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 چکیده
ترین نوع تهدید بر ضد امنیتت ملتی یتک ک تور جنگ نرم، امروزه از مؤثرترین، کارآمدترین و پیچیده     

عنوان استلهه قابله با جنگ نرم موردبررسی قرار گرفتته استتا امتا نقتا دعتا، بتهاست. عناصر مختلفی در م

مؤمن، باوجود کارآمدی از منظر قرآن و روایات موردتوجه قرار نگرفته استا بنابراین این پژوها بتا روش 

ت. بر دانا معناشناسی به تبیین جایگاه و نقتا دعتا در جنتگ نترم پردااتته استتهلیلی و با تکیه -توصیفی

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.

 .رم، معناشناسی، دعاء، قرآنجنگ ن  کلیدی: گانواژه
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 مقدمه

ترین و حال اطرناکترین و درعینهزینهتهدید نرم، امروزه از مؤثرترین و کارآمدترین و کم     

ترین نوع تهدید بر ضد امنیت ملی یک ک ور است که با کمترین هزینه و بدون پیچیده

و احساسات، فکر و اندی ه، باور و  های فیزیکی، عواطفل کرک ی و از بین بردن مقاومت

ابعاد جنگ  .دهدها و فرهنگ یک ملت و نظام سیاسی را مورد هجوم قرار میها و آرمانارزش

نرم، گسترده و مخرب استا زیرا فکر و آرمان و الگوهای رفتاری یک ملت را تهت تأثیر و 

ها و بایدها و ارکان عزم ها،ها، معرفتدهد. در جنگ نرم دشمن به سراغ ایمانهدف قرار می

ها را منهدم نماید و نقاط قوت را در تبلیغات اود به نقاط آید که ایناساسی یک نظام و ک ور می

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

ها، اعصاب انسان ها و ناکامیها، شکستشکنیها، پیمانهای حاصل از تخّلفرانینگ     

رفت از عصر ما را در زیر بار سنگین اضطراب و نگرانی قرار داده استا لذا برای برون

های متعدد مادی و معنوی در جوامع ب ری اصل دعاء بسیار مؤثر است )مکارم چالا

 (902-902 :9324شیرازیا 

های ایمان به ادا در زندگی روزمره انسان به صور مختلف، نمود پیدا دون تردید جلوهب     

کند. دعاء و نیایا، تسلیم در برابر قضا و قدر الهی، یاد مرگ، زهدورزی، توکل، انتظار می

ای از تجلی ایمان به ادا در زندگی ما هستند. گرچه ما ایمان به ادا را و ... هرکدام، گونه

ایم، لکن توجه بدین نکته ضروری است که ایمان مواردی که برشمردیم، قرار دادهدر کنار 

اند. هدف های متعددی دارد و موارد فوق نیز از آن جملهاست که شااه« اصلی»به ادا 

معناشناسی، روشمند کردن مطالعه، بررسی متون و کلام است. اعضای یک حوزه معنایی 
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که در رابطه متقابل با یکدیگرند. چنین واحدهایی به  دهدیک نظام معنایی را ت کیل می

آیند. در این پژوها، معناشناسی واژه دعاء دلیل ویژگی م ترک ان هم حوزه به شمار می

 در قرآن کریم مدنظر است.

اصوص در دین مبین اسلام و مذهب ت یع بر کسی جایگاه دعاء در ادیان مختلف به     

بار در آیات قرآن کریم  200م تقاتا هم حدوداً بیا از پوشیده نیست و کلمه دعاء و 

اند. روش های تازه از این عمل مهم اسلامیرو همگان در پی دریافتبکار رفته است. ازاین

الب گردآوری شده مط توصیف و تهلیل به که است توصیفی –این پژوها تهلیلی 

ویکردی معناشنااتی به تبیین پردازد. این پژوها قصد دارد با رای میصورت کتابخانهبه

های معنایی آن از جایگاه و نقا دعا در جنگ نرم بپردازد. مفهوم دعاء و استخراج مؤلفه

ای منسجم است و معناشناسی بررسی قرآن بپردازد. از دیدگاه معناشناسی، کلام مجموعه

 این انسجام را در کلام بر عهده دارد.

 سؤالات پژوهش

 این است که: ترین سؤالات پژوهامهم

های معنایی واژه دعاء و م تقات دعاء در ها، مؤلفهها و جان ینن ینبا توجه به هم -

 قرآن چیست؟

 بر اساس معناشناسی دعا تأثر آن در قدرت نرم چیست؟ -

 پیشینه پژوهش

شده است. در مورد در حوزه مطالعات معناشناسی به زبان فارسی تهقیقات فراوانی انجام     

( 9319) یید بهث یعنی دعا نیز پژوه هایی صورت گرفته است از جمله: سالارزاواژه مور

( نقا دعاء در 9310) بیبه بررسی دعاء از منظر کلام ادا پردااته است. به تی و قر
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 ینیپور و حستربیت انسان از دیدگاه قرآن و کلام معصومین را تهلیل کردند. مهسن

 اند.در زندگی انسان ازنظر آیات و روایات پردااته( به بررسی تأثیر دعاء و نیایا 9317)

عنوان ها، معناشناسی دعا از منظر قرآن و نقا آن بهکدام از پژوهابنابراین در هیچ     

 مؤلفه جنگ نرم موردتوجه قرار نگرفته است.

 مبانی نظری پژوهش

 قدرت نرم

وانایی دوگروهی که با های مختلفی داشته است، تها در طول تاریخ شکلنزاع قدرت     

های مختلفی داردا در تأثیرگذاری دو حریف پردازند شکلیکدیگر به رقابت قدرت می

الف و ب، چنانچه تأثیرگذاری الف بر ب در حالت فقدان ستیز منافع صورت گیرد و از 

شود و الف را براوردار از وضعی نامیده می« نفوذ»طریق ت ویق، ترغیب و...تهقق یابد، 

که تأثیرگذاری الف بر ب در حالت ستیز منافع شودا اما آنگاهنامیده می« اقتدا»ازد که سمی

شود. از این نوع قدرت صورت گیرد و از طریق اجبار و زور تهقق یابدا قدرت نامیده می

شود و نوع نخست تعبیر می« قدرت سخت»ها باشد، به اگر ناظر بر منازعات و تخاصم

شود. مرز مفهومی نفوذ و قدرت نرم در این نکته است که نفوذ نامیده می« قدرت نرم»

(ا بنابراین قدرت نرم صرفاً توانایی nye,2004,5تواند بر قدرت سخت مبتنی باشد )می

انجام کار یا توانایی کسب نتیجه دلخواه نیست، بلکه عبارت از توانایی شکل یا تغییر دادن 

اواهیم فکر یا رفتار کنند ر اساس آنچه ما میهای دیگران است تا بترجیهات یا اولویت

 (.9327:44)ره پیک، 

های هستی و سازی شده قدرت نرم به توانایی تصرف در پدیدهدر تعریفی بومی     

های دیگران در ها با اود، شکل دادن یا تغییر ترجیهات یا اولویتهماهنگ کردن آن
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رشد و کمال اود و دیگران در  ها و ضوابط حاکم بر نظام هستی برایچارچوب سنت

 (4/2/14العالی ای مدظلهشود )امام اامنهجهت قرب الهی اطلاق می

 معناشناسی

شود، مصداقی است که در جهان اارج وجود دارد آنچه در معناشناسی، معنا نامیده می     

گویان زبان صورت نوعی تصور در ذهن سخنها، بهو یا مفهومی است که برحسب مصداق

های معناشناسی، متن یا کلام ( نظریه20شده است )صفوی، درآمدی بر معناشناسی، انباشته

توان به مطالعه و درک آن پرداات. راه پی نهادی دانند که میای معنادار میرا مجموعه

های معناداری، در نظر گرفتن ابعاد یا سطوح معناشناسی برای دستیابی به چنین مجموعه

وتهلیل کلام، متن (. معناشناسی در تجزیه22، ص 9322ن است )شعیری، گوناگون برای مت

داند و به مطالعه و بررسی تمام وقایعی که در ای منسجم و معنادار میرا مجموعه

پردازدا بنابراین تهلیل ها وجود دارد میهای فهم معنا و یا در بین آنساات ن انهژرف

گیری فرآیند معنایی است. به زبان متن، مهل شکلمعناشنااتی بر این اصل استوار است که 

های زبانی در چارچوب یک دیگر، معناشناسی مطالعه علمی معناست و به توصیف پدیده

(. معناشناسی مطالعه انتقال معنا از 40 :9372پردازد )صفوی، نظام بدون هر پیا انگاری می

 (.42و  32 :9372طریق زبان و مستقل از گوینده و شنونده است )صفوی، 

 جنگ نرم در قرآن و روایات

آید که قدرت نرمی وجود داشته باشد و دارندگان جنگ نرم در شرایطی به وجود می     

: 9312های جنگ نرم استفاده کنند )عرفان، ها و فرصتتوانند از تاکتیکقدرت نرم می

جای اجبار به اواهیم از طریق جذب بهقدرت نرم توانایی کسب چیزی است که می(. 999

 (42: 9312، دست آوریم )مهری
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توان به این امور اشاره کرد: جنگ نرم در پی تغییر های جنگ نرم میاز ویژگی     

های ماهوی جامعه و سااتار سیاسی استا این نبرد آرام و تدریجی و زیرسطهی قالب

پایدار و بادوام شدت نماد ساز استا به لهاظ اثرگذاری در طول زمان، استا جنگ نرم به

کند و جنگ نرم آسیب مهور است و های کاذب ایجاد میاستا در فضای جامعه هیجان

( و 44 :9319کند )ادبی، های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی فراوانی ایجاد میآسیب

های فکری و باهدف گرفتن فکر و اندی ه ملت ها، نقا مهمی در سست کردن بنیان

 .(92 :9312ینی، فرهنگی جوامع دارد )حس

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 

یق دینی و های حکومت وقت و روشن گری افکار عمومی، نسبت به حقابرای اف اگری تباهی

انگیخت. اسلامی برگزیدندا چراکه این شیوه پر نفوذ، توجه و حساسیت، عمال اموی را کمتر برمی

ساز اسلام، غاصبانه و نام روع بودن حکومت بنی امام در قالب دعا، افزون بر ن ر فرهنگ انسان

اوه بر اینکه موجب دعا عل .کردندها را نیز برای مردم تبیین میهای آنها و جنایتامیه و بدعت

های زندگی و مقابله با شود، ابزاری برای انسان در مواجهه با چالاجلب رضایت اداوند می

)ص( با توجه به نقا دعا به عنوان ابزاری در دستان  امبریآید. پحساب میشیاطین به دشمنی

(ا 422،  2)کلینی، ج  ورُّ السَّماواِت َو الْأَرْضالّدُّعَاءُّ سِلَاحُّ الْمُّؤْمِِن َو عَمُّودُّ الدِّیِن َو نُّ  :مؤمنان فرمود

 «.دعا سلاح مؤمن است

های دعا به انسان قدرت مقاومت در مقابل چالا مقام معظم رهبری نیز با اشاره به اینکه     

شود و هر کس در دوران زندگی اود با حوادثی مواجه می  دهد، فرمودزندگی را می
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دهد و انسان را در مقابل حوادث به انسان توانایی و قدرت میکند. دعا هایی پیدا میچالا

 تعبیر شده است به سلاح.« دعا»کندا لذا در روایت از مستهکم می

أَ لَا أَدُّلُّّکُّمْ عَلَى سِلَاحٍ یُّنْجِیکُّمْ مِنْ أَعْدَائِکُّمْ وَ یُّدِرُّّ » :شده است که فرموداز نبی مکرم نقل 

، 2کلینی، ج«)َقالَ تَدْعُّونَ رَّبَکُّمْ بِاللَّیْلِ وَ النَّهَارِ فَإِنَّ سِلَاحَ الْمُّؤْمِنِ الدُّّعَاءُّ أَرْزَاقَکُّمْ قَالُّوا بَلَى 

دهد و اواهید سلاحى را به شما ن ان دهم که هم شما را از دشمنتان نجات مى( آیا مى422

دگارتان کند؟ گفتند آری، پیامبر )ص( فرمود شب و روز پرورتان را فراوان مىهم روزى

 را بخوانید چرا که دعا سلاح مومن است. 

اللَّهُّمَّ إِنِّی أَْعتَذِرُّ إِلَْیکَ مِنْ مَظْلُّومٍ ظُّلِمَ بِهَضْرَِتی » به عنوان نمونه امام سجاد )ع( در فراز:      

( به لطافت در قالب دعا و رابطه انسان با اداوند، مردم را 922صهیفه سجادیه، «) فَلَمْ أَنْصُّرْه

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      

و پدرانا را از طریقه ناگزیر دعا برگرفت و ن ان داد زیر بار هیچ  مبارزه علیه دشمنان اود

زورگویی نبوده و از تمامی تلاش اود درراه مبارزه با ظلم و استکبار و استبداد و روشن 

گیرد تا بتواند اسلام بیدار را از گری اسلام ناب و بیدار مهمدی در قالب دعا بهره می

عنوان یرون ک یده و به آیندگان هدیه داده و اود بهمنجلاب فساد دستگاه حاکم، سالم ب

توان حتی از راه تقیه الگویی جهت مبارزه به استکبار زمانه و آینده باشد و ن ان دهد که می

و دعا و ذکر به دشمنان زمانه و مستکبرین زمانه نیز پیروز گ ت و نباید درراه این مبارزه از 

و ااطره عاشورا را زنده نگه داشت و این امر مظهر هیچ تلاشی فروگذار نمود و باید یاد 

 لبیک یا حسین است.
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 تبارشناسی قدرت نرم در جامعه اسلامی

وفور در واژه قدرت نرم در منابع و متون اسلامی استعمال ن ده استا اما مفهوم آن را به     

نچه در اصوص توان یافت. چناهایی مثل تعالی معنوی، معنویات، لطایف و... میقالب واژه

ترین دستاوردهای قدرت نرم اسلام گونه بوده است. یکی از مهممفاهیمی چون سیاست این

ای امن بود که در آن مردم نسبت به جان، جزیره عربستان، برقراری جامعهبرای مردم شبه

که ویژگی اساسی دوران جاهلیت، کردندا درحالیمال و ناموس اود احساس امنیت می

(. این جامعه امن 73- 4: 9324ومرج توأم با ناامنی شدید بوده است )رنجبر، حاکمیت هرج

 بیا از هر عامل دیگری مهصول جاذبه معنویت اسلام و رهبری الهی آن بود.

ها ناظر بر قدرت نرم است، مانند: تعالی معنوی )سوره در قرآن کریم نیز برای کلیدواژه     

(، 99(، رفعت )سوره مجادله: 72رجات )سوره یوسف: (، د99(، عزّت )سوره فاطر: 2ح ر: 

(، حیات طّیبه 22سوره مجادله: )(، فالح 2- 1(، عروج )سوره نجم: 99صعود )سوره فاطر: 

 ( 22( و قرب الا الله )سوره مریم: 17)سوره نهل: 

 نشینیمعناشناسی واژه دعاء با رابطه هم

ت که به ترکیب کلمات در جمله یا کلام های زبانی اسن ینی یکی از ن انهروابط هم     

ن ین آن گفته گیرند، کلمات هممربوط است و به کلماتی که در جوار یک کلمه قرار می

ن ین موضوع موردنظر، معنای آن را برای مخاطب بهتر شود. توجه به واحدهای هممی

نای آن نام خص و ویژه در مواردی که کلمه بیا از یک معنا دارد و یا معکند، بهتبیین می

ای از نوع ترکیب، رابطه« رابطه نهوی»ن ینی یا (. رابطه هم42 :9372مبهم است)صفوی، 

اند)بی یرویا ، میان الفاظی است که در یک زنجیره کلامی در کنار یکدیگر قرارگرفته

9374: 72) 
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 «دعاء»نشین واژگان هم

 های اشتدادی واژه دعاءنشینهم

 ی. آت9

 ن ینهم آیه سوره ردیف

 هُّدی،َتبعَ هُّدَای 32 بقره  .9

 تَدُّونَ ۡ  تَه قَانَ،ۡ  فُّرۡ  لٱوَ  بَۡ  کتَ ۡ  لٱ 23 بقره  .2

 13 بقره  .3
قَالُّواْ َمعُّواْ،ۡ  سٱ،ۡ  ،اُّذُّواْ،بقُّّوَةۡ  َقکمۡ  نَامیثَ ۡ  أَاَذ

 منینَ ۡ  مُّّؤ،ۡ  نُّکمۡ  إیمَ ۡ  به مُّرُّکمۡ  نَا،یأۡ  نَا،عَصَیۡ  سَمع

 ۡ  لََتکۡ  مَّا َتبعُّوْا قب،ۡ  ءَایة بَ،بکلّۡ  کتَ ۡ  لٱ 942 بقره  .4

 92 مائده  .2

وَءَامَنتُّم برُّسُّلی َةپ،ۡ  لزَّکوٱةَ،ۡ  لصََّلوٱ تُّمُّۡ  أَقَم

 ۡ  فَقَد ۡ  منکم لکۡ  ذَ  دَۡ  کفَرَ بَع ،ۡ  الَنَّکمۡ  ،َّأُّکفّرَنَّ،َأُّدۡ  تُّمُّوهُّمۡ  وَعَزَّر

 لسَّبیلٱ ءَۡ  َسوَا ضَلَّ

 تۡ  رَۡ  اَیۡ  لٱ َتبقُّواْۡ  سٱفَ ،ۡ  لُّوَکمۡ  ّلیب ،ۡ  لَجََعلَکم للَّهُّ ٱ ءَۡ  َشا ۡ  لَو 42 مائده  .2

 22 مائده  .7

 تُّصیَبنَا أَن ۡ  َشیۡ  یقُّولُّونَ َنخاۡ  فیهم رعُّونَ ۡ  فی قُّلُّوبهم مَّرَض،یسَ

 حۡ  فَتۡ  لٱبدَائرَةا

 أَسَرُّّواْ  ۡ  مَا ۡ  َعلَی بهُّواْۡ  َفیص عنده، ۡ  مّن ۡ  رۡ  ،َم

 رضینَ ۡ  مُّع ،ۡ  رَّبهم تۡ  ءَای ۡ  مّن ۡ  ءَایة ۡ  مّن 4 انعام  .2

 نَُّهاۡ  إیمَ سًاۡ  ینفَعُّ َنف لَاتاۡ  ائکةُّ،ءَایۡ  مَلَۡ  لٱینظُّرُّونَ، 922 انعام  .1

 غَاوینَ ۡ  لٱفَکانَ منَ بََعهُّ،ۡ  نسََلخَ،َفأَتٱتنَا،فَۡ  نََبأَ،ءَای ۡ  همۡ  عَلَی لُّۡ  تٱ 972 اعراف  .90

 رکونَۡ  یا َعمَّا لّلَهُّٱ لَیۡ  ، َفتَعَءَۡ  شُّرَکا ۥجَعَلَا لَهُّلها،ۡ  صَ 910 اعراف  .99

 22 یونس  .92

 عَن یا،لیضلُّّواْ ۡ  لدُّّنٱ ةۡ  حَیوۡ  لٱ فی لاۡ  وَ ۡ  زینَة وََأموَمََلأَهُّ، نَۡ  عَوۡ  فر

ۡ  عَلَی ۡ  مسۡ  طٱسَبیلک،  ،فَلَاۡ  قُّلُّوبهم ۡ  عَلَی ۡ  دُّدۡ  شٱ،ۡ  لهمۡ  وَۡ  أَم ۡ 

 أَلیمَ ۡ  لٱ عَذَابَۡ  لٱیرَوُّاْ  منُّواْ،ۡ  یؤ

 2 هود  .93
وَحَاقَ بهم مَّا رُّوفًا،ۡ  َمص سَۡ  ،َلیۥ بسُّهُّۡ  یح عَذَابَ،ۡ  لٱ هُّمُّ ۡ  نعَ نَاۡ  أَاَّر

 ءُّونَ زۡ  َتهۡ  کانُّواْ به یس

 32 رعد  .94

 ینکرُّ مَن زَابۡ  َأحۡ  لٱمنَ ک،ۡ  إَلی بمَاأُّنزلَ رَحُّونَۡ  بَ،یفۡ  تَ کۡ  لٱ

 هۡ  ،إلَیۡ  به رکۡ  أُّش ۡ  للَّهَ،لَاٱ بُّدَۡ  أَع ۡ  أَن تُّۡ  أُّمر ۡ  إنَّمَا،ۥَضهُّۡ  بَع

 ئابإلیهمعُّواْ،ۡ  أَد
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 دقینَ ۡ  لصَّ ٱائکةۡ  مَلَۡ  لٱب 7 حجر  .92

 دقُّونَ ۡ  لَصَ حَقّ،ۡ  لٱب 24 حجر  .92

 نی َنبیاجَعَلَ بَ،ۡ  کتَۡ  لٱلّلَه،ٱ دُّۡ  عَب 30 مریم  .97

 نَّار هُّدی،نودیلٱأَجدُّ عَلَی بقَبٍَس، هَاۡ  تُّ،مّنۡ  اْفءَاَنسۡ  کثُّوۡ  مٱرَءَا، 90 طه  .92

 47 طه  .91
 مّن ۡ  ایةب کۡ  نَ ۡ  جئ ۡ  ،قَدۡ  هُّمۡ  تَُّعذّب ،لَاۡ  سلۡ  فَقُّولَا،َفأَر

ۡ  هُّدَیۡ  لٱ تَّبَعَٱ مَن ۡ  عَلَی مُّۡ  لسَّلَٱرَّبّک،  ۡ 

 ۡ  َقیۡ  یا وَلَا یضلُّّ فَلَا هُّدَای تَّبَعَ ٱجمیعاً،مّنّی هُّدی، هَاۡ  من بطَاۡ  هٱ 923 طه  .20

 عَبُّونَ ۡ  یل ۡ  مَتمَعُّوهُّ،ُّ ۡ  سٱثٍ،دَۡ  مُّّح رَّبّهم مّن ۡ  رۡ  مّن ذک 2 انبیاء  .29

 ینظَرُّونَها،ردّ تَطیعُّونَۡ  یس ،لَاۡ  َهتُّهُّمۡ  َتة،فََتبۡ  بَغ 40 انبیاء  .22

 24 انبیاء  .23
 مَةۡ  رَحلَهُّم،ۡ  وَمث ۥلَهُّۡ  ،أَهۡ  ضُّرّ من به مَا نَاۡ  ،فَک َفۥلَهُّ نَاۡ  َتجَبۡ  سٱفَ

 بدینَ ۡ  عَ ۡ  لل،ۡ  رَیۡ  وَذک عندنَا ۡ  مّن

 79 مومنون  .24
 تُّۡ  وَ ۡ  لسَّمَٱلَفَسَدَت ،ۡ  ءَهُّمۡ  وَاۡ  هأَ  حَقُّّۡ  لٱ تَّبَعَٱ

 رضُّونَ ۡ  ّمُّع رهمۡ  ذک،ۡ  رهمۡ  ضُّ،بذکۡ  أَرۡ  لٱوَ

 ذبُّونَ ۡ  لَکحَقّ،ۡ  لٱب 10 مومنون  .22

 منینَ ۡ  مُّؤۡ  لٱ عبَاده ۡ  مّن ۡ  کثیر ۡ  فَضََّلنَا عَلَیلّلَه، دُّۡ  حَمۡ  لٱ ما،قَالَاۡ  عل 92 نمل  .22

 صرُّونَ ۡ  تُّب مَعُّونَ،ۡ  تَسفیه، کنُّونَ ۡ  تَس ۡ  لۡ  بَلی لّلَهُّ،بضیاءٍ،ٱجَعَلَ  79،72 قصص  .27

 فرُّونَ ۡ  کۡ  لٱ إلَّا ۡ  تنَاۡ  ایب َحدُّۡ  ی به، منُّونَ ۡ  بَ،یؤۡ  کتَۡ  لٱَنا،ۡ  أَنزَل 47 عنکبوت  .22

 زءُّونَ ۡ  تَهۡ  مّن رَّسُّولٍ،یس 30 یس  .21

 عقَابۡ  لٱقَوی شَدیدُّ لّلَهُّ،ٱ ،فَأََاذَهُّمُّت،فَکفَرُّواْۡ  بَینَۡ  لٱرُّسُّلُّهُّم،ب 22 غافر  .30

 هاۡ  کر ۡ  أَو عًاۡ  طَو،فَقَالَ،ۡ  َتوَیۡ  سٱ 99 فصلت  .39

 2 تغابن  .32
 نَیۡ  تَغۡ  سٱدُّونَنَا،َفکفَرُّواْ،تَوَلَّواْ،وَّۡ  اْ،یهۡ  ت،فَقَالُّوۡ  بَینَۡ  لٱرُّسُّلُّهُّم،ب

 حَمید غَنی لّلَهُّٱللَّهُّ،ٱ
 

مرتبه در کنار فعل دعاء آمده است. اکثر  94فعل آتی تنها به صورت فعلی و به تعداد      

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 

از قبیل رویت، اطمینان، ها و تعابیری دعوت غیر الهی، اتیانی به دنبال دارد. حضور ری ه



 655/  ی هادی زینی ملک آبادو  سید ابوالقاسم فضایلی؛ ...ناشناسی واژه تبیین جایگاه و نقش دعا در جنگ نرم با رویکرد مع 

صادق، ایمان، استطاعت، عبادت، شرک، االقیت، علم، ظلم و رسول در کنار دعو و آتی، 

های ن ان دهنده دعوت به بینا و تعقل مستدل در پذیرش دعوت است. اتیان در حوزه

مختلف در این آیات به کار برده شده است: اتیان سوره، اتیان طیر، اتیان عذاب، اتیان 

 عه، اتیان کتاب، اتیان هدایت، اتیان سلطان، اتیان علم، اتیان رسول و اتیان اجرسا

 ذُّنُّوبکم مّن َلکم لیغفرَ یدعُّوکم لأَرضٱوَ لسَّمَوَتٱ َفاطر شَک للَّهٱ أَفی رُّسُّلُّهُّمقَالَت 

 یعُّدُّ  کانَ عَمَّا صُّدُّّونَاتَ أَن تُّریدُّونَ لُّنَاۡ  مّث بَ َر إلَّا أَنتُّم إن اْ الُّوقَ مُّّسَمّی َأجَل إَلی وَیؤَاّرَکم

 (90 ،إبراهیم سورة) مُّّبین بسُّلطَن فَأتُّونَا ءَابَاؤُّنَا

 همن ین های واژه آتی شامل، هدی، قال، امن، تبع می باشند.

 .سمع6

 همن ین آیه سوره مکی/مدنی ردیف

 13 بقره مدنی 
 نَاۡ  کم،قَالُّواْ،عَصَیۡ  نَ ۡ  اُّذُّواْ،ءَاتَی

 ۡ  نُّکمۡ  إیمَرُّکمامُّۡ  ،یأۡ  رهمۡ  ربُّواْ،بکفۡ  أُّش

 َعذَاب   فرینَۡ  کۡ  ءَامَنُّواْ،قُّولُّواْ،لل 904 بقره مدنی 

 رَاَنکۡ  غُّفنَا،ۡ  لرَّسُّولُّ،أُّنزلَ،قَالُّواْ،َأطَعٱءَامَنَ، 222 بقره مدنی 

 مدنی 
آل 

 عمران
 ۡ  حَقّ تُّبُّ،ۡ  لَ،سَنَکۡ  قَو 929

 مدنی 
آل 

 عمران
 قُّواْ َتتَّبرُّواْ،ۡ  اْ،َتصۡ  رَکوۡ  َلوُّنَّ،أُّوتُّواْ،أَشۡ  لَتُّب 922

 مدنی 
آل 

 عمران
 ۡ  کفّر،ۡ  فرۡ  غٱن،فَۡ  إیمَۡ  ینَادی،لل 913

 منُّونَ ۡ  یؤَوَم،ۡ  نَا،أَقۡ  نظُّرٱنَا،ۡ  نَا،أََطعۡ  یقُّولُّونَ،عَصَی 42 نساء مدنی 

 940 نساء مدنی 
ۡ  لٱفقینَ،ۡ  مُّنَۡ  لٱعُّدُّواْ،ۡ  أُّ،َتقزَۡ  َتهۡ  یسفَرُّ،ۡ  ت،یکۡ  نَزَّلَ،ءَای

 فرینَۡ  ک

 23 مائده مدنی 
ۡ  رَیلرَّسُّول،تَٱأُّنزلَ،  ،عَرَفُّواْۡ 

 هدینَۡ  لاَّ ٱنَا،ۡ  تُّبۡ  کٱحَقّ،یقُّولُّونَ،فَۡ  لٱ
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 عَثُّهُّمُّ ۡ  یبتَجیبُّ،ۡ  یس 32 انعام مکی 

 42 انعام مکی 
 ۡ  عَلَی ،اَتَمَۡ  رَکمۡ  صَۡ  ،أَاَذَ،أَبۡ  تُّمۡ  ،أَرَءَیۡ  قُّل

 ۡ  نظُّرٱتیکم،ۡ  یأه ،ۡ  قُّلُّوبکم،إلَ 

 ۡ  ،قُّلُّوبهمَبعُّۡ  ،نَطءُّۡ  ،نَ َادۡ  یه 900 اعراف مکی 

 971 اعراف مکی 
ءَاذَان لَّا صرُّونَ،ۡ  یب لَّا ینۡ  قَهُّونَ،أَعۡ  قُّلُّوب لَّا یف

 فلُّونَ ۡ  غَ ۡ  لٱم،أََضلُّّ،ۡ  عَۡ  أَنۡ  لٱ،کمَعُّونَۡ  یس

 رضُّونَ ۡ  عَلمَ،تَوَلَّواْ،مُّّع 23 انفال مدنی 

 صرًاۡ  اْ،مُّبکنُّوۡ  جَعَلَ،لتَس 27 یونس مکی 

 ونَ صرُّۡ  یبَتطیعُّونَ،ۡ  عَفُّ،یسۡ  ،یضَۡ  ءَ ۡ  لیاۡ  جزینَ،أَوۡ  مُّع 20 هود مکی 

 یاۡ  أَنزَلَ،َفأَح 22 نهل مکی 

شدَةَ،ۡ  أَفۡ  لٱرَ،ۡ  صَ ۡ  أَبۡ  لٱلَمُّونَ،جَعَلَ،ۡ  تَع 72 نهل مکی   کرُّونَ ۡ  َت

 رکۡ  لَا یا،ۡ  ،وَلیۡ  صرۡ  لَمُّ،أَبۡ  قُّل،أَع 22 کهف مکی 

 نیۡ  یغصرُّ،ۡ  ،یببُّدُّۡ  قَالَ،َتع 42 مریم مکی 

 ۡ  قُّهُّمۡ  رزما،ۡ  وًا،سَلَ ۡ  لَغ 22 مریم مکی 

 اۡ  زَ ۡ  ،رکتُّهسُّّ 12 مریم مکی 

 ساۡ  هَموَاتُّ،ۡ  أَصۡ  لٱ لدَّاعی،اَ َعَتٱیتَّبعُّونَ  902 طه مکی 

 لمُّونَ ۡ  مُّّسمنُّ،ۡ  ،یؤۡ  لَتهمۡ  ضَلَ  عَن یۡ  عُّمۡ  لٱ دیۡ  بهَ 29 نمل مکی 

 ۡ  تۡ  یۡ  لَأ 23 روم مکی 

 7 لقمان مکی 
 هۡ  برا،أُّذُّنَیۡ  تَکۡ  ،مُّسۡ  تُّنَااوَلَّیۡ  ءَای،ۡ  لَیۡ  تُّت

 بعَذَابٍ هُّ،ۡ  را،فَبَ ّرۡ  وَق

 َرضَ ۡ  فَأَع 4 تفصل مکی 

 لبُّونَ ۡ  تَغاْ،ۡ  غَوۡ  لٱقَالَ،کفَرُّواْ، 22 فصلت مکی 

 23 جاثیه مکی 
 بَصَره به،جَعَلَۡ  ،قَلۡ  مۡ  تََّخذَ،أَضَّلَهُّ،علٱتَ،ۡ  أَفَرَءَی

 تَذَکرُّونَ دیه،ۡ  وَة،یهۡ  غاَ

 بَصیر  ،ۡ  ،تَهَاوُّرَکَماۡ  تَکیۡ  دلُّکا،تَاۡ  لَ،تُّ َ ۡ  قَو 9 مجادله مدنی 

ن ین شده است که از این میزان، اکثریت آن را آیه با واژه دعاء همواژه سمع در دوازده      

دهنده انس، الفت و گیرد. اضافه لفظی )سمیع الدعاء( ن انحالت اسمی واژه سمع در برمی

ای است که پس از دعاء که به معنای ارتباط هر چه بی تر واژه سمع و دعاء است. سمع واژه
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های تظاری است که داعی از مدعو دارد. حضور واژهآید و انندا و دراواست است، می

ندا، صم و قال به دفعات درآیات م ترک سمع و دعاء دال بر همین موضوع است. وجود 

های بصر، رأی، نظر و اجاب نیز به توجه مورد انتظار داعی از مدعو اشاره دارد. واژه

 های سمع شامل قول، علم، امن، بصر، هدی، آیه هستند.ن ینهم

 جوب -2

ردی

 ف

مکی/مد

 نی
 ن ینهم آیه سوره

 مدنی  9
عمراآل

 ن
 اْ ۡ  تَّقَوٱسَنُّواْ،ۡ  لرَّسُّول،َأصَابَهُّمُّ،أَحٱ 972

 مدنی  2
آل 

 عمران

914

-

912 

أُّضیعُّ،عََملَ،سَبیلی،لَأُّکفّرَلفُّ،ۡ  مَة،تُّخۡ  قیۡ  لٱمَ،ۡ  زنَا،یوۡ  ءَاتنَا،وَعَدتَّنَا،تُّخ

 ۡ  الَنَّهُّمۡ  نَّ،لَأُّد

 مَ ۡ  عللرُّّسُّلَ،َفیقُّولُّ،ٱمَعُّ،ۡ   مَ،یۡ  یو 901 مائده مدنی  3

 دفینَ ۡ  مُّرتَغیثُّونَ،مُّمدُّّکم،ۡ  تَس 1 انفال مدنی  4

 لمُّونَ ۡ  مُّّسهَ،ۡ  م،إلَۡ  اْ،أُّنزلَ،بعلۡ  لَمُّوۡ  عٱفَ 94 هود مکی  2

 29 هود مکی  2
قَ اْ،ۡ  فرُّوهُّ،تُّوبُّوۡ  َتغۡ  سٱ،فَۡ  مَرَکمۡ  تَعۡ  سٱهٍ،أَن َأَکم،ۡ  بُّدُّواْ،إلَۡ  عٱقَالَ،

 ریب

 عَلیمُّ ۡ  لٱلسَّمیعُّ،ٱدَهُّنَّ،ۡ  صَرَفَ،کی 34 یوسف مکی  7

 اْۡ  تَدَوۡ  فٱلَ ض،ۡ  أَرۡ  لٱ،ۡ  نَیۡ  حُّسۡ  لٱ 92 رعد مدنی  2

 بۡ  کرۡ  لٱهُّ،ۡ  نَۡ  ،فََنجَّیۡ  نَادَی 72 انبیاء مکی  1

 انبیاء مکی  90
23-

24 

بۡ  عَ ۡ  لل،ۡ  رَیۡ  هُّ،ذکۡ  نَۡ  ا،ءَاتَینَۡ  فَک َفحَمُّ،ۡ  لضُّّرُّّ،أَرٱ،مَسَّنی،ۡ  نَادَی

 دینَ

 انبیاء مکی  99
27-

22 
 نَکۡ  حَۡ  سُّبهَ،ۡ  ت،إلَ ۡ  لظُّّلُّمَٱ،ۡ  یدرَ،َفنَادَۡ  نَّق

 انبیاء مکی  92
21-

10 

ۡ  ت،یدۡ  رَۡ  اَیۡ  لٱرعُّونَ،ۡ  نَا،یسَۡ  َلحۡ  نَا،َأصۡ  نی،َوهَبۡ  ،تَذَرۡ  نَادَی

 شعینَ ۡ  خَ عُّونَنَا،

 لمینَ ۡ  لظَّٱهُّ،ۡ  ،َأتَّبعۡ  دَیۡ  تُّواْ،أَهۡ  ،فَأۡ  قُّل-41 قصص مکی  93
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20 

 سَلینَ ۡ  مُّرۡ  لٱ،یقُّولُّ،ۡ  ینَادیهم 22 قصص مکی  94

 نَاۡ  نَادَی 72 صافات مکی  92

 عَذَاب،ۡ  جُّّونَ،حُّّجَتُّهُّمۡ  یهَا 92 شوری مکی  92

 عَذَابفرُّونَ،ۡ  کۡ  لٱت،یزیدُّهُّم،ۡ  لحَ ۡ  لصَّ ٱءَامَنُّواْ،عَملُّواْ، 22 شوری مکی  97

 ینفقُّونَ،ۡ  هُّمۡ  نَۡ  رَزَق،ۡ  رُّهُّمۡ  ةَ،َأمۡ  لّصَلَوٱأَقَامُّواْ  32 شوری مکی  92

 ۡ  نَکیر،ۡ  جَإۡ  م،مَرَدَّ،مَّلۡ  تی،یوۡ  یأ 47 شوری مکی  91

بار در قرآن تکرار شده است. بدین صورت که جوب به  92همراهی دو ری ه جوب و دعو      

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، 

ک، کفر، ضلال و عذاب ن ان از آن دارد که اجابت به معنای واقعی در روز قیامت ایمان، شر

گردد و چیزی از آن نصیب است و آن هم مخصوص مومنان است که با عبادت حاصل می

گردد و استجابت ان عذابی دردناک است. واژه قول نیز که م رکین، کفار و گمراهان نمی

ر معنای منفی به کار برده شده و در این آیات بسیار تکرار مطابقت کمی با دعاء دارد، بی تر د

 شده است. همن نین های جوب شامل ندی، علم، آتی، قول، عمل هستند.

 ایمان -2

 همن ین آیه سوره مکی/مدنی ردیف

 سقینَ ۡ  فَ ۡ  لٱدی،ۡ  ،کفَرُّواْ،یضلُّّ،یهحَقُّّۡ  لٱلَمُّونَ،ۡ  فَیع 22 بقره مدنی  9

 زَنُّونَ ۡ  یحف ،ۡ  لها،اَوۡ  صَ عَملَار،ۡ  أۡ  لٱ مۡ  یوۡ  لٱ 22 بقره مدنی  2

 مُّصَّدقا حَقُّّۡ  لٱفُّرُّونَ،ۡ  قیلَ،َأنزَلَ،یک 19 بقره مدنی  3

 لسَّبیلٱ ءَۡ  ضَلَّ سَوَا،یتََبدَّل،ۡ  ُلواْ،َرُسوَلکمۡ  تُّریدُّونَ،تَس 902 بقره مدنی  4

 بُّدُّونَ ۡ  تَعکرُّواْ،ۡ  شٱت،ۡ  طَیبَ  972 بقره مدنی  2

 293 بقره مدنی  2
 ۡ  طۡ  صرَءُّ،ۡ  دی،ی َاۡ  حَقّ،یهۡ  لٱواْ،تَلَفُّۡ  خٱأُّوتُّوهُّ،َهدَی،

 تَقیمٍ ۡ  مُّّس

 رَانَکۡ  غُّفَنا،ۡ  وََأطَع نَاۡ  لرَّسُّولُّ،أُّنزلَ،رُّّسُّله،قَالُّواْ،سَمعٱ 222 بقره مدنی  7
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 لنَّارٱقنَا عَذَاَب ،ۡ  فرۡ  غٱیقُّولُّونَ،فَ 92 آل عمران مدنی  2

 وَلیتَّبَعُّوهُّ،ٱ 22 آل عمران مدنی  1

 20 نساء مدنی  90
 أَن اْۡ  اْ،أُّمرُّوۡ  نزلَ،یریدُّونَ،یتَهَاکمُّوعُّمُّونَ،أُّۡ  تَرَ،یز

 ۡ  یضلَّهُّمفُّرُّواْ،ۡ  یک

 َلمُّونَ ۡ  تَعاْ،ذَرُّواْ،ۡ  عَوۡ  سٱة،فَۡ  نُّودی،للصََّلو 1 جمعه مدنی  99

ترین معنای ایمان تصدیق کردن است آید که اصلیاز مجموع سخنان لغویان بدست می     

ه صواب است اما این کلمه در معانی و اتخاذ این معنی به عنوان معنای اصلی بی تر مقرون ب

مربوط به این هم به کار رفته که عبارتند از: آراما ااطر، از بین رفتن ترس، اظهار اضوع 

توان گفت که آن و قبول شریعت باور یقینی و قطعی، تسلیم توام با اطمینان ااطر البته می

امن عبارتند از نزل،  معانی دیگر هم در راستای همین معنای اصلی هستند. همن ین های

 حق، کفر، علم، قول، ضلل.

 هدی -4

ردی

 ف

مکی/مد

 نی
 همن ین آیه سوره

 مُّتَّقینَ ۡ  لّلبُّ،ۡ  کتَ ۡ  لٱ 2 بقره مدنی  9

 تَرَوُّاْ ۡ  شٱَلةَ،ۡ  لضَّلَٱ 92 بقره مدنی  2

 زَنُّونَۡ  یحف ،ۡ  تینَّکم،تَبعَ،َاوۡ  یأ 32 بقره مدنی  3

 ءَ ۡ  شَابَهَ،ۡ  قَالُّواْ،یبَین،تَاَ 70 بقره مدنی  4

 منینَ ۡ  مُّؤۡ  لل،ۡ  رَیۡ  ،مُّصَدّقا،بُّاۥنَزَّلَهُّ 17 بقره مدنی  2

 بقره مدنی  2
92

0 
 نَصیرٍ ،ۡ  م،وَلیۡ  علۡ  لٱَءک،ۡ  تَتَّبعَ،جَا

 بقره مدنی  7
92

1 
 عَنُّهُّمُّ ۡ  یلب،ۡ  کتَۡ  لٱت،ۡ  َبینَۡ  لٱنَا،ۡ  تُّمُّونَ،َأنزَلۡ  یک

 بقره مدنی  2
97

0 
 قلُّونَ ۡ  یعنَا،ۡ  فَیۡ  تَّبعُّواْ،أَنزَلَ،َألٱقیلَ،

 لمینَ ۡ  لظَّٱی،یمیتُّ،کفَرَ،ۡ  هُّ،قَالَ،یحۡ  جَّ،ءَاتَیۡ  تَرَ،حَا22 بقره مدنی  1
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 بقره مدنی  90
22

4 
 فرینَ ۡ  کۡ  لٱدرُّونَ،ۡ  ،یقۥءَ،أَصَابَهُّۡ  طلُّواْ،ینفقُّ،رئَاۡ  ءَامَنُّواْ،تُّب

 مدنی  99

آل 

عمرا

 ن

20 
اْ،بَصۡ  بَ،تَوَّلَوۡ  کتَۡ  لٱتَّبَعَن،أُّوتُّواْ،ٱهی،ۡ  وَجتُّ،ۡ  لَمۡ  ،أَسۡ  جُّّوک،قُّلۡ  حَا

 عَبادۡ  لٱب،ۡ  یرُّ

 مدنی  92

آل 

عمرا

 ن

ۡ  تَیۡ  ،یؤۡ  ا،َتبعَ،قُّلۡ  منُّوۡ  تُّؤ 73  عَلیمءُّ،ۡ  ،ی َاۡ  جُّّوکمۡ  ،یهَاۡ 

 مدنی  93

آل 

عمرا

 ن

90

9 
 ۡ  تَقیمۡ  مُّّس،ۡ  طۡ  تَصم،صرَ ۡ  ،یعۡ  لَیۡ  فُّرُّونَ،تُّتۡ  تَک

 نساء مدنی  94
99

2 
 لهۡ  نُّوَلّه،نُّص،ۡ  ی َاقق،تَبَینَ،یتَّبع

 مُّتَّقینَۡ  ّللعظَة،ۡ  هُّ،نُّور،مَوۡ  نَ ۡ  مُّصَدّقا،ءَاتَی 42 مائده مدنی  92

 َلمُّونَ ۡ  یعنَا،ۡ  ت،فَصَّلۡ  جَعَلَ،ظُّلُّمَ 17 انعام مکی  92

 مکی  97
اعرا

 ف

94

2 
 لمینَ ۡ  ظَتََّخذُّوهُّ،ٱ،ۡ  اْ،یکلّمُّهُّمۡ  یرَو

اند. هدی هم به مرتبه در قرآن با یکدیگر همن ین شده 93های دعاء و هدی، ری ه     

ی قول، سمع، بصر، هاصورت فعلی و هم به صورت اسمی به کار رفته است. حضور واژه

اجاب، افواه و اذن حاکی از یک ارتباط کلامی به جهت دراواست و دعوت است. در این 

های اسلام و تسلیم، اقام و استقام و صراط، سبیل و هدایت و ضلالت بین، تعدد استعمال واژه

شود حکایت دارد. واژگان جعل از یک انتخاب مسیر که به اوشبختی و بدبختی منتهی می

شاء بهمراه اطاب اداوند با صفت ربّ در کنار علم و فقه، ن ان از اهمیت بسیار زیاد  و

دعاء و هدی و استفاده از فهم است. همن ین های هدی شامل تبع، علم، بّین، آتی، امن، 

 کفر هستند.
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 جعل -5

بار به  2های مختلف به کار رفته است: بار در صیغه 342در قرآن کریم ماده جعل      

بار به گونه فعل مضارع و  23بار به صورت فعل ماضی،  232ورت اسم فاعل )جاعل(، ص

بار هم به شکل فعل امر. از این موارد، آنچه به اداوند اسناد داده شده در مهدوده این  22

 گنجد.مقاله می

و دو ری ه جعل و دعاء در یازده آیه در کنار یکدیگر قرار دارند. تقدیم و تأایر این د     

ری ه در مواردی ااص حائز اهمیت است. زمانیکه بهث از دعوت الهی است، جعل الهی 

آید. اداوند کند، دعو متقدم میآید و زمانیکه جعل به انسان ارتباط پیدا میقبل از آن می

 نیز در این آیات هم به اسم الله و هم به صفت رب اوانده شده است.

 إنَّا ۡ  یدَاهُّ ۡ  قَدَّمَت مَا وَنَسی َهاۡ  َعن رَضَۡ  بّه فَأَعرَ تۡ  ایب ذُّکرَ ممَّن لَمُّۡ  أَظ ۡ  وَمَن

 إلَی ۡ  عُّهُّمۡ  تَد وَإن راۡ  َوق ۡ  ءَاَذانهم ۡ  وَفی قَهُّوهُّ ۡ  یف أَن أَکنَّةً  ۡ  قُّلُّوبهم ۡ  عََلی نَاۡ  جَعَل

 (27, الکهف سورة) أََبدا إذًا اْۡ  تَدُّوۡ  یه فَلَن ۡ  هُّدَیۡ  لٱ

 ءَۡ  اَُّلفَا ۡ  عَلُّکمۡ  وَی  ءَ ۡ  لسُّّوٱ شفُّۡ  کوَی دعاءهُّ إَذا طَرَّ ۡ  مُّضۡ  لٱأَمَّن یجیبُّ 

 (22, النمل سورة) تَذَکرُّونَ مَّا َقلیلا ۡ  للَّهٱ مَّعَ هۡ  أَءلَ  ۡ  ضۡ  أَرۡ  لٱ

هم ن ینی مکرر قول با دو ری ه جعل و دعو حکایت از اشتراک معنایی در )اواستن( 

 است.

ۡ  لَّٱ جَکمُّۡ  وَۡ  أَز جََعلَ وَمَا ۡ  فهۡ  جَو فی نۡ  بَیۡ  قَل مّن ۡ  لرَجُّل للَّهُّ ٱمَّا جَعَلَ   تیۡ 

ۡ  تکمۡ  أُّّمَهَ هُّنَّۡ  من هرُّونَۡ  تُّظَ ۡ  ءَکمۡ  نَاۡ  َأب ۡ  َءکمۡ  عیاۡ  أَد جَعَلَ وَمَا ۡ   ۡ  لکمۡ  ذَ  ۡ 

 (4ب, الأحزا سورة) لسَّبیلَٱ دیۡ  یه َوهُّوَ حَقَّۡ  لٱ یقُّولُّ للَّهُّٱوَ  ۡ  هکمۡ  وَۡ  بأَف لُّکمۡ  قَو

 



 9211پاییز و زمستان  ،(62پیاپی ) دوم شماره ،دهم سال ،مطالعات قدرت نرم علمی فصلنامهدو /      626

 

 همنشین های تقابلی واژه دعاء

 شرک -9

اند. شرک یک رابطه بار با یکدیگر همن ین شده 97قرآن، های شرک و دعاء در ری ه

تقابلی با واژه دعاء دارد و این از حضور ری ه شرک در جمله منفی مقابل جمله مثبت با 

 حضور واژه دعاء است.

 اإذَ بَرّۡ  لٱ إلَی ۡ  هُّمۡ  َنجَّی فَلَمَّا لدّینَٱ َلهُّ لصینَۡ  مُّخ للَّهَٱ دَعَوُّاْ کۡ  فُّلۡ  لٱفَإذَا رَکبُّواْ فی 

 (22, العنکبوت سورة) رکونَۡ  یا ۡ  هُّم

 فَریق إذَا َمةًۡ  رَح هُّ ۡ  مّن أَذَاَقهُّم ۡ  إذَا ثُّمَّ هۡ  إَلی مُّّنیبینَ رَّبَهُّم اْۡ  دَعَو ضُّرّ لنَّاسَٱوَإذَا مَسَّ 

 (33, الروم سورة) رکونَۡ  یا ۡ  برَبّهم هُّمۡ  مّن

( صورت فرااواندن اداوند در این آیات به دو صورت اسم ااص )الله( و صفت )رب

های شرک و دعو، گرفته و وجود ری ه قول بهمراه اسم ااص الله به کرات در کنار ری ه

 ن ان از یک ارتباط قوی و مهم دارد.

 للَّهٱ نَۡ  حَۡ  وَسُّب ّتَبَعَنیٱ وَمَن ۡ  أَنَا بَصیرَةٍ ۡ  عََلی ۡ  للَّهٱی إلَ  اْۡ  عُّوۡ  أَد ۡ  سَبیلی ذهۡ  هَ ۡ  قُّل

 (902, یوسف ةسور) رکینَۡ  مُّاۡ  لٱ منَ ۡ  أَنَا ۡ  وَمَا

 (20)سورة الجن, َأحَدا ۡ  به رکۡ  أُّش ۡ  رَّبی وَلَا عُّواْۡ  أَد ۡ  إنَّمَا ۡ  قُّل

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 

یاست و روی برگرداندن از این االق و مالک در اجابت به کفر آسمان که یعنی همه دن

 شود. )شرک در االقیت و مالکیت(منجر می
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 وَلَا تۡ  وَۡ  لّسَمَٱ فی ۡ  ذَرَّة َقالَۡ  نَ مثلکوۡ  یم لَا للَّهٱ دُّون مّن تُّمۡ  زََعم لَّذینَٱ عُّواْۡ  دٱقُّل 

 (22, سبإ سورة) ۡ  َظهیر نمّ  هُّمۡ  من ۥلَهُّ وَمَا ۡ  کۡ  شر من فیهمَا ۡ  لَهُّم وَمَا ضۡ  َأرۡ  لٱ فی

 ۡ  منُّواْ ۡ  تُّؤ به ۡ  رَکۡ  یا وَإن ۡ  تُّمۡ  کفَر ۥدَهُّۡ  وَح للَّهُّٱ دُّعی إذَا ۥ بأَنَّهُّ لکمۡ  ذَ

 (92, غافر سورة) کبیرۡ  لٱ عَلیۡ  لٱ لّلَه مُّۡ  حُّکۡ  لٱفَ

 ۡ  لَو ۡ  عَذَابَ ۡ  لٱ وَرَأَوُّاْ ۡ  َلهُّم َتجیبُّواْۡ  یس ۡ  فَلَم ۡ  هُّمۡ  فَدََعو ۡ  ءَکمۡ  شُّرَکا عُّواْۡ  دٱوَقیلَ 

 (24, القصص سورة) تَدُّونَۡ  یه کانُّواْ ۡ  نَّهُّمأَ

همن ین های شرک شامل قول، کفر، آتی، عبد، ظلم، سبح، نبأ، علو، هدی، شاء، حرم، 

 وحد، تبع، زعم هستند.

 کفر -6

اند. بدلیل تقابلی بودن این واژه و همچنین دو ری ه کفر و دعو در ده آیه با یکدیگر همراه

توان معنای م ترک عبد و دعاء را نتیجه گرفت. البته ر دارد، میکفر که در مقابل عبد قرا

که حضور واژه ایمان، شرک، مخلص، آیات و علم در کنار کفر و دعو بر همین معنا صهه 

گذارند. در این آیات اداوند با اسم اعظما )الله( اوانده شده که معمولاً دال بر آیات می

 توحیدی و دو راهی ایمان و کفر است.

ۡ  رَبّه عندَ ۥحسَابُّهُّ فَإنَّمَا به ۥَلهُّ نَۡ  هَۡ  بُّر لَا ءَااَرَ  هًاۡ  إلَ  للَّهٱ مَعَ عُّۡ  مَن یدوَ  لحُّۡ  یف لَا ۥإّنَهُّ ۡ 

 (997, المؤمنون سورة)  فرُّونَۡ  کۡ  لٱ

تکرار ری ه ضلل در این آیات پیا از کفر ن ان از تقدم ضلالت بر کفران دارد. همن ین 

 ند.های کفر شامل امن، حی، شاء هست

 ضلل -2
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ری ه ضلل در کنار دعو در دوازده آیه به دو صورت فعلی و اسمی آمده است. حضور 

های قال، موعظه، جدال، داعی و دعوت در این آیات از یک ارتباط و گفت و گو واژه

توان از اهمیت بسیار های رسول، مبین، کفر و ضرر میحکایت دارد که با وجود تکرار واژه

 آگاه شد. زیاد این ارتباط

 سطۡ  کبَ  إلَّا ءٍۡ  ب َی لَهُّم َتجیبُّونَۡ  یس لَا دُّونه من عُّونَۡ  ید لَّذینَٱوَ ۡ  َحقّۡ  لٱ وَةُّۡ  دَع ۥلَهُّ

 فی إلَّا فرینَۡ  کۡ  لٱ ءُّۡ  دعاء وَمَا ۡ  لغهۡ  وَ ببَ هُّ  وَمَا فَاهُّ لُّغَۡ  لیب ءۡ  مَاۡ  لٱ إَلی هۡ  کفَّی

 (94, الرّعد سورة) ۡ  لۡ  ضَلَ

, اله  سورة) بَعیدُّۡ  لٱ لُّۡ  لضَّلَ ٱ هُّوَ لکۡ  ذَ ۥ ینفَعُّهُّ لَا وَمَا ۥیضُّرُّّهُّ  لَا مَا للَّهٱ دُّون من عُّواْۡ  ید

92) 

در این آیات، ادا را با اسم ااص او )الله( اوانده که این اود بر عظمت این آیات و 

 افزاید.هدف آن می

 للَّهُّ ٱ یضلُّّ لکۡ  کذَ ۡ  اقبل ی من عُّواْۡ  نَّد نَکن ۡ  لَّم بَل عَنَّا ضَلُّّواْ قَالُّواْ للَّهٱمن دُّون 

 (74, غافر سورة) فرینَ ۡ  کۡ  لٱ

واژه سبیل نیز در کنار دعاء و ضلل از راهی مهم که پذیرش دعوت آن به هدایت و ضلالت 

 دهد.شود ابر میمنتهی می

 ّلَتیٱب هُّمۡ  دلۡ  وَجَ  َحسَنَةۡ  لٱ عظَةۡ  مَوۡ  لٱوَ مَةۡ  حکۡ  لٱب رَبّک َسبیل ۡ  إلَی عُّۡ  دٱ

 سورة) تَدینَۡ  مُّهۡ  لٱب َلمُّۡ  أَع َوهُّوَ سَبیله عَن ضَلَّ بمَن لَمُّۡ  أَع وَهُّ  رَبَّک إنَّ ۡ  َسنُّۡ  أَح هی

 (922, النهل

 شود.این ضلالت را انواعی است که به صورت ضلال مبین و ضلال بعید ذکر می
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,  اله سورة) بَعیدُّۡ  لٱ لُّۡ  لضَّلَ ٱ هُّوَ لکۡ  ذَ ۥ ینفَعُّهُّ لَا وَمَا ۥیضُّرُّّهُّ  لَا مَا للَّهٱ دُّون من عُّواْۡ  ید

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.

 ضرر -4

اند. تقدیم و تأایر این دو کدیگر همراه شدههای ضرر و دعو مرتبه در قرآن کریم با یری ه

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.

, اله  سورة) بَعیدُّۡ  لٱ لُّۡ  لضَّلَ ٱ هُّوَ لکۡ  ذَ ۥ ینفَعُّهُّ لَا وَمَا ۥیضُّرُّّهُّ  لَا مَا للَّهٱ دُّون من عُّواْۡ  ید

92) 

 ءَۡ  اَُّلفَا ۡ  عَلُّکمۡ  وَی  ءَ ۡ  لسُّّوٱ شفُّۡ  وَیک دعاءهُّ إَذا طَرَّ ۡ  مُّضۡ  لٱأَمَّن یجیبُّ 

 (22, النمل سورة) تَذَکرُّونَ مَّا َقلیلا ۡ  للَّهٱمَّعَ  هۡ  أَءلَ  ۡ  ضۡ  أَرۡ  لٱ

شده است. همراهی ری ه در این آیات، اداوند بی تر با اسم ااص اود یعنی الله اوانده 

های انسان، ک ف، قول نیز حکایت از ارتباط کلامی است.حضور فعل مسّ در کنار واژه

ها، قطعیت برطرف شدن ضرر از نفع و ضلالت بر قطعیت رسیدن ضرر و نفع به تمام انسان

شود، تواند به ضلالت منتهی ها و مهم بودن اقدام متقابل در برابر دفع ضرر است که میانسان

 دلالت دارد. همن ین های ضرر شامل قول، مس، ملک، نفع، امن، شا،، بأس، علم هستند.

 همنشین های مکملی
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 الله -9

در بررسی سیر تهول و تکامل واژة الله نکته قابل توجه آن که با ورود الله به نظام قرآنی 

جاهلی که معتقد تغییری ژرف هم در معنا و هم در موقعیت آن پدید آمد. در نظام معنایی 

شد بستگی به موضوع متن یا به ادایان متعدد بودند، تعبیری که از معنا و مفهوم الله می

پرداات. لذا تصورات مختلف جاهلی به واژة سخنی داشت که نویسنده یا گوینده بدان می

دو یا های معنایی متعددی بخ یده بود. اما در نظام معنایی قرآن، الله از آن حالت الله لایه

چند معنایی سابق اارج شد و تنها به معنای ادای یگانه و بی همتا مهدود شد. به لهاظ 

ترین کلمه در نظام موقعیت نیز الله از عضوی عادی بودن در نظام معنایی جاهلی به کانونی

 جدید ترفیع پیدا کرد.

 رب -2

این واژه در قرآن های دایل در قرآن است. از جمله واژه« ر ب ب»از ری ه « رب»واژه 

علاوه بر معنای وضعی و اولیه به معنای دیگری نیز به کار رفته است، همچنان که در کلام 

از جمله « ر ب ب»از ری ه « رب»عرب نیز معانی دیگری علاوه بر مفهوم قرآنی دارد. واژه 

 های دایل است که احتمالاً از زبان آرامی و عبری وارد عربی شده است.واژه

ه به سخنان پیامبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام درمی یابیم که واژه با توج

رب در معنای صاحب همچنان رای  بوده است. در نه  البلاغه چنین آمده است: عقول 

ها و نیز در تفسیر مجمع البیان آمده است که پیامبر های صاحبان حجلهربّات الهجال؟عقل

تو مالک گوسفند هستی « »أربّ غنم ام ربّ الابل؟»به شخصی فرمود: صلی الله علیه و آله 

 «یا شتر؟
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أنّه نظر فی اللیلة آلتی أسری به إلی قصر مثل الرّبابَة »در حدیثی از پیامبر آمده است: 

 «البیضاء

به معنای رمه « الرَّبْرَبُّ»به معنای گوسفند تازه متولد شده و نیز « الرُّبّی»م تقاقی چون 

به معنای آب بسیار، به دلیل این که با واژه رب به معنای « الرَّبَب»وح ی  و نیز گاوهای 

 ای داشته باشند.پادشاه ارتباط معنایی ندارند، لذا بعید نیست که هر کدام، وضع جداگانه

 .رسول3

کلمه )رسول( ازماده / رسالت/ است که در اصل معنایا )رهایی( است واین کلمه را 

سوره  24برند. زراره گوید: از امام باقر )ع( درباره )آیه ستادن به کار میمطلق در مورد فر

بیند مریم( و )او( رسولیا پیامبر بود. پرسیدم فرمودند: پیغمبر کسی است که در اواب می

شنود و اما فرشته را به چ م در بیداری نبیند و رسول کسی است که آواز و آواز را می

 و بیداری فرشته را بیند. فرشته را ب نود و در اواب

بنابر این نبی کسی است که برای مردم آنچه مایه صلاح معاد ومعاش ان است یعنی اصول 

دارد. البته این مقتضای عنایتی است که ادای تعالی نسبت به هدایت وفروع دین را بیان می

مل مردم به سوی سعادت دارد. و اما رسول کسی است که حامل رسالت ااصی باشد م ت

بر اتمام حجتی که به دنبال مخالفت با آن عذاب وهلاکت وامثال آن باشد.  آنچه از سخنان 

 باشدتوان به قرار ذیل میآید میعلامه طباطبایی )ره( بدست می

 هر مبعوثی که رسول به سوی مردم است نبی نیز است.- 9 

ومعاش مردم است برای باشند که آنچه مایه صلاح معاد بعضی از مبعوثین فقط نبی می- 2 

 آورندآنان می

 رسولان حامل رسالتی هستند که م تمل بر اتمام حجت است.-3
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 انسان -4

طرف عظمت معبود و از طرف دیگر پستی، ذلت و فقر اود انسان در ارتباط با ادا، ازیک

کند. یابد، بنابراین دلا در برابر ادا نرم شده، احساس فروتنی و کوچکی میرا می

های میدان معنایی توان گفت آن مؤلفه معنایی که واژه تضرع را از سایر واژهراین، میبناب

 است.« نرمی و ملایمت»کند دعاء متمایز می

ها را عاملی برای نرم شدن دل انسان و روی آوردن به ادا ای که م کلات و سختیدر آیه

 ۡ  إلَّا نَّبیٍّ ّمن ۡ  َیةۡ  قَر فی نَاۡ  سَلۡ  أَر ۡ  وَمَاکند، تضرع، جان ین دعاء شده است: معرفی می

(. در آیه ای 14)اعراف/  یَضَّرَّعُّونَ  ۡ  لَعَلَّهُّم ءۡ  لضَّرَّاٱوَ ءۡ  َساۡ  بَأۡ  لٱب َلهَاۡ  أَه ۡ  نَاۡ  أَاَذ

ن ین باشد، همدیگر، تضرع به عنوان جان ین دعاء، با استکانت که به معنای اضوع می

 یَتَضَرَّعُّونَ وَمَا ۡ  لرَبّهم َتکَانُّواْۡ  سٱ افَمَ عَذَابۡ  لٱب هُّمۡ  نَۡ  أَاَذ ۡ  وَلَقَدشده است: 

آیدا زیرا تا توان گفت که تضرع از لوازم دعاء به شمار می(. بنابراین می72)مؤمنون / 

کند ای دیگر اشاره میدلی نرسد، طالب و داعی حقیقی نخواهد بود. آیهانسان به حالت نرم

فرصت استفاده کنند و در نتیجه به درگاه  توانند از اینکه کفار به ااطر قساوت قلب، نمی

 وَزَیَّنَ  ۡ  قُّلُّوبُّهُّم ۡ  ن قََستکۡ  وَلَ تَضَرَّعُّواْ سُّنَاۡ  بَأ ءَهُّمۡ  جَا ۡ  إذ ۡ  لَاۡ  فَلَوادا تضرع ندارند: 

 (.43)انعام/  مَلُّونَۡ  یَع کَانُّواْ مَا نُّۡ  طَ ۡ  ل َّیٱ لَهُّمُّ

کندا چه ء را مستجاب میآید این است که ادا دعابه هر حال، آنچه از آیات قرآن بر می

ۡ  َلکُّم ۡ  َتجبۡ  أَس ۡ  عُّونیۡ  دٱوَقَالَ رَبُّّکُّمُّ به زبان حال باشد و چه به زبان قال:   إنَّ  ۡ 

وَإذَا سَأَلََک  (ا20)غافر/  دَاارینَ جََهنَّمَ  اُّلُّونَۡ  َسیَد عبَادَتی ۡ  َعن برُّونَۡ  تَکۡ  لَّذینَ َیسٱ

 بی منُّواْ ۡ  یُّؤۡ  وَل لی تَجیبُّواْۡ  یَسۡ  فَل َدعَان إذَا اعلدَّٱ وَةَۡ  عبَادی عَّنی َفإنّی قَریب  أُّجیبُّ َدع
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( و دلیل عدم استجابت برای از دعاءها در اینجا آشکار 922)بقره/  شُّدُّونَۡ  یَر ۡ  لَعَلَّهُّم

شود. نکته دیگر آنکه استجابت، هم مربوط به ادا و هم مربوط به مخلوقات است و هر می

 دعاءیی استجابت مخصوص به اود را دارد.

 عناشناسی دعاء با رابطه جانشینیم

واژگان جان ین دعاء که از پرتکرارترین همن ین های واژگان همن ین دعاء به دست 

باشند: قول، امن، تبع، هدی، علم، آتی، کفر، شاء. با توجه به اینکه اند، بدین شرح میآمده

ول، تبع، علم و شاء های قهای امن، هدی، آتی و کفر در بررسی و تهلیل شد، تنها واژهواژه

 بررسی و تهلیل می شوند.

 قول -9

اند. اشتراک معنایی بار در قرآن کریم با یکدیگر همن ین شده 22دو واژه قول و دعو 

اواندن در این دو ری ه وجود دارد. در این آیات، اداوند با اسم ااص اود )الله( و 

های هم ن ین قول نیز واژه صفت رب اوانده شده است. بدلیل قرابت معنایی قول و دعو،

کلام با ترتیب است و منظور هر کلامی است که زبان بدان گویا « قول»مانند دعو است. 

نیز به معنای بدعت « تقول»باشد. جمع الجمع آن می« اقاویل»و « اقوال»، «قول»شود. جمع 

رود ر میدر معنای حکم نیز به کا« قول(.»273، ص 99، ج 9494دروغین است )ابن منظور، 

شود. به عنوان مثال و نیز از راه مجاز و اتساع معنا در بسیاری از افعال دیگر استعمال می

، ج 9372)طریهی، « قال برجله»و هنگام راه رفتن: « قال برأسه»شود: هنگام اشاره گفته می

در قرآن کریم ااتصاص به « اقوال»در قرآن ، گستره وسیعی از « قول»(. آثار 422، ص 2

عتقادات دارد. علاوه بر آن اداوند متعال به بیان گفتارهای پسندیده و ناپسند گروههای ا

ها را ارزش مختلف مردم پردااته و با بیان آثار مترتب بر هر یک از این گفتارها، آن
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نماید. این سخنان علاوه بر گفتارهای روزمره آدمیان، براوردهای آنان با مسائل گذاری می

 گیردرا نیز در بر می مختلف اجتماعی

 علم -2

به کار رفته است. « ظن، غفلة، عمه، هوی، ضال و سفهاء»هایی از قبیل علم در تقابل با واژه

به معنای احتمال و تصور قوی در مقابل علم به کار رفته است « ظن»در برای از آیات 

 22بقره و  221بقره،  42توان در آیات (. این معنا از ظن را می902، ص 9319)قرشی، 

(. ظن و گمان در صورتی که به یقین تبدیل 72، ص9312قیامت م اهده کرد )اصفهانی، 

 22توان در آیه (. این معنا از علم را می22، ص9312شود، به علم منتهی اواهد )اصفهانی، 

، 9319نجم نیز دریافت که صاحبان ظن را کسانی دانسته که یقین و اطمینان ندارند )قرشی، 

است. ضال به معنای گمراهی و « ضال»(. واژه دیگری که در تقابل با علم آمده 20ص 

به « از مصدر ضلالت« ضل»(. واژه 43، ص 9319منهرف شدن از حق آمده است )قرشی، 

 (.72، 9312معنای از راه راست و صراط مستقیم دور شدن است )اصفهانی، 

توان گفت، علم در قرآن دایره اند، میههایی که در تقابل علم قرار گرفتبا توجه به واژه

معنایی وسیعی دارد که در یک طرف آن صاحبان و دارندگان علم قرار دارند که با درک 

یابند و با هدایت و روشنگری در مسیر و شناات درست به یقین و اطمینان قلبی دست می

ااتی به حقیقت گیرند. در طرف دیگر نیز افرادی هستند که معرفت و شنحقیقت قرار می

شوند. در دایره ندارند و با ظن و تردید و جهالت، گرفتار سرگردانی و گمراهی می

اند که نه تنها انسان را در مسیر شناات هایی قرار گرفتهواژگانی قرآن در مقابل علم، واژه

ها عبارت بودند از شوند. آنکنند، بلکه مانع جدی آگاهی و شناات انسان مییاری نمی

کنند ، غفلت، سفه و عمه که انسان را در دنیا، جهان مادی و وجود جسمانی مهصور میظن
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گیرند. هر انسانی به درجه کوشا و و امکان غور و اندی ه در ابعاد معرفتی را از او می

تواند در این دو مسیر گام بردارد. یا با دهد، میتلاشی که برای درک حقیقت انجام می

ح از ادراک اود به سوی نور و آگاهی حرکت کند، یا با سطهی کوشا و استفاده صهی

 نگری و توقف در ظواهر دنیا از دستیابی به حقیقت بازماند.

 تبع -3

ها از های مختلف به کار رفته که برای از آنبار به شکل 974واژه تبعیت در قرآن کریم 

ح از دیدگاه قرآن از نوع ممدوح و بعضی دیگر از نوع مذموم است. شناسایی تبعیت ممدو

شود. مذموم بودن قرائنی همچون امر به آن و توصیفات و پیامدهای مثبت آن حاصل می

 توان دریافت.تبعیت را نیز از قرائنی مانند نهی از آن و توصیفات و پیامدهای منفی آن می

را به ها قرآن کریم در آیات بسیاری لزوم تبعیت از رسولان الهی را بیان نموده و انسان

پس ایمان آورید به ادا و رسولا که به ادا و "تبعیت از آنان امر فرموده استا از جمله: 

 (922)اعراف:  "کلماتا ایمان دارد و از او تبعیت نمایید، امید است هدایت شوید.

کنندگان از در برای دیگر از آیات، این موضوع را با نوعی تمجید و ستایا از تبعیت

که یک جا در مقام ملاطفت و مهربانی با آنان ن ان داده استا چنانرسولان ادا و یا 

دلجویی و تسکین قلب پیامبر در مقابل آزار و اذیت و نیز عصیان و سرک ی دشمنان، به آن 

کنند، برای تو ای پیامبر! ادا و مؤمنانی که از تو تبعیت می"حضرت اطاب شده است: 

به کلمه  "کنندمؤمنانی که از تو تبعیت می"عبارت  ( در این آیه،24باشند)انفال: کافی می

کنند. )سید کننده از تو برای تو کفایت میعطف شده استا یعنی مؤمنان تبعیت "ادا"

 (23، ص9407عبدالله شبّر، 

 شاء -4
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شیء در معنای دقیق آن، یک موضوع، یک رابطه و یا یک عمل و حکم است. از این رو 

دهد، اعم از وجود یک موضوع در جهان اارج رخ می هایی که در جهانهمه اتفاق

ها )دوستی، ازدواج و طلاق، ایمان و )انسان، زمین و آسمان، درات(، روابطی میان پدیده

گیرد و اعمال و کارهایی نماز اواندن، روزه گرفتن، جهاد کردن، هدایت کفر( شکل می

که اجرا و انجام یا عدم  شود و دستورات و احکامیکردن و گمراه شدن( که انجام می

دهد و اط م ی و استراتژیهای معینی را جواز و اجرای اموری را در اولویت قرار می

گیرد. شیء یک نوع آشکارشدگی کند، در دایره معنایی شیء و م یت قرار میترسیم می

و بروز و ظهور را در معنای اود دارد. شیء هر چیزی که میل به بروز دارد و تمایل به 

جود پیدا کردن و آشکار شدن در آن موج می زند. التهقیق ذیل ماده شیء آورده است و

گوید که شیء ان الأصل فی هذه الماده: هو تمایل یصل إلی حد الطلب در توضیح می»که: 

 شود قابل اطلاع است.در اصل مصدر است و بر هر چیزی که طلبیده می

ساد، رشد و تباهی اشیاء را در نظر م یت الهی تمام جوانب عزت و ذلت، صلاح و ف

گیرد، اما اراده الهی در ناحیه ایر متمرکز است. هر چند همه چیز علاوه بر جانب ایر می

گیرد. م یت الهی، مسیر شدن را برای جنبه تباهی و نابودی دارد، اراده الهی به آن تعلق نمی

است که در این مسیر، اگر  اشیاء فراهم کرده است و این امکان طبیعی را به وجود آورده

ای کند و این چنین در جادهارادهای و ااتیاری وارد شود، آن چیز بروز و ظهور پیدا می

که م یت آن را آماده کرده است و اذن ورود و عبور از آن داده شده است. دستور کاری 

 گردد.ای که موردنظر است نائل میکند و به نتیجهپیدا می

 نتیجه گیری

 این پژوها عبارتند از:نتای  
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های اشتدادی واژه دعاء و م تقاتا در قرآن عبارتند از: آتی، سمع، جوب، امن، ن ینهم

 هدی، جعل، سلم و قوم.

 های تقابلی آن عبارتند از: شرک، کفر، ضلل و ضرر.ن ینهم

 های مکملی آن عبارتند از: الله، رب، رسول و انسان.ن ینهم

های مقابل برای آن به دست آمد: قول، ن ین دعا، جان ینواژگان همهای ن ینبا بررسی هم

 علم، تبع، امن، هدی، کفر، آتی و شاء. 

های معنایی زیر برای واژه دعاء های واژگان جان ین واژه دعاء مؤلفهن یناز بررسی هم     

 قوم. حاصل شد: قول، امن، علم، هدایت، اتیان، کفر، فضل، سمع، نزول، تبعیت، صدق و

( ، درجات  99( ، عزّت )سوره فاطر: 2تصریح معنویت، علوّ و تعالی معنوی ) سوره ح ر: 

( ، عروج )  99( ، صعود ) سوره فاطر:  99( ، رفعت ) سوره مجادله:  72)سوره یوسف: 

( و قرب الا الله  17( ، حیات طیّبه ) سوره نهل: 22سوره مجادله: )( ، فالح  2- 1سوره نجم: 

( از مفاهیم معادل قدرت نرم در قرآن کریم می باشند که با بررسی  22ه مریم: ) سور

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 

ت است در مقابل سکوت در برابر حق. دعا نه تنها از جنس جهل دارد و فریاد زدن اعتقادا

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 

 شود یعنی اواست عبد و اراده معبود .می

، از قرار دادن نتای  معناشناسی واژه دعا در قرآن کریم در کنار مفاهیم معادل در نتیجه 

قدرت نرم در قرآن کریم و روایات و تعاریف مختلف قدرت نرم در کتب مختلف 
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توان نتیجه گرفت که دعا در حقیقت یک ابزار قدرتمند جنگ نرم می باشد که در می

رفته است که نمونه بارز آن صهیفه سجادیه در گتاریخ اسلام بارها مورد استفاده قرار می

 دوران افقان شیعه است .
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