واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای
مکارماالخالق

دعــای مــکارم االخــاق از جملــه ادعیــۀ اخالقی و تربیتــی منقول
چکیده از امــام ســجاد(ع) اســت کــه عــاوه بــر معــارف واال از ســاختار
ِزبانــی منســجمی نیــز برخــوردار اســت .از آنجــا کــه نظریــۀ
کنشگفتــاری جنبــۀ مهمــی از کاربردشناســی زبــان و بــه مثابــه حلقــه رابطــی
اســت کــه نظریههــای انتزاعــی زبانشناســی را بــا واقعیــت عینــی اســت پیونــد
مــی دهــد ،لــذا واکاوی کنشهــای گفتــاری ایــن دعــا بــه عنــوان مــن فاخــر دینــی،
زوایــای ناپیــدا و ابعــاد مختلــف اخالقــی و تربیتــی آن را آشــکارتر میســازد .ایــن
پژوهــش بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و بــر اســاس نظریــه کنــش گفتــاری جــان
رسل بــه ایــن نتایــج دســت یافــت کــه از میــان کنشهــای گفتــاری پنجگانــه،
کنشهــای گفتــاری «ترغیبــی»« ،اظهــاری»« ،عاطفــی» و نیــز «تع ّهــدی» بــا هدف
مشــخصی در شــکلدهی بــه اســلوب دعــا نقــش دارنــد .در ایــن میــان ،کنــش
«ترغیبــی» کــه ســاختار اصلــی دعــا را شــکل میدهــد در قالــب درخواسـتهایی
بـرای نیــل بــه وضعیــت مطلــوب اســت .کنشهــای ترغیبــی کــه در فرازهایــی بــا
کنشهــای «عاطفــی» و یــا «اظهــاری» ترکیــب میشــوند در فراینــد تربیــت فــردی
و اجتامعــی انســان ،بــه مثابــه الگویــی تلّقــی میشــوند کــه مبتنــی بــر کرامــت
بخشــی بــه انســان اســت.
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 .1مقدمه و بیان مسئله

ادعیــه ازجملــه متونــی اســت کــه دربردارنــدهی مضامیــن اخالقــی و تربیتــی اســت .در منابــع دینــی
شــیعی ،ادعیــه جایــگاه ویــژهای دارنــد و در کنــار خطابههــا ،نامههــا و ...بخشــی از متــون رســیده از
امئــه(ع) را تشــکیل میدهنــد .در برخــی از دورههــا ،بــا توجــه بــه رشایــط اجتامعــی و سیاســی موجــود،
نقــش و اهمیــت ادعیــه پررنگتــر میشــود .دورهی امامــت امــام ســجاد(ع) ازجملــه ایــن دورههاســت.
ادعی ـهی منقــول از ایشــان ،برخاســته از رشایــط و بافــت موقعیتــی اســت کــه بــر آن دوره حاکــم بــوده
اســت .تعــدادی از ایــن دعاهــا تجمیــع شــده و در قالــب صحیفـ ه ســجادیه در دســرس قـرار گرفتــه اســت.
