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چکیده
موضوع پژوهش حاضر ،بررسی وجوه بالغی برخی ادعیۀ حضرت زکریا و حضرت نوح است که به طور خااص
در آغاز یا میانه آن ،لفظ ّ
"رب" و مشتقات آن به کار رفته است .هدف کلی پژوهش ،نشان دادن نقش اسلوب دعاا ،در
شناخت بالغت قرآن و دامنۀ تأثی ر آن بر مخاطبان و افکندن طرحی نو در تحلیل وجاوه بالغای متاون مقادب ادبای
طرحی نو است .روش پژوهش ،توصیفی -تحلیلی و از مهمتارین دساتاوردهای آن عباارت اسات ازا الااد ادعیاه
مشتمل بر لفظ «رب» و م شتقات آن در قرآن ،اغلب از نوع طلب و درخواست است .بد دعاای دو پیاامبر باه طاور
خاص ،به و یژگیهای برجستهای ّمتصا است همچون گز ینش دقیق واژگان ،تغییر سبك بیانی یا عدول از مألوف که
مهمترین مؤلفه های آن تقدیم و تأخیر ،ایجاز حذف ،اطناب غیر مخل به معناا ،التفاات و تصاو یرپردازی هاای زیباا
است و بیشتر از خالل آرایه های بیانیا استعاره ،مجاز و کنایه تجسم یافتاه اسات .د زباان و لحان ساخن ناوح باه
مقتضای شرایط ّ
مصمم تر ،بی پردهتر و تهدیدآمیز است و کارکردی تنذیری دارد .اما زبان زکریا (عد ،زبان مناجاات و
لطافت و رحمت است .امید است که ایان مختصار بتواناد بارب سابزی بار شاخساار درخات ساایه گساتر و پرباار
پژوهشهای نوین قرآنی قلمداد گردد .
ْ
َ
کلیدواژه ها :قرآن کریم ،بالغت دعا ،حضرت زکریا ،حضرت نوح ،رب و مشتقات آن.
* .تاریخ وصولا 1393/11/07؛ تاریخ تصویب نهاییا .1394/08/19
 . 1نویسنده مسئول
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 -1مقدّمه
قرآن کریم یگانۀ معجزه جاودان الهی است .چه بسا بهترین و بلیغترین توصیا دربارۀ آن ،در ایان آیاۀ
شریفه نهفته باشد کها «کتاب أحکمت آیاته ثم ّ
فصالت مان لادن حکایم خبیار» (هاود1/د .ایان تعبیار در
حقیقت سبک و زبان شگفت انگیز و شکوهمند قرآن را به بهترین وجه توصیا میکند به عبارتی این کتاب
مقدب را همچون ساختمان بسیار مستحکمی میداند که گزینش واژگانی آن به دقیقتارین شاکل ممکان و
مهندسی دقیقش در رشتهای بس منسجم ،از آن ساختمانی با سازههای بسیار پایدار ،ساخته است .از همین
رو ،نه تنها هیچ کاستی و ابهامی در آن راه ندارد بلکه از نظم ،انسجام ،پیوستگی ،پایستگی ای دقیق و نیکاو
و ساختاری متقن برخوردار است.
عرب ها ب ا این که خود اهل زبان و پیشگامان بالغت عربی قلمداد میشدند؛ از همان نخساتین بااری
که آیات قرآن را شنیدند ،بینهایت حیران و شگفت زده گشتند؛ زیرا نوع خاصی از زبان و جملههایی بسایار
زیبا می شنیدند که اساسش همان واژگان و حروف کاربردی خودشان باود و پیشاتر ،نظیار آن را ناه در نرار
نررپردازن ،نه در شعر شاعران و نه ّ
حتی در سجع کاهنان نشنیده بودند تا جایی که یکی از آناان درباارۀ ایان
کتاب مبین چنین تعبیر کرد کها«إنه سحر ساحر!( »...المبارک32 ،د.
بنابراین با توجه به الیههای پنهان بالغی قرآن و اسلوب بیانی خاص آن ،انجام پژوهش حاضر میتواند
رهگشا باشد .لذا به مطالعۀ موردی دو نمونه از دعاهایی میپردازد که از زبان دو پیامبر الهی بیان شده و باه
طور خاص مشتمل بر لفظ کریمه «رب» و مشتقات آن است .شاکلۀ تحقیق نیز بدین قرار خواهاد باود کاه
پس از بیان مسألۀ اصلی و کلیات پژوهش ،نخسات؛ برخای معاانی پرکااربردتر دعاا در قارآن کاریم بیاان
میشود .آنگاه با اشارهای مختصر به بالغت دعای پیامبران ،ذیل هر دعا ،موضوع و محتوای کلی آن و سپس
جنبههای بالغی موجود در دعای دو پیامبر ،به ترتیب واکاوی و تحلیل شده است .همچنین گاه به مقتضای
ضرورت ،دیدگاههای بالغی مطرح شده دربارۀ آیات مورد مطالعه ،مورد نقد و ارزیابی قرار گرفتاه و گااه در
ضمن تحلیل موضوع اصلی یعنی جنبه های بالغی ،این ادعیه با دعاهای مشابه دیگری که مشتمل بر لفاظ
رب است ،مقایسه و وجه امتیاز آن واکاوی میشود.
 -2بیان مسأله
با آن که قرآن ،سبک ،زبان ،واژگان ،حروف ،جملهها ،ترکیبها و  ...خود را از سابک و سااختار زباان
متعارف عرب ها و نیز حتی نظم و انسجامش را از ساختارهای نحوی آنان گرفته ،بااز هام از گذشاته تاا باه
امروز ،با اسلوب منحصر به فرد ،نظم عجیب و غریب و انسجام مبتکرانهاش ،نه فقط عربها بلکه همگاان
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را عاجز ساخته و ف صیح ترین و بلیغ ترین کلماات را باا دقیاق تارین معاانی ،واالتارین مقاصاد و بهتارین
موضوعات در نیکوترین نظم و انسجام آورده است .یکی از بهترین این موضوعات ،دعا است.
پژوهش حاضر ضمن تأکید بر نقش برجستۀ اسلوب دعا در ایجاد پیوند میان اصول بالغی و متن بلیاغ
قرآن و با طرح این پیش فرض اولیه که کاربست دعایی زبان انبیای الهی در قرآن کریم ،در سیاق و شارایط
حال و مقامی گوناگون ،جلوههای متعددی دارد؛ به دنبال یافتن پاسخ این مسألۀ اصالی اسات کاه در قارآن
کریم چه تفاوتی هایی میان کاربست دعایی زبان پیامبران اولوالعزم الهی و زبان ساایر پیاامبران الهای مای
توان متصور شد؟ همچنین از رهگذر پاسخ به مسألۀ اصلی ،به مسائل فرعی دیگاری پاساخ داده مایشاود.
پرسشهایی نظیرا دلیل انتخاب دو پیامبر مورد بحث چیست؟ چه و یژگیهای زبانی برجستهای در ادعیه دو
پیامبر میتوان دید؟ آیات مشتمل بر لفظ رب و مشتقات آن ،در ادعیۀ ماورد بحاث یاا نظاایر آن در قارآن
کریم ،اغلب چه داللت معناییای از مقولۀ دعا را به مخاطب قرآنی القا میکنند؟
 -3کلیات پژوهش
 -1-3پیشینۀ تحقیق و تازگی پژوهش حاضر
آیات دعا در قرآن کریم بسامد بااالیی باه خاود اختصااص داده اسات و خاود شاامل اناواع مختلفای
همچونا دعای پیامبران و فرستادگان الهی ،ائمه معصومین ،مؤمنان و نیکوکاران و  ...میشود .در سالهاای
اخیر پژوهشهای ارزشمند متعددی بیشتر در قالب پایان نامههای دانشجو یی دربارۀ بالغت دعاهاای ائماه
معصومین -علیهم السالم -و تأثیراتش در زندگی مسلمانان ،در فارسی و عربای انجاام شاده اسات کاه در
اینجا به معرفی موضوعی ،نمونه هایی از آن می پردازیم.
 .1پایان نامۀ جلوه های بالغی دعا در قرآن کریم ،رحیمی نوکانی ،کبری ،دانشگاه اصفهان.1386 ،
این اثر تنها ساختار خبری و انشائی آیات دعایی را بررسی کرده است بی آنکه به وجوه تفاوت زبان پیاامبران
الهی در این قبیل آیات پرداخته باشد.
