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گونه شناسی دعاهای پیامبران (علیهم السالم) در قرآن کریم
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مقدم 3

 1طلبه سطح چهار(دکتری) رشته تفسیر تطبیقی ،موسسه آموزش عالی الزهراء (س) گرگان ،استان مازندران ،استان گلستان ،ایران ،عضو مرکز پژوهشی
مطالعات اسالمی الزهراء (س) گرگان ،پژوهشگر و فعّال فرهنگی
 2استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،طلبه و پژوهشگر حوزه علمیّه قم (نویسنده مسئول)
 3دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
عنایت انبیاء(ع) به دعا و اصرار بر آن در همه حال حاکی از جایگاه و اهمیت آن در ادیان توحیدی میباشد .وقتی دعوتگران به
معنویت ،خود این اندازه به دعا میپردازند و از آن مدد میطلبند ،سزاوار است که در مفهوم و گستره پیامدهای معنوی نیایش،
تامل بیشتری داشته باشیم؛ چرا که پیامبران به دلیل نزدیک بودن به منبع الیزال وحی ،این بصیرت را به دست آوردهاند که
دعا در میان اسباب تقرب و تکامل ،جایگاهی ویژ ه دارد .پرسش اساسی در این تحقیق این است که بر اساس آیات قرآن،
پیامبران در ادعیه خود چه خواستههایی از خداوند متعال داشتهاند؟و در ساختار این ادعیه چه تفاوتها وشباهتهایی وجود
دارد؟ .در این پژوهه تالش شده است با بهرهگیری از روش توصیفی و با مطالعه اسنادی و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا
به بررسی ادعیه پیامبران در قرآن پرداخته شود ،تا با فهم آن بتوانیم از روش انبیاء در مسیر بندگی و رسیدن به کمال نهایی
الگوبرداری نماییم .بررسیها حاکی از آن است که در قرآن کریم ادعیه 12تن از انبیاء ذکر شده است .انبیاء برای بیان ادعیه
خود از روش مستقیم و غیر مستقیم و به صورت ایجابی و سلبی استفاده نمودند .بیشترین ادعیه در قرآن به حضرت نوح و
حضرت موسی اختصاص داده شده است .طلب غفران و هدایت ،موضوعی بود که در همه ادعیه تکرار شده است .رعایت ادب و
تواضع در ادعیه تمامی انبیاء دیده می شود .برخی از انبیاء مانند حضرت ایوب ،حضرت عیسی ،حضرت موسی ،حضرت یوسف و
حضرت ابراهیم در دعاهای خود به برخی از خصوصیات الهی مانند غفور ،سمیع ،علیم و ...اشاره نمودند .حضرت ابراهیم تنها
پیامبری بود که در ادعیه خود برای حضرت محمد دعا نمود و قبل از بیان خواسته خویش به ستایش الهی پرداخت .تنها دعایی
که خداوند آن را به انبیاء آموزش داد مربوط به حضرت محمد (ص) بود و آن تقاضای فزونی علم بود.
واژههای کلیدی :دعا ،پیامبران ،قرآن ،دعای مستقیم ،دعای غیر مستقیم
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مقدمه
قرآن کریم آشکارا نشان میدهد که این خداوند است که انسان را به گفتگوی با خود فرامیخواند تا حاجتهایش را درمیان
بگذارد و از او طلب هدایت و بخشایش کند .مانند آیه  186سوره بقره که خداوند میفرماید« :و هنگامى که بندگان من ،از تو
در باره من سؤال کنند( ،بگو ):من نزدیکم! دعاى دعا کننده را ،به هنگامى که مرا مىخواند ،پاسخ مىگویم! پس باید دعوت مرا
بپذیرند ،و به من ایمان بیاورند ،تا راه یابند (و به مقصد برسند)» .این دعوتگری چنان با صمیمیت همراه گشته که هرمخاطب
قرآن و پیامبران را برمی انگیزد که همیشه در حال دعا باشند و از او مدد بجویند .برای فهم و شناخت ادعیه قرآنی و برانگیختن
خود و دیگران در مسیر دعا ،می بایست در نیایش نامه پیامبران ،جستجوی نکته بینانهای داشت .پیامبر گرامی اسالم برای بیان
جایگاه واالی دعا فرمودند :هیچکاری در محبوبیت نزد پروردگار به پایه دعا نیست ( طبرسی1392 ،ش.)2:2 ،
شمار شایان توجهی از نیایشهای قرآن مربوط به پیامبران میباشد .آنان در طول رسالت خود در کنار عمل و جهاد و ابالغ و
تحمل دشواریهای آن ،همواره با خداوند در گفتوگو بودند .آنچه در این ارتباطات توجه انسان را به خود جلب میکند،
مغفرت خواهی انبیاست .با عنایت و توجه انبیاء به دعا در همه حال ،سزاوار است که در مفهوم و گستره دعا تامل بیشتری
داشته باشیم .از یکصدو بیست و چهار هزار پیامبر فقط نام  25تن از آنان درقرآن ذکر شده است .که به ترتیب کثرت تکرار،
موسی ( ،)129ابراهیم ( ،)61نوح ( ،)43لوط ( ،)27عیسی ( ،)23یوسف ( ،)21هارون و آدم ( ،)20یعقوب ( ،)16داوود ،اسحاق
( ،)15سلیمان ( ،)14اسماعیل ( ،)12شعیب و هود ( ،)10زکریا و یحیی ( ،)7محمد ،صالح ،یونس و ایوب ( ،)4الیاس ،ادریس،
الیسع ،ذوالکفل ( )2بار میباشد .بیشترین تکرار مربوط به نام حضرت موسی با ( )129تکرار و کمترین تکرار مربوط به نام
حضرت الیاس ،ادریس ،الیسع ،ذوالکفل با ( )2تکرار میباشد .در قرآن فقط ادعیه حضرت آدم ،حضرت نوح ،حضرت ابراهیم،
حضرت یوسف ،حضرت موسی ،حضرت سلیمان ،حضرت زکریا ،حضرت ایوب ،حضرت شعیب ،حضرت یونس ،حضرت عیسی و
حضرت محمد بیان شده است.
از مهمترین امور برای رسیدن به اسرار ادعیه انبیاء ،بررسی و تحلیل تمامی ابعاد ادعیه پیامبران در قرآن میباشد .تاریخ دعا را
می توان با پیدایش انسان قرین دانست ،زیرا انسان هرگز از نیازمندیها جدا نبود و در درون و بیرون خود این احساس را داشته
است که باید در پناه قدرتی آرام بگیرد .باقریفر ( )1381در کتاب خود با عنوان «پژوهشی در نیایشهای قرآن کریم» به
موضوع بررسی ادعیه در قرآن پرداخته است .ملکی ( )1392در کتاب خود با عنوان «نگرشی نو به تاثیر دعا در سرنوشت» به
موضوع تاثیرات دعا در زندگی پرداخته است .سواالت اصلی در این پژوهش این میباشد که پیامبران در قرآن از چه روشی برای
بیان ادعیه خود استفاده میکردند؟ چه خواستههایی را از خدا داشتهاند؟ چه عواملی باعث تفاوتهای این ادعیه گردیدهاست؟
جهت پاسخگویی به این پرسش ،روش پیش گرفته شده در این پژوهش به صورت توصیفی و کتابخانه ای بوده و سعی می
گردد به بررسی شباهتها و تفاوهای ادعیه انبیا و تحلیل آن بپردازیم .برای بررسی ادعیه انبیا در قرآن میتوان این ادعیه را به
دو گونه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم کرد و هر کدام را از دو زاویه سلبی و ایجابی بررسی نمود.
 .1مفهوم شناسی واژه «دعا»
دعا از ریشه (د ع و) به معنای یاری خواستن (راغب اصفهانی1412،ق315 :؛ ابن منظور1414 ،ق257 :14 ،؛ زبیدی واسطی،
1414ق408 :19 ،؛ فخرالدین طریحی1416 ،ق ،ا141 :؛ مهیار ،بیتا ،)391 :خواندن (راغب اصفهانی1412 ،ق315 :؛
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فراهیدی1410 ،ق ،)221 :2 ،درخواست انجام دادن کار (عسکری1412 ،ق ،)534 ،یاری خواستن (دهخدا ،بیتا ،)7:9602 ،به
سوی غیر متمایل شدن میباشد (مهیار ،بیتا.)391 :
بسیاری از اهل لغت گفتهاند« :صاله» به معنای دعا و تبریک و تمجید است ،اما به معنای نماز نیز آمده است که در اصل نوع
خاصی از دعاست و آن از عباداتی است که هیچ یک از ادیان آسمانی گذشته ،عاری از آن نبودهاند .گرچه در شکل و صورت با
هم اختالف داشتهاند (راغب اصفهانی1412 ،ق.) 490 :
معناهای مختلف از دعا ،جملگی تالش خویشتن از آسیبپذیری درونی و برونی را بازگو میکند و طلب کردن چیزی از خدا
مراد می باشد؛ یعنی قرار گرفتن موجودی حقیر و ناتوان در مقابل وجودی تام و تمام و کمال مطلق ،به منظور درخواست
نیازهایی که خود قادر به تامین آنها نمیباشد.
 .2انواع دعا پیامبران (ع) در قرآن
بررسی آیات قرآن حاکی از جایگاه مهم دعا در آن میباشد .به فرموده پیامبر :دعا اسلحه مومن ،ستون دین و نور آسمانها و
زمین است (کلینی1388 ،ق.)486/2 :
امیرالمومنین حضرت علی (ع) نیز فرمود :دعا ،کلید بخشایش و رحمت پروردگار ،وسیلهی پیروزی بر تمام خواستهها و حاجت-
هاست و به آنچه از خیر و خوبی نزد خداوند است ،نمیتوان رسید ،مگر با دعا ( فیض کاشانی1383 ،ش.)284/2 :
شمار شایان توجهی از نیایشهای قرآن به پیامبران مربوط میباشد .آنان در طی دوران بعثت در کنار عمل و جهاد و ابالغ و
تحمل دشواریهای آن ،همواره با خداوند در گفت و گو بودند .از آنجا که پیامبران در مرتبهای واال از اطاعت و بندگی بوده و از
خواستههای نفسانی و گناهان دور بودهاند ،خداوند به ما دستور پیروی از آنها و عمل به آیین ایشان میدهد (احزاب.)21/
خدای متعال در سوره فاتحه که مسلمانان هر روز در نمازهای پنجگانه آن را تکرار میکنند ،این دعا را قرار داده است« :اهدنا
صراط المستقیم» از طرفی نیز ،خداوند به مومنین میآموزد که باید در تمام گفتار و کردار خود ،پیامبران را سرمشق و الگو قرار
دهند .یکی از موارد الگوپذیری ما از انبیا میتواند توجه به ادعیه آنان باشد .انبیا در قرآن با روشهای مختلفی به رازو نیاز با
معبود خویش میپردازند که به صورت مختصر در ذیل به شرح آن میپردازیم.
.2-1

