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  ریمـفرهنگ نیایش در قرآن ک
  

یـانِ خطـاب    دار ب   آیات بـسیاري از قـرآن کـریم، عهـده         
بنــدگان بــه بــاري تعــالی یــا گفتگــوي قــشرهاي مختلــف 

ــا اوســت  ــردم ب ــن. م ــو و   ای ــی از گفتگ ــات، روایت ــه آی گون
هـاي    خطـاب . ي بنـدگان و خداونـد اسـت         ارتباط دو سـویه   

بنــدگان بــه خــدا در قــرآن کــه اصــطالحاً دعــا یــا نیــایش 
  :شود به اعتبار پاسخ بر سه نوع است نامیده می
یی دوسـویه یعنـی همـراه بـا پاسـخ          گاه گفتگـو  )    الف
  :است مانند

 øŒÎ) uρ tΑ$s% ÞΟ↵Ïδ≡ t�ö/ Î) Éb>u‘ ‘ÏΡÍ‘ r& y# ø‹Ÿ2 Ç‘ós è? 
4’ tA öθ yϑø9$# ( tΑ$ s% öΝ s9uρ r& ÏΒ÷σè? ( tΑ$ s% 4’ n? t/ Å3≈ s9uρ 

£ Í≥yϑôÜuŠÏj9 É<ù=s% ( tΑ$ s% õ‹ã‚ sù Zπ yèt/ ö‘ r& z ÏiΒ Î�ö� ©Ü9$# 
£ èδ÷�ÝÇ sù y7 ø‹s9Î) ¢Ο èO ö≅ yèô_ $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 9≅ t6 y_ £ åκ÷]ÏiΒ 

#[÷“ã_ ¢Ο èO £ßγãã÷Š$# y7 oΨ� Ï?ù'tƒ $ \Š÷èy™ 4 öΝ n=÷æ$#uρ ¨βr& ©!$# 
î“ƒ Í•tã ×Λ Å3ym 〈  )260 - بقره( 

هـا    در مواردي نیز فقـط بـه اجابـت ایـن نیـایش            )    ب
  :مستقیم ـ اشاره شده است، مانند ـ مستقیم یا غیر

Éb> u‘ ó=yδ ’Í< zÏΒ t ÅsÎ=≈ ¢Á9$#  〈)100 -الصافات( 

šUθ •ƒ r&uρ  øŒÎ) 3“ yŠ$ tΡ ÿ…çµ −/ u‘ ’ ÎoΤr& zÍ_ ¡¡ tΒ •�‘Ø9$# 
|MΡr&uρ ãΝ ym ö‘r& šÏΗ¿q≡ §�9$# ∩∇⊂∪   $ uΖ ö6 yf tGó™$$ sù …çµ s9 

$ oΨ øÿt± s3sù $ tΒ Ïµ Î/  ÏΒ 9h�àÊ ( çµ≈ oΨ ÷� s?#uuρ …ã&s#÷δr& 
Ν ßγn=÷VÏΒuρ óΟ ßγyè̈Β Zπ tΗôq y‘ ôÏiΒ $ tΡÏ‰Ψ Ïã 3“ t�ò2ÏŒuρ 

tÏ‰ Î7≈ yèù=Ï9 ∩∇⊆∪ 〈 )84 و83 – االنبیاء( 

ــاب )    ج ــن خط ــز ای ــاهی نی ــدون   گ ــسکوت و ب ــا م ه
  :اند، مانند پاسخ عنوان شده

 tΑ$ s% Éb>u‘ ö�Ïÿøî$# ’ Í< ó= yδuρ ’ Í< % Z3ù=ãΒ �ω Èö t7.⊥tƒ 
7‰ tnL{ .ÏiΒ ü“ Ï‰ ÷èt/ ( y7 ¨ΡÎ) |MΡr& Ü>$ ¨δuθ ø9$#  〈  )ص-

35(  
در واقع  وت خداوند نیزالبته نباید نادیده انگاشت که سک

اند چون خداوند به  که برخی گفته نوعی پاسخ است، چنان
’ þ: بندگانش امر فرموده که ÎΤθ ãã÷Š$# ó= Éf tGó™r& ö/ä3s9 〈  

ي اوســت و معقـول نیــست کــه دعــاي   اسـتجابت وعــده 
از ایــن رو ســکوت او . مــستجابی را در قــرآن ذکــر کنــد غیــر

