم با را خدا

 بـه  و  باشـد  داشـته ي  مختلفـ  مراتب الؤس است نكممگرچه  . )۱۷: ۱۳۸۰ ،ينيخمموسوي  (
 اگـر  ١،اسـت ي  اله رضوان آن نيباالتر هك باشد مربوطي  اخرو ايي  ويدني  ها هخواست

 ضشيـ ف هكـ آن علـت  بـه  ن،يولئالمـس  ريـ خ باشـد،  داشـته  را الزم طيشـرا  ننـده ك الؤس
  .داد خواهد او به را مناسب پاسخ انتهاست، يب

  ندايي معنا دانيم
 راغـب  ؛۸/۷۷: ۱۴۱۰ ،يديفراه( است آن ظهور و صدا شدن بلند ،واژه نياي  معنا اصل
 مطـرح  خـدا  با ارتباط در واژه نياي  وقت .)۱۵/۳۱۶: ۱۴۱۴ منظور ابن ؛۱/۷۹۶: ۱۴۱۲اصفهاني،  

 را او هكـ  است دهبن دري  حالت انگريب دهد، يم سر ندا خودي  خدا باي  ا بنده و شود مي
 صوت صورت به است، طلب همانا هك اوي  درون حالت ودهد     سوق مي  خداي  سو به
 تكهال ازي  ناش ديشد اندوه اثر در نوح حضرت هك طور همان. شود يم اركآش

: داد سـر  نـدا  شـود،   مي محسوب اهلش از ردك يم تصور هك او نجاتي  برا فرزندش،
                                                        

 يبرسـان  رضـا  مقـام  شيآسا به مرا هك نمك  مي درخواست تو از؛  »کرضوان روح ِمني  لَنيتَن نأَ کلأَسأَ«. ١
  .)نيالمفتقر مناجات ،عشر خمسي دعا، مفاتيح الجنانقمي، (
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 ــ َّإن ِّبَر َالَقــَف ُهَّبــَر ٌحُ یَادَن أ ْنِمــ ِىنْابــ ِ
َ

ــدا ،اتيــآي برخــ در. )۴۵/ هــود( یِلــْه ــا ن  اســتجابت ب
 در ندا هك آنجا از. باشد   مي دعاي  نوع ندا هك است نشانة آن  نيا و است شده نيهمنش
 هكـ ي  سكـ  مانند خداوند لذا است،ي  قيحق طلبي  درون حالت ازي  ناش خدا با ارتباط

لـ اَنْبََْسـاَف ُلْبـَق ْنِمـ یَادَنـ ْذِ إاًحـَُو : نـد ك  مـي  اجابت را او ند،كي  قيحقي  دعا
َ

َف ُه
أَو ُاهَنـْیََّ

َ
 َنِمـ ُهَلـْه

ال ِبْرَکلْا
ْ

  .)۷۶/ اءيانب( ِميِظَع
 در اما ،است »طلب« لفهؤم نيتر مهم دعا،يي  معنا ةيتجز در گذشت هك طور همان

 .كرد لحاظ ديبا زين را »شدن اركآش« ةلفؤم طلب، بر عالوه هك گفت ديبا »ندا «مورد
 دعـا  مفهـوم ي  عنـ ي. دارديي  معنـا شـمول   ي  نوع ندا به نسبت واژة دعا ،  گريد عبارت به

 ؛۳۰: ۱۹۷۷ ،يعـسكر (  اسـت  تـر  عـام  نـدا  از انـد  ردهكـ  اشـاره  لغتعلماي   هك طور همان
  .ديآ  نميحساب به ندايي دعا هر اما دعاستيي ندا هربنابراين  ؛)۹۹: ۱۳۸۰ ،يريجزا

  هاستغاثيي معنا دانيم
 نآقـر  در .اسـت  اسـتغاثه  رد،يـ گ يمـ  قـرار  دعايي  ة معنا كشب در هكيي  ها هواژ ازي  كي

 :باشـد  داشـته  اسـتغاثه  او درگاه به هك راي  سك ندك  مي اجابت خداوند هك شده اشاره
 ْذِإ 

ْساَف مُْکَّبَر َونُثیِغَتْسَ
ي قـ يحق ةاسـتغاث  خـدا  درگـاه  به هكي  سكي  عني .)۹/ انفال( ْمُکـلَ َابََ

: بـود  خواهـد  اجابـت  شايـستة  خداونـد  ةوعـد طبـق    اسـت، ي  واقعي  داع چون اشته،د
 أ ِوىنُعْدُا

َْسَ
 اثيـ غ« خداونـد  ،دعاهـا  در هكـ  اسـت  دليـل  نيهمـ به  . )۶۰/ غافر( ْمُکلَ ْبِ

 دعـا ي  نيجانـش  محور در هكي  لماتك ازي  كي ،نيبنابرا. است شده خوانده» نيثيالمستغ
 قرار تيحما تحت وي  اري و نصرت طلبي  معن به ،غاثهاست. است استغاثه گرفته، قرار

 :۱۴۱۲ ، اصـفهاني  راغب غوث؛ ةماد /۴: تا  بي فارس، ابن( باشد  مي شدت وي  سخت هنگام گرفتن
 اگر چون ؛الزمة دعاست ،  خدا درگاه به استغاثه هك گفت توان ي مي لك طور به .)۶۱۷

. بـود  نخواهـد ي  قيحقي  داع و طالب ند،ينب خدا تيحما وي  اري ازمنِدين را خود انسان
 از ،نفس ةيكتز اثر در انسان  اندازه هري  عني ؛است يمراتبي  دارا استغاثه ،نآقر نظر از

 ازمنـد ين شتريـ ب را خـود  نـد، ك كدر بهتـر  را خـود  فقر و شده آزادي  نفساني  حجابها
  .نديب يم او تيحما تحت گرفتن قرار و خدا نصرت وي اري

ي ا اســتغاثه و نكــرده خــدا بــه روزيــاد  تّيــمن تعلّــ بــه ايــدن نيــا در هكــي افــراد
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 ردكـ  خواهنـد  استغاثه شوند،   آگاه مي  خود عجز و ضعفاز   هك امتيق در ،اند نداشته
ُملاَک ٍاءَِمبـ واُاثَغـُی واُثیِغَتْسَـ ْنِإ : رنـد يگ  نمـي  عـذاب  جزي  پاسخ ولي ال یِوْشَـ ِلْھـْ

ْ
؛ ۲۹/ كهـف ( َوهُجـُو

 درگـاه   بـه  را استغاثه ازي  مراتب ايدن نيا در هك هستندي  نامؤمن .)۱۳/۳۰۴: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا
 از فرزندشـان  مـان يا در هكـ  شـود   مي اشارهي  نيوالد به نآقر در هك چنان دارند، خدا
َاهللا ِانَثیِغَتْسَ اَُمه : خواهند  مي  ياري خدا ْآمن َكَلْیَو َّ َّإن ِ ِاهللا َدْعَو ِ  .)۱۸/۲۰۳ :؛ همان ۱۷/ احقاف( ٌّقَح َّ
 مـشاهده  مرتبـة خـود    نيتـر  يعـال  در خدا درگاه به استغاثه زين انمعصومن   ميا در
 مـن  کمكحي  ف فضحه ما حيوقب کعلمي  ف به وقع ما ميعظ من کب استغاث«: شود مي

