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 چکیده

دنبال معناشناسی به . است( زبانشناسی توصیفی و ساخت گرا) معناشناسی بخشی از زبانشناسی امروزی
اثر را به عنوان تولید  هنویسند، در واقع. مطالعه و بررسی شرایط تولید معنا و دریافت آن نزد خواننده است

كم بر آن می فرهنگ واژه و جهان ۀكند و در نگاهی نو به مطالع دستورزبانی و گرامری نگاه نمی . پردازد بینی حا
یان مستشرقان نظیر ایزوتسو و برخی از محققان اسالمی این روش در م. با علم تفسیر متفاوت است، از این رو

 . كار گرفته شده است به
به جانشینی و روابط همنشینی و  نمحورهای خرد و كال با رویکرد به پژوهش حاضر به كمک دانش معناشناسی

ر پاییۀ معنیای در اولین گام به بررسی معناشناسیی واژگیانی دعیا بی. پردازد در سه گام میدر قرآن كریم دعا  مفهوم
در دومیین . اسیت  عرب جاهلی در پیش از اسیالم پرداختیه  بینی و فرهنگ قومی جهان  وضعی و لغوی و مطالعۀ 

های مالزم دعا  و واژه، های متضاد واژه، معنا های هم واژه معناشناسی به شبکه،  دعا ۀگام برای رسیدن به معنای واژ 
آن های كلیدی و كیانونی  حلیل متنی دعا و تعریف دعا و بررسی واژهبه ت، در آخرین گام. در قرآن پرداخته است

 . پردازد در قرآن می
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 مقدمه

-4۷: 1385، الدینی مشیکا ( )زبانشناسی توصیفی و سیاخت گیرا) معناشناسی بخشی از زبانشناسی امروزی
 . روشی برای بررسی واژگان است (،6۷-65و  48

از جانی  ها  آن كه میان كلمات و جمالت آیات قرآن پیوستگی معنایی خاص برقرار است و تمام همان طور
میان مفردات آن نیز پیوندهای معنایی ویژه بر قرار اسیت  ، اند برای القای پیامی ویژه ترتی  یافته، خداوند حکیم

های  این ارتباط. یابد ه خاص خود را دارد و معنای خود را در ارتباط با سایر واژگان قرآن میبنابراین هر واژه جایگا
ایین پیژوهش . گرفتیه اسیت قیرار( خیدا وانسیان در قیرآن) ایزوتسو در كتاب، معنایی مورد توجه زبانشناس ژاپنی

دو  و با توجه به، گیرند قرار می معناییحوزۀ هایی كه با واژۀ دعا در یک  درصدد است با تحلیل ارتباط معنایی واژه
به تبیین جایگاه معنایی های ترادف، تضاد و تالزم،  بررسی شبکۀ معنای آن در گسترهمحور جانشینی و همنشینی 

 . آیات به زبان فارسی از ترجمه محمدمهدی فوالدوند استفاده شده است در بازگردان. دعا در قرآن بپردازد

 ادبیات نظری پژوهش .1

 ۀ پژوهشپیشین .1-1

توان  است كه از میان آن ها میسامان یافته پژوهش های زیادی و دیگر واژگان « دعا» ۀمعناشناسی واژ دربارۀ 
 :این موارد را برشمرد

 کتاب -الف
 تهران: ویهان.  ،1398 ،«جلوه های بالغی دعا در قرآن كریم»، رحیمی نوكانی كبری ،خاقانی اصفهانی  محمد -1

هیای  كنید سیپج جلوه ادبی آن بحث و گفتگو می مسایللغوی قرآن و معانی و بیان  مسایلدربارۀ این كتاب 
هیا  تا اعیاز بالغی را در انتخیاب الفیام مناسی  و معیانی آن نماید می ارایهآیات دعایی قرآن كریم را به مخاط  

 .روشن سازد
 مقاله -ب
دانشیگاه علیوم ، ف)لنامه آموزه های قرآنی، «معنایی دعا در قرآن ۀتوسع» ،ابوترابیان ۀاعظم پرچم و مستان -1

 . 1391بهار و تابستان ، 15، شمارۀ اسالمی رضوی
دعا با كلمات مرتبط با آن در  ۀمعناشناسی توصیفی در صدد تبیین ارتباط واژ  ۀنویسندگان در این مقاله به شیو 

 . باشد یقرآن كریم م
بهیار ، ف)لنامه تحقیقات جدید در علیوم انسیانی، «های بالغی دعا در قرآنجلوه »، كبری رحیمی نوكانی -2
 . 118-101صص ، 15، شمارۀ جدید ۀدور و  1398
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پیردازد و اعییاز بالغیی را در انتخیاب الفیام  یبه تبیین بالغت آیات دعایی در قرآن م نویسنده در این مقاله
 داند. میمناس  و معانی جال  

كتراشانی و ابراهیم فالح ۀفاطم -3 بررسی شبکه معنایی ح  در پرتو واژگان جانشیین و متقابیل »، قربانی ال
  .103-81 صص، 14ۀ شمار ، چهارم ۀدور ، 1398تابستان ، ف)لنامه مطالعات ادبی متون اسالمی« در قرآن

گیر به كل متن قرآن كریم و هستند در این مقاله در صدد  گاننویسند  ی شیبکۀ معنیای ربا ذككه با نگرشی فرا
 . دنبه تحلیل و بازیابی معنا ح  بپرداز 

ف)یلنامه مطالعیات ادبیی « معنا شناسی لغو از منظیر قیرآن كیریم»، ن)یری خلیلی ۀابراهیم فالح و صدیق -4
 ، 95-69صص ، 11ۀ شمار ، سوم ۀدور ، 139۷یز یپا، متون اسالمی

لغو بیه شییوه معناشناسیی توصییفی و بیا  ۀدر این مقاله با هدف بررسی و تبیین جایگاه معنایی واژ  گاننویسند 
 . اند پرداختهی آن از دیدگاه قرآن كریم شبکۀ معنایچنین  ملغو و هواژۀ ای به معناشناسی  هروش كتابخان

 معنیا شناسیی، گرفتیه اسیتانیام دعا  دربارۀاما هیچ یک از پژوهش های یاد شده یا دیگر پژوهش هایی كه 
جانشینی  و شبکۀ معنایی دربر گیرندۀ تیرادف، تضیاد و و  ، رابطۀ همنشینیمحورهای خرد و كالن این واژه را در

ن است آدر ، اند  بنابراین امتیاز این پژوهش از دیگر آثار محققان قرآنی در زمینه معناشناسی هبررسی نکرد تالزم
 . پردازد معناشناسی دعا در قرآن میكه بر اساس روشی نوین به 

 پژوهشپرسش های  .1-2

 شود؟ یدعا بر اساس روش نوین معناشناسی چگونه معنا و تفسیر م -1
 گردد؟ یبا توجه به دانش معناشناسی چگونه تبیین م« دعا» مالزممتضاد و ، عنام ی واژگان همشبکۀ معنای -2

 پژوهشفرضیه های  .1-3

جانشیینی و شیبکۀ معنیایی و و روابط همنشینی و  نحورهای خرد و كالم در معناشناسیبه كمک دانش  -1
 گردد. بررسی لغوی و بافتی و تاریخی، مفهوم دعا در قرآن تبیین می

 و هیای متضیاد واژه، معنیا هیای هم واژه شیبکۀ معناشناسییبیه دسترسیی ،  دعاواژۀ جهت رسیدن به معنای  -2
 گریز ناپذیر است.های مالزم دعا در قرآن  واژه

 پژوهشاهمیت و ضرورت  .1-4

دعا یکی از مقوله های بسیار زیبیا . معناشناسی بخشی از زبانشناسی امروزی و روشی برای بررسی واژگان است
 گسیتره،كه همواره در زندگی بشر دارای جایگاهی بج واال و مقیدس بیوده اسیت. در ایین رود  به شمار میو جذاب 

لذا در غیاب آن، چیزی را از دست نخواهیم داد  در مقابیل   ای مهم و كارآمد نیست هدعا، پدیدمعتقد هستند ای  هعد
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كه با خواندن دعا به ثواب است ضروری جا  آناز كه مراجعه به نیایش و پرداختن به آن اعتقاد دارند برخی دیگر نیز 
به همین جهت اهمیت پرداختن بیه كنیم.  یرسیم یا شفا و بهبودی بیماری را طل  م یو مغفرت و احتمااًل حاجتی م

گون به ویژه رویکردهای نوین زبانی آشکار می بررسی واژۀ دعا از چشم  گردد. اندازهایی گونا

 پژوهشروش  .1-5

قیرآن و ، هیا ای از نقلیی وحییانی و ادبیی زبانشیناختی اسیت و ابیزار گیردآوری داده روش این پژوهش آمیزه
 رسد. باشد كه با شیوۀ تحلیلی و توصیفی این مراحل به فرجام می میهای در دسترس  ها و پژوهش كتاب

 1معنا شناسی -2

چیه در علیم  نآ. دهید یابزاری جدید برای كشف داللت الفیام در اختییار قیرآن پژوهیان قیرار می، این دانش
ناسی زبانی است كیه درون زبیان و بیا مطالعیه نمیودن معناش .با دانش تفسیر دارد تنگاتنگ یارتباط، معناشناسی

در این نوع معنا شناسیی . باشد میمعنا به دنبال كشف چگونگی عملکرد ذهن انسان در درک معنا از طریق زبان 
. توان بیر اسیاس محییط وقیوع آن در ییک بافیت زبیانی تعییین كیرد یاعتقاد بر این است كه معنای یک واژه را م

 ( 158-15۷: 13۷4، پالمر)
 . شناخت معنای واژگان آن است، نخستین سطح در معنا شناسی هر متن: معنا شناسی واژگانی 
توان بر اساس محیط وقیوع  یبرخی زبان شناسان اعتقاد دارند كه معنای یک واژه را م: معنا شناسی جمالتی 

 (14-13: 13۷3، ایزوتسو. )آن در یک بافت زبانی تعیین كرد
ی واژگیان و شیبکۀ معنیایاسیتخرا  ، دهید یمی اراییهراهیی كیه معنیا شناسیی جدیید : واژگبانی شبکۀ  معنبا ی 

