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رضا عرب بافرانی1، احمد محّمدیان2

چکیده

ــم  ــتن مفاهی ــر داش ــالوه ب ــی ع ــون دین ــت. مت ــی اس ــون ادب ــذار در مت ــم و اثرگ ــر مه ــه از عناص عاطف
عمیــق فکــری و محتوایــی و مهم تریــن آموزه هــای دینــی، واجــد اثرگــذاری عاطفــی نیــز اســت؛ خطــاب 
در ایــن متــون به گونــه ای اســت کــه بتوانــد تاثیــر مناســبی بــر احساســات مخاطــب بگــذارد. از ایــن رو، 
متــون دینــی عــالوه بــر این کــه سرشــار از مفاهیــم نــاب توحیــدی اســت، بــه مقولــۀ انگیــزش عاطفــه و 
تأثیــر عاطفــی توجــه ویــژه ای شــده اســت.  دعــای هفتــم صحیفــۀ ســجادیه که امــام زیــن العابدیــنg در 
ســختی ها و مشــکالت بــه خوانــدن آن ســفارش فرموده انــد، از جملــۀ ایــن متــون دینــی اســت کــه در آن 
بــه ایــن مقولــه بــه طــور دقیــق توجــه شــده اســت. ایــن مقالــه کوشــیده بــه روش توصیفــی تحلیلــی عنصر 
عاطفــه را در پرتــو ایــن دعــای ارزشــمند بررســی کنــد. دعــای هفتــم صحیفــۀ ســجادیه عــالوه بــر این کــه 
سرشــار از مفاهیــم نــاب توحیــدی اســت، در آن بــه مقولــۀ انگیــزش عاطفــه و تأثیــر عاطفــی توجــه ویــژه ای 
شــده اســت. طــرح وارۀ فراینــد عاطفــی در دعــای هفتــم در پنــج مرحلــۀ: 1. تحریــک عاطفــه 2. آمادگــی 
3. هویــت 4. هیجــان 5. ارزیابــی ترســیم یافتــه اســت. بی شــک، دعــای مذکــور در پرتــو گفتمــان عاطفــی 

توانســته پیــام خــود را بــه بهتریــن وجــه بــه مخاطــب منتقــل کنــد.
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1. مسئلۀ پژوهش

دعــا درخواســتی از ســوی مخلــوق اســت در آســتان خالــق یکتــا. دعــا کننــده بــرای رفــع نیــاز 
ــا خواســتۀ خــود را  ــد بی همت ــر خداون ــا و آخــرت در براب ــاّدی و چــه معنــوی، در دنی خــود چــه م
عرضــه مــی دارد. برخــی متــون دینــی اســالمی در بردارنــدۀ ادعیــه ارزنــده و واالیــی اســت کــه بــر 
زبــان انســانی کامــل و در درگاه معبــود هســتی بخــش جــاری شــده اســت. ایــن دعاهــا الگویــی 
اســت بــرای بنــدگان تــا معبــود خــود را آن گونــه کــه شایســته و بایســتۀ مقــام ربوبیــش اســت، فــرا 
بخواننــد. بی شــک، هــدف اصلــی و محــوری ایــن متــون دینــی تربیــت، هدایــت و پــرورش روح 
اســت. ایــن متــون در عیــن تکیــه بــر عنصــر عقالنیــت، از ســازوکار زبانــی و اســلوب های هنــری 
ادبیــات بهــره می گیرنــد تــا شــور و عاطفــۀ مخاطــب را برانگیزنــد. زیبایی هــای ادعیــه بــا حقیقــت 
گفتــار و بیــان مقصــود همــراه اســت به گونــه ای کــه دریافــت درســت مفاهیــم و آموزه هــای دعــا 
ــه  ــوان گفــت درک و فهــم درســت دعــا ب ــه زیبایــی ســخن اســت. پــس می ت گاه مرهــون توجــه ب

زیباشناســی آن وابســته اســت.

1-1. پیشینۀ پژوهش

ــودی و  ــه محم ــت؛ از جمل ــه اس ــورت گرفت ــی ص ــای گوناگون ــان، پژوهش ه ــۀ گفتم در حیط
خــادم)1396( در مقالــۀ »کاربســت گفتمــان عاطفــی در متــون تعلیمــی بــا تکیــه بــر بــاب پنجــم 
ــان در  ــی گفتم ــد عاطف ــای بع ــۀ »واکاوی مولفه ه ــی)1400( در مقال ــعدی«، رضای ــتان س گلس
داســتان کوتــاه »میعــاد« اثــر گلــی ترقــی: رویکــردی نشــانه معناشــناختی بــه تحلیــل گفتمــان 
ادبــی«، نورســیده و پوربایــرام)1400( در مقالۀ »تحلیل نشــانه معناشناســانه طــرح و ارۀ عاطفی در 
گفتمــان دو شــعر: »در امــواج ســند« و»أبــُد الُصّبــار««، محمــدی)1394( در مقالــۀ »بررســی نظام 
عاطفــی گفتمــان در شــعر قاصــدک اخــوان ثالــث بــا رویکــرد نشــانه معناشناســی« و روشــنفکر و 
 .» ــب ــرت زین ــای حض ــی خطبه ه ــان ادب ــل گفتم ــۀ »تحلی ــدی)1388( در مقال ــش محم دان
ــی و  ــه بررس ــش ب ــن پژوه ــه ای ــت ک ــین در آن اس ــای پیش ــا پژوهش ه ــتار ب ــن نوش ــز ای ــه تمای وج
تحلیــل گفتمــان عاطفــی دعــای هفتــم صحیفــه بــر اســاس یــک طــرح واره عاطفــی پرداختــه و به 

بررســی دعــا به عنــوان یــک متــن ادبــی و از دریچــه گفتمــان عاطفــی نگریســته اســت.
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1-2. پرسش های پژوهش

ایــن پژوهــش، پــس از بیــان کلیــات بحــث، بــا تکیــه بر دعــای هفتــم صحیفه ســجادیه، بــه دنبال 
پاســخ بــه پرســش های زیــر اســت:

- بررسی گفتمان عاطفی دعا چه الیه های جدید مفهومی را آشکار می سازد؟

- طرح وارۀ گفتمان عاطفی در دعای هفتم صحیفه سّجادیه چگونه ترسیم یافته است؟

2. بحث و بررسی

2-1. دعا در اصطالح 

ــه معنــی خواســتن حاجــت از خــدای متعــال اســت. خواســتن و طلــب از  دعــا در اصطــالح ب
ــد منــان نکتــۀ اساســی ایــن تعریــف اســت. در فرهنــگ »نفائــس الفنــون« آمــده اســت:  خداون
»دعــا طلب کــردن حاجــت اســت از باری تعالــی بــه تضــرع و اخــالص و گاه بــود کــه غــرض از دعــا 
ــه اعــراض نموده انــد  مجــرد مــدح و ثنــا بــود و بیشــتر ادعیــه خــواص و اولیــا کــه از مــا ســوی الّل
از ایــن قبیــل توانــد بــود. و جمعــی گفتنــد: دعــا آن اســت کــه مــروی باشــد از شــارع بــه تصریــح 
یــا بــه تعریــض، و هــر آنچــه مــروی نباشــد آن را مناجــات خواننــد. و دعــا هــم بــه قــول باشــد و آن 
ــی َضعیــٌف، و هــم بــه  ــا بــه تعریــض چنانکــه: َربِّ ِإنِّ ْعــِط، و ی

َ
صریــح بــود چنانکــه: َربِّ ْارَحــْم َو أ

فعل«)ثروتیــان، 1352: 128(. در ایــن تعریــف، درخواســِت همــراه بــا خشــوع و مــروی از اهــل 
 بیــتb اســت. امــا آنچــه از تأکیــد بــر دعــا در روایــات مطــرح شــده، نفــس ســخن گفتــن و توجــه 

بــه خداونــد منــان هــدف اســت. 

عاِء َوالّســؤال،  در تبییــن معنــای دعــا در تفســیر شــریف »المیــزان« آمده اســت: »فــِإّن حقیقــَة الدُّ
هــو الــذی یحِمُلــُه القلــب ویدعــو بــه لســاُن الفطــرة، دون مــا یأتــی بــه اللســاُن اّلــذی َیــُدوُر َکیَفمــا 
دیر«)طباطبایــی، ج2: 33(. دعــا آن اســت کــه از قلــب برخیــزد و زبــان فطــرت آن را طلــب کنــد، 

ُ
أ

نــه این کــه زبــان هــر طــور خواســت حرکــت کنــد. یعنــی ایــن معنــا از دعــا را انســان در باطــن جــان 
خــود می شناســد و به طــور روشــن آن را می فهمــد.
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2-1-1. کارکرد دعا

در قــرآن و روایــات بــر اهمیــت دعــا تأکیــد و بــه آداب و شــروط اســتجابت آن اشــاره شــده اســت. 
ــق،  ــاع از خل ــت انقط ــد و فضیل ــزد خداون ــا ن ــان ارزش دع ــم در بی ــرآن کری ــات ق ــن آی از مهم تری
ــَم  ذیــَن َیْســَتْکِبُروَن َعــْن ِعباَدتــی  َســَیْدُخُلوَن َجَهنَّ ْســَتِجْب َلُکــْم ِإنَّ الَّ