  .دلیل بر استجابت است
ــز اگــر مخاطــب     در مکالمــات  ــسانی نی و محــاورات ان

ــی    ــر بــی ســخنی و ب ــد حمــل ب ــار کن گــاهی ســکوت اختی
افــزون بــر ایــن، حــضور آدمــی در . پاســخی او نخواهــد شــد

هــا و نیازهــایش، اگرچــه  محــضر بزرگــی و بــازگویی کاســتی
  .ي صرف باشد نیز مغتنم خواهد بود گوینده

ها دعاهاي     از سوي دیگر، باید توجه داشت که انسان
هایی فطري دارند، یعنی به هنگام بروز  و درخواست غریزي

سختی و مشکالت به زبان فطرت از پروردگار خود حاجت 
  :خواهند طلبند و کمک می می

 #sŒÎ) uρ  ¡§tΒ z≈ |¡ΣM}$# @�àÑ $tã yŠ …çµ −/ u‘ $·7� ÏΖãΒ 
Ïµ ø‹ s9Î) §Ν èO #sŒÎ) …çµ s9§θ yz Zπ yϑ ÷èÏΡ çµ ÷ΖÏiΒ zÅ¤tΡ $tΒ tβ% x. 

(#þθ ãã ô‰tƒ Ïµ ø‹ s9Î) ÏΒ ã≅ö7 s% Ÿ≅yèy_uρ ¬! #YŠ#y‰Ρr& 
¨≅ÅÒ ã‹ Ïj9 tã Ï& Î#‹ Î7 y™ 4 ö≅è% ôì−G yϑ s? x8 Í�øÿä3 Î/ ¸ξ‹Î=s% ( 

y7̈ΡÎ) ôÏΒ É=≈ ptõ¾ r& Í‘$̈Ζ9$#  〈)8 - زمر(    
ایـــــن نیـــــاز 
فطـــري نبایـــد بـــا 
گفتگو اشـتباه شـود،     
ــري   ــرا گفتگــو ام زی
اختیــاري و انتخــابی 
اســــت  و شــــکل 
ارتقـــــا یافتـــــه و 

ي دعـــاي   بالنـــده
ــی   ــري و طبعـ فطـ

ي ایـن     رابطـه . است
دو عمــــــــــوم و 
ــق   ــصوص مطلـ خـ
ــه تطــابق و  اســت ن

ــل ــامبران . تماثـ پیـ
ایــن نیــاز فطــري را 
ــرورش داده و در  پــ

خطـاب و گفتگوهـاي بنـدگان بـا     . انـد  گفتگو متجلـی سـاخته    
آغـاز شـده و مـوارد    » ربنـا «و » رب«خداوند غالبـاً بـا الفـاظ        

ــا تعبیــر  بــه کــار رفتــه » ســبحانک«و » اللهــم«معــدودي ب
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ــت ــدون    . اس ــد ب ــه خداون ــدگان ب ــاب بن ــز خط ــاهی نی گ
اســت، یکــی » ...رب، ربنــا و«اســتفاده از الفــاظ تــشریفاتی 

از زیباترین این نـوع خطـاب آدمیـان بـه خداونـد در سـوره               
در ایـن سـوره کـه سراسـر گفتگـوي بنـده بـا               . حمد اسـت  

خداســت، آدمیــان بــدون هــیچ تــشریفاتی از خداونــد       
  .»اهدنا الصراط المستقیم« است می کنند که درخو
ــاره  ــاب در پ ــاب   اي از خط ــزار خط ــه در آن اب ــایی ک ه

ــا و ( ــه ...) رب، ربن ــار رفت ــه ک ــاظ،   ب ــن الف ــس از ای ــد، پ ان
ــن خطــاب. ســاختار امــر و نهــی آمــده اســت  ــاً  ای هــا غالب
گــاه نیــز پــس از ابــزار . حامــل درخواســت و مطالبــه اســت

ا انــشایی اســتفهامی آمــده هــاي اخبــاري یــ خطـاب، جملــه 
است، این چنـین عبـاراتی نیـز گـاه بـه معنـاي درخواسـت                

  . و مطالبه است
ــرآن،    ــایی ق ــات دع ــارات و آی ــق عب ــا بررســی دقی   ب

ــی ــت م ــوان گف ــه: ت ــه هم ــتی و  ي ادعی ــی درخواس ي قرآن
هـاي قرآنـی از حیـث محتـوا           آمیـز نیـست و نیـایش        مطالبه