 مرتكـب  كـه  بزرگـي ) گناهـان  (آن از؛  »تبعاتهـا  قامتأو فذهبت اتهالذّ دبرتأ ذنوب
 تـو  بـه  ،اسـت  رسـوايي  ةايـ م تـو  حكـم  بـه  كه زشتي كارهاي از و داني مي تو و شده

 بـر  گرفتاريهايـشان  و رفتـه  و گذشته آنها خوشي و لذات كه گناهاني نموده، استغاثه
  .)توبهي دعا :هيسجاد ةفيصح( است مانده جاي

 مـرتبط ي  هـا  هواژ ريسـا  از را استغاثه هكيي  معنا ةمؤلف،  شد مشاهده هك طور همان
  .باشد  ميتيحما وي اري طلب دكن يم جدا دعا با

  ابتهاليي معنا دانيم
در  ابتهـال . باشـد   مـي  »ابتهـال « ،اسـت  شـده  دعا نيجانش نآقر در هكي  گريواژة د 

 راغـب ( است شدن كمترو و نبودن نظر تحت و بودن رهاي  معنابه   »بهل« مادة   ازلغت  
 رهـا ( استرسـال ي  امعنـ  بـه ،  دعـا  در ابتهـال  .)۱/۳۳: ۱۳۶۰ ،يمصطفو ؛۱/۱۴۹: ۱۴۱۲ ،اصفهاني
 اركــ بــهي زمــان ،واژه نيــا .اســت آن در مبالغــه وي زار و تــضرع ،)تقــاتعلّ از شــدن

ي داعـ  همـان  مبتهـل  پـس . باشـد  همـراه  اخالص و تالش وشش،ك با دعا هك رود يم
 جـه ينتدر  . )۱/۱۴۹: ۱۴۱۲  اصفهاني، راغب ؛۱/۳۱۱: ۱۴۰۴ ،فارس ابن ؛۴/۵۴: ۱۴۱۰ ،يديفراه( است
. ندكآزاد قاتتعلّ از را خود هك رسد ي م ابتهال حالت به خدا با ارتباط دري  وقت انسان

ي الهـ  ريـ غ تعلقـات  از ديـ با نـد ك جلـب  را او توجه و بخواند را خدا هكنياي  براي  عني
 در ابتهـال  هكيي  معنا ةلفؤم آن پس. ندك طلب را شيخوي  خدا قتاًيحق و ابدييي  رها
 د،كنـ   يمـ  جـدا   قـرار دارد   دعـا يي  معنا ةحوز در هكي  واژگان ريسا از را خداوند برابر
ي حـالت  نيچنـ  بـا  بتوانـد ي  سكـ  اگـر ترديـد     يبـ . اسـت  »اهللا دونما  « ِكتر و زيرهاسا
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، چنان كه خداوند در آية مباهله اشـاره بـه           شد خواهد اجابت بخواند را پروردگارش
اءمک وأ : اين حالت دارد   اءنا و ْفقل تعالوا ندع أنباءنـا وأنبـاءمک و َ َ ََ َ َ َْ ُْ َُ َ َ ََ ـسَ ِـس ِ

َ َ ََ َْ ْ َُ ْ ْ َ َ ْ ُ عـل لعنـة َ تھـل  سکم مث  َسنا وأ َ َْ ََ ْ ْ َّْ َ َف ِ
َ ْ َ ُ َْ ُ ُ َُ ـَ ْـ َ

اهللا 
َ َ

ِ اذبنيَّ َ ا
ِ ِ لَک

ْ
 )۶۱/ آل عمران(.  

  تضرعيي معنا دانيم
 مُْکَّبـَر واُعْدُا : باشد  مي تضرع ،است شده نيهمنش دعا با نآقر در هكي  لماتك ازي  كي

 َال ُهَّنِإ ًةَیْفُخَو اًعُّرَضَت
ُ
ُمل ُّبِ ْ شة ير از عتضّر .)۶۳/ انعام( ًةَیْفُخَو اًعُّرَضَت ُهَونُعْدَت  ؛)۵۵/ اعراف( َنیِدَتْعا

 طلـب  معـرض  در را خـود  و شـدن  ذليـل  و خـوار  كـردن،  يفروتنـ  يمعنا به،  »ضرع«
: ۱۳۷۵ طريحـي،  ؛۲۲۱: ۱۴۱۴ منظـور،  ابـن  ؛۱/۲۶۹: ۱۴۱۰ ،يديفراه( باشد  مي دادن قرار حاجت

  .)۵۰۶ :۱۴۱۲ ،راغب ؛۴/۳۶۴
، يپـست  گـر يد طـرف  از و معبـود  عظمـت  طـرف  كي از خدا، با ارتباط در انسان

 وي  فروتنـ  احـساس ،  شـده  نرم خدا برابر در دلشبنابراين   ابد،ي يم را خود فقر و ذلت
 ريسـا  از را تضرع ةواژ هكيي معنا ةلفؤم آن گفت توان  مي،نيبنابرا. ندك  مي كوچكي

  .است »متيمال وي نرم «دكن مي متمايز دعايي معنا دانيمي ها هواژ
ي رو و انـسان  دل شـدن  نـرم ي بـرا ي عـامل را  هايسـخت  و التكمـش  هكـ ي  ا هيآ در
أ اَنْذَخـَأ  :اسـت  شده دعا نيجانش ،تضرع د،كن ي مي معرف خدا به آوردن

َ
الِب اَھـَلْه

ْ
أَب
ْ

 ِاءَّرَّالـضَو ِاءَسـ
ل
َ

ـ ْمُھَّلَع َ  انتكاسـت  بـا  ،دعـا  نيجانش عنوان به تضرع ،گري داي  هيدرآ. )۹۴/ اعراف( َونُعَّرَضَ
َْرِلـ اُاَکَتْسـا اَمـَف :  اسـت  شـده  نيهمنـش  باشـد،   مـي  خضوعي  امعن به هك

ِ
ـ اَمـَو ِّ َ  َونُعَّرَضَ

 تـا  رايـ ز ؛ديـ آ يمـ  شمار به دعا لوازم از عتضّر هك گفت توان  مي نيبنابرا .)۷۶/ منونؤم(
 اشـاره  گـر يد اي  هيآ. بود واهدنخي  قيحقي  داع و طالب نرسد، يدل نرم حالت به انسان
 در و ننـد ك اسـتفاده  فرصت نيا از توانند  نمي قلب، قساوت خاطر به فارك هك ندك مي
َْاءَج َالْوَلَف : ندارند تضّرع خدا درگاه به جهينت أَب ُ

ْ
ْوُلُق ْتَسَق ْنِکلََو واُعَّرَضَت اَنُس ُ ُ

 )۴۳/ انعام(.  
ْواذرک    :فرمايـد   مـي  اسـالم  پيامبر به بندگي آداب آموزش ديگر در  جاي در ُ ْ َ

ِربــك ىف
َ َّ ھــر مــن القــول بالغــدوَ سك تــضرعا وخیفــة ودون   ِّ َ َ َُ ُ َْ ْ

ِ ِ
ْ َ َ

ِ ِ
ْ ْ ا َ ُ ً َ

ِ ً ُّ َ َ
ِ ــ
ْ َ واآلصــال والَ َ َ

ِ
ن مــن الغــافلنيَ  َ

ِ ِ
َ ْ َ ِْ ُتکــ َ )اعــراف/ 

 را بلنـد   خـود  صـداي  آنكـه  بـي  تـرس،  و تـضرع  به خود دل در را پروردگارت ؛)۲۰۵
 را پروردگـار  يـاد  و ذكر آيه اين  در .مباش غافالن از و كن ياد شام و صبح هر كني،
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 دو هـر  آنگـاه  .آهـسته  و زبان به و ديگري  دل در يكي كرده است؛  تقسيم قسم  دو به
 بلكـه  نداده، قرار امر مورد را بلند صداي به ذكر اما ، است داده قرار امر مورد را قسم
 ايـن  خـاطر  بـه  بلكه است، آن نبودن ذكر اطرخ به نه اين و كرده است  اعراض آن از