َ
ُکــُم اْدُعونــی  أ آیــۀ »َوقــاَل َربُّ

ــر  ــردن ام ــا ک ــه دع ــردم را ب ــه م ــۀ مبارک ــن آی ــی در ای ــد تعال ــت. خداون ــر، 60( اس داِخریَن«)غاف
ــمرده  ــادت بر ش ــد، عب ــخن خداون ــن س ــا در ای ــد. دع ــت می ده ــد اجاب ــان نوی ــه ایش ــد و ب می کن
شــده اســت و »این کــه بــه جــای »عــن دعائــی« لفــظ »َعــْن ِعباَدِتــی« آمــده، حاکــی اســت کــه دعا 
ــی َلــْواَل ُدَعاُؤُکْم«)فرقان،   ِبُکــْم َربِّ

ُ
عبــادت است«)قرشــی، 1366، ج9: 378(. در آیــۀ »ُقــْل َمــا َیْعَبــأ

78( جایــگاه و منزلــت و ارزش انســان نــزد باری تعالــی، دعــای فــرد اســت. همیــن معنــا در روایــت 
پیامبــر اکــرم اشــاره شــده اســت: »الُدعــاُء هــو العبادُة«)طبرســی، 1415ق، ج8: 528( و ترک 
ــل  کننــدۀ عبــادت خــدا )دعــا( از ســر بزرگــی طلبــی و اســتکبار را از دوزخ بیــم می دهــد. در ذی
همیــن آیــه روایتــی از امــام صــادقg وارده شــده: »یکــی از یارانــش ســؤال کــرد: چــه می فرمایید 
دربــارۀ دو نفــر کــه هــر دو وارد مســجد شــدند. یکــی نمــاز بیشــتری بــه جــا آورد و دیگــری دعــای 
بیشــتری. کدام یــک از ایــن دو افضل انــد؟ فرمــود: هــر دو خوب انــد. ســؤال کننده مجــدد 
ــود: »آن  ــامg فرم ــت؟ ام ــل اس ــک افض ــی کدام ی ــد، ول ــر دو خوب ان ــم ه ــرد: می دان ــرض ک ع
ــه  ــنیده ای ک ــال را نش ــد متع ــخن خداون ــر س ــت، مگ ــل اس ــد افض ــا می کن ــتر دع ــه بیش ــس ک ک
ْســَتِجْب َلُکــْم«، ســپس افــزود: هــی العبــادة الکبــری: »دعــا عبــادت بزرگ 

َ
می فرمایــد: »اْدُعوِنــی أ

است«)طبرســی، 1415ق، ج8: 528؛ حویــزی، 1389، ج4: 528(.

از شــواهد دیگــر اهمیــت دعــا، نقــل دعاهــای متعــدد از انبیــای پیشــین و گروه هــای مختلــف 
ــات مختلــف اســت.  انســان ها و همچنیــن تعلیــم دعــا به نبــی اکــرم در آی

در روایتــی از رســول خــدا از دعــا به عنوان ســالح مؤمن در برابــر دشــمنان و نیــز وســیله ای 
ــی، 1414ق، ج7: 39(. و در  ــت)حر عامل ــده اس ــر ش ــود، تعبی ــی روزی او می ش ــبب فزون ــه س ک
روایتــی آمــده کــه از امــام محمــد باقــرg ســوال شــد: »کــدام عبــادت افضــل اســت؟ فرمــود: 
چیــزی نــزد خــدا افضــل از ایــن نیســت کــه از او تقاضــا کننــد و از آنچــه نــزد او اســت بخواهنــد 
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ــد و از  ــر می ورزن ــادت او تکب ــد از کســانی کــه از عب ــزد خداون ــر ن ــر و منفورت و هیچ کــس مبغوض ت
ــت«)کلینی، 1363، ج2: 466(. ــد، نیس ــا نمی کنن ــب او تقاض مواه

مهم تریــن اثــر دعــا و نیایــش، آشــنایی بــا معــارف اســالمی اســت، ائمــه معصومیــنb در ضمن 
دعــا و نیایــش مجموعــه ای گســترده از ایــن معــارف نــاب توحیــدی را بــه مــا آمــوزش داده اند. 

انســان در زندگــی فــردی و اجتماعــی خویــش بــا مشــکالتی مواجــه می شــود کــه بــه اضطــراب 
ــه  ــوان انســان اســت؛ ب ــی از آن، خــارج از ت ــی می افتــد و در برخــی مــوارد، نجــات و رهای و نگران
عبارتــی، وارد آمــدن فشــارهای فراتــر از تــوان فــرد، باعــث اضطرابــی می شــود کــه تحمــل آن در 
دراز مــدت از تــوان انســان خــارج اســت؛ بهتریــن راه بــرای نجــات از اضطــراب و نگرانــی، دعــا و 
نیایــش بــا خــدای ســبحان اســت. دعــا وســیلۀ قــرب و نزدیکــی بنده بــا پــروردگار، عبــد با معبــود و 
مخلــوق بــا آفریــدگار اســت. امــام صــادقg در ایــن بــاب می فرمایــد: »بــر شــما بــاد دعــا کــردن، 
زیــرا هیــچ چیــزی مثــل دعــا شــما را بــه خداونــد متعــال نزدیــک نمی کند«)کلینــی، 1363، ج2: 
ــتی و  ــود هس ــا معب ــی ب ــرب و نزدیک ــاس ق ــن احس ــی، 1414ق، ج7: 30(. و ای ــر عامل 467؛ ح
اســتمرار و مداومــت در دعــا و نیایــش چــه روحــی و قلبــی باشــد و چــه بــه فعــل و عمــل در آیــد، 

اســباب مانــدگاری آرامــش روح و روان آدمــی را بــه بــا خــود همــراه خواهــد داشــت.

انســان های مؤمــن بــا دعــا و نیایــش می تواننــد بــاب نعمت هــای الهــی را بــه روی خــود بگشــایند 
ــبب  ــا را س ــرم دع ــر اک ــد. پیامب ــت آورن ــه دس ــی را ب ــای فراوان ــتفاده از آن، موفقیت ه ــا اس و ب
گشــایش نعمــات الهــی بر بنــدگان معرفــی می کند)ســید ابــن طــاووس: 28؛ کفعمــی، 1403ق: 

.)769

از دیگــر آثــار دعــا و نیایــش، بــه دســت آوردن ارزش و کســب منزلــت، نــزد ایــزد مّنان خواهــد بود. 
اعمــال عبــادی هــر کــدام بــه نوبــۀ خــود، رابطــۀ انســان بــا پــروردگار جهــان را برقــرار می کنــد، عبــد 
ــزد خداونــد می شــود.  ــر می نمایــد و باعــث محبوبیــت انســان، ن ــه خــدای ســبحان، نزدیک ت را ب
ــد انســان دعــا کننــده را  دعــا و نیایــش به عنــوان برتریــن عمــل عبــادی، ســبب می شــود خداون
ــزد  ــل ن ــن عم ــد: »محبوب تری ــاب می فرمای ــن ب ــانg در ای ــد. امیرمؤمن ــته باش ــت داش دوس
خداونــد دعــا و نیایــش اســت«)کلینی، 1363، ج2: 467( و بــه تأکیــد، محبوب بــودن عملــی نــزد 
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خدوانــد، باعــث محبوبیــت عامــل آن نیــز خواهــد شــد.

ــازد و از  ــه می س ــود متوج ــه معب ــط ب ــش را فق ــگاه خوی ــام ن ــا تم ــواره در دع ــان هم ــه انس این ک
ــد و  ــن می کن ــرک را تمری ــتی و دوری از ش ــی یگانه پرس ــع، نوع ــد، در واق ــم می پوش ــر او چش غی

ــاند. ــور می رس ــۀ ظه ــه منّص ــت، ب ــلمانی اس ــرط اول مس ــه ش ــتی را ک ــت و یکتاپرس وحدانی

دعــا انســان را بــه شــناخت پــروردگار دعــوت می کنــد و ســبب می شــود کــه خــود را نیازمنــد او 
ببینــد و در برابــر او خاضعانــه از مرکــب غــرور و کبــر فــرود آیــد و بــرای خــود در برابــر ذات پــاک او 
موجودیتــی قائــل نشــود. از ایــن منظــر چــون خــود را نیازمنــد و مرهــون نعمت های خــدا می بیند، 
ــد و  ــا بی قی ــتجابت دع ــد اس ــر می دان ــوی دیگ ــمرد. از س ــش می ش ــت از فرمان ــه اطاع ــف ب موظ
شــرط نیســت، بلکــه خلــوص نیــت و صفــای دل و توبــه از گنــاه و بــر آوردن حاجــات نیازمنــدان و 
دوســتان از شــرایط آن اســت؛ بنابرایــن خودســازی می کنــد و در طریــق تربیــت خویشــتن گام بــر 
مــی دارد. امیرمؤمنــان علــیg می فرمایــد: »بهتریــن دعــا آن اســت کــه از ســینۀ پــاک و قلبــی 
طاهــر صــادر شــود و دعــای خالصانــه ســبب خالصــی ورهایــی است«)مجلســی، 1404ق، ج12: 
11(. دعــا بــه انســان اعتمــاد بــه نفــس می دهــد و از یــأس و نومیــدی بــاز مــی دارد و بــه تــالش و 

کوشــش بیشــتر دعــوت می کنــد.

2-1-2. صحیفۀ سّجادیه

صحیفــۀ ســجادیه کتابــی حــاوی 54 دعــا از امــام ســجادg اســت. ایــن کتــاب پــس از قــرآن و 
نهــج البالغــه مهم تریــن میــراث مکتــوب شــیعه بــه حســاب می آیــد و بــه نام هــای اخــت القــرآن، 
انجیــل اهــل بیــت و زبور آل محمد نیز مشــهور اســت) مدنــی، 1415ق، ج1: 51 و100(. صحیفه 
ماننــد قــرآن و نهــج البالغــه از نظــر فصاحــت و بالغــت مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا جایــی 
کــه برخــی از بــزرگان ادب و ســخنوری از درک مفاهیــم بلنــد و زیبایــی هنــری و ادبــی ایــن کتــاب 
اظهــار عجــز کرده اند)همــان: 51( و برخــی ایــن کتــاب را در زمــرۀ کتــب آســمانی می داننــد؛ زیــرا 
در عیــن حــال کــه از کمــال فصاحــت در الفــاظ و حســن بالغــت در عبــارات بهــره منــد اســت، در 

بردارنــدۀ علــوم نــاب دینــی و معــارف یقینــی توحیــدی است)شــبر، 1988م، ج1: 268(.
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امــام ســجادg بســیاری از معــارف دینــی را در دعاهــای خــود بیــان می کنــد؛ موضوعاتــی مثل 
خداشناســی، جهان شناســی، انسان شناســی و مباحــث عالــم غیــب، فرشــتگان، رســالت انبیــا، 
جایــگاه پیامبــر و اهــل بیــتb، امامــت، فضایــل و رذایــل اخالقــی، گرامی داشــت اعیــاد، 
ــا،  ــد، آداب دع ــف خداون ــای مختل ــی، نعمت ه ــارات تاریخ ــادی، اش ــی و اقتص ــائل اجتماع مس
ــر شــرح های بســیاری نوشــته شــده کــه مشــهورترین  ــن اث ــر ای تــالوت، ذکــر، نمــاز و عبــادت. ب

آن هــا ریــاض الســالکین نوشــته ســید علیخــان مدنــی اســت.

صحیفــۀ ســجادیه از نظــر ســندی، در حــد تواتــر اســت. آقــا بــزرگ تهرانــی در این بــاره می گویــد: 
»صحیفــه اّولــی کــه ســند آن بــه امــام زیــن العابدیــنg می رســد... از متواتــرات و ]قطعیــات[ نزد 
اصحــاب اســت؛ چراکــه از ویژگــی آن، ایــن اســت کــه تمــام اصحاب از اســاتید خــود اجــازه نقل آن 
را در تمــام طبقــات رجالــی و در تمــام عصرهــا گرفته اند«)آقا بــزرگ تهرانــی، 1403ق، ج15: 18(.

امــام زیــن العابدیــنg در دعاهــا نخســت حمــد و ســتایش خــدا را به جــا مــی آورد، ســپس بــر 
پیامبــر و خانــدان او درود می فرســتد؛ به گونــه ای کــه در ایــن صحیفــه کمتــر دعایــی اســت کــه 
در آن، از تعبیــر صلــوات اســتفاده  نشــده باشــد. بعــد از آن بــه بیــان نقص هــا و ضعف هــای خــود 

می پــردازد و در نهایــت حاجــت خــود را از خــدا درخواســت می کنــد.

ــی، شــاید  ــه در مقطــع کنون ــن دعــای صحیفــه دعــای مــکارم االخــالق اســت. البت معروف تری
ــه خامنــه ای بــه خوانــدن آن در هنــگام  ــا توجــه بــه توصیــه حضــرت آیــت الّل مشــهورترین دعــا ب
بالهــا، دعــای هفتــم صحیفــۀ ســجادیه اســت آن گونــه کــه می تــوان گفــت اکثــر مؤمنیــن یک بــار 

ــر قرائــت آن مداومــت دارنــد. ایــن دعــا را قرائــت می کننــد و برخــی ب

از ویژگی هــای کلیــدی صحیفــۀ امــام ســجادg و اکثــر ادعیــه واصلــه توســط معصومــان ایــن 
اســت کــه تنهــا شــامل راز و نیــاز بــا معبــود و طلــب حاجــت از درگاه وی نیســت. صحیفــۀ ســجادیه 
ــائل  ــه در آن مس ــت ک ــالمی اس ــاب اس ــل و ن ــارف اصی ــیاری از مع ــر بس ــتمل ب ــه ای مش مجموع
عقیدتــی، فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و پــاره ای از قوانیــن طبیعــی و احــکام شــرعی در قالــب 

دعــا بیــان شــده اســت.
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ــات  ــیاری از روای ــود در بس ــارف موج ــا مع ــجادیه ب ــۀ س ــده در صحیف ــرح ش ــکات مط ــوا و ن محت
متفــاوت اســت؛ زیــرا ادعیــه در حالــت رابطــۀ انســان بــا معبــود )کــه بهتریــن حاالت انســان اســت( 
ــا همــان الفــاظ ایشــان اســت؛ بنابرایــن، معارفــی را کــه ائمــهb در  و از لســان حجــت خــدا و ب
ایــن حالــت )حالــت خضــوع و خشــوع و رابطــۀ عرفانــی بــا خــدا( بیــان فرموده انــد، قطعــًا تفــاوت 
بســیاری بــا معارفــی دارد کــه در حالــت رابطــه بــا مــردم بیــان فرموده انــد. علــت و منشــأ تفــاوت 
ایــن اســت کــه هــر چنــد ائمــه در همــۀ حــاالت حضــور عندالّلــه دارند و همــۀ حــاالت آن هــا الهی و 
تمــام ســخنان ایشــان نــور و دارای معــارف عالــی اســت؛ امــا به طــور طبیعــی ســخنان آن حضــرات 
در قالــب دعــا کــه در حالــت گفت وگــوی خــود بــا خــدا هســتند، بســی متفاوت تر اســت از ســخنان 
و معارفــی کــه در قالــب روایــت و در گفت وگــوی بــا مــردم داشــته اند؛ زیــرا ائمــهb معــارف را بــه 
ــاَس َعَلــی  ــَم النَّ ْن ُنَکلِّ

َ
ِمْرَنــا أ

ُ
ْنِبَیــاِء أ

َ
ــا َمَعــاِش َر اْل انــدازۀ فهــم و درک مردمــان بیــان می فرمودنــد؛ »ِإنَّ

َقــْدِر ُعُقوِلِهم «)ابــن بابویــه، 1417ق: 419؛ ابــن شــعبه حّرانــی، 1404ق: 37( و هــر معرفتــی را 
بــه هــر کســی منتقــل نمی کردنــد. چه بســا بســیاری از ســخنان را مــردم و حتــی اصحــاب خــاص 
درک نکننــد یــا امــکان آن وجــود نداشــته باشــد بســیاری از ســخنان و معــارف را بیــان کــرد؛ امــا 
همان هــا را می تــوان در گفت وگــو بــا خــدا بــر زبــان راند)نقــش معرفت افزایــی صحیفــۀ ســجادیه، 

.)1401

ــۀ کامــل قــرآن صاعــد اســت...  ــۀ ســجادیه، نمون ــد: »صحیفــۀ کامل امــام خمینی می فرمای
کتــاب شــریفی اســت کــه ســبک بیــان معــارف الهیــه اصحــاب معرفــت را چــون ســبک قــرآن کریم 
بــدون تکلــف الفــاظ در شــیوۀ دعــا و مناجــات بــرای تشــنگان معــارف الهیــه بیــان می کنــد. ایــن 
کتــاب مقــدس چــون قــرآن کریــم ســفره الهــی اســت کــه در آن، همــه گونــه نعمــت موجــود اســت 
و هــر کــس بــه مقــدار اشــتهای معنــوی خــود از آن اســتفاده می کنــد. ایــن کتــاب همچــون قــرآن 
الهــی ادقِّ معــارف غیبــی کــه از تجلیــات الهــی در ملــک و ملکــوت و جبــروت و الهــوت و مــا فــوق 
آن حاصــل می شــود در ذهــن مــن و تــو نیایــد و دســت طلبــکاران از حقایــق آن کوتــاه اســت، بــه 
شــیوۀ خــاص خــود قطراتــی کــه از دریــای بیکــران عرفــان خــود می چشــاند و آنــان را محــو و نابــود 

می کند«)خمینــی، 1361، ج21: 209(.
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2-1-3. دعای هفتم صحیفۀ سجادیه

ــه دســت خــدا و فراهــم آمــدن  ــه آســان شــدن دشــواری ها ب دعــای هفتــم صحیفــه ســجادیه ب
اســباب حیــات بــه واســطه رحمــت الهــی اشــاره دارد. ایــن دعــا در ۱۰ فــراز از امام ســجادg نقل 
شــده اســت. از آموزه هــای ایــن دعــا ایــن اســت کــه همــه چیــز فقــط بــه خواســت خداونــد جریــان 

دارد و اگــر خداونــد کســی را ذلیــل کنــد، هیــچ یــاوری نمی یابــد.