 .2پایان نامۀ مبانی انسانشناسی در دعای عرفه باا کیهاه بار تیماع میها هاه ،افشااری ،مهادی،
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.1392 ،
 .3پایان نامۀ وجوه بالغع ومضامهن عرفانی دعای عرفاه ،ایماانی ،محبوباه ،دانشاگاه سیساتان و
بلوچستان.1392 ،
 .4پایان نامۀ بررسی جلوههای زیباشناخیی صا هفه سااادیه ،خلاا ،حسان ،دانشاگاه فردوسای
مشهد.1393 ،
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 .5پایان نامۀ بررسی کنشهای گفیاری دعا و نفرین در زبان فارسی ،صبوحه خامنه ،لایال ،دانشاگاه
فردوسی مشهد.1389 ،
 .6پایان نامۀ کأثهر دعا و ابداء در قضا و قدر از نظر مالصادرا ،آدم زاده ،طااهره ،دانشاگاه فردوسای
مشهد.1376 ،
 .7پایان نامۀ دعا و کارکرد آن ،عابدی ،محمدیوسا ،دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه.1383 ،
 .8پایان نامۀ دعا و کربهع مهنوی انسان در قرآن ،حسینی ،حمید علای ،دانشاگاه تربیات مادرب،
. 1378
 .9پایان نامۀ دعا در قرآن کریم ،شمخی ،مینا ،دانشگاه قم .1377 ،نو یسنده تنها باه ابعااد معناوی
دعا پرداخته است.
 .10پایان نامۀ بررسی دعاهای ص هفه ساادیه با کاکهد بر عناصر بالغی ،خاانی ،علای ،دانشاگاه
قم. 1393 ،
 .11پایان نامۀ دراسه ادبهه الدعهه ا قرآنهه ،مجتهدزاده ،علیرضاا ،دانشاگاه شاهید چماران اهاواز،
. 1389
 .12پایان نامۀ بررسی اسلوب بالغی دعاهای قرآن ،درویشی ،علی ،دانشاگاه قام . 1392 ،تأکیاد
نو یسنده در این پایان نامه بیشتر بر جنبۀ ساختاری واژگان قرآن بوده است.
با مراجعه به آثار انجام شده در مییابیم یا بررسی ها محدود و نامنسجم بوده است و یاا فقاط بار روی
یکی از ادعیه ائمۀ معصومین تمرکز کرده است .بنابراین بررسی بالغات دعاای پیاامبران الهای در قارآن باا
رو یکرد حاضر ،در نوع خود پژوهشی نو ین به شمار میآید.
 -2-3روش پژوهش
روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و به ترتیب ذیل خواهد بودا  .1بیان برخی معانی پرکاربرد دعا در قرآن
کریم .2 .بررسی جداگانه ادعیه حضرت زکریا و نوح ،اشارۀ کوتاه به موضاوع و محتاوای کلای آن ،تحلیال
جنبههای بالغی دعاهای دو پیامبر و ارزیابی و مقایسه آنها با موارد مشابه .
 -3-3اهداف اصلی پژوهش
 . 1نشان دادن کاربست دعا در زبان پیامبران اولوالعزم و سایر پیامبران الهی .2 .بیاان کاارکرد متفااوت
این دو گروه از پیامبران از خالل بررسی موردی ادعیه حضرت زکریا و نوح .3 .برانگیختن ذوق مخاطباان و
تشو یق پژوهشگران به انجام پژوهشهای قرآنی با رو یکردی نو ین و ارائه الگوهای ناوین در تحلیال بالغای
متون مقدب ادبی.
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 -4-3جامعۀ آماری پژوهش و روش انتخاب آیات
آیات مورد مطالعه در این پژوهش ،آن آیاتی اسات کاه در آن دعاای پیاامبران باا لفاظ کریماه (ربد و
مشتقات آن بیان شده است .دعاهای انتخاب شده عبارتند ازا  .1دعای حضارت زکریاا (عد( آیاات 11 -1د
سورۀ مبارکۀ مریم  .2دعای حضرت نوح (عد( آیات 28-24د .روش انتخاب به ایان صاورت کاه ابتادا از
میان سوره های قرآن ،تمامی آیات مشتمل بر الفاظ نامبرده که تعداد آن  871آیه بود اساتخرا شاد .ساپس
فایلی جداگانه به آیات مشتمل بر ادعیه پیامبران اختصاص یافت که گاه در ضمن آیۀ واحدی و گاه باه طاور
پیوسته در چند آیۀ متوالی آمده بود .در نهایت دو مورد از آن انتخاب گردید؛ با تمرکاز بار انتخااب ماوردی
یکی از پیامبران اولوالعزم یعنی حضرت نوح و یکی از پیامبران متصا باه و یژگای برجساته در قارآن کاریم
یعنی حضرت زکریا و بیان امتیاز دعاهای انتخابی .با توجه به این حقیقت که از میان پیامبران اولوالعزم ،نوح
هم از لحاظ شخصیتی و هم در زبان خاصش در دعا و مناجات با درگاه عبودیت شایستۀ بررسای دقیقتاری
بود .همچنانکه انگیزه نو یسنده از انتخاب حضرت زکریا به و یژه که ایشان معجزه های کم نظیری در مقایسه
ً
با سایر پیامبران الهی از سرگذرانده بود و طبیعتا بررسی کاربست زبان آن حضرت و بیان جنبه هاای بالغای
آن در شرایط خاص پیش آمده و سیاق گفتمان ایشان در مقام دعا و مناجات با پروردگار ،در نشان دادن زبان
منحصر به فرد وی حائز اهمیت و کاری نوپدید تلقی خواهد شد.
 -4بحث و بررسی
 -1-4برخی از پركاربردتر ین معانی دعا در قرآن كر یم
در قرآن کریم ریشۀ ثالثی (د ع ود در آیات فراوانی با قالبهای واژگانی گونااگون اعام از اسام ،فعال،
مصدر و  ...و در معانی متعددی به کار رفته است .از جملۀ این معانی عبارت است ازا
ً
 . 1عبادتا دعا در قرآن کریم به فراوانی در این معنا به کار رفته است .مرال آیاۀ شاریفۀ «ادعاوا ربکام
ً ُ
تضرعا و خفیۀ» (اعراف55 /د .در این جا َز ّجا در تفسیر واژۀ (خفیهد این گونه میآورد کاها «أی اعتقادوا
عبادته فی أنفسکم ألن الدعاء معناه العبادۀ» (الزجا 344 ،د .نیز گاهی دعا به معنای عباادت اسات مرال
این آیۀ شریفها «إن الذین تدعون من دون الله عبااد أمراالکم» (اعاراف194/د کاه در اینجاا باه اعتقااد وی
(تدعون من دون الله = تعبدون من دون اللهد می باشد( .األزهری119 ،د.
 .2سخن یا گفتارا که خود یکی دیگر از بارزترین معانی دعا در قرآن کریم است .مرل این آیۀ شاریفها
«دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سالم و آخر دعواهم أن الحمد للاه رب العاالمین» (دعاواهم=
قولهمد (یونس10/د که ظاهرا ًدر اینجا دعواهم بر معنای دعاءهم ،قولهم و کالمهم داللت دارد.
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 .3استغاثه و استعانتا از جمله آیاتی که دعا در آن به این معنا به کار رفته عبارت است ازا آیه شریفه
َ
«وادعوا شهداءکم من دون الله إن کنتم صاادقین» (بقاره23/د .ف ّاراء در تفسایر ایان آیاه چناین مایگو یادا
ً
(شهداءکم= آلهتکمد و (وادعوا = استغیروا بهمد است مرل این که به فردی بگاو ییا إذا لقیات العادو خالیاا
فادع المسلمین و معناها إستغث و استعن بالمسلمین (الفراء19 ،د .ابن قتیبه نیز در تفسیر این آیه میگو یادا
«أی ادعوهم لیعاونوکم علی سورۀ مرله ،و معنی الدعاء هاهنا االساتغاثۀ ،و مناه دعااء الجاهلیاۀ ،و دعاوی
الجاهلیۀ ،و هو قولهما یا آل فالن ،و انما هو استغاثهم» (ابن قتیبه43،د .بنابراین در ایان مرالهاا " دعاا " باه
معنای" استغاثه و استعانت" است.
ً
 .4طلب و درخواستا این معنا نیز از پرکاربردترین معانی دعا در قرآن کریم است .مرال درآیۀ شریفۀا
ُ
«و إذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام فادع لنا ربك» (بقره61/د؛ (ادع = فاسأل ربك و أطلب منه د.
 .5تشو یق و تحر یك به حصول شیئیا از نمونه این آیاتا «والله یدعو إلی دار الساالم و یهادی مان
یشاء إلی صراط مستقیم» (یونس25 /د یا مرل این آیه شریفها « قال رب السجن أحاب إلای مماا یادعوننی
إلیه» (یوسا33 /د .راغب اصفهانی نیز چنین گفتاه اساتا « ...الادعاءإلی الشایء الحاث علای قصاده»
(راغب اصفهانی176 ،د .وی نیز در تفسیر خو یش به دو آیۀ مزبور و برخی آیات دیگر اشاره می کند.
 .6نداء :ششمین و از پر بسامدترین معانی برجسته دعا در قرآن کریم است .از جملاه آیااتی کاه دعاا
درآن به این معنا به کار رفته استا «و یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده» (کها52 /د یا مرل «یوم یقول ناادوا
ً
شرکائی الذین زعمتهم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم و جعلنا بینهم موبقا» (اسراء52 /د .یکی از مفساران نیاز
دعا را به همین معنا گرفته ،میگو یدا « الدعاء الناداء الای المحشار بکاالم یسامعه الخالئاق ،و قیال های
الصیحة التی تسمعونها فتکون داعیة لهم إلی االجتماع فی أرض المحشر ( »...الشوکانی234 ،د.
 -2-4بالغت دعای پیامبران در قرآن كر یم
ً
پیش از پرداختن به موضوع اصلی ،نکتهای که نباید از نظر دور داشت ،این است کاه در دعاا معماوال
مسایل فردی ،اجتماعی ،کیهانی و ارتباط روحی با خداوند منان مطارح مایگاردد و ایان مساائل در دیگار
هنرهای زبانی نیز مشهود است (البستانی363،د.
از مهمترین وجوه بالغی این ادعیه،گوناگونی و زیبایی درخواستهای پیامبران الهی است که با اسلوبی
جزل و زیبا و معانی بالغی بسیار دقیق بیان شده است .حال به عنوان مقدمه ای کوتااه بارای ورود باه بدناۀ
اصلی پژوهش حاضر و برای نشان دادن الگوهای مشابه دعاهای دو پیاامبر ماورد بحاث ،جاا دارد در یاك
اشارۀ کلی مطرح شود که بخش عمدهای از فحوای ادعیه پیامبران کاه گاواه بالغات آن نیاز هسات ،شاامل
اهداف یا موضوعاتی از این قبیل می شودا  .1دعا بارای طلاب بخشاش و آمارزش .مرالا دعاای حضارت
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آدم(عد کها « ربنا ظلمنا أنفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین» (اعراف23/د یاا مرال ایان
دعای حضرت محمد (صدا «رب اغفار و ارحام و انات خیار الاراحمین» (المؤمناون118 /د  .2طلاب و
درخواست از خداوند متعال تا افراد یا ابزارهای حمایت کننده و یاری گری به ایشان ارزانی دارد تا به مدد آن
از عهدۀ تبلیغ دعوت ،انجام رسالت و نیز به جای آوردن عبادت شایسته او بر آیند .مرل ایان دعاای پیاامبرا
«رب زدنی علما» (طه114/د  .3گاه نیز دعا حاوی مطلب و درخواست و یژه ای و در ماورد افارادی خااص
است .مرل این دعای حضرت ابراهیم(عد به درگاه عبودیتا «رب اجعال هاذا بلادا آمناا و ارزق اهلاه مان
الرمرات من آمن منهم بالله و بالیوم اآلخر» (بقره126/د یا مرل این دعای حضرت سالیمان(عدا «رب اغفار
لی و هب لی ملکا ال ینبغی الحد من بعدی انك انت الوهاب » (ص35/د .حال این پژوهش پاس از ذکار
مستقل آیات دعا ،نخست اشارهای کلی به مضمون و محتوای آن دارد و سپس جنباه هاای بالغای آن ماورد
بررسی و تحلیل قرار میگیرد.
 -3-4دعای حضرت زكر یا(ع) در سوره مر یم11-1
ْ َّ
َ َ
ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َ َ ْ َ ُ َ َ
الر ْح َمن َّ
الله َّ
الر ِحی ِم کهیعص ﴿ِ ﴾1ذکر رحم ِة ربك عبده زک ِریا ﴿ِ ﴾2إذ نادی ربه ِنداء خ ِفیا ﴿ ﴾3قاال
ِبس ِم
ِ
ْ ْ ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
ُ
ِّ
َ
ِّ
َ
َ
َر ِّب إ ِّنی َوه َن ال َعظ ُم منی َواشت َعل َّ
الرأ ُب شی ًبا َول ْم أ کن ِبدع ِائك َر ِّب ش ِقیا ﴿َ ﴾۴و ِإنی ِخفت ال َم َو ِالی ِمن َو َر ِائی
ِ
ِ
ُ َ ُ
ُْ َ َ ْ َْ
َّ ُ َ
َ َ َ ََْ َ ً َ
ََ
َ
ُ
ِّ
ْ
َ
ْ
َ
َ
وکان ِت امرأ ِتی ع ِاقرا فهب ِلی ِمن لدنك و ِلیا ﴿ ﴾۵ی ِرث ِنی و ی ِرث ِمن ِآل یعقوب واجعله رب ر ِضیا ﴿ ﴾6یا زک ِریاا
َ َ َ ِّ َ َّ ُ ُ ُ َ ٌ َ َ َ ْ َ َ َ
َّ ُ َ ِّ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ ُ َ
ااق ًرا
ِإنا نبشرك ِبغال ٍم اسمه یحیی لم نجعل له ِمن قبل س ِمیا ﴿ ﴾7قال رب أنی یکون ِلی غالم وکان ِت امرأ ِتی ع ِ
ْ
ََ
َ ُ َ َ ُ َ
َ َ
َ ْ َ َْ َ
َ َ ََ َ َ َ َ
َْ َْ ُ
َوقد َبلغت ِم َن ال ِک َب ِر ِع ِتیا ﴿ ﴾8قال کذ ِلك قال َر ُّبك ُه َو علی َهی ٌن َوقد خلق ُتك ِمن ق ْبل َول ْم تك شای ًئا ﴿ ﴾9قاال
َ ْ ْ َ َ َ َ
َ ِّ ْ َ ِّ ً َ َ ُ َ َ َّ ُ َ ِّ َ َّ َ َ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ َْ
اب فاأ ْوحی
رب َاجعل لی آیة قال آیتك أال تکلم الناب ثالث لی ٍال س ِو یا ﴿ ﴾1۰فخر علی قو ِم ِه ِمان ال ِمحار ِ
َ
ْ َ
ِإلی ِه ْم أن َس ِّب ُحوا ُبک َر ًة َوع ِشیا ﴿﴾11
 -1-3-4موضوع و محتوای كلی آیات دعا :زکریاا (عد پیاری ساالخورده و همسارش زنای ناازا و
سترون بود .ایشان بیم این داشتند که مبادا بنی اسرائیل که او خود از احوالشان آگاه بود و می دانست به هیچ
دینی پایبند نیستند؛ به خانواده یا پیروانش گزندی برسانند (النجار368 ،د ،به همین خاطر با اعتقاد و یقاین
قلبی به این که خداوند رحیم پیوسته بندگان نیك خو یش را گرامی و باا ارزش مای داناد و دعایشاان را بای
پاسخ نمی گذارد؛ دعاگو یان به درگاه پروردگار میایستد و زاری کنان از ذات مقدسش می خواهاد تاا بادو
فرزندی نیکوکار روزی بخشد و نسلش را باقی و زنده نگه دارد «هنالك دعا زکریا ربه قال هب لی من لدنك
ذریة طیبة انك سمیع الدعاء» (آل عمران38-37/د .بنابراین زکریا (عد زاری کنان با صدایی آهسته و آمیخته
با ترب به درگاه معبود دعا می کند .از حالت ضعا و پیری خو یش به او شکایت میبرد و با باور و اعتراف
به این که خداوند خودش او را بر ای ن امر عادت داده که هرگاه او را فراخواند ،اجابتش کند و تنها اوست کاه
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دعای بندگانش را نیك می شنود؛ بی آن که از دعا کردن خسته یا در مشقت افتد؛ با چنین یقینی او نیازش
به اجابت دعا از سوی پروردگار به و یژه اکنون که پیری سالخورده شده را آشکار میکند و در این آیات دعای
متضرعانه می خواهد که خداوند منان با دادن فرزندی نیك ،نعمتش را بر وی تمام کند و ایان گوناه پاس از
َ
ذکر دالیل چنین دعایی ،هدف از این خواسته و آرزو یش را به این صورت بیان میکند کها « ف َه ْب ِلای ِمان
ْ
َّ ُ َ
نك َولیا یر ُثنی َو یر ُث م ْن آل ی ْع ُق َ
وب َو ْاج َعل ُه َر ِّب َر ِضیا».
لد
ِ ِِ
ِ ِ ِ
 -2-3-4جنبههای بالغی دعا :این دعای شریفه با اسلوبی بلیغ و شگفت انگیز در قرآن کریم آورده

شده و جنبههای بالغی آن در موارد زیر قابل بررسی استا
ْ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ َ َ َ
ْ ْ
 .1آیات دوم و سوم « ِذک ُر َرح َم ِة َر ِّبك ع ْبد ُه َزک ِریاِ .إذ نادی ربه ِنداء خ ِفیا» .صااحب نظاران در تفسایر و
بیان وجه بالغت این دو آیه نظراتی دارند مرل بیضاوی و زمخشری که در ذیل این مطلب نخست بدان اشاره
و سپس تحلیل نو یسنده بر آن آورده میشود.
الاد در آیه دوم ،ایجاز حذف وجود دارد با تقدیر«المتلو من القرآن» یعنی « المتلاو مان القارآن ذکار
رحمة ربك  »....و نیز گفته شده استا (ذکردا مبتدا و خبر آن (فیما یتلیدمحاذوف اسات یعنای در اصال
بودها ( فیما یتلی ذکر ...د (البیضاوی21 ،د.
َ َ
بد در « ِنداء خ ِفیا » آرایه احتراب یا تکمیل که از انواع اطناب است ،دیده می شود که برای دفع توهم
ً
توهم ریا کامال دفاع
ریا در نظر مردم یا مخاطبان و در آخر جمله آورده شده است و با آوردن چنین توصیفی ِ
ً
شده و عینا مفهوم و معنای اخالص را الهام می کند یا به تعبیری این گوناه معناای آیاه نیکاوتر شاده اسات
(زمخشری404،د.
تحلیلا در این دو آیه سه بار ترکیب معرفه به اضافه در الفاظ (ربك ،عبده ،ربهد و به قصد بیان اهمیات
مضاف الیه به کار رفته است .مرجع ضمایر مضااف الیاه در ایان الفااظ باه ترتیاب عبارتناد ازا حضارت
محمد(صد ،رب ذات أقدب باریتعالی که به لفظ شریفه (ربد در «ربك» بر میگردد و حضارت زکریااد.
افزون بر این تکرار این ترکیب در او بالغت و زیبایی ،او توجه و عنایت خااص باریتعاالی را باه ایان دو
ُ
پیامبر عظیم الشأن (حضرت محمد و زکریاد به مخاطب القا می کند .افزون بر این پایین آوردن تن صادا در
مقام دعا از آداب و رسوم دعا کردن و جمله رمز و رازها و حکمتهای موجود در آن به شمار میآیاد؛ زیارا
چنین دعایی مؤدبانه ترین و بلیغتری ن نوع دعا در اظهار خشوع و خشوع و اخالص است و به بهترین شاکل
ممکن بر او نزدیکی و قرب دعاگو به معبود اجابتگر -عزوجل -داللت میکند.
َ
َ
َ َ َ ِّ ِّ َ َ َ ْ َ ْ ُ ِّ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ
َ
ُ
ُ
َ
الرأ ُب شی ًبا َول ْم أ کان ِبادع ِائك َر ِّب
 .2آیۀ چهارم مورد بحث ا « قال رب ِإنی وهن العظم ِمنی واشتعل
َ
ش ِقیا» است که این آیه خود جای بحری طوالنی دارد و ما تنها به ذکر برخی از نکاات بالغای موجاود درآن
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بسنده میکنیم و آن عبارت است ازا
الاد بین این آیه و آیه قبلی نوعی شبه کمال اتصال وجود دارد؛ زیرا جمله استئنافیه اسات کاه جاوابی
برای سؤال مقدر در آیه قبل به شمار می آید و با حرف عطا واو بین آن دو رابطۀ عطفی برقارار نشاده؛ زیارا
با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند .گو یا در آیه قبل این گونه پرسیده شده است کها آن ندای پنهاان چاه باوده
است؟ آنگاه این آیه در جواب آن پرسش مقدر آمده است .همچنین ضمیر یاء متکلم در (إنید ایجااز دارد و
معنای احساب درونی دعاگو به او نزدیکی به پروردگار را به ذهن متباادر مایساازد .باا دقات و تامال در
چینش واژگانی منسجم و تصو یرپردازی دقیق و زیبای آیه شریفه « انی قد وهن  »...در می یابیم کاه در آیاه
نخست جمله خبری از معنای اصلی خود خار شده است و در معنای اظهار ضعا و خشوع به کار رفتاه
است (الهاشمی58 ،د.
ً
بد در عبارت « اشتعل الرأب شیبا» ،استعاره گرفتن مصادر (اشاتعالد بارای (ساپیدی ماوی سارد از
بدیعترین و زیباترین انواع استعاره به شمار می رود ،زیرا در آن پخش شدن زیااد موهاای سافید را در میاان
موهای سیاه برای پخش شدن شعله آتش در دسته هیزم خشك استعاره گرفته است به جامع (سپیدی و شعله
ور شدند یا به جامع (پخش و گسترده شدند .سپس مصدر اشتعال برای انتشار و پخش شدن استعاره گرفته
شده است آنگاه فعل اشتعل از آن مشتق شده تا در معنای انتشر به کار رود و تشکیل یك استعاره تصاریحیه
تبعیه بدهد( .زمخشری405 ،د.
تحلیلا دو عبارت« وهن العظم» و « اشتعل الرأب» کنایه از ضعا و پیری است یعنی در اصال معناا
به این صورت است کها «یا ربی قد شخت» ،اما قرآن کریم با مقایسه و ذکر این دو عبارت در کنار یکدیگر
از سو یی خواسته تا تفاوت آشکار میان آن دو را به مخاطب القا کند و از دگر سو با تعبیر دوم جمله اول را به
قصد اظهار ضعا و خشوع تأکید کند.
از دیدگاه عبدالقاهر جرجانی راز زیبایی و برتری « اشتعل  »...تنها در وجاه اساتعاری ماذکور نیسات
بلکه وی از خالل دو نظریه معروف خو یش یعنی نظریه نظم و نظریه اصالت معنا به این آیه شریفه نگاه می
کند و در بیان جنبه بالغی آن چنین می گو یدا «مسألۀ مهمتر در نظام و انساجام موجاود ،در آن اسات کاه
نمونۀ آن را در اسناد فعل (اشتعلد به (الرأبدبه وضوح می توان دید .افزون بر ایان درخشاش و بارق ماوی
ً
سفید سرش ،اصالت معنا یعنی فراگیر شدن و این که سر حضرت زیر موهای سفیدشان کامال پنهان شده و
سپیدی تمام آن را فرا گرفته ،را افاده میکند .اما اگر گفته می شد (اشتعل شیب الرأبد یاا (اشاتعل الشایب
فی الرأبد چنین اصالت معنایی را القا نمیکرد (الجرجانی102 -100 ،1989 ،د.
ً
تحلیلا در اینجا ظاهرا بر اساب دو نظریه معروف خو یش یعنی نظریه نظم و نظریۀ اصاالت معناا باه
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بررسی جنبۀ بالغی (وجه زیباشناختید آیه پرداخته است .بناابراین از دیادگاه وی در اینجاا اساتعاره مفیاده
است چون افاده معنا می کند .زیرا تقسیم بنادی اساتعاره باه مکنیاه و مصارحه و یاا در دوره معاصارتر باه
مفهومی و ...مربوط به زمان پس از وی بوده است و وی به طور خالصه در تقسیم بندی اولیه اش قائل به دو
نوع استعاره لفظی غیر مفیده و مفیده است و معتقد است در استعاره غیر مفیاده هرجاا رائحاه تشابیه حاس
شود ،ناظر به مفیده می شود.
نیز در این باره چنین گفته شده استا «ایان جملاۀ قرآنای از جهااتی بلیاغ و زیبااتر اسات -1 .اساناد
مصدر(اشتعالد به (الرأبد برای افادۀ شمول یعنی (اشتعال الرأبد پخش شدن موهای سپید در تمامی سر
مبارك حضرت-2 .ذکر وجه اجمال و تفصیل از طریق بیان تفاوت میان دو جملاه مزباور  -3.نکاره آوردن
ً
لفظ (شیباد افادۀ مبالغه در پیری و سفیدی مو می کند (قزو ینی295 ،د.
ً
تحلیلا در مقام مقایسه و موازنه ،دو جمله (اشتعل شیب الرأسید و (اشتعل الرأب شیباد شااید بتاوان
ً
گفت مرل دو جملۀ (اشتعل النار فی بیتید و (اشتعل بیتی ناراد است که با هم تفاوت زیادی دارند .لذا برای
ً
زیادی تقریر و ایضاح ّ
حتی به جای جمله اصلی (اشتعل الرأب ّمنای شایباد  ،مرال (أوهان العظام ّمناید؛
ً
(اشتعل الرأسی شیباد آمده است .یعنی به قرینۀ عطا جمله (اشتعل الرأبد به جملۀ قبلای (وهان العظام
ّمنید .همچنین از جملۀ دوم لفظ ّ
(منید حذف شده تا افادۀ زیادی تقریر و تأکید را بکند و این خود یعنای،
ّ
فهم معنای آن نیاز به ّ
تعمق و تعقل دارد؛ نه اینکه تنها از خالل لفظ قابل حصول باشد.
ّ
در آیۀ (انی خفت الموالی ...د در حذف مضاف/مفعول جمله نیز بالغت حاذف وجاود دارد یعنای در
اصل این گونه بوده استا خفت فعل الموالی ...که فعل در اینجا به معنای تغییر کردن و سوء مدیریت آناان
پس از آن حضرت (عد است و نیز گفته شده است منظور از لفظ محذوف قبال از (ماوالید لفاظ (الوالیاۀد
ّ
است یعنی خفت الذین یلون االمر من ورائی یعنی پس از مرب من( .زمخشاری405 ،د .همچناین در ایان
آیه ،دو جملۀ (من لدنك ...د معنای تأکید دارد به اینکه او ولیی مورد قبول و رضایت بخش اسات؛ زیارا باه
ضمیر (كد که مرجع آن ذات اقدب الهی است ،اضافه شده است .افزون بر این لفاظ (لادند خاود داللات
ً
ّ
دارد بر این که از سوی خداوند متعال مبعوث شده است (همانجاد .افزون براین مؤخر آوردن (ولیااد و ذکار
آن پس از جار و مجرور (من لدنكد برای اظهار کمال توجه و عنایت است به ایان کاه آن موهبات و هدیاه
الهی مخصوص حضرت زکریا (عد است .به همین خاطر پس از ذکر دعای رب از زبان مبارك آن حضارت
ً
با ذکر (ولیاد در آخر جمله تشو یق به متأخر کرده اسات؛ زیارا ماؤخر آوردن آنچاه حاق تقادم دارد ،باعاث
تحریك بیشتر نفس به سوی حصول آن می شود و چون به آن دست یابد ،به بهترین شکل بر دل می نشیند و
نفس آن را می پذیرد« .و چون در این لفظ نوعی توصیا طوالنی برای عبارت پس از آن وجود دارد ،بنابراین
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ً
ً
اگر جار و مجرور (من لدنكد پس از (ولیاد ذکر می شد یا بین موصوف (ولیاد و صفت طاوالنی پاس از آن
ّ
واقع می شد ،که در این حالت با انسجام زیبا و اسلوب جزل این کتاب مقدب تناقض پیدا میکارد» (ابای
السعود228 ،د .افزون بر این در این آیه ترجیح داده شده که به جای (ولدد از (ولید اساتفاده کناد کاه «باا
وجود پیری و سالخوردگی ایشان و نازایی همسرشان ،برای وی بعید به نظر میرساید .از ایان رو باه جاای
(ولدد از (ولید استفاده کردند» (االندلسی الغرناطی172 ،د.
 -3دربارۀ آیۀ بعد (یرثنی و یرث ...د نیز قراءات مختلفی مطرح شده است ،مرلا«یرثنی و آرث مان آل
یعقوب» که در این صورت میتوان گفت در آیه مزبور اسلوب تجرید دیده می شود که باه قصاد مبالغاه در
وصا صورت گرفته است (الصعیدی 46-44 ،د .در این حالت تقدیر کالم این گونه خواهد بودا «یرثنای
منه و آرث» ،یا گفته شده استا «یرثنی به و آرث» (زمخشری405 ،د.
ٌ
تحلیلا اگر تقدیر جملۀ نخست را بپذیریم ،در این حالت تجرید از نوع دخول من تجرید به بار منتازع
ٌ
منه است و اگر جمله دوم را درست بدانیم ،در این صورت تجرید از نوع دخول باء تجریدیه بر سر منتزع منه
خواهد بود .جمله معترضه ندایی «واجعله رب رضیا» برای تأکید بر استرحام و مبالغه در توجه و اهتمام به
منزلت و ارزش امر مطلوب آورده شده است.
 -4خداوند متعال نیز پس از آن به زیبایی و با خرسندی به درخواست آن حضرت (عد پاسخ میگو ید.
«آنگاه خداوند عز و جل از آسمان ملکوت و از عالم باال این گونه بنده نیکوکار و مخلصش را خطاب قارار
میدهدا «یا زکریا» سپس بالفاصله به وی مژده تحقق وعده موعود را میدهدا «انا نبشرك بغالم  »...آنگاه با
انتخاب نام مبارك «یحیی» برای او «اسمه یحیی» رحمت خو یش را کمال و تمام شامل حال او میگرداند با
تاکید بر این که پیش از این فرزند بر هیچ بندهای چنین نامی اطالق نکرده است« .لام نجعال لاه مان قبال
ً
سمیا» .این گونه دریای خروشان لطا و کرم الهی ،بنده خاصش را در خود فارو بارده تاا زاری کناان و باا
خشوع و خضوع کامل به درگاه پروردگارش دعا کند .پنهانی و در خلوت با او مناجات کند .راز و سرمنشاأ
ّ
ترب خو یش را آشکارا برای ّ
عز و جل بگشاید و برای رسیدن به خواسته و برآورده شدن آرزو یش به درگااه او
روی آورد» (سید قطب2303 -2302 ،د.
ً
همچنین در این سخن خداوند متعالا «یا زکریا انا نبشرك  »....ایجاز حذف دیده میشود و ظاهرا یاك
جملۀ کامل قبل آن حذف شده است .اصل عباارت باه ایان صاورت باوده اساتا « فاساتجاب لاه دعااءه
فقال(تعالید یا زکریا انا نبشرك ( »....ابی السعود229 ،د.
تحلیلا گفتمان الهی با زکریا (عد و رسیدن ندای غیبی به ایشان توسط فرشاتگان الهای بار مبالغاه در
تضرع و التماب و نیز جدیت در نیایش و خلوت کردن وی با ذات باریتعالی داللت دارد .افزون بار ایان در
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آیه نوعی احتراب وجود دارد که برای دفع این توهم احتمالی مخاطب به این که گفتمان الهای باا فرشاتگان
معنایش این است که علم خداوند به آن چه از ذات اقدب او سرچشمه می گیرد ،وجود واسطه هایی موسوم
به فرشتگان الهی را اقتضا می کند به عبارت دیگر خداوند متعال میخواسته تا زکریای پیامبر با این اجابات
زودهنگام و غیبی دعا ،از خواب عمیق تضرع و التماب و گرماگرم دعا و آرزو بیدار شده و ناگهان با واقعیت
روبرو گردد  ...و تحقق وعده موعود را با چشمان مبارکش ببیند.
ً
 -5در آیۀ « قال رب أنی یکون لی  »....نیز چند نکته بالغی وجود دارد .مرال گفته شده است کاه ایان
آیه خود در حقیقت یك جمله استئنافیه است که به خاطر ارتباط تناتنگی که باا آیاه قبال دارد ،هایچ حارف
عطفی میان آن دو جمله فاصله نینداخته است .گو یا این آیه پاسخی است برای این پرسش مقدر در آیه قبلا
« فماذا قال زکریا حین استجاب الله الدعوة؟ » جوابا « قال رب أنی »...بنابراین بین این دو آیه مزبور شبه
کمال اتصال وجود دارد (الشوکانی323 ،د.
تحلیلا وجه بالغی دیگری نیز میتوان در این آیات دید و آن این که ساختار استفهامی جمله و شروع
آن با «أنی» استفهامیه داللت دارد بر شدت اظهار تعجب و شگفتی از قدرت مطلق و خلقت بی نظیر الهی
که از مردی پیر و سالخورده و زنی سترون و نازا فرزندی به دنیا آورده اسات .همچناین دو جملاه «و کانات
ً
ً
امرأتی عاقرا .و قد بلغت من الکبر عتیا» نیز دو جمله حالیه است که برای تاکید و شدت تعجاب در ضامن
آیه آورده شده است.
 -6در آیۀ« قال کذلك قال ربك  »...در حقیقت خداوند متعال به سوال تعجب آمیز زکریا و بارای دفاع
توهم بعید بودن چنین امری پاسخ می دهد و در این پاسخ زیبای ذات اقدسش ،جنبه های بالغای فراوانای
ذکر شده است از قبیلا الاد در عبارت «قال کذلك» ایجاز حذف وجود دارد؛ زیرا مبتدای « االمر» حذف
شده است تا از این طریق با آنچه پیش از تحقق وعده موعود الهی به آن حضارت (عد اتفااق افتااده ،اشااره
کند .یعنی در اصل وضع این گونه بوده استا (االمر کذلكد» (الزمخشری206،د.
تحلیلا در تکمیل نظر زمخشری میتوان گفت که در لفظ «ربك» ضمیر «ك» باا فعال قاال منصاوب
ً
شده است با این تقدیر کها « قال ربكا قال قوال مرل ذلك» ،برای اشاره بر اسم مبهمای کاه عباارت «و هاو
علی هین» آن را تفسیر و توضیح می دهد .با چنین توضیحی در عبارت مزبور ناوعی ایضااح بعاد از ابهاام
وجود دارد که خود از انواع اطناب به شمار می آید.
بد در این آیه دو بار آرایه التفات به کار رفته استا  .1در «قال کذلك قال ربك و هو علی هین»که یك
بار در جمله دوم از متکلم به غایب التفات شده که در حقیقت سخن خود ذات اقدب است و سانت الهای
ً
اقتضا کرده تا برای ایجاد رعب و وحشت بیشتر در چنن اسلوب بیانی آورده شده است ،همانطور که معموال

بهار و تابستان 1397

بررسی بالغت دعای دو پیامبر (زکریا و نوح) در قرآن

41

خلفا و امرا در مقام ترساندن زیر دستان چنین میگو یند امیرالمومنین یامرك بکذا به جای أنا آمرك باه» .باار
دیگر از غایب به متکلم التفات شده است تا از این طریق به بندگانش هشدار دهد کاه اداره جهاان بارای او
امری بس آسان است؛ زیرا او خود سرچشمه کمال مطلق است و پروردگار همه جهانیاان اسات و ناه فقاط
حضرت زکریا (عد یا فرد خاصی از مخلوقاتش (ابی السعود231 ،د.
تحلیلا ما این مسأله را از عبارت (و هو علی هیند میفهمیم و این که خداوند متعال با این دو التفاات
برای بیان قسمت دوم آیه یعنی(خلقتك...د مقدمه چینی میکند .ضمن این که اضافه شادن لفاظ ّ
(ربد باه
ّ
تقدب و ّ
تشرف ذات باری تعالی و نشان دادن علت و منشأ حکم
ضمیر (كد در سخن خداوند متعال ،افادۀ
است و یادآوری جاری شدن احکام الهی بر بندۀ مخلص و نیکوکارش ،حضرت زکریا (عد و آفارینش او از
عدم و نیستی و سپس تداوم این احکام در تمامی مراحل خلقت او تا رسیدن به این مقام واالی الهی به ایان
ّ
ّ
خاطر بوده است که توهم و تفکر بعید بودن تحقق وعدۀ موعود را به کلی از ذهن مبارك زکریا (عد پاك سازد
ّ
ً
و این اعتقاد قلبی را در وی به ارث بگذارد که قطعا و بدون شك ،این وعده محقق خواهد شاد (همانجااد و
واژۀ قابل بحث دیگر در اینجا (خلقتكد است که در واقع خطاب مستقیم خداوند متعال به حضارت زکریاا
ً
ما این گونه به زکریا یادآوری میکند که ّ
حتی حضرت آدم (عد را
(عد است .خداوند متعال با این لفظ مستقی
از نیستی و عدم آفریده است .خداوند میخواسته با این خطاب عتاب آمیز و با تکیه بر روش مقایسه بر ایان
امر تأکید کند که هیچ یك از افراد بشر از قاعدۀ خلقت آدم از عدم و نیستی مسترنی نیستند.
ّ
-7در دو آیۀ شریفۀ «قال ّ
رب اجعل لی . ...قال آتیك »...جنباههاای بالغای متعاددی وجاود دارد .از
جملها الاد ایجاز حذف به خااطر حاذف حارف نادا و یااء مضااف الیاه در مناادای ّ
(ربد .بد درباارۀ
ّ
واژ ّ
ۀ(سبحواد اختالف نظر وجود دارد .اکرر صاحبنظران آن را به معناای (صالواد گرفتاهاناد کاه در چناین
حالتی از نوع مجاز ذکر جزء و ارادۀ کل ( مجاز به عالقه جزئیهد استّ .اما برخی دیگر معتقدند کاه منظاور
ً
از تسبیح در این آیۀ شریفه ،همان تنزیه یا گفتن سبحان الله است .مرال ابواالصبع برای ایان گازینش لفظای
چنین استدالل می کند کها« لفظ (تسبیح د به ذکر اختصاص داده شده است؛ زیرا عرف این است که وقتای
فردی امر شگفت انگیزی یا آفرینش خالقانه یا حکمت منحصر به فردی را مشااهده مای کناد ،مای گو یاد
سبحان الله سبحان الخالق! به همین خاطر مردم هم روزگار زکریا (عد هنگامی که مشاهده کردند که مردی
پیر و زنی نازا صاحب فرزندی شده اند ،شگفت زده شده و سبحان الله گفتناد .آن حضارت نیاز آناان را باه
تکرار این عبارت ترغیب کرد (االندلسی الغرناطی176،د.
 -8آخرین وجه بالغی دعای زکریا (عد که زبان از توصیا زیبایی های آن عاجز است ،در ضارباهن
گوش نواز و سجع پردازی زیبای کالم الهی است که در واژگان و قافیه های درونی ایان دعاا نهفتاه اسات.
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ّ
مسجع (زکریا ،خفیا ،شقیا ،ولیا ،رضیا ،سمیا ،عتیاّ ،
سو یا و عشیاد باا فضاای روحاانی
همچنین این واژگان
ِ
عبادت و دعا مناسبت دارد.
 -4-4دعای حضرت نوح (ع) در سوره نوح 28-24
ً
َ ُ ٌ َ ِّ َّ ُ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َّ َ
َ َ ْ
قال نوح رب ِإنهم عصو ِنی و اتبعوا من لم ی ِزده ماله و ولده ِإال خساارا (21د 22( . ...د 23( . ...د و قاد
َّ
َ َّ َ ً
َ َّ
َ َ ُّ َ ً
الال (24د م َّما َخطی ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ ُ ً َ َ ْ ُ َ ُ ْ ْ ُ
ون الل ِه
أضلوا ک ِریرا َو ال ت ِز ِد الظ ِال ِمین ِإال ض
ِ ِ
َ ِ
ئات ِهم أغ ِرقوا فأد ِخلوا نارا فلم ی ِجدوا لهم ِمن د ِ
َّ َ ْ َ َ
َ ْ
ُّ
َ َ
ً
َْ ً
َ َ
قال ُن ٌ
وح َر ِّب ال َت َذ ْر َع َلی ْاأل ْ
باادك َو ال
کاف ِری َن َدیارا (26د ِإنك ِإن تذ ْر ُه ْم ی ِضالوا ِع
ر
و
د
25
(
ا
أنصار
ض ِمن ال ِ
َ ِّ ْ ْ َ َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ ً َ ْ ُ ْ َ َ ْ
َّ
ً َ َّ ً
َ َ
ُ
ْ
ُ
ناات و ال ت ِاز ِد
فاجرا کفارا (27د رب اغ ِفر ِلی و ِل ِ
والدی و ِلمن دخل بی ِتی مؤ ِمنا و ِللمؤ ِم ِنین و المؤ ِم ِ
ی ِلدوا ِإال ِ
َّ َ ً
َّ
الظ ِال ِمی َن ِإال تبارا (28د

دیگر دعای مورد بحث در پژوهش حاضر ،دعای حضرت نوح (عد است که زبان گفتماان ایان پیاامبر

الهی در این مقام با دعای حضرت زکریا (عد ،متفااوت اسات؛ زیارا زباان گفتماان دعاای نخسات ،زباان
مناجات و لطافت و رحمت بود ،اما در اینجا شرایط حال و مقام و تضاد دائمی ناور و ظلمات و هادایت و
گمراهی و خیر و شر اقتضا میکند که لحن سخنّ ،
مصممتر و بی پردهتر باشد.
 -1 -4-4موضوع و محتوای كلی آیات دعاا این آیات وصا حال کهن سال ترین پیاامبران ،ناوح
(عد است که در تمام عمر نهصد و پنجاه ساله اش شبانه روز قومش را به سوی خداوند متعال دعوت کرد و
در میان آنها زیست و از روشها و ابزارهای گوناگونی برای هدایت این قوم بهره گرفت .اماا روز باه روز بار
گمراهی و طغیان گری ایشان افزوده شد .رنج و سختی های فراوانای کاه او در انجاام ایان رساالت خطیار
ّ ّ
ّ
رب انای
متحمل شد ،از خالل این دعا برای ما به بهتارین و بلیاغ تارین شاکلش مجسام مای شاود «قاال
ً ً
ّ
دعوت ...مکرا ّکبارا» (نوح22-5/د« .وقتی آن حضرت با شنیدن این کالم الهی که (انه لن یؤمن من قومك
ّ
ً
اال من قد آمند از ایمان آوردن قومش کامال نومیاد شاد ،آناان را نفارین کارد و خداوناد متعاال دعاایش را
مستجاب کرد و قوم او را در سیلی عظیم غرقه ساخت» (الصابونی1309،د.
 -2-4-4جنبههای بالغی دعاا این دعا با اسلوب بلیغ و شگرفی بیان شده و بالغت موجود در آن از
جنبههای گوناگونی قابل بررسی است.
ً
 -1عدول از اضمار به اظهار در آیه شریفه « و ال تزد الظالمین اال ضالال» و عطا آن باه ایان ساخن
حضرت (عد خطاب به خداوند -عز و جل« -رب إنهم عصونی» پس از فعل قاال و (واود نائاب منااب آن
(ابی السعود311،د.
تحلیلا با توجه به سخن مفسر ،احتماال این آیه در اصل به این صورت باوده اساتا « قاال رب انهام
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ً
عصونی و قال ال تزد الظالمین اال ضالال» که در این حالت در این آیاه عادول از اضامار (ضامیر هام /واو
جمع در عصونید به اظهار یعنی ذکر (الظالمیند ،با هدف تاکید بر زیادی ظلم آنان و بیان علت نفرینشاان
از سوی حضرت نوح(عد آورده شده است.
ُ
ً
ً
 -2ذکر عبارت « و مما خطیئاتهم أغرقوا ما دخلوا نارا ...انصارا  ».به عناوان جملاه معترضاه در میاان
واژگان دعا برای داللت بر این اصل که از همان وهله نخست « همه گرفتاری ها و بالهایی نظیر غرق شدن
و سوختن که بدان دچار شده بودند ،عامل اصلی آن لغزش های خود آن قاوم باود کاه ناوح (عد آنهاا را در
ضمن دعا خود ذکر کرده است» (همانجاد همچنین وجه دیگر بالغت این آیه تقدیم جاار و مجارور( مماا
خطیئاتهمد بر (أغرقواد به قصد افاده قصر صورت گرفته است به این معنا که« غرق شدن و سوختن آنان تنها
ناشی از لغزش هایی است که مرتکب شده بودند مرل ناسپاسی ،ارتکاب گناهان نابخشودنی و نافرمانی در
برابر امر الهی» (ابن عاشور197 ،د.
 -3گفته شده استا «منظور از آتش در این آیه (عذاب قبرد است ،به این دلیل که با حرف عطا (فاءد
که بر ترتیب همراه با تعقیب داللت میکند؛ به جمله قبلی عطا شده است ،زیارا هناوز وقات آن نرسایده
است که طعم آتش جهنم را بچشند بنابراین آتش در این جا بر عذاب قبر داللات دارد» (الشاوکانی301،د.
صاحب نظر دیگری بر این عقیده است که مراد از آن همان (آتش جهنمد است .بر اسااب ایان دیادگاه «در
ً
اینجا عطا به (فاءد عاطفه تنها با هدف تعقیب بوده است ،زیرا وارد شدن آنان به آتاش تقریباا همزماان باا
غرق شدن آنان اتفاق افتاده است .و وجود فاصله زمانی اندك میان این دو اتفاق نادیده انگاشته شده اسات؛
چرا که در تقو یم بسیار طوالنی الهی چنین فاصله اندکی چندان جایی ندارد و در نظر گرفته نمیشود» (سید
قطب3718 ،د.
تحلیلا از سخن سه مفسر این گونه بر میآید که عبارت «فأدخلوا» بر معناای مساتقبل داللات دارد و
برای اشاره به حتمیت وقوع امر به زمان ماضی بیان شده است .افزون بر ایان نکاات دیگاری درباارۀ آیاات
ً
مزبور قابل بررسی است که از نگاه مفسران پنهان مانده استا یکی در ساختار نکره (ناراد که بارای داللات
بر بزرگی و هولناکی این آتش به صورت نکره آورده شده تا با و یژگی طغیانگری و ناسپاسی این قوم سنخیت
و تناسب داشته باشد .دیگری ،مسألۀ بالغی موجود در آیۀ «أغرقوا فآدخلوا »...حاذف مساندالیه و مجهاول
آوردن فعل(آغرقواد است که با هدف توجیه مخاطب و جلب توجه او به این حادثه بازرب و هولنااك و تارك
توجه به امور غیر از آن ،به صورت مجهول آمده است .همچنان که در ساورۀ هاود «و قیال یاا ارض ابلعای
ماءك ...للقوم الظالمین» (هود14/د نیز حذف مسند به خاطر مشخص بودن و آشنایی قبلی با آن باا هادف
توجیه مخاطب صورت گرفته است.
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ً
 -4در آیۀ شریفۀ « فلم یجدوا لهم من دون الله انصاارا» آرایاه تعاریض در معناای تهکام وجاود دارد.

تفسیر زیر گواه مناسبی بر تحلیل ماست که گفته استا «با انتخاب و عبادت خدایانی غیر از خالق یکتاا از
سوی این قوم و در نتیجه تهکم و توبیخشان به این که این خدایان ساختگی یارای کمك به آنان را ندارناد»
(ابی السعود311 ،د.
ّ
ً
تحلیلا با مراجعه به تفاسیر متعدد میتوان دریافت که دربارۀ آیۀ شاریفۀ «وال یلادوا اال فااجرا کفاارا»
هیچ یك از مفسران به الیه پنهان و مهم بالغی آیه عنایت نداشتهاند .حال آنکه در این آیاه ناوعی عادول باه
ّ
مجاز مرسل به اعتبار ما یکون دیده میشود .یعنی در اصل این گونه است «اال من سیفجر و یکفر» .بنابراین
توصیا آنان با آنچه در آینده برایشان رخ خواهد داد ،مجاز مرسل به عالقه مایکون میباشد .مرال ایان آیاه
ً
ّ
شریفه «انی ارانی اعصر خمرا» که در اینجا نیز مجاز مرسل به عالقه مایکون به کار رفته است.
 -5در آیۀ پایانی ،آن حضرت پس از نفرین کافران و دعای نابودی ظالمان به درگااه عبودیات ،در حاق
خو یش ،پدر و مادر ،خو یشاوندان نسبی خود و مردان و زنان مؤمن دعا می کند و دامنه سخن را طوری می
گستراند که با فضای طلب و آمرزش مناسبت دارد .بدین معنا که در این آیه ذکر عام پس از خااص صاورت
گرفته است و ما این معنا را از خالل این سخن حضرت درمی یابیم که حضرت چنین دعا میکند کاه «رب
اغفرلی و لوالدی و لمن دخل بیتی و للمؤمنین و المؤمنات» هدف از این تعبیر ،افادۀ عموم و توجه به شأن و
جایگاه خاص از طریق تکرار دوباره آن است .زیرا در این آیه یك بار به صورت خاص و مجزا و بار دیگر باه
ّ
صورت کلی در ذیل مفهوم عام المؤمنی ن و المؤمنات آمده است که خود از انواع اطنااب و عطاا عاام باه
ً
خاص است .مانند آیۀ شریفۀ «و لقد آتیناك سبعا من المرانی و القرآن الکریم» (حجر87 /د (سیوطی92،د.
در این آیه نیز  -بنا به قول ارجح سوره فاتحه -عطا قرآن به ماقبل آن یعنی السابع المراانی صاورت گرفتاه
اساات .یعن ای نخساات واژۀ خاااص (الساابع المرااانید آمااده سااپس واژه عااام القاارآن ذکاار شااده اساات
(الصابونی564،د.
 -6آخرین نکته بالغی موجود در این آیه شریفه که از نظر هیچ پژوهشگر صاحب ذوق بالغای پنهاان
نمیماند ،اشاره به تأکید موسیقایی و آوایی این دعا و تناسبش با فضای روحانی دعای طلب پیاروزی حاق
ّ
بر باطل است که در وجود قوم ستمکار ،گمراه شده و گمراه کننده نوح (عد تجلی یافته است .افزون بار ایان
کلمات سجع و موسیقی درونی این دعا و هجاهایی که از قرار گارفتن صاامت (راءد باین دو مصاوت بلناد
(الاد به وجود آمده ،در انتقال و القاء عمق رنج و اندوه آن حضرت(عد ،تالش گسترده و بای وقفاه ،صابر
جمیل ،زمان درازی را که برای دعوت و هدایت قوم لجاوجش صارف کارد ،ساهم بسازایی دارد .در نتیجاه
هنگامی که نوح (عد از ایمان آوردن و هدایت قومش ناامید میشود ،زباان باه نفارین ایشاان مایگشااید و
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خداوند نیز آنان را به خاطر ستمگری و لغزشهایشان مجازات میکند .چناان کاه در آیاۀ شاریفۀ ذیال هام
خداوند وعدۀ عذاب و مجازات را به گمراهان و ظالمان داده است و تأکید میکند که این عذاب ،تنها ناشی
از عملکرد بد ایشان است « فما کان الله لیظلمهم و لکن کانوا أنفسهم یظلمون» (توبه7۰/د.
نتیجه گیری
از مجموع آن چه در این جستار مختصر گذشت ،به طور کلی این نتایج استخرا میشودا
آیات دعا در قرآن کریم بسامد بااالیی باه خاود اختصااص داده اسات و خاود شاامل اناواع مختلفای
همچونا دعای پیامبران و فرستادگان الهی ،ائمه معصومین ،مؤمنان و نیکوکاران میشود.
روشی که در قرآن کریم برای دعا به کار رفته ،این است که از دو نوع دعای عبادت و ثنا ،و دعای طلب
و درخواست بهره میگیرد و گاه جای این دو نوع عوض شده و واژگان مخصوص هر یك برای دیگری به کار
ّ
رفته و این دو نوع در یك سوره بر یکدیگر مقدم شده است.
اغلب دعای عبادت به اسم جالله «الله» و طلب و درخواسات باه لفاظ «رب» اختصااص داده شاده
ّ
ً
است؛ زیرا عموما عبادت متعلق به و یژگی الوهیت پروردگار و طلب و درخواست و به تبع آن اجابت دعا از
ّ
متعلقات ربوبیت است.
ّ
ً
اسلوب آیات دعا عموما بلیغ ،شفاف ،متین و زیباست و اسلوب دعاای پیاامبران باه طاور خااص ،باه
ّ
و یژگیهای برجستهای ّمتصا است از جملها الادگزینش دقیق واژگاان کاه خاود از نشاانه هاای شافاف
سازی زبان قرآن است .بد تغییر سبك بیانی یا عدول از مألوف که از مهمترین مؤلفه هاای آن در دعاهاای
ّ
مورد بحث عبارتند ازا تقدیم و تأخیر ،ایجاز حذف ،اطناب غیر مخل باه معناا ،التفاات و تصاو یرپردازی
های زیبا که بیشتر از خالل آرایه های بیانی مرلا استعاره ،مجاز و کنایه تجسم یافته و خاود از نشاانه هاای
متانت و زیبایی الفاظ و اسلوب بیانی این ادعیه به شمار میآید.
دریافت نهایی این که ،زبان گفتمان دعای حضرت نوح (عد با دعای حضرت زکریا (عد تفااوت دارد؛
زیرا زبان و لحن سخن نوح (عد به مقتضای شرایط حال و مقام و تضاد دائمای ناور و ظلمات و هادایت و
گمراهی و خیر و شر ّ ،
مصمم تر و بی پردهتار و بلکاه لحنای تهدیادآمیز دارد و نمایاانگر کاارکرد تناذیری
پیامبران است .اما زبان گفتمان دعای زکریا (عد ،زبان مناجات و لطافت و رحمت است.
منابع
قرآن کریم
ابن عاشور ،محمد بن طاهر ،ا ی ریر و ا ینویر ،مؤسسة التاریخ ،بیروت2000 ،م.
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االندلسی الغرناطی ،أبو حیان ،ا ب ر ا م هط ،دار الکتاب االسالمی ،القاهره1992،م.
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البیضاوی ،ناصر الدین عبدالله ،انوار ا ینزیل و اسرار ا یأویل ،دارالکتب العلمیه ،بیروت1999 ،م.
الجرجانی ،عبدالقاهر ،دالئل االعااز ،تعلیقا د .محمد محمود شاکر ،مکتبه الخانجی ،القاهره1989 ،م.
 ، -----اسرار ا بالغه فی علم ا بهان ،تعلیاقا ساید محماد رشاید رضاا ،دارالمعرفاه للطباعاه و النشار ،بیاروت،1404ق.
خلا ،حسن ،بررسی جلوههای زیباشناخیی ص هفة ساادیه ،پایان نامه جهت دریافت درجه دکتاری رشاته زباان و
ادبیات عرب ،دانشگاه فردوسی مشهد ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی1393 ،ش.
الراغب االصفهانی ،ا مفردات فی غریب ا قرآن ،دارالمعرفه ،بیروت1998 ،م.
الزجا  ،ابواسحاق ،مهانی ا قرآن و اعرابه ،تحقیقا د .عبدالجلیل الشلبی ،عالم الکتب ،بیروت1988 ،م.
الزمخشری ،جارالله ،ا یشاف عن تقائق غوامض ا ینزیل ،دارالکتاب العربی ،بیروت1407 ،ق.
سید قطب ،ابراهیم ،فی ظالل ا قرآن ،دارالنشر ،بی جا1988 ،م.
السیوطی ،جالل الدین ،االکقان فی علوم ا قرآن1978 ،م ،القاهره1978 ،م.
الشوکانی ،محمد بن علی ،فتح القدیر ،دارا یلم ا طهب ،دمشق -بیروت1414،ق.
الصابونی ،محمد علی ،صفوة ا یفاسهر ،دارالکتب العلمیه ،بیروت1999 ،م.
الصعیدی ،عبدالمتعال ،بغهة االیضاح یلخهص ا مفیاح ،مکتبة اآلداب و مطبعتها ،القاهره ،بی تا.
الفراء ،ابو زکریا یحیی بن زیاد ،مهانی ا قرآن ،تحقیقا احمد نجاتی و محمد علای النجاار ،الهیئاه المصاریه العاماه
للکتاب ،مصر1980،م.
القزوینی ،الخطیب ،االیضاح فی علوم ا بالغه ،شرحا د .محمود عبادالمنعم الخفااجی ،دار الکتااب اللبناانی ،بای
جا1980،م.
المبارک ،مازن ،ا موجز فی کاریخ ا بالغة ،دارالفکر ،دمشق1999 ،م.
النجار ،عبدالوهاب احمد ،قصص االنبهاء ،دارالکتب العلمیه ،مصر1985 ،م.
الهاشمی ،احمد جواهر ا بالغه فی ا مهانی و ا بهان و ا بدیع  ،منشورات اسماعیلیان ،بی جا1385 ،ق.