دعــای مکارماالخــاق از دعاهــای معــروف صحیفــه ســجادیه اســت کــه شــامل مضامیــن اخالقــی ،تربیتــی
و توحیــدی اســت .بــا توجــه بــه جایــگاه صحیفــه ســجادیه در میــان منابــع دینــی و نیــز اشــتهار دعــای
مکارماالخــاق ،پژوهشهایــی پیرامــون ایــن دعــا انجامشــده اســت؛ بــرای مثــال ،مقاالتــی بــا عناویــن
«الگــوی تربیــت اخالقــی از منظــر امــام ســجاد(ع) بــر مبنــای تحلیــل محتــوای دعــای مکارماالخــاق»« ،ارتبــاط
تقــوا و بســط عــدل در دعــای مکارماالخــاق»« ،تجلّــی فضایــل قرآنــی در دعــای مکارماالخــاق» و ...نگاشــته
شــده اســت .در ایــن دســته از مقــاالت ،یــک یــا چنــد صفــت اخالقــی و یــا راهکارهــای تربیتــی از میــان دعای
مکارماالخــاق بحــث و بررسیشــده اســت؛ امــا پژوهــش حــارض درصــدد اســت ضمــن تبییــن ســاختار کلــی
دعــا و معــارف و مضامیــن آن ،بــا روش توصیفــی– تحلیلــی و بــا رویکــرد نظریـهی کنــش گفتــاری کــه خــود
زیرشــاخهای از تحلیــل گفتــان اســت ،بــه ایــن پرسـشها پاســخ دهــد :چــه انواعــی از کنشهــای گفتــاری و
بــا چــه بســامدی در دعــای مکارماالخــاق منــود دارد؟ بازیابــی کنشهــای گفتــاری در ایــن دعــا چــه نتایجــی
را در پــی خواهــد داشــت؟
1
قائــان بــه کنــش گفتــاری معتقدنــد کــه فعــل و پارهگفتــاری کــه گوینــده بیــان میکنــد ،یــک کنــش
حســوب میشــود؛ بــه ایــن معنــا کــه انســان در قالــب ســخن گفــن کــه نوعــی رفتــار قاعدهمنــد بهشــار
میآیــد ،افعــال بســیاری را انجــام میدهــد .آســتین ( 1960-1911م) 2ازجملــه پیشــگامان ایــن نظریــه اســت
کــه پــس از او ،افــرادی نظیــر جــان رسل 3بــه ترشیــح ایــن نظریــه و پرورانــدن آن روی آوردنــد .رسل بــا
نظـرات خــود تغییراتــی در ایــن حــوزه بــه وجــود آورد و دسـتیابی بــه فعــل مضمــون در ســخن 4را هــدف
اصلــی ایــن نظریــه بیــان کــرد .آنچــه دس ـتیابی بــه ایــن هــدف را همــوار میســازد ،توجــه بــه بافــت
اســت« .درواقــع ،کنــش گفتــار جنبـهی مهمــی از کاربردشناســی زبــان اســت کــه موضــوع بحــث آن معانــی
خاصــی اســت کــه مشــارکین گفتــان بنــا بــه دانــش زمینـهای خــود و تفسیرشــان از بافــت مــن ،بــه اجـزای
تشــکیلدهندهی مــن نســبت میدهنــد» (آقــا گ لزاده ،1375 ،ص .)235
بنابرایــن ،مقالـهی حــارض بــا رویکــرد میانرشــتهای ،مباحــث حــوزهی زبانشناســی را در مطالعـهی مــن
1- act
2- John Langshaw Austin
3- John Searl
4- Illocutionary act

20

دوفصلنامه علمی -پژوهشی آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 2

صحیفــه ســجادیه بــه خدمــت میگیــرد؛ زیـرا نــگاه بــه متــون دینــی بهعنــوان کنــش ،ایــن امــکان را فراهــم
مـیآورد کــه ماهیــت دینــی ایــن متــون بــه شــکل نظاممندتــری تفســیر شــود (.)Botha, 1991, p300

 .2روش پژوهش

نوشــتار حــارض بــا روش توصیفــی_ تحلیلـــی و بــا پرداخــن بــه دعــای مکارماالخــاق کــه دربرگیرنــدهی
مضامیــن اخالقــی و تربیتــی اســت ،قصــد دارد بــا بهرهگیــری از مؤلفههــای نظری ـهی کنــش گفتــاری جــان
رسل ،دعــای یادشــده را بررســی کنــد و انــواع کنشهــای گفتــاری پنجگانــه یعنــی کنــش گفتــاری اظهــاری،
اعالمــی ،ترغیبــی ،عاطفــی و تع ّهــدی را مشــخص و در گام بعــد ،بــا تحلیــل دادههــای بهدس ـتآمده کــه
برآمــده از بافــت درون زبانــی و بــرون زبانــی دعــا اســت ،اســلوب دعــا را بــا توجــه بــه کنشهــای گفتــاری
تعییــن منایــد.