اقـراري  ) نـه ب  درخواسـتی و مطالبا   ) الـف : انـد   بر سه قـسم   
  آمیز و معترضانه شِکْوه) و معترفانه ج

  هاي درخواستی و مطالبانه نیایش
هـــاي  ي قرآنـــی، نیـــایش    بیـــشترین نـــوع ادعیـــه

هـا ـ جـز در     ایـن درخواسـت  . درخواستی و مطالبانـه اسـت  
مواردي انـدك ـ از سـوي فـرد یـا گروهـی شـناخته شـده         

  .استآمده است و موضوع آنها نیز غالباً غیر مادي 
ي بقـره، قـرآن ضــمن اشـاره بـه دو گــروه         در سـوره 

نیایشگر، کـسانی را کـه فقـط درخواسـتی دنیـایی و مـادي           
دارنـد مـورد نقـد و طعــن قـرار داده، از گروهـی کـه بــراي       
دنیا و آخـرت دعـایی کمـال جویانـه دارنـد بـه نیکـی یـاد                  

شـان بـشارت    منـدي از اعمـال   کنـد و آنـان را بـه بهـره         می
  :دهد می

 #sŒÎ*sù Ο çGøŠŸÒ s% öΝà6s3Å¡≈ oΨ ¨Β (#ρ ã�à2øŒ$$ sù ©!$# 
ö/ä.Ì�ø.É‹ x. öΝ à2u!$ t/#u ÷ρ r& £‰ x©r& #\�ò2ÏŒ 3 š∅ Ïϑsù 

Ä¨$ ¨Ψ9$#  tΒ ãΑθ à)tƒ !$ oΨ−/ u‘ $ oΨ Ï?#u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# $ tΒuρ …ã&s! 
†Îû Íοt�Åz Fψ$# ôÏΒ 9,≈ n=yz ∩⊄⊃⊃∪   Ο ßγ÷Ψ ÏΒuρ  ¨Β ãΑθ à)tƒ 
!$ oΨ −/u‘ $ oΨ Ï?#u ’ Îû $ u‹÷Ρ‘‰9$# Zπ uΖ |¡ ym ’ Îû uρ Íοt�Åz Fψ$# Zπ uΖ |¡ ym 
$ oΨ Ï% uρ z>#x‹ tã Í‘$̈Ζ9$# ∩⊄⊃⊇∪   y7 Í×̄≈ s9'ρ é& óΟ ßγs9 Ò=ŠÅÁ tΡ 
$ £ϑÏiΒ (#θ ç7|¡ x. 4 ª!$#uρ ßìƒÎ�|  É>$|¡ Ïtø:$# ∩⊄⊃⊄∪ 〈)بقره(   

ــا  گمــان نیازهــا و خــواهش بــی هــاي انــسان، متناســب ب
ــت  ــود اوس ــراخ وج ــی و ف ــته. تنگ ــوب خواس ــا و مطل ــا،  ه ه

هـا متعـالی اسـت،     هـر چـه خواسـت   . ي شخصیت افرادند  آینه
هـا، بازتـاب      علـو و دنـو خواسـت      ! تـر   کننده متعـالی    درخواست
  .   هاي عالی و دانی است شاکله

گویــا بــر در . اب اســتبــسیاري تــصورشان از دعــا ناصــو
ــرده    ــت ک ــاالیی درخواس ــه و ک ــانی رفت ــی   دک ــد و وجه ان

لـذا  . انـد   پرداخته و تحویل کاالي خـود را بـه انتظـار نشـسته            
چـه کـاالي مـورد نظـر خـویش را تحویـل نگیرنـد، یـا                 چنان

  .دیر دریافت کنند، مأیوس و اندوهگین خواهند شد
انتظار این گـروه آن اسـت کـه بـه محـض درخواسـت از            

گرایانـه   اینـان نگرشـی معاملـه   . شـان وصـول شـود    ا، طلب خد
شــان،  بــه دعــا دارنــد و عــدم وصــول بــه مطلــوب و حاجــت

ــا   ــا ن ــدا ی ــکایت از خ ــه ش ــان را ب ــوق   آن ــود س ــدي از خ امی
ایـن نگـرش از جهـاتی نادرسـت اسـت زیـرا دعـا،               . دهـد   می

سخن گفـتن بـا خداسـت کـه در آن، نفـسِ گفتگـو و ایجـاد                 
ــا پروردگــار مطلــ ــد ارتبــاط ب وب و نــوعی ســود اســت و نبای

  .اي دیگر دل بست انتظار سود دیگري داشت و به بهره
ــت      ــا طریقی ــوب، دع ــم مطل ــت و ه ــب اس ــا طل    دع

ت و    کــه خــود ـ فــی   صــرف نیــست بــل نفــسه ـ موضــوعی

ــه  ــو و معارف ــت،  اصــالت دارد و نفــس گفتگ ــه در دعاس اي ک
  .مطلوب و معتبر است

ــیش از      ــاء ب ــات انبی ــه مناج ــت ک ــدیهی اس ــب و ب طل
جـا کـه طلبـی را         درخواست، گفتگوي بـا خداونـد اسـت و آن         

ــت      ــادي و در جه ــر م ــتی غی ــاً درخواس ــت، غالب ــامل اس ش
  .باشد اهدافشان می

گفتنی است مطالبات و حاجاتی که از سوي بندگان، در   
قرآن طرح شده، گاه مطالباتی اخالقی و اعتقادي است، اگر 

اقب آن در  عوها دنیاست نتیجه و چه ظرف این درخواست
  : مانندآخرت پدیدار خواهد شد، 

šÏ%©!$#uρ  tβθ ä9θà)tƒ $ uΖ −/u‘ ô∃ Î�ñÀ $# $ ¨Ψ tã 
z>#x‹ tã tΛ© yγy_ ( �χÎ) $ yγt/#x‹ tã tβ% x. $ ·Β#t�xî  

دعا طلب است و هم مطلوب، دعا طریقیت 
نفسه ـ موضوعیت  که خود ـ فی صرف نیست بل

اي که  و اصالت دارد و نفس گفتگو و معارفه
  .است، مطلوب و معتبر استدر دع
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’ #$ Éb>§‘ ö�Ïÿøî ،)65 - الفرقان(〉 Í< £“ t$Î!≡ uθ Ï9uρ yϑÏ9uρ 
Ÿ≅ yz yŠ š_ÉL øŠt/ $ YΖ ÏΒ÷σãΒ tÏΖ ÏΒ÷σßϑù=Ï9uρ ÏM≈ oΨÏΒ÷σßϑø9$#uρ 

Ÿωuρ ÏŠÌ“s? tÏΗÍ>≈ ©à9$# �ωÎ) #I‘$ t7s?  〈 )و گاه ،)28 - نوح 
مطالباتی است که موضوع و ظرف تحقق آن دنیاست ، 

  :مانند
 š�Ï9$ uΖ èδ $ tãyŠ $ −ƒÌ�Ÿ2y— …çµ −/ u‘ ( tΑ$s% Éb>u‘ 
ó= yδ ’ Í< ÏΒ š�Ρà$©! Zπ−ƒ Íh‘ èŒ ºπ t7Íh‹sÛ ( š�̈ΡÎ) ßì‹Ïÿ xœ 

Ï!$ tã‘$!$#   〈)38 - عمرانآل(  
  هاي معترفانهنیایش

ــایش  ــشی از نی ــوده، و     بخ ــه نب ــی مطالبان ــاي قرآن ه
ــه ــی دارد جنب ــادر و  . ي اعتراف ــد ق ــر خداون ــراف در براب اعت

عـالم ـ بـه دور از نگـاه آدمیـان ـ سـبب آرامـش و تـسلی          
ــران    ــسان، حــس جب ــت و در ان ــذیري خطــا را   روح اس پ

ي روح و درون آدمــی  کنــد؛ یعنــی هــم تخلیــه ایجــاد مــی
اعتـراف بـه گناهـان، نـواقص و     ! ي آن و هـم تحلیـه  اسـت  
هــا ـ اگــر چــه در حــضور دیگــران گــاهی عامــل     کاســتی
هـا و ذلـت نفـس آدمـی اسـت ـ در مقابـل         ي کـژي  اشاعه

کـه    خداوند نه تنها فزونـی صـداقت و شـجاعت اسـت بـل             
  .اظهار نوعی حقارت مثبت است

ــرار      انـــسان وقتـــی در مقابـــل خـــداي بـــزرگ قـ
کنـد، ایـن       خـود را بـاور و تـصدیق مـی          گیرد و حقـارت     می

کـه حقـارتی ممـدوح و     حقارت نه تنهـا مـذموم نیـست بـل        
ایـن حقـارت    . اسـت ) خـود (بینـی بـه     به معناي القـاي واقـع     

حقیقتـی کـه    . کنـد   انسان را بـه حقیقـت خـود متوجـه مـی           
اعتـراف در   . او محدود اسـت و حـق سرکـشی نـدارد          : بداند

ــار     ــت و اظه ــا کرام ــزرگ و ب ــداي ب ــل خ ــدگی و مقاب بن
گـاه  . کوچکی در پیـشگاه او، منجـر بـه رشـد آدمـی اسـت              

ــودگی    ــان و آل ــان گناه ــات، بی ــن اعتراف ــسان   ای ــاي ان ه

از ایـن رو  . نیست و بـرعکس، القـاي اقـاریري سـازنده اسـت         
بیـان گناهـان،    ) الـف : اعتراف سازنده و مـؤثر دو گونـه اسـت         

هــا و قــصورات از ســر صــدق و خجلــت در محــضر   کاســتی
  :دخداوند، مانن
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ي پــس   کـه بعـضاً پیونـد مبــارکی بـا توبـه دارد؛ و توبـه      
از گناه؛ گرچـه کـاري بـس دشـوار و افتـادن در دام خجلتـی                 

 نعمتـی اسـت عظـیم و    سوز اسـت، پذیرفتـه شـدن آن        هستی
تلقــین و ) ب! ارزد هــا مــی ي خجلــت دریــاوش کــه بــه همــه

القاي اقـاریري سـازنده و مثبـت بـه روح و نفـس آدمـی کـه             
باعث تعالی و رشـد آن اسـت و در حکـم سـخن دل بـا خـدا           

  :گفتن و ایجاد مراوده و ارتباط با اوست، مانند
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  هاي شِکْوه آمیز نیایش
هـا ـ کـه شـمار آنهـا بـه مراتـب         در این گونـه نیـایش     

ــایش  ــایر نی ــر از س ــکوه     کمت ــدگان ش ــاً بن ــت ـ غالب ي  هاس
هـا،    شـماري از ایـن نیـایش      . انـد   دیگران را نزد خداونـد بـرده      
ري -، ذکــر آنهــا در قــرآن هــشدانــوعی اتمــام حجــت بــوده
  :براي سایرین است، مانند
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ــیم،   ــا خــدایی کــه حل از دیگــر ســو گالیــه و رازگــویی ب
بخـشِ نهـادِ نـاآرام و دردمنـد بـشر            سمیع و علـیم اسـت آرام      

  .تاس
نیـایش اگرچـه بیـان مطالبـات      : فرجامین سخن ایـن کـه     

ــسان   ــکایات ان ــات و ش ــدي    و اعتراف ــشگاه خداون ــا در پی ه
آویـزي بـراي رسـیدن بـه      است، امـا در واقـع بهانـه و دسـت        

لـذا  . و معارفـه بـا خداونـد اسـت       واسـطه   گفتگـوي بـی   مقام  
بخـشد و جـانش را        نیل به چنین مقـامی انـسان را ارتقـا مـی           

و افـق دیـدش را   . کنـد  ت دریـاوش خداونـد مـی      لبریز از رحم  
سـازد کـه دیگـر هنگـام نیـایش بـرآوردن              چنان گسترده مـی   

نیازهـــاي کوچـــک و انـــدك دنیـــایی را منظـــور و هـــدف 
ــا   نمــی انگــارد و مــرادش از دعــا وصــال اســت و همــدمی ب

  :حضرت دوست
ــی   ــال مـ ــافظ وصـ ـــا  حـ ـــد از ره دعـ   طلبـ

ــن    ــستجاب ک ــسته دالن م ــاي خ ــا رب دع   ی
  

نیـایش اگرچـه بیـان      : فرجامین سخن این که   
هـا در     مطالبات و اعترافـات و شـکایات انـسان        

پیشگاه خداوندي است، امـا در واقـع بهانـه و           
آویزي براي رسیدن بـه مقـام گفتگـوي      دست

لذا نیل بـه  . واسطه و معارفه با خداوند است  بی
و جـانش   بخشد    چنین مقامی انسان را ارتقا می     

 .کند را لبریز از رحمت دریاوش خداوند می
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