ییافتن ، ی در مطالعیات قرآنییشیبکۀ معنیایگام اول در دستیابی به . است حوزۀ معنایییک  مرتبط بااصطالحات 
گفته نماند كه قبل از این كار باید تمیام . واژگان مربوط به موضوع مورد تحقیق است قیرآن بیه طیور كامیل البته نا

اسیتخرا  ، و افعالی كه به نوعی با موضوع میورد بحیث ارتبیاط معنیایی دارنید سپج اسما ،مورد مطالعه قرار گیرد
 . گام دوم بررسی واژگان كلیدی در دو محور خرد و كالن است. شوند

 2معنا شناسی در محور خرد .2-1

. شوند یهای معنایی آن تعیین م همؤلف، حی هر واژهدر این نوع معنا شناسی با كاوش در معنای لغوی و اصطال
 . دهند یهای ممیز مفاهیم را از طریق اییابی یا سلبی نشان م یهایی هستند كه ویژگ همشخ)، های معنایی همؤلف

                                                           
1. Semantic 

2. Semantic to the micro axis 
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های معنیایی بیا شیرایط  های از مؤلف هتوصیف هر مفهوم بر حس  میموع، ای سنتی مطالعه مفاهیمه از روش
گیر بتیوان آن مفهیوم را از سیایر ، شرایطی كه باید در نظر گرفته شود تا مفهومی دانسیته شیود، الزم و كافی است ا

، هیای معنیایی هتحلیل معنا از طریق مؤلف( ۷1: 1380، صفوی. )شرایط كافی تلقی خواهد شد، مفاهیم متمایز كرد
 ( 14۷: 13۷4، المرپ. )ای نام دارد كه در بررسی روابط مفهومی كاربرد فراوان دارد هتحلیل مؤلف

 .و سیاق ضروری است( اشتقاق) یابی هدو راه ریش، های معنایی یک واژه هچنین برای دستیابی به مؤلف مه

 ریشه یابی )اشتقاق(  -الف

اسم ذات و معنای لغوی آن واژه مورد بررسی قرار ، های معنایی واژه در لغت هدر اشتقاق به منظور درک مؤلف
 .گیرد یم

 سیاق -ب

 مهم یسیاق نقش. گردد یهای مربوط به سیاق استخرا  م هموارد كاربرد واژه در متن جستیو و مؤلف، سیاقدر 
های معنیایی خیویش  بیا واژگیان هیم  ههای معنایی واژگان دارد  چرا كه هر واژه متناس  با مؤلف هدر شناخت مؤلف

گیرد و جایگاه ویژه در  یجانشینی قرار م معنای خود در محور همنشینی و با واژه های مالزم و متناس  در محور
 ( 98: همان، صفوی. )كند یجمله و متن پیدا م

های مختلیف كیاربرد و  همعنا را بر حس  چگونگی توزیع واژه ها در گون، معنا شناسی بر اساس بافت زبانی
توصیف معنای واژه ها دهد و به  یبا توجه به روابط همنشینی و جانشینی میان واحدهای زبان مورد بررسی قرار م

 ( 159: 13۷4، پالمر. )پردازد ینسبت به سایر مفاهیم مرتبط و بررسی روابط مفهومی م

 معنای وضعی و بافتی )سیاق(بررسی  .2-1-1

معنای وضعی و لغوی یک كلمه چیزی ذاتی و درونی از خود آن كلمیه اسیت و تیا زمیانی كیه ایین كلمیه در 
انتقال پییدا  این معنا از آن كلمه، خواه در قرآن باشد یا در خار  آن، باقی استجامعۀ زبانی به صورت یک كلمه 

خواه در قرآن باشد و یا در خار  آن معنای وضعی و لغوی واحدی چون نوشته و نامه ، كتاب ۀكند  مثاًل كلم نمی
تر و در  بیه شیکلی عیام ییا، را در بر دارد و این كلمه تا زمانی كه به صورت یک اصطالح كلیدی به كار رفته شیود

 )نسیبی( ایین معنیا دارای داللیت ضیمنی. این معنا از آن جدایی ناپذیر است، خار  آن نظام خاص استعمال شود
گر كلمه با معنای وضعی و لغوی مشخص در وضعیت خاص و در زمینه یم ، ای خیاص قیرار بگییرد باشد  یعنی ا

ها و  نسیبت بیه سیایر كلمیات دیگیر نسیبت، این نظام جدیید شود و در معنایی كه به معنای اصلی كلمه افزوده می
گون یروابط مثاًل همان كلمۀ  ،یا همان جستیوی معنا در بافت و سیاق است معنای نسبی كلمه، كند پیدا می گونا

، الّلیه چیون همبا بعضی كلمات مهم قرآنیی  خاص یارتباط، كتاب به محض آن كه وارد دستگاه لغت اسالمی شد
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معنیای مردمیان دارای كتیاب ، در تركی  خیاص اهیل كتیاب در قیرآن ۀ یادشدهكلم. و نبی پیدا كردتنزیل ، وحی
از آن پج این كلمه در زمینۀ قرآنی باید در رابطه و نسیبت بیا ایین . یهودیان و مسیحیان را یافت چون همآسمانی 

ک به كلمۀ كتاب رنیگ معناشیناختی خ اصیی بخشیید كیه بسییار اصطالحات منظور شود و همین ارتباط و اشترا
گر بییرون از دسیتگاه نظیام اسیالمی ویژه یپیچیده و ساخت معنای ، مانید بیاقی می  برای آن فراهم آمده است كه ا

 ( 15 -13: 1388، ایزوتسو. )شد هرگز چنین نمی

 1همنشینی رابطۀ .2-2

یک امکیان ، گیرند های بنیادین مشترک كنار هم بر روی یک محور قرار یكه یک جفت واژه با ویژگ یزمان
هیای  هكنید كیه دسیتیابی بیه مؤلفی یبه یکدیگر منتقل گردد و این اثبات می، همنشینوجود دارد كه معنای واژگان 

 ( 196: 1380، صفوی. )ای آن ممکن نیسته همنشینمعنایی یک واژه بدون بررسی 

 2جانشینی رابطۀ .2-3

نمایید و در اصیل روابیط  یا توصییف میهی ای آنه جانشیینارتباط عناصر زبانی را با ، واژه در محور جانشینی
و روی ییک محیور عمیودی قیرار  باشیند میدسیتوری یکسیانی  ۀموجود میان واحدهایی است كه همگی از مقول

امیا در ییک  ،(43-42: 13۷8، باقری. )توانند به جای یکدیگر بیایند و معنای جمله را تغییر دهند یگیرند و م یم
واحید ، كنید و در همیان سیطح یو بقیه را نفی و طرد می شود میه فقط یکی از آن ها انتخاب گفتار و جمل ۀزنییر 

 ( 28: 1380، صفوی. )آورد یای را پدید م هتاز  معنایی
های معنایی  یعنی جایگاه واژه  هی در كنار سومین بعد مؤلفهمنشینلذا با بررسی واژه در دو محور جانشینی و 

 . های معنایی آن واژه دست یافت همؤلف توان به یدر عربیت و سیاق م

 3معناشناسی در محور کالن .2-4

این است كه واحدهای هم حوزه به صورت همزمانی مورد ، موضوعی كه در مطالعه درون زبانی اهمیت دارد
گیرند  یعنی در فهم معنا عن)ر زمیان حیذف میی شیود و تطیورات واژگیان در طیول زمیان لحیام  یمطالعه قرار م

معنیا  در ایین روش. گییرد یبلکه كل متن در یک مقطع زمانی فرض میی شیود و میورد مطالعیه قیرار می، دشو  ینم
این نوع معنا شناسی دارای . دهد یرود و كل متن را معیار و موضوع قرار م یاز سطح واژه و گزاره فراتر م، شناسی

 : ا خواهیم پرداخته دو اصل است كه اینک به توضیح آن

                                                           
1. Semantic relationship 

2. Paradimatic relationship 

3. Semantic to the large axis 
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 1همزمانیاصل اول  .2-4-1

به طیور همزمیان در چنیدین  حوزۀ معناییاین امکان است كه اعضای یک : های معنا ی هعدم استقالل حوز 
های معنایی مستقل از هم نیستند و بر حسی  واحیدهای  هدهد حوز  یمختلف قرار گیرند كه نشان م حوزۀ معنایی

 . اند هی را به وجود آوردشبکۀ معنایمشترک به یکدیگر پیوند خورده و یک 

 2اصل دوم همزمانی .2-4-2

ک در ، الف و ب حوزۀ معنایییک  ۀواحدهای تشکیل دهند: های معنا ی هسلسله مراتب حوز  به دلییل اشیترا
الیف  حیوزۀ معنیاییمعنایی   را پدید می آورند كه در رابطیه بیا  ۀالف انتزاع یافته و حوز  حوزۀ معناییواحد ب از 

 ( 2۷: 1380، صفوی. )گیرد یقرار م

 دعاواژۀ ریشه یابی و اشتقاق  .3

دعا آن است كه كسی را با صدا و »: گوید فارس در تبیین معنای این واژه می ابن. باشد یم« دعو» ۀدعا از ریش
 ( 2/822 :ق1404، ابن فارس. )«خود كنی توجهم، كالم

و ( 6/2833 :ق140۷، جیوهری. )«كردن اسیت دعا به معنای دعیوت»: گوید جوهری در كتاب ال)حاح می
دعوت گاهی به معنای مطلق خواندن است و گاهی هم بیه معنیای »: نماید یصاح  قاموس آن را چنین تعریف م

 ( 2/344 :1386، قرشی. )«باشد طل  و استمداد می
دعیا ( 315 ق:1412، راغ  اصفهانی) «الدعاء كالنداء ااّل أّن الّنداء قد یقال بیا او أیا»: آوردهراغ  نیز چنین 

اصل در دعا ، این سخن ۀبر پای. شود یا و ایا استفاده می ، مانندست با این تفاوت كه در ندا از حروف نداا همان ندا
مفهیوم ایین ، کن كثرت استعمال این واژه در دعوت با نوشته و اشاره و امثیال آنبا صوت و لفظ است  ل خواندن

اعم از ندا است  زییرا نیدا اخت)یاص بیه  كلمۀ دعانابراین ب. واژه را اعم از خواندن با صوت و لفظ گردانیده است
افیزون بیر ایین نیدا در معنیای ، باشید بیا اشیاره و امثیال آن ،توانید بیا لفیظ باب الفام و اصوات دارد ولی دعیا میی

دعیا گیاهی بیه »: بیه نظیر راغی . د به صدای بلنید نیسیتولی دعا مقی، باید با صدای بلند باشد اش حتماً  حقیقی
 ( همان. )«یعنی پسرم را زید نامیدم ،(دعوُت ابنی هذا زیدا) مثل، رود سمیه و نامیدن به كار میمعنای ت

 میدعوداعیی بیه  توجیهو  میدعوتوان نتییه گرفت معنای اصلی واژۀ دعا به نوعی ارتباط میان داعی و  لذا می
 . است

  

                                                           
1. First priniciple of synchronization 

2. Secound priniciple of synchronization 
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 دعا و بسامد آن در قرآنواژۀ مشتقات  .4

 مرتبیه بیه صیورت م)یدر و اسیم 31مرتبه به كار رفته است  كه  199، در قرآن كریم آن واژۀ دعا و مشتقات
یتی  َربِّ اْجَعْلنی» :آمده است  مانند( و َدْعواً   َدْعوَ ، ُدعاء) الِ  َو ِمْن ُذرِّ ْل ُدعاء  ُمقیَم ال)َّ نا َو َتَقبَّ بَّ  ،(40ابیراهیم/) «َر
مرتبیه بیه  168و « و دعیای میرا بپیذیر، پروردگیارا. از فرزندان مین نییزو ، مرا برپادارنده نماز قرار ده، پروردگارا»

مَ » َدَعَو  مانندِ ، َدعا: بار ماضی 2۷، صورت فعل ْن َتُقوَم السَّ
َ
ْمِرِه ُثمَّ ِإذا َدَعیَو ِمْن آیاِتِه أ

َ
ْرُض ِبأ

َ
كْم َدْعیَوً  ِمیَن اُ اُء َو اْْل

ْرِض ِإذَ 
َ
ْنُتْم َتْخُرُجوَن اْْل

َ
های او این است كه آسمان و زمیین بیه فرمیانش برپاینید  پیج  و از نشانه» ،(25روم/)« ا أ

گاه ]از گورها[ خیار  می، چون شما را با یك بار خواندن فرا خواَند ، َتیدُعو، َییدُعو: بیار مضیارع 10۷و  «شیوید بنا
دُعو  مانند، َندُع ، َتدُع ، َیدُع ، َندُعو

َ
ی» أ هُ  یَ ا اَل َمی هِ ییْدُعوا ِمیْن ُدوِن اللَّ یاَل  ِلیَک ْنَفُعیُه ذَ  یَ ا اَل َو َمی ُضیره « ییُد ُل اْلَبعِ ُهیَو الضَّ

ایین اسیت همیان . دهید رساند و نیه سیودش می خواند كه نه زیانی به او می به جای خدا چیزی را می» ،(12حف/)
دُعو: بار به صورِت امر 34و .« گمراهی دور و دراز

ُ
دُع ، أ

ُ
یَک َلنَ اُلوا اْدُع قَ » مثل:َوْلیْدُع   ، َفْلیْدُع ، أ بَّ ا ا َمیْن َلَنیَبییِّ یُ  ا َر

ا ِإْن َش نَ اَبَه َعَلیْ ِإنَّ اْلَبَقَر َتَش  ِهَی  تا بیر میا روشین ، از پروردگارت بخواه»: گفتند »، (۷0بقره/)« َلُمْهَتُدوَن  هُ اَء اللَّ ا َو ِإنَّ
بیا توضییحات بیشیتر  و]لی، [ این ماده گاو بر ما مشتبه شده [ باشد؟ زیرا ]چگونگی گرداند كه آن چگونه ]گاوی

 . آمده است «.تو[ ما ان شاء الله حتمًا هدایت خواهیم شد
اسیت و وجیوه مختلیف ( میدعوداعیی بیه  كیردن  توجیه) توان گفت كه معنای اصلی واژۀ دعا یبه طور كلی م

، كسی خواستن از كردن و كمک گردد  چرا كه هنگام دعوت ای به معنای اصلی این كلمه برمی گونه به، معنایی دعا
ایین سیخن  در تأییید. و نظر او را به خود جل  كرد تا از این طریق نیاز خود را بیا او در مییان گذاشیت توجهباید 
برای جل  منفعت یا دفیع  مدعوداعی به  كردن توجهدعا به معنای »گوید:  طباطبایی در تفسیر المیزان می ۀعالم

 ( 2/31: 13۷4طباطبایی، ) «.باشد بلکه هدف دعا می معنای دعا نیست« درخواست كردن»از این رو ، ضرر است

 دورۀ جاهلیدعا در واژۀ تبارشناسی  .5

عالوه بر بررسی اشتقاقی ، در پیش از اسالم است واژه كه همان معنای م)طلح و رایف ۀبرای معناشناسی اولی
بینی او در پیش  جهان  واژه و  ۀگیرندبه كار   و قومی  نیاز به آشنایی با فرهنگ بومی، آنواژه و كس  معنای اصلی 

های جدیید  بتوان به منشأ اندیشه، فرهنگ جاهلی و فرهنگ قرآنیمیان از استعمال قرآن وجود دارد تا با مقایسۀ 
گاه شد و فهمید كیه  یاسالمع)ر آغازین جاهلیت و  ۀهای كهن در جزیر  العرب در دور  و تغییر شکل اندیشه آ

 ،سیازد و چقیدر شیرایط محییط و آن را متحیول می گیذارد میاثیر  ندیشه و زندگی قومی چگونه و چقدر تاریخ در ا
بینی او در معناشناسی دخیل است  لذا برای فهم دقیق معنای یک واژه عیالوه بیر بررسیی لغیوی  جهان  گوینده و 

ایین در . پیذیر اسیترجوع به كت  نظم و نثر ع)ر جاهلی امری اجتبیاب نا، شناسی  واژه با استفاده از منابع لغت
فإذا خفی علینا الحرف من القرآن الذی انزل الّله بلغی  العیرب ، الشعر دیوان العرب»: از ابن عباس نقل شدهباره 
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او خود بسیاری از الفام قرآن را با استناد بیه اشیعار و تکلیم اهیل ( 403-402: 1325، سیوطی) «رجعنا الی دیوانه
 . كرد می معنا، بود نخورده دستبادیه كه زبانشان خالص و 

عیرب جیاهلی  هیای طواییف امهیا و ن رأی، میذاه ، در كتاب الملل و النحل شهرستانی كه به بررسیی ادییان
و  آرا، یهیودمعرفیی از  بخشییكه در اسالم به كار رفته اسیت  میثاًل در باشد  میواژۀ دعا به همان معنایی ، پرداخته

حقانیت شیریعت است كه بر یی ها در سراسر این كتاب نشانه. تورات نام دارد كتابشان»: های آن چنین آمده فرقه
 و اظهرها ذكیره ابیراهیم»: گوید در ادامه می «كند. داللت می صاح  شریعتصادق بودن و  م)طفی

ها از  آشییکارترین ایین دالیییل و نشییانه» ،(234-2/233: تییا بی، شهرسیتانی) «و ابنیه اسییماعیل و دعیایه فییی حقییه
دعیای ست كه حق تعیالی ا و دعای ابراهیم دربارۀ اسماعیل و ذریۀ او اسماعیل شابراهیم و پسر حضرت

 واژۀ دعیابه همان معنیای ، دعا در اقوام و ادیان قبل از اسالم از جمله یهودواژۀ بینیم كه  او را اجابت كرد  پج می
بیا تیورات  د بودنید كیه حضیرت عیسییمعتقی( های یهود یکی از فرقه) 1فرقۀ عنانیه چنین هم. در اسالم است
اَس إلَ »كرده است و  مخالفت نمی  «.كرده است مردم را به سوی تورات دعوت می» ،(238 همان،) «اَه یْ َدَعا النَّ

. آمیده اسیت میدعوكیردن داعیی بیه  توجهواژۀ دعا به همان معنای اصلی ، نیز 2گانه قات هفتدر بررسی معل
 َجیزُ  َو »: آمده اسیت( چهارم ۀمعلق، )ربیعه  بن در بیتی از ق)یدۀ لبید چه چنان

َ
اِلٍق َمَغیبِ  /اِفَهیَحتْ ُت لِ اٍر َدَعیوْ َسییْ وِر أ

 اِبٍه ُمَتَش 
َ
كیه هیا  آن نه از) بخواهم كه شترانی از مال خود راها  آن چه بسا به یاران خود دستور دهم و از» ،«ااُمَه َس ْج أ

مادۀ دعا به معنیای دسیتور و ، در این بیت( 84: 13۷8، آیتی) «.هم نحر كنند هایی شبیه به نیزهبا ( ام در قمار برده
یوا َبِنی َلمْ »: آمده است( هفتم ۀمعلق، )حلزه بن در بیتی از ق)یدۀ حارث چنین هم. طلِ  خواستن چیزی است ی ُیِحله

در .( پج آنان را بر میا ادعیایی نیسیت، رزاح در برقاء تیاوز نکردندقوم بنی »، «ُدَعاءُ  ِهمْ َعَلیْ  اٍع َلُهمْ ِنَط  /ِرَزاٍح ِبَبرَقا
 ( 144همان، . )عا آمده استمادۀ دعا به معنای اد، این بیت هم

در مییان اعیراب قبیل از  واژۀ دعیارسییم كیه  اشعار جاهلی به این نتییه میفرهنگ و دورۀ بنابراین با بررسی 
 . هماهنگی دارد، است مدعوبه  توجه كردن داعیكاربرد داشته و مفهوم آن با معنای اصلی دعا كه ، اسالم

 واژۀ دعای شبکۀ معنای .6

 ۀشیبکشیناخت و بررسیی ، گیام دوم در معناشناسیی دعیا، دسیت آوردییم معنای اصلی دعیا را بهكه  اینبعد از 
 باشد: میترین م)ادیق آن از این قرار  مهم .این واژه استمعنایی 

  (مترادف) معنا های هم واژه. 1
 های متضاد  واژه. 2
 .های مالزم واژه. 3
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 توجیه) بیه معنیای اصیلیآن باشید كیه تمیام  دعا دارای وجوه معنایی مختلف می این نکته قابل ذكر است كه
معنیای  خواسیتن از اهیداف و كمک ادعیا، دعوت، عبادت، گردد  به عبارت دیگر معانی ندا برمی( مدعوداعی به 

ۀ بقیره آیی ۀدر سیور ، به تمامِی این وجوه اشاره شده است  به طیور مثیال، كه در قرآن كریم شوند اصلی شمرده می
ذِ »: به معنای ندا آمده 1۷1 ذِ َفُروا كَ یَن كَ َو َمَثُل الَّ و مثیل كیافران در » ،«اءً اًء َو ِنیَد ُدعَ ِإالَّ  ْسَمُع  یَ ا اَل ْنِعُق ِبمَ ی یَ َمَثِل الَّ

چون حییوانی اسیت كیه آوازش كننید و او از آن آواز معنیایی درک ، شنیدن سخن انبیاء و درک نکردن معنای آن
نَّ اْلَمَس »: به معنای عبادت 18ۀ جّن آی ۀیا در سور  «.نکرده و جز صدایی نشنود

َ
ِه َفاَل أ َحیداً  هِ  َتْدُعوا َمَع اللَّ اِجَد ِللَّ

َ
، «أ

: آمیده اسیت ادعابه معنای  5ۀ اعراف آی ۀو یا در سور  .«پج هیچ كج را با خدا مپرستید، تمساجد ویژه خداس»
ْن  اَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهمْ َفَما كَ »

َ
ُسَنا ِإالَّ أ

ْ
ا كُ  َبأ ا َظاِلِمیَن َقاُلوْا ِإنَّ آن دم كه با عذاب ما روبرو شیدند ادعایشیان جیز »، «نَّ

خوانیدن  به معنای دعوت و صیرف دعا ،در بسیاری از آیات چنین هم، .«ایم بودهما ستمگر : گفتند این نبود كه می
 »: نحل ۀسور  125 ۀمثل آی به كار رفته

ُ
ک ِباْلِحکْ َسبِ   یْدُع ِإلَ أ مردم را بیا حکمیت و »، «َمِ  َو اْلَمْوِعَظِ  اْلَحَسَن ِ یِل َربِّ

اَل دَ  یْدُعوا ِإلَ یَ  هُ َو اللَّ : )یونج ۀسور  25 ۀو یا آی .«پروردگارت دعوت كن اندرز نیکو به راه ا و خدا مردم ر »، «ِم اِر السَّ
به معنای ، و در بسیاری از آیات دیگر .«كند دعوت می،  عنبر سرشت است به سرای سالمت و امنیت كه بهشت

 »: غافر ۀسور  60 ۀمانند آی ،آمده( خواندن همراه با درخواست) از خداوند استمداد و درخواست
ُ
ْسیَتِیْ    یْدُعونِ أ

َ
 أ

یعنیی اسیتمداد و  ،وجه معنایی اخییر، در این پژوهش از وجوه یاد شده «.مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم»، «َلُکمْ 
كیاوی و ( خواندن همراه با درخواست) از خداوند درخواست شیود و  ناسیی آن تبییین میشیبکۀ معناشدر قرآن وا

دعیا را  ییشبکۀ معنیا، بنابراین با توجه به این وجه معنایی. استدیگر وجوه معنایی دعا از پژوهش حاضر بیرون 
 نماییم. دنبال میدر این بخش 

 معنا )مترادف(  هم واژگان .6-1

در گیام بعیدی بیه بررسیی . نخست به درک معنای اصلی واژه پرداختیه شید در گام، مفاهیم قرآنی در معناشناسی
بیه ایین صیورت كیه در ابتیدا . شود ناسی پرداخته میمعناشمعنایی بر اساس دانش شبکۀ متن قرآن به منظور تشکیل 

گر واژۀ مرتبط با مفهوم قرآنی كه در صدد معناشناسی آن هستیم الزم ، باشید مشترک لفظی و دارای معیانی متعیدد، ا
هیای متیرادف بیا معنیای  سپج واژه، معنای به كار گرفته شده در قرآن را تعیین كنیم، است از میان معانی متعدد واژه

 . های مترادف است واژه ییشبکۀ معنا، معناییشبکۀ مورد نظر در متن قرآن را شناسایی نماییم  بنابراین نخستین 
ای عام و واژۀ دیگر  ترادف نسبی یا شبه ترادف است  از این رو ممکن است واژه، های مترادف مق)ود از واژه

ولی سیاق و بافت ، دیگر مترادف نباشدواژۀ ای از نظر لغت با  ولی مترادف باشند یا ممکن است واژه، خاص باشد
بیه ، در ادامه( 110-106: 138۷، صفوی. )كند دیگر مترادف میواژۀ بخشد كه آن را با  معنایی به واژه می ،عبارت
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ک در گزینش این واژه. دازیمپر  می، هایی كه با مفهوم دعا در قرآن ترادف نسبی دارند تبیین واژه ها بیر اسیاس  مال
 . است( مدعوبه  توجه كردن داعی) به معنای اصلی دعاها  آن نزدیکی معنای و روش استقرایی

 ط ل ب( ریشۀ ) .6-1-1

گیر 552: ق1412، راغی  اصیفهانی. )باشید طل  به معنای جستیو از وجود چیزی به ق)د رسیدن بیه آن می ( ا
همان مفهوم دعا را در بر خواهد داشت  چون دعا نییز طلی  چییزی اسیت بیه ، معبود مطرح باشدطل  در ارتباط با 

پیج طالی  . باشیند متیرادف می، بنابراین وقتی هر دو واژه در ارتباط با خدا بیه كیار رونید است، او توجهق)د جل  
معنیای دعیا و عبیادت آمیده طلی  بیه ، در این آییه كه چنان. و معبود مدعوهمان داعی وعابد است و مطلوب همان 

َها ال ایَ »: است یه
َ
یأ ذیَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ اُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلُه ِإنَّ الَّ ابیًا َو َلیِو اْجَتَمُعیوا َلیُه َو ِإْن ْخُلُقیوا ُذبَ َلیْن یَ  هِ نَّ

بَ یَ  اِلُ  َو اْلَمْطُلوُب ْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف  یَ ئًا اَل اُب َشیْ ْسُلْبُهُم الذه پیج بیدان . َمَثلیی زده شید، ای میردم»، (۷3حف/) «الطَّ
[ آن  هیر چنید بیرای ]آفرییدن، آفریننید [ مگسیی نمی خوانید هرگز ]حتیی كسانی را كه جز خدا می: گوش فرا دهید

گر آن مگج چیزی از آنان برباید نمی، اجتماع كنند    .«هر دو ناتوانند طال  و مطلوب. توانند آن را بازپج گیرند و ا

 س أ ل( ریشۀ ) .6-1-2

 ( 43۷ ق:1412، راغ  اصفهانی. )سؤال به معنای درخواست امر از دیگری است
را بیه خیود  میدعویعنی داعی با دعیای خیود نظیر  ،ستا نوعی دعا، وقتی سؤال در ارتباط با خدا مطرح باشد

 آید  یعنیی درخواسیتشمار دعا به  ۀتواند به عنوان نتیی میسؤال  بنابراین ،جل  كرده تا خواسته خود را بیان كند
همان ( 2/209: 13۷4طباطبایی، . )تواند غایت و متمم آن محسوب شود بلکه می، حاجت جزء معنای دعا نیست

خداونید ، از خیدا داشیت هایی كه حضرت موسی در قرآن میید بعد از ذكر حاجتگردد  میكه مشاهده  طور
وتِ َقی» :سؤال را جانشین دعا كیرده اسیتواژۀ برای خبر از اجابت دعاهای ایشان 

ُ
 «یا ُموَسیییَت ُسیْؤَلَک َییاَل َقیْد أ

  .«ات به تو داده شد خواسته، ای موسی»: فرمود» ،(36طه/)

 (ن د یریشۀ ) .6-1-3

وقتی ایین واژه در ارتبیاط ( 8/۷۷ ق:1409، فراهیدی. )بلندشدن صدا و ظهور آن است، ۀ ندااصل معنای واژ 
بیانگر حالتی در بنده است كه او را بیه سیوی خیدا ، دهد ای با خدای خود ندا سر می شود و بنده با خدا مطرح می

كت، دهد و حالت درونی او كه همان دعا و طل  است سوق می  به صورت صوت در اثر اندوه شدید ناشی از هال
ك كه حضرت نوح همان طور. شود آشکار می برای نییات او كیه ، ت فرزندشدر اثر اندوه شدید ناشی از هال
ُه َفقَ   یادَ َو نَ »: ندا سر داد، شود كرد از اهلش محسوب می ت)ور می بَّ ْهلِ   یاَل َربِّ ِإنَّ اْبنِ ُنوٌح َر

َ
 ،(45هیود/ ) «یِمْن أ

  .««پسرم از كسان من است، پروردگارا»: و نوح پروردگار خود را آواز داد و گفت»
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لذا خداوند مانند كسی كه دعیای ، حقیقی است طل  ناشی از حالت درونی، كه ندا در ارتباط با خداجا  آناز 
یْ ِمیْن َقْبیُل َفاْسیَتَیْبنَ   یادَ ِإْذ نَ  اَو ُنوًح »: كند او را اجابت می، حقیقی كند ْهَلیُه ِمیَن اْلَکیَنیا َلیُه َفَنیَّ

َ
 «یِم ْرِب اْلَعِظیاُه َو أ

و وی را ، پج ما او را اجابت كیردیم، [ ندا كرد [ آنگاه كه پیش از ]سایر پیامبران نوح را ]یاد كنو » ،(۷6انبیاء/ )
  «اش از بالی بزرگ رهانیدیم. با خانواده

 غ و ث( ریشۀ ) .6-1-4

بیه معنیای طلی  ن)یرت و ، اسیتغاثه. استغاثه اسیت، گیرد ی دعا قرار میشبکۀ معنایهایی كه در  یکی از واژه
 ( 1550: ق1404، ابن فارس. )باشد تحت حمایت قرارگرفتن هنگام سختی و شدت مییاری و 

کیْم ِإْذ َتْسَتغِ : )كند اجابت می، خداوند كسی را كه به درگاه او استغاثه داشته باشد ،در قرآن اشاره شده یُثوَن َربَّ
پج دعای شیما را ، طلبیدید را به فریاد می ]به یاد آورید[ زمانی را كه پروردگار خود» ،(9انفال/ ) «َلُکمْ  اَب َفاْسَتَی 

طبیق وعیده ، چیون داعیی واقعیی اسیت، حقیقیی داشیته باشید ۀیعنی كسی كه به درگاه خدا اسیتغاث .«اجابت كرد
 : )خداوند شایسته اجابت خواهد بود

ُ
ْسَتِیْ    ْدُعونیأ

َ
به همین .« بخوانید تا شما را اجابت كنم» ،(60غافر/)« َلُکمْ  أ

بنیابراین یکیی از كلمیاتی كیه در محیور . غیاث المستغیثین خوانیده شیده اسیت، خداوند در دعاهادلیل است كه 
 . استغاثه است، جانشینی دعا قرار گرفته

 (ب ه لریشۀ ) -6-1-5

بودن و تحیت  ابتهال در لغت به معنای رها. باشد ابتهال می، دیگری كه در قرآن جانشین دعا شده استواژۀ 
 ( 1/33 :1360، م)طفوی. )ن استشد نظرنبودن و متروک
این واژه زمیانی . تضرع و زاری و مبالغه در آن است(، قاترهاشدن از تعل) به معنای استرسال، ابتهال در دعا

 ۀنییز در تفسییر واژۀ َنبَتِهیل در آیی امام صادق. تالش و اخالص همراه باشد، رود كه دعا با كوشش به كار می
َک َفَمْن »: عمران آل ۀسور  61 ْبَنیاَءكُ  َبْعِد َما َجاَءَک  ِفیِه ِمْن  َحاجَّ

َ
ْبَناَءَنیا َو أ

َ
َو ِنَسیاَءَنا َو   مْ ِمَن اْلِعْلیِم َفُقیْل َتَعیاَلْوْا َنیْدُع أ

نُفَسکُ ِنَساَءكُ 
َ
نُفَسَنا َو أ

َ
ْعَنَت اللَّ ْم َو أ [ پیج از دانشیی  ]بارهپج هر كه در این » ،«اِذِبیَن ی اْلکَ َعلَ  هِ ْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفَنْیَعل لَّ

و میا خویشیان ، و زنانمان و زنانتیان، بیایید پسرانمان و پسرانتان»: بگو، با تو محاجه كند، [ آمده كه تو را ]حاصل
  «.و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهیم، نزدیك و شما خویشان نزدیك خود را فرا خوانیم  سپج مباهله كنیم

و ( 1/169: ق1415، حیویزی. )ها و باالبردن آن به سوی آسمان اسیت ن دستبازكرد، ابتهال در دعا فرموده
پیج ( 2/480 :1363، كلینیی. )باشیدابتهال زمانی است كه موجبات گریه فراهم شده : اند گفتهدر روایتی دیگر 

 ( 1/311: ق1409فراهیدی، . )مبتهل همان داعی است
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 (ع ب دریشۀ ) .6-1-6

ِإالَّ  اِلٌک ٍء هَ  له َشْی ُهَو كُ ِإالَّ  هَ  ِإلَ ا آَخَر اَل ًه ِإلَ  هِ  َتْدُع َمَع اللَّ َو اَل : )دعا شده است جانشین، در برخی آیات عبادت
جز ذات . خدایی جز او نیست. و با خدا معبودی دیگر مخوان» ،(88ق)ص/ ) «ِه ُتْرَجُعوَن ُم َو ِإَلیْ َوْجَهُه َلُه اْلُحکْ 

ُکیَو َقی).« شیوید و به سیوی او بازگردانییده می. از آِن اوستفرمان . او همه چیز نابودشونده است به   یُم اْدُعیونِ اَل َر
ْسَتِیْ  

َ
ذیَن یَ  َلُکمْ  أ َم دَ َسیَ   اَدتیِبُروَن َعْن ِعبَ ْسَتکْ ِإنَّ الَّ : و پروردگارتیان فرمیود» ،(60غیافر/)« یَن اِخیِر ْدُخُلوَن َجَهینَّ
ورزنید بیه زودی خیوار در دوز   كسانی كه از پرستش من كبر می، در حقیقت. مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم»

 .« آیند درمی
 ق:1412، راغی  اصیفهانی. )باشید میو خیواری نشیان دادن تذلل  دت در كت  لغت نیز به معنای غایتعبا

542 ) 
ایین گیرد از  یپج عبادت هم مترادف نسبی دعا قرار م همان معبود است مدعوداعی همان عابد و ، بنابراین

 . كند شود و از او طل  می ت و خواری در پیشگاه خداوند حاضر میجهت كه بنده با ذل

 متضاد های ترکیب و ها واژه .6-2

از مفهیوم كیه  آن بیرای. هیای متضیاد اسیت معناشناسی واژه، معناییشبکۀ یکی دیگر از راه های جستیو در 
های متضیاد  ی واژهیشبکۀ معناهای متضاد آن را شناسایی و  الزم است واژه، داشته باشیم تر دقیق یقرآنی دعا فهم

ماننید طوییل در  ،و هیم در معنیی، دارداخیتالف تلفیظ  ركه هم داست تضاد عبارت از دو لفظی . را تشکیل دهیم
و همیه تضاد صید درصیدی ، جا این های متضاد در ها و عبارت مق)ود از واژه. برابر ق)یر و جمیل در برابر قبیح

گیر دو معنیی تنهیا  بلکه شامل تضاد از برخی جهات و جوان  نیز می، جانبه و از همۀ جهات نیست گردد  پج ا
( 11۷: 1380، صیفوی. )باشیند ناسیی تضیاد داخیل میشیبکۀ معناشدر ، در برخی از م)ادیق قابل جمیع نباشیند

كنون با   . پردازیم متضاد نسبی دعا میهای  ی واژهشبکۀ معنایبه بررسی ، به معنای اصلی دعا توجها

 3و استکبار إستنکاف های هواژ .6-2-1

شیدن از چییزی از روی  ضیعنیی امتنیاع و منقب ،اسیت( أنیف) هیر دو بیه معنیای( االستنکاف) و( النکف)
عاُء »: فرمایند در تبیین جنود عقل و جهل می امام صادق( 5/383: ق1409فراهیدی، . ) حمیت و تع) الده

ُه   . خودداری استآن دعا و ضد ( 1/23 :1363، كلینی) «اُف کَ ِتنْ ااِلْس و ِضده
( 2/801ق: 140۷جوهری، ) است عظمت و بزرگی قدر به معنای( كبر، )نویسان زبان عرب فرهنگ ۀبه گفت

واژه بیا دو ایین ( 5/153 ق:1404ابین فیارس، . )كبر خالف صغر و كوچکی اسیت ۀبرخی از آنان ریش ۀو به گفت
داللیت  تضیادفرازهایی از قرآن نیز بیر ایین . دارد تضاد، های مترادف دعا است خدا كه یکی از واژه كردن عبادت
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 ِک ْسَتنْ یَ  َلْن »: جملهاز ، دارند
َ
ِه َو اَل اْلَماَلئکَ کُ یَ  ْن َف اْلَمِسیُح أ لَّ ُبوَن ُ  الْ وَن َعْبًدا لِّ ْف َعیْن ِعَباَدِتیِه َو ِک ْسَتنْ یَ  َو َمْن  ُمَقرَّ

و فرشیتگان ، ورزد مسیح از اینکه بنده خدا باشد هرگیز ابیا نمیی» ،(1۷2نساء/ )« ِه َجِمیًعاُرُهْم ِإَلیْ ْحُش َفَسیَ  ُر بِ ْسَتکْ یَ 
به زودی همه آنان را به سیوی خیود ، مقّرب ]نیز ابا ندارند[  و هر كج از پرستش او امتناع ورزد و بزرگی فروشد

 .« آورد گرد می

 تَسْئَلْ الَ )ترکیب( واژۀ .6-2-2

هیای  هیکی از واژ ، های مترادف به آن اشاره شد باشد كه در واژه نوعی دعا می، كه سؤال و درخواست جا از آن
َتسَئل است كه به معنیای  اَل واژۀ ، های متضاد نسبی دعا قرار بگیرد واژه تواند در گروه قرآنی كه میهای(  )تركی 

ُه َلیْ اَل یَ قَ »: مانند، چندین جا از قرآن ذكر شده استاین واژه در . باشد عدم درخواست و تقاضا می َج ِمیْن ا ُنوُح ِإنَّ
ْهِلَک 

َ
ُه َعَمٌل َغیْ  أ ِعُظیَک  َج َلَک ا َلیْ  َتْسَئْلِن مَ اِلٍح َفاَل ُر َص ِإنَّ

َ
یی أ ْن َتُکی ِبِه ِعْلیٌم ِإنِّ

َ
 ،(46هیود/ ) «اِهلیَن وَن ِمیَن اْلَییأ

پج چیزی را كیه بیدان . [ كرداری ناشایسته است او ]دارای، نیست او در حقیقت از كسان تو، ای نوح»: فرمود»
  «.«دهم كه مبادا از نادانان باشی من به تو اندرز می. علم نداری از من مخواه

 ا تَعْبُدْلَ )ترکیب( واژۀ .6-2-3

توانید در  قرآنیی كیه می های( )تركی  های هیکی از واژ آید،  به شمار میهای مترادف دعا  عبادت از واژهچون 
در این واژه . استال َتْعُبْد به معنای عدم عبادت و عدم پرستش واژۀ ، های متضاد نسبی دعا قرار بگیرد واژه گروه

َبِت اَل یَ »: از جمله ،شدهآورده قرآن آیات از شماری 
َ
یْ ا أ یْ َط  َتْعُبِد الشَّ ْحمَ اَن َكیَط اَن ِإنَّ الشَّ میریم/ )« اِن َعِ)یی  اَن ِللیرَّ

  .«[ رحمان را ع)یانگر است كه شیطان ]خدای، شیطان را مپرست، پدر جان» ،(44

 تَدْعُ  الَ )ترکیب( واژۀ .6-2-4

)تركیی ( واژۀ ، هیای متضیاد نسیبی دعیا قیرار بگییرد واژه تواند در گروه های قرآنی كه می هیکی دیگر از واژ 
: مثیل، اسیتهای مختلف قرآن از آن یاد شده  جایگاهگیرد كه در  این واژه نیز در مقابل دعا قرار می. الَتدُع است

ییِه ِإلَ اَل » بِ ًهیی َتییْدُع َمییَع اللَّ خییدای دیگییر مخییوان كییه از ، پییج بییا خییدا» ،(213شییعرا/)« یَن ا آَخییَر َفَتُکییوَن ِمییَن اْلُمَعییذَّ
 .«شدگان خواهی شد عذاب

 مالزم یها و ترکیب ها واژه .6-3

هیا و  واژه، هیای میالزم مق)یود از واژه. پیردازیم هیای میالزم دعیا در قیرآن می در این قسمت بیه بررسیی واژه
. و ییا تیاریکی بیرای شی  2مثیل زوجییت بیرای عیدد  ،شیء هستند ناپذیر است كه شرط الزم و جدایی مفاهیمی 

در دعا بیه ایین معنیی اسیت كیه چییزی ییا دوطرفه  ۀمالزم، طرفه و دوطرفه مالزمۀ یک: مالزمه بر دو گونه است
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. طرفه كه به ایین ارتبیاط دوطرفیی نیازمنید نیسیتیم مالزمۀ یک . درامری الزمۀ دعا و دعا نیز الزمۀ آن چیز است
های مالزم دعا در قرآن بر اساس روش استقرایی و با توجه به معنای اصلی دعیا  واژه( 153ی152: 1386، صفوی)
 : باشند این قرار می از

 هاللَّ .6-3-1

از الّلیه    لیذاگییرد شود و بدون خیدا دعیایی شیکل نمی كه در قرآن از خداوند طل  و درخواست میجا  آناز 
 . باشد میهای مالزم دعا  واژه

 تضرع .6-3-2

. طلی  قیراردادن اسیت شدن و خیود را در معیرض وار و ذلیلخ، كردن از ریشه ضرع به معنای فروتنی تضرع
ذلیت و ، معبود و از سوی دیگیر پسیتی از یک سو عظمت، انسان در ارتباط با خدا( 1/269 ق:1409فراهیدی، )

كنید و از او درخواسیت  احساس فروتنی و كیوچکی می، یابد  بنابراین دلش در برابر خدا نرم شده فقر خود را می
و خواری باشید و  تضرعاه با باشد  زیرا از طرفی دعا باید همر  دوطرفی می های مالزم تضرع از واژه. نماید یاری می

بیا دعیا همنشیین  تضیرعقرآن  ۀدر دو آی. از خدا وجود دارد نوعی درخواست، و خواری تضرعاز طرف دیگر در 
 »، عبادت و دعا كنید: تضرع و خداوند دستور داده كه با حالت شده است

ُ
کُ أ ُه اَل  اعً ره َض تَ ْم ْدُعوا َربَّ ِح ه  یُ َو ُخْفیً  ِإنَّ

و  .«دارد پروردگار خود را به زاری و نهانی بخوانید كه او از حدگذرندگان را دوست نمی» ،(55)اعراف/ «اْلُمْعَتدیَن 
  .«خوانید در حالی كه او را به زاری و در نهان می» ،(63)أنعام/ «ا َو ُخْفی ً عً ره َض تَ َتْدُعوَنُه »

 حمد .6-3-3

این واژه با دعا ارتباط معنایی ( 25 ق:1412، راغ  اصفهانی). تعریف و ادای حق است، حمد به معنای مدح
كه الزمۀ دعا یک ۀمالزم، دودارد و بین این  در  امام صیادق. حمد و ثنای الهی است ،طرفه برقرار است  چرا
نخست حمد و ثنای او را بییا آورد و كه  اینمبادا هیچ یک از شما از خدا تقاضایی كند مگر »: اند حدیثی فرموده

 ق:1414، قمیی) «. سیپج دعیا نمایید، بعد به گناه خود نزد او اعتراف و توبه كند، درود بر پیامبر و آل او بفرستد
1/448-449 ) 

 ال العبدؤس .6-3-4

( خداونید) میدعو خوانیدن، دعیا كیه بیا دعیا ارتبیاط معنیایی دارد میالزمهای(  )تركی های  گر از واژهیکی دی
ی سیونهفته اسیت و از خواندن  ،در دعا و درخواستاز یک سو طرفه دارد  زیرا  این واژه با دعا تالزم دو. باشد می

َلَک »: ۀآن آییۀ شیریف شیاهد قرآنییدارد. خدا نیز نوعی درخواست و اسیتمداد وجیود  در خواندندیگر 
َ
 َو ِإَذا َسیأ
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اِع   یَفِإنِّ   یِعَباِدی َعنِّ  ِجیُ  َدْعَوَ  الدَّ
ُ
ُهیْم یَ ْؤِمُنوْا ِبیی َو ْلیُ ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتِییُبوْا لِ َقِریٌ  أ ، (186بقیره/) «ْرُشیُدونی َلَعلَّ

كننیده را » هنگیامی كیه میرا  بیه-و هرگاه بندگان من، از تو در باره من بپرسند، ]بگو[ مین نیزدیکم، و دعیای دعا
 . باشد می .«باشد كه راه یابند، من ایمان آورند[ باید فرمان مرا گردن نهند و به  پج ]آنان، كنم اجابت می -بخواند

 اخالص  .6-3-5

: گویید راغی  می( 2/2۷9 :1386، قرشیی. )شیدن اسیت خلط و بیی خلص به معنای صیاف ۀاخالص از ریش
ولیی صیاف گیاهی بیه آن ، خالص مثل صاف است  با این فرق كه در خالص آمیختگی بوده و از بین رفتیه اسیت

شیبکۀ هیایی اسیت كیه در  ایین واژه نییز از واژه( 292 ق:1412، راغ  اصفهانی. )آمیختگی ندارد گویند كه اصالً 
دعیا اخیالص اسیت و دعیا بایید  كه از شرایط اجابت باشد  چون ه میطرف ی دعا قرار دارد و دارای تالزم یکمعنای

 كه داعی نماید  را مستیاب میخدا وقتی دعا . از خداوند درخواست كند تنهایعنی انسان  ،همراه با اخالص باشد
گییرد  مییانیام در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهری داشته و این زمانی كه  ایننه ، به راستی او را بخواند
توانید گیره از  چییز نمیی كج و هیچ یعنی بداند كه دیگر هیچ ،اسباب ظاهری قطع شده باشد ۀكه امید داعی از هم

، كیه گفتییم همان طورشود و در غیر این صورت  خدا می توجهكه دست و دلش م آن وقت است، كارش بگشاید
گر دعا صادق بود  یعنی خوانده. خواند غیر خدا را می در چنیین صیورتی خیدا ، شیده فقیط خیدا بیود و بیج پج ا

 ( 15/545: 13۷4طباطبایی، . )كند اجابتش می
یَن َو َلیْو َكیُمْخِلِ)  هَ َفاْدُعوا اللَّ »ند: مان، اخالص با دعا همنشین شده است ،در چندین جا از قرآن  ِرهَ یَن َلیُه الیدِّ

كدالنه فرا خوانید، هر چند ناباوران را ناخو » ،(14)غافر/ «اِفُروَن اْلکَ   .« !ش افتدپج خدا را پا

 اضطرار .6-3-6

است  پیج از شیرایط ه برقرار طرف یک ارد و بین این واژه با دعا تالزمی دعا قرار دشبکۀ معنایاضطرار نیز در 
در . باید به حد اضطرار برسد تا مستیاب شود، انسان و خیلی از مواقع نیاز و درخواست دعا اضطرار است اجابت

ْن یُ »: این آیه دعا با اضطرار همنشین شده است مَّ
َ
یوءَ کْ اُه َو یَ ا َدَعیییُ  اْلُمْضیَطرَّ ِإذَ ِی أ ییا » ،(62نمیل/) «ِشیُف السه

 ۀعالمی.« گردانید و گرفتاری را برطرف می، كند اجابت می -چون وی را بخواند-درمانده را [ آن كج كه  ]كیست
 : گوید میطباطبایی در ذیل این آیه 

كنندگان را مستیاب و حوا، مضطر وقتی كه او را بخواند مراد از اجابت» یشیان یاین است كه خدا دعای دعا
گر قید اضطرار را در بین آورد ، آورد را بر می برای ایین اسیت كیه در حیال اضیطرار دعیای داعیی از حقیقیت و ا

دعاهیایش آن واقعییت و ، برخوردار است و دیگر گزاف و بیهوده نیست  چون تا آدمی بیچیاره و درمانیده نشیود
قید دیگری برای دعیاآورده و آن ایین . ندارد و این خیلی روشن است، حقیقت را كه در حال اضطرار واجد است
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و ایین بیرای آن اسیت كیه بفهمانید خیدا وقتیی دعیا را مسیتیاب ، وقتی او را بخواند( اذا دعاه: )است كه فرموده
در دعا رو به خدا كند و دل به اسباب ظاهری داشته باشد و ایین كه  ایننه ، به راستی او را بخواند كند كه داعی می

كج و  بدانید كیه دیگیر هییچیعنیی  ،اسباب ظاهری قطیع شیده باشید ۀگیرد كه امید داعی از هم وقتی صورت می
شیود و در غییر ایین  خیدا میی توجیهآن وقت است كه دسیت و دلیش م، تواند گره از كارش بگشاید چیز نمی هیچ

گر دعا صادق بیود  یعنیی خوانده. خواند غیر خدا را می، كه گفتیم همان طورصورت  شیده فقیط خیدا بیود و  پج ا
 ( همان. )«سازد بر طرف می، كرده ش را كه او را مضطركند و گرفتاری در چنین صورتی خدا اجابتش می، بج

 خوف و رجاء .6-3-7

از  است كه درخواسیت این، طرفه دارد یکتالزم دعا كه با دعا ارتباط معنایی داشته و مالزم های  از دیگر واژه
َفاْسَتَیْبَنا َلُه َو َوَهْبَنیا َلیُه »ت: در دو جا از قرآن به این مطل  اشاره شده اس. باشد اوو امید به  خدا همراه با ترس

ُهْم كَ   یْحیَ یَ  ْصَلْحَنا َلُه َزْوَجُه ِإنَّ
َ
 ،(90)انبیاء/« اُنوْا َلَنا َخاِشِعیَن ْدُعوَنَنا َرَغًبا َو َرَهًبا َو كَ اِت َو یَ رَ ی اْلَخیْ ِرُعوَن فِ اَس اُنوْا یُ َو أ

[  و همسیرش را بیرای او شایسیته ]و آمیاده حمیل [ او را اجابت نمیودیم، و یحییی را بیدو بخشییدیم پج ]دعای»
خواندنید و در برابیر میا فیروتن  نمودند و ما را از روی رغبت و بیم می كردیم، زیرا آنان در كارهای نیك شتاب می

ْرِض َبْعَد ِإْصیاَلِحَها َو اْدُعیوُه َخْوًفیا َو َطَمًعیا ِإنَّ َو اَل ُتْفِسُدوْا فِ » ۀشریف ۀو آی.« بودند
َ
یی اْْل یَن  هِ َرْحَمیَت اللَّ َقِرییٌ  مِّ

و در زمین پج از اصالح آن فساد مکنید، و با بیم و امید او را بخوانیید كیه رحمیت » ،(56)اعراف/ «اْلُمْحِسِنیَن 
تیوان نتیییه گرفیت كیه بایید دعیا  بنابراین از همنشینی ترس و امید بیا دعیا، می .«خدا به نیکوكاران نزدیك است

 .كامل برسد شد تا به اجابتبا ترس و امید با همراه

 منع االستنکاف .6-3-8

امتنیاع ، طرفیه دارد یکتیالزم دعیا كیه بیا دعیا ارتبیاط معنیایی و میالزم  (یهیا )و تركی  ها یکی دیگر از واژه
آییۀ . باشید درخواسیت از خداونید می موجی  عیدم ،استنکاف از عبادت. باشد نورزیدن و ابانکردن از عبادت می

ْن یَ َف اْلَمِس ْسَتْنِک َلْن یَ )شریفۀ 
َ
ِه َو اَل کُ یُح أ ُبوَن َو َمْن یَ اْلَماَل  وَن َعْبدًا ِللَّ ِبْر ْسیَتکْ اَدِتیِه َو یَ ْف َعیْن ِعبَ ْسَتْنِک ِئکُ  اْلُمَقرَّ

یز ورزد، و فرشتگان مقّرب ]ن مسیح از اینکه بنده خدا باشد هرگز ابا نمی» ،(1۷2)نساء/ «یعاً ِه َجمِ ْحُشُرُهْم ِإَلیْ َفَسیَ 
ابا ندارند[  و هر كیج از پرسیتش او امتنیاع ورزد و بزرگیی فروشید، بیه زودی همیه آنیان را بیه سیوی خیود گیرد 

 عبادت به جای دعا( بر این امر داللت دارد. واژۀ جانشینی )جانشینی  ۀبا استفاده از رابط.« آورد می

 ة. منع االستکبار والبعد عن العباد6-3-9

طرفییه دارد، اسییتکبارنورزیدن و  یکتییالزم و دعییا كییه بییا دعییا ارتبییاط معنییایی مییالزم هییای  تركی از دیگییر 
کُ »آیۀ شریفۀ باشد.  نکردن از عبادت می دوری ْسَتِیْ  ُم اْدُعونِ َو َقاَل َربه

َ
ِذیَن یَ   َلُکمْ  ی أ وَن َعیْن ِعَبیاَدتِی ُر بِ ْسَتکْ ِإنَّ الَّ
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َم َداِخِریَن  مرا بخوانید تا شیما را اجابیت كینم. در حقیقیت، »پروردگارتان فرمود: و » ،(60)غافر/ «َسیْدُخُلوَن َجَهنَّ
جانشیینی بیر ایین  ۀاز رابط ۀبا استفاد.« آیند ورزند به زودی خوار در دوز  درمی كسانی كه از پرستش من كبر می

 امر داللت دارد. 

 توحید .6-3-10

توحید و عیدم شیرک بیه خداونید ، طرفه دارد یکتالزم دعا كه با دعا ارتباط معنایی و مالزم های  از دیگر واژه
َلَک » ۀكه آیۀ شریف. است

َ
اِع ِإَذا َدَعاِن َفْلیْسَتِییُبوْا ِلی  یَفِإنِّ   یِعَباِدی َعنِّ  َو ِإَذا َسأ ِجیُ  َدْعَوَ  الدَّ

ُ
ْؤِمُنیوْا ی َو ْلیُ َقِریٌ  أ

ُهْم یَ بِ  در باره مین بپرسیند، ]بگیو[ مین نیزدیکم، و دعیای  و هرگاه بندگان من، از تو» ،(186)بقره/ «ْرُشُدونی َلَعلَّ
كننده را  [ باید فرمان مرا گیردن نهنید و بیه مین ایمیان  كنم، پج ]آنان اجابت می -به هنگامی كه مرا بخواند-دعا

 بر این امر داللت دارد  به این صورت كه خداوند در این آییه رابطۀ همنشینیبر اساس .« آورند، باشد كه راه یابند
هفت مرتبه از صیغۀ مفرد استفاده كرده است و همین مهم داللیت بیر توحیید دارد   داللت بر )ذات( خود،برای 

 باشد.  دعا، توحید و شریک قرارندادن برای خداوند می یکی از شرایط دعا و استیابت كاملبنابراین 

 خشوع .6-3-11

طرفیه  یکتیالزم ست كیه بیا آن ارتبیاط معنیایی و ا دعامالزم های  خشوع و تواضع در برابر خدا نیز از دیگر واژه
ُه َربِّ   ا ِإْذ َناَدیَو َزَكِریَّ » ۀداعی باید هنگام درخواست با خشوع و تواضع باشد كه آیات شریف شخص. دارد اَل َتَذْرنِی   َربَّ

نْ 
َ
ْصَلْحَنا َلُه َزْوَجهُ  َو   یْحیَ َفاْسَتَیْبَنا َلُه َو َوَهْبَنا َلُه یَ  َت َخیُر اْلَواِرِثیَن َفْرًدا َو أ

َ
ُهْم َكاُنوْا یُ  أ ْدُعوَنَنا اِت َو یَ رَ اْلَخیْ ِفی  ِرُعوَن اَس ِإنَّ

: [ هنگیامی كیه پروردگیار خیود را خوانید ا را ]ییاد كینو زكریی» ،(90-89انبییاء/) «َرَغًبا َو َرَهًبا َو َكیاُنوْا َلَنیا َخاِشیِعیَن 
[ او را اجابت نمودیم، و یحییی را بیدو بخشییدیم و  پج ]دعای، رندگانمرا تنها مگذار و تو بهترین ارث ب، پروردگارا»

نمودنید و میا را از روی  [ كیردیم، زییرا آنیان در كارهیای نییك شیتاب می همسرش را برای او شایسته ]و آماده حمل
 . دبر این مهم داللت دار  رابطۀ همنشینیبا استفاده از .« خواندند و در برابر ما فروتن بودند رغبت و بیم می

 ایمان و عمل صالح .6-3-12

ایمیان بیه خیدا و ، طرفه دارد یکتالزم دعا كه با دعا ارتباط معنایی و مالزم  های تركی  و ها یکی دیگر از واژه
داشیته و در  میدعوباشد  یعنی دعای كامل از دیدگاه قرآن دعایی است كه داعیی در آن ایمیان بیه  عمل صالح می

ْقیِدَر َعَلْیی» :نیز همراه باشد  از همین رو آیاتكنار ایمان عمل صالح  ین نَّ ن لَّ
َ
َهَ  ُمَغاِضًبا َفَظینَّ أ وِن ِإذ ذَّ ِه َو َذا النه

ْن ِفی   َفَناَدی
َ
ُلَماِت أ نْ  هَ  ِإلَ اَل  الظه

َ
ی ُكنْ ِإالَّ أ  َک َو َكیَذلِ   َنیاُه ِمیَن اْلَغیمِّ یْ یَّ َفاْسَتَیْبَنا َلیُه َو نَ ِلِمیَن اُت ِمَن الظَّ َت ُسْبَحاَنَك ِإنِّ

[ آنگاه كه خشمگین رفت و پنداشت كه ما هرگز بر  را ]یاد كن« ذوالنون»و » ،(88-8۷انبیاء/)« ِیی اْلُمْؤِمِنیَن ُننْ 
راسیتی كیه مین از ، منّزهیی تیو، معبیودی جیز تیو نیسیت»: [ تاریکیهیا نیدا درداد كیه تیا در ]دل، او قدرتی نداریم
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[ او را بیرآورده كیردیم و او را از انیدوه رهانییدیم، و مؤمنیان را ]نییز[ چنیین نییات  پج ]دعیایستمکاران بودم 
اِلَحاِت َو یَ َو یَ » و.« دهیم می ِذیَن َءاَمُنوْا َو َعِمُلوْا ال)َّ یْن ْسَتِییُ  الَّ « یٌد ُهیْم َعیَذاٌب َشیدِ َو اْلَکیاِفُروَن لَ  َفْضیِلهِ  ِزییُدُهم مِّ

كند و از فضل  اند اجابت می [ كسانی را كه ایمان آورده و كارهای شایسته انیام داده و ]درخواست» ،(26شوری/)
دعا را ایمان و عمل  شرط استیابت.« [ برای كافران عذاب سختی خواهد بود دهد، و]لی خویش به آنان زیاده می

 «.[ دعای كافران جز در بیراهه نیست و]لی» ،(50غافر/)« ٍل َضاَل   ی فِ اِفریَن ِإالَّ ا ُدعاُء اْلکَ َو مَ » ۀصالح دانسته و آی
ایمیان و عمیل  بر داشیتن، شود كفر كه سب  ضاللت و گمراهی می یعنی ،ایمان با ضد رابطۀ همنشینیبر اساس 

 . صالح در دعا داللت دارند
قرآن از محدودنگری و انح)ار بحث ما را در معناشناسی دعا در ( ییشبکۀ معنا) ها در گام دوم بررسی ۀنتیی

و مالزم رهنمون و برای گیام ، متضاد، های مترادف كند و به گستردگی بحث در واژه دور می« د ع و»در مشتقات 
 . سازد آماده می( مطالعات متنی) بعدی

 مطالعات متنی )سیاق و متن(  .7

هر ارتباط ، اند پیش از این شناسایی شده و هستندهایی كه مالزم  واژه، سیاق ۀكارگیری قرین در این مرحله با به
شناسیایی ، هیای كلییدی و كیانونی سیت كیه واژها جیا این در. شیود بییان می معنیاییشبکۀ یک با مفهوم قرآنی در 

نییز تبییین ، بینی و فرهنیگ دعیا در قیرآن كیه بخشیی از معناشناسیی واژه اسیت جهیان، در ایین مییان. گردند می
، در ایین مییان. كند تر معنای نسبی دعا یاری می تر و كامل ما را برای دستیابی به مفهوم دقیقاین فرآیند . شوند می

هیا  آن هیا كیه ماهییت دعیا از ایین واژه. های معنایی دعا بیان شد هایی است كه در مؤلفه واژه بارزترین نقش از آن
حال با توجه . معنا نخواهد داشتها  آن ند و دعا بدونهست از دعا جدا ناپذیر(، های مالزم واژه) شکل گرفته است

 : پردازیم یاینک به مطالعات متنی در مراحل زیر م، گانه سهبه گذراندن مراحل 

 تحلیل معنایی مفهوم دعا در قرآن .7-1

همین معنای اصلی نیز در قرآن بیا . را در گام یکم بیان كردیمی توجه كردن داعی به مدعوی معنای اصلی دعا 
گرچه معنایباشد میهمراه « د ع و»واژۀ   . است یافته تر تطوریافته و كامل ی  ا

های مالزم دعا  شبکه تشکیل واژه، دعا های مترادف و متضاد نسبی سی واژهناشبکۀ معناشیکی از برآیندهای 
معناشناسیانه بهیره های مالزم در یک تحلیل  بتوان از واژهكه  آن برای. است( در گام سوم) و درخواست از خداوند

-2۷8: 138۷، صفوی) «یی كه در علم معناشناسی بیان شدههای معنا در قال  مؤلفه»الزم است لوازم دعا را ، برد
بیه ایین ترتیی  ، های مالزم بییان شید ناسی واژهشبکۀ معناشهای مالزم دعا در قرآن كه در  واژه. تحلیل كرد( 2۷9

 باشند: می
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 الّله -
 تضرع -
 حمد -
 ال العبدؤ س -
 اخالص  -
 اضطرار -
 رجاء خوف و -
 عدم االستنکاف -
  البعد عن العباد و عدم االستکبار -
 توحید -
 خشوع -
 ایمان و عمل صالح -

، هیای حمید دوسیویه دارنید  بنیابراین واژهتیالزم ال العبید ؤ و سی تضرع، های الّله های مذكور واژه از بین مالزم
خشیوع و ، ایمیان و عمیل صیالح،  والبعدعن العبیاداستنکاف و عدم االستکبار ، رجاء خوف و، اضطرار، اخالص

هیای دعیا را  از ایین رو مالزم. گیردد دعیا منتفیی نمیهیا،  آن سویه هستند  زیرا با انتفیای های یک توحید از مالزم
 ]+حمد[ [تضرع]+ [سؤال العبد+]+الّله [ ]: دعا در قرآن: ای و اخت)اری چنین بیان كرد توان به تحلیل مؤلفه می

]+ ایمیان و عمیل  ]+ خشیوع[ ]+ توحیید[ اسیتکبار[-] اسیتنکاف[-] ]+خیوف ورجیاء[ ]+اضطرار[ ]+اخالص[
منفی وجود دارد  یعنی برای تحقق دعیای میورد  ۀمثبت و دو مؤلف ۀده مؤلف، گانه های دوازده از این مؤلفه. صالح[

و ای مذكور ما را از معنیای اصیلی  مؤلفه تحلیل. ده مؤلفۀ مثبت و نبود دو مؤلفۀ منفی الزم است بودن، نظر قرآن
كیه از روش معناشناسیانۀ   ای بیه معنیای نسیبی، است واژۀ دعاكه همیشه همراه ( مدعوكردن داعی به  توجه) اولیه

با ، دعا از دیدگاه قرآنمعنای نسبی ، بر این اساس. سازد نزدیک می، مورد نظر در این پژوهش به دست آمده است
 است.( والتواضع  ه مع الذلالدعا للّ : )های دوسویۀ دعا عبارت از مالزمهمراهی با توجه به 

 های کلیدی و کانونی دعا در قرآن واژه .7-2

 های كلییدی كلمیاتی اسیت كیه نقیش واقعیاً  منظور از واژه. های اطراف واژۀ دعا كلیدی هستند بعضی از واژه
هیا نقیش  برخیی از ایین واژه( 22: 1388، ایزوتسیو. )را دارنید ری دعا در قرآنبینی ت)و  جهان  منطقی از ساختن 

سیت  زییرا تر ا ییتشان از واژگان كلیدی بیا اهمنقش، بینی دعا جهان  نمایند و در ساخت  واژگان كانونی را ایفا می
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، یژگیآیند  ولی واژگان كانونی افزون بر این و  هستند كه در اطراف یک واژه گرد می  یمهم یواژگان كلیدی كلمات
ز هسیتند و نقیش نیی، ایییاد كننیدۀ وحیدت در شیبکه زییر میموعیۀ خیود، به عنوان یک كلمه در مركیز عنیوان

 . نمایند میهای كانونی نقش محوری و متحدكننده و متمایزكننده را ایفا  لذا واژه  (28همان، ) متمایزكننده دارند
كند  می تبیینقرآن را  بینی توحیدمحور جهان  است كه یی ها ترین واژه از مهم، الّله، بینی دعا در قرآن در جهان

الّلیه كیه ، بیه عبیارت دیگیر. آینید آن بیه شیمار می خدا همگی زییر میموعیۀ و خواندن تضرع، های ایمان و واژه
های  دعا و درخواست از خداوند را در واژه، بینی جهان  این . قرآن است منیر به دعا خواهد شد ترین محور كانونی

عناییت و رضایت  جل ، نیات از خطرات و بالیا، فرزنددارشدن، بیماری رفع، و اندوه رفع غم، رنف و آسی  رفع
 سازد گر می پروردگار جلوهجل  رحمت و فضل و  الهی

در  تضیرعخیدا و  انسانی است كه با خواندن، قرآن د نظرمور  بینی آن است كه داعی جهان  این  های از ویژگی
گر با حمید الهیی و خشیوع استیابت و رستگاری میبه ، برابر او و ایمیان و عمیل صیالح و  رسد و دعای انسان ا

بیه نتیییۀ كامیل خواهید ، و از استکبار و شرک به خیدا دور باشید، امید همراه باشد  و اخالص و اضطرار و ترس
خیدا از  و خوانیدن تضیرع، نایمیا، هیای الّلیه واژه، های كلیدی مذكور در اطراف دعا در قیرآن در میان واژه. رسید

اصیل اییادكننیدۀ ، یت و جایگاه خاص به عنوان یک كلمه در مركز دعاباشند كه عالوه بر اهم كانونی میواژگان 
 . زیر میموعۀ خود و نقش محوری و متحد و متمایزكننده را نیز دارند ۀوحدت در شبک
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 گیری نتیجه

معناشناسی به دنبیال . است( زبانشناسی توصیفی و ساخت گرا) بخشی از زبانشناسی امروزیمعناشناسی . 1
  مطالعه و بررسی شرایط تولید معنا و دریافت آن نزد خواننده است

، مرتبه به صیورت م)یدر و اسیم 31مرتبه به كار رفته است  كه  199، واژۀ دعا و مشتقاتش در قرآن كریم. 2
   امر آمده است شکلبار به  34بار مضارع و  10۷، ماضی مرتبه به صورت فعل 168

ای به معنای  گونه به، است و وجوه مختلف معنایی دعا( مدعوبه  توجه كردن داعی) معنای اصلی واژۀ دعا. 3
و نظیر او را بیه خیود  توجهباید ، خواستن از كسی كردن و كمک گردد  چرا كه هنگام دعوت اصلی این كلمه برمی

   جل  كرد تا از این طریق نیاز خود را با او در میان گذاشت
اسیت و  میدعوكردن بیه  توجهندا به همان معنای اصلی ، سؤال، های مترادف آن مثل طل  واژۀ دعا و واژه. 4

   شدبا از خداوند می درخواست، نظر در این پژوهش جوه معنایی مختلفی دارد كه وجه معنایی موردو 
گسیترش ، ها بودند های مترادف و متضاد و مالزم كه همان بررسی واژه، معناییشبکۀ در مرحله دوم یعنی . 5
  های دعا در قرآن بیان شد ای واژه هشبک

توحیید محیور در قیرآن  بینی جهیان  ای كلیدی و كانونی و ه در نهایت در پایان به تعریف نسبی دعا و واژه. 6
بینی توحید محور قرآن را  جهان  هایی است كه  ترین واژه واژۀ الّله از مهم، بینی دعا در قرآن جهان  در . دست یافتیم

  شود می توجهمنیر به دعا و  كه ترین محور قرآن است به عبارت دیگر الّله كه كانونی. كند بیان می
را در رسیدن به معنای دقییق نسیبی ما ، تحلیل معنایی مفهوم دعا در قرآن و بیان شبکۀ معنایی دعا برآیند. ۷

ناسیی بیر اسیاس ییک فرآینید شبکۀ معناشبه كمک ، مطالعات متنی دهد  به عبارت دیگر دعا در قرآن یاری می
، درک دقیق معنای نسبی دعا. رساند معناشناسانه ما را از معنای اصلی دعا به معنای دقیق و نسبی دعا درقرآن می

 . باشد اصلی این پژوهش می همان معناشناسی دعا است كه هدف
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 اه پی نوشت

 ( 394: 1386اند. )نورانی اردبیلی،  داود بوده بن عنان از یاران. 1
ترین و مشهورترین اشعار عربی است كه راویان و محققیان بیر چنید ق)ییده ممتیاز دورۀ  . معلقات، قدیمی2

: 1994اند و در تسمیه و شماره اصحاب و روایت این ق)ائد اخیتالف اسیت. )افیرام بسیتانی،  جاهلی اطالق كرده
25 ) 

عد از استنکاف ذكر شده است، اسیتکبار سوره نساء كه استکبار ب 1۷2طباطبایی نیز، در تفسیر آیۀ  ۀ. عالم3
را اسیتنکاف یشود، ز  ی باعث سخط الهی نمییاستنکاف به تنها»گوید:  را مقیدكننده استنکاف دانسته و چنین می

گری از استکبار، آن استنکافی باعث خشم و غض  یکی از نادانی و استضعاف و دیدو جور ممکن است باشد، 
 (5/24۷: 13۷4طباطبایی، )« .باشد شود كه از باب استکبار الهی می
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