 .3مروری بر نظریهی «کنش گفتاری»

آســتین مباحــث اولیـهی کنــش گفتــاری را در کتــاب چگونــه کلــات کار انجــام میدهنــد ،آورده اســت.
کنــش گفتــاری بــه عملــی گفتــه میشــود کــه درنتیجـهی یــک ســخن عمــدی رخ میدهــد؛ بنابرایــن ،بیشــر
بــه بررســی اشــکال و قاعدههــای کنــش غیــر بیانــی میپــردازد ()Searle, 1969, p68؛ ازایـنرو« ،گفــن» بــا
«کنــش» برابــر اســت و گوینــده بــا بــه زبــان آوردن ایــن جملههــا ،کاری انجــام میدهــد؛ بنابرایــن ،الگویــی
کــه نظریـهی کنــش گفتــاری از زبــان ارائــه میکنــد ،نگرشــی در بــاب کاربــرد و معنــای زبــان اســت کــه در
بافــت ارائــه میکنــد و رفتــار زبانــی را در دل رشایــط اجتامعــی و نهــادهای ق ـرار میدهــد کــه از آنهــا رس
بــرآورده اســت (مکاریــک ،1384 ،ص .)236
5
4
3
2
در کنــار آســتین ،فیلســوفان و زبــان شناســان دیگــری نظیــر جــان رسل ،شــیفر  ،فریــزر  ،هانچــر  ،بــاخ
و هارنیــش 6بــه بررســی ماهیــت کنشهــای گفتــاری و طبقهبنــدی آنهــا پرداختنــد کــه در ایــن میــان ،آرای
رسل دربــارهی مقولهبنــدی کنشهــای گفتــاری اهمیــت بس ـزایی دارد .او تحــت تأثیــر دســتهبندی آســتین،
پارهگفتارهــا را در پنــج گــروه طبقهبنــدی کــرد .طبقهبنــدی رسل و نظـرات او مبنــای پژوهــش حــارض اســت.
1

 .3واکاوی کنشها ی گفتاری در نظریهی جان رسل

نظریهی کنش گفتاری بهمثابه حلقهی رابطی است که نظریههای انتزاعی زبانشناسی را با واقعیت و
مشاهدات عینی پیوند میدهد که بر چگونگی کاربرد زبان مبتنی است (پایا ،1383 ،ص  .)16رسل معتقد است
1- How to Do Things with Words
2- Schiffer.S
3- Fraser.B
4- Hancher.M
5- Bach.K
6- Harnish. R.M
واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای مکارماالخالق
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که زبان نهتنها پدیدهها را توصیف میکند ،بلکه در اجرای آنها نیز نقش دارد؛ بدین معنا که انسان از زبان برای
درخواست انجام کار (نقش امری) ،بسنت پیامن (نقش تع ّهدی) ،بیان تشکر (نقش عاطفی) و غیره بهره میگیرد
(حسینی و حسنپور ،1391 ،ص  .)43نظریهی کنش گفتار به جای پرداخنت به جملهها یا واحدهای نحوی به
پارهگفتار 1میپردازد ( .)Crystal, 2003یک پارهگفتار میتواند یک واژه ،یک جمله یا یک گفتامن کامل یا اثر
ادبی باشد؛ اما اصول تحلیل یک پارهگفتار تکجملهای و یک قطعهی طوالنی ،یکسان است؛ بنابراین میتوان
بخشی از یک منت را انتخاب و تحلیل کرد (.)Botha, 1991, p295
2
آنچـه در نظریـهی کنـش گفتـاری مهـم اسـت تجزیهوتحلیـل «فعـل مضمـون در سـخن» اسـت کـه در