دعا مستقیم

ادعیه مستقیم ،در حقیقت خواستهها و طلب هایی است که پیامبران از پروردگار خویش دارند و با صراحت آن را بیان میکنند.
برخی از این ادعیه  ،مربوط به عالم دنیا و برخی مربوط به عوالم پس از دنیا میباشد .بخشی از مطالب خواسته شده ،گاه به
رابطه انسان با خدا مربوط میباشد؛ یعنی دعا بازگو کننده خواسته شخصی انبیاء از خداوند میباشد و گاه نیز به روابط انسان با
انسان مربوط میباشد؛ یعنی خواسته انبیا از خداوند مربوط به مسائل دنیوی یا معنوی مردم میباشد .این قسم از ادعیه به دو
بخش ایجابی و سلبی تقسیم میشود که در ذیل به شرح آن میپردازیم:
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 .2-1-1دعا مستقیم ایجابی
در این بخش از ادعیه ،پیامبران خواستههای خوبی را از خداوند برای خود و یا دیگر انسانها دارند و این خواستهها گاه مادی و
گاه معنوی میباشد .هرچند که در خواستههای مادی آنان نیز معنویت نهفته میباشد و تصور دنیای بدون معنویت برای این
اشخاص بزرگ که مسئولیت هدایت انسانها را به عهده گرفتهاند ،بیمعنا میباشد .در ذیل به شرح آن میپردازیم:
.2-1-1-1

دعای مستقیم ایجابی حضرت نوح (ع)

در شریفه «رَّبّ اغْ ِفرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِمَن دَخَلَ بَیْتىِ مُؤْمِنًا وَ لِ ْلمُؤْمِنِینَ َو الْمُؤْمِنَاتِ وَ لَا َتزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارَا؛ نوح،»28/
حضرت نوح از خداوند طلب آمرزش پدر و مادر خود و آمرزش همه زنها و مردهاى مؤمن تا روز قیامت را مینماید.
(طباطبایی1417 ،ق.)3 :20،
این آیه بیانگر رابطه انسان با خدا و انسان با انسان میباشد و از حرف ندا «رب» استفاده شده است .حضرت در پایان دعا ،نوع
بیان خود را از ایجابی به سلبی تغییر میدهد و آرزوی زیادی هالکت ظالمین را میکند .در آیات  39و  26مومنون که تکرار
این دعا میباشد و از زبان ایشان بیان میشود « :قَالَ رَبّ انصُرْنىِ بِمَا کَذَّبُون» که از خداوند خواهان یاریش در برابر تکذیب
کنندگان میباشد (طبرسی1372 ،ش166 :7 ،و .)170
این دعا نیز بیانگر رابطه انسان با خدا میباشد .حضرت موسی در این ادعیه نیز از حرف ندا «رب» استفاده کرده است .در سه
آیه بررسی شده حضرت نوح به هر دو رابطه (رابطه انسان با خدا و انسان با انسان) توجه کرده است و عالوه بر اینکه از خدا
طلب کرد او را در امر رسالتش یاری نماید ،خواهان طلب آمرزش افراد مومن نیز بود .ایشان نیز ترجیح دادند که معبود خود را
با کلمه "رب" بخوانند و در انتهای بیشتر دعاهای خود ،صفاتی مانند علیم ،ارحم الراحمین و ستار العیوب بودن خداوند را به
خود یادآوری میکرد .شاید این روشی برای جلب ترحم و رحمت خداوند است که حاکی از رعایت ادب و تواضع ایشان در بیان
خواستهها میباشد.
سورههایی که ادعیه این بزررگوار را بیان نمودند سور مکی میباشد و بیشترین ادعیه در سوره مومنون گنجانده شده است.
.2-1-1-2

دعای مستقیم ایجابی حضرت ابراهیم (ع)

د الْأَصْنَا َم؛ ابراهیم ،»35/حضرت ابراهیم از
ى َو بَنىَِّّّ أَن نَّعْبُ َ
جعَلْ هَاذَا الْبَلَدَ ءَامِنًا َو اجْنُبْن ِ
م رَبّ ا ْ
ل إِبْرَاهِی ُ
در آیه «وَ إِ ْذ قَا َ
خداوند میخواهد که مکه را شهر امنی قرار دهد و فرزندانش را از بت پرستی دور نگه دارد (طبری1412 ،ق.)441 :3 ،
این دعا بیانگر رابطه انسان با خدا و انسان با انسان می باشد و پیامبر بعد از دعای جمعی ،دعای شخصی برای فرزندانش را نیز
به آن اضافه مینماید .در این دعا نیز از حرف ندا «رب» استفاده شده است .در آیه «رَّّّبَّنَا إِنىّ أَسْکَنتُ مِن ذُرِّیَّتىِ بِوَا ٍد
ن النَّاسِ تهَّْوِى إِلَیهِّْمْ وَ ارْزُقْهُم مِّنَ الثَّ َمرَاتِ
حرَّمِ رَبَّنَا لِیُقِیمُواْ الصَّلَو َة فَاجْعَلْ َأفِّْدَةً مِّ َ
غَیرِّْ ذِى زَرْعٍ عِندَ بَیْتِكَ الْ ُم َ
لَعَلَّهُمْ یَشْکُرُونَ؛ ابراهیم ،»37/حضرت ابراهیم خواهان محافظت خداوند از خانوادهاش در مکه میباشد (ابوالفتوح رازی1408 ،
م
ق .)286 :11 ،این دعا بیانگر رابطه انسان با انسان و از حرف ندا «ربنا» استفاده شده است .در آیه «رَبّ اجْعَلْنىِ مُقِی َ
حسَاب؛ ابراهیم،»41-40/
الصَّلَوةِ وَ مِن ذُرِّیَّتىِ رَبَّنَا وَ تَ َقبَّلْ دُعَاءِ * رَبَّنَا اغْفِرْ لىِ وَ لِوَالِدَىَّ وَ لِلْمُؤْمِنِینَ یَ ْومَ یَقُومُ الْ ِ
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حضرت از خداوند می خواهد که همه فرزندانش را از نمازگزاران قراردهد و حضرت آدم و حوا را بخاطر خطایشان بیامرزد
(طبرانى2008 ،م .)36 :4 ،این نیایش بیانگر رابطه انسان با خدا و انسان با انسان میباشد .و از حرف ندا «رب» و «ربنا»
ع الْعَلِیمُ؛ رَبَّنَا
ل رَبَّنَا َتقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِی ُ
د ِمنَ الْبَیْتِ َو إِسْمَاعِی ُ
استفاده شده است .در آیه « و إِذْ َیرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِ َ
ث
وَ اجْعَلْنَا مُسْ ِلمَینْ لَكَ َو مِن ذُرِّیَّتِنَا أُمَّةً ُّمسْلِمَةً لَّكَ َو أَرِنَا مَنَاسِکَنَا وَ تُبْ عَلَیْنَا إِنَّكَ أَنتَ ال َّتوَّابُ الرَّحِیمُ؛ رَبَّنَا وَ ابْعَ ْ
ك َو یُعَ ِّلمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الحِّْکْمَةَ وَ ُیزَکِّیهِمْ إِ َّنكَ أَنتَ الْ َعزِی ُز الحَّْکِیمُ؛
فِیهِمْ رَسُولًا مِّنهُّْ ْم یَتْلُو ْا عَلَیهِّْمْ ءَایَاتِ َ
بقره ،»129-128-127/حضرت خود و نسلش را دعا مینماید و درخواست میکند که آنان را خداپرست بدارد و اعمالشان را
بپذیرد و رسوالن بعدی را از نسل او انتخاب کند (زمخشری1407 ،ق.)187-188 :1 ،
این آیه بیانگر رابطه انسان با خدا و انسان با انسان میباشد .حضرت ابراهیم برای مناجات با خدا حرف ندا «ربنا» را انتخاب
کرده است .موضوع دعای ایشان در همه آیات محافظت خداوند از شهر مکه و هدایت نسل خود میباشد و به هر دو رابطه توجه
نموده است .در آیات  83تا  90سوره شعرا حضرت بیان میکند که " :رَبِّ هَبْ لِی حُکْماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ؛ حضرت
ابراهیم کلمه"رب" را به ضمیر" یاء" یعنى به خودش نسبت داد ،بعد از آنکه در آیات قبل" ،رب" را به عنوان رب العالمین
ستود و این بدان جهت بود که خواست ،رحمت الهى را برانگیخته و عنایت ربانى را براى اجابت دعا و خواستهاش به هیجان در
آورد.
در نتیجه معناى کالم آن جناب این است که :پروردگارا نخست موهبت حکم (اصابه نظر و داشتن رأى مصاب در مسائل کلى
اعتقادى و عملى است) به من ارزانى بدار و سپس اثر آن را که صالح ذاتى (استعدادش براى قبول رحمت الهى و ظرفیتش براى
جعَلْ لِی لِسانَ صِدْقٍ فِی
افاضه هر خیر و سعادت تمام باشد) است در من تکمیل نما و هنگامی که از خدا تقاضا کرد « َو ا ْ
الْآخِرِینَ» ؛ برگشت معنا به این است که خداوند در قرون آخر الزمان کسى از فرزندانش را مبعوث کند ،که به دعوت وى قیام
نماید ،مردم را به کیش و ملت او که همان دین توحید است دعوت نمایدَ " .و اجْعَلْنِی مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِیمِ" و وارث جنت
ن الضَّالِّینَ" این جمله حکایت استغفار آن جناب براى پدرش است و در ذیل
ن مِ َ
نعیم به او عطا کندَ " .و اغْ ِفرْ لِأَبِی إِنَّهُ کا َ
دعای خود از خداوند میخواهد که او را در قیامت ناامید نکند (طباطبایی1417 ،ق.)285-288 :15 ،
بررسی چهارآیه فوق حاکی از آن است که حضرت ابراهیم در این ادعیه طلب هدایت نسل خود و قردادن رسول آخرالزمان از
نسل او که همانند او لسان صدقی داشته باشد را خواستار بود .ایشان به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره و در ادعیه
خود از حرف ندا "رب" استفاده نموده است.
در آیه « رَبّ هَبْ لىِ مِنَ الصَّالِحِین؛ صافات»100/؛ حضرت درخواست کرد که خداوند فرزند صالحی به او عنایت نماید
(همان .)151 :17 ،حضرت این دعای خود را د ر قالب رابطه انسان با خدا و ندا «رب» بیان کرده است که در سوره مکی
گنجانده شده است .در  16آیه بررسی شده حضرت به هر دو رابطه (انسان با خدا و انسان با انسان) توجه کرده است .بیشترین
دعا مربوط به هدایت نسل خود و اینکه رسول آخر زمان نیز از نسل ایشان باشد .حضرت در ادعیه خود برای مخاطب قرار دادن
خداوند از حرف ندا "رب" و "ربنا" استفاده کرده است.
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سوره هایی که ادعیه این بزررگوار را بیان کردند همه به غیر از سوره بقره از سور مکی میباشند و بیشترین ادعیه در سور شعراء
گنجانده شده است.
.2-1-1-3

دعای مستقیم ایجابی حضرت سلیمان (ع)

ن أَعْمَلَ صَلِحًا تَرْضَئ ُه َو أَدْخِلْنىِ
ت عَلىََّّّ َو عَلىَ وَالِدَىَّ َو أَ ْ
ى أَنْعَمْ َ
ك الَّت ِ
ل رَبّ أَوْزِعْنىِ َأنْ أَشْکُرَ ِنعْمَتَ َ
در آیه «َ ....و قَا َ
بِرَحْمَتِكَ فىِ عِبَادِكَ الصَّلِحِین؛ نمل ،»19/حضرت سلیمان از خداوند میخواهد که توفیق شکر نعمت ،انجام عمل صالح به
او عنایت کند و او را در زمره صاحین قرار دهد (طباطبایی .)353 :15 ،1417 ،این دعا به رابطه انسان با خدا میپردازد و دعایی
شخصی بوده که به بعد معنوی زندگی ایشان اشاره دارد و از حرف ندا «رب» استفاده شده است .ادعیه این بزرگوار نیز در سوره
مکی گنجانده شده است.
ك أَنتَ الْوَهَّاب؛ ص ،»35/حضرت از خداوند می-
ل رَبّ ا ْغفِ ْر لىِ َو هَبْ لىِ مُلْکاً لَّا یَنبَغِى لِأَحَدٍ مِّن َبعْدِى إِنَّ َ
در آیه « قَا َ
خواهد که او را بیامرزد و حکومت خوبی که به کسی نداده به او بدهد (همان.)204-205 :17 ،
دعا در قالب رابطه انسان با خدا و با ندا «رب» بیان شده است که در آخر آیه حضرت صفت وهاب بودن خداوند را بیان میکند.
این دعا در سوره مکی گنجانده شده است.
.2-1-1-4

دعای مستقیم ایجابی حضرت شعیب (ع)

خیْرُ الْفاتِحِینَ» ،پس از آنکه
ن قَ ْومِنا بِالْحَقِّ َو أَنْتَ َ
در سوره اعراف 89/حضرت شعیب عرضه داشت « :رَبَّنَا افْتَحْ بَیْنَنا َو بَیْ َ
قوم شعیب ،او را در صورتى که به کیش آنان بر نگردد ،تهدید به اخراج نمودند .حضرت شعیب هم به طور قطع آنان را از
برگشتن به کیش و ملت آنان مایوس نمود و به خداى خود پناه برده و براى خود و یارانش فتح و پیروزى طلب نمود .این کالم،
خود کنایه از نفرینى است که باعث هالکت قوم است و اگر صریحا هالکت آنان را از خداوند طلب نکرد ،براى این بود که با علم
و اطمینانى که به عنایت پروردگارش داشت و مىدانست که به زودى او را یارى خواهد نمود و رسوایى و بدبختى نصیب کفار
خواهد گردید؛ لذا رعایت ادب در حرف زدن را مراعات و امر را به خدا واگذار نمود ( همان.)192 :8 ،
حضرت در این دعا به رابطه بین انسان با خدا و رابطه انسان با انسان اشاره کرد و خداوند را با کلمه «ربنا» مورد خطاب قرار
داد .این دعا نیز در سوره مکی گنجانده شده است.
.2-1-1-5

دعای مستقیم ایجابی حضرت یوسف (ع)

در آیه «رَبّ قَدْ ءَاتَیْتَنىِ ِمنَ ا ْلمُلْكِ وَ عَ َّلمْتَنىِ مِن تَأْوِیلِ الْأَحَادِیثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ أَنتَ وَلىِ فىِ الدُّنْیَا َو
االَّْخِرَ ِة تَوَفَّنىِ مُسْلِمًا َو أَلْحِقْنىِ بِالصَّالِحِین؛ یوسف ،»101/حضرت یوسف خواهان این است که در زمره مسلمانان و
صالحین قرار بگیرد (بحرانی1416 ،ق.)211 :3 ،
این دعا بیانگر رابطه انسان با خدا و دعای شخصی میباشد .حضرت در این دعا با ذکر نعمتهایی که خداوند به او عنایت کرد،
نهایت تواضع و ادب خود را نشان می دهد و قبل از بیان حاجت خود ،خداوند را با وصف ولی در دنیا و آخرت مورد خطاب قرار
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میدهد .آیه «قَالَ رَبّ إِنىّ ظَلَ ْمتُ نَفْسىِ فَاغْ ِفرْ لىِ فَ َغفَ َر لَهُ إِ َّنهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیم؛ قصص ،»16/حاکی از جمله اعترافى آن
جناب نزد پروردگارش است به اینکه :به نفس خود ستم کرده ،چون نفس خود را به خطر انداخته بود .مراد از ":فَاغْ ِفرْ لِی"
مغفرت و آمرزش گناه نیست ،بلکه مراد از آن این است که :خدایا اثر این عمل را خنثى کن و از شر فرعون و درباریانش نجات
بده.
حضرت در این دعا خواهان بخشش و آمرزش خداوند است (طباطبایی1417 ،ق ،16 ،ص .)1 :این دعا نیز شخصی و بیانگر
رابطه انسان با خدا میباشد .حضرت یوسف در هر دو آیه از حرف ندا «رب» استفاده نموده است .ایشان در دعای خویش فقط
به رابطه انسان با خدا توجه کرده است .یعنی دغدغه حضرت ،آمرزش ایشان از جانب خداوند میباشد و دیگران سهمی در
دعای ایشان ندارند.
ف عَنىّ کَیْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَیهِّْنَّ وَ أَکُن
صرِ ْ
جنُ أَحَبُّ إِلىَ ِممَّا یَدْعُونَنىِ إِلَیْهِ َو إِلَّا تَ ْ
مراد حضرت یوسف در آیه «قَالَ رَبّ السِّ ْ
مِّنَ الجَّْاهِلِین؛ یوسف ،»33/نفرین به خود نبود که" خدایا! مرا با انداختن در زندان از شر این زنان خالص کن" بلکه بیان
حال خود در برابر تربیت الهى بود و قصد داشت عرض نماید :در کنار محبت تو ،زندان را با رضاى تو بر لذت معصیت و دورى از
تو ترجیح مىدهم (همان.)152 :11 ،
این دعا در قالب رابطه انسان با خدا و با ندا «رب» بیان شده است که نشان دهنده اهمیت جلب رضایت الهی انبیاء میباشد و
هر سه سورهای که اشاره به ادعیه ایشان کرده جزء سور مکی میباشد.
.2-1-1-6

دعای مستقیم ایجابی حضرت موسی (ع)

در آیه «قَالَ رَبّ إِنىّ ظَلَمْتُ نَفْسىِ فَاغْفِرْ لىِ فَ َغفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ* قَالَ رَبِّّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلىَ فَلَنْ أَکُونَ
ظَهِیرًا لِّلْمُجْرِمِین؛ قصص ،»17-16/حضرت مو سی از خداوند خواست بخاطر ستمی که به خود کرد او را بیامرزد
(ابوالفتوح رازی1408 ،ق .)110 :15 ،حضرت این دعا را در قالب رابطه انسان با خدا و با ندا «رب» بیان نمود و در آخر دعا
صفت غفور و رحیم بودن خداوند را بیان کرد که خود آموزشی برای بیان دعا و نشان از ادب و تواضع ایشان میباشد .این دعا
در سوره مکی گنجانده شده است.
ل
ن قَا َ
ن الْقَوْ ِم الظَّالِمِینَ*وَ لَمَّا تَوَجَّ َه تِلْقَا َء مَدْیَ َ
ل رَبّ نجَِّّنىِ ِم َ
ب قَا َ
حضرت موسی در آیه «فخََّرَجَ مِنهَّْا خَائفًا یَترََّقَّ ُ
عَسىَ رَبىّ أَن یَهْدِیَنىِ سَوَا َء السَّبِیلِ؛ قصص ،»22-21/از خداوند می خواهد که او را از قوم ظالم نجات دهد و او را هدایت
نماید (مجتهده امین1361 ،ش.)39 :9 ،
این آیات بیانگر رابطه انسان با خدا میباشد .حضرت موسی برای سخن با خداوند حرف ندا «رب» را انتخاب کرده است .این دعا
در سوره مکی گنجانده شده است .در آیات  25تا  35سوره طه ،موسى (ع) وقتى دید این بار سنگین رسالت را بدوش او نهادند
و در خود طاقت تحمل آن را ندید در یازده آیه از پروردگارش یارى خواست که بتواند امر رسالت خود را اجراء نماید:
 -1شرح صدر طلب نمود و گفت خدایا سینه مرا باز گردان و اطمینان قلبى به من عطاء نما که طاقت تحمل جور فرعون
را بیاورم و از جفاهاى او خودباخته نگردم؛
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 -2امر رسالت را بر من آسان گردان که بتوانم به سهولت امر تو را اجراء نمایم؛
 -3گره و عقده از زبان من بگشا تا سخن مرا بفهمند؛
 -4از سؤاالت موسى (ع) این بود که یار و یاورى براى من قرار بده؛
 -5آن کسى را که وزیر و یاور من قرار میدهى ،هارون برادر من باشد؛
 -6پشت من را به او محکم گردان؛
 -7هارون را در امر و کار من که ارشاد فرعون و تبلیغ رسالت باشد؛ شریک نما؛
 -8شاید غرض موسى (ع) از جمله «کَیْ نُسَبِّّحَکَ کَثِّیراً »...چنین بوده که هر گاه در کارم کمک داشته باشم ،مجالى
براى ذکر تو و تسبیح و ستایش تو پیدا مینمائیم (همان.)169-170 :8 ،
کریمه فوق بیانگر رابطه انسان با خدا می باشد .حضرت موسی برای سخن با خداوند ،حرف ندا «رب» را انتخاب نموده است.
حضرت در آخر دعای خود ،صفت علیم بودن خداوند را یادآوری مینماید .این دعا در سوره مکی گنجانده شده است .در آیه
 151سوره اعراف وقتى که هارون ،حضرت موسى را متوجه کرد که بدرفتاری با او در مقابل قومش باعث خوارى هارون می-
ل رَبِّ اغْفِ ْر لِی َو لِأَخِی» ،گفت :پروردگارا مرا و
شود و قوم به اشتباه مىافتند؛ حضرت موسی به خداوند عرض میکند« :قا َ
برادرم را بیامرز .منظور حضرت این نیست که از او و برادرش گناهى سر زده بوده و حاال طلب مغفرت مىکند؛ زیرا طبق دالئل
قطعى انبیاء (علیهم السالم) مرتکب کار زشت نمىشوند .جبائى میگوید :موسى با این دعا خواست به بنى اسرائیل بفهماند که
این کاری را که با هارون کرد ،به خاطر خطاى هارون نبود ،بلکه درست مثل این است که شخص خشمگین ،به خودش صدمه
مىزندَ « .و أَدْخِلْنا فِی رَحْمَتِكَ» :و ما را در نعمت و بهشت خود داخل کنَ « .و أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» ،این جمله را در آخر
دعا ذکر کرد تا بیان نماید که ،به خداوند ،سخت امیدوار است و هر گاه عبارت «أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ» گفته شود ،براى استدعاى
رحمت بسیار است .چنان که «اجود االجودین» براى استدعاى جود بسیار است (طبرسی.)741-742 :4 ،1372 ،
این آیه بیانگر رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با انسان میباشد .حضرت موسی برای سخن با خداوند حرف ندا «رب» را
انتخاب نموده است و در پایان دعای خود ،صفت رحمن و رحیم بودن خداوند را یادآوری مینمایدکند.
در آیه  155سوره اعراف حضرت موسی عرضه داشت« :قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَکْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَ إِیَّایَ»؛ پروردگارا ،اگر
مى خواستى این هفتاد نفر را هالك کنى ،قبال مرا با ایشان هالك مىکردى! اکنون جواب بنى اسرائیل را چه بگویم؟! «أَ تُهْلِکُنا
بِما َفعَلَ السُّفَها ُء مِنَّا»  ،این جمله بصورت استفهام و در معنى نفى است .یعنى ما را به کردار سفیهان ما هالك نکن .از تو می-
خو اهیم که محنت را از ما دفع کنى و ما را دچار هالکت نسازى .منظور از کردار سفیهان ،پرستش گوساله است .موسى گمان
ك» ،این لرزش شدید که بر
ی إِلَّا فِتْنَتُ َ
مى کرد ،هالکت آنها به خاطر گوساله پرستى بنى اسرائیل کم خرد می باشد« .إِنْ هِ َ
اندام اینان افتاده است ،چیزى نیست جز آزمایش و سخت کردن عبادت و تکلیف به صبر بر آنچه تو بر ما نازل کردهاى .اینکه
ن تَشاءُ»،
ن َتشاءُ َو تَهْدِی َم ْ
ل بِها مَ ْ
بیماریها و گرفتاریها فتنه نامیده شده ،بهخاطر اینست که قوه صبر را تقویت مىکند« .تُضِ ُّ
این لرزش را به هر که بخواهى میرسانى و از هر که بخواهى دور مىسازى« .أَنْتَ وَلِیُّنا» ،تو یاور ما و صاحب اختیار ما هستی
و ما را حفظ مىکنى« .فَاغْفِ ْر لَنا َو ارْحَمْنا َو أَنْتَ خَیْرُ الْغا ِفرِینَ» ،ما را بیامرز و بر ما رحم کن که تو بهترین عیب پوشان و
برترین بخشندگانى (همان .)746 -745 :4 ،این آیه بیانگر رابطه انسان با خدا و رابطه انسان با انسان میباشد.

173

فصلنامه مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری
سال چهارم ،شماره  ،10بهار 1401

حضرت موسی برای سخن با خداوند حرف ندا «رب» را انتخاب نموده است و ذیل دعای خود برای رعایت ادب این گونه بیان
مینماید که تو ولی و صاحب اختیار ما هستی و گویا پوشاننده عیوب بودن خداوند را یادآوری مینماید .بررسی  16آیه فوق
حاکی از آن است که حضرت موسی در تمام ادعیه خود از منادا "رب" استفاده نموده است .به غیر از سوره قصص که فقط در
ادعیه خود به روابط بین خود و خداوند اشاره کرده است.
در بقیه ادعیه برای هدایت و نجات دیگران نیز دعا نموده است .بیشترین دعا مربوط به کمک او در انجام رسالتش میباشد و
اینکه برادرش هارون او را در این امر یاری نماید .سورههایی که ادعیه این بزررگوار را بیان نمودند سور مکی میباشد و بیشترین
ادعیه در سوره طه گنجانده شده است.
.2-1-1-7

دعای مستقیم ایجابی حضرت زکریا (ع)

حضرت زکریا در آیه « َو زَکَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّ ُه رَبّ لَا تَذَرْنىِ فَرْدًا َو أَنتَ خَیرْ ُّ الْوَارِثِین؛ انبیا ،»89/از خداوند خواست که او را
از تنهایی نجات دهد و به او فرزندی عنایت نماید (ابن عاشور1420 ،ق .)99 :17 ،این دعا اشاره به رابطه انسان با خدا و
درخواستی شخصی او دارد .حضرت در این عا از ندا «رب» استفاده نموده است .ادعیه حضرت زکریا نیز در سوره مکی گنجانده
شده است.
.2-1-1-8

دعای مستقیم ایجابی حضرت عیسی (ع)

ن السَّماءِ تَکُونُ لَنا عِید ًا لِأَوَّلِنا َو
در آیه  114سوره مائده آمده است « :قالَ عِیسَى ا ْبنُ مَرْ َیمَ اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ َعلَیْنا مائِدَ ًة مِ َ
آخِرِنا وَ آیَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ»؛ نکته حائز اهمیت کریمه فوق ،این است که این دعا در میان همه دعاها و
تقاضاهایى که در قرآن از انبیا حکایت شده ،داراى خصوصیتى است که در هیچ یک از آنها نیست و آن افتتاح دعا با نداى"
اللهم ربنا" است و سایر ادعیه انبیا افتتاحشان به نداى" رب" و یا" ربنا" می باشد و این خصوصیت براى دقت مورد و هول
مطلع میباشد .مسیح (ع) بعد از خواستن مائده آسمانی ،خواست او و امتش روز نزول مائده را عید بگیرند و این ابتکار حضرت
مسیح (ع) بود و گفتِّ ":لأَوَّلِّنا َو آخِّرِّنا" و معنى آن بنا بر آنچه سیاق داللت دارد ،این است که میخواهیم روز نزول مائده عیدى
ك" مىخواهیم این مائده معجزهاى
باشد براى نسل حاضر از امت و هم براى نسل آینده آن .در ادامه دعا عرض نمود " َو آیَ ًة مِنْ َ
باشد .گویا خواست اشاره نماید به اینکه غرض اصلى ما همان عید بودن روز نزول مائده است" .وَ ارْزُقْنا َو أَنْتَ خَیْرُ الرَّازِقِینَ"،
به جای لفظ" اکل -خوردن" از کلمه "رزق" استفاده نمود و بال فاصله گفت :و تو بهترین روزى دهندگانى؛ که نشان دهنده این
میباشد که تا چه ا ندازه این پیغمبر عظیم الشان نسبت به پروردگار خود مؤدب بوده ،کالم را به صورتى در آورد که براى عرضه
به درگاه عزت و ساحت عظمت پروردگار ،الیق شود (طباطبایی1417 ،ق.)235-236 :6 ،
حضرت در این دعا به رابطه انسان با انسان و رابطه انسان با خدا اشاره و در خاتمه دعای خویش ،خصوصیت رزاق بودن خداوند
را یادآوری نمود .این ادعیه نیز در سور مدنی گنجانده شده است.
بررسی  43کریمه فوق حاکی از این است که از میان انبیایی که در قرآن نام آنان ذکر شده است ،فقط هشت نفر از آنان
(موسی (ع)  ،نوح (ع)  ،ابراهیم (ع)  ،زکریا (ع)  ،سلیمان (ع)  ،یوسف (ع)  ،عیسی (ع) و شعیب (ع)) برای بیان ادعیه خود از
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روش مستقیم ایجابی استفاده نمودند .این انبیاء برای بیان خواستههای خود از ندا «رب و ربنا» استفاده کردند که بیشترین
تکرار مربوط به «رب ( 17بار)» و کمترین آن «ربنا (6بار)» بود.
نتایج حاکی از آن است که فقط حضرت عیسی با ندا « اللهم ربنا» خداوند را مورد خطاب قرار داد .بیشترین ادعیه در این
تقسیم بندی مربوط به حضرت موسی که  16آیه مربوط به دعای ایشان بود .و بیشترین دعا در سوره طه بیان شده است.
کمترین دعا مربوط به حضرت سلیمان ،زکریا ،عیسی و شعیب با یک دعا میباشد.
در بین انبیا ذکر شده حضرت زکریا ،سلیمان و یوسف فقط برای خود دعا نمودند ولی حضرت نوح ،ابراهیم و موسی ،عیسی و
شعیب هم برای خود و هم برای دیگران دعا کردند که بیانگر رابطه انسان با خدا و انسان با انسان میباشد .انبیاء در ادعیه خود
عالوه بر طرح مشکالت خود با خداوند مانند نجات از دسیسههای قومشان و کمک در انجام رسالتشان ،آمرزش و هدایت مردم
بیشترین دغدغه همه آنان بوده است .در میان ادعیه انبیاء فقط حضرت زکریا بود که طلب دنیوی داشت.
بررسیها نشان می دهد که حضرت موسی و حضرت عیسی در خاتمه دعای خود ،برخی از صفات خداوند مانند علیم ،ارحم
الراحمین ،ستارالعیوب و رزاق بودن را یادآوری نمودند .همه ادعیه پیامبران مربوط به مسائل معنوی نبوده چنانچه در این گونه
نیایشها دیده میشود ،پارهای از حاجتها مربوط به فرزند ،همسر ،آرامش و  ...اختصاص یافته است؛ اما اینها نیز در راستای
نگرش و کوشش توحیدی نهاده شده است .مهمترین چیزی که در همه دعاها مشترك بود رعایت ادب در کالم و تقاضا می-
باشد.
بررسیها حاکی از آن است که حضرت ابراهیم تنها کسی بود که برای پیامبر گرامی اسالم دعا نمودند و از خداوند خواستند که
لسان صادقی به پیامبر آخرالزمان عنایت فرماید و ایشان تنها کسی بودند که دعای خود را با حمد و ستایش الهی شروع کرد.
ادعیه بررسی شده در  11سوره مکی و دو سوره مدنی گنجانده شدهاند.
 .2-1-2دعا مستقیم سلبی
در این بخش ،پیامبران ادعیه و خواسته هایی را بیان میکنند که در غالب تقاضای عذاب و هالکت گروهی است که ندای حق
در آنان هیچ تاثیری نگذاشته و فقط به سنگ اندازی در امر رسالت مشغول هستند .در ذیل به شرح آن میپردازیم:
.2-1-2-1

دعا مستقیم سلبی حضرت نوح (ع)

ن دَیَّارًا* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ یُضِلُّواْ عِبَادَكَ َو لَا یَ ِلدُواْ إِلَّا فَاجِرًا کَفَّارًا*
ى الْ َأرْضِ مِنَ الْکَافِرِی َ
«وَّ قَالَ نُوحٌ رَّبّ لَا تَذَرْ عَل َ
ن َو ا ْلمُؤْمِنَاتِ َو لَا تَزِدِ الظَّالِمِینَ إِلَّا تَبَارَا؛ نوح ،»28-26/پس از
ى وَ لِمَن َدخَلَ بَیْتىِ مُؤْمِنًا َو لِلْمُؤْمِنِی َ
رَّبّ ا ْغفِ ْر لىِ وَ لِوَالِدَ َّ
آنکه نوح ،نهصد و پنجاه سال مردم را به خدا پرستى و بسوى حق و حقیقت دعوت نمود و جز جواب ضرر و اذیت از قوم چیزى
ندید بناى نفرین گذاشت و گفت خداى من ،تمام آنان را هالك گردان و نفرى از آنان باقى نگذار ،نوح به امر خدا قوم را نفرین
نمود چرا که میدانست ضرر باقى ماندن آنها زیادتر از هالکت آنها است .نوح براى جبران نفرین کافرین ،مؤمنین را دعا میکند
و از خدا براى خود و اهل ایمان و تابعین خود طلب آمرزش مینماید (مجتهده امین .)133 :14 ،1361 ،در این دعا حضرت
نوح از ندا «رب» استفاده کرده و به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره شده است.
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ن الْمُ ْؤمِنِین؛ شعرا،»118-117/
ى مِ َ
ى َو مَن َّمعِ َ
م فَ ْتحًا َو نجَّن ِ
ى َو بَیْنَهُ ْ
ح بَیْن ِ
ن قَوْمِى َکذَّبُونِ* فَافْتَ ْ
ل رَبّ إِ َّ
در کریمه «قَا َ
حضرت نوح جمله "رَبِّ إِنَّ قَوْمِی کَذَّبُونِ" را صدر کالم خود ذکر کرده تا مقدمه باشد براى مطالب بعد و این معنا را برساند
که دیگر کار از کار گذشته و تکذیب به طور مطلق از آنان تحقق یافته ،به طورى که دیگر هیچ امیدى به تصدیق و ایمان در
آنان نماند و از خداوند در خواست کرد که عذاب را بر قومش نازل کند تا او و پیروانش از دست آنان نجات پیدا کنند
(طباطبایی1417 ،ق.)297 :15 ،
حضرت نوح در این دعا از ندا «رب» استفاده نموده و به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره کرده است و بعد از تقاضای
عذاب ،برای نجات خود و پیروانش دعا کرد .همه ادعیه مربوط به حضرت نوح در سور مکی نازل شده است.
 .2-1-2-2دعا مستقیم سلبی حضرت موسی (ع)
س
«وَ قَالَ مُوسىَ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَیْتَ فِرْعَوْنَ وَ مَلَأَهُ زِینَةً وَ أَمْوَالًا فىِ الحَّْیَوةِ الدُّنْیَا رَبَّنَا لِیُضِلُّواْ عَن سَبِیلِكَ رَبَّنَا اطْ ِم ْ
عَلىَ أَمْوَالِهِمْ وَ اشْدُدْ عَلىَ قُلُو ِبهِمْ فَلَا یُ ْؤمِنُواْ حَتىَ یَ َروُاْ الْعَذَابَ الْأَلِیم؛ یونس ،»88/حضرت موسی در ابتدای دعای خود
بیان می کند که فرعون و اطرافیانش به واسطه اموالی که به آنان دادهای ،مردم را گمراه میکنند و در ادامه عرضه میدارد:
اموالشان را نابود کن و آنان را در همین شهر خودشان که در آن هستند پا بر جا کن که بجاى دیگر نروند و آنان تا زمانی که
عذاب را نبینند ایمان نمیآورند (طبرسی1372 ،ش.)195 :،5 ،
حضرت موسی از ندا «ربنا» استفاده و دعای خود را در قالب رابطه انسان با انسان بیان کرده است .ایشان در دعای خود قبل از
تقاضای عذاب قوم خود ،علت آن را ذکر کرده است و خداوند دعای ایشان را در سوره مکی بیان نمود.
 .2-1-2-3دعا مستقیم سلبی حضرت محمد (ص)
ن عَلىَ مَا تَصِفُون؛ انبیاء »112/؛ حضرت محمد در این دعا تقاضای انتقام
م بِالحَّْقّ َو رَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْ ُمسْتَعَا ُ
«قَلَ رَبّ احْک ُ
از ظالمین را نمود و درخواست کرد که خداوند بین آنان به حق حکم کند (علی بن ابراهیم قمی1363 ،ش.)78 :2 ،
حضرت از ندا «رب و ربنا» استفاده کرده و به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره نموده است و در اخر دعای خود صفت
رحمان بودن خداوند را یاد آوری کرده است .این دعا نیز در سوره مکی بیان شده است.
با بررسی آیات ،مشخص شد که تعداد ادعیه سلبی پیامبران بسیار کمتر از ادعیه ایجابی آنان است ( 6دعا سلبی به نسبت
43دعای ایجابی) که این خود نشان از بردباری و عطوفت آنان در انجام امر رسالت میباشد.
در میان انبیاء فقط حضرت موسی ،حضرت نوح و حضرت محمد از روش ادعیه مستقیم سلبی استفاده کردهاند .در این قسمت
پیامبران برای تقاضای عذاب قوم خود به طور مساوی از ندا «رب و ربنا ( 4بار)» استفاده کردهاند .حضرت موسی و نوح قبل از
تقاضای عذاب برای قوم خود علت آن را گمراه کردن دیگران بیان کردند .حضرت نوح بیشترین تکرار و تاکید را در مورد نابودی
ستمکاران قوم خود داشت ( 4آیه) ،که این دلیلی آشکار بر نقش و تاثیر زیانبار آنان در جامعه و تاریخ میباشد .شاید هیچ
پیامبری اینچنین گرفتار قومی نبوده و رنج و مشقت ابالغ را نداشته است.
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حضرت نوح در پایان ادعیه خود بعد از تقاضای عذاب ،خواهان نجات خود و پیروانش از سوی خداوند بود .حضرت محمد نیز در
اخر دعای خود صفت رحمان بودن خداوند را یادآوری کرد .همه دعاهای سلبی پیامبران موضوع واحدی داشت و آن عذاب قوم
ظالم خود که دعوت حق را نمیپذیرند و دیگران را گمراه میکنند .تمام ادعیه در سور مکی بیان شد که بیشترین دعا در سوره
نوح گنجانده شده است.
.2-2

دعا غیر مستقیم

ادعیه قرآنی ،بیانگر نیازها ،رازها و خواستههای آشکار و غیر آشکار گروهها و پیامبران میباشد .در این بخش ،ادعیهای که
آشکارا در آن درخواستهایی به چشم بخورد ،وجود ندارد بلکه انبیاء میکوشند تا وضعیت نگران کننده خویش را به تصویر
بکشند .هرکدام از انبیا با توجه به موانعی که در جهت مسئولیت خویش میبینند ،دعا میکنند .در این دسته از ادعیه ،پرسش
و پاسخهایی دیده می شود که حاکی از این است که انبیا ،به دنبال هدایت الهی بودهاند .در این نوع از ادعیه ،انبیاء بیش از آن-
که به برآورده شدن حاجت بپردازند ،نفس دعا و عبادت ،مورد نظرشان میباشد؛ یعنی دعا به منزله تعالی و تقرب صورت می-
گیرد و در ضمن زندگی شخصی را سامان میبخشد .این قسمت از ادعیه نیز خود به دو قسمت ایجابی و سلبی تقسیم میشود
که در ذیل به شرح آن میپردازیم:
 .2-2-1دعا غیر مستقیم ایجابی
در این بخش از ادعیه ،پیامبران در قالب پرسش و پاسخ و یا توصیف وقایع زندگی خود و به صورت گفتگوی دو طرفه در صدد
ارتباط با مخلوق خود می باشند و یا در قالب آموزش دعا از سوی خداوند به انبیا صورت میگیرد و خواستهها حول موضوعات
خیرخواهانه و غیر منفی میچرخد.
.2-2-1-1

دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت آدم (ع)

ن الْخَاسرِِّین؛ اعراف »23/حضرت آدم و حوا از
در آیه «قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَ إِن لَّمْ تَغْ ِفرْ لَنَا وَ َترْحَمْنَا لَ َنکُونَنَّ مِ َ
خداوند طلب آمرزش و رحمت کردند و خداوند نیز آن دو را مورد رحمت و غفران خود قرار داد (مغنیه1424 ،ق.)312 :3 ،
حضرت در این دعا از ندا «ربنا» استفاده کرد .دعا در قالب رابطه انسان با خدا و در سوره مکی بیان شد.
 .2-2-1-2دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت نوح (ع)
م
ح رَّبَّهُ فَقَالَ َربّ إِنَّ ابْنىِ ِمنْ أَهْلىِ َو إِنَّ وَ ْعدَكَ الْحَقُّ وَ أَنتَ أَحْکَ ُ
حضرت نوح به خداوند عرضه داشت« :وَ نَادَى نُو ٌ
الحَّْاکِمِینَ* قَالَ یَنُوحُ إِنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَیرُّْ صَالِحٍ فَلَا تَسَّْلْنِ مَا لَیْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنىّ أَعِظُكَ أَن
ن
ل رَبّ إِنىّ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسَّْلَكَ مَا لَیْسَ لىِ بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَ ْغفِرْ لىِ وَ تَرْحَمْنىِ أَکُن مِّ َ
تَکُونَ مِنَ الْجَاهِلِینَ* قَا َ
الْخَاسِرِین؛ هود ، »47-45/پس از آنکه کار طوفان به پایان رسید و کفار و اشقیاء همه غرق گردیدند ،حضرت نوح در مقام
پرسش برآمد و میخواسته حکمت آنرا بداند این بود که در مقام مناجات با پروردگارش گفت اى پروردگار من ،پسرم از اهل
من بود و وعده تو حق است که به من وعده دادى که اهلم را نجات دهى پس چه حکمتی جلوگیر شد که پسر من هالك
گردید تو حکم کننده ترین تمام حکم کنندگانى و از سوی خدا جوابی به نوح می رسد که او از آن اهلی که من وعده نجات آنها
را به تو دادم نبود او بر غیر دین و ملت تو بود؛ زیرا که عملش غیر صالح بود .خداى تعالى چنین اظهار مینماید که سؤال از
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چیزى که کنه و حقیقت آنرا نمی دانى جهل است .پس از آن ،نوح را موعظه فرموده که دیگر چنین سؤالی نکن؛ زیرا که آن از
عمل مردمان نادان است.
وقتى نوح دید مورد خطاب و عتاب قرار گرفت ،بناى استغاثه گذاشت و به طور خضوع و تذلل طلب عفو کرد و اظهار مینماید
که از روى ندانستن از تو سؤال نمودم و اگر مرا نیامرزى و ترحم ننمایى از زیان کاران میباشم (مجتهده امین1361 ،ش:6 ،
 .)268حضرت نوح در این ادعیه به صورت پرسش و پاسخ با خداوند سخن گفت تا شاید حکمت خدا را درك کند .بعد از طرح
سوال خود ،برای رعایت ادب ،صفت احکم الحامین بودن خدا را یادآوری کرد و در پایان سخن خود نیز دوباره برای رعایت ادب
و تواضع تقاضای آمرزش و رحمت الهی نمود .ایشان در دعای خود به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره کرد و با ندا
«رب» راز و نیاز خود را آغاز نمود .این ادعیه نیز در سوره مکی گنجانده شده است.
 .2-2-1-3دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت ابراهیم (ع)
ى
حضرت ابراهیم این گونه سخن خود را با خداوند شروع میکندَ « :ربَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نخُّْفِى وَ مَا نُ ْعلِنُ وَ مَا یخَّْفَى عَل َ
ع
سمِی ُ
ى الْکِبرَ ِّ إِسْمَاعِیلَ َو إِسْحَاقَ إِنَّ رَبىّ لَ َ
ى الْأَرْضِ َو لَا فىِ السَّمَاءِ* الْحَمْدُ لِلَّ ِه الَّذِى وَهَبَ لىِ عَل َ
اللَّهِ مِن شىَ ٍء ف ِ
الدُّعَاء؛ ابراهیم ،»39-38/همه آنچه را که ما مخفى مىداریم و یا ظاهر مىسازیم تو مىدانى ،زیرا تو آن خدایى هستى که هیچ
چیز نه در زمین و نه در آسمان بر تو پنهان نیست .ابراهیم (ع) در بین دعایش وقتى به یاد نعمت فرزندانش که خدا به او
عنایت کرده است ،مى افتد ناگهان رشته دعا را رها نموده به شکر از خداوند متعال مىپردازد و خدا را بر استجابت دعایش ثنا
مىگوید (طباطبایی1417 ،ق.)77 :12 ،
ایشان در این ادعیه به رابطه انسان با خدا اشاره دارد و از ندا «ربنا و رب» استفاده نموده است .با توجه به آیات بعد مشخص
میشود که حضرت ابراهیم قبل از بیان خواستههای خود ادب و تواضع را رعایت میکند و شروع به تمجید و شکرگزاری از
م رَبُّ ُه
نعمتهای خداوند میپردازد و در پایان نیز صفت سمیع الدعا بودن خداوند را یادآوری میکند .در آیه « َو إِذِ ابْتَلىَ إِ ْبرَاهِ َ
ل عَهْدِى الظَّالِمِین؛ بقره ، »124/حضرت
ل لَا یَنَا ُ
ل َو مِن ُذرِّیَّتىِ َقا َ
س إِمَامًا قَا َ
ل إِنىّ جَاعِلُكَ لِلنَّا ِ
ن قَا َ
بِکلَِّمَاتٍ فَأَ َتمَّهُ َّ
در این گفتگو دو طرفه از خداوند درخواست کرد همان طوری که او را به مقام امامت رساند ذریه او را به این درجه نائل گرداند
که خداوند پاسخ داد این مقام به ظالمان نمیرسد (فیض کاشانی1415 ،ق .)186 :1 ،ایشان در این گفتگو از ندا «رب» استفاده
و به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان اشاره کرد.
ل أَ َو لَمْ تُ ْؤمِن قَالَ بَلىَ َو لَاکِن لِّیَطْمَئنَّ
حىِ الْمَوْتىَ قَا َ
م رَبّ أَرِنىِ کَیْفَ تُ ْ
ل إِبْرَاهِ ُ
حضرت ابراهیم در کریمه « َو إِذْ قَا َ
م اجْعَلْ عَلىَ کلُِّّّ جَبَلٍ مِّنهُّْنَّ جُزْءًا ُثمَّ ادْعُهُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا َو
ن إِلَیْكَ ثُ َّ
ذ أَرْبَعَةً ِّمنَ الطَّیرِّْ فَصُرْهُ َّ
قَلْبىِ قَالَ فَخُ ْ
اعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ َعزِیزٌ حَکِیم؛ بقره»260 /؛ تقاضامیکند که چگونگى زنده شدن مردگان را ببیند ،ولى چون ممکن بود تصور
شود که این سؤال ناشى از شک در خود معاد است ،با سؤال و جواب بعدى روشن شده که حضرت ابراهیم شکى در اصل معاد
ندارد (قرشی1377 ،ش.)492 :1 ،
حضرت کالم خود را با ندا «رب» آغاز نمود .این ادعیه به رابطه انسان با خدا اشاره دارد و خواسته در قالب پرسش و پاسخ
مطرح شد و در آخر سخن خداوند ،صفت عزیز و حکیم بودن خود را به حضرت یادآوری میکند .حضرت ابراهیم در ادعیه خود
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از ندا «رب و ربنا» استفاده کرد .مهمترین ادعیه ایشان شکرگزاری از نعمات خدا بود .نیمی از ادعیه حضرت ابرهیم در سوره
مکی و نیمی از آن در سوره مدنی گنجانده شده است.
 .2-2-1-4دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت ایوب (ع)
حضرت ایوب (ع) در آیه « وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنىّ َمسَّنىَِّ الشَّیْطَانُ بِنُصْبٍ وَ عَذَاب؛* ارْکُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَا
مُغْتَسَلُ بَارِدٌ َو شَرَاب؛ ص ،»41-42/از خداوند مىخواهد که عافیتش دهد و سوء حالى که بدان مبتال شده از او برطرف سازد
و به منظور رعایت تواضع و تذلل درخواست و نیاز خود را ذکر نمىکند ،بلکه تنها از اینکه خدا را به نام" ربى -پروردگارم" صدا
مىزند ،فهمیده مىشود که او را براى حاجتى مىخواند و آیه بعدی حکایت از استجابت دعای او میکند (طباطبایی1417 ،ق،
.)208-210 :17
ت أَرْحَمُ الرَّاحمِِّین؛ انبیا ،»83/بیان می کند که حضرت ایوب (ع) مورد
کریمه «وَ أَیُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّ ُه أَنىّ مَسَّنىِ الضُّرُّ وَ أَن َ
هجوم انواع بالها قرار گرفت ،اموالش همه از دست رفت و اوالدش همه مردند .مرض شدیدى بر بدنش مسلط شد و مدتها او را
رنج مى داد تا آنکه دست به دعا بلند کرد و حال خود را به درگاه خدا شکایت کرد .آیات بعدی حاکی از این میباشد که خداى
تعالى دعایش را مستجاب نمود و از مرض نجاتش داد و اموال و اوالدش را با چیزى اضافهتر به او برگردانید (همان.)314 :14 ،
حضرت ادعیه خود را در قالب رابطه انسان با خدا و با ندا «رب» بیان میکند و دعا حاکی از کمال ادب و تواضع ایشان میباشد
و در سور مکی گنجانده شده است.
 .2-2-1-5دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت یونس (ع)
ك
ت سُبْحَانَ َ
ى الظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَن َ
ن أَن لَّن نَّ ْقدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَى ف ِ
ن إِذ ذَّهَبَ ُمغَضِبًا فَظَ َّ
حضرت یونس در آیه « َو ذَا النُّو ِ
ن الْغَمّ َو کَذَالِكَ نُجِى الْمُؤْمِنِین؛ انبیاء ،»88-87/از خداوند خواست او
جبْنَا لَهُ وَ نجََّّیْنَاهُ مِ َ
إِنىّ کُنتُ مِنَ الظَّلِمِینَ* فَاسْتَ َ
را بیامرزد و خداوند پاسخ داد تو را میآمرزم و مومنین نیایشگر را این گونه میآمرزم (طبرسی1372 ،ش.)96-97 :7 ،
این دعا بر خالف دیگر ادعیه با ندا شروع نشده است چون خداوند آن را از زبان خود بیان کرده است و در قالب رابطه انسان با
خدا و در سوره مکی بیان شده است .حضرت قبل از تقاضای آمرزش ،کالم خود را با ستایش خداوند شروع کرد و در مرحله بعد
به گناه خود اعتراف کرد که این نیز آموزشی برای چگونگی دعا میباشد.
 .2-2-1-6دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت موسی (ع)
ح مِنىِّّ لِسَانًا َفأَرْسِلْهُ َمعِىَ رِدْءًا
ن هُوَ أَفْصَ ُ
ف أَن یَقْتُلُونِ* وَ أَخِى هَرُو ُ
ت مِ ْنهُمْ نَفْسًا فَأَخَا ُ
ل رَبّ إِنىّ قَتَلْ ُ
در آیه «قَا َ
ك بِأَخِیكَ َو نجَّْعَلُ لَکُمَا سُلْطَنًا فَلَا یَصِلُونَ إِلَیْکُمَا بَِّایَاتِنَا
ل سَنَشُدُّ عَضُدَ َ
یُصَدِّقُنىِ إِنىّ أَخَافُ أَن یُکَذِّبُونِ* قَا َ
کمَا الْغَلِبُون؛ قصص ،»35-33/حضرت مو سی از خداوند خواست برادرش هارون که زبانش از او فصیح تر است
أَنتُمَا وَ مَنِ اتَّبَعَ ُ
در امر رسالت همراهیش کند و خداى تعالى فرمود :به زودى تو را به وسیله برادرت هارون تقویت و یارى خواهیم کرد و تسلط
و اقتدار و غلبهاى برایتان قرار خواهیم داد (طباطبایی1417 ،ق.)34-35 :16 ،
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در این گفتگوی دوطرفه حضرت موسی کالم خود را با ندا «رب» آغاز کرد و خواسته خود را در قالب رابطه انسان با خدا مطرح
کرد و خداوند نیز خواستهاش را اجابت کرد.
در آیه « قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نخََّافُ أَن یَفْرُطَ عَلَیْنَا أَوْ أَن یَطْغَى* قَالَ لَا تخََّافَا إِنَّنىِ مَعَکُمَا أَسْمَعُ وَ أَرَی؛ طه،»46-45/
حضرت موسی و هارون از ترس خود نسبت به فرعونیان سخن گفتند و در پاسخ ،خداوند به آنان فرمود من با شما هستم (ابن
عاشور1420 ،ق .)125 :16 ،در این آیات با ندا «ربنا» سخن آغاز شد و در قالب رابطه انسان با خدا مطرح گردید ،ولی خداوند
نیز در آخر سخن خود صفت سمیع و بصیر بودن خود را به آنان یادآوری کرد.
کریمه «قَالَ رَبّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلىَ فَلَنْ أَکُونَ ظَهِیرًا لِّلْمُجْ ِرمِین؛ قصص ،»17/حضرت موسی به خداوند عرضه داشت :به
شکرانه عزتی که به من عنایت کردی هرگز از کافرین پشتیبانی نمیکنم (ابن کثیر دمشقی1419 ،ق.)203 :6 ،
این دعا در قالب رابطه انسان با خدا و انسان با انسان و در سوره مکی و با ندا «رب» بیان شده است و میتوان به استناد این آیه
به اهمیت شکرگزاری در دعا پیبرد .همه ادعیه مربوط به حضرت موسی در سور مکی گنجانده شده است .ایشان در بیان ادعیه
خود از ندا «رب و ربنا» استفاده کرده است.
 .2-2-1-7دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت زکریا (ع)
در آیه «قَالَ رَبّ أَنىَ یَکُونُ لىِ غُلَامٌ وَ قَدْ بَ َلغَنىِ الْکِبَرُ وَ ا ْمرَأَتىِ عَاقِرٌ قَالَ کَذَالِكَ اللَّهُ یَ ْفعَلُ مَا یَشَاءُ* قَالَ رَبِّّ اجْعَل
ح بِالْعَشىِ وَ الْا ْبکَر؛ آل عمران،»41-40 /
لىّ ءَایَ ًة قَالَ ءَایَتُكَ أَلَّا تُکَ ِّلمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ إِلَّا َرمْزًا وَ اذْکُر َّربَّكَ کَثِیرًا وَ سَبِّ ْ
حضرت زکریا با خدای خود در مورد چگونگی فرزندار شدن خود سخن میگوید و خداوند نشانه صاحب فرزند شدن زکریا را
سخن نگفتن وى بیان کرد (طباطبایی1417 ،ق.)177-179 :3 ،
این گفتگو در قالب رابطه انسان با خدا و با ندا «رب» و در سوره مدنی بیان شده است .در آیات چهار تا ده سوره مریم نیز
حضرت زکریا در مورد ا ین موضوع سخن گفته است با این تفاوت که حضرت در این سوره به شرح بیشتری از اوضاع خود
پرداخته است.
ادعیه حضرت زکریا با موضوعیت فرزند آوری و با ندا «رب» در سوره مکی و مدنی گنجانده شده است.
 .2-2-1-8دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت عیسی (ع)
در آیات  116تا  120سوره مائده گفتگوى خداى تعالى با عیسى بن مریم (ع) را بیان میکند و در باره آنچه که نصارا در حق
وى گفتهاند حکایت مى کند ،گویا غرض از نظم و نسق این آیات بیان اعترافاتى است که عیسى (ع) با زبان خود بیان کرده و
وضع زندگى دنیوى خود را حکایت کرده است که حق او نبوده درباره خود ادعایى کند که حقیقت ندارد ،کالم با پرسش
خداوند در مورد توحید شروع میشود و حضرت عیسی نیز بیان میکند که معتقد به یگانگی خداوند میباشد (همان240- :6 ،
.)253
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حضرت کالمش را با ستایش خداوند شروع میکند و در سخنان خود به صفات عزیز ،حکیم و شاهد بودن خداوند اشاره میکند.
این ادعیه رابطه انسان با خدا و انسان با انسان را بیان میکند .خداوند نیز در پایان کالم ،صفت مالک و قادر بودن خود را
یادآوری مینماید .این دعا در سوره مدنی گنجانده شده است.
 .2-2-1-9دعای غیرمستقیم ایجابی حضرت محمد (ص)
در آیه «َ ........و قُل رَّبّ زِدْنىِ عِ ْلمًا؛ طه ،114/خداوند به حضرت محمد (ص) آموزش میدهد که بگو اى پروردگار علم من را
بیفزاى ،یعنى مرا علمى بعد از علمى کرامت فرماى و یا دانش مرا به قرآن و معانى آن زیاد فرما ،یا علم مرا به قصص انبیاء و
منازل ایشان زیاد فرما (حسینی شاه عبدالعظیمی1363 ،ش.)334 :8 ،
در کریمه فوق خداوند برای پیشنهاد دعا از ندا «رب» استفاده کرده و در قالب رابطه انسان با خدا بیان شده است .از آنجایی که
اموزش دعا به انبیا فقط در مورد همین موضوع صورت گرفته است؛ لذا نشانگر اهمیت زیاد علم و دانش در دین اسالم میباشد.
این دعا نیز در سوره مکی گنجانده شده است.
برسی  34آیه فوق حاکی از این است که از میان انبیایی که در قرآن نام آنان ذکر شده است ،فقط نه نفر از آنان (موسی (ع) ،
نوح (ع)  ،ابراهیم (ع)  ،زکریا (ع)  ،آدم (ع)  ،یونس(ع)  ،عیسی (ع) ،ایوب (ع) و محمد (ع)) برای بیان ادعیه خود از روش
غیرمستقیم ایجابی استفاده نمودند.
این انبیاء برای بیان خواستههای خود از ندا «رب و ربنا» استفاده کردند که بیشترین تکرار مربوط به «رب ( 12بار)» و کمترین
آن «ربنا (3بار)» بود .بیشترین ادعیه مربوط به حضرت زکریا که  9آیه مربوط به دعای ایشان بود .بیشترین دعا در سوره مریم
بیان شده است و کمترین دعا مربوط به حضرت محمد با یک دعا میباشد؛ ولی از حیث اهمیت ،مهمترین دعا به حساب میآید
؛ زیرا خداوند به او پیشنهاد کرد که دعای فزونی علم را در دعاهای خود بگنجاند و برای انبیاء دیگر آموزشی در نظر نگرفته بود
که این میتواند اشارهای به مقام واالی حضرت محمد (ص) در نزد خداوند باشد.
در این روش از دعا که در قالب گفت و گوی دو طرفه بود ،دعاها بیشتر در قالب رابطه انسان با خدا مطرح شد و انبیاء مسائل
شخصی خود را بیان نمودند و کمتر به مسائل قوم خود پرداختند .بیشترین موضوع خواسته شده ،طلب غفران برای خود انبیاء
می باشد .در میان ادعیه بررسی شده دعای حضرت عیسی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا حضرت عیسی برای اعتراف به
عقیده یکتاپرستی خود ،کالمش را با ستایش الهی شروع کرد و صفات عزیز ،حکیم و شاهد بودن خداوند را بیان نمود و خداوند
نیز صفت مالک و قادر بودن خود را به حضرت یادآوری کرد .ادعیه های بررسی شده در شش سوره مکی و سه سوره مدنی بیان
شده است.
 .2-2-2دعا غیر مستقیم سلبی
در این بخش از ادعیه ،انبیاء می کوشند تا وضعیت نگران کننده قوم خویش را به تصویر بکشند و یا از خداوند میخواهند که
رحمت خود را شامل گروهی از مردم نکند .در ذیل به شرح آن میپردازیم:
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 .2-2-2-1دعای غیرمستقیم سلبی حضرت نوح (ع)
در آیات پنج تا  28سوره نوح ،حضرت زبان به گالیه گشود و از بدرفتاری قوم خود در نپذیرفتن رسالتش سخن گفت .حضرت
نوح دعا کرد که خداوند ظالمان را هالك و کافران را بر روی زمین باقی نگذارد؛ زیرا وجودشان باعث گمراهی دیگران میشود
(ابن عاشور1420 ،ق.)179-199 :29 ،
در این ادعیه که جز سور مکی میباشد حضرت از ندا «رب» استفاده نموده و در آن به رابطه انسان با خدا و انسان با انسان
اشاره کرده است .حضرت در ادعیه خود اول آمرزش و مغفرت پیروان خود را مطرح و در پایان هالکت ظالمان را از خداوند
درخواست کرد که این هم نشانی بر عطوفت و مهربانی و صبر و شکیبایی انبیاء در امر رسالت میباشد .در مقایسه ادعیه غیر
مستقیم ایجابی و سلبی تعداد ادعیه سلبی کمتر بوده است.
نتیجه گیری
دعا از یک سو تعلیم است و از سوی دیگر تربیت نفس و آماده سازی روان برای پذیرش خوبیها و زیباییهای هستی و حیات.
نیایشها و خواسته های پیامبران بر سرنوشت بشر تاثیر گذار است و تصویرهای واقع بینانهای از زندگی و هدف و نیازهای آنان
را به ما نشان میدهد .این نشان از هدایتی است که آنان در بستر ایمان و خردورزی خویش بدان دست یافتهاند .دعا از ریشه (د
ع و) به معنای یاری خواستن ،خواندن ،به سوی غیر متمایل شدن میباشد .بسیاری از اهل لغت گفتهاند «صاله» به معنای دعا
و تبریک و تمجید است؛ اما به معنای نماز نیز آمده است که در اصل نوع خاصی از دعاست .معناهای مختلف از دعا ،جملگی
طلب کردن چیزی از خدا مراد میباشد؛ یعنی قرار گرفتن موجودی حقیر و ناتوان در مقابل وجودی تام و تمام و کمال مطلق،
به منظور درخواست نیازهایی که خود قادر به تامین آنها نیست .عنایت انبیاء (ع) به دعا و اصرار بر آن در همه حال ،جایگاه
دعا را نشان می دهد .وقتی دعوتگران به معنویت ،خود این اندازه به دعا میپردازند و از آن مدد میطلبند ،سزاوار است که در
مفهوم و گستره پیامدهای معنوی نیایش ،تامل بیشتری داشته باشیم؛ چرا که پیامبران به دلیل نزدیک بودن به منبع الیزال
وحی ،این بصیرت را به دست آوردهاند که دعا در میان اسباب تقرب و تکامل ،جایگاهی ویژه دارد .پرسش اساسی در این
تحقیق این است که پیامبران در قرآن در ادعیه خود چه خواستههایی را از خدا داشتهاند؟ تفاوتها وشباهتهای این ادعیه
درچیست؟ .بررسی  97آیه از قرآن که با موضوع ادعیه پیامبران بیان شده است حاکی از این میباشد که:
از میان  25انبیایی که نام آنان در قرآن بیان شده است ،فقط ادعیه حضرت آدم (ع) ،حضرت نوح (ع) ،حضرت ابراهیم (ع)،
حضرت سلیمان (ع) ،حضرت شعیب (ع) ،حضرت ایوب (ع) ،حضرت یونس (ع)،حضرت یوسف (ع) ،حضرت موسی (ع) ،حضرت
زکریا (ع) ،حضرت عیسی (ع) ،حضرت محمد (ص) بیان شده است .انبیاء برای بیان ادعیه خود از روش مستقیم و غیر مستقیم
و به صورت ایجابی و سلبی استفاده نمودند .ایشان ادعیه خود را بیشتر در قالب ادعیه مستقیم ایجابی ( 43آیه) و ادعیه غیر
مستقیم ایجابی ( 34آیه) بیان کردهاند و کمتر از روش سلبی برای بیان خواستههای خود استفاده نمودند که این حاکی از صبر
و عطوفت انبیاء میباشد و گویای این مطلب است که انبیاء طلب آمرزش برای قوم خود را بیشتر از طلب هالکت آنان از خداوند
درخواست کردهاند .بیشترین درخواست در ادعیه مستقیم ایجابی ،طلب غفران و هدایت برای خود انبیاء و دیگران؛ در ادعیه
مستقیم سلبی ،طلب هالکت کسانی که دعوت حق را نمیپذیرند؛ در ادعیه غیر مستقیم ایجابی ،طلب غفران و هدایت برای
خود انبیاء؛ در ادعیه غیر مستقیم سلبی ،گالیه از قوم خود و طلب هالکت آنان میباشد .در میان انبیاء فقط حضرت نوح از همه
روشها (مستقیم ایجابی و سلبی و غیر مستقیم ایجابی و سلبی) برای بیان خواستههای خود استفاده کرده است .انبیا برای
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بیان ادعیه خود بیشتر از ندا «رب» استفاده کرده اند .سوره نوح بیشترین ادعیه قرآنی انبیاء را در خود جای داده است .حضرت
نوح و حضرت موسی در میان انبیاء بیشترین ادعیه را در قرآن به خود اختصاص دادهاند .طلب غفران و هدایت موضوعی بود که
در همه ادعیه تکرار شده است .رعایت ادب و تواضع در ادعیه تمامی انبیاء دیده میشود که این نشان از اهمیت بحث هدایت و
ادب در برابر مقام خداوند میباشد .بر خی از انبیاء مانند حضرت ایوب ،حضرت عیسی ،حضرت موسی ،حضرت یوسف و حضرت
ابراهیم در دعاهای خود به برخی از خصوصیات الهی مانند غفور ،سمیع ،علیم و ...اشاره کردند .حضرت سلیمان ،حضرت ابراهیم
و حضرت موسی در ادعیه خود به بحث شکر از نعمات الهی نیز اشاره داشتهاند .حضرت ابراهیم تنها پیامبری بود که در ادعیه
خود برای حضرت محمد دعا نمود و قبل از بیان خواسته خود به ستایش الهی پرداخت .که همه این موارد میتواند آموزشی
برای همگان باشد که ادعیه خود را به زیباترین روش از خداوند منان درخواست نمایند .حضرت عیسی تنها کسی بود که در
ا دعیه خود نوآوری داشت و در زمانی که مائده آسمانی بر آنان نازل شد ،از خداوند درخواست کرد که آن روز را به عنوان روز
عید قوم خود انتخاب کند .تنها دعایی که خداوند آن را به انبیاء آموزش داد مربوط به حضرت محمد (ص) است و آن تقاضای
فزونی علم بود که نشان از اهمیت جایگاه علم و آگاهی میباشد و حاکی از مقام واالی حضرت محمد (ص) در نزد خداوند می-
باشد؛ زیرا خداوند به بقیه انبیا آموزشی برای بیان خواستههای خود نداده بود .حضرت ابراهیم و حضرت نوح در ادعیه خود برای
برای پدر ،مادر و خانواده خود دعا کردند که این نشان از ارتباط تنگاتنگ دعا و خانواده میباشد .این طیف از ادعیه که بر زبان
پیامبران جاری میشود ،مخاطب را به روابط حسنه با نزدیکان تشویق میکند و زمینه آشنایی با وظایف در قبال خانواده
رافراهم می آورد و همچنین این دو پیامبر برای آیندگان نیز دعا نمودند این امر حاکی از آن است که انبیاء تنها به گذشتگان و
مغفرت طلبی آنان بسنده نمیکنند ،بلکه روزگارانی را که در پیش است نیز مورد توجه قرار دادهاند که این نشان از آینده نگری
ایشان میباشد .تعداد درخواست های شخصی پیامبران بیشتر از درخواست برای دیگران بوده است .حضرت سلیمان ،حضرت
زکریا  ،حضرت یوسف ،حضرت ایوب و حضرت یونس از جمله پیامبرانی بودند که در ادعیه خود فقط برای خود دعا نمودند و
هیچ درخواستی برای اطرافیان خود نداشتند که موضوع مشترك همه آنان طلب آمرزش و هدایت میباشد به غیر از حضرت
زکریا که فقط در مورد اینکه صاحب فرزندی شود با خداون د سخن گفت .همه سوری که ادعیه پیامبران در آن بیان شده است
جزو سور مکی می باشد به غیر از سوره بقره ،آل عمران و مائده که ادعیه حضرت عیسی ،حضرت زکریا و حضرت ابراهیم در آن
گنجانده شده است.
منابع
القرآن الکریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی
.1ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ( 1419ق) ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،دار الکتب العلمیة ،اول.
.2ابن عاشور  ،محمد بن طاهر (1420ق ) ،التحریر و التنویر ،اول ،بیروت ،موسسه التاریخ.
.3ابن منظور ،ابو الفضل جمال الدین محمد بن مکرم (1414ق ) ،لسان العرب ،سوم ،بیروت ،دار الفکر للطباعة و النشر و
التوزیع.
.4ابوالفتوح رازى ،حسین بن على (1408ق) ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن ،اول ،مشهد ،آستان قدس رضوى.
.5اصفهانى ،حسین بن محمد راغب (1412ق) ،مفردات ألفاظ القرآن ،اول ،بیروت ،دار العلم.
.6امین ،نصرت بیگم (1361ش) ،مخزن العرفان در علوم قرآن ،تهران ،نهضت زنان مسلمان.
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.7بحرانى ،هاشم بن سلیمان (1416ق ) ،البرهان فى تفسیر القرآن ،تهران ،بنیاد بعثت.
.8حسینی شاه عبدالعظیمی ،حسین بن احمد (1362ش) ،تفسیر اثنا عشری ،اول،تهران ،انتشارات میقات.
 .9حسینی دشتی ،سید مصطفی (1379ش) ،معارف و معاریف ،تهران ،موسسه فرهنگی آرایه.
 .10زبیدى واسطى  ،حنفى محب الدین ،سید محمد مرتضى حسینى (1414ق) ،تاج العروس من جواهر القاموس ،اول ،بیروت،
دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع.
.11زمخشرى ،محمود بن عمر(1407ق) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل و عیون األقاویل فى وجوه التأویل ،سوم ،بیروت،
دار الکتاب العربی.
 .12دهخدا ،علی اکبر(بیتا) ،لغت نامه دهخدا ،تهران ،چاپ سیروس.
.13طباطبایى ،سید محمد حسین (1417ق) ،المیزان فى تفسیر القرآن ،پنجم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى جامعهى مدرسین
حوزه علمیه قم.
.14طبرسى ،فضل بن حسن (1372ش) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،سوم ،تهران ،ناصر خسرو.
1392( ..........................................15ش) ،مکارم االخالق ،تحقیق محمد حسین اعلمی ،ششم ،تهران ،موسسه اعلمی.
.16طبرانی ،سلیمان بن احمد (2008م) ،التفسیر الکبیر ،اول ،اردن ،دارالکتاب الثقافی.
.17طبرى ،ابو جعفر محمد بن جریر (1412ق) ،جامع البیان فى تفسیر القرآن ،اول ،بیروت ،دار المعرفه.
.18طریحى ،فخر الدین ( 1416ق ) ،مجمع البحرین ،سوم،تهران ،کتابفروشى مرتضوى.
 .19عسکری ،ابوهالل (1412ق) ،الفرق اللغویه ،اول،قم ،موسسه نشر اسالمی.
.20کلینی ،محمدبن یعقوب (1388ق) ،اصول کافی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران.
.21فراهیدى ،خلیل بن احمد (1410ق)،کتاب العین ،دوم ،قم ،نشر هجرت.
.22فیض کاشانی ،مال محسن (1383ش) ،محجه البیضاء فی تهذیب االحیاء ،تصحیح علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات
اسالمی.
1415( ............................................ .23ق) ،تفسیر الصافى ،دوم ،تهران ،انتشارات الصدر.
.24قرشی بنابی ،علی اکبر (1375ش) ،تفسیر احسن الحدیث ،دوم ،تهران ،بنیاد بعثت.
.25قمی ،علی بن ابراهیم (1363ش) ،تفسیر القمی ،سوم ،قم ،مؤسسه دار الکتاب.
.26مغنیه ،محمدجواد (1424ق) ،التفسیر الکشاف ،سوم ،قم ،دار الکتاب اإلسالمی.
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