 از روايتـي  معنـا  ايـن  دليـل . دارد منافـات  عبوديـت  ادب با ذكرگفتني چنين كه است
 هولنـاك  بياباني اصحاب به  با هنگام  شب جنگها از يكي در كهاست   خدا رسول
تكبيـر   بلنـد  صـداي  بـه  اصـحاب  از يكـي  بـود،  تاريك جا همه كه حالي در رسيدند
. غايـب  نـه  و اسـت  دور نـه  خوانيـد  مـي  شـما  كه را كسي آن: فرمود تحضر گفت،
 و تـضرع  حالـت  بـا  دل در خـدا  ذكر بر استمرار شود مي استفاده آيه از آنچه بنابراين
  .)۸/۳۸۴: ۱۴۱۷ طباطبايي،( است خوف
نيز حالت   پنهان و خلوت در انسان كه است قلبي ذكر حقيقي ذكر آيه، اين اساس بر

 خود را دريافته، مطيـع     بندگي شأن كسي چنين.  برابر خدا داشته باشد    تذلل و خواري در   
 ،ذكر خـدا   راستمرار ب  ضرورت علت بيان در مقام  ،بعد آيةدر  . شود  مي پروردگارش

َّإن  :است دهش ذكر جانشين عبادت واژة َالـذین ِ ِ
َّ

َعنـد  ْ
َربـك ِ ِّ َربون َال َ ُ

ِ ْعـن َـْسَتْک ِعبادتـه َ ِ َ ونه ِ ُو َُ ِّ ُـَس َ 
ول
َ َدون ُهَ ُ ُ ْ   .و دعاست عبادت ذكر همان كه است آن معناي به اين و )۲۰۶/ اعراف( َی

  اجابت و استجابتيي معنا دانيم
 .انـد  شـده  نيهمنش دعا با مختلف موارد در هك هستنديي  ها هواژ از استجابت و اجابت

 :۱۴۱۰ ،يديـ فراه( اسـت  ردنكـ  قطـع  و دنيـ بري  امعن به» جوب« ةشير از ،لمهك دو نيا
) معنـا  ا يـ  مـاده  در (نفـوذ  و خـرق  ،لمـه ك نيـ اي  معنا اصل .)۲/۲۸: ۱۳۷۵ ،يحيطر ؛۶/۱۹۲

 طـرف  در هكـ ي  طـور  بـه  ،اسـت  عمل با مقابله اي المك ردي  امعن به ،جواب. باشد مي
 از .)۲/۱۳۶: ۱۳۶۰ ،يمـصطفو ( نـد ك حـل  را لشكمـش  كرده،   نفوذ قلبش در و باشد ثرؤم

 نآقـر  نظـر  از هك شود  مي روشن شده نيهمنش اجابت با دعا آن در هكي  اتيآي  بررس
 بتوانـد  ردك اراده اگر تا باشد نظر و توجه صاحب اوالً هك بخواند راي  سك ديباي  داع
 دعـا  استجابت از تا باشدي  قدرت صاحب ديبا اًيثان و سازد متوجهي  داع به را خود نظر

ي اريـ  بـه  درقـا  و بـوده  شـعور  و كدر فاقـد  هكـ ي  سك خواندن نيبنابرا. نباشد ناتوان
 هكـ نيا علت بهي  ول باشد داشته را دعا صورت هرچند ست،ين دعا استجابت و رساندن
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 ُةَوْعَد ُهَل : ستيني  قيحقي  دعا ندارد، را فوق طيشرا
ْ الـَو ِّقَا

َّ
ـ َال ِهِونـُد ْنِمـ َونُعْدَیـ َنیِذ

َْسَ
 َونُبیِ

ِکباسط َّالِإ ٍءَْىشِب ْمَُهل ِ َ ِکفیه َ ْ
َّ إىل َ

َ
ِملاء ِ َ

ْ َلیبلغ ا ُ ْ َ ُفاه ِ َوما َ َهـو َ ِببالغـه ُ ِ ِ َ َومـا ِ ُدعـاء َ َ افرین ُ َا
ِ ِ َلکـ

َّإال ْ ٍضـالل ِىف ِ
َ َ
 ) در. )۱۴/ رعـد 

 دو اما ،ندارد دنينوشي  براي  آب هك شده هيتشبي  سك عمل به پرستان بت ارك ،هيآ نيا
 وجـود ي  آبـ  قـت يحق دري  ول ببرد، دهانش به تا ندك  مي دراز آب طرف به را دستش
 ريـ غ هكـ ي  سكي  دعا. رديگ  مي سرچشمهي  ا هودهيب پندار از شخص نيا عمل و ندارد
  .)۱۱/۳۱۷: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا( نداردي قتيحق شخص نيا مانند زين خواند  ميرا خدا

ْوُعْدَت ْنِإ  :است آمدهي  گرية د يآ در مْکَاءَعُد واُعَمْسَ َال ُ
ُ

لَو 
َ

/ فـاطر ( ْمُکـلَ اُاََْسـا اَمـ واُعـَِمس ْو
 راي  قـ يحق ازيي  ذاكـ ي  معبودهـا  صيتـشخ ي  ارهـا يمع ازي  كي نآقر ،قتيحق در .)۱۴

 اَمـ : كنـد   معرفي مـي   قتيحق فاقد و جهينت يب را ناافركي  دعا و داند يم دعا استجابت
 پرداختـه  احتجـاج  بـه  انكمـشر  بـا  مورد نيا در و   )۵۰/ غافر( ٍلَالَضـ ِىف َّالِإ َنیِرِافَکـلْا ُاءَعُد

ال َّنِإ : است
َّ

ِاهللا ِونُد ْنِم َونُعْدَت َنیِذ  أٌادَبِع َّ
َ

ْوُعْادَف ْمُکلُاَثْم َْسَیْلَف ُ
/ اعـراف ( َنيِقِادَصـ ُْمتْنُک ْنِإ ْمُکلَ واُبیِ

  .)۴۵ :۱۳۸۴ ،يفانيشر؛ ۱۹۴
 مـستجاب  را دعـا  خـدا  هكـ  اسـت  نيـ ا ديـ آ ميبر قرآن اتيآ از آنچه ،حال هر به
أ ِوىنُعـْدُا : القـ  زبـان  بـه  هچـ  و باشـد  حال زبان به چه ؛ندك مي

َْسـَ
 ؛)۶۰/ غـافر ( ْمُکـلَ ْبِ

 أ
ُ

 نجـا يا در دعاهـا  ازي  برخـ  اسـتجابت  عدمدليل   و )۱۸۶/ بقره( ِانَعـَد اَذِإ ِاعَّالد َةَوْعَد ُبیِج
  .شود  مياركآش
 واسـت    مخلوقـات  بـه  مربوط هم و خدا به مربوط هم ،استجابت هكآن گريتة د كن
 ريـ ز نمـودار  در تـوان  يمـ  را آنهـا  هكـ  دارد را خود به خصوصم استجابتيي  دعا هر