حقیقـت ،تعیینکننـدهی معنـا اسـت و بـا تحقّـق ایـن فعـل ،ارتبـاط زبانـی حاصـل میشـود .بدیـن ترتیـب،
تحلیـل فعـل مضمـون در سـخن ،در حقیقـت تحلیل معنا اسـت که برخاسـته از قصـد گوینـده و قراردادها و
قواعـد زبانـیای اسـت کـه انسـان بـرای ابـراز مقاصد خـود وضـع میکنـد (رسل ،1385 ،ص  .)66-65از سـوی
دیگـر ،توجـه بـه بافـت یکـی از گزارههای تأثیرگـذار برای دسـتیابی به فعل مضمون در سـخن اسـت« .بافت
موقعیتـی میتوانـد رشایطـی را پدیـد آورد کـه مفهـوم یـک جملـه جـدا از معنی رصیـح خود ،معنـای ضمنی
بیابـد و ایـن معنـی در آن بافـت قابـلدرک گـردد» (صفـوی ،1387 ،ص .)171
رسل بــا در نظــر گرفــن معیارهایــی ماننــد حالــت روانشــناختی ،نحــوهی انطبــاق گفتــار بــا جهــان خــارج
و محتــوای گـزارهای ،کنشهــای گفتــاری را بــه کنــش اظهــاری ،ترغیبــی ،عاطفــی ،تع ّهــدی و اعالمــی تقســیم
میکنــد ( )Searl, 1975, pp 344- 369کــه بــه رشح ذیــل اســت:
یــک .کنــش اظهــاری :3آن دســته از کنشهــای گفتــاری اســت کــه نشــاندهندهی بــاور گوینــده از
درســتی اوضــاع امــور اســت .اظهاراتــی چــون بیــان واقعیــت ،تصدیــق ،نتیجهگیــری و توصیــف ،منونههایــی
از کنشهــای گفتاریانــد کــه گوینــده از طریــق آنهــا ،دنیــا را آنچنانکــه هســت یــا آنچنانکــه بــاور دارد،
نشــان میدهــد.
4
دو .کنــش ترغیبــی  :بــه آن دســته از کنشهــای گفتــاری گفتــه میشــود کــه گوینــده بــا بهکارگیــری آنهــا،
دیگــری را بــه انجــام کاری وام ـیدارد و بنابرایــن ،بیانگــر خواســتههای گوینــده اســت .اینگونــه کنشهــا
شــامل فرمانهــا ،دســتورها ،درخواس ـتها و پیشــنهادها هســتند و میتواننــد بهصــورت مثبت/ایجابــی و
یا منفی/ســلبی باشــند.
ســه .کنــش عاطفــی :5نوعــی کنــش گفتــاری اســت کــه احســاس گوینــده را از جهــان خــارج نشــان
میدهــد .ایــن بیــان شــامل حــاالت روانــی و نیــز منــود احساســاتی از قبیــل شــادی ،درد ،عالقــه ،تن ّفــر ،لـذّت
یــا غــم اســت.
1- Utterance
2- Illocutionary act
3- Representatives act
4- Directives act
5- Expressives act
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چهــار .کنــش تع ّهــدی :1آن دســته از کنشهــای گفتاریانــد کــه در آنهــا ،گوینــده خــود را ملــزم بــه انجــام
کاری در آینــده میکنــد و بنابرایــن ،بیانگــر قصــد گوینــده اســت .ایــن کنشهــا دربرگیرنــدهی وعدههــا،
تهدیدهــا ،رسباززدنهــا و تع ّهدهــا هســتند.
پنــج .کنــش اعالمــی :2بــه آن دســته از کنشهــای گفتــاری گفتــه میشــود کــه بیــان آنهــا ،بــه تغییــر
اوضــاع دنیــای خــارج بینجامــد .بـرای انجــام درســت فرمــان اعــام ،افــزون بــر نیــاز بــه بافــت خــاص ،گوینــده
نیــز بایــد نقــش نهــادی اجتامعــی خاصــی داشــته باشــد (یــول ،1387 ،ص .)76-73
گفتنــی اســت در تشــخیص کاربــرد کنشهــای گفتــاری ،توجــه بــه بافــت مؤثــر اســت؛ زی ـرا دو نــوع
کنــش مســتقیم و غیرمســتقیم پدیــد مـیآورد ،بــه ایــن صــورت کــه هــرگاه میــان ســاختار جملــه و کارکــرد آن
رابطـهای مســتقیم وجــود داشــته باشــد ،آن را کنــش گفتــاری مســتقیم و هــرگاه ایــن ارتبــاط میــان ســاختار و
کارکــرد غیرمســتقیم باشــد ،آن را کنــش گفتــاری غیرمســتقیم مینامنــد (چپمــن ،1384 ،ص .)217
نظریـهی کنــش گفتــاری جــان رسل ،نســبت بــه دیگــر نظریههــا ،بــه بافــت و عنــارص آن اهتــام بیشــری
مـیورزد (کــوک .)57 ،1388 ،در نظریـهی کنــش گفتــاری جــان رسل ،فعــل ،مضمــون در ســخن و یــا هــان
معنــای ضمنــی اســت .دســتیابی بــه ایــن معنــا از طریــق بافــت امکانپذیــر اســت .بــه عقیــدهی برخــی،
ایــن نــگاه بــه خوانــش متــون مق ـ ّدس کمــک کــرده اســت ،چنانکــه بیــان میدارنــد کــه «در دورههایــی،
مطالعـهی متــون مقـ ّدس کــه مســتقیم یــا غیرمســتقیم تحــت تأثیــر رویکردهایــی چــون نقــد ادبــی نویــن
یــا ســاختگرایی فرانســوی بودنــد ،هامننــد آنهــا حقایــق فرازبانــی حاکــم بــر مــن را نادیــده گرفتنــد؛ امــا
نظری ـهی کنــش گفتــار میتوانــد ایــن اشــکال را رفــع کنــد» (.)Buss, 1988, p126
یکــی از مســائل برونبافتــی و توجــه بــه بافــت موقعیــت ،ویژگیهــای گوینــدهی گفتــان اســت .در
خوانــش مــن مق ّدســی ماننــد قــرآن بایــد در نظــر داشــت کــه از نظــر مســلامنان ،کســی کــه ایــن کنشهــای
گفتــاری را ایجــاد میکنــد ،بــا بــر عــادی متفــاوت اســت؛ بـرای مثــال ،در کنــش اعالمــی هنگامیکــه گوینده
خداســت ،اعتبــار حکــم جاریشــده ،خــارج از گوینــده نیســت« .درواقــع ،اعتبــار حکــم از رسچشــمهی کالم
ناشــی میشــود و صــدور و تح ّقــق اعتبــار آن مــروط بــه هیــچ رشط خارجــی نیســت و نقــض آنهــم تنهــا
بهوســیلهی خــود گوینــده ،یعنــی خداونــد میــر اســت» (حســینی و رادمــرد ،1394 ،ص  .)75ایــن تفــاوت در
تفســیر کنــش اعالمــی ،بایــد در تفســیر متــون دینــی مدنظــر قـرار گیــرد؛ همچنیــن بایــد در نظــر داشــت کــه
صحبــت کــردن از احســاس تن ّفــر یــا محبــت در کنشهــای عاطفــی کــه از ســوی خداونــد بیــان میشــود ،بــا
آنچــه در انســانها رساغ داریــم ،متفــاوت اســت؛ زیـرا بــر اســاس باورهــای کالمــی ،ذات اقــدس الهــی ،ایــن
عــوارض و احساســات را نــدارد.

1- Commissives act
2- Declarations act
واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای مکارماالخالق
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دعـای مکارماالخلاق یکـی از ادعیـهی منقـول در صحیفـه سـجادیه اسـت .صحیفه سـجادیه مجموعهای
از دعاهـا و نیایشهـای امـام سـجاد(ع) اسـت کـه مشـتمل بـر پنجاهوچهـار دعـا و متعلـق به قـرن اول هجری
قمـری اسـت .دعـای مکارماالخلاق بیسـتمین دعـا از ایـن مجموعـه اسـت .صحیفه سـجادیه با چندین سـند،
بهواسـطهی راویانـی ثقـه بـه امـام سـجاد(ع) میرسـد .نسـخهای از این مجموعـه نـزد زیدبنعلی ،فرزنـد امام
سـجاد(ع) بـوده کـه از طریـق فرزندانـش بـه فرزندان حسـن مث ّنی منتقل شـد و نسـخهی دیگری نیز نـزد امام
باقـر(ع) بـوده اسـت (منـذر ،1385 ،ج  ،6ص  .)284شـیخ آقابـزرگ تهرانـی دربـارهی صحـت اسـناد صحیفـه
سـجادیه میگویـد« :صحیفـه اولـی کـه سـند آن بـه امـام زینالعابدیـن(ع) میرسـد ،از متواتـرات نـزد اصحاب
اسـت؛ چراکـه از ویژگـی آن ،ایـن اسـت کـه متـام اصحاب از مشـایخ خـود ،اجازهی نقـل آن را در متـام طبقات
رجالـی و در متـام عرصهـا گرفتهانـد» (آقابـزرگ تهرانـی ،بیتـا ،ج  ،15ص .)19
ادعیـهی صحیفـه سـجادیه در دورانـی با رشایط و ویژگیهای خاص صادرشـده اسـت .جامعـهای که امام
سـجاد(ع) بـا آن روبـهرو بودنـد ،فضایـی متأثر از حوادث پس از عاشـورا و شـهادت امام حسـین(ع) ،وقایع ح ّره،
رسکـوب کـردن حـرکات آزادیخواهانـه و مسـائل اینچنینـی بوده اسـت .این امـور ،فضایی آکنـده از اختناق
و رعـب را بـه وجـود آورده بـود .از سـوی دیگـر ،مـردم در رستـارس دنیـای اسلام دچـار انحطـاط فکری شـده
بودنـد کـه ایـن امـر ناشـی از بیعنایتـی بـه تعلیمات دیـن در سـالهای گذشـته بـوده اسـت .تعلیـم دین و
ایمان و بیـان حقایـق در دوران بیستسـالهی پـس از سـال چهلـم هجری مهجور شـده بود و مـردم از لحاظ
اعتقـاد و مایههـای ایامنـی ،بهشـدت تهـی گشـته بودنـد (خامنـهای ،1394 ،ص  .)215-205در چنین فضایی،
امـام سـجاد(ع) در راه احیـای دین و اجرای سـیرهی مبارزاتی متناسـب با زمان ،بیاناتـی را ایراد کردند که بخش
مهمـی از آن در قالـب دعـا و مناجـات بـروز کـرد .دعـای مکارماالخلاق یکـی از ایـن دعاهاسـت کـه شـامل
مضامیـن توحیـدی ،اخالقـی و تربیتی اسـت که در اسـلوب دعا بیانشـده اسـت.

 .5بازیابی کنشهای گفتاری در دعای مکارماالخالق

بــا توجــه بــه آنکــه رشح کامــل کنشهــای گفتــاری دعــای مــکارم اخــاق در ایــن مجــال منیگنجــد،
ب ـرای ارائ ـهی نتایــج بهدس ـتآمده از بررســی دعــا ،بــه فرازهایــی از آن اشارهشــده اســت کــه مقصــود مــا
را روشــن میســازد و تــاش میکنیــم تــا کل ّیتــی از منــود انــواع کنشهــای گفتــاری بهکاررفتــه در ایــن دعــا
را نشــان دهیــم.
دعــای مکارماالخــاق بــا پارهگفتــار «اللهــم» آغــاز میشــود« .اللهــم» تعبیــر دیگــری از لفــظ جالل ـهی
«اللــه» اســت کــه میــم مشـ ّدد بــه جــای «یــاء» نــدا و «مت ّنــی» بــا الــف و الم جنــس آمــده اســت .در ایــن
پارهگفتــار ،هــم کنــش ترغیبــی خطــاب کــردن و هــم کنــش عاطفــی مت ّنــی و بیــان آرزو بـهکار رفتــه اســت.
درمجمــوع ،ایــن پارهگفتــار  30مرتبــه در مــن حــارض تکـرار شــده اســت .بــا توجــه بــه اســلوب دعایــی مــن،
ایــن پارهگفتــار در قالــب کنــش ترغیبــی ،کســی را مشــخص میکنــد کــه کنشهــای گفتــاری در نســبت بــا او
انجــام میشــود کــه هــان «اللــه» اســت .از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه بافــت مــن و اســلوب آن ،بــا کاربــرد
واژهی «اللهــم» کنــش عاطفــی نیــز منــود مییابــد تــا فضــا را ب ـرای درخواس ـتهای بعــدی آمــاده کنــد.
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اهمیــت پارهگفتــار «اللهــم» ب ـرای رشوع درخواســت در قــرآن نیــز دیــده میشــود .در آی ـهی  114ســورهی
مائــده« ،قـ َ
الســا ِء تَكُونُ لَنــا عیــداً ِلَ َّولِنــا َو آ ِخرِنا َو
ـم اللَّ ُهـ َّ
ـى ابْـ ُن َم ْریَـ َ
ـال عیـ َ
ـم َربَّنــا أَنْـز ِْل َعلَ ْینــا مائِــدَ ًة ِمـ َن َّ
َ
ـت َخ ْیـ ُر ال َّرازِقیـن» ،اضافــه شــدن «اللهــم» بــه «ربنــا» ،از دقــت مــورد و هــول مطلــع
آیَـ ًة ِم ْنــكَ َو ا ْر ُزقْنــا َو أنْـ َ
نشــان دارد .ســایر ادعیـهی انبیــای در قــرآن ،بــا نــدای «رب» یــا «ربنــا» آغــاز میشــود و اینجــا افتتــاح دعــا بــا
«اللهــم ربنــا» اســت .ایــن ویژگــی در ســایر دعاهــا و تقاضاهایــی کــه در قــرآن از انبیــا حکایــت شــده اســت،
دیــده من یشــود (طباطبایــی ،1390 ،ج  ،6ص .)235
«صـ ِّـل َعـ َـى ُم َح َّمـ ٍـد َو آلِـ ِه ».در
اولیــن درخواســت ،درود بــر حــرت محمــد(ص) و خانــدان ایشــان اســتَ :
«صـ ِّـل» کنــش ترغیبــی امــری صــورت میگیــرد؛ زیـرا گوینــدهی کنــش
ایــن پارهگفتــار ،بــا کاربــرد فعــل امــر َ
(ص)
قصــد دارد تــا مخاطــب را بــه انجــام کنشــی ترغیــب کنــد کــه هــان صلــوات فرســتادن بــر حــرت محمد
ـب فعــل امــر
و خانــدان ایشــان اســت؛ امــا بــا توجــه بــه بافــت مــن و نیــز نســبت گوینــدهی کنــش و مخاطـ ِ
کــه «اللــه» اســت ،فعــل مضمــون در ســخن در اینجــا ،کنــش ترغیبــی از نــوع درخواســت اســت« .جملههــای
امــام ســجاد(ع) بــا توجــه بــه اســلوب دعــا ،بیشــر بهصــورت انشــایی اســت؛ زیـرا اینگونــه جملههــا حــاالت
رع ،التــاس و نیــاز شــدید انســان را بــه خــدا بیــان میکنــد ،هرچنــد کــه جملههــای خــری هــم ،خــری
تـ ّ
محــض نیســت» (گنجعلــی و دیگ ـران ،1392 ،ص  .)89جملههــای انشــایی در دعــای مکارماالخــاق شــامل
 143جملــه میشــود و بیشــرین تعــداد آن ،مربــوط بــه فعلهــای امــر بــا  99منونــه میشــود 31 .اســلوب
نــدا و  13فعــل نهــی نیــز از جملههــای انشــایی بهشــار میآینــد.
«روی ســخن امــام ســجاد(ع) در افعــال امــر و نهــی ،خطــاب بــه خداونــد اســت؛ پــس طبیعــی اســت کــه
معنــای آن متناســب بــا مقتضــای حــال تغییــر یابــد و معنــای دعایــی بــه خــود بگیــرد» (تفتازانــی،) 1383 ،
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه باورهــای اعتقــادی و کالمــی مســلامنان ،انســان بهعنــوان عبــد منیتوانــد بــه پــروردگار
رب خویــش فرمــان بدهــد و امــر کنــد؛ ازایـنرو ،در ایــن پارهگفتــار فعــل مضمــون در ســخن ،هــان بیــان
و ّ
درخواســت و تقاضــا اســت .ایــن قاعــده را بــه همـهی کنشهــای ترغیبــی امــر و نهــی تعمیــم م یدهیــم کــه
در مــن آمــده اســت و همیــن موضــوع را افــاده میکنــد.
«ص ِّـل َع َلى ُم َح َّم ٍـد َو آلِـ ِه» بهطورکلـی  19بـار در این دعا تکرار شـده اسـت کـه در دو مورد از
پارهگفتـار َ
ایـن  19مـورد ،بـه جـای ضمیـر «ه» ،مرجـع ضمیر یعنـی «مح ّمد» آمده اسـت .درواقع ،بـا بیان « َع َلى ُم َح َّمدٍ
«ص ِّـل» قیـد زده میشـود و این صلـوات ،بر محمـد(ص) و
َو آلِـ ِه» ،بـا کنـش اظهـاری تقییـد بـه کنـش ترغیبـی َ
خانـدان ایشـان صـورت میپذیـرد .ایـن سلام دادن و درود ،کنـش عاطفی را نیز شـامل میشـود.
تکـرار پارهگفتـار «اللَّ ُهـ َّم َص ِّـل َع َلى ُم َح َّم ٍـد َو آلِـ ِه» کـه بهنوعـی ترجیع ِ
بنـد متن حـارض اسـت ،ترکیبـی از
ِ
جهـت تکـرا ِر این کنش
کنشهـای اظهـاری ،عاطفـی و ترغیبـی اسـت کـه از دو جهـت قابلبحث اسـت .یک
(ع)
گفتـاری بـا توجـه بـه بافت موقعیت مشـخص میشـود که همان دوری مـردم از اهلبیـت اسـت؛ ازای نرو
ایـن پارهگفتـار ،تذکـری بـرای یـادآوری پیامرب(ص) و اهلبیت ایشـان اسـت کـه منونههای تربیتیافتـهی کاملی
هسـتند .جهـت دیگـر کاربـرد ایـن پارهگفتـار این اسـت کـه زمینـهی مناسـب را بـرای درخواسـتهای بعدی
ب گستردهای بیانشـده اسـت .در
فراهـم میکنـد .در منابـع شـیعی و سـنی ،بـرای ذکـر صلـوات پاداش و ثوا 
َـت ل ََـك إِ َل اللَّـ ِه
بیـان اهمیـت و جایـگاه صلـوات در اسـتجابت دعـا ،امـام علـی(ع) بیـان میفرمایـد« :إذَا كَان ْ
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الص َلا ِة َع َلى َر ُسـولِ ِه ص ث ُـ َّم َس ْـل َحا َجتَ َك فَـ ِإ َّن اللَّـ َه أَكْ َر ُم ِمـ ْن أَ ْن یُ ْسـأَ َل َحا َجتَ ْینِ
ُسـ ْب َحانَ ُه َحا َجـ ٌة فَابْـ َدأْ بِ َ ْسـأَلَ ِة َّ
ـی إِ ْح َدا ُه َما َو یَ ْم َنـ َع ْالُخْـ َرى » (رشیـف الرضـی ،1414 ،ص  .)538دعـای مکارماالخلاق بـا صلـوات آغاز
فَ َیق ِْض َ
میشـود و بـه صلـوات خامتـه مییابـد و در فرازهـای مختلـف تکـرار میگردد؛ پس بخشـی از اسـلوب دعایی
متن حـارض در کاربـرد پارهگفتـار صلـوات بـروز مییابد.
هامنطــور کــه در جــدول شــارهی  1مشــاهده میکنیــد ،حــال کــه زمین ـهی درخواســت فراهــم شