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Educational Components of Supplication using Semantics based 

on Syntagmatic Relation and their Impacts on Spiritual Health 
ARTICLE INFO  ABSTRACT 

Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The concept of supplication is one of the basic 

elements of spiritual education and one of the moral concepts 

in the Holy Quran. The present study seeks to find out what 

semantic components supplication has according to the 

syntagmatic relation and also what it has to do with spiritual 

health. 

Materials and Methods: The present study has been done 

using library-citation method and qualitative analysis in the 

form of  (descriptive-analytical) content analysis and semantic 

analysis focusing on syntagmatic relation. 

Findings: The quality of supplication and its underlying 

factors provide a complete package to improve spiritual health 

and the desired perfection so that in severe critical situations, 

human beings do not undergo anxiety, stress, physical, mental 

and social diseases. At this point a person's spiritual dimension 

dominates other dimensions and makes suffering meaningful 

so that the person reaches the desirable life offered by the 

Qur'an. 

Conclusion: The results of the research indicate when it comes 

that this word is in association with the Arabic words (Azab), 

(Zara), (Basa), (Estekanat), All these four concepts are 

considered to be an introduction that come before 

supplication. There's also another syntagmatic relation, 

(Khofie) Which represents secrecy in prayer. It can be used to 

best explain the meaning of syntagmatic relations and (Khefie)  

would be another word for syntagmatic relations which means 

"fear" that can be a ground for supplication. It also indicates 

the quality of supplication. Ultimately, all these components 

will have a direct impact on a person's spiritual health and can 

direct a person to the desired objective the holy Quran 

recommends. 
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ر ب یتضرّع با کاربست معناشناس یتیترب یهامؤلفه

 یآن بر سالمت معنو ریو تأث هانیهمنش تیمحور

 
 1نژاد عمران یروح اهلل محمدعل

 ،)ره(یدانشگاه عالمه طباطبائ، ثیگروه قرآن و حد ،اریاستاد
 تهران، ایران.

 *2یدهقان فرزاد
 ،یسبزوار میدانشگاه حک ث،یگروه علوم قرآن و حد ،اریاستاد

 مسؤل( سندهی. )نورانیسبزوار، ا
 3یمحمدیعل محمد

دانشگاه ، ثیعلوم قرآن و حد، گروه ارشد یکارشناس یدانشجو
 یران.ا ، تهران،)ره(یعالمه طباطبائ

 
 چکیده

 تیترب یاساس یهاکناز ر یکی: مفهوم تضرّع به عنوان هدف
است.  میموجود در قرآن کر یاخالق میو از جمله مفاه یمعنو

رع تض ها،نیاست که با توجه به همنش نیپژوهش حاضر به دنبال ا
 یو رابطه آن با سالمت معنو شودیم ییمعنا یهاچه مؤلفه یدارا

 .چگونه است
و  یاستناد -یا: پژوهش حاضر به روش کتابخانهها روشو مواد 
 -یفی)توص یفیک ییمحتوا لیبه صورت تحل لیو تحل هیتجز
رت صو ینیهمنش تِیبا محور یمعناشناس لی( و سطحِ تحلیلیتحل
 .است رفتهیپذ
 یبرا یساز آن بسته کامل نهیتضّرع و عوامل زم تیفی: کهاافتهی

که در  یابه گونه کندیو کمال آن ارائه م یبهبود سالمت معنو
 یهایماریچار اضطراب، استرس، بانسان د یسخت بحران طیشرا

او  یاوضاع، بُعد معنو نینشود و در ا یاجتماع ،یروان ،یجسمان
تا انسان مورد  کندیرا معنادار م نجبوده و ر گریحاکم بر ابعاد د

 .قرآن برسد دییمورد تأ بهیط اتینظر به ح
ور واژه در مح نیاز آن است که ا یحاک قیتحق جی: نتایریگجهینت

و « عذاب« »الضَّرَّاءِ»، «بأساء»چون  یبا واژگان ینیهمنش
و  قرار دارد که هر چهار مفهوم به عنوان مقدمه« استکانت»

 ینیبه عنوان همنش «ةًیخُف. »شوندیساز تضرّع محسوب م نهیزم
چه هر نییتب یتواند برا یدر دعا است و م یخفا یبه معنا گر،ید
ه که ب «فهیخِ»واژه  ینیتضرّع آمده باشد و همنش یمعنا شتریب

ساز تضرّع و هم  نهیهم به عنوان زم تواندیترس است م یمعنا
 میمستق ریتأث هامؤلفه نیتمام ا تاً یباشد و نهاتضرّع  تیفینشانگر ک

 آنقر یشخص داشته و او را به هدف متعال یبا سالمت معنو
 .سازدیرهنمون م

بأساء،  ،ینیتضرّع، روابط همنش ،ی: معناشناسیدیکلواژگان
 .یضَّرَّاءِ، سالمت معنو

 10/01/1400تاریخ دریافت: 
 22/03/1400 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولf.dehghani@hsu.ac.ir 

_________________________________ 
 

1 .Izutsu   

 مقدمه
 اظهار معنای تضرّع به عنوان از واژگان اخالقی قرآن کریم به

 پیشگاه در اسباب سایر از ناامیدی با که است ضعف و ذلت
 8و مشتقاتش در طول تکرار  این واژه .گیردمی صورت خداوند

ای خود در قرآن مجید با کلماتی همنشین گشته است که مرتبه
ها، مراتب و الیه های معنایی تضرّع ها در فهم مؤلفهاین همنشین

در بازسازی و بهبود سالمت   تأثیر گذارند. مفهوم کلیدی تضرّع
 توجه اخیر یدهه چند طیمعنوی نقش به سزائی دارد. 

 شده دنیا معتبر درمراکز علمی معنویت موضوع به چشمگیری
 تعداد .است رسیده چاپ به زمینه این در زیادی مقاالت و است

 از 1959 تا1900 سالهای در معنویت عنوان با شده چاپ مقاالت
 وسه نود و صد و هزار هشت به مقاله، سه و هشتصد و هزار سه

 نشان این که است رسیده 2006 تا2000 هایسال طی فقط  مقاله
  (.1باشد ) می عنوان این با مقاالتی چاپ در سریع جهش یک از

 ترینمهم شاید و سالمت ابعاد از یکی عنوان به معنوی سالمت
 سازمان توسط روانی و اجتماعی جسمی، بعد کنار در ها،آن

  .(2) است شده تعریف جهانی بهداشت
بدیهی است که کارآمدترین و ماناترین روش ارتباطی و انتقال  

مفاهیم، کالم است. خداوند کریم به واسطه وجود مبارک رسول 
آدمی را به فیض کریمه کالمش تکریم فرموده و آخرین مکرمش، 

و کاملترین رهنمود خود برای بشریت را به همراه آخرین رسول 
 به ارمغان فرستاده است. واضح است که این کتاب مبارک در

 راداف هم و گذشتگان برای هم مفید و گهربار مطالبی بردارنده
 و دید میزان با متناسب فرد هر که باشد می آیندگان و حاضر
 ونبد و دقیق بری بهره برای نیز ما و برد می بهره آن از خود دانش
 همف در که مباحثی یادگیری به ملزم هدایت، منبع این از اشتباه
باشیم، یکی از این علوم که در قرون  می هستند دهنده یاری قرآن

اخیر و در مغرب زمین گسترش یافته ولی علمی کهن و تاریخی 
 (3) است 1شود علم معناشناسیمحسوب می 

ورود این علم به حوزه متون دینی از جمله، عرصه قرآن و نهج 
-1914) 2البالغه، سابقه چندانی ندارد. توشیهیکو ایزوتسو

شناس و زبان شناس و فیلسوف معروف ژاپنی از ( اسالمم1993
نخستین کسانی است که که به طور جدی، به این رویکرد 

 اصطالح (4آن کریم توجه کرده است.)معناشناسانه در قر
 ، با عنوان1879معناشناسی را اولین بار میشل برئال در سال 

«semanticsk »علم» عربی زبان در ارائه کرده است که 
 را آن برخی نیز عربی در گرچه دارد؛ نام المعنی علم یا «الدّالله

 (5) نامندمی« سمانتیک»
معناشناسی  است؛ ایزوتسو در تعریف این علم اقوال زیادی مطرح

را تحقیق و مطالعه در کلمات کلیدی زبان به منظور درک جهان 
بیان  3پالمر( 6داند. )گویند میبینی قومی که با آن سخن می

مطالعه علمی معنا از طریق زبان است و دارای  4زبانشناسیدارد؛ می
های وسیعی است که یکی از آنها حوزه لفظ و دیگری حوزه حوزه

3. Palmer  
3. Linguistics 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 q

ur
an

m
ed

.c
om

 o
n 

20
23

-0
5-

18
 ]

 

                             2 / 15

http://quranmed.com/article-1-488-fa.html


 115   ...بر یتضرّع با کاربست معناشناس یتیترب یهامؤلفه  
 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

باشند که حوزه عناست، لفظ و معنا با همدیگر در ارتباط میم
گویند؛ بنابراین میزان علمی بودن محتوا و معنا را معناشناسی می

معناشناسی کمتر از زبانشناسی نیست و معناشناسی اصطالحی 
( یا به زبان دیگر 7شود. )است که به مطالعه علمی معنا اطالق می

های زبانی در چارچوب یک نظام، معناشناسی به توصیف پدیده 
 ( 8بدون هر پیش انگاری می پردازد.)

هایت شد در ن طبق تعاریف گوناگونی که درباره معناشناسی مطرح
پرداخته  با کمک این ابزار به واکاوی و فهم دقیق واژگان قرآنی

گردد و از این جهت که و زوایای متعدد این واژگان مکشوف می
هستند و در صورت عدم  هم قرین معنا نظر برخی واژگان، از

 معانی التقاط احتمال های معنایی این واژگان،شناخت صحیح الیه
 عموم برای جمالت از نادرست درک آن نارسایی و تبع به و آنها

 آشکار وظیفه که شناسی معنا میان علم این در رود؛ می مردم
 از بیش دارد را آنها مختلف وجوه و کلمات حقیقی معانی سازی
 شناسایی و دادن نشان با تا کرده پیدا اهمیت و ضرورت پیش

 یاری حقیقی مفهوم به رسیدن در را انسان واژه، هر اصلی معانی
  .نماید

 پژوهش پیش رو درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است: 
  در قرآن کدامند؟ تضرع هایهمنشین -1
های ها، تضرع دارای چه مؤلفهبا توجه به همنشین -2

  ؟و رابطه آن با سالمت معنوی چگونه است شودمعنایی می
با جستجویی که در پیشینه این پژوهش در منابع متعدد انجام  

ش از خانم مینا شمخی 1377گرفته، پایان نامه دعا در قرآن کریم، 
که به صورت کلی دعا را در معنای مصدری و معنای اسمی مورد 

ر از دعا به معنای مصدری بررسی قرار داده است نام برد؛ منظو
یعنی همان معناشناسی واژه دعا و دیگر واژگان هم خانواده آن و 
مراد از دعا به معنای اسمی،  یعنی بررسی مضامین دعاهای قرآنی 

 نین همچکه از زبان انبیاء و اولیا و فرشتگان و... بیان شده است. 
و اعظم  مقاله توسعه معنایی دعا در قرآن از مستانه ابوترابیان

 قلاثر مست اما. کرد ذکر پیشینه جزء می توان تلویحاً پرچم که
با توجه به روابط  تضرّع واژه معناشناسی زمینه در وجامعی

واند تاست و از این رو بحث پیش رو می نگرفته همنشین آن انجام
 رود.از مباحث نو و بدیع به شمار 

 مفهوم شناسی .2

 آید.اصلی پژوهش می شناسی واژگانِدر ادامه مفهوم

  سالمت معنوی .2-1

به عنوان یکی از ابعاد « سالمت معنوی» هادر برخی پژوهش
ار یا پیوند؛ سالمت جسمانی، روانی و اجتماعی نسالمتی در ک

ترین بُعد انسان بُعد معنوی اوست که (. مهم9مطرح شده است)
باعث هدفمندی زندگی شده و بر سالمت دیگر ابعاد نیز تأثیر 

گذارد. سالمت معنوی در رأس ابعاد دیگر سالمت یم میمستق
انسان قرار دارد، وقتی سالمت معنوی فرد باالتر باشد به خداوند 

( و ابعاد جسمانی، روانی و اجتماعی فرد در 10تر است )نزدیک
های منتشر شده که ها و یافتهتر است. پژوهشلاین حالت نرما

بسیاری از منابع علمی جدید نگری است مبتنی بر معنویت و کل
شناسی اختالالت روانی و مشکالت اتفاق نظر دارند که سبب

شوند: عوامل اجتماعی در یک یا چند گروه گنجانده می -روانی
شناختی )روانی(، عوامل جسمانی )ارگانیک(، عوامل روان
(. با توصیف چهار بُعدی 11اجتماعی )محیطی( و عوامل معنوی )

جسم و روان به رابطه پویا، نزدیک  م ساده قدیمیاز انسان، مفهو
و جداناپذیری در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی تبدیل 

شود. این چهار بُعد و به ویژه پیوند جسم و روان پیوندی می
نزدیک و درهم تنیده و جداناپذیر از هم است. پویایی تعامل 

ب در یک بُعد ای است که هر خلل و آسیها به گونهمتقابل آن
شود. همچنین آسیب در یک موجب اثر و آسیب در بُعد دیگر می

تواند ناشی از آسیب در ابعاد دیگر باشد که در این میان بُعد می
 (.9)بُعدمعنوی خیلی تعیین کننده و اساسی است

ها و مشکالت روانی، احساس های عمده بیمارییکی از زمینه
ی از فقدان سالمت در بُعد پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی ناش

بندی به دار بودن زندگی، پایمعنوی افراد است. ایمان، هدف
شود مسائل معنوی زندگی باعث کاهش تزلزل و اضطراب می

العاده (. از منظر روانشناسان در ایمان به خدا، نیروی خارق12)
بخشد و در وجود دارد که نوعی قدرت معنوی به انسان متدین می

و « معنویت»مفهوم  (.13دهد )رانی او را نجات میشرایط بح
ارتباط با علوم پزشکی هر چند در نگاه اول بی« سالمت معنوی»

( 14ها در ارتباط است )است اما در عمل از جهات مختلف با آن
و باید به این نکته توجه کرد که مقوله مراقبت و سالمت معنوی 

کشور هستند، ورود و مفاهیمی جدید در نهاد پزشکی و درمانی 
پذیرش آن از سوی تیم مراقبت و بیماران نیازمند، توجه به 

-سازی فرهنگی میاجتماعی موجود و زمینه -بسترهای فرهنگی

های اعتقادی در جامعه اسالمی باشد که با تکیه بر پیش زمینه
تواند بستر مناسبی برای ورود تدریجی مفاهیم مورد نظر به می

 (.15م سالمت باشد )حوزه درمان و نظا
، وم سالمت در چهار بعد جسمانیبراساس مبانی دینی نیز مفه

روانی، اجتماعی و معنوی قابل مطالعه است. از این منظر سالمتی 
به سطحی از عملکرد اشاره دارد که در آن فرد با خود و سبک 

به عبارت دیگر سالمت آن مشکل باشد. اش آسوده و بیزندگی
که به شکوفایی فطرت توحیدی از طریق ظرفیت آدمی است 

برقراری روابط مستحکم با خدا، ایجاد نظام ارزشی شخصی 
قدرتمند، داشتن هدف متعالی در زندگی، روابط سالم و سازنده با 
خود و دیگران و حسّ عمیق عرفان به طبیعت و نظام هستی، به 

سالمت در همه »معادل « حیات طیّبه»آید. مفهوم قرآنی دست می
در بعد جسمی،  زیرا انسان برخوردار از سالمت .ستا« ابعاد آن

روانی، اجتماعی و معنوی، انسان سعادتمندی  است که در سایه 
 (.12رسد )( به چنین حیاتی می72ایمان و عمل صالح )نک: نحل/

های پژوهش خراشادی زاده و همکاران حاکی از آن است یافته
-طبقه خالق 4معنوی شامل که مشخصات تعیین کننده سالمت 

-نگری میگرایی و آخرتگرایی عاشقانه، عقالنیت دینی، وظیفه

طبقه درک نظام دو بعدی،  3آیندهای سالمت معنوی باشد، پیش
درک کرامت روحانی، درک مختار بودن و پیامدهای سالمت 

گری، طهارت دائمی فراگیر، تعادل خلیفه»طبقه،  5معنوی به 
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باشد می« گرایی دائماری، جاودانگی و معنیروانی و رفت -روحی
(16 .) 
 « تضرّع» .2-2

 گرفته شده و به معنای« ض ر ع »از ریشه  تضرّع مصدر باب َتفَعُّل
میل کردن به سوی چیزی از روی ذلت و نزدیک شدن به آن 

 ( و اظهار خواری و زبونی انسان است که در این صورت17)
د برای او فروتنی نمو «: َضعِفَیعنی، : ذللته. و ضَرِعَیعنی، أَضْرَعْتُهُ»

به شخصی که خود را ذلیل و خوار  از این جهت است و خوار شد.
چرا که ضعف و سستی خود را آشکار  .شودگفته می« ضارع» ؛کند

 د:ان( همچنین در بیان وجه تسمیه فعل مضارع گفته18)می سازد. 
 سپس است، زبونى و خوارى در همسانى اصلش: مُضارَعَة

 مضارع لفظ نحویّون معنى این از و است شده مشارکت مخصوص
 مصدر از ضُرُوع، گذشته جمع آن الضَّرْع (19)اند. نموده استفاده را

 دگوسفن و گاو مانند دهنده شیر حیوانات پستان معنى به بودن
 پستان نامگذارى دلیل( 20.) گویند «الثَّدْی» را زن پستان اما است؛

 به خون و سرگین میان از شیر شدن مایل جهت به نیز ضَرع به
 یدلُّ  صحیح أصل ضرع،»نویسد: ابن فارس می (21) .است آن سوى
واژه تضرّع یک اصل دارد که به معنای نرمی  «ءالشَّى فى لینٍ على

 (22و مالیمت در چیزی است.)

 تضرّع در اصطالح نیز به معنای اظهار زبونی و خواری نفس در 
( و 23) است برابر خداوند متعال هنگام درخواست حاجت

( 24ها.)همچنین ابراز ذلت در پیشگاه وی برای رفع گرفتاری
زیرا  (25اند.) برخی نیز تضرّع را به معنی زاری کردن دانسته

انسان در ارتباط با خدا، از یک طرف عظمت معبود و از طرف 
بنابراین دلش در برابر یابد، دیگر پستی، ذلت و فقر خود را می

کند. بنابراین، خداوند نرم شده، احساس فروتنی و کوچکی می
-که واژه تضرّع را از سایر میدان توان گفت آن مؤلفه معناییمی

 (26است. ) « نرمی و مالیمت» کند های معنایی دعا متمایز می
 مشترک قدر توانمی تضرّع، واژه برای مذکور معانی به توجه با

 تمایل این که دیگر چیز به چیزی یافتن تمایل در را معانی این تمام
 متضرّع آدمی که هنگامی. دانست باشد،می ذلت و زبونی با همراه

 کردن برطرف و خدا سمت به شدن مایل معنای به گرددمی
 با آشکار کردن جز امر این و اوست به شدن نزدیک و هاحجاب
 شود.نمی حاصل خدا برابر در ذلت و زبونی

 موارد استعمال تضرّع در قرآن کریم .3
در قرآن کریم با « ض ر ع»مشتقات مختلف سه حرف اصلی 

مرتبه تکرار شده است. همه  8ساخت های متفاوت، مجموعاً 
باشد که در جدول ذیل به افعال تضرّع در قرآن از باب تَفَعُّل می
 ترتیب فراوانی نمایش داده شده است.

 

 
 آن در قرآنفراوانی واژه تضرّع و مشتقات . 1جدول 

 واژه              فراوانی                                  شواهد   نوع واژه         
َو لَقَدْ َأخَذْناهُْم  " 1"َیتضرّعونَ لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ وَ  بِالْبأساء فَأَخَذْناهُمْ قَبْلِکَ مِنْ أُمَمٍ  إِلى أَرْسَلْنا لَقَدْ  وَ"            3یتضرّعون                   فعل مضارع

 3"یَضَّرَّعُون مْلَعَلَّهُ الضَّرَّاءِ وَ بِالْبأساء أَهْلَها َأخَذْنا إِالَّ  نَبِیٍّ مِنْ قَرْیَةٍ فی أَرْسَلْنا ما وَ" 2"بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ َو ما یَتضرّعون
 تَدْعُونَهُ  الْبَحْرِ وَ الْبَرِّ ظُُلماتِ مِنْ ُینَجِّیکُمْ  مَنْ قُلْ" 4"الْمُعْتَدینَ ُیحِبُّ ال ِإنَّهُ ُخفْیَةً وَ تضرّعاً رَبَّکُمْ ادْعُوا"             3مصدر         تضرّعاً           

نَْفسِکَ تضرّعاً وَ خیفَةً َو دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَ الْآصالِ َو  وَ اذْکُرْ رَبَّکَ فی"5 "الشَّاکِرینَ  مِنَ لَنَکُوَننَّ هذِهِ مِنْ أَنْجانا لَئِنْ خُفْیَةً وَ تضرّعاً
 6 "ال تَکُنْ مِنَ الْغافِلینَ 

 7"یَعْمَلُون کانُوا ما الشَّْیطانُ              لَهُمُ  زَیَّنَ وَ  قُلُوبُهُمْ قَسَتْ لکِنْ وَ تضرّعوا بَأْسُنا جاءَهُمْ إِذْ ال فَلَوْ"          1تضرّعوا              فعل ماضی  
 8 "ضَریع مِنْ  إِالَّ  طَعامٌ لَهُمْ لَیْسَ "                              1       اسم            ضریٍع        

 ارتباط تضرّع با دعا . 3-1
تشکیل شده و این ماده داللت « دَعَوَ» واژه دعا از سه حرف اصلی 

دارد بر این که کسی چیزی را طلب کند به این منظور که توجه 
آن را به خود جلب کند یا به خودش متمایل کند و یا حرکتش 

معنی خواندن، دعا در لغت را به . (23سوق دهد)را به سوی خود 
به همراه خواست و طلب، میل و رغبت به سوی خداوند متعال 

واژه مذکور مذکور در معنای کمک خواستن  .(27) دانسته اند
های اکدی قدیم، آرامی، سریانی، پالمی و شود. در زباناستعمال می
که توجه به  ؛(28)شوددانستن و دانش استعمال می عبری برای

_________________________________ 
 42. انعام:  1
 76. مومنون:  2

 94اعراف:  .3
 55. اعراف: 4

تواند مؤلفه جدید از کمک خواستن می معنای دانش در مفهوم
معنا را القاء کند بدین تعبیر که به نوعی بین کمک خواستن از 
خداوند و میزان شناخت ایشان رابطه متقابل وجود دارد که هر 
چقدر میزان این شناخت بیشتر باشد میزان دعا هم به تبع بیشتر 

 خواهد بود.
، طلب و «اعد» ود کهشبرای تعریف اصطالحی گفته می 

تر از باالتر برای انجام کاری است همراه خضوع، درخواست پایین
 که از شخص باالتر به پایین تر« امر»استکانت و تضرّع بر خالف 

تضرّع نیز روی آوردن  .(29) است هر چند هر دو، طلب هستند

  63. انعام: 5

 205. اعراف: 6

 43. انعام: 7
 6. غاشیه: 8
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 117   ...بر یتضرّع با کاربست معناشناس یتیترب یهامؤلفه  
 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

ه ای کبه درگاه خداوند است با حالت شکستگی و ذلت و رابطه
دعا بیان کرد، این است که تضرّع حالت  توان بین تضرّع ومی

خاصی در دعاست که بیانگر واقعی بودن دعا و اصرار شخص بر 
اش با معنای خانواده زبان عربی بدین و رابطه (30) باشددعا می

کند و باعث تر میصورت است که شناخت بیشتر دعا را واقعی
 ان گفتتوبنابراین می شود.ندیدن خود و توجه کامل به خدا می

باشد که با نوعی سوز و گداز و تضرّع حالتی از حاالت دعا می
 تذلّل همراه است پس دعا عام و تضرّع خاص است.

 
 ارتباط تضرّع و دعا. 1نمودار 

 
 محور همنشینی با تضرّع در قرآن یمعناشناس. 3-2

انش معناشناسی مطرح است جانشینی که در دروابط همنشینی و 
باشد که به ترکیب و چینش واژگان در های زبانی میاز نشانه

 محور همان )مجاورت(، همنشینی محور»شود. میکالم مربوط 
 تعبار و گیرندمی قرار هم کنار در آن اجزای است که کالم افقی

 امنهد و به گیردمی قرار بررسی مورد افقی یا خطی صورت به
 به عبارت )مشابهت(، جانشینی محور در ولی افزاید؛می معانی

 یک اگر که ایگونه به گرفته می شود، نظر در عمودی صورت
 رد نمی توانند آن با مرتبط واژگان گیرد، قرار عبارت در واژه
 بنابراین( 31« ).شودمی معنایی چند باعث و شوند آن واقع کنار

چیزی جز ارتباط یک عنصر زبانی با سایر « همنشینی»مفهوم 
« نیجانشی»اصطالح  عناصر تشکیل دهنده زبان نیست؛ در حالیکه

 د جایگزینتواننبا سایر عناصری است که می رابطه یک عنصر
های همنشین موضوع مورد نظر، معنای آن شوند. توجه به واحد

عد ون در تقابل با آنچه بکند، چآن را برای مخاطب بهتر تبیین می
گیرد، به ویژه در مواردی آید و یا با هر دو قرار مییا قبلش می

 وکه کلمه بیش از یک معنا داشته باشد و یا معنای آن نامشخص 
گیری از علم با بهره باید افزود در این نوشتار .(7مبهم باشد )

 ننی بر اساس بافت زبانی قرآمعناشناسی و بررسی روابط همنشی
له تا به وسی شودپرداخته می، به تحلیل معنای واژه تضرّع کریم

تحلیل این روابط به مفهوم حقیقی تضّرع و عوامل تأثیرگذار در 
  مشخص شود.آن 

 «تضرّع»و « عذاب» بررسی همنشینی. 3-2-1
های تضرّع که در خط افقی یک آیه از قرآن یکی از همنشین

باشد؛ این واژه از سه میهمنشین واژه تضرّع شده است، عذاب 
تشکیل شده و لغویان در چیستی معنای آن « ع ذ ب»حرف اصلی 

عمل تَعْذِیباً، و لم یُسْتَ : النَّکَاُل و العُقُوبة قد عَذَّبَهالعَذَابُ»اند: گفته
/ عذاب به معنای عقوبت و شکنجه است، یعنی او را  غیرَ مزید

ر مزید استعمال نشده عذابی سخت کردم و این واژه به صورت غی
راغب در معنای اصلی واژه عذاب چند قول را نقل  (17« )است.

_________________________________ 
 76. مومنون: 1

« عَذَّبْتُهُ» کند: اصلش از عَذْب )شیرینى و گوارائى( است پسمی
یعنی گوارایى و شیرینى حیاتش را از او دور کردم که بر وزن 

)بیمارش کردم و در چشمش خاشاک ریختم( «: مَرَّضته و قذّیته»
( و 32اکثر لغویان اصل عذاب را بمعنى منع دانسته اند ) است.

عذاب را از آن جهت عذاب گویند که از راحتى و آسایش منع 
 (.33برد )کند و آنرا از بین میمی

معنای اصطالحی عذاب نیز به معنای به درد آوردن و آزردن  
با توجه به معانی مذکور ذیل واژه عذاب  .(34پیوسته و دائم است)

بیه و ندر قرآن کریم نیز به معنای عقوبت و تاین واژه ید گفت با
های دنیوی و اخروی آمده است. مجازات گناهکاران با عذاب

مرتبه در قرآن کریم در  373« عذب»مشتقات مختلف ریشه 
( که یکی از مواردِ 35) ساخت های مختلف استعمال شده است

ن شده است و در استعمال آن، در آیه زیر با واژه تضرّع همنشی
واقع به عنوان محرک انسان برای به تذلّل و تضرّع در آوردن 

َو لَقَْد أَخَذْناهُْم "انسان در مقابل خداوند به کار رفته است: 
ما آنها را به عذاب  " بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَکانُوا لِرَبِّهِمْ وَ ما یَتضرّعونَ

و بال گرفتار ساختیم )تا بیدار شوند(، اما آنان نه در برابر 
  1!کنندپروردگارشان تواضع کردند، و نه به درگاهش تضرّع مى

در این آیه محرک دیگری برای سوق دادن انسان به سمت تذلّل 
و شکستن غرور کاذب خویش به کار رفته است و آن مفهوم 

البته مقصود از آن در این آیه، عذاب خفیف  وسیع عذاب است که
است. عذابى که دست آدمى به کلى از هر جایى کوتاه نشود. شاهد 

َحتَّى إِذا "اى است که در آیه بعدى قرار دارد، این مدعا نیز قرینه
چون در  2" فَتَحْنا عَلَیْهِمْ بابًا ذا عَذابٍ شَدیدٍ ِإذا هُْم فیهِ ُمبْلِسُونَ

 ( 24شدید را مقابل این عذاب قرار داده.) این آیه عذاب
 دارد مجازات نوع دو توان گفت خداوندبا توجه به این آیه می

 «استیصال و پاکسازى مجازات هاى» و« تربیتى هاىمجازات»
 مشکالتى و هاعذاب یعنى ؛تربیتى هاىمجازات از منظور ( و36)

 از و دساز بیدار و کند تنبیه را آنها تا آیدمى فرود هاانسان بر که
 رّعتض توبه، راه به و دارد باز سرکشى و غرور و ناپسند کارهاى

بنابراین با توجه به سیاق آیه بعد  .(37) دهد سوق کمال و رشد و

 77. مومنون: 2

دعا

تضرّع
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 شود که عذاب به کار رفته در این آیه از نوع عذابروشن می
 ذلت و بندگان تضرّع آن، انزال از ( و مقصود 38) است ابتدایی

 ( 39باشد) مى پروردگارشان براى آنان
در نتیجه با توجه به آیات فوق، پرواضح است که خداوند از هر 
عامل و محرکی جهت روشن نمودن حس تضرّع و تذلّل و 

و اگر حاجتی نیز دارد نیاز خود  کردهاستکانت در آدمی استفاده 
توان را با اظهار تضرّع و زاری به درگاه ابدیت بیان نماید. پس می

گفت وجه همنشینی واژه عذاب با تضرّع، به این خاطر است که 
ساز و به نوعی یک عذاب نیز به عنوان زمینه به هاانسان گرفتارى

ه ب او زارى و کاتالیزگر است، برای سوق دادن انسان به تضرّع
کارکردِ عذاب  دهد کهسیاق آیه مذکور نشان می خداوند. درگاه

در اینجا یک هشدار جدی و گوشزدی بوده است که کافران 
هشدار را دریافت کنند و متوجه خداوند شوند و با اظهار عجز 
و ناتوانی و با نهایت تواضع و با شناخت عظمت خداوند از او 
درخواست بخشش کنند و چون کفر به خداوند نشان از عدمِ 

ن و طلب یاری همراه با شناخت کافی ایشان است، دعا کرد
اش جدا شدن از خودخواهی و به شناخت خداوند، اولین نتیجه

تعبیری خود را ندیدن و متوجه عظمت خداوند شدن است که 
 دهد.حالتِ محسوس این مراحل با تضرع خود را نشان می

 «تضرّع»و « بأساء»بررسی همنشینی  . 3-2-2
هایی که در قرآن کریم سه مرتبه در کنار واژه یکی از همنشین

باشد. این واژه از ماده می« بأساء»تضرّع قرار گرفته است، کلمه 
در اصل به معنى شدت و مانند آن است و به هر گونه  «سب أ »

شود، و به افراد شجاع که در میدان عذاب و ناراحتى گفته مى ،رنج
گفته  «ذو الباس»ا ی «بئیس » کنند،مقاومت مى جنگ شدیداً

استعمال  آن نیزدر کشتن دشمن و مجروح کردن ؛ همچنین شودمى
 (22) شده است

را به معناى ترس دانسته و گفته « بأس»برخی دیگر اصل کلمه 
« أسب»یعنى: بیمى بر تو نیست. جنگ نیز « ال بأس علیک»اند 

( در 40 نامیده شده، و علّتش ترسى است که در آن وجود دارد.)
مشتق شده که به معناى سختى و « بأس»یا از « بأساء»ن صورت ای

ه که به معناى ذلت و خوارى مشتق شد« بؤس»ترس است و یا از 
 شدت معناى به سه هر «بأس » «بؤس» «بأساء» (41است.)

 ستعمالا آن امثال و جنگ در بیشتر بؤس اینکه االّ است، گرفتارى
 قحطى و فقر قبیل از جنگ، غیر در بیشتر بأساء و بأس و شود،مى
کلمه  ،( به عنوان نمونه ذیل این آیه24« )رودمى کار به آن امثال و

ِلیَشْهَدُوا مَنافَِع لَهُْم َو یَذْکُرُوا اسَْم "بائس صفت فقیر قرار گرفته: 
 مِنْهاما رَزَقَهُمْ ِمنْ بَهیمَةِ الْأَنْعامِ فَکُلُوا  أَیَّامٍ َمعْلُوماتٍ عَلى اللَّهِ فی

تا شاهد منافع گوناگون خویش )در این   1"وَ أَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقیر
برنامه حیاتبخش( باشند؛ و در ایام معینى نام خدا را، بر 
چهارپایانى که به آنان داده است، )به هنگام قربانى کردن( ببرند؛ 

 «.پس از گوشت آنها بخورید؛ و بینواى فقیر را نیز اطعام نمایید
معناى شدت و قوت و قدرت است در معنای لغوی بأس،  چنینهم

_________________________________ 
 28. حج: 1
 25. حدید: 2

و لذا بعضى از مفسران آن را به معنى وسائل جنگى اعم از دفاعى 
ه کعلى )ع( نقل شده  اماماند، در روایتى از و تهاجمى تفسیر کرده

 یعنى 2"َأنْزَلْنَا الْحَِدیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ ": نددر تفسیر این آیه فرمود
روشن است که این از قبیل بیان مصداق  (42و غیر ذلک ) حالسال
  .(43) است
ها، بر محور سختى، عذاب، نتیجه واژه بأساء در همه استعمالدر 

زند؛ و از همین مادّه است کلماتى چون گرفتارى، و اندوه دور مى
)بیچارگى(، و « بؤسى»)جنگ(، « بأس»)تیره روزى(، « بؤس»
توان قدر بنابراین می .(44)غمگین شدن()نومید و « ئاسابت»

 و سختى مشترک تمام معانی مذکور ذیل واژه بأس را همان
 از خوف، سالح، همه جنگ، فقر، زیان، که ناپسند بودن دانست

 اند.سختى و دشواری مصادیق
نمودار زیر قدر مشترک معانی وارد شده ذیل واژه بأس را نشان 

 دهد.می

 
 قدر مشترک معانی مذکور ذیل واژه بأس. 2نمودار 

 
در چند آیه از قرآن، همنشین واژه تضرّع شده است « بأساء»کلمه 

 وَ  بِالْبأساء فَأَخَذْناهُمْ قَبْلِکَ مِنْ  ُأمَمٍ  إِلى أَرْسَلْنا لَقَدْ  وَ "مانند: 
 تو از پیش که هایىامت سوى به ما 3"یَتضرّعون لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ
 به نپیامبرا این با که هنگامى و) فرستادیم،( پیامبرانى) بودند،

 مواجه ناراحتى و رنج و شدت با را آنها( برخاستند، مخالفت
 سلیمت و کنند خضوع( حق، برابر در و شوند بیدار) شاید ساختیم؛

 ، فقر،که به معنای سختى« بأساء»در آیه فوق کلمه « !گردند
ن شده است واژه تضرّع همنشیها است با قحطى و امثال چنین آفت

دهد که براى تنبیه، بشر را مبتال خداى مهربان خبر می»و 
گرداند به آفت ها و بالها و مصیبت ها و جنگ و اسارت و می

غیر اینها که شاید بآن فطرت توحیدى که در روحیه هر بشرى 
خود آید و دست تضرّع و نیازمندى بسوى بی نیاز ه نهفته شده ب
« وحدت آیند و از او نجات طلبند.ه د و از شرک بمطلق برآور

(45) 
با توجه به همنشینی واژه بأساء با تضرّع، این معنا به ذهن متبادر  

شود که سختی و شدت و گرفتاری، زمینه ساز تضرّع و تذّلل می

 42. انعام: 3
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 119   ...بر یتضرّع با کاربست معناشناس یتیترب یهامؤلفه  
 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

برای برخی افراد است و علت محدود نمودن دایره شمول از 
وت قلب و یا دیگر عوامل همگان به برخی افراد این است که قسا

ی انسان ها از این صفت اخالقی ممدوح مانع از برخورداری همه
 جاءَهُمْ  إِذْ ال لَوْ  "دهد: گردد؛ همانگونه که آیه زیر شهادت میمی

 نُواکا ما الشَّیْطانُ لَهُمُ زَیَّنَ وَ  قُلُوبُهُمْ قَسَتْ لکِنْ وَ تضرّعوا بَأْسُنا
 خضوع) رسید، آنان به ما مجازات که هنگامى چرا 1"یَعْمَلُون
 و ؛کرد پیدا قساوت آنها دل هاى بلکه! نشدند؟ تسلیم( و نکردند
طبق  «داد زینت نظرشان در کردند،مى که را کارى هر شیطان،

نزول بال مقتضى تضرّع و زارى و توبه و انابه است  آیه شریفه فوق
شود بقدرى قلب قساوت پیدا کرده و نفس متوغل ولى گاهى می

در معصیت و شهوت شده و شیطان جلوه داده است لذات فانیه 
خودپسندى ه دنیا را در نظر اهل دنیا و مغرور نموده است آنها را ب
شوند و ق نمیو نخوت و سرکشى که در آن حال هم متوجه بح

خواهند با آنکه در آنحال هم اگر با دفع بال را از خداى نمى
خلوص نیت رو بخدا بروند و تضرّع و زارى نمایند اگر نعمتى از 

گرداند و اگر نقمتى به آنها دست آنها رفته باشد خدا به آنها برمى
 (46فرماید. )روى آورده باشد از ایشان دفع می

یگر همنشینی این دو واژه را به تصویر ای دقرآن کریم در آیه
ها را ها و ناراحتیعلت گرفتاری مردم به سختیکشیده است و 

 ، تضرّع و زاری افراد«لعّل»و با کاربست حرف  است تبیین کرده
 نَبِیٍّ  مِنْ قَرْیَةٍ فی أَرْسَلْنا ما وَ"داند:به سوی خداوند را  محتمل می

 هیچ در ما و 2 "نیَضَّرَّعُو لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ وَ بِالْبأساء أَهْلَها أَخَذْنا إِالَّ
راحتینا به را آن اهل اینکه مگر نفرستادیم پیامبرى آبادى و شهر

 سوى به و آیند، خود به) شاید ساختیم؛ گرفتار هاخسارت و ها
در تبیین معنای این آیه و علت به  «کنند تضرّع و بازگردند( خدا

اشاره به آن « شاید»ى توان گفت. واژهمی« لّعل»واژه کار بردن 
 ،دکنى افراد را یکسان بیدار نمىهمه ،است که مشکالت و بالها

شوند و گروهى نیز به خواب سنگینى فرو گروهى کامال بیدار مى
توان گفت ( بنابراین نمی37شوند )رفته و هیچ گاه بیدار نمى

یرا گاهى لطفى است که به ها همیشه قهر الهى است، زناگوارى
گونه که گداختن آهن در کوره کند. همانشکل بال جلوه مى

پذیرى آن است، حوادث و شداید نیز آتش، سبب نرم شدن و شکل
( 47دارد.) ها را نرم و به حالت تضرّع و نیازخواهى وا مىانسان

مفهوم بأساء به معنای هر نوع سختی و دشواری است که با وارد 
رود که دست به تضرّع و تذّلل بردارد انسان امید آن می شدن بر

درت مطلق و عاجزانه به درگاه الهی پناه برده و این امر را که ق
 ،بنابراینهای بسیاری دارد قبول کند. خداوند است و انسان ضعف

واژه بأساء به عنوان محرّک و پیش زمینه ایجاد تضرّع و زاری و 
مطلق بوده و به همین علت با واژه تضرّع انابه به درگاه خداوند 

 همنشین شده است.
 «و تضرّع« استکانت»بررسی همنشینی . 3-2-3
مرتبه همنشین  1مرتبه در قرآن تکرار شده است.  2 «استکانت»
( و مرتبه دیگر همنشین 146عمرا/شده است )نک: آل« ضعف»
 هاز ریش« استکانت» ( شده است. برخی76)نک: مؤمنون/« تضرّع»

_________________________________ 
 43. انعام: 1

 یْنُیَکِ  الرَّجُلُ کانَ »شود دانند. گفته میبه معنای خضوع می« کین»
دانند و در تعبیر می« َکون»(. برخی از ریشه 48« )کَیْنَةً: خَضَعَ 

نویسند، یعنی فروتنی و خضوع کرد، گویی از می« استکانَ فالنً»
تابی را کنار ی و بیاین حاالت به سکون و آرامش رسیده و خوار

در  اند وگرفته« سکون»ای نیز ریشه واژه را از عدهگذاشته است؛ 
. مصطفوی در اصل ماده (49اند )معنای خضوع و ذلت گرفته

م کند و آن اعنویسد که داللت بر استقرار در مقابل حرکت میمی
از استقرار مادی و روحی است. استقرار باطنی که از آن تعبیر به 

  (.23شود )ینه و رفع اضطراب و نگرانی میطمأن
 «َیتَضَرَّعُونَ ما وَ  لِرَبِّهِمْ  اسْتَکاُنوا فَمَا بِالْعَذابِ  َأخَذْناهُمْ  لَقَدْ وَ»
یعنی  :اندنوشته« استکانت»در تفاسیر نیز در معنای  (.76مؤمنون/)

(. همچنین تعبیر دیگری که بیان 50در برابر خدا تسلیم نشدند)
. (51ست که در عبودیت برای خداوند خالص نشدند )شده این ا

 (. 52اند )اغلب به معنای خضوع گرفته
انت اند: استکاما در مورد همنشینی تضرّع و استکانت برخی نوشته

ذلیل شدن نزد خداوند موقع بال است و تضرّع طلب رفع بال از 
مؤلفه « استکانت»باید توجه داشت که در مفهوم (. 53خداوند )

خورد و بیانگر آن است، کافران به رغم }+اختیار{ به چشم می
های الهی و مبتال شدن به مجازات او نه تنها از دریافت نعمت

دارند که با اختیار خویش بر مسیر کفران رفتار خود دست بر نمی
ای، کنند و همنشینی استکانت با تضرّع با چنین مؤلفهمداومت می

(. با توجه به 54دهد )نشان می گستاخی کافران را به وضوح
های معناساِز }+القوّه{ مؤلفه« استکانت»معنای اساسی و نسبی 

 برای مفهوم« کین»رسد ریشه }+انکسار{ }+اختیار{، به نظر می
ن است با ای« سکون»و « کَون»سازگارتر از دو ریشه « استکانت»

تعبیر که حرف مناسب با مفهوم شکست و پَستی حرف یاء است 
بیانگر این نکته است « تضرّع»و « استکانت»همنشینی نه واو  و

تر که استکانت مقدمه وصول به تضرّع است به تعبیری ساده
شخص اول باید مقابل خداوند تسلیم شود و تکبر نورزد تا بعد از 

 آن بتواند تضرّع کند.
 «تضرّع»و « الضرّاء»بررسی همنشینی  . 3-2-4

 واژه شودمی مشاهده تضرّع واژههمنشین دیگری که در کنار 
که اکثراً به « ض ر ر»است. این واژه از سه حرف اصلی  الضراء

و با مشتقات و معانی گوناگون دیگری « رّضَ»صورت مدغم 
داند استعمال شده است. ابن فارس این واژه را دارای سه اصل می

که هر یک معنای متفاوت از دیگری دارند؛ اولین اصل این کلمه 
« الضَّرّ»است که در این صورت بیشتر با ضاد مفتوحه « دُّ النَّفْعض»

که « ضَّرّ»شود مانند استعمال می« ضَرًّا -یضُرُّه  - ضَرَّه»و هیئت 
که  «اجتماعُ الشَّى». دومین اصل واژه ضراء نقطه مقابل سود است

ضَرَُّة »استعمال شده یعنی جمع شدن چیزی و« الضَّرَّة»به صورت 
یعنی چربى و دنبه گوسفندان که از پشتشان آویخته و « بهاماإل

یعنی قدرت « القوّة»جمع شده است. در نهایت سومین اصل ضراء، 
 به کار رفته و« ضَریر»و توانایی است که در این معنا به شکل 

 94. اعراف: 2
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Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

گوییم فردی ضَریر است یعنی در برابر شرور و هنگامی که می
 (22مقاسات، صبر و تحمل دارد. )

 فتح وه که در قرآن مجید ب« ضرر»بندی دیگری ریشه ر تقسیمد
به فتح ضاد بود همیشه در « ضَّرّ»ضم )ض( هر دو آمده است. اگر 

 1"ضَرًّا َو ال َنفْعاً  ال یَمْلِکُ لَکُمْ"آید مانند آیات:مقابل نفع می
بضم « ضُّرّ»ولی هنگامی که  2"أَقْرَبُ مِنْ َنفْعِهِ  ضَرُّهُ  دْعُوا لَمَنْیَ"

َو إِذا "آید همچون آیات: ضاد بیاید هیچ وقت با نفع یکجا نمی
یا أَیُّهَا الْعَزِیزُ مَسَّنا َو أَهْلَنَا " 3 "الضُّرُّ دَعانا لِجَْنبِهِ... مَسَّ الْإِنْسانَ

  (33) 4"... الضُّرُّ
در قرآن مجید آمده است که بیشترین  مرتبه 9« ضرّاء»واژه 

بار در آیات  4بوده که « بأساء»همنشینی این واژه با واژه 
اند. ( همنشین هم شده94؛ اعراف/42؛ انعام/214-177)بقره/

هر دو اسم مؤنثی هستند که « بأساء و ضرّآء»همچنین کلمات 
ارتباط بین  ،( نکته مهمی که قابل توجه است55مذّکر ندارند )

. آنگاه که ضرّآء مقابل سرّاء و باشدمی« بأساء و ضرّآء»واژه  دو
نعمت آمده بود مطلب روشن و مراد از آن گرفتارى و بیچارگى 

یعنى به  5"....  ... قَدْ مَسَّ آباَءنَا الضَّرَّاءُ وَ السَّرَّاءُ" :آیه بود مثل
ولى هنگامی که در ردیف « پدران ما شادى و سختى هر دو رسید.

بنابراین در این بخش الزم است بیشتر  اء آمده چه معنایی دارد؟بأس
به مفهوم این دو واژه در کنار همدیگر پرداخته شود تا بتوان 
محدوده شمولیت هر کدام در سختی را سنجید و ارتباط این دو 

 واژه را به دست آورد.
. مقصود از 1د است: قول وار 3 «الضراء و البأساء»در معنای 
زیان هاى مالى است. « ضراء»هاى جانى و مقصود از زیان« بأساء»
. سدى گوید: 3. حسن گوید: اولى گرسنگى و دومى بیمارى است. 2

را بال « بأساء»( و یا برخی53اولى گرسنگى و دومى فقر است. ) 
و مصیبت خارج از جسم شخص، مانند: تنگدستى، زیان مالى، 

ربوط به جسم شخص، را بال و مصیبت م« ضراء»مرگ فرزندان و 
بعضی مفسران  .(56دانند )می مانند: بیمارى، رنجورى، غم و اندوه

 لاص در« بأساء»دیگر چنین تقسیمی را لحاظ نکرده و معتقدند: 
 رود؛مى کار به نیز جنگ معنى به و است رنج و شدت معنى به

 و ضَرّ»ولى  اینها، مانند و فقر و خشکسالى و قحطى در همچنین
 اندوه مانند روحى، حالى بد چه است، حالى بد معناى به «ضَّرَّاء

 بد یا و بدنى هاىنقص و مرض مانند جسمى حالى بد یا نادانى و
 رفتن بین از و جاه و ریاست از سقوط مانند خارجى هاىحالى

 ( 38« ).آن امثال و مال
بنابر قول این افراد، بأساء هر گونه شدت و رنج و ضَّرّاء نیز هر 
نوع بدحالی اعم از بدحالی جسمی و یا غیره است. عالمه طباطبایی 

اند ذیل آیه ای که هر دو واژه بأساء وضرّاء همشنین هم شده
 6"... اءُ...َمثَُل الَّذینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِکُمْ مَسَّتْهُُم الْبَأْساءُ َو الضَّرَّ"

کلمه )باساء( به معناى شدت و سختى است که از  »نویسد: می
_________________________________ 

 76. مائده: 1
 13. حج: 2

 12. یونس: 3

 88.یوسف: 4

شود، مانند گرفتاری هاى مالى، خارج نفس آدمى به آدمى وارد مى
که در زندگیش به آن نیازمند  جاهى، خانوادگى و نداشتن امنیتى

اء عبارت است از شدتى که به جان و تن انسان و اما ضرّ است
 (24« )جراحت و قتل و مرضرسد، مانند مى

در نهایت بعد از بررسی آرای لغویان و مفسران ذیل این دو واژه، 
ئل دو واژه قاهایی بین این باید افزود که اگر برخی افراد تفاوت

بأساء و »ها تنها در صورت همنشینی دو واژه اند، این تفاوتشده
ه گانه بباشند ولکن اگر هر کدام به صورت جدابا هم می« ضرّآء

کار رود ممکن است تفاوتی بین آنها نبوده و گاهی نیز به جای 
همدیگر به کار روند و معنایشان دربرگیرنده سختی و رنج، اعّم 

 با دقت در مفهوم هر دو واژه شاید»از بدنی و غیره باشد. بنابراین
 تربیش «بأساء »که  باشد اینجا از حقیقت در دو این میان تفاوت
 هاى ناراحتی یعنى روحى، جنبه «ضَّرَّاء»و  دارد خارجى جنبه

 ادایج عوامل از یکى بأساء براین بناگویند؛ می« ضَّرَّاء» را روحى
ها با هجوم سختی افزود توانمی ( بنابراین43« ).ضَّرَّاء خواهد بود

و شداید بیرونی همچون فقر و زیان مالی و جنگ و ... در انسان 
آید که بیشتر بر مشقت به وجود میحالت دیگری از سختی و 

روی قوه روحانی وی تأثیرگذار بوده و آن سختی ضرّاء می باشد 
 ضرّاء از بأساء شمولیت دایره و است ضرّاء از اعم بأساء پس

 عینه به آدمی نفس از بیرون شداید و هاسختی زیرا است بیشتر
شکل  اوست. رابطه بین این دو واژه در درونی هایمشقت از بیشتر

 یر به تصویر کشیده شده است. ز

 
 ضرّاءو بأساء رابطه  .3شکل 

بعد از کشف ارتباط بین این دو واژه، حال به بررسی همنشینی 
اند ضرّاء و تضرّع که جمعاً در دو آیه کنار یکدیگر قرار گرفته

تا روشن شود که این دو واژه چه ارتباطی با هم  ودشپرداخته می
دارند؟ در این دو آیه هر دو عامل یعنی بأساء و ضرّاء، دست به 

اند تا افراد سرکش و مغرور که حقیقت و اصالت دست هم داده
ساز ه طریق صحیح هدایت نموده و زمینهاند بخود را گم کرده

قَرْیَةٍ مِنْ نَبِیٍّ إِالَّ أَخَذْنا  وَ ما أَرْسَلْنا فی ".تضرّع و تذلّل آنها شوند
و ما در هیچ شهر و » 7"یَضَّرَّعُون أَهْلَها بِالْبأساء وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

آبادى پیامبرى نفرستادیم مگر اینکه اهل آن را به ناراحتی ها و 

 95. اعراف: 5

 214. بقره: 6

 94. اعراف: 7
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 121   ...بر یتضرّع با کاربست معناشناس یتیترب یهامؤلفه  
 

 1400بهار ، 1، شماره 6دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 (خسارت ها گرفتار ساختیم؛ شاید )به خود آیند، و به سوى خدا
 « بازگردند و تضرّع کنند
بشر بر حسب طبع سرکش خود  توان گفتبا توجه به این آیه می

ها آید، و پس از آنکه پیامبران آندر مقام انقیاد و پذیرش برنمی
را از عقوبت شرک و مخالفت و ناسپاسى پروردگار تهدید نمایند، 
 چنانچه در دل هاى سخت آنها تأثیر نکند، بر حسب نظام تدبیر

و سوق بشر بسوى سعادت از طریق عوامل خارجى و محیط نیز 
بطور بداهت سخنان پیامبران را  نمودیم، کهآنها را تهدید مى

بپذیرند، و در اثر انکسار قلب و شکستگى خاطر در مقام انقیاد 
 (57برآیند؛ و ایمان آورند)

آیه دوم نیز بی شباهت به آیه اول نیست و سیاق هر دو آیه یک  
 قَبْلِکَ  مِنْ أَُممٍ  إِلى أَْرسَلْنا لَقَدْ وَ " کند:مطلب را تداعی می

 امت سوى به ما 1"یَتضرّعون لَعَلَّهُمْ الضَّرَّاءِ وَ بِالْبأساء فَأَخَذْناهُمْ
 که ىهنگام و) فرستادیم،( پیامبرانى) بودند، تو از پیش که هایى

 و جرن و شدت با را آنها( برخاستند، مخالفت به پیامبران این با
( حق، برابر در و شوند بیدار) شاید ساختیم؛ مواجه ناراحتى
  !«گردند تسلیم و کنند خضوع
توان علت همنشین شدن ضرّاء با تضرّع را همانند می بنابراین

همنشین فوق )بأُساء( دانست و گفت ضرّاء که به معنای بدحالی 
و مشقت روحی است به عنوان زمینه ساز دیگری برای حرکت 

باشد و به همین دلیل همنشین دادن انسان به سمت عنصر تضرّع می
 تضرّع شده است.

 «تضرّع»و « یهخُف»بررسی همنشینی . 3-2-5
همنشنین واژه تضرّع شده  مرتبه 2واژه دیگری است که  «خُفْیَةً»

ه و طبق تشکیل شد« خ ف ی»است؛ این واژه از سه حرف اصلی 
هم به « خفی»بنابراین ماده  (58) باشدگفته لغویان از اضداد می

 -ًة خُفْیَ الشّیئ معنی پنهانی و پوشیده بودن ذکر شده مثل: خَفِیَ
و هم به معنی ظاهر کردن که در این  یعنی آن چیز پنهان شد

عدى و بمعنى ظاهر از باب ضََربَ یَضرِبُ مت صورت فعل این مادّه
« ءََفیْتَُه: الشَّىخَ -خَفَیُْت »گفته شود ؛ پس وقتی کردن آمده است

پنهانى و پوشیدگى آن چیز را بر طرف کردى و زمانی چنین یعنی
 (19اى )شود که چیزى را آشکار کردهگفته مى

در قرآن مجید « خُفیه»الزم به ذکر است که تمام موارد استعمال 
پس با این وجود  معنى پنهان کردن آمده است؛ه از باب افعال ب

مْ ادْعُوا رَبَّکُ"و در آیه  معنى پنهانىه صدر است بخُفْیَه: بضمّ اوّل م
پروردگار خود را   2"تضرّعاً وَ خُفْیَةً إِنَّهُ ال یُحِبُّ الْمُعْتَدینَ

او متجاوزان را ى تضرّع، و در پنهانى، بخوانید! )آشکارا( از رو
همنشین واژه تضرّع شده است. مفسران ذیل این « دارد!دوست نمى

اند که با دقت در نظرات و گوناگونی مطرح نمودهآیه نظرات 
توان به مطلب اصلی خویش دست یافت و ارتباط دالیل آنها می

ه برآنند ک بین تضرّع و خُفیه را آشکار کرد؛ برخی از مفسران
آن است که دعا را با حالت فروتنى « خفیة»و « تضرّع»مقصود از 

_________________________________ 
 42. انعام: 1
 55اعراف:. 2

س شود و در پنهان بخوانید، تا روح دعا در تمام وجود شما منعک
  (59) تر و از ریا دورتر باشد.دعا کنید تا به اخالص نزدیک

)ص( از کنار پیامبر»از پیامبر اکرم)ص( آمده است:  در روایتی
جمعیتى گذشت که صداى خود را به دعا بلند کرده بودند فرمود 

خوانید و نه شخصى را که پنهان و دور شما شخص کرى را نمى
خوانید که هم شنوا و هم بلکه شما کسى را مىاز شما باشد 
شود که اگر دعا ( از این حدیث استفاده مى60« )نزدیک است.

آهسته و آمیخته با توجه و اخالص بیشتر باشد بهتر است. بنابراین 
 دعاى هب رغبتش و میل باید این است که، دعاکننده صفات از یکی

 مردم حضور در و آشکارا دعاى به رغبتش از بیشتر ،پنهانى
 (61.)باشد

 شکارآ دعاى معنى به که «تضرّع» اند: ذکرگفته از مفسرانبرخی 
 که باشد این خاطر شاید به است پنهانى دعاى که «خفیة» و

 نرسیده، شدت مرحله به که گاهى .متفاوتند هم با مشکالت
 دشدی مرحله به که گاهى .کندمى دعوت پنهانى دعاى به را انسان

 فریادها و هاناله گاهى و .داردبرمى دعا به دست آشکارا رسد،مى
 خداوند که است منظور این .شده بیشتر آن شدت که دهد،مى سر
 حل را شما ضعیف مشکالت هم و شدیدتر و شدید مشکالت هم
 (41) .کندمى

آیه دیگر که همنشینی این دو واژه را به تصویر کشیده، با لحن 
ُقلْ مَنْ یُنَجِّیُکمْ مِنْ ظُلُماتِ الْبَرِّ َو الْبَحِْر "گوید: ای میاقرار گونه

 "تَدْعُونَهُ تضرّعاً وَ ُخفْیَةً لَئِنْ أَْنجانا مِنْ هذِهِ لَنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرین
بگو: چه کسى شما را از تاریکی هاى خشکى و دریا رهایى (3)

در بخشد؟ در حالى که او را با حالت تضرّع )و آشکارا( و مى
گویید( اگر از این )خطرات و ظلمت ها( خوانید؛ )و مىپنهانى مى

با توجه به « بخشد، از شکرگزاران خواهیم بود.ما را رهایى مى
توان گفت به طور کلی در این آیات آیات و نظرات گفته شده می

آمده است که اولى نظر « خفیه»و « تضرّع»در مورد دعا دو قید 
باطنى دارد که هر دو صورت آهسته و به شکستگى دل و خشوع 

گیرد؛ قید دوم، نظر به مخفیانه بودن دارد که در بلند را دربر مى
اى که دیگرى نفهمد؛ میان جمع، ضرورتاً آهسته خواهد بود بگونه

و در خلوت، در صورت استتار، هر دو صورت آهسته و بلند را 
ه جارى بودگیرد که سنت قطعى معصوم )ع( در این زمینه دربر مى

است و بسیارى از ادعیه عارفانه معصومین )ع( در خلوت مناجات 
با صداى بلند بوده است که باعث شده است اصحاب با حضور در 
خلوتگاه آنان، آنها را فرا گیرند و به ما منتقل نمایند دعاهایى که 
در قنوت نماز و یا در سجده و یا در خلوت مناجات گزارش شده 

 ( 62است.) 
زاری و اظهار  نتیجه باید افزود تضرّع که به معنای آشکارادر 

باشد؛ با همنشینی در زبونی و ناتوانی کردن در مقابل خداوند می
گیرد که آن هم کنار خُفیه ُبعد دیگری از معنا را به خود می

پنهانی بودن است. زیرا اگر تضرّع در نهان انجام گردد از خطرات 
مانده و به اخالص هم نزدیکتر است احتمالی همچون ریا مصون 

 63. انعام: 3
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Journal of Quran and Medicine Volume 6 Issue 1, Spring 2021 

بنابراین وجه همنشینی خُفیه با تضرّع بدین صورت است که 
معنای پنهانی بودن نیز داخل در حوزه معنایی تضرّع می باشد و 

تر و مقبولتر است که تضرّع به صورت بهتر و نزد خداوند محبوب
 مخفیانه و پنهانی باشد ولکن اگر به دلیل شدت مصائب و ظهور

نومیدی و انقطاع از اسباب بی پروا و علناً گریه و زاری نیز انجام 
 شود اشکالی ندارد. 

 « تضرّع»و « خیفه»بررسی همنشینی  . 3-2-6

مرتبه در کنار تضرّع  1همنشین دیگری است که به تعداد  «خیفه»
الخاء و الواو و الفاء أصلٌ واحد یدلُّ » آمده و طبق گفته ابن فارس:

این واژه ریشه تک معنایی دارد و بر ترس و « رِ و الفزَععلى الذُّعْ
 به سبب عدم اعتماد و اطمینان و  (63کند.)وحشت داللت می

 ر. بنابراین خوف در انتظار بودن برای یک ام(64)شود پدیدار می
های مشخّص یا مشکوک؛ ناپسندی است؛ با توجه به نشانه

از روی نشانه پسندیدهقّعِ امری که رجاء و طمع به معنای توچنان
باشد؛ و های معلوم یا مشکوک؛ و امنیت نقطه مقابل خوف می

ترس از خدا به معنای خودداری از گناه و ادای واجبات است؛ و 
 ( 19) شودخیفه حالتی است که از خوف به انسان عارض می

واژه خوف از جمله واژگان دو وجهی است که ترس در آن گاهی 
 مثلممدوح  خوف .(65) مثبت و گاهی برعکس آن استجنبه 
 و دنیا ذّلت از خوف آخرت، عذاب از خوف خدا، از خوف

اما حوزه خوف در امور مادی  است نیک صفات از یکى آخرت
ن، بنابرای ها از شیاطین که ترس مذموم است.دنیایی و ترس انسان

تکلیف واژه خوف که در آیه ذیل همنشین تضرّع شده است روشن 
شود که این نوع ترس، نزد خداوند پسندیده و مورد رضایت می

 الْجَهْرِ دُونَ وَ  خیفَةً وَ تضرّعاً نَفْسِکَ فی رَبَّکَ اذْکُرْ وَ "اوست: 
 پروردگارت 1 "الْغافِلینَ مِنَ تَکُنْ ال وَ الْآصالِ وَ  بِالْغُدُوِّ الْقَوْلِ مِنَ
 صبحگاهان آرام، و آهسته خوف، و تضرّع روى از خود، دل در را
آیه به دنبال تبیین .« مباش غافالن از و کن؛ یاد شامگاهان، و

 شروط ذکر الهی است که ذکر خداوند را باید چگونه انجام داد؟ 
اند؛ ذکر شامل تمامى اذکار همچون خواندن در معنای ذکر گفته

قرآن، دعا، تسبیح و تهلیل، و حمد و ستایش خداوند 
پس مقتضاى اینکه ذکر را توصیف کرد به دو وصف (66.)باشدمى

تضرّع و خیفه، این است که آدمى در ذکر گفتنش حالت آن 

_________________________________ 
 205. اعراف: 1

شخصى را داشته باشد که چیزى را هم دوست دارد و به این خاطر 
ه عقب ترسد و از ترس آن برود و هم از آن مىنزدیکش مى

بنا براین در معناى تضرّع میل و رغبت به شود. برگشته و دور مى
الیه، و در معناى خیفه، پرهیز و  -نزدیک شدن به شخص متضرّع

( در تأیید این 24)ترس و میل بدور شدن از آن شخص نهفته است.
سخن آیه دیگری نیز به خواندن با حالت خوف و طمع دستور 

 به و کیفر ترس از را خدا 2".فاً وَ طَمَعا..وَ ادْعُوهُ خَوْ..."دهدمی
 به و عدلش ترس از یا اجابت بامید و ردّ ترس از یا پاداش، امید
بخش بنابراین تضّرع عاملی است نجات (21) بخوانند. فضلش امید

 مِنْ  یُْنجِی لَا وَ»: است آمده جمعه شب دعای همانگونه که در
 را ما درگاهت به تضرّع جز چیزی /إِلَیْکَ التضرّع إِلَّا سَخَطِکَ

( پس باید همچون امام سجاد )ع( 67.)«دهدنمی نجات غضبت از
از صاحب و موالیمان بخواهیم که به هنگام ترس جز به او پناه 

 الْخُضُوعِ بِ لَا وَ اضْطُرِرْتُ، إِذَا بَِغیْرِکَ بِاالسْتِعَانَةِ  َتفْتِنِّی لَا وَ"نبریم: 
 "رَهِبْت إِذَا دُونَکَ مَنْ ِإلَى بِالتَّضَرُّعِ لَا وَ افْتَقَرْتُ، إِذَا غَیْرِکَ لِسُؤَالِ

 و جویم یارى تویى جز از اضطرار هنگام به که میازماى مرا و
 ترس امهنگ به و شوم خاضع تویى جز پیشگاه به بینوایى هنگام به
 (.68) «کنم تضرع تویى جز برابر در

توان افزود که همنشینی واژه خوف با تضرّع را می براین اساس،
توان مورد بررسی قرار داد؛ جهت اول اینکه هم از دو جهت می

توان آن را به عنوان زمینه ساز تضّرع معرفی نمود، زیرا ترس می
از خداوند است که موجب زاری و تضرّع و درخواست بخشش 

و دست به جرم و گردد؛ و اگر انسان از خداوند نترسد از او می
جنایت بزند دیگر در خود فرصت تذّلل و انابه به درگاه خداوند 
را پیدا نخاهد نمود و تا لحظه ورود به دوزخ به گناهان خود 

توان ترس را به عنوان ادامه خواهد داد. و جهت دوم نیز می
کیفیت و چگونگی تضرّع معرفی کرد، زیرا اگر تضرّع به همراه 

ات جالل خداوند باشد زیباتر و مقبولتر به ترس از مقام و صف
درگاه خداوند است. با توجه مطالب فوق وجه همنشینی دو واژه 

 گردد.خوف و تضرّع نیز روشن می
شکل زیر همنشین های وارد شده در کنار واژه تضرّع را که در 

                دهد.اند را نشان میپژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته
 

 56. اعراف: 2
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 تضرّع های همنشین پربسامدترین .5 شکل

 گیرینتیجه

همنشین کلیدی و تأثیر گذار  ششروابط همنشینی واژه تضرّع با 
 واژهنشان داد، ضرّاء، ُخفیه، خِفیه{  استکانت، آن}عذاب، بأساء،

به معنای متمایل شدن و نزدیک شدن « ضرع»تضرّع که از ریشه 
عنوان یک فضیلت اخالقی به سوی چیزی از روی زبونی است به 

و در واقع تضرّع حالتی از حاالت و  با دعا ارتباط عمیقی داشته
تضرع به  باشد.یکی از لوازم دعا و جزئی از مفهوم عام دعا می

ه دارای مؤلف است که های تربیت معنوی انسانعنوان یکی از رکن
بعد از بررسی همنشینی عذاب و تضرّع  و  های تربیتی خاصی بوده

اند، که تنها یک بار در خط افقی آیه کنار یکدیگر قرار گرفته
 که است این خاطر به این دو واژه، همنشینی دلیل روشن شد که

 به انسان دادن سوق برای سازیزمینه عذاب، به هاانسان گرفتارى
به درگاه خداوند است که در واقع عذاب در این  او زارى و تضرّع

های کند. از دیگر همنشینایفا می راشتاب دهنده  یمسیر نقش
بودند که در نگاه اول هر دو در « ضرّاء»و « بأساء»تضرّع واژگان 

نمایند ولکن با دقت در قول معنای سختی و شدت مترادف می
لغویان و مفسران تفاوت ظریف آنها روشن شد که بأساء به معنای 

ت هر نوع سختی و رنج است که با وارد شدن بر انسان موجبا
کند و ضرّاء بیشتر به معنای تضرّع او به خداوند را ایجاد می

بدحالی، بیماری و سختی مربوط به جسم انسان به کار رفته است 
که در نتیجه این نوع سختی نسبت به بأساء و آن هم نسبت به 

تر بوده ولی این دو مفهوم نیز به اندازه خود موجب عذاب جزئی
تضرّع و گریه و زاری نسبت به  تسریع انسان در حرکت به سوی

استکانت که دیگر همنشین واژه تضرع مفهوم  گردند.خداوند می

اول  تر شخصبود نیز مقدمه وصول به تضرّع است به تعبیری ساده
باید مقابل خداوند تسلیم شود و تکبر نورزد تا بعد از آن بتواند 

 تضرّع کند.
ق و طب« خَفَیَ»یشه خُفیه همنشین دیگرِ واژه تضرّع است که از ر

باشد که البته در قرآن کریم تنها بُعد اول گفته لغویان از اضداد می
معنای آن یعنی پنهان بودن آمده و همنشینی آن با تضرّع بی دلیل 
نیست و در واقع ُخفیه، کیفیت و چگونگی تضرّع را که بهتر 

دهد و در نهایت واژه است پنهانی و در خفا انجام شود نشان می
به معنای ترس و وحشت است که « خوف»خِفیه از ریشه 

همنشینی آن با واژه تضرّع از دو جهت مورد بررسی واقع شد: اوالً 
از جهت زمینه ساز بودن ِخفیه برای ایجاد تضرّع نسبت به 
خداوند زیرا تا حس خوف از خدا به انسان دست ندهد دست از 

از  یاً ثانپردازد. و نمیگناه نکشیده و به تضرّع و انابه به درگاه ا
جهت معرفی چگونگی و کیفیت تضّرع که بهتر و زیباتر است 

از مقام و صفات جالل خداوند باشد و در نهایت همراه با ترس 
کیفیت تضّرع  و عوامل زمینه ساز آن بسته کاملی برای بهبود 

در شرایط ای که کند به گونهسالمت معنوی و کمال آن ارائه می
های انسان دچار اضطراب، استرس، بیماری سخت بحرانی

جسمانی، روانی، اجتماعی نشود و در این اوضاع بُعد معنوی او 
کند تا انسان مورد حاکم بر ابعاد دیگر بوده و رنج را معنادار می

 نظر به حیات طیبه مورد تأیید قرآن برسد.

نمودار ذیل نشان دهنده روابط موجود بین همنشین های واژه 
 باشد.یتضرع م

تضرّع

استکانت

خُفیه

بأساء

عذاب

ضرّاء

خِیفه
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 روابط همنشینی تضرّع در قرآن کریم . 6نمودار
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