2-1-4. ادبیات دعا

در بحــث بررســی چیســتی ادبیــات دعــا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه »دعــا نــوع کنــش یــا 
رفتــار درونــی در محضــر خداونــد متعــال اســت و از ایــن حیــث کــه یــک تجربــۀ روحــی و درونــی 
اســت از دیگــر انــواع هنرهــای بیانــی متفــاوت اســت؛ زیــرا دعــا بیانگــر یــک حــس و شــعور ذاتــی 
در فــرد اســت کــه بــدون واســطه بــا خداونــد متعــال مرتبــط می شــود. نکتــه ای کــه در ایــن تجربــۀ 
روانــی وجــود دارد ایــن اســت کــه متــن تابــع جهت گیــری و میــل گوینــده نیســت، بلکــه در مســیر 
شــریعت قــدم می نهــد و پیــش مــی رود. بــه دیگــر ســخن، ایــن شــریعت اســالمی اســت کــه وظیفۀ 
ــر عهــده می گیــرد و آن را در قالــب کلمــات  ــد را ب ــۀ روحــی و روانــی جدی شــکل گیری یــک تجرب
ــن منظــر در واقــع، کلمــات و عبــارت  ــرد منتقــل می کند«)بســتانی، 1409ق: 170(. از ای ــه ف ب

عهــده دار ایجــاد یــک تجربــۀ عاطفــی و ذاتــی بــرای فــرد هســتند. 

هــر متنــی از حیــث شــکل ســاختاری مســتقل دارد. منظــور از شــکل ادبــی هماننــد ســاختمان 
اســت. به طــور مثــال بنــای مســکونی مســجد بــا مجتمــع تجــاری متفــاوت اســت؛ زیــرا هــر کــدام 
ــرای هدفــی خــاص تعبیــه شــده اند. در بحــث متــون و نصــوص هــم ایــن  از ایــن ســاختمان ها ب
مطلــب صــادق اســت، شــکل ســورۀ قــرآن، خطبــه، قصــه، خاطــره، قصیــده، شــعر و نمایشــنامه 
بــا هــم تفــاوت دارد. همان گونــه کــه شــکل خارجــی ســاختمان متفــاوت اســت، ســاختار درونــی 
آن نیــز تفــاوت خواهــد داشــت و ایــن امــر در بحــث نصــوص هــم صــادق است)بســتانی، 1414ق: 

.)283

دعــا نیــز از حیــث ســاختمان داخلــی و خارجــی بــرای خــود بنای خــاص و منحصــر به فــرد دارد: 
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»دعــا از حیــث مظهــر خارجــی و بیرونــی بــر اســاس محــاورۀ فــردی بنــا شــده اســت و آن محــاوره 
توجــه کالمــی بــه خداونــد اســت و گاهــی هــم ایــن دعــا در ســکوت و بــدون صــوت اســت«)همان: 
288(. پــس دعــا از حیــث خارجــی گفت وگــوی میــان مخلــوق بــا خالــق خویــش اســت. بــا توجــه 
بــه این کــه خالــق از رگ گــردن بــه انســان نزدیک تــر اســت، گاهــی ایــن محــاوره بــدون کالم و در 

ســکوت کامــل برقــرار می گــردد. 

ــر  ــی ب ــوۀ درون ــا و جل ــر نم ــا( از نظ ــه »)دع ــت ک ــده اس ــم آم ــا ه ــی دع ــای داخل ــف بن در تعری
پایــۀ عنصــر عاطفــه اســتوار می گــردد کــه فــرد دعــا کننــده بــه مــدد آن بــه اوج احســاس فــردی 
می رســد«)همان(؛ بنابرایــن، در دعــا عاطفــه نقــش اساســی و محــوری دارد کــه بایــد بــه آن توجــه 

ویــژه کــرد.

2-2. گفتمان عاطفی

عواطــف ماننــد عطــری هســتند کــه در سرتاســر متــن منتشــر می شــوند و فضــای آن را بــا بــوی 
تنــد یــا مالیــم خــود تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. 

از  یافتــن گروهــی  از تمرکــز  در تعریــف عاطفــه گفته انــد: »اســتعداد روانــی اســت کــه 
انفعــاالت پیرامــون موضــوع مشــخصی در نتیجــه تکــرار برخــورد و ارتبــاط بــا ایــن موضــوع پدیــد 
می آید«)عثمــان، 1369 :161(. پــس »عاطفــه یــک نیــروی وجدانــی اســت و آثــاری نیز در جســم 
انســان دارد کــه در وی بــه هنــگام خشــم و شــادی و انــدوه آشــکار مــی شود«)شــفیعی کدکنــی، 

ــف او دارد.   ــاس و عواط ــی از احس ــی رنگ ــر کس ــخصیت ه ــی و ش 1376: 48(. زندگ

عاطفــه بــه احساســات و حالــت روانــی شــاعر مربــوط می شــود و از عناصــر معنــوی شــعر اســت. 
»عاطفــه یــا احســاس، زمینــه درونــی و معنــوی شــعر اســت، بــه اعتبــار کیفیــت برخــورد شــاعر بــا 

جهــان خــارج و حــوادث پیرامونش«)شــفیعی کدکنــی، 1383: 87(.  

ــفیعی  ــر می داند)ش ــک اث ــن ی ــن رک ــعر و مهم تری ــوی ش ــن معن ــه را رک ــی عاطف ــفیعی کدکن ش
کدکنــی، 1376: 47(. ایــن اهمیــت عاطفــه ناشــی از شــدت تاثیرگــذاری اســت، »عاطفــه 
ــایب، 1994م:  ــر است«)الش ــایر عناص ــه س ــبت ب ــذار نس ــر تاثیرگ ــن عنص ــن و قوی تری مهم تری
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34(. یکــی دیگــر از دالیــل اهمیــت عاطفــه تنــوع و کثــرت حس هــای مختلــف اســت: »نمودهای 
احســاس و عاطفــه بســیار زیــاد و غیرقابــل احصــا هســتند. برخــی از آن هــا عبــارت اســت از: مهر، 
کیــن، نفــرت، شــادی، غــم، تــرس، بی باکــی، امیــد، یــأس و خشم«)شــکیباپور، 1363: 307(. 
تاثیــر هــر یــک از ایــن حالــت بــر خالــق اثــر ادبــی، ســبب انتقــال مفاهیــم و حــس هــای متفاوتــی 

مــی شــود.

ســید قطــب تجربــۀ عاطفــی را عنصــری می دانــد کــه بــه بیــان درآیــد )ســید قطــب، 1424ق: 
ــودن عاطفــه:  ــد: 1. خصوصی ب ــه چشــم می آی ــۀ عاطفــی ســه ویژگــی ب 11(. از نظــر او در تجرب
یعنــی هــر کــس بــرای خــود یــک عاطفــه خــاص داشــته باشــد کــه تقلیــدی از دیگــران نباشــد. 
2. میــزان عمــق و گســترۀ عاطفــه در ارتبــاط بــا عالــم حیــات: هرچــه ایــن پیونــد عمیق تــر و تأثــر 
فــرد بیشــتر باشــد، ارزش عاطفــه بیشــتر خواهــد بــود. 3. صــدق عاطفه: صــدق در این جــا منظور 
صداقــت علــم اخــالق نیســت بلکــه منظــور واقعــی بــودن اســت و این کــه مثــل عاطفــه مدایــح و 

مراثــی دربــاری و فرمایشــی نباشــد)همان: 39-20(.

عیــار صــدق عاطفــه در اثــر هنــری بــا میــزان تأثیرپذیــری ادیــب از محرک هــای بیرونــی رابطــۀ 
ــی و  ــه از الک حس ــت ک ــرک اس ــروی مح ــک نی ــه ی ــرایطی، عاطف ــن ش ــتقیم دارد. در چنی مس
باطنــی، بیــرون می آیــد و در رفتــار، کــردار و گفتــار فــرد نمایــان می شــود. ارزش و قــوت و صــدق 

ــود. ــت می ش ــر دریاف ــن ام ــه از همی عاطف

ُبعــد عاطفــی نظــام گفتمــان از مباحــث جدیــد زبان شناســی و زیباشناســی اســت کــه توجــه بــه 
آن نــکات مهمــی را در معناشناســی در پــی دارد. هــر متنــی دارای یــک محــور و مبنــای مشــخص 
اســت کــه بررســی آن نــکات دقیــق محتــوا و معنایــی را بــرای مــا روشــن می ســازد. »گفتمــان را 
فعالیتــی زبانــی می دانیــم کــه توســط کســی کــه ســخن می گویــد و در همــان لحظــه ای که ســخن 
ــا ویژگــی تاریخــی رخــدادی و  می گویــد، انجــام می گیــرد؛ بنابرایــن، گفتمــان فراینــدی اســت ب
هیــچ گاه نمی توانــد دو بــار بــه یــک شــکل تولیــد شــود«)جعفری، 1389 :66(. عاطفه در سراســر 
گفتمــان مشــهود اســت و بــرای اثرگــذاری بــر دیگــران بایــد بــه جریــان شــکل گیری گفتمــان توجه 
ــاب معتقــد اســت:  ــن ب ــردازان گفتمــان در ای ــژه کــرد؛ چنان کــه فوکــو از معروف تریــن نظریه پ وی
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»تنهــا از طریــق ایجــاد حقیقــت می تــوان تاثیــر گذاشــت و قــدرت را بــه دســت گرفــت و حقیقــت 
فقــط از راه زبــان و گفتمــان تشــکیل می گردد«)صلح جــو، 1377: 88(. دلیــل این کــه مدت هــای 
مدیــدی از زبان شناســان بــه مطالعــۀ نظــام عاطفــی گفتمــان نپرداخته انــد ایــن اســت کــه ابــزاری 

مناســب و کافــی بــرای تجزیــه و تحلیــل فراینــد پیچیــدۀ عاطفــی در اختیــار نداشــته اند. 

بایــد دانســت کــه نــّص متــون ادبــی صــرف نظــر از اولویــت دادن بــه شــکل، دارای ویژگی هــای 
دیگــری اســت کــه بــه آن متــن اثــر هویتــی خــاص و منحصــر بــه فــرد می بخشــد. »مطالعــۀ جریــان 
عاطفــی گفتمــان بــه هیــچ وجــه بــه معنــای مطالعــۀ خصوصیــات عاطفــی و روانی شــخصیت های 
یــک گفتــه نیســت؛ بلکه بــه معنی بررســی شــرایط شــکل گیری و تولید نظــام عاطفــی و چگونگی 
ــی، وجــود چنــد واژۀ  ــوان در هنــگام تولیــدات زبان ــق اســت. دیگــر نمی ت ــا از آن طری ایجــاد معن
عاطفــی را بــرای بحــث پیرامــون نظــام عاطفــی گفتمــان کافــی دانســت. بلکــه بایــد از راهبردهــای 
عاطفــی ســخن بــه میــان آورد«)شــعیری، 1385: 137( بی تردیــد الیه هــای اولیــه متــن پنچــره ای 
بــه الیه هــای درونی تــر متــن اســت، امــا بــرای بــه دســت آوردن ایــن معانــی دقیق تــر بایــد ســیر 

خاصــی مطــرح کــرد.  

تحــت تاثیــر قــرار دادن مخاطــب هدفــی اســت کــه هــر گفتمــان آن را دنبــال می کنــد. بنــا بــر 
آنچــه از مطالعــۀ ســیر گفتمــان بــه دســت می آیــد، بنیان گــذاران نظم نشــانه معناشــناختی معتقد 
بــه »وجــود فضایــی تنشــی هســتند کــه بــر اســاس آن شــرایط عاطفــی گفتمــان تنظیم می گــردد. 
در چنیــن فضایــی، بــه محــض احســاس کمتریــن اختــالف پتانســیل کــه ســبب از هــم پاشــیدگی 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــی ب ــش بین ــل پی ــد و قاب ــی جهت من ــود، تغییرات ــارن بش ــادل و تق ــوازن و تع ت
ــدأ و  ــوان آن را مب ــه می ت ــردد ک ــاوت می گ ــروی متف ــوع نی ــروز دو ن ــبب ب ــوا س ــرات ق ــن تغیی همی

مقصــد نامید«)همــان: 140(.

ــت  ــی دس ــد عاطف ــرح وارۀ فراین ــه ط ــم ب ــا می توانی ــات و صحنه پردازی ه ــۀ کلم ــی رابط از بررس
ــد. ــه اوج می رس ــود و ب ــر می ش ــش ظاه ــرح واره در 5 بخ ــن ط ــم. ای یابی

مرحلــۀ تحریــک عاطفــه: اولین قســمت از طــرح واره فرایند عاطفــی گفتمان بحــث از انگیزش 
عاطفــه اســت »در آن شــوش گر عاطفــی دچــار حســی خــاص می شــود و حضــوری عاطفــی از 
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نظــر گســتره ای و فشــاره ای در او شــکل می گیــرد«. می تــوان گفــت در این جــا حالــت فــرد تحــت 
تأثیــر، دچــار تغییــر می شــود و حرکــت او دچــار کنــدی یــا شــتاب، توقــف یــا ناآرامــی می شــود.

ــت  ــا هوی ــه ای اســت کــه طــی آن شــوش گر عاطفــی ب ــه، مرحل ــن مرحل مرحلــۀ آمادگــی: »ای
فعلــی مؤثــر ظاهــر می گــردد. چنیــن هویتــی می توانــد ســبب کشــف مشــخصه عاطفــی خاصــی 

ــرای کســب هویــت عاطفــی را پیــدا می کنــد.« ــر او گــردد ... و شــوش گر آمادگــی الزم ب ب

ــه  ــگاه مرکــزی را در مجموعــۀ مراحــل عاطفــی ب ــه ... نقــش جای ــن مرحل مرحلــۀ هویــت: »ای
عهــده دارد. در همیــن مرحلــه اســت کــه تغییــر رخ می دهــد و شــوش گر هویــت عاطفــی خاصــی 
را از خــود بــروز می دهــد؛ یعنــی این کــه تمــام تخیــالت، تصــورات، پندارهــا و باالخــره تردیدهــای 

شــوش گر پاســخی قطعــی یافتــه و نتیجــۀ آن تحقــق عاطفــی مشــخصی اســت.«

مرحلــۀ هیجــان: »نتیجــه تغییــر وضعیــت و هویــت عاطفــی بــروز هیجاناتــی اســت کــه 
نشــانه هایی فیزیکــی دارد و می تــوان آن را بــا بیــان جســمی یــا فعالیــت جســمانه ای یکــی 
پریــدن،  جــا  از  تکان خــوردن،  لرزیــدن،  از  عبارت انــد  جســمانه ای  فعالیت هــای  دانســت. 
بی قــراری، انقبــاض یــا انبســاط بدنــی یــا ماهیچــه ای، تغییــر رنــگ پوســت، مورمــور شــدن، دچــار 
چنــدش شــدن، ضعــف جســمی، قــدرت جســمی... ایــن رفتارهای جســمی عکس العملــی قابل 

ــد.« ــروز می ده ــود ب ــی از خ ــت عاطف ــب هوی ــس از کس ــوش گر پ ــه ش ــت ک ــاهده اس مش

مرحلــۀ ارزیابــی: »ایــن مرحلــه کــه از آخریــن مراحــل فراینــد عاطفــی بــه شــمار مــی رود، نوعــی 
ارزیابــی یــا قضــاوت اســت کــه می توانــد در مــورد هــر یــک از مراحــل ایــن فراینــد صــورت گیــرد. 
به عنــوان مثــال، دســت و دل بــازی در مرحلــۀ اصلــی یعنــی شــورِش عاطفــی کــه از نقطــه نظــر 
دیگــران بســیار مثبــت ارزیابــی می گــردد. اضطــراب یــا ناآرامــی در مرحلــۀ هیجــان عاطفــی، در 
صورتــی کــه ســبب عــدم کنتــرل و بــروز رفتارهایــی مثــل پرخاشــگری یــا تعــرض فیزیکــی شــود، 
ــود  ــوب می ش ــام محس ــا خ ــت ی ــاری ناشایس ــوان رفت ــه و به عن ــرار گرفت ــی ق ــی منف ــورد ارزیاب م
سرکشــی نیــز در مرحلــه آمادگــی عاطفــی بــه عنــوان خواســته های غیرمنطقــی منفــی ارزیابــی 
می شــود. درحالی کــه جوانمــردی و معرفــت در مرحلــۀ تحقــق امــری اســت عاطفــی کــه نگرشــی 

بســیار مثبــت دربــارۀ آن وجــود دارد« )همــان: 173- 176(.
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مطالعــۀ زبان شناســی گفتمــان بــه مــا کمــک می کنــد رابطــۀ تعاملــی بیــن عناصــر شــکل گیری 
گفتمــان عاطفــی و تاثیــر آن بــر متــن را بهتــر دریابیم.

2-3. تطبیق عملی در دعای هفتم صحیفۀ سجادیه

در متــون دینــی و از جملــۀ آن هــا صحیفــۀ ســجادیه، بــا این کــه مفاهیــم عمیــق فکــری و 
ــر عاطفــی  ــه تاثی ــر می گیــرد، ب ــن آموزه هــای دینــی را در ب ــی مطــرح می شــود و مهم تری محتوای
بــر مخاطــب و احساســات فــرد هــم توجــه شــده اســت؛ بنابرایــن، ایــن متــون عــالوه بــر این کــه 
سرشــار از مفاهیــم نــاب توحیــدی اســت، بــه مقولــۀ تحریــک عاطفــه و اثر گــذاری عاطفــی توجــه 

ویــژه ای داشــته اســت.  

ــرار دادن  ــرای ق ــت ب ــر ربوبی ــتضعفان در محض ــای مس ــرآن: دع ــۀ ق ــن آی ــال، در ای ــور مث به ط
سرپرســت و یــاور از ســوی او بــه ایــن نحــو بیــان شــده اســت: »َوَمــا َلُکــْم اَل ُتَقاِتُلــوَن ِفــی َســِبیِل 
ْخِرْجَنا ِمــْن َهــِذِه اْلَقْرَیِة 

َ
َنــا أ ِذیــَن َیُقوُلــوَن َرَبّ َســاِء َواْلِوْلــَداِن اَلّ َجــاِل َوالِنّ ــِه َواْلُمْســَتْضَعِفیَن ِمــَن الِرّ الَلّ

ــَک َنِصیًرا«)نســاء، 75( چــرا در  ــْن َلُدْن ــا ِم ــْل َلَن ــا َواْجَع ــَک َوِلًیّ ــْن َلُدْن ــا ِم ــْل َلَن ــا َواْجَع ْهُلَه
َ
ــِم أ اِل الَظّ

راه خــدا و در راه مــردان و زنــان و کودکانــی کــه )بــه دســت ســتمگران( تضعیــف شــده اند، پیــکار 
ــه  ــه( ک ــهر )مک ــن ش ــا را از ای ــا م ــد خدای ــه می گوین ــتم دیده ای( ک ــراد )س ــان اف ــد؟ هم نمی کنی
اهلــش  ســتمگرند، بیــرون ببــر و بــرای مــا از طــرف خــود سرپرســت قــرار بــده و از بــرای مــا از طرف 

خــود یــار و یــاوری تعییــن فرمــا .

ایــن آیــه بــر اســاس تحریــک عواطــف انســانی بــه ســوی جهانــی فــرا می خوانــد: چــرا شــما در 
راه خــدا و در راه مــردان و زنــان و کــودکان مظلــوم و بی دفاعــی کــه در چنــگال ســتمگران گرفتــار 
شــده اند، مبــارزه نمی کنیــد؟! آیــا عواطــف انســانی شــما اجــازه می دهــد کــه خامــوش باشــید و 

ــار را تماشــا کنیــد؟! ایــن صحنه هــای رقت ب

ســپس بــرای شــعله ور ســاختن عواطــف انســانی مؤمنــان می گویــد: ایــن مســتضعفان 
همان هایــی هســتند کــه در محیط هــای خفقــان گرفتــار شــده اند و امیــد آن هــا از همه جــا بریــده 
اســت، لــذا دســت بــه دعــا برداشــته و از خــدای خــود می خواهنــد کــه از آن محیــط ظلــم و ســتم 
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بیــرون رونــد و نیــز از خــدای خــود تقاضــا می کننــد کــه ولــی و سرپرســتی بــرای حمایــت آن هــا 
بفرســتد و یــار و یــاوری بــرای نجــات آن هــا برانگیــزد. در ایــن آیــه به طــور واضــح از عنصــر تحریــک 

عواطــف و روحیــات افــراد و تشــجیع آن هــا بــرای مقاتلــه بهــره بــرده اســت.

در دعــای هفتــم صحیفــۀ ســجادیه کــه امــام زیــن العابدیــنg در ســختی ها و مشــکالت بــه 
ــده  ــه ش ــق توج ــور دقی ــی به ط ــذاری عاطف ــه اثرگ ــن مقول ــه ای ــد، ب ــفارش کرده ان ــدن آن س خوان
ــدا  ــود پی ــا معب ــا ب ــات و دع ــگام مناج ــی را هن ــاالت روح ــن ح ــن و ناب تری ــان پاک تری ــت. انس اس
می کنــد بــه ایــن دلیــل کــه یقیــن دارد چیــزی از محضــر خداونــد متعــال مخفــی نیســت و او همــه 
افــکار کوچــک و بزرگــش و زشــت و زیبایــش را بــه خوبــی می دانــد. ایــن بدیــن علــت نیــز اســت کــه 

ــد. ــاس می کن ــودات احس ــن موج ــن و مهربان تری ــل فهیم تری ــودش را در مقاب ــی خ آدم

مرحلۀ تحریک عاطفه

ــَداِئِد، َو یــا َمــْن یْلَتَمــُس ِمْنــُه اْلَمْخَرُج   ِبــِه َحــُدّ الَشّ
ُ
»یــا َمــْن ُتَحــُلّ ِبــِه ُعَقــُد اْلَمــکاِرِه، َو یــا َمــْن یْفَثــأ

ــی َرْوِح اْلَفَرِج«.  ِإَل

ــوع  ــن ن ــه ای ــد ک ــاب می کن ــب خط ــور غای ــال را به ط ــد متع ــدا خداون ــرد ابت ــارات ف ــن عب در ای
ــی  ــارات به نوع ــن عب ــت. در ای ــال اس ــد متع ــر خداون ــن در محض ــرار گرفت ــرای ورود و ق ــاب ب خط
براعــت اســتهالل را مشــاهده می کنیــم؛ یعنــی توجــه بــه صفاتــی از خداونــد متعــال کــه مرتبــط با 
گرفتاری هــا و مصائــب انســان اســت. دو جنبــۀ مــورد تأکیــد دعــا در ایــن عبــارات کامــال مشــهود 
اســت؛ عظمــت خداونــد متعــال و قــدرت الیــزال او در مقابــل ضعــف مطلــق و فقــر ذاتــی انســان.

مرحلۀ تحریک عاطفه با تکیه بر دو عنصر تشکیل می شود:

اّول: توجــه بــه اســما و صفتــی از خداونــد کــه فــرد بــه آن هــا امیــد دارد ماننــد: گره گشــای آنچــه 
بســتند، برطرف کننــده شــداید و...

قســمت دوم: مربــوط بــه انســان و نشــانگر اوج شــّدت اســت و کلمــات هــم به طــور کامــل عمــق 
ــی  ــات نوع ــن کلم ــا ای ــع، ب ــدائد« در واق ــد الش ــکاره« ، »ح ــد الم ــاند »عق ــدت را می رس ــن ش ای
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آرامــش را هــم منتقــل می کنــد. هــر متــن و اثــری در ابتــدا یــک پدیــده و حســی را بــه مــا منتقــل 
می کنــد کــه آن حــس آغازیــن تــا پایــان متــن اثرگــذار اســت. در ایــن دعــا هــم در ابتــدا عظمــت 
خداونــد متعــال مطــرح می شــود و گوینــده )امــام معصــوم( در عبــارات آغازیــن خــود در پــی ایجــاد 

وابســتگی و دلبســتگی میــان خالــق و مخلــوق اســت. 

معنــای کلمــات به گونــه ای اســت کــه اوج اضطــرار را می رســاند؛ فــرد شــرایط ســخت تری را هــم 
متصــور می شــود و نفــس ایــن نکتــه روح امیــد را در فــرد داعــی بیــدار می کنــد. »روح الفــرج« در 
ایــن عبــارت، گوینــده هــم اوج شــّدت خــود را متصــور مــی شــود و از دیگــر ســو، امیــد را در خــود 

زنــده و یــاس و نومیــدی را زایــل می کنــد.

زندگــی در عصــر ارتباطــات رایانــه ای و کمبــود تعامــالت و عواطــف، انســان را در برابــر فشــارهای 
روحــی و روانــی آســیب پذیــر می کنــد، اّمــا وصــل شــدن بــه یــک قــدرت نامتناهــی می توانــد امیــد 
و بــاور را در افــراد تقویــت کنــد و در بهبــودی و ســالمت آن هــا موثــر باشــد. ابتــدای دعــا بــرای فردی 
کــه پیچیدگی هــای زندگــی و فــراز و فــرود آن او را مبهــوت کــرده بــا پایــان یــأس و نومیــدی شــروع 

ــود.  می ش

در مرحلۀ تحریک عاطفه یأس و نومیدی و رخوت از فرد دور می گردد.

مرحلۀ آمادگی 

ْســَباُب، َوَجــَری ِبُقدَرِتــک اْلَقَضــاُء، َوَمَضــْت َعَلی 
َ
َبْت ِبُلْطِفــک اْل َعــاُب، َوَتَســَبّ ــْت ِلُقْدَرِتــک الِصّ »َذَلّ

ــَت  ْن
َ
ــَرٌة أ ــک ُمْنَزِج ــک ُدوَن َنْهی ــَرٌة، َو ِبِإَراَدِت ــک ُمْؤَتِم ــیِتک ُدوَن َقْوِل ــی ِبَمِش ــیاُء. َفِه ْش

َ
ــک اْل ِإَراَدِت

ــاِت، اَل یْنَدِفــُع ِمْنَهــا ِإاَلّ َمــا َدَفْعــَت، َواَل یْنکِشــُف ِمْنَها  ْنــَت اْلَمْفــَزُع ِفــی اْلُمِلَمّ
َ
ــاِت، َوأ اْلَمْدُعــُوّ ِلْلُمِهَمّ

ِإاَلّ َمــا کَشــْفَت«.

در ایــن مرحلــه خطــاب فــرد نســبت بــه خداونــد متعــال از غایــب بــه حاضــر و مخاطــب تغییــر 
ــودن محــض را شــاهد هســتیم. می کنــد، و مــا نوعــی خــوف و رجــا و تســلیم ب

فــردی کــه بــا اضطــرار رو بــه درگاه خداونــد مــی آورد، در ابتــدا، یــاس را از او دور نمــوده و پــس از 
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آن، امیــد را جرعــه جرعــه بــه او می نوشــاند.

از طرفــی در خطــاب پــروردگار شــاهدیم کــه امــامg تمــام ســختی ها را در مقابــل قــدرت او 
کوچــک دانســته و لطــف او را ســبب همــۀ خیــرات می دانــد. در ایــن خطاب هــا اســترحام مشــهود 
اســت. نکتــه بالغــی و زیباشــناختی کــه در ایــن بنــد از دعــا شــاهد هســتیم بــه کارگیــری ســاختار 
حصــر در قالــب نفــی و اســتثنا و آن هــم به طــور متوالــی اســت. او بــا ایــن اســلوب می  خواهــد امید 
فــرد را از دیگــران منقطــع و فقــط در قامــت دوســت ببینــد، آنجــا کــه می فرمایــد: »اَل یْنَدِفــُع ِمْنَهــا 

ِإاَلّ َمــا َدَفْعــَت، َواَل یْنکِشــُف ِمْنَهــا ِإاَلّ َمــا کَشــْفَت«.

در ایــن مرحلــه فــرد بــا حالــت درماندگــی، خــدای خــود را خطــاب می کنــد؛ خطاب هایــی کــه 
بیانگــر عظمــت خداونــد متعــال اســت: »تنهــا بــه قــدرت تــو و حاکمیت تــو همه چیــز برقرار اســت 
ــو،  ــورت ارادۀ ت ــتند و در ص ــاری هس ــود ج ــاری خ ــودات در مج ــام موج ــو تم ــب ارادۀ ت ــر حس و ب
جملگــی آن هــا بــدون آنکــه نهــی شــان کــرده باشــی، از کار بــاز می ایســتند! در مهمــات زندگــی 
ــو ســامان دهــی و  ــادرس هســتی! فقــط آنچــه را کــه ت ــو فری و گرفتــاری هــای درد آور آن فقــط ت
موانعــی را کــه تــو بــر طــرف کنــی، رهایــی از آن هــا حاصــل می شــود.« در واقــع ایــن عبــارت در پی 
ایــن اســت کــه تمــام حــواس و مشــاعر فــرد را معطــوف بــه خداونــد متعــال کنــد. ایــن جلــب توّجــه 
و معطــوف داشــتن مشــاعر بــه ســوی پــروردگار بــا بــه کارگیــری ضمایــر خطــاب )ک – أنــت – َت( که 

بــار 10بســامد دارد، بــه اوج خــود می رســد.

یکــی از اســلوب هایی کــه حضــرت زیــن العبــادg در ایــن دعــا از آن بــه شــکل های گوناگــون 
و بــه زیبایــی بهــره گرفته انــد، اســلوب تکــرار اســت. به طــور مثــال، در آغــاز ایــن مرحلــه مشــاهده 
ــْت  می شــود کــه معنــای قدرتمنــدی خداونــد متعــال را بــه عبــارات مختلــف بیــان کرده انــد: »َذَلّ
َبْت ِبُلْطِفــک...، َوَجــَری ِبُقدَرِتــک...، َو َمَضْت َعَلــی ِإَراَدِتک...؛ َفِهی ِبَمِشــیِتک...  ِلُقْدَرِتــک، َوَتَســَبّ
ُمْؤَتِمــَرٌة، َوِبِإَراَدِتــک... ُمْنَزِجــَرٌة« در ایــن عبــارات به طــور پــی در پــی و بــا الفــاظ گوناگــون بــر قدرت 
خالــق مّنــان اشــاره می کنــد؛ و بدین ســان اســت کــه در قلــب و خاطــر بنــدگان صالــح خــدا یــأس و 
نومیــدی از بــن و ریشــه خشــکیده و هیــچ گاه بن بســت در زندگــی آنــان معنــا نــدارد و درخــت امید 

در دل ایشــان شکوفاســت. شایســته اســت ایــن مرحلــه را امیــد نــام بگذاریم.
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مرحلۀ هویت یابی

ْوَرْدَتــُه 
َ
َلــَمّ بی َمــا َقــْد َبَهَظِنــی َحْمُلــُه. َو ِبُقْدَرِتــک أ

َ
َدِنــی ِثْقُلــُه، َوأ

َّ
»َوَقــْد َنــَزَل بــی  یــا َرِبّ َمــا َقــْد َتکأ

ــا  ــَح ِلَم ــَت، َواَل َفاِت ْه ــا َوَجّ ْوَرْدَت، َواَل َصــاِرَف ِلَم
َ
ــا أ ــاَل ُمْصــِدَر ِلَم ــی. َف ــُه ِإَل ْهَت ــْلَطاِنک َوَجّ ــی َوِبُس َعَل

ــْرَت، َواَل َناِصــَر ِلَمــْن َخَذْلــَت«. ــَر ِلَمــا َعَسّ ْغَلْقــَت، َواَل ُمْغِلــَق ِلَمــا َفَتْحــَت، َواَل ُمیِسّ
َ
أ

در ایــن قســمت حاجــات فــرد مطــرح می شــود. نکتــۀ لطیــف و دلنشــین در ایــن دعــا ایــن اســت 
ــه  ــد خــدا را این گون ــرد می توان ــب، ف کــه الفــاظ آن عمومیــت داشــته به نحوی کــه در تمــام مصائ

مخاطــب قــرار دهــد.

آغــاز ایــن بخــش بــا خطــاب پــروردگار و بــا لفــظ »یــا رّب« اســت. رّب: مالــک و صاحــب چیــزی 
اســت کــه بــه تربیــت آن اهتمــام دارد، بــه همیــن دلیــل در »رّب« نوعــی محبــت و عالقه بــه چیزی 
کــه بــه تربیــت او می پــردازد، وجــود دارد. در این جــا امــامg خداونــد را بــا صفــت »رّب« خطــاب 
می کنــد تــا از مقــام ربوبیــت او کمــک بگیــرد و بــه تعبیــری نــگاه ربوبــی پــروردگارش را بــه ســوی 

ــود فراخواند.  خ

نکتــه ای دقیــق و قابــل تأّمــل »تکأدنــی« از مصــدر )کأد( و بــه معنــای ســختی اســت کــه در کنــار 
لفــظ رب قــرار دارد تــا فــرد بدانــد هــر ســختی کــه بــر انســان وارد می شــود جنبــه تربیتــی دارد و بــه 
نوعــی در پــی تغییــر نــگاه مخاطــب اســت نگاهــی کــه ســختی را بالیــی می دانــد کــه بــر او نــازل 
شــده اســت. در واقــع، حضــرت در ایــن گفتمــان دعایــی، بــه دنبــال تبدیــل نــگاه اســت بــه نحــوی 
 gکــه فــرد، بــال و ســختی را نعمتــی از ســوی رّب بپنــدارد. همان گونــه کــه امام حســن عســکری

می فرمایــد: مــا ِمــن َبِلّیــٍة إاّل ولّلــِه فیهــا ِنعَمــٌة ُتحیــُط ِبهــا )ابــن شــعبه حّرانــی، 1404ق : 489(.

در ایــن قســمت، نــوع خطاب هــا و نداهــا مفهــوم اســتضعاف را منتقــل می کنــد، و عــالوه بــر آن، 
فــرد داعــی حالــت خضــوع تــام را درک می کنــد. ایــن چنیــن خضوعــی هــم گویــای ضعــف بدنــی 

اســت و هــم ضعــف درک حکمــت خداونــد متعال.

در این جــا هویــت آدمــی آشــکار می شــود و آن ضعــف مطلــق اوســت در مقابــل ســلطنت بی چون 
و چــرای خالــق عظیــم. نکتــۀ قابــل تأمــل ادبــی و بالغــی کــه در ایــن عبــارت بایــد بــدان توجــه کرد 



129 گفتمان عاطفی در دعای هفتم صحیفۀ سجادیه
)رضا عرب بافرانی، احمد محّمدیان(

فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 4 . زمستان1401

ایــن اســت کــه فــرد بــرای بیــان اســتضعاف خــود مکــرر از ادات الی نفــی جنــس اســتفاده می کند 
و در تمــام ایــن مــوارد قــدرت مطلــق را مختــص خــدا می دانــد. بــه عنــوان مثــال: »ال فاتــح لمــا 
أغلقــت« بــا ایــن بیــان، فــرد وجــود هــر فاتــح و گشــاینده ای را بــرای خــود منفــی می دانــد و خــود 
را در مقابــل اراده مــوالی قــادر تســلیم می بینــد. یعنــی بــه نوعــی در پــی ایجــاد حالــت انقطــاع از 
مــا ســوی اللــه و کمــال اتصــال بــه معبــود خویــش اســت. در ایــن مرحلــه عــالوه بــر امیــد، آرامش و 

اطمینــان هــم در فــرد حاصــل می شــود.

مرحلۀ هیجان عاطفی

ــی ُســْلَطاَن اْلَهــِمّ  ــٍد َوآِلــِه، َواْفَتــْح ِلــی یــا َرِبّ َبــاَب اْلَفــَرِج ِبَطْوِلــک، َواکِســْر َعِنّ »َفَصــِلّ َعَلــی ُمَحَمّ
ْلُت، َوَهــْب ِلی  ِمْن 

َ
ْنــِع ِفیَما َســأ ِذْقِنــی َحــاَلَوَة الُصّ

َ
َظــِر ِفیَمــا َشــکْوُت، َوأ ِنْلِنــی ُحْســَن الَنّ

َ
ِبَحْوِلــک، َوأ

َلُدْنــک َرْحَمــًة َوَفَرجــًا َهِنیئــًا، َواْجَعــْل ِلــی ِمــْن ِعْنــِدک َمْخَرجــًا َوِحیــًا. َواَل َتْشــَغْلِنی ِباالْهِتَمــاِم َعــْن 
ِتک«.  َتَعاُهــِد ُفُروِضک، َواْســِتْعَماِل ُســَنّ

بعــد از زنــده شــدن روح امیــد در فــرد و رســیدن بــه آرامــش، حــال در شــور وشــوق خــود از خــدا 
ــد. ــت می طلب حاج

فــرد در اشــتیاق خــود بــه محبوب تریــن افــراد در درگاه ربوبیــت کــه پیامبــر و آل او هســتند، درود و 
ســالم نثــار می کنــد. ایــن آرامــش منتهــی بــه آل الّلــه می گــردد و از همین جاســت کــه شــوش گِر 

عاطفــی )فــرد متاثــر از دعــا( طلــب را آغــاز می نمایــد.

آنچــه در ایــن نــوع درخواســت ها قابــل توجــه اســت عبارتنــد از: »فتــح بــاب، فــرج و شکســتن 
ســلطه هــّم و غــم، طلــب حســن نظــر جنــاب حــق، چشــیدن شــیرینی در بخشــش رحمــت و 

ــا«  ــریع از گرفتاری ه ــن س ــرون رفت ــوارا و بی ــی گ گشایش

نــوع کلمــات در ایــن عبــارات و محتــوای انتقالــی آن قابــل توجــه اســت. واژگان وســیلۀ انتقــال 
ــوم  ــا و مفه ــر معن ــاظ دال ب ــتند. واژگان و الف ــده هس ــراد گوین ــم م ــباب فه ــوم، و اس ــا و مفه معن
هســتند و ایــن »داللــت بــر دو گونــه اســت: 1. داللــت بــر معانــی بــه نحــو ذهنــی2. داللــت بــر 
تصاویــر، داللــت بــر فضــا و جــّو اثــر« )ســید قطــب، 1424ق: 402( در ایــن مرحله الفــاظ لطیف و 
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رقیــق می گــردد و جــو و فضــای دعــا را تلطیــف می کنــد. واژه هــا عــالوه بــر انتقــال معنــا، تصویــری 
مالیــم را هــم منتقــل می کننــد. الفاظــی چــون »حســن نظــر؛ حــالوت؛ رحمــت، فــرج و... « کــه 
بــا داشــتن معانــی لطیــف، دارای حــروف همســی چــون )ح، س، ت( هســتند و در کنــار رخــاوت 
ــان  ــای هیج ــیم کنندۀ فض ــی ترس ــته اند به خوب ــون )ح، س، ظ، ف( توانس ــی چ ــتی حروف و سس

عاطفــی و بــه دنبــال آن بیــان درخواســت ها از پــروردگار باشــند.

واژه »الُصنــع« یکــی از الفاظــی اســت کــه بــا دقــت تمــام در کالم امــامg بــه کار گرفتــه شــده 
اســت، فــرق عمــل بــا صنــع ایــن اســت کــه عمــل بــه هــر کاری اطــالق می شــود، ولــی صنــع بــه 

آن کاری گفتــه می شــود کــه بــا مهــارت و دقــت خاصــی انجــام شــود.

ــام  ــک پی ــت ی ــا دریاف ــراد ی ــرای ای ــت. »ب ــی آن هاس ــیر خط ــاظ و س ــش الف ــر، چین ــۀ دیگ نکت
زبانــی، بایــد از یــک مبــدأ شــروع کــرده ترتیــب و توالــی واژه هــا را بــا دقــت رعایــت کنیــم. زیــرا اگــر 
ــه یکدیگــر نپیوندنــد، پیــام درهــم می ریــزد و  حلقه هــای زنجیــر ســخن به طــور مرتــب و منظــم ب
نامفهــوم می شــود«)باقری، 1386: 59( در ایــن قســمت از در دعــای هفتــم، مــا بــه وضــوح توالی 
کلمــات را مشــاهده می کنیــم کــه چگونــه پیــش مــی رود، ابتــدا فــرج و شکســته شــدن ســلطه هــّم 
را می طلبــد، ســپس گام را فراتــر می نهــد و حســن نظــر در شــکایتش را طلــب می کنــد و پــس از 

آن، درخواســت تــذّوق و شــیرینی افعــال خــدا را مســئلت می نمایــد.

حتــی درخواســت ها هــم قابــل دقــت اســت: از خــدای متعــال عافیتــی را درخواســت می فرماید 
کــه در پنــاه آن بتوانــد بــه عهــد بندگــی پایبنــد باشــد و رســوم عبودیــت را چنــان کــه بایــد انجــام 
دهــد، اگــر فــرد بــا متــن دعــا پیش بــرود و خــود را همــراه عبــارت کند از حالت سســتی و خســتگی 

ناشــی از یــأس و ضعــف بــه مرحلــه هــم عهــدی بــا معبــود خویــش نائــل می آیــد.

ــا  ــراه ب ــه هم ــت  بلک ــه درگاه او نیس ــا ب ــار نیازه ــردن و اظه ــاد ک ــدا را ی ــا خ ــی تنه ــای حقیق دع
ــاداری  ــا وف ــن جــز ب ــه جــای آورد و ای ــز ب ــد را نی ــد بکوشــد ادب محضــر خداون آن، دعاکننــده  بای
بــه شــریعت او و عمــل بــه خواســته های او بــه دســت نمی آیــد لــذا در پاییــن ایــن بخــش فــرد در 
پــی هــم عهــدی اســت و چنیــن اظهــار مــی دارد »َواَل َتْشــَغْلِنی ِباالْهِتَمــاِم َعــْن َتَعاُهــِد ُفُروِضــک، 

ِتک«. ــَنّ ــِتْعَماِل ُس َواْس
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ــا  ــادات و دوری از دنی ــق عب ــرار و دقای ــم اس ــد او را در فه ــال می خواه ــد متع ــان، از خداون در پای
طلبی هــای مذمــوم و رذایــل اخالقــی موفــق بــدارد و نیــز بــه همــراه آن می خواهــد کــه شــوق و 
همتــی قــوی بــرای انجــام عبــادات و اوامــر حکیمانــه اش عطــا کنــد به گونه ای کــه گزنــد نامالیمات 

روزگار بــه هیــچ روی نتوانــد بــه آن آســیب و لطمــه وارد کنــد.

این مرحله را می توان »شوق« نام نهاد.

مرحلۀ ارزیابی

ــاِدُر  ــَت اْلَق ْن
َ
ــًا، َوأ ــی َهّم ــا َحــَدَث َعَل ــِل َم ُت ِبَحْم

ْ
ــَأ ــا َرِبّ َذْرعــًا، َواْمَت ــَزَل بی ی ــا َن ــُت ِلَم ــْد ِضْق »َفَق

ْســَتْوِجْبُه ِمْنــک، یــا َذا 
َ
َعَلــی کْشــِف َمــا ُمِنیــُت ِبــِه، َوَدْفــِع َمــا َوَقْعــُت ِفیــِه، َفاْفَعــْل بی َذِلــک َوِإْن َلــْم أ

اْلَعــْرِش اْلَعِظیــم«ِ.

ــاره  ــته اش ــد داش ــه امی ــا مرحل ــش ت ــأس خوی ــدای ی ــه از ابت ــیری ک ــه س ــی ب ــۀ پایان در مرحل
می کنــد: بــال بــر مــن نــازل شــد؛ و مــن از هــّم و غــم لبریــز شــدم؛ خــدا بــر حــل مشــکل مــن قــادر 
اســت، ســپس از خداونــد درخواســت حــّل مشــکالتش را می نمایــد و بــا وجــود ایــن، ادب حضــور 
را بــه نحــو شایســته رعایــت نمــوده و بــا ایــن بیــان )وإن لــم أســتوجبه منــک( خــود را ســزاوار چنین 
ــم(  ــرش العظی ــا ذالع ــر )ی ــا ذک ــد را ب ــدرت خداون ــان ق ــد. در پای ــود نمی دان ــوی معب ــی از س لطف

ــد. خاتمــه بخــش دعــای خویــش می گردان

»دور نمــای عاطفــی جریانــی اســت کــه مــا را بــا دیــدگاه موضع گیرانــه یکــی از عوامــل گفتمــان 
روبــه رو می کنــد و بــه آن جهــت می دهد«)شــعیری، 1385: 163( در ایــن دعــا هــم بــرای مخاطب 
چشــم اندازی بــه تصویــر کشــیده شــده اســت و آن دورنمــا در تمــام مراحــل زندگــی مقابــل فــرد 
قــرار دارد؛ انســان در اوج ضعــف اســت و خداونــد در اوج رحمــت، و رحمــت الهــی تنهــا راه نجــات 

انســان از ترس هــا، ضعــف و زبونی هاســت.
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3. نتیجه گیری

بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد می تــوان این گونــه نتیجــه گرفــت کــه عاطفــه مهم تریــن و قوی ترین 
عنصــر اثرگــذار نســبت بــه دیگــر عناصــر در یــک متــن ادبــی اســت. در متــون دینــی عــالوه بــر 
ــی  ــر عاطف ــه و تأثی ــزش عاطف ــۀ انگی ــه مقول ــت ب ــدی اس ــاب توحی ــم ن ــار از مفاهی ــه سرش این ک
توجــه ویــژه ای شــده اســت. دعــای هفتــم صحیفــۀ ســجادیه نیــز کــه امــام زیــن العابدیــنg در 
ســختی ها و مشــکالت بــه خوانــدن آن ســفارش کرده انــد، بــه مقولــۀ اثرگــذاری عاطفــی به طــور 
ــم را  ــای هفت ــی در دع ــان عاطف ــد گفتم ــرح وارۀ فراین ــن ط ــت. همچنی ــته اس ــه داش ــق توج دقی
می تــوان در پنــج مرحلــه ترســیم کــرد: 1. تحریــک عاطفــه؛ بــا دور ســاختن از یــأس و رخــوت از 
فــرد تجّلــی می یابــد. 2. آمادگــی؛ بــا یــاد کــردن از عظمــت ایــزد مّنــان در کالم امــام و ایجــاد امیــد 
بــروز می یابــد. 3. هویــت؛ همــان آرامشــی اســت کــه بــر بنــده متجّلــی می شــود. 4. هیجــان؛ در 
ــد. 5. ارزیابــی؛ عظمــت  ــه شــوق می آی این جــا مخاطــب نومیــد بعــد از گــذر از امیــد و آرامــش ب
خداونــد و نیــاز بنــده بــه معبــود نتیجــۀ ســیر گفتمانــی عاطفــه در دعــای هفتــم صحیفــۀ ســّجادیه 

اســت.
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