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تبیین جایگاه و نقش دعا در جنگ نرم با رویکرد معناشناسی واژه «دعاء» در قرآن کریم
نوع مقاله :ترویجی
سید ابوالقاسم فضایلی ،9هادی زینی ملک آبادی2

تاریخ دریافت9311/02/21 :

تاریخ پذیرش9311/99/22 :

چکیده
جنگ نرم ،امروزه از مؤثرترین ،کارآمدترین و پیچیدهترین نوع تهدید بر ضد امنیتت ملتی یتک ک تور
است .عناصر مختلفی در مقابله با جنگ نرم موردبررسی قرار گرفتته استتا امتا نقتا دعتا ،بتهعنوان استلهه
مؤمن ،باوجود کارآمدی از منظر قرآن و روایات موردتوجه قرار نگرفته استا بنابراین این پژوها بتا روش
توصیفی -تهلیلی و با تکیهبر دانا معناشناسی به تبیین جایگاه و نقتا دعتا در جنتگ نترم پردااتته استت.
معناشناسی دعا در قرآن کریم و اعتبار سنجی آن با مفاهیم و ادبیات رایت در جنتگ نترم ن تان داد دعتا در
حقیقت یک ابزار قدرتمند در جنگ نرم است و سیره انبیاء و امامان معصتوم موردتوجته قرارگرفتته و نمونته
بارز آن در صهیفه سجادیه تبلور یافته است.
واژهگانکلیدی :جنگ نرم ،معناشناسی ،دعاء ،قرآن.

 -9کارشناسی ارشد،گروه علوم قرآن و حدیث ،دان کده الهیات ،دان گاه تهران ،ایران(نویسنده مسئول)
safazaeli@ut.ac.ir

 -2عضو هیئت علمی،گروه علوم قرآن و حدیث ،دان کده الهیات،دان گاه سیستان وبلوچستان ،ایران
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مقدمه
تهدید نرم ،امروزه از مؤثرترین و کارآمدترین و کمهزینهترین و درعینحال اطرناکترین و
پیچیدهترین نوع تهدید بر ضد امنیت ملی یک ک ور است که با کمترین هزینه و بدون
ل کرک ی و از بین بردن مقاومتهای فیزیکی ،عواطف و احساسات ،فکر و اندی ه ،باور و
ارزشها و آرمانها و فرهنگ یک ملت و نظام سیاسی را مورد هجوم قرار میدهد .ابعاد جنگ
نرم ،گسترده و مخرب استا زیرا فکر و آرمان و الگوهای رفتاری یک ملت را تهت تأثیر و
هدف قرار میدهد .در جنگ نرم دشمن به سراغ ایمانها ،معرفتها ،عزمها و بایدها و ارکان
اساسی یک نظام و ک ور میآید که اینها را منهدم نماید و نقاط قوت را در تبلیغات اود به نقاط
ضعف تبدیل نماید .پس هدف از به راه اندااتن جنگ نرم ،رسوخ در باورها و اعتقادهای جامعه
و جایگزین نمودن فرهنگ و باورهای موردنظر اویا است.
نگرانیهای حاصل از تخلّفها ،پیمانشکنیها ،شکستها و ناکامیها ،اعصاب انسان
عصر ما را در زیر بار سنگین اضطراب و نگرانی قرار داده استا لذا برای برونرفت از
چالا های متعدد مادی و معنوی در جوامع ب ری اصل دعاء بسیار مؤثر است (مکارم
شیرازیا )902-902 :9324
بدون تردید جلوه های ایمان به ادا در زندگی روزمره انسان به صور مختلف ،نمود پیدا
میکند .دعاء و نیایا ،تسلیم در برابر قضا و قدر الهی ،یاد مرگ ،زهدورزی ،توکل ،انتظار
و  ...هرکدام ،گونه ای از تجلی ایمان به ادا در زندگی ما هستند .گرچه ما ایمان به ادا را
در کنار مواردی که برشمردیم ،قرار دادهایم ،لکن توجه بدین نکته ضروری است که ایمان
به ادا «اصلی» است که شااه های متعددی دارد و موارد فوق نیز از آن جملهاند .هدف
معناشناسی ،روشمند کردن مطالعه ،بررسی متون و کلام است .اعضای یک حوزه معنایی
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یک نظام معنایی را ت کیل میدهد که در رابطه متقابل با یکدیگرند .چنین واحدهایی به
دلیل ویژگی م ترک ان هم حوزه به شمار میآیند .در این پژوها ،معناشناسی واژه دعاء
در قرآن کریم مدنظر است.
جایگاه دعاء در ادیان مختلف بهاصوص در دین مبین اسلام و مذهب ت یع بر کسی
پوشیده نیست و کلمه دعاء و م تقاتا هم حدوداً بیا از  200بار در آیات قرآن کریم
بکار رفته است .ازاینرو همگان در پی دریافتهای تازه از این عمل مهم اسلامیاند .روش
این پژوها تهلیلی – توصیفی است که به تهلیل و توصیف مطالب گردآوری شده
بهصورت کتابخانهای میپردازد .این پژوها قصد دارد با رویکردی معناشنااتی به تبیین
جایگاه و نقا دعا در جنگ نرم بپردازد .مفهوم دعاء و استخراج مؤلفههای معنایی آن از
قرآن بپردازد .از دیدگاه معناشناسی ،کلام مجموعهای منسجم است و معناشناسی بررسی
این انسجام را در کلام بر عهده دارد.
سؤالات پژوهش
مهمترین سؤالات پژوها این است که:
 با توجه به همن ینها و جان ینها ،مؤلفههای معنایی واژه دعاء و م تقات دعاء درقرآن چیست؟
 بر اساس معناشناسی دعا تأثر آن در قدرت نرم چیست؟پیشینه پژوهش
در حوزه مطالعات معناشناسی به زبان فارسی تهقیقات فراوانی انجامشده است .در مورد
واژه مور د بهث یعنی دعا نیز پژوه هایی صورت گرفته است از جمله :سالارزایی ()9319
به بررسی دعاء از منظر کلام ادا پردااته است .به تی و قریب ( )9310نقا دعاء در
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تربیت انسان از دیدگاه قرآن و کلام معصومین را تهلیل کردند .مهسنپور و حسینی
( )9317به بررسی تأثیر دعاء و نیایا در زندگی انسان ازنظر آیات و روایات پردااتهاند.
بنابراین در هیچکدام از پژوهاها ،معناشناسی دعا از منظر قرآن و نقا آن بهعنوان
مؤلفه جنگ نرم موردتوجه قرار نگرفته است.
مبانی نظری پژوهش
قدرت نرم
نزاع قدرتها در طول تاریخ شکلهای مختلفی داشته است ،توانایی دوگروهی که با
یکدیگر به رقابت قدرت میپردازند شکلهای مختلفی داردا در تأثیرگذاری دو حریف
الف و ب ،چنانچه تأثیرگذاری الف بر ب در حالت فقدان ستیز منافع صورت گیرد و از
طریق ت ویق ،ترغیب و...تهقق یابد« ،نفوذ» نامیده میشود و الف را براوردار از وضعی
میسازد که «اقتدا» نامیده میشودا اما آنگاهکه تأثیرگذاری الف بر ب در حالت ستیز منافع
صورت گیرد و از طریق اجبار و زور تهقق یابدا قدرت نامیده میشود .از این نوع قدرت
اگر ناظر بر منازعات و تخاصمها باشد ،به «قدرت سخت» تعبیر میشود و نوع نخست
«قدرت نرم» نامیده میشود .مرز مفهومی نفوذ و قدرت نرم در این نکته است که نفوذ
میتواند بر قدرت سخت مبتنی باشد ()nye,2004,5ا بنابراین قدرت نرم صرفاً توانایی
انجام کار یا توانایی کسب نتیجه دلخواه نیست ،بلکه عبارت از توانایی شکل یا تغییر دادن
ترجیهات یا اولویتهای دیگران است تا بر اساس آنچه ما میاواهیم فکر یا رفتار کنند
(ره پیک.)9327:44 ،
در تعریفی بومیسازی شده قدرت نرم به توانایی تصرف در پدیدههای هستی و
هماهنگ کردن آنها با اود ،شکل دادن یا تغییر ترجیهات یا اولویتهای دیگران در
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چارچوب سنتها و ضوابط حاکم بر نظام هستی برای رشد و کمال اود و دیگران در
جهت قرب الهی اطلاق میشود (امام اامنهای مدظلهالعالی )14/2/4
معناشناسی
آنچه در معناشناسی ،معنا نامیده میشود ،مصداقی است که در جهان اارج وجود دارد
و یا مفهومی است که برحسب مصداقها ،بهصورت نوعی تصور در ذهن سخنگویان زبان
انباشتهشده است (صفوی ،درآمدی بر معناشناسی )20 ،نظریههای معناشناسی ،متن یا کلام
را مجموعهای معنادار میدانند که میتوان به مطالعه و درک آن پرداات .راه پی نهادی
معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعههای معناداری ،در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح
گوناگون برای متن است (شعیری ،9322 ،ص  .)22معناشناسی در تجزیهوتهلیل کلام ،متن
را مجموعهای منسجم و معنادار میداند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در
ژرفساات ن انههای فهم معنا و یا در بین آنها وجود دارد میپردازدا بنابراین تهلیل
معناشنااتی بر این اصل استوار است که متن ،مهل شکلگیری فرآیند معنایی است .به زبان
دیگر ،معناشناسی مطالعه علمی معناست و به توصیف پدیدههای زبانی در چارچوب یک
نظام بدون هر پیا انگاری میپردازد (صفوی .)40 :9372 ،معناشناسی مطالعه انتقال معنا از
طریق زبان و مستقل از گوینده و شنونده است (صفوی 32 :9372 ،و .)42
جنگ نرم در قرآن و روایات
جنگ نرم در شرایطی به وجود میآید که قدرت نرمی وجود داشته باشد و دارندگان
قدرت نرم میتوانند از تاکتیکها و فرصتهای جنگ نرم استفاده کنند (عرفان:9312 ،
 .)999قدرت نرم توانایی کسب چیزی است که میاواهیم از طریق جذب بهجای اجبار به
دست آوریم (مهری)42 :9312 ،
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از ویژگیهای جنگ نرم میتوان به این امور اشاره کرد :جنگ نرم در پی تغییر
قالب های ماهوی جامعه و سااتار سیاسی استا این نبرد آرام و تدریجی و زیرسطهی
استا جنگ نرم به شدت نماد ساز استا به لهاظ اثرگذاری در طول زمان ،پایدار و بادوام
استا در فضای جامعه هیجانهای کاذب ایجاد میکند و جنگ نرم آسیب مهور است و
آسیبهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی فراوانی ایجاد میکند (ادبی )44 :9319 ،و
باهدف گرفتن فکر و اندی ه ملت ها ،نقا مهمی در سست کردن بنیانهای فکری و
فرهنگی جوامع دارد (حسینی.)92 :9312 ،
در سیره معصومان پیوسته دعا یکی از ارکان مهم بوده است ،اما در حیات امام سجاد (ع) به
سبب اوج افقان ،امام سجاد (ع) با بین ی شگرف و با درک درست زمان ،سلاح دعا و مناجات را
برای اف اگری تباهیهای حکومت وقت و روشن گری افکار عمومی ،نسبت به حقایق دینی و
اسلامی برگزیدندا چراکه این شیوه پر نفوذ ،توجه و حساسیت ،عمال اموی را کمتر برمیانگیخت.
امام در قالب دعا ،افزون بر ن ر فرهنگ انسانساز اسلام ،غاصبانه و نام روع بودن حکومت بنی
امیه و بدعتها و جنایتهای آنها را نیز برای مردم تبیین میکردند .دعا علاوه بر اینکه موجب
جلب رضایت اداوند میشود ،ابزاری برای انسان در مواجهه با چالاهای زندگی و مقابله با
دشمنی شیاطین بهحساب میآید .پیامبر (ص) با توجه به نقا دعا به عنوان ابزاری در دستان
ت َو ا ْل َأرْض (کلینی ،ج )422 ،2ا
ن َو ُّنو ُّر السَّماوا ِ
ن َو عَمُّو ُّد ال ّدِی ِ
ح ا ْلمُّ ْؤ ِم ِ
مؤمنان فرمود :ال ُّّدعَا ُّء سِلَا ُّ
دعا سلاح مؤمن است».
مقام معظم رهبری نیز با اشاره به اینکه دعا به انسان قدرت مقاومت در مقابل چالاهای
زندگی را میدهد ،فرمود هر کس در دوران زندگی اود با حوادثی مواجه میشود و
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چالاهایی پیدا میکند .دعا به انسان توانایی و قدرت میدهد و انسان را در مقابل حوادث
مستهکم میکندا لذا در روایت از «دعا» تعبیر شده است به سلاح.
کمْ وَ یُّدِرُّّ
از نبی مکرم نقلشده است که فرمود «:أَ لَا أَدُّلُّّکُّمْ عَلَى سِلَاحٍ یُّنْجِیکُّمْ مِنْ أَعْدَائِ ُّ
کمْ قَالُّوا بَلَى قَالَ تَدْعُّونَ رَ َّبکُّمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ سِلَاحَ الْ ُّمؤْمِنِ الدُّّعَا ُّء»(کلینی ،ج،2
أَرْزَاقَ ُّ
 )422آیا مىاواهید سلاحى را به شما ن ان دهم که هم شما را از دشمنتان نجات مىدهد و
هم روزىتان را فراوان مى کند؟ گفتند آری ،پیامبر (ص) فرمود شب و روز پروردگارتان
را بخوانید چرا که دعا سلاح مومن است.
به عنوان نمونه امام سجاد (ع) در فراز « :اللَّهُّمَّ إِنِّی أَ ْعتَذِرُّ إِلَ ْیکَ مِنْ مَظْلُّومٍ ظُّلِمَ بِهَضْرَتِی
فَلَمْ أَنْصُّرْه »(صهیفه سجادیه )922 ،به لطافت در قالب دعا و رابطه انسان با اداوند ،مردم را
به این موضوع مهم آگاه نمود که نگریستن به این که ظلمی در مهضر اداوند اتفاق افتد
مودر پسند الهی نیست و بنده واقعی باید در مقابل ظلم و زورگویی بی تفاوت نباشد.
امام سجاد (ع) نخواست که اود را آلوده دستگاه غاصب نماید و به همین جهت راه
مبارزه علیه دشمنان اود و پدرانا را از طریقه ناگزیر دعا برگرفت و ن ان داد زیر بار هیچ
زورگویی نبوده و از تمامی تلاش اود درراه مبارزه با ظلم و استکبار و استبداد و روشن
گری اسلام ناب و بیدار مهمدی در قالب دعا بهره میگیرد تا بتواند اسلام بیدار را از
منجلاب فساد دستگاه حاکم ،سالم بیرون ک یده و به آیندگان هدیه داده و اود بهعنوان
الگویی جهت مبارزه به استکبار زمانه و آینده باشد و ن ان دهد که میتوان حتی از راه تقیه
و دعا و ذکر به دشمنان زمانه و مستکبرین زمانه نیز پیروز گ ت و نباید درراه این مبارزه از
هیچ تلاشی فروگذار نمود و باید یاد و ااطره عاشورا را زنده نگه داشت و این امر مظهر
لبیک یا حسین است.
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تبارشناسی قدرت نرم در جامعه اسلامی
واژه قدرت نرم در منابع و متون اسلامی استعمال ن ده استا اما مفهوم آن را بهوفور در
قالب واژههایی مثل تعالی معنوی ،معنویات ،لطایف و ...میتوان یافت .چنانچه در اصوص
مفاهیمی چون سیاست اینگونه بوده است .یکی از مهمترین دستاوردهای قدرت نرم اسلام
برای مردم شبهجزیره عربستان ،برقراری جامعه ای امن بود که در آن مردم نسبت به جان،
مال و ناموس اود احساس امنیت میکردندا درحالیکه ویژگی اساسی دوران جاهلیت،
حاکمیت هرجومرج توأم با ناامنی شدید بوده است (رنجبر .)73- 4: 9324 ،این جامعه امن
بیا از هر عامل دیگری مهصول جاذبه معنویت اسلام و رهبری الهی آن بود.
در قرآن کریم نیز برای کلیدواژهها ناظر بر قدرت نرم است ،مانند :تعالی معنوی (سوره
ح ر ،)2 :عزّت (سوره فاطر ،)99 :درجات (سوره یوسف ،)72 :رفعت (سوره مجادله،)99 :
صعود (سوره فاطر ،)99 :عروج (سوره نجم ،)2- 1 :فالح (سوره مجادله ،)22 :حیات طیّبه
(سوره نهل )17 :و قرب الا الله (سوره مریم)22 :
معناشناسی واژه دعاء با رابطه همنشینی
روابط همن ینی یکی از ن انههای زبانی است که به ترکیب کلمات در جمله یا کلام
مربوط است و به کلماتی که در جوار یک کلمه قرار میگیرند ،کلمات همن ین آن گفته
میشود .توجه به واحدهای هم ن ین موضوع موردنظر ،معنای آن را برای مخاطب بهتر
تبیین میکند ،بهویژه در مواردی که کلمه بیا از یک معنا دارد و یا معنای آن نام خص و
مبهم است(صفوی .)42 :9372 ،رابطه همن ینی یا «رابطه نهوی» رابطهای از نوع ترکیب،
میان الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرارگرفتهاند(بی یرویا ،
)72 :9374
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واژگان همنشین «دعاء»
همنشینهای اشتدادی واژه دعاء
 .9آتی
سوره

آیه

همن ین

ردیف
.9

بقره

32

هُّدی،تَبعَ هُّدَای

.2

بقره

23

تۡبَ َوٱلۡفُّرۡقَانَ ،تَهۡتَدُّو َن
ٱلۡک َ

.3

بقره

13

.4

بقره

942

.2

مائده

92

.2

مائده

42

.7

مائده

22

.2

انعام

4

ن
مّنۡ ءَایةۡ مّنۡ ءَایۡت رَبّهمۡ ،مُّعۡرضی َ

.1

انعام

922

ینظُّرُّونَ،ٱلۡمَلَۡائکةُّ،ءَایۡتالَا ینفَعُّ نَفۡسًا إیمَۡنُّهَا

 .90اعراف

972

ن
ٱتۡلُّ عَلَیۡهمۡ نَ َبأَ،ءَایۡتنَا،فَٱنسَ َلخََ ،فأَتۡبَ َعهُّ،فَکانَ منَ ٱلۡغَاوی َ

 .99اعراف

910

صَۡلها،جَعَلَا لَهُّۥ شُّرَکاۡءََ ،فتَعَۡلَی ٱل َّلهُّ َعمَّا یاۡرکونَ

 .92یونس

22

 .93هود

2

 .94رعد

32

ثۡقَکمۡ،اُّذُّواْ،بقُّ ّوَةۡ،ٱسۡ َمعُّواْ،قَالُّواْ
أَاَذۡنَامی َ
ن
سَمعۡنَا،عَصَیۡنَا،یأۡمُّرُّکم بهۡ إیمَۡنُّکمۡ،مُّّؤۡمنی َ
تۡبَ،بکلّ ءَایةۡ،مَّا تَبعُّو ْا قبۡلَتَکۡ
ٱلۡک َ
أَقَمۡتُّمُّ

ٱلصَّلَوۡةَ،ٱلزَّکوۡةَپ،وَءَامَنتُّم

برُّسُّلی

وَعَزَّرۡتُّمُّوهُّمَّۡ،أُّکفّرَنََّ،أُّدۡالَنَّکمۡ ،کفَرَ بَعۡدَ َذۡلک منکمۡ فَقَدۡ
ضَلَّ َسوَاۡءَ ٱلسَّبیل
لَوۡ شَاۡءَ ٱللَّ ُّه لَجَ َعلَکمۡ ،لّیبۡ ُّلوَکمۡ ،فَٱسۡتَبقُّواْ ٱلۡاَیۡرَۡت
فی قُّلُّوبهم مَّرَض،یسَۡرعُّو َن فیهمۡایقُّولُّونَ نَخۡشَیۡ أَن تُّصی َبنَا
دَائرَةابٱلۡفَتۡح
َ،مۡرۡ مّنۡ عنده ،فَیصۡبهُّواْ َعلَیۡ مَاۡ أَسَرُّّو ْا

فرۡعَوۡنَ وَمَ َلأَهُّ،زینَة وَأَمۡ َوۡلا فی ٱلۡحَیوۡة ٱلدُّّنۡیا،لیضلُّّو ْا عَن
سَبیلک،ٱطۡمسۡ عَلَیۡۡ أَمۡوَۡلهمۡ،ٱشۡدُّدۡ عَلَیۡ ُّقلُّوبهمۡ،فَلَا
یؤۡمنُّواْ ،یرَوُّاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡأَلی َم
أَاَّرۡنَا عَنۡهُّ ُّم ٱلۡعَذَابَ ،یحۡبسُّهُّۥ،لَیۡسَ مَصۡرُّوفًا،وَحَاقَ بهم مَّا
کانُّواْ به یسۡتَهۡزءُّو َن
تۡبَ،یفۡرَحُّونَ بمَاأُّنزلَ إلَیۡک،منَ ٱلۡأَحۡزَاب مَن ینکرُّ
ٱلۡک َ
ضهُّۥ،إنَّمَاۡ أُّمرۡتُّ أَنۡ أَعۡ ُّبدَ ٱللَّهَ،لَاۡ أُّشۡرک بهۡ،إلَیۡه
بَعۡ َ
أَدۡعُّواْ،إلیهمئاب
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 .92حجر

7

ن
صۡدقی َ
بٱلۡمَلَۡائکةٱل َّ

 .92حجر

24

صۡدقُّو َن
بٱلۡحَقّ،لَ َ

 .97مریم

30

عَبۡدُّ ٱل ّلَه،ٱلۡکتَۡبَ،جَعَ َلنی نَبیا

 .92طه

90

رَءَا،ٱمۡکثُّوۡاْفءَانَسۡتُّ،مّنۡهَا بقَبَسٍ،أَجدُّ عَلَی ٱلنَّار هُّدی،نودی

 .91طه

47

 .20طه

923

ٱهۡبطَا منۡهَا جمیعاً،مّنّی هُّدی،ٱتَّبَ َع ُّهدَای فَلَا یضلُّّ َولَا یاۡقَیۡ

 .29انبیاء

2

مّن ذکۡرۡ مّن رَّبّهم مُّّحۡدَثٍ،ٱسۡ َتمَعُّوهُّ ُّ،مۡ یلۡعَبُّو َن

 .22انبیاء

40

بَغۡتَة،فَتَبۡ َهتُّهُّمۡ،لَا یسۡتَطیعُّونَ ردّها،ینظَرُّونَ

 .23انبیاء

24

 .24مومنون

79

 .22مومنون

10

بٱلۡحَقّ،لَکۡذبُّو َن

 .22نمل

92

ن
علۡما،قَالَا ٱلۡحَمۡدُّ ل ّلَه،فَضَّ َلنَا عَلَیۡ کثیرۡ مّنۡ عبَاده ٱلۡمُّؤۡمنی َ

 .27قصص

79،72

جَعَلَ ٱل َّلهُّ،بضیاءٍ ،بلَیۡلۡ تَسۡکنُّو َن فیه،تَسۡمَعُّونَ ،تُّبۡصرُّو َن

 .22عنکبوت

47

حدُّ بایۡتنَاۡ إ ّلَا ٱلۡکۡفرُّو َن
أَنزَلۡنَا،ٱلۡکتَۡبَ،یؤۡمنُّو َن به،ی ۡ َ

 .21یس

30

مّن رَّسُّولٍ،یسۡتَهۡزءُّو َن

 .30غافر

22

اذَهُّمُّ ٱل َّلهُّ،قَوی شَدیدُّ ٱلۡعقَاب
رُّسُّلُّهُّم،بٱلۡبَینَۡت،فَکفَرُّواْ،فَأَ َ

 .39فصلت

99

ٱسۡ َتوَیۡ،فَقَالَ،طَوۡعًا أَوۡ کرۡها

 .32تغابن

2

فَقُّولَاَ ،فأَرۡسلۡ،لَا

تُّ َعذّبۡهُّمۡ،قَدۡ

جئۡ َنۡک

بایةۡ

مّن

رَّبّک،ٱلسَّلَۡمُّ عَلَیۡ مَن ٱتَّبَعَ ٱلۡ ُّهدَیۡۡ

فَٱسۡ َتجَبۡنَا لَهُّۥ،فَک َفۡنَا مَا به من ضُّرّۡ،أَهۡلَهُّۥ وَمثۡلَهُّم،رَحۡمَة
ن
مّنۡ عندنَا وَذکۡرَیۡ،للۡ َعۡبدی َ
ٱتَّبَعَ

ٱلۡحَقُّّ

َأهۡوَاۡءَهُّمۡ،لَفَسَدَت

ٱلسَّمَۡ َوۡتُّ

وَٱلۡأَرۡضُّ،بذکۡرهمۡ،ذکۡرهم ّمُّعۡرضُّو َن

رُّسُّلُّهُّم،بٱلۡبَینَۡت،فَقَالُّوۡاْ،یهۡدُّونَنَا،فَکفَرُّواْ،تَوَلَّواْ،وَّٱسۡتَغۡنَی
ٱللَّهُّ،ٱل َّلهُّ غَنی حَمید

فعل آتی تنها به صورت فعلی و به تعداد  94مرتبه در کنار فعل دعاء آمده است .اکثر
قریب به اتفاق آیات ،اطابی و پیرامون مسئله پرستا است .همراهی فعل آتی با فعل دعاء
به صورت تقدیم و تأایر جالب توجه است .به این صورت که هر اتیان الهی ،دعوتی و هر
دعوت غیر الهی ،اتیانی به دنبال دارد .حضور ری هها و تعابیری از قبیل رویت ،اطمینان،
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صادق ،ایمان ،استطاعت ،عبادت ،شرک ،االقیت ،علم ،ظلم و رسول در کنار دعو و آتی،
ن ان دهنده دعوت به بینا و تعقل مستدل در پذیرش دعوت است .اتیان در حوزههای
مختلف در این آیات به کار برده شده است :اتیان سوره ،اتیان طیر ،اتیان عذاب ،اتیان
ساعه ،اتیان کتاب ،اتیان هدایت ،اتیان سلطان ،اتیان علم ،اتیان رسول و اتیان اجر
قَالَت رُّسُّ ُّلهُّم أَفی ٱللَّه شَک فَاطر ٱلسَّمَوَت وَٱلأَرض یدعُّوکم لیغفرَ لَکم مّن ذُّنُّوبکم
وَیؤَاّرَکم إلَی َأجَل مُّّسَمّی قَالُّو ْا إن أَنتُّم إلَّا بَ َر مّثۡ ُّلنَا تُّریدُّونَ أَن تَصُّدُّّونَا عَمَّا کانَ یعُّ ُّد
ءَابَاؤُّنَا فَأتُّونَا بسُّلطَن مُّّبین (سورة إبراهیم)90 ،
همن ین های واژه آتی شامل ،هدی ،قال ،امن ،تبع می باشند.
.6سمع
ردیف

مکی/مدنی

سوره

آیه

مدنی

بقره

13

مدنی

بقره

904

ءَامَنُّواْ،قُّولُّواْ،للۡکۡفرینَ َعذَاب

مدنی

بقره

222

ءَامَنَ،ٱلرَّسُّولُّ،أُّنزلَ،قَالُّواَْ ،أطَعۡنَا،غُّفۡرَانَک

929

قۡ
قَوۡلَ،سَنَکۡتُّبُّ،حَ ّ

922

لَتُّبۡ َلوُّنَّ،أُّوتُّواْ،أَشۡرَکوۡاْ،تَصۡبرُّواَْ ،تتَّقُّو ْا

913

ینَادی،للۡإیمَۡن،فَٱغۡفرۡ،کفّرۡ

مدنی

نساء

42

یقُّولُّونَ،عَصَیۡنَا،أَطَعۡنَا،ٱنظُّرۡنَا،أَقۡ َومَ،یؤۡمنُّو َن

مدنی

نساء

940

مدنی

مائده

23

مدنی
مدنی
مدنی

آل
عمران
آل
عمران
آل
عمران

همن ین
اُّذُّواْ،ءَاتَیۡ َنۡکم،قَالُّواْ،عَصَیۡنَا
أُّشۡربُّواْ،بکفۡرهمۡ،یأۡمُّرُّکماإیمَۡنُّکمۡ