  :داد نشان
ْ : مخلوقاتي  نيوكت تجابتاس ← اخدي  نيوكت خواندن ْومکُعْدَیـ َمَ َْسَتـَف ُ

ِ َونُبیِ
ِْمـَ ِ 

  .)۵۲/ اسراء(
َْسَیــْلَف : بنــدهي عيتــشر اســتجابت ← خــداي عيتــشر خوانــدن

لَو ِىل واُبیِ
ْ
ل ِىب واُنــِمْؤُی

َ
 ْمُھــَّلَع

  .)۱۸۶/ بقره( َونُدُشْرَی
ْامکَتآ : خدا استجابت ← مخلوقاتي نيوكت خواندن أَس اَم ِّلُک ْنِم ُ

َ
ل
ْ
  .)۳۳/ ميابراه( ُوهُمُت

أ ِوىنُعْدُا : خدا استجابت ← حال زبان به انساني  عيتشر خواندن
َْسـَ

/ غافر( ْمُکـلَ ْبِ
۶۰(.  
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 ْنَّمـَأ : خـدا  تجابتاسـ  ← قلـب  زبان به انساني  عيتشر خواندن
ُ
ُملـ ُبیـِ ْ  ُاهَعـَد اَذِ إَّرَطْضا

  .)۶۲/ نمل( َوءُّالس ُفِشْکَیَو
حـا  : خـدا  اسـتجابت  ← قال زبان همراه قلب زبان به انساني  عيتشر خواندن ًو ُ  ْذِإَ

ْساَف ُلْبَق ْنِم یَادَن
ل اَنْبََ

َ
  .)۷۶/ اءيانب( ُه

  حمديي معنا دانيم
ْاَوْعـَد ُرِآخـ : است شده نيهمنش دعا با قرآن در هك تاسيي  ها هواژ از حمد أ ُ

َ
 ِن

ْ  ِِِّهللا ُدْمـَا
ال ِّبَر

ْ
ِاملَع

ال ِِِّهللا ُدْمََْا  ؛)۱۰/ ونسي( َنيَ
َّ

 ِىل َبَهَو یِذ
َ ـِإَو َلیِاعَْمسِ إَِربِکلْا َ لـ ِّىبَر َّنِإ َاقَْ

َ
 ِءاَعُّالـد ُعیِمَس

 قـرار  دعـا يي  ة معنـا  كشـب  در و   دارديي  معنـا  ارتبـاط  دعا باهمچنين حمد   . )۳۹/ ميابراه(
 ،يمـصطفو  ؛۲۵: ۱۴۱۲ راغـب، ( اسـت  حقي  ادا و فيتعر مدح،ي  معنا به،  حمد. رديگ يم

 و ثـواب  طلـب  منظـور  بـه  رايـ ز؛  انـد  دانـسته  دعا را ديتحم ،لغتعلماي  . )۳/۳۳۱: ۱۳۶۰
  .)۱۴/۲۵۷: ۱۴۱۴ ر،منظو ابن ؛۱/۱۴۱: ۱۳۷۵، يحيطر( شود  ميانجام خداوند از پاداش

 نيتحـس ر  خـو  در و ستهيـ شا را او هكـ  معناسـت ايـن    بـه  خـدا  برابـر  در بنـده  حمد
 شيخـو  پروردگـار  توجـه  جلب خواهان هكي  سك رايز ؛الزمة دعاست  حمد. ابدي مي

 راه نيـ ا در نـد، ك ادا حق او را     شتريب و  بشناسد بهتر را شيخوي  خدا  اندازه هر است،
 در بپردازنـد،  خـدا  نيتحس و فيتعر به  قدرهر خلوقاتمهرچند  . بود خواهد تر موفق
، حمـد  نـار ك در همواره بايد   رو نيهم از. ست ا محدود جهينت در و بوده خودشان حد
 آن نـار ك در حمد و ودش داده قرار اصل ديبا حيتسب هكبل ؛پرداخت نيز   خدا حيتسب به
ِ َِّْس : شود ركذ

 ،قـرآن  و سـت  ا خداونـد  فيتوص دحم هك آنجا از. )۳۹/ ق( َكِّبـَر ِدْمَ
:  اسـت  داده نـسبت  نيصمخلَـ  بـه  را آن و دانـسته  همنـزّ  واصفان فيتوص از را خداوند
 ــ ِاهللا َانَُْس ــِع َّالِإ ٭َونُفِص َی اَّمــَع َّ ِاهللا َادَب َّ ُ ِلــصاْمل

ــافات( َنيَ ــابرا .)۱۶۰ـ ۱۵۹/ ص ــط نيبن ــص فق  نيمخلَ
، نـد ك وصـف  را خـدا  هكـ  هرگونـه  مخلَص ريغ رايز؛  پردازند ب خدا حمد به توانند مي

 تينها يب به متصل و خدا صفات مظهر و اند شده خالص هك آنها اما .باشد يم محدود
 قيـ ال هكـ  ننـد ك اديـ ي  اوصاف به را خدا توانند يم و ستين محدود وصفشان باشند، مي
 هكـ  چنـان . )۷/۴۹: تـا   بـي  ،يبروسـو ي  حقـ  ؛۱/۳۲: ۱۴۱۷ ،ييطباطبـا ( اوسـت يي  ايـ برك تحسا

 ِلُقـ : خواند ميفرا  ي  الهي  ثنا و حمد به را اسالم امبريپ،  خداوند
ْ  ٌمَالَسـَو ِِِّهللا ُدْمـَا

َ َ 
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ال ِهِادَبِع
َّ

أ ٌْريَخ َُّهللاآ َىفَطْاص َنیِذ
َ

بـه دليـل آن     ي  الهـ  حمـد  از مرتبـه  نيـ ا هك )۵۹/ نمل( َونُکِرْشُـ اَّم
 اسالم امبريپ به   گريدي  اج در هك چنان است، شيستا ةستيشاي  ذات خدا هك است
 و ديتمج ،يستودن ذات و ثنا سزاوار معبوِد تنها عنوان به را خدا هكاست   شده هيتوص
 و اسـت  معبـود  به فقط توجه آن در رايز؛  باشد يم حمد نوع نيبرتر نيا و ندك ميتعظ

 ِلُقـ : بـس 
ْ الـ َِِّهللا ُدْمـَا

َّ
َی َْمل یِذ

ـَّ لـَو ْذِ
َ

لـ ْنُکـَی َْملَو اًد
َ

ُمل ِىف ٌكیِرَشـ ُه ْ لـ ْنُکـَی َْملَو ِكْلـا
َ

ٌّىلَو ُه  ُهِّْربَکـَو ِّلُّالـذ َنِمـ ِ
  .)۳/۲۳۶: ۱۴۱۵ ،يزيحوي عروس ؛۱۳/۱۰۸: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا؛ ۱۱۱/ اسراء( اًريِبْکَت

  حيتسبيي معنا دانيم
 و دارديي معنـا  ارتبـاط  آن بـا  ،داشـته  قرار دعايي ة معناكشب در هكيي ها هواژ ديگر  از
َدعـو : باشـد   مـي  حيتـسب  شده، نيهمنش دعا با نآقر در ْ ْاَ َ اَیھـِف ُ ْ َانكُسـ َّاللھـم َ ُ یـ َّ ْو ُ ُ َّ ِ

َ َسـال اَیھـِف َ  ٌمَ
ُوآخر ِ َدعو َ ْ ْاَ ِأن ُ

َ
ُمد  َْ ْ ِّرب َِِّهللا ا َالع َ

ْ
ِامل
ـ ( َنيَ ، دعـا ي  معنـا  بهتـر  كدري  بـرا بنـابراين،    .)۱۰/ ونسي

  .شود پرداخته آني قرآني اربردهاك و حيتسبي معنا بهي كاند هك استي ضرور
 ايـ  آب در شدن شناور و عيسر تكحر آني  معنا اصل هكاست   »سبح «از حيتسب

خـدا را    هكـ ي  فـرد ي  عنـ ي .)۳۹۲: ۱۴۱۲ ، اصفهاني راغب ؛۳/۱۵۱: ۱۴۱۰ ،يديفراه( باشد يم هوا
 ضـعف  ةنقطـ  و انحـراف  بـدون ي  عني. است شده شناور خدا هيتنز در،  ندك يم حيتسب
 هيـ تنز ،نيبنـابرا  .)۵/۲۲: ۱۳۶۰ ،يمصطفو( داند  مي همنزّي  نقص هر از را حق و كند  ي م ريس

يي معنـا  دانيـ م در موجودي  ها هواژ ريسا از را حيتسب هكاست  يي  معنا ةلفؤم آن خدا،
 توجـه،  جلـب ي  براي  قيحقي  داع رايز ؛دعاست الزم شرط حيتسب. سازد يم جدا دعا،

 داشـته  خـدا ي  سو بهي  تكحر هكاين جمله از ،آورد فراهم خود در را الزم طيشرا ديبا
  .دورباشد بهي ضعف و نقص هر از هك باشد

أ ِىل ُونُکـَی اَمـ َكَانَُْسـ : ديـ فرما  مـي  خدا با ارتباط در يسيع حضرت هك چنان
َ

 ْن
أ
َ

ل اَم َولُق
َ
 هكـ ي  بنـدگ  و تيـ عبود روح ،حيتـسب  دري  لـ ك طـور  به .)۱۱۶/ مائده( ٍّقَـِ ِىل َسْی
 هك آنجا از .)۶/۲۴۱: ۱۴۱۷ ،ييطباطبا( باشد ي مي متجلّ است، حق اثبات و خودي  نف همانا
 حيتـسب  هكـ  گفت ديبا لذا،  باشد داشته وجود ديباي  بندگ اظهار نيا خدا با ارتباط در
  .دعاست انكار از

 اَّمـَلَف : ندك  مي يموس حضرت حيتسب از تياكحي  گرية د يآ
 ُهُّبـَر یَّلـََ

 ُهَلـَعَج ِلَبـلَِلْ
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 أاَّمــَلَف اًقِعَصــ َوُمــ َّرَخــَو ًّاکَد
َ

ــ َكَانَُْســ َالَقــ َاقَفــ ْ لِإ ُتُ
َ

أَو َكْیــ
َ

 أاَنــ
َ

ُملــ ُلَّو ْ ي نيهمنــش از .)۱۴۳/ اعــراف( َنيِنِمْؤا
 خـدا  بـه  انـسان  مـان يا مراتـب  چـه  هر هك ميابي يدرم اين آيه    در مانيا و توبه ح،يتسب
 هيـ آ ايـن    در هكـ  چنـان . شـد  خواهـد  افـزوده  انابـة او   و حيتـسب  مراتب بر باشد، شتريب

 خـدا  حيتـسب  بـه  معرفـت،  شيافـزا  وي  الهـ  مشاهدة جمال  از پس يموس حضرت
 در فقـط  باشـد،  معرفت ازي  ناش هكي  حيتسب اً،ممسلّ. ردك انابه او درگاه به و پرداخت

يعنـي   .پرداخـت  خـدا  حيتسب به ديبا هم قلب در و عمل در هكبل ،ستين مرحلة گفتار 
 منـزه  ستيـ ناو   قيـ ال آنچـه  و   يزشـت  و نقـص  از را زبان، خداوند    در بايد   تنها نه بنده

 هكـ  قلب در وهد  ند انجام زين ستين او قدس ساحت ةستيشا هكرا  ي  عمل هكبل بدارد،
 شـود   مـي  حاصـل  فنـا  مراحـل ي  طـ  بـا  امـر  نيـ ا هك ندهد راه را او جز خداست، ةخان

  .)۵/۴۸: ۱۳۷۷ ،يمطهر ؛۹/۱۷۷: ۱۴۰۸ ،يگناباد(
َ : دارد وجـود ي  نيهمنـش  لكـ تو و حيتـسب  نيب ،قرآن اتيآ در  ْلَّکـَ

َ َ 
ْ الـ ِّیَـا

َّ
 َال یِذ

ِ َِّْسَو ُوتَُمي
ِْمَ ي سكـ  تا هك است دهندة آن  نشان نيا و )۵۸/ فرقان( اًريِبَخ ِهِادَبِع ِبُُذِب َىفَکَو ِ

 بـه  تنهـا  توانـد  ي مـي  سك رايز ؛بود نخواهد لكتو صاحب ند،كن حيتسب را خدا قتاًيحق
 خـدا  از ريـ غ سكـ  همه و زيچ همه از هك واگذارد او به را امورش و ندك اعتماد خدا
 بتـوان  تـا  نمودي  خال خدا ريغ از را دل ،حيتسب بابنابراين بايد   . گردد منقطع و وسيمأ
  .داشت لكتو او به

 ِْربْاصـَف : مانند ،است آمده حيتسب نارك در صبر ةواژنيز   اتيآي  برخ در
َ ولـَُ اَمـ َ

ُ
 َون

ِ َِّْسَو
 اظهـار  از نفـس  داشـتن  بـاز  بـه معنـاي      صـبر  هكـ نيا بـه  توجه با. )۳۹/ ق( َكِّبَر ِدْمَ

 را صـبر  ،اخـالق ي  علمـا  و )۲/۱۰۰۴: ۱۳۶۸ ،يجوهر ؛۲/۱۰۰۴: ۱۳۷۵ ،يحيطر( اسـت ي  تاب يب
ي نيهمنش ازبنابراين  ،)۳/۲۸۰: ۱۳۸۵ ،ينراق( اند دانسته نفس نترلكبراي  قلب دري استقامت

 دارد ازيـ ن صـبر ي  بـرا  انسان هكي  قوت و روين آن هك شود  مي گرفته جهينت حيتسب با آن
 شتريـ ب خـود ي  قلبـ  حيتسببراي   انسان چه هري  عني. شود سبكي  اله حيتسب راه از ديبا

  .بود خواهد شتريب نفس نظام نترلكي براقدرتش  ند،ك تالش
ِاهللا َدْعَو َّنِ إِْربْاصَف ة  يآ در تغفاراس با حيتسبي  نيهمنش ازهمچنين    َِّْسـَو َكِبْنَذِل ْرِفْغَتْاسَو ٌّقَح َّ

ِ
 بـا و بايـد     اسـت ي  قـ يحق حيتـسب  مـانع گنـاه    هكـ  شود  مي مشخص )۵۵/ غافر( َكِّبـَر ِدْمَ

 معنـا  نيـ ا و شـود  مشغول خدا حيتسب به قتاًيحق بنده اگر. شود برداشته انيم از استغفار
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 آن باشـد، ي  ضـعف  هـر  از دور به ديبا خداي  سو به تشكحر هك دكن سوخر قلبش در
  .ديآ يبرم استغفار مقام در دائم هك استهنگام 

  استغفاريي معنا دانيم
 ارتبـاط   با آن  ينوع به و رددا قرار دعايي  ة معنا كشب در هك استيي  ها هواژ از استغفار

: ۱۴۰۴ فـارس،  ابـن ( اسـت  ستر و پوشاندني  معنا به» غفر«شة  ير از استغفار. دارديي  معنا
 راغــب و باشــد يمــ خــدا از مغفــرت و عفــو درخواســت ،آني قرآنــي معنــا. )۴/۳۸۵

 خداونـد  .)۱/۶۰۹: ۱۴۱۲( اسـت  ردهكـ  اضافه آن به زين را» عمل و زبان با« ديقاصفهاني  
ىلِإ واُعِارَسـ : اسـت  فرمـوده  بيترغي  اله مغفرت ازي  مند بهره به را بندگانش قرآن در

َ
 

ْمن  ٍةَرِفْغَم   .)۱۳۳/ عمران آل( مُْکِّبَرِ
 از رايـ ز ؛ديـ آ  مي حساب به زين دعاها ريمقدمة سا  دعاست،ي  نوع هكنيابا   ،استغفار

 توجـه  جلـب  بـراي    دعـا . باشـد  داشـته  وجود ديباي  داعي  برا هك استي  طيشرا جمله
. دشـو  فراهم ديباي  داع شخصي  برا نة الزم يزم،  امر نيا بهي  دسترسي  برا و خداست

 گنـاه  رايـ ز ؛اسـت  انـسان  دل از گناهان و خطا آثار رفتن نيب ازها،    زمينه نيجملة ا  از
ْبـل  َّالَکـ : ندك يم جاديا خدا با ارتباطي  برا قلب دري  مانع  َانَرَ

َ ْوُلـُق َ
ِ  ٭َونُبِسْکـَی اُاَک اَمـ ِ

ِ إَّالَک
ْ ُ َْر ْنَع َّ

ِ
ِّ ْ ْ ٍذِئَمَ َ ـحملَ : ردكـ  برطرف استغفاريد با   با را مانع نيا و )۱۵ ـ۱۴/ نيمطفف( َنُوُ

 اًارَّفَغ َناَک ُهَّنِإ مُْکَّبَر واُرِفْغَتْسِا )۱۰/ نوح(.  
 نظــر جلــب قيــتوف بنــده ،آن بــدون هكــ دعاســت الزم شــرط اســتغفار ،نيبنــابرا
 ،خـدا  شيايـ ن هنگـام : فرمايد  مي صادق امام هك چنان. ندك ينم دايپ را پروردگار

 در ايـ انب از هكـ يي  دعاها دراستغفار،   نيهمچن .)۱۸۰: ۱۴۰۷ ،يحل( نمود استغفار ديبا
أ اَنـْمَلَظ اَّنَبـَر : دارده  ژيـ و يگـاه يجا ،شـده  نقـل  قرآن

ـَْ ل ْرِفـْغَت َْمل ْنِإَو اَنَسُ
َ

 َنِمـ َّنَونُکـَنلَ اَنـَْمحْرَتَو اَنـ
ْ ْ َنيِنِمْؤُمـلِْلَو َّیَدِالـَوِلَو ِىل ْرِفـْاغ اَّنَبـَر  )۲۸/ نوح( َّیَدِالـَوِلَو ِىل ْرِفْاغ ِّبَر  ؛)۲۳/ اعراف( َنیِرِاسَا ـَ َمَ  ُومُ
ْ ألَو ِىل ْرِفْاغ ِّبَر َالَق  ؛)۴۰/ ميابراه( ُابَسِا

َ
  .)۱۵۱/ اعراف( یِخِ

نـشانة  كـه    است استغفار با »رب« ةواژي  نيهمنش انبياي الهي،    استغفار درمهم   ةتكن
 توجـه  پروردگـار  ازي  صـفت  به ابتدا در آنهاي  عني. است »رب« اسم به آنها ةژيو توجه

ي بـرا ي  بـاب  فـتح  واقـع  در و سـازد   مـي  مـرتبط ،  دادهي  آشت خدا با را بنده هك اند ردهك



  

سعة
تو

 
دعا

يي 
معنا

 در 
آن

قر
/ 

هش
پژو

ها

۶۷  

 مغفـرت  نيازمنـد    را خـود  ابتـدا  ،راه نيـ ا در وسـت   خدا به خود نفس پرورش سپردن
  .بپوشاند را شانيهاياستك تا ننديب ي مياله

 داللـت  امـر  نيـ او   دعاهاسـت  نيا دري  اله ياسما ازي  برخي  نيهمنش،  گريد ةتكن
 شانيـ دعا بـا  هكـ  خداونـد  ياسما ازي  برخ به خودي  دعاها در ايانب هك اين بردارد  

ي برا. اند بوده تيموقع آن در اسم آن ظهور  و خواهان  اند ردهك اشاره ،مناسبت داشته 
ألَو ِىل ْرِفـْغا ِّبَر : خودي  دعا نيا در يموس حضرت نمونه

َ
وأ یِخـِ

َ أَو َكِتـَْمحَر ِىف اَنـْلِخْدَ
َ

 َتْنـ
أ
َ

ِامحَّالـر ُمَحـْر  داشـته  نـان ياطم ديـ با استغفار هنگام در بنده هك داشته توجه )۱۵۱/ اعراف( َنيِ
 اسـت  همه از تر مهربان و دارد واسعه رحمت هك گرفته قراري  مقام مقابل در هك باشد

 اَنـُّیِلَو َتْنَأ : ندك  مي عرض گريدي  جا در و پوشاند يم را بندگانش گناهان هك اوست و
ل ْرِفْاغَف

َ
أَو اَنَْمحْارَو اَن

َ
ال ُْريَخـ َتْنـ

ْ
 اعـالم  يموسـ  حـضرت  ،هيـ آ نيـ ا در .)۱۵۵/ اعـراف ( َنیِرِافَغـ

 و رحمـت  ازمنـد ين رايش  خـو  و دادهر  قـرا ي  الهـ  تيـ وال تحـت  راد  خـو  هكـ  ندك مي
 شيهاياسـت ك پوشـاندن ي  بـرا  را   خـدا  از بـاالتر ي  مقـام  چيهـ  و دانـد  ي مـي  اله مغفرت

  .شناسد نمي
 و انـد  ردهكـ  اسـتغفار  عـصمت،  مقام رغم يعل ي الهي، ايانب هكاست   آنمهم   ةتكن
: فرمايـد    مـي  اسـتغفار  بـه  امـر سـت،   ايانب اشـرف  هكـ را   رمكـ ا امبريپ خداوندي  حت
 َِّْسَو َكِبْنَذِل ْرِفْغَتْاسَو ِ

 و گنـاه  ابكارت موارد به منحصر استغفاري  عني .)۵۵/ غافر( َكِّبَر ِدْمَ
 سـبب  هك باشدي  ا  هشائب نيتر كوچك شامل تواند  مي هكبل ،ستيني  اول كتري  حت اي

 استغفارشـان  انـد،  بـوده  انقطاع مالك خواهان چون انبياي الهي  .شود  مي خدا ازي  دور
 و نـد ك جـاد يا قلبـشان  دري  دورتكـ  آن، مباحات وي  زندگ مبادا هك بوده دليل نيابه  
، مـورد  نيـ ا دري  برخ .)۱۰/۱۴۲: تا  بي ،يطوس( آورد وجود به خدا با ارتباطشان دري  خلل
 نفـس تعلّـق   ي  عنـ ي ؛ستيـ ن لطـف  ازي  خال هك اند برده ارك به را »السّر اضطراب «ريتعب
 آب بـه ي  مـاه  وابـستگي    ماننـد  حـق،  به توجه شدت به خدا به سبب       انبيا كمبار
 غافـل  اسـت، ي  مـاه  اضـطراب  موجـب  ،آب ازي  مـاه  ييجـدا  هك طور همان و است
ي ملكـ ( اسـت  شانيا اضطراب موجب  نيز مباحات بهه سبب اشتغال    ب خدا از آنها شدن

  .)۴۳۴: ۱۳۷۷ ،يالنيگ ؛ ۶۸: ۱۴۰۵ ،يزيتبر
 اسـتغفار  در هكتوان فهميد     يادشده مي ة  يآ در حيتسب و حمد استغفار،ي  نيهمنشاز  
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ي بد و نقص هر از هك رديگ  مي صورتيي  خدا از مغفرت طلب هك داشت توجه ديبا
 نقص چيه اوي  سو به كسلو و ريس در لذا ؛اوست مخصوص ثنا و حمد و استمنزّه  

 را تيـ عبود حـق  تواند  نمي رگزه ،است نقص سراپا هكي  ا بنده و نيست   رواي  ضعف و
  .بپوشاند رااو ي ضعفها مغفرتش با خود خداوند، هكنيا مگر ،آورد جا به

  گيري جهينت
 دارنـد،  قـرار  آنيي  ة معنـا  كشـب  در هكـ يي  ها هواژ ريسا با دعايي  معنا ونديپ به توجه با

  :ردكي بند ميتقس نيچن را خدا با انسان ارتباطو  دعا توان مي
 را او ،خالـصانه  عبـادت به وسـيلة     بندة خدا ي  عني ؛حال زبان به خدا خواندن )الف

 و خـدا  جـز  ،دعـا  نـوع  نيـ ا رد. باشـد  داشـته  اوي  سـو  بـه ي  املكتي  ريس و ندك طلب
 در طلـب  و عبـادت  ماننـد يي  ها هواژ وجود. ندارد وجودي  گريد مطلوب ،او تيرضا

  :دعاستي برا معنا نيا وجود بري ليدل ،دعايي معنا دانيم
 و عابـد  همـان ي  داعـ  ،نيبنابرا. است شده دعا نيجانش عبادت ،اتيآي  برخ در .۱
 در  قـرآن  هك داردي  متفاوت مراتب انسانها تيعبود مقام البته.  است معبود همان مدعو

ي اتيـ آة  همـ  ،اسـاس  نيا بر. ديفرما ي مي معرف الگو عنوان به راي الهي   ايانب اين مورد، 
 به درآمدن و حال زبان به خدا خواندن انگريبي  نوع به وباشد    ايشان مي  به مربوط هك

  .باشد  ميبحث نيا به مربوط است، تيعبود مقام
 مفهوم به ،خدا خواندن هكاست، به اين معنا      شده عبادت و دعا نيجانش طلب، .۲
  .است درآمدن تيعبود مقام به و او ردنك طلب
 از دعـا،  نـوع  نيـ ا در بنده هك است قلب زبان به خدا خواندن دعا، گريد نوع) ب

 حاجت رفع قصد به را او توجه وكند     مي خدا به رو اخالص با همراه و اضطراري  رو
 و نـدارد ي  گـاه يجا نآقر در قلب، توجه بدون و   قال زبان به ي لفظي دعا اما .طلبد مي
يي معنـا  دانيـ م در هكـ يي  هـا  هواژي  بررس از،  امر نيا. نيست بخشاثر وي  قيحقي  دعا
  :است مشهود امالًك آنها از دامك هر ةژيويي لفة معناؤم به توجه و دارد قرار دعا

 دعـا،  الزم شـرط  هكـ يـد   تـوان فهم    مـي  دعـا  بـا  اضطرار و اخالصي  نيهمنش از .۱
 انسان هك همي  موارد در .شودي  جار زبان بر لزوماً هكنيا نه ،است اضطرار و اخالص
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 بـه  خـود  در را الزمي  قلبـ  طيشـرا  ديـ با خوانـد،  يم را شيخوي  خدا الفاظ، قالب در
 قالـب  در هكـ  جهـت  آن از را دعـا  نيا ،يموارد در قرآن و آورد فراهمي  داع عنوان
  .است خوانده »ندا« ،شود مي اركآش صوت
 ديـ با دعـا  هكـ  معناسـت  بـدان  نيـ ا و اسـت  شده دعا نيجانش استغاثه ،قرآن در .۲
 نـد، ينب خدا تيحما وي  اري به ازمندين قلباً را خود انسان اگر چون. باشد استغاثه همراه
  .بود نخواهدي قيحقي داع و طالب
 را خدا هكنياي  برا ساناني  عني. است شده دعا نيجانش ابتهال قرآن ازي  ا هيآ در .۳

ي خـدا  قتاًيحق و ابدييي  رهاي  اله ريغ تعلقات از ديبا،  ندك جلب را او توجه و بخواند
  .شود اجابت تا ندك طلب را شيخو

 ؛ديـ آ يمـ  شـمار  به دعا لوازم از تضرع هكدهد    ن مي نشا دعا با تضرعي  نيهمنش .۴
 ،نـد كن خـدا  برابر دري  خوار و ذلت احساس و نرسد دلي  نرم حالت به انسان تا رايز

  .بود نخواهدي قيحقي داع و طالب
 و داشـ بي قلبـ ي آمـادگ  همراه ديبا دعا هك ست انشانة آن  دعا با حمدي  نيهمنش . ۵
 ازي  ا مرتبـه  نآقر در. پرداختي  اله حمد به ديبا خدا با حيصح ارتباطي  برقراري  برا

 خاطر به خداوند و دكن  مي كينزد ركشي  معنا به را آن هك شود  مي افتيي  اله حمد
ي الهـ  حمد از گريمرتبة د . شود  مي مدح ،است فرموده عطا بندگانش به هكيي  نعمتها

 حمـد  نـوع  نيبرتـر  نيـ ا هكـ  اسـت  شيسـتا  ةستيـ شاي  ذات خدا هك است جهت آن از
  .بس و است معبود به فقط توجه آن در رايز؛ باشد يم

لـزوم   بـر  يگـر يد ليدل ايانب حيتسب به اشارة قرآن  و حيتسب با دعاي  نيهمنش . ۶
 هـر  از هكـ  خداسـت ي  سـو  بـه ي  تكحر حيتسب. ستخدا با ارتباطي  براآمادگي قلبي   

  .دعاست انكار از حيتسب هك گفت ديبا لذا باشد، يم دور بهي ضعف و نقص
 هكـ  اسـت  نيـ نـشانة ا   نـد، پرداخت  مي استغفار به خودي  دعاها در امبرانيپ هكنيا .۷
  دل  صـفحة  از گناهـان  و خطا آثار و شود فراهم ديابي  قلب طيشراي  قيحقي  دعاي  برا
 گرانيد به ميتعلي  برا فقط نه ،عصمت مقام وجود با انبيا استغفار البته. شود كپا

  .باشد انقطاع مالك به دنيرس به مربوط تواند  ميهكبل است،
ي قلبـ  وي  جنبـة لفظـ    از فقـط  دعـا بر آنچه متعارف است كـه        عالوه ،يلك طور به
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 بر عالوه هك شود  مي مشخص قرآن در معناشناسانة دعا ي  بررس از ،باشد   مي نظر مورد
 بـه  هكـ  دارد وجـود  حـال  زبـان  بـه  خـدا  خواندن ازي  تر يمرتبة عال  ،شده  اشاره موارد
 و خوانـد   مـي  را خـدا  وجـودش ي  تمام با بنده و است تيعبود مراحل پيمودني  معنا

 معبودش توجه قتاًيحق تواند  مي هك است صورت نيا به و ندك ميسير   را قرب مراحل
  .ندك جلب خود به را
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  شناسي كتاب
  .هيسجاد ةفيصح .۱
  .ق ۱۴۲۲ ،يالعرب التراث اءياح دار روت،يب ،يعرب ابن ريتفس محمد، نيالد يمح ،يعرب ابن .۲
 االعـالم  یتبـ كم جـا،  يبـ  هـارون،  محمـد  عبدالـسالم  قيـ حقت ،اللغـه  سييمقا معجم ،حمدا فارس، ابن .۳

  .تا ، بيياالسالم
  .ق ۱۴۱۰ ر،كالف دار روت،يب ،العرب لسان رم،كم بن محمد منظور، ناب .۴
  .ش ۱۳۶۱ مسلمان، زنان نهضت تهران، ،العرفان مخزن نصرت، ن،يام .۵
  .ش ۱۳۶۱ قلم، تهران، آرام، احمدترجمة  ،قرآن در انسان و خدا و،كيهيتوش زوتسو،يا .۶
  .ش ۱۳۶۰ قلم، ،تهران ،يا هبدر دونيفرترجمة  ،قرآن دري اخالق ميمفاهيي معنا ساختمان ،همو .۷
  .ش ۱۳۷۰ ،يهد تهران، ،يمحمد ديمجترجمة  ،يشناس نشانه عناصر روالن، بارت، .۸
  .ق ۱۴۱۸ ،يالعرب التراث احياء داربيروت،  ،التأويل سرارا و التنزيل نوارا عمر، بن عبداهللا ،يبيضاو .۹
  .ش ۱۳۸۰ ه،يالعلم تبكال دار نجف، ،اللغات فروق ن،ينورالد ،يريجزا  .۱۰
  .ش ۱۳۶۸ ،يريام تهران، ،الصحاح حماد، بن لياسماع ،يجوهر  .۱۱
ـ  یعيالـش  لئوسا حسن، بن محمد ،يعامل حّر  .۱۲  قيـ تحقچـاپ پـنجم،      ،عهيالـشر مـسائل    ليتحـص ي  ال

  .ق ۱۴۰۲ ،يالعرب التراث اءياح دار روت،يب ،يرازيشي ربان ميعبدالرح
  .ش ۱۳۸۵ م،يم الم الف قم، ،مذكور و ذاكر و ذكر در نوري عل نورحسن،  ،يآمل زاده حسن  .۱۳
  .تا يب الفكر، داربيروت،  ،البيان روح تفسير اسماعيل، ،يبروسو يحق  .۱۴
  .ق ۱۴۰۷ ،ياالسالم تابكال دار قم، ،يالساع نجاح وي الداع یعّد ، بن فهداحمد ،يحل  .۱۵
  .ق ۱۴۱۲ ه،يالشام العلم دار روت،يب ،القرآن بيغري ف المفردات محمد، بن نيحس ،ياصفهان راغب  .۱۶
 دانـشگاهي،  نـشر  مركـز  تهران، ،يپورجواد نصراهللاترجمة   ،التفسير حقائق حسين، بن محمد لمي،س  .۱۷

  .ش ۱۳۶۹
  . ش۱۳۸۴ تابستان ،۱۵ ةشمار ،ينيد شةياند ،»هيادع در ديتوحي تجلّ« محمد، ،يفانيشر  .۱۸
  .ش ۱۳۸۷ مهر، ةسور تهران، سوم، چاپ ،يمعناشناس بري درآمد ورش،ك ،يصفو  .۱۹
 وابسته  ياسالم انتشارات دفتر ،قمچاپ پنجم،    ،القرآن ريتفسي  ف زانيالم ن،يدحسدمحميس ،ييطباطبا  .۲۰

  .ش ۱۳۷۲ ة قم،يحوزة علم نيجامعة مدرس به
 ةحـوز  مـديريت  و تهـران  دانـشگاه  تهران، انتشارات  ،الجوامع جوامع تفسير حسن، بن فضل ،يطبرس  .۲۱

  . ش۱۳۷۷ قم، ةعلمي
  .ش ۱۳۷۵ ،يمرتضوي تابفروشك تهران، سوم، چاپ ،نيالبحر مجمع ن،يفخرالد ،يحيطر  .۲۲
  .تا ، بييالعرب التراث احياء دار بيروت، ،القرآن تفسير في التبيان حسن، بن محمد ،يطوس  .۲۳
  .ق ۱۴۱۵ اسماعيليان، قم، ،الثقلين نور تفسير جمعه، بن يعل عبد ،يحويز يعروس  .۲۴
  .م ۱۹۷۷ ده،يالجد فاقاآل دار روت،يب ،اللغهي ف الفروق ابوهالل، ،يركعس  .۲۵
  .ق ۱۴۱۰ هجرت، قم، دوم، چاپ ،العين كتاب احمد، بن خليل ،يفراهيد  .۲۶
  .ش ۱۳۹۰ ،ياسالم ةشياند و فرهنگ پژوهشگاهتهران،  ،قرآني شناختي معناشناس رضا،يعل ا،ين يقائم  .۲۷
  .الجنان حيمفاتقمي، عباس،   .۲۸
  .ق ۱۳۸۸ ه،ياالسالم تبكال دار تهران، ،يكاف اصول عقوب،ي بن محمد ،ينيلك  .۲۹
  .ق ۱۴۰۸ علمي،بيروت، ا ،هالعباد مقامات في یالسعاد بيان تفسير محمد، سلطان ،يگناباد  .۳۰
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  .ش ۱۳۷۷ حق، پيامتهران،  ،عهيالشر مصباح شرح عبدالرزاق، ،يالنيگ  .۳۱
  .ق ۱۴۰۳ الوفاء، بيروت، ،بحاراالنوار محمدباقر، مجلسي،  .۳۲
  .ش ۱۳۸۵ مشهد،ي فردوس شگاهدان مشهد، ،يديس نيدحسيسترجمة  ،يمعناشناس احمد، عمر، مختار  .۳۳
 تـاب، ك نـشر  و ترجمـه  بنگـاه  تهـران،  ،ميالكـر  القـرآن  كلمـات ي  ف قيالتحق حـسن، سيد ،يمصطفو  .۳۴

  .ش ۱۳۶۰
  .ش ۱۳۷۷ صدرا، قم، سوم، چاپ ،قرآن باي يآشنا ،يمرتض ،يمطهر  .۳۵
  .ش ۱۳۷۴ ،هسالمياال الكتب دارتهران،  ،نمونه تفسير ناصر، شيرازي، ارمكم  .۳۶
  . ق۱۴۰۵، بيروت، مؤسسی االعلمي للمطبوعات، اسرار الصالیميرزا جواد،  ملكي تبريزي،  .۳۷
 ،ياشـان ك ضيفـ  جا، يب دوم، چاپ ،يفهر احمدترجمة   ،سحري  دعا شرح اهللا، روح ،ينيخم موسوي   .۳۸

  .ش ۱۳۸۰
  .ش  ، ۱۳۸۵محمد آل قائم ترجمة كريم فيضي، قم، ،السعادات جامع ،يمهد ،ينراق  .۳۹