نَزَّلَ،ءَایۡت،یکۡفَرُّ،یسۡتَهۡزَأُّ،تَقۡ ُّعدُّواْ،ٱلۡمُّنَۡفقینَ،ٱلۡ
کۡفرینَ
أُّنزلَ،ٱلرَّسُّول،تَرَیۡۡ،عَرَفُّواْ
اۡهدینَ
ٱلۡحَقّ،یقُّولُّونَ،فَٱکۡتُّبۡنَا،ٱل َّ
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یسۡتَجیبُّ،یبۡعَثُّهُّ ُّم

مکی

انعام

32

مکی

انعام

42

مکی

اعراف

900

مکی

اعراف

971

مدنی

انفال

23

عَلمَ،تَوَلَّواْ،مُّّعۡرضُّو َن

مکی

یونس

27

جَعَلَ،لتَسۡکنُّواْ،مُّبۡصرًا

مکی

هود

20

مُّعۡجزینَ،أَوۡلیاۡ َءۡ،یضَۡعَفُّ،یسۡتَطیعُّونَ،یبۡصرُّو َن

مکی

نهل

22

أَنزَلََ ،فأَحۡیا

مکی

نهل

72

صۡرَ،ٱلۡأَفۡدَةَ،تَ شۡکرُّو َن
تَعۡلَمُّونَ،جَعَلَ،ٱلۡأَبۡ َ

مکی

کهف

22

قُّل،أَعۡلَمُّ،أَبۡصرۡ،وَلیۡ،لَا یاۡرک

مکی

مریم

42

قَالَ،تَعۡ ُّبدُّ،یبۡصرُّ،یغۡنی

مکی

مریم

22

لۡما،رزۡ ُّقهُّمۡ
لَغۡوًا،سَ َ

مکی

مریم

12

تُّهسُّّ،رکۡ َزۡا

مکی

طه

902

یتَّبعُّونَ ٱلدَّاعی،اَ َعَت ٱلۡأَصۡوَاتُّ،هَمۡسا

مکی

نمل

29

لۡلَتهمۡ،یؤۡمنُّ،مُّّسۡلمُّو َن
بهَۡدی ٱلۡعُّمۡی عَن ضَ َ

مکی

روم

23

لَأۡیۡتۡ

مکی

لقمان

7

مکی

فصلت

4

ض
فَأَعۡ َر َ

مکی

فصلت

22

قَالَ،کفَرُّواْ،ٱلۡغَوۡاْ،تَغۡلبُّو َن

مکی

جاثیه

23

مدنی

مجادله

9

قُّلۡ،أَرَءَیۡتُّمۡ،أَاَذَ،أَبۡصَۡرَکمۡ،اَتَمَ

عَلَیۡ

قُّلُّوبکم،إ َلۡه،یأۡتیکم،ٱنظُّرۡ
یهۡد،نَ َاۡءُّ،نَطۡ َبعُّ،قُّلُّوبهمۡ
قُّلُّوب

لَّا

یفۡقَهُّونَ،أَعۡین

لَّا

یبۡصرُّونَ،ءَاذَان

لَّا

ضلُّّ،ٱلۡ َغۡفلُّو َن
یسۡمَعُّونَ،کٱلۡأَنۡعَۡم،أَ َ

تُّتۡلَیۡ،ءَایۡ ُّتنَااوَلَّیۡ،مُّسۡتَکۡبرا،أُّذُّنَیۡه
ب
وَقۡرا،فَبَ ّرۡهُّ،بعَذَا ٍ

خذَ،أَضَ َّلهُّ،علۡمۡ،قَلۡبه،جَعَلَ
أَفَرَءَیۡتَ،ٱتَّ َ

بَصَره

غاَۡوَة،یهۡدیه،تَذَکرُّو َن
قَوۡلَُّ ،ت َۡدلُّکا،تَاۡتَکیۡ،تَهَاوُّرَکمَاۡ،بَصیر

واژه سمع در دوازده آیه با واژه دعاء همن ین شده است که از این میزان ،اکثریت آن را
حالت اسمی واژه سمع در برمیگیرد .اضافه لفظی (سمیع الدعاء) ن اندهنده انس ،الفت و
ارتباط هر چه بی تر واژه سمع و دعاء است .سمع واژهای است که پس از دعاء که به معنای
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ندا و دراواست است ،میآید و انتظاری است که داعی از مدعو دارد .حضور واژههای
ندا ،صم و قال به دفعات درآیات م ترک سمع و دعاء دال بر همین موضوع است .وجود
واژههای بصر ،رأی ،نظر و اجاب نیز به توجه مورد انتظار داعی از مدعو اشاره دارد.
همن ینهای سمع شامل قول ،علم ،امن ،بصر ،هدی ،آیه هستند.
 -3جوب
ردی

مکی/مد

ف

نی
 9مدنی

 2مدنی

سوره
آلعمرا
ن
آل
عمران

آیه

همن ین

972

ٱلرَّسُّولَ ،أصَابَهُّمُّ،أَحۡسَنُّواْ،ٱتَّقَوۡ ْا

914
912

ءَاتنَا،وَعَدتَّنَا،تُّخۡزنَا،یوۡمَ،ٱلۡقیۡمَة،تُّخۡلفُّ،أُّضیعُّ،عَ َملَ،سَبیلی،لَأُّکفّرَ
نَّ،لَأُّدۡالَنَّهُّمۡ

 3مدنی

مائده

901

یوۡمَ،ی ۡمَعُّ،ٱلرُّّسُّلَ،فَیقُّولُّ،علۡ َم

 4مدنی

انفال

1

ن
تَسۡتَغیثُّونَ،مُّمدُّّکم،مُّرۡدفی َ

 2مکی

هود

94

فَٱعۡلَمُّوۡاْ،أُّنزلَ،بعلۡم،إلَۡهَ،مُّّسۡلمُّو َن

 2مکی

هود

29

 7مکی

یوسف

34

صَرَفَ،کیۡدَهُّنَّ،ٱلسَّمیعُّ،ٱلۡعَلی ُّم

 2مدنی

رعد

92

ٱلۡحُّسۡنَیۡ،ٱلۡأَرۡضَ ،لٱفۡتَدَوۡاْ

 1مکی

انبیاء

72

نَادَیۡ،فَ َنجَّیۡنَۡهُّ،ٱلۡکرۡب

 90مکی

انبیاء

-23

نَادَیۡ،مَسَّنی،ٱلضُّّرُّّ،أَرۡحَمُّ،فَک َفۡنَا،ءَاتَیۡنَۡهُّ،ذکۡرَیۡ،للۡ َعۡب

24

دینَ

 99مکی

انبیاء

 92مکی

انبیاء

 93مکی

قصص

-27
22

قَالَ،ٱعۡبُّدُّواْ،إلَۡهٍ،أَن َأَکم،ٱسۡتَعۡمَرَکمۡ،فَٱسۡتَغۡفرُّوهُّ،تُّوبُّوۡاَْ ،ق
ریب

نَّقۡدرََ ،فنَادَیۡ،ٱلظُّّلُّمَۡت،إ َلۡهَ،سُّبۡحَۡنَک

-21

نَادَیۡ،تَذَرۡنیَ ،وهَبۡنَا،أَصۡلَحۡنَا،یسَۡرعُّونَ،ٱلۡاَیۡرَۡت،یدۡ

10

ن
خۡشعی َ
عُّونَنَاَ ،

-41

ن
قُّلۡ،فَأۡتُّواْ،أَهۡدَیَۡ ،أتَّبعۡهُّ،ٱلظَّۡلمی َ
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20
 94مکی

قصص

22

ن
ینَادیهمۡ،یقُّولُّ،ٱلۡمُّرۡسَلی َ

 92مکی

صافات

72

نَادَیۡنَا

 92مکی

شوری

92

جتُّهُّمۡ،عَذَاب
یهَاۡجُّّونَ،حُّ َّ

 97مکی

شوری

22

حۡت،یزیدُّهُّم،ٱلۡکۡفرُّونَ،عَذَاب
صۡل َ
ءَامَنُّواْ،عَملُّواْ،ٱل َّ

 92مکی

شوری

32

صلَوۡةَ،أَمۡرُّهُّمۡ،رَزَقۡنَۡهُّمۡ،ینفقُّونَ
أَقَامُّواْ ٱل َّ

 91مکی

شوری

47

یأۡتی،یوۡم،مَرَدَّ،مَّلۡجَإۡ،نَکیرۡ

همراهی دو ری ه جوب و دعو  92بار در قرآن تکرار شده است .بدین صورت که جوب به
دنبال دعو آمده عمل مدعو در مقابل دعاءی داعی است .اداوند نیز با اسم ااص اود (الله)
بی تر در این آیان مورد اطاب قرار گرفته است .تکرار واژه یوم به معنای قیامت در کنار عبد،
ایمان ،شرک ،کفر ،ضلال و عذاب ن ان از آن دارد که اجابت به معنای واقعی در روز قیامت
است و آن هم مخصوص مومنان است که با عبادت حاصل میگردد و چیزی از آن نصیب
م رکین ،کفار و گمراهان نمیگردد و استجابت ان عذابی دردناک است .واژه قول نیز که
مطابقت کمی با دعاء دارد ،بی تر در معنای منفی به کار برده شده و در این آیات بسیار تکرار
شده است .همن نین های جوب شامل ندی ،علم ،آتی ،قول ،عمل هستند.
 -3ایمان
مکی/مدنی

سوره

آیه

همن ین

ردیف
9

مدنی

بقره

22

ن
فۡسقی َ
فَیعۡلَمُّونَ،ٱلۡحَقُّّ،کفَرُّواْ،یضلُّّ،یهۡدی،ٱلۡ َ

2

مدنی

بقره

22

ٱلۡیوۡم ٱلۡأۡار،عَملَ صَۡلها،اَوۡف،یحۡزَنُّو َن

3

مدنی

بقره

19

قیلَ،أَنزَلَ،یکۡفُّرُّونَ،ٱلۡحَقُّّ مُّصَدّقا

4

مدنی

بقره

902

،رُسولَکمۡ،یتَ َبدَّل،ضَلَّ سَوَاۡءَ ٱلسَّبیل
تُّریدُّونَ،تَسۡلُواْ َ

2

مدنی

بقره

972

2

مدنی

بقره

293

7

مدنی

بقره

222

بۡت،ٱشۡکرُّواْ،تَعۡ ُّبدُّو َن
طَی َ

أُّوتُّوهَُّ ،هدَی،ٱخۡتَلَفُّواْ،ٱلۡحَقّ،یهۡدی،ی َاۡءُّ،صرَۡطۡ
مُّّسۡتَقی ٍم
ٱلرَّسُّولُّ،أُّنزلَ،رُّّسُّله،قَالُّواْ،سَمعۡنَا وَ َأطَعۡنَا،غُّفۡرَانَک
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2

مدنی

آل عمران

92

ب ٱلنَّار
یقُّولُّونَ،فَٱغۡفرۡ،قنَا عَذَا َ

1

مدنی

آل عمران

22

ٱتَّبَعُّوهُّ،وَلی

90

مدنی

نساء

20

99

مدنی

جمعه

1

تَرَ،یزۡعُّمُّونَ،أُّنزلَ،یریدُّونَ،یتَهَاکمُّوۡاْ،أُّمرُّوۡاْ

أَن

یکۡفُّرُّواْ،یضلَّهُّمۡ
نُّودی،للصَّلَوۡة،فَٱسۡعَوۡاْ،ذَرُّواْ،تَعۡ َلمُّو َن

از مجموع سخنان لغویان بدست میآید که اصلیترین معنای ایمان تصدیق کردن است
و اتخاذ این معنی به عنوان معنای اصلی بی تر مقرون به صواب است اما این کلمه در معانی
مربوط به این هم به کار رفته که عبارتند از :آراما ااطر ،از بین رفتن ترس ،اظهار اضوع
و قبول شریعت باور یقینی و قطعی ،تسلیم توام با اطمینان ااطر البته میتوان گفت که آن
معانی دیگر هم در راستای همین معنای اصلی هستند .همن ین های امن عبارتند از نزل،
حق ،کفر ،علم ،قول ،ضلل.
 -4هدی
ردی

مکی/مد

ف

نی

سوره

آیه

همن ین

 9مدنی

بقره

2

ن
تۡبُّ،لّلۡمُّتَّقی َ
ٱلۡک َ

 2مدنی

بقره

92

ٱلضَّلَۡ َلةَ،ٱشۡتَرَوُّ ْا

 3مدنی

بقره

32

یأۡتینَّکم،تَبعَ،اَوۡف،یحۡزَنُّونَ

 4مدنی

بقره

70

قَالُّواْ،یبَین،تَاَۡبَهَ،شَاۡ َء

 2مدنی

بقره

17

ن
نَزَّلَهُّۥ،مُّصَدّقا،بُّاۡرَیۡ،للۡمُّؤۡمنی َ

 2مدنی

بقره

 7مدنی

بقره

 2مدنی

بقره

 1مدنی

بقره

92
0
92
1
97
0
22

تَتَّبعَ،جَاۡءَک،ٱلۡعلۡم،وَلیۡ،نَصی ٍر
یکۡتُّمُّونَ،أَنزَلۡنَا،ٱلۡبَینَۡت،ٱلۡکتَۡب،یلۡعَ ُّنهُّ ُّم
قیلَ،ٱتَّبعُّواْ،أَنزَلَ،أَلۡفَیۡنَا،یعۡقلُّو َن
ن
تَرَ،حَاۡجَّ،ءَاتَیۡهُّ،قَالَ،یحۡی،یمیتُّ،کفَرَ،ٱلظَّۡلمی َ
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2
 90مدنی

بقره

22
4

آل
 99مدنی

عمرا

20

ن

ن
ءَامَنُّواْ،تُّبۡطلُّواْ،ینفقُّ،رئَاۡءَ،أَصَابَهُّۥ،یقۡدرُّونَ،ٱلۡکۡفری َ
حَاۡجُّّوک،قُّلۡ،أَسۡلَمۡتُّ،وَجۡهی،ٱتَّبَعَن،أُّوتُّواْ،ٱلۡکتَۡبَ،تَوَ ّلَوۡاْ،بَص
یرُّۡ،بٱلۡعبَاد

آل
 92مدنی

عمرا

73

تُّؤۡمنُّوۡا،تَبعَ،قُّلۡ،یؤۡتَیۡۡ،یهَاۡجُّّوکمۡ،ی َاۡءُّ،عَلیم

ن
آل
 93مدنی

عمرا
ن

 94مدنی

نساء

90
9
99
2

تَکۡفُّرُّونَ،تُّتۡلَیۡ،یعۡتَصم،ص َرۡطۡ،مُّّسۡتَقیمۡ

ی َاقق،تَبَینَ،یتَّبعُّۡ ،نوَلّه،نُّصۡله

 92مدنی

مائده

42

مُّصَدّقا،ءَاتَیۡ َنۡهُّ،نُّور،مَوۡعظَة،لّلۡمُّتَّقینَ

 92مکی

انعام

17

جَعَلَ،ظُّلُّمَۡت،فَصَّلۡنَا،یعۡ َلمُّو َن

اعرا

94

ف

2

 97مکی

ن
خذُّوهُّ،ظَۡلمی َ
یرَوۡاْ،یکلّمُّهُّمۡ،ٱتَّ َ

ری ههای دعاء و هدی 93 ،مرتبه در قرآن با یکدیگر همن ین شدهاند .هدی هم به
صورت فعلی و هم به صورت اسمی به کار رفته است .حضور واژههای قول ،سمع ،بصر،
اجاب ،افواه و اذن حاکی از یک ارتباط کلامی به جهت دراواست و دعوت است .در این
بین ،تعدد استعمال واژه های اسلام و تسلیم ،اقام و استقام و صراط ،سبیل و هدایت و ضلالت
از یک انتخاب مسیر که به اوشبختی و بدبختی منتهی میشود حکایت دارد .واژگان جعل
و شاء بهمراه اطاب اداوند با صفت ربّ در کنار علم و فقه ،ن ان از اهمیت بسیار زیاد
دعاء و هدی و استفاده از فهم است .همن ین های هدی شامل تبع ،علم ،بیّن ،آتی ،امن،
کفر هستند.
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 -5جعل
در قرآن کریم ماده جعل  342بار در صیغههای مختلف به کار رفته است 2 :بار به
صورت اسم فاعل (جاعل) 232 ،بار به صورت فعل ماضی 23 ،بار به گونه فعل مضارع و
 22بار هم به شکل فعل امر .از این موارد ،آنچه به اداوند اسناد داده شده در مهدوده این
مقاله میگنجد.
دو ری ه جعل و دعاء در یازده آیه در کنار یکدیگر قرار دارند .تقدیم و تأایر این دو
ری ه در مواردی ااص حائز اهمیت است .زمانیکه بهث از دعوت الهی است ،جعل الهی
قبل از آن میآید و زمانیکه جعل به انسان ارتباط پیدا میکند ،دعو متقدم میآید .اداوند
نیز در این آیات هم به اسم الله و هم به صفت رب اوانده شده است.
وَمَنۡ أَظۡلَمُّ ممَّن ذُّکرَ بایۡت رَبّه فَأَعۡرَضَ عَنۡهَا وَنَسی مَا قَدَّمَتۡ یدَاهُّۡ إنَّا
جَعَلۡنَا عَلَیۡ قُّلُّوبهمۡ أَکنَّ ًة أَن یفۡقَهُّو ُّه وَفیۡ ءَاذَانهمۡ وَقۡرا وَإن تَدۡعُّهُّمۡ إلَی
ٱلۡهُّدَیۡ فَلَن یهۡتَدُّوۡاْ إذًا أَبَدا (سورة الکهف)27 ,
ب ٱلۡمُّضۡطَ َّر إذَا دعاءهُّ وَیکۡشفُّ ٱلسُّّوۡ َء وَی ۡعَلُّکمۡ اُّ َلفَاۡءَ
أَمَّن یجی ُّ
ٱلۡأَرۡضۡ أَء َلۡه مَّعَ ٱللَّهۡ قَلیلا ّمَا تَذَکرُّونَ (سورة النمل)22 ,
هم ن ینی مکرر قول با دو ری ه جعل و دعو حکایت از اشتراک معنایی در (اواستن)
است.
مَّا جَعَلَ ٱللَّ ُّه لرَجُّلۡ مّن قَلۡبَیۡن فی جَوۡفهۡ وَمَا جَ َعلَ أَزۡوَۡجَکمُّ ٱلَّۡۡتی
تُّظَۡهرُّونَ منۡهُّنَّ أُّ َّمهَۡتکمۡۡ وَمَا جَعَلَ أَدۡعیاۡءَکمۡ أَبۡنَاۡءَکمۡۡ َذۡلکمۡ
قَوۡلُّکم بأَفۡوَۡهکمۡ َوٱللَّهُّ یقُّولُّ ٱلۡحَقَّ َوهُّوَ یهۡدی ٱلسَّبیلَ (سورة الأحزاب)4 ,
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همنشین های تقابلی واژه دعاء
 -9شرک
ری ههای شرک و دعاء در قرآن 97 ،بار با یکدیگر همن ین شدهاند .شرک یک رابطه
تقابلی با واژه دعاء دارد و این از حضور ری ه شرک در جمله منفی مقابل جمله مثبت با
حضور واژه دعاء است.
فَإذَا رَکبُّواْ فی ٱلۡفُّلۡک دَعَ ُّواْ ٱللَّهَ مُّخۡلصینَ َلهُّ ٱلدّینَ فَلَمَّا َنجَّیۡهُّمۡ إلَی ٱلۡبَرّ إذَا
هُّمۡ یاۡرکونَ (سورة العنکبوت)22 ,
وَإذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُّرّ دَعَوۡاْ رَ َّبهُّم مُّّنیبینَ إلَیۡه ُّثمَّ إذَاۡ أَذَا َقهُّم مّنۡ ُّه رَحۡ َمةً إذَا فَریق
مّنۡهُّم برَبّهمۡ یاۡرکونَ (سورة الروم)33 ,
فرااواندن اداوند در این آیات به دو صورت اسم ااص (الله) و صفت (رب) صورت
گرفته و وجود ری ه قول بهمراه اسم ااص الله به کرات در کنار ری ههای شرک و دعو،
ن ان از یک ارتباط قوی و مهم دارد.
قُّلۡ هَۡذه سَبیلیۡ أَدۡعُّوۡاْ إ َلی ٱللَّهۡ عَلَیۡ بَصیرَةٍ أَنَاۡ وَمَن ٱ َّتبَعَنی وَسُّبۡحَۡنَ ٱللَّه
وَمَاۡ أَنَاۡ منَ ٱلۡمُّاۡرکینَ (سورة یوسف)902 ,
قُّلۡ إنَّمَاۡ أَدۡعُّواْ رَبّی وَلَاۡ أُّشۡرک بهۡ َأحَدا(سورة الجن)20 ,
فرااواندن اداوند با صفات االقیت و مالکیت زمین و آسمان در کنار دعوت به بینا
(رأی) و ری ه کفر نیز حاکی از احتجاج به االقیت و مالکیت معبود ،آن هم در زمین و
آسمان که یعنی همه دنیاست و روی برگرداندن از این االق و مالک در اجابت به کفر
منجر میشود( .شرک در االقیت و مالکیت)
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قُّل ٱدۡعُّواْ ٱلَّذینَ زَعَمۡتُّم مّن دُّون ٱللَّه لَا یمۡلکونَ مثۡقَالَ ذَرَّةۡ فی ٱل َّسمَۡوَۡت وَلَا
فی ٱلۡأَرۡض وَمَا لَهُّمۡ فیهمَا من شرۡکۡ وَمَا لَهُّۥ منۡهُّم ّمن ظَهیرۡ (سورة سبإ)22 ,
ذَۡلکم بأَنَّهُّۥ إذَا دُّعی ٱللَّهُّ وَحۡدَهُّۥ کفَرۡتُّمۡ وَإن یاۡرَکۡ به تُّؤۡمنُّو ْاۡ
فَٱلۡحُّکۡمُّ ل ّلَه ٱلۡعَلی ٱلۡکبیر (سورة غافر)92 ,
بۡ لَوۡ
وَقیلَ ٱدۡعُّواْ شُّرَکاۡءَکمۡ فَدَعَوۡهُّمۡ فَلَمۡ یسۡتَجیبُّواْ َلهُّمۡ وَرَأَوُّاْ ٱلۡعَذَا َ
أَنَّهُّمۡ کانُّواْ یهۡتَدُّونَ (سورة القصص)24 ,
همن ین های شرک شامل قول ،کفر ،آتی ،عبد ،ظلم ،سبح ،نبأ ،علو ،هدی ،شاء ،حرم،
وحد ،تبع ،زعم هستند.
 -6کفر
دو ری ه کفر و دعو در ده آیه با یکدیگر همراهاند .بدلیل تقابلی بودن این واژه و همچنین
کفر که در مقابل عبد قرار دارد ،میتوان معنای م ترک عبد و دعاء را نتیجه گرفت .البته
که حضور واژه ایمان ،شرک ،مخلص ،آیات و علم در کنار کفر و دعو بر همین معنا صهه
می گذارند .در این آیات اداوند با اسم اعظما (الله) اوانده شده که معمولاً دال بر آیات
توحیدی و دو راهی ایمان و کفر است.
وَمَن یدۡعُّ مَعَ ٱللَّه إ َلۡهًا ءَااَ َر لَا بُّرۡهَۡنَ َلهُّۥ به فَإنَّمَا حسَابُّهُّۥ عندَ رَبّهۡۡ إ َّنهُّۥ لَا یفۡلحُّ
ٱلۡکۡفرُّونَ ( سورة المؤمنون)997 ,
تکرار ری ه ضلل در این آیات پیا از کفر ن ان از تقدم ضلالت بر کفران دارد .همن ین
های کفر شامل امن ،حی ،شاء هستند.
 -3ضلل
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ری ه ضلل در کنار دعو در دوازده آیه به دو صورت فعلی و اسمی آمده است .حضور
واژه های قال ،موعظه ،جدال ،داعی و دعوت در این آیات از یک ارتباط و گفت و گو
حکایت دارد که با وجود تکرار واژههای رسول ،مبین ،کفر و ضرر میتوان از اهمیت بسیار
زیاد این ارتباط آگاه شد.
بۡسط
حقّۡ وَٱلَّذینَ یدۡعُّونَ من دُّونه لَا یسۡتَجیبُّونَ لَهُّم ب َیۡءٍ إلَّا ک َ
لَهُّۥ دَعۡوَةُّ ٱلۡ َ
بۡلغهۡ وَمَا دعاءۡءُّ ٱلۡکۡفرینَ إلَّا فی
کفَّیۡه إلَی ٱلۡمَاۡء لیبۡلُّغَ فَاهُّ وَمَا ُّهوَ ب َ
ضَلَۡلۡ (سورة الرّعد)94 ,
لۡلُّ ٱلۡبَعیدُّ (سورة اله ,
یدۡعُّواْ من دُّون ٱللَّه مَا لَا یضُّرُّّ ۥهُّ وَمَا لَا ینفَعُّهُّۥ ذَۡلک ُّهوَ ٱلضَّ َ
)92
در این آیات ،ادا را با اسم ااص او (الله) اوانده که این اود بر عظمت این آیات و
هدف آن میافزاید.
من دُّون ٱللَّه قَالُّواْ ضَلُّّواْ عَنَّا بَل لَّمۡ نَکن نَّدۡعُّواْ من قبل یاۡ کذَۡلک یضلُّّ ٱللَّ ُّه
ن (سورة غافر)74 ,
ٱلۡکۡفری َ
واژه سبیل نیز در کنار دعاء و ضلل از راهی مهم که پذیرش دعوت آن به هدایت و ضلالت
منتهی میشود ابر میدهد.
جۡدلۡهُّم بٱ ّلَتی
حسَنَة وَ َ
ٱدۡعُّ إلَیۡ سَبیل رَبّک بٱلۡحکۡمَة وَٱلۡمَوۡعظَة ٱلۡ َ
هی أَحۡ َسنُّۡ إنَّ رَبَّک ُّهوَ أَعۡلَمُّ بمَن ضَلَّ عَن سَبیله َوهُّوَ أَعۡ َلمُّ بٱلۡمُّهۡتَدینَ (سورة
النهل)922 ,
این ضلالت را انواعی است که به صورت ضلال مبین و ضلال بعید ذکر میشود.
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لۡلُّ ٱلۡبَعیدُّ (سورة اله ,
یدۡعُّواْ من دُّون ٱللَّه مَا لَا یضُّرُّّ ۥهُّ وَمَا لَا ینفَعُّهُّۥ ذَۡلک ُّهوَ ٱلضَّ َ
)92
و نیز تکرار ری ه جوب دال بر این موضوع است که عدم استجابت دعوای الهی برابر است
با ضلالت و گمراهی
همن ین های ضلالت شامل سبیل ،کفر ،هدی ،شاء ،شری ،افتری ،تبع ،بعید ،مبین ،رأی،
کتاب ،طوع ،طغی ،ظلم هستند.
 -4ضرر
ری ههای ضرر و دعو مرتبه در قرآن کریم با یکدیگر همراه شدهاند .تقدیم و تأایر این دو
واژه به دو صورت تقدیم دعو بر ضرر که به جهت توبیخ پرستا گران غیر ادا و تقدیم
ضرر بر دعو به جهت شرح حال اکثریت مردم و جنس انسان در مواجهه با ضرر است.
لۡلُّ ٱلۡبَعیدُّ (سورة اله ,
یدۡعُّواْ من دُّون ٱللَّه مَا لَا یضُّرُّّ ۥهُّ وَمَا لَا ینفَعُّهُّۥ ذَۡلک ُّهوَ ٱلضَّ َ
)92
ب ٱلۡمُّضۡطَ َّر إذَا دعاءهُّ وَیکۡشفُّ ٱلسُّّوۡ َء وَی ۡعَلُّکمۡ اُّ َلفَاۡءَ
أَمَّن یجی ُّ
ٱلۡأَرۡضۡ أَء َلۡه مَّعَ ٱللَّهۡ قَلیلا ّمَا تَذَکرُّونَ (سورة النمل)22 ,
در این آیات ،اداوند بی تر با اسم ااص اود یعنی الله اوانده شده است .همراهی ری ه
قول نیز حکایت از ارتباط کلامی است.حضور فعل مسّ در کنار واژههای انسان ،ک ف،
نفع و ضلالت بر قطعیت رسیدن ضرر و نفع به تمام انسانها ،قطعیت برطرف شدن ضرر از
انسانها و مهم بودن اقدام متقابل در برابر دفع ضرر است که میتواند به ضلالت منتهی شود،
دلالت دارد .همن ین های ضرر شامل قول ،مس ،ملک ،نفع ،امن ،شا ،،بأس ،علم هستند.
همنشین های مکملی
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 -9الله
در بررسی سیر تهول و تکامل واژة الله نکته قابل توجه آن که با ورود الله به نظام قرآنی
تغییری ژرف هم در معنا و هم در موقعیت آن پدید آمد .در نظام معنایی جاهلی که معتقد
به ادایان متعدد بودند ،تعبیری که از معنا و مفهوم الله میشد بستگی به موضوع متن یا
سخنی داشت که نویسنده یا گوینده بدان میپرداات .لذا تصورات مختلف جاهلی به واژة
الله لایه های معنایی متعددی بخ یده بود .اما در نظام معنایی قرآن ،الله از آن حالت دو یا
چند معنایی سابق اارج شد و تنها به معنای ادای یگانه و بی همتا مهدود شد .به لهاظ
موقعیت نیز الله از عضوی عادی بودن در نظام معنایی جاهلی به کانونیترین کلمه در نظام
جدید ترفیع پیدا کرد.
 -2رب
واژه «رب» از ری ه «ر ب ب» از جمله واژههای دایل در قرآن است .این واژه در قرآن
علاوه بر معنای وضعی و اولیه به معنای دیگری نیز به کار رفته است ،همچنان که در کلام
عرب نیز معانی دیگری علاوه بر مفهوم قرآنی دارد .واژه «رب» از ری ه «ر ب ب» از جمله
واژههای دایل است که احتمالاً از زبان آرامی و عبری وارد عربی شده است.
با توج ه به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام درمی یابیم که واژه
رب در معنای صاحب همچنان رای بوده است .در نه البلاغه چنین آمده است :عقول
ربّات الهجال؟عقلهای صاحبان حجلهها و نیز در تفسیر مجمع البیان آمده است که پیامبر
صلی الله علیه و آله به شخصی فرمود« :أربّ غنم ام ربّ الابل؟» «تو مالک گوسفند هستی
یا شتر؟»
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در حدیثی از پیامبر آمده است « :أنّه نظر فی اللیلة آلتی أسری به إلی قصر مثل الرّبابَة
البیضاء»
م تقاقی چون «الرُّبّی» به معنای گوسفند تازه متولد شده و نیز «الرَّبْرَبُّ» به معنای رمه
گاوهای وح ی و نیز «الرَّبَب» به معنای آب بسیار ،به دلیل این که با واژه رب به معنای
پادشاه ارتباط معنایی ندارند ،لذا بعید نیست که هر کدام ،وضع جداگانهای داشته باشند.
.3رسول
کلمه (رسول) ازماده  /رسالت /است که در اصل معنایا (رهایی) است واین کلمه را
مطلق در مورد فرستادن به کار میبرند .زراره گوید :از امام باقر (ع) درباره (آیه  24سوره
مریم) و (او) رسولیا پیامبر بود .پرسیدم فرمودند :پیغمبر کسی است که در اواب میبیند
و آواز را می شنود و اما فرشته را به چ م در بیداری نبیند و رسول کسی است که آواز
فرشته را ب نود و در اواب و بیداری فرشته را بیند.
بنابر این نبی کسی است که برای مردم آنچه مایه صلاح معاد ومعاش ان است یعنی اصول
وفروع دین را بیان میدارد .البته این مقتضای عنایتی است که ادای تعالی نسبت به هدایت
مردم به سوی سعادت دارد .و اما رسول کسی است که حامل رسالت ااصی باشد م تمل
بر اتمام حجتی که به دنبال مخالفت با آن عذاب وهلاکت وامثال آن باشد .آنچه از سخنان
علامه طباطبایی (ره) بدست میآید میتوان به قرار ذیل میباشد
- 9هر مبعوثی که رسول به سوی مردم است نبی نیز است.
- 2بعضی از مبعوثین فقط نبی میباشند که آنچه مایه صلاح معاد ومعاش مردم است برای
آنان میآورند
-3رسولان حامل رسالتی هستند که م تمل بر اتمام حجت است.
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 -4انسان
انسان در ارتباط با ادا ،ازیک طرف عظمت معبود و از طرف دیگر پستی ،ذلت و فقر اود
را می یابد ،بنابراین دلا در برابر ادا نرم شده ،احساس فروتنی و کوچکی میکند.
بنابراین ،می توان گفت آن مؤلفه معنایی که واژه تضرع را از سایر واژههای میدان معنایی
دعاء متمایز میکند «نرمی و ملایمت» است.
در آیهای که م کلات و سختی ها را عاملی برای نرم شدن دل انسان و روی آوردن به ادا
معرفی میکند ،تضرع ،جان ین دعاء شده است :وَمَاۡ أَرۡسَلۡنَا فی قَرۡیَةۡ مّن نَّبیٍّ إلَّاۡ
أَاَذۡنَاۡ أَهۡ َلهَا بٱلۡبَأۡسَاۡء وَٱلضَّرَّاۡء لَعَلَّهُّمۡ یَضَّرَّعُّو َن (اعراف .)14 /در آیه ای
دیگر ،تضرع به عنوان جان ین دعاء ،با استکانت که به معنای اضوع میباشد ،همن ین
شده است :وَلَقَدۡ أَاَذۡنَۡهُّم بٱلۡعَذَاب فَمَا ٱسۡ َتکَانُّواْ لرَبّهمۡ وَمَا یَتَضَرَّعُّونَ
(مؤمنون  .)72 /بنابراین میتوان گفت که تضرع از لوازم دعاء به شمار میآیدا زیرا تا
انسان به حالت نرمدلی نرسد ،طالب و داعی حقیقی نخواهد بود .آیهای دیگر اشاره میکند
که کفار به ااطر قساوت قلب ،نمیتوانند از این فرصت استفاده کنند و در نتیجه به درگاه
ن
ادا تضرع ندارند :فَلَوۡلَاۡ إذۡ جَاۡءَهُّم بَأۡسُّنَا تَضَرَّعُّواْ وَلَۡکن قَسَتۡ قُّلُّو ُّبهُّمۡ وَزَیَّ َ
طۡنُّ مَا کَانُّواْ یَعۡمَلُّونَ (انعام.)43 /
لَهُّمُّ ٱل َّیۡ َ
به هر حال ،آنچه از آیات قرآن بر میآید این است که ادا دعاء را مستجاب میکندا چه
به زبان حال باشد و چه به زبان قال :وَقَالَ رَبُّّکُّمُّ ٱدۡعُّونیۡ أَسۡتَجبۡ َلکُّمۡۡ إ َّن
ک
ٱلَّذینَ یَسۡتَکۡبرُّونَ عَنۡ عبَادَتی َسیَدۡاُّلُّونَ جَ َهنَّ َم دَاارینَ (غافر)20 /ا وَإذَا سَأَلَ َ
ب دَعۡوَةَ ٱلدَّاع إذَا َدعَان فَلۡیَسۡتَجیبُّواْ لی وَلۡیُّؤۡمنُّو ْا بی
عبَادی عَنّی فَإنّی قَریب أُّجی ُّ
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لَعَلَّهُّمۡ یَرۡشُّدُّونَ (بقره )922 /و دلیل عدم استجابت برای از دعاءها در اینجا آشکار
می شود .نکته دیگر آنکه استجابت ،هم مربوط به ادا و هم مربوط به مخلوقات است و هر
دعاءیی استجابت مخصوص به اود را دارد.
معناشناسی دعاء با رابطه جانشینی
واژگان جان ین دعاء که از پرتکرارترین همن ین های واژگان همن ین دعاء به دست
آمدهاند ،بدین شرح می باشند :قول ،امن ،تبع ،هدی ،علم ،آتی ،کفر ،شاء .با توجه به اینکه
واژههای امن ،هدی ،آتی و کفر در بررسی و تهلیل شد ،تنها واژههای قول ،تبع ،علم و شاء
بررسی و تهلیل می شوند.
 -9قول
دو واژه قول و دعو  22بار در قرآن کریم با یکدیگر همن ین شدهاند .اشتراک معنایی
اواندن در این دو ری ه وجود دارد .در این آیات ،اداوند با اسم ااص اود (الله) و
صفت رب اوانده شده است .بدلیل قرابت معنایی قول و دعو ،واژههای هم ن ین قول نیز
مانند دعو است« .قول» کلام با ترتیب است و منظور هر کلامی است که زبان بدان گویا
شود .جمع «قول»« ،اقوال» و «اقاویل» جمع الجمع آن میباشد« .تقول» نیز به معنای بدعت
دروغین است (ابن منظور ،9494 ،ج  ،99ص «.)273قول» در معنای حکم نیز به کار میرود
و نیز از راه مجاز و اتساع معنا در بسیاری از افعال دیگر استعمال میشود .به عنوان مثال
هنگام اشاره گفته میشود« :قال برأسه» و هنگام راه رفتن« :قال برجله» (طریهی ،9372 ،ج
 ،2ص  .)422آثار «قول» در قرآن  ،گستره وسیعی از «اقوال» در قرآن کریم ااتصاص به
ا عتقادات دارد .علاوه بر آن اداوند متعال به بیان گفتارهای پسندیده و ناپسند گروههای
مختلف مردم پردااته و با بیان آثار مترتب بر هر یک از این گفتارها ،آنها را ارزش
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گذاری می نماید .این سخنان علاوه بر گفتارهای روزمره آدمیان ،براوردهای آنان با مسائل
مختلف اجتماعی را نیز در بر میگیرد
 -2علم
علم در تقابل با واژههایی از قبیل «ظن ،غفلة ،عمه ،هوی ،ضال و سفهاء» به کار رفته است.
در برای از آیات «ظن» به معنای احتمال و تصور قوی در مقابل علم به کار رفته است
(قرشی ،9319 ،ص  .)902این معنا از ظن را میتوان در آیات  42بقره 221 ،بقره و 22
قیامت م اهده کرد (اصفهانی ،9312 ،ص .)72ظن و گمان در صورتی که به یقین تبدیل
شود ،به علم منتهی اواهد (اصفهانی ،9312 ،ص .)22این معنا از علم را میتوان در آیه 22
نجم نیز دریافت که صاحبان ظن را کسانی دانسته که یقین و اطمینان ندارند (قرشی،9319 ،
ص  .)20واژه دیگری که در تقابل با علم آمده «ضال» است .ضال به معنای گمراهی و
منهرف شدن از حق آمده است (قرشی ،9319 ،ص  .)43واژه «ضل» از مصدر ضلالت» به
معنای از راه راست و صراط مستقیم دور شدن است (اصفهانی.)72 ،9312 ،
با توجه به واژههایی که در تقابل علم قرار گرفتهاند ،میتوان گفت ،علم در قرآن دایره
معنایی وسیعی دارد که در یک طرف آن صاحبان و دارندگان علم قرار دارند که با درک
و شناات درست به یقین و اطمینان قلبی دست مییابند و با هدایت و روشنگری در مسیر
حقیقت قرار می گیرند .در طرف دیگر نیز افرادی هستند که معرفت و شنااتی به حقیقت
ندارند و با ظن و تردید و جهالت ،گرفتار سرگردانی و گمراهی میشوند .در دایره
واژگانی قرآن در مقابل علم ،واژههایی قرار گرفتهاند که نه تنها انسان را در مسیر شناات
یاری نمی کنند ،بلکه مانع جدی آگاهی و شناات انسان میشوند .آنها عبارت بودند از
ظن  ،غفلت ،سفه و عمه که انسان را در دنیا ،جهان مادی و وجود جسمانی مهصور میکنند
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و امکان غور و اندی ه در ابعاد معرفتی را از او میگیرند .هر انسانی به درجه کوشا و
تلاشی که برای درک حقیقت انجام میدهد ،میتواند در این دو مسیر گام بردارد .یا با
کوشا و استفاده صهی ح از ادراک اود به سوی نور و آگاهی حرکت کند ،یا با سطهی
نگری و توقف در ظواهر دنیا از دستیابی به حقیقت بازماند.
 -3تبع
واژه تبعیت در قرآن کریم  974بار به شکلهای مختلف به کار رفته که برای از آنها از
نوع ممدوح و بعضی دیگر از نوع مذموم است .شناسایی تبعیت ممدوح از دیدگاه قرآن از
قرائنی همچون امر به آن و توصیفات و پیامدهای مثبت آن حاصل میشود .مذموم بودن
تبعیت را نیز از قرائنی مانند نهی از آن و توصیفات و پیامدهای منفی آن میتوان دریافت.
قرآن کریم در آیات بسیاری لزوم تبعیت از رسولان الهی را بیان نموده و انسانها را به
تبعیت از آنان امر فرموده استا از جمله" :پس ایمان آورید به ادا و رسولا که به ادا و
کلماتا ایمان دارد و از او تبعیت نمایید ،امید است هدایت شوید( ".اعراف)922 :
در برای دیگر از آیات ،این موضوع را با نوعی تمجید و ستایا از تبعیتکنندگان از
رسولان ادا و یا ملاطفت و مهربانی با آنان ن ان داده استا چنانکه یک جا در مقام
دلجویی و تسکین قلب پیامبر در مقابل آزار و اذیت و نیز عصیان و سرک ی دشمنان ،به آن
حضرت اطاب شده است " :ای پیامبر! ادا و مؤمنانی که از تو تبعیت میکنند ،برای تو
کافی میباشند(انفال )24 :در این آیه ،عبارت "مؤمنانی که از تو تبعیت میکنند" به کلمه
"ادا" عطف شده استا یعنی مؤمنان تبعیتکننده از تو برای تو کفایت میکنند( .سید
عبدالله شبّر ،9407 ،ص)23
 -4شاء
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شیء در معنای دقیق آن ،یک موضوع ،یک رابطه و یا یک عمل و حکم است .از این رو
همه اتفاقهایی که در جهان رخ میدهد ،اعم از وجود یک موضوع در جهان اارج
(انسان ،زمین و آسمان ،درات) ،روابطی میان پدیدهها (دوستی ،ازدواج و طلاق ،ایمان و
کفر) شکل می گیرد و اعمال و کارهایی نماز اواندن ،روزه گرفتن ،جهاد کردن ،هدایت
کردن و گمراه شدن) که انجام میشود و دستورات و احکامی که اجرا و انجام یا عدم
جواز و اجرای اموری را در اولویت قرار میدهد و اط م ی و استراتژیهای معینی را
ترسیم میکند ،در دایره معنایی شیء و م یت قرار میگیرد .شیء یک نوع آشکارشدگی
و بروز و ظهور را در معنای اود دارد .شیء هر چیزی که میل به بروز دارد و تمایل به
و جود پیدا کردن و آشکار شدن در آن موج می زند .التهقیق ذیل ماده شیء آورده است
که« :ان الأصل فی هذه الماده :هو تمایل یصل إلی حد الطلب در توضیح میگوید که شیء
در اصل مصدر است و بر هر چیزی که طلبیده میشود قابل اطلاع است.
م یت الهی تمام جوانب عزت و ذلت ،صلاح و فساد ،رشد و تباهی اشیاء را در نظر
می گیرد ،اما اراده الهی در ناحیه ایر متمرکز است .هر چند همه چیز علاوه بر جانب ایر
جنبه تباهی و نابودی دارد ،اراده الهی به آن تعلق نمیگیرد .م یت الهی ،مسیر شدن را برای
اشیاء فراهم کرده است و این امکان طبیعی را به وجود آورده است که در این مسیر ،اگر
ارادهای و ااتیاری وارد شود ،آن چیز بروز و ظهور پیدا میکند و این چنین در جادهای
که م یت آن را آماده کرده است و اذن ورود و عبور از آن داده شده است .دستور کاری
پیدا میکند و به نتیجهای که موردنظر است نائل میگردد.
نتیجه گیری
نتای این پژوها عبارتند از:
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همن ین های اشتدادی واژه دعاء و م تقاتا در قرآن عبارتند از :آتی ،سمع ،جوب ،امن،
هدی ،جعل ،سلم و قوم.
همن ینهای تقابلی آن عبارتند از :شرک ،کفر ،ضلل و ضرر.
همن ینهای مکملی آن عبارتند از :الله ،رب ،رسول و انسان.
با بررسی همن ینهای واژگان همن ین دعا ،جان ینهای مقابل برای آن به دست آمد :قول،
علم ،تبع ،امن ،هدی ،کفر ،آتی و شاء.
از بررسی همن ینهای واژگان جان ین واژه دعاء مؤلفههای معنایی زیر برای واژه دعاء
حاصل شد :قول ،امن ،علم ،هدایت ،اتیان ،کفر ،فضل ،سمع ،نزول ،تبعیت ،صدق و قوم.
تصریح معنویت ،علوّ و تعالی معنوی ( سوره ح ر ، )2 :عزّت (سوره فاطر ، ) 99 :درجات
(سوره یوسف ، ) 72 :رفعت ( سوره مجادله ، ) 99 :صعود ( سوره فاطر ، ) 99 :عروج (
سوره نجم ، ) 2- 1 :فالح (سوره مجادله ، )22 :حیات طیّبه ( سوره نهل ) 17 :و قرب الا الله
( سوره مریم ) 22 :از مفاهیم معادل قدرت نرم در قرآن کریم می باشند که با بررسی
واژگان موجود در این آیات دقیقا به مولفه های معنایی واژه دعا برمی اوریما بنابراین لذا
دعا از جنس سخن استا اما نه هر سخنی بلکه از جنس (قول) که ااتصاص به اعتقادات
دارد و فریاد زدن اعتقادا ت است در مقابل سکوت در برابر حق .دعا نه تنها از جنس جهل
بلکه از جنس ظن و شک هم نیست  .جنس دعا  ،علم و یقین است  .در دعا تبعیت مطرح
است یعنی در فضای هدایتگری است در تقابل با تبعیت شیطان  .دعا در م یت الهی مطرح
میشود یعنی اواست عبد و اراده معبود .
در نتیجه  ،از قرار دادن نتای معناشناسی واژه دعا در قرآن کریم در کنار مفاهیم معادل
قدرت نرم در قرآن کریم و روایات و تعاریف مختلف قدرت نرم در کتب مختلف
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میتوان نتیجه گرفت که دعا در حقیقت یک ابزار قدرتمند جنگ نرم می باشد که در
تاریخ اسلام بارها مورد استفاده قرار میگرفته است که نمونه بارز آن صهیفه سجادیه در
دوران افقان شیعه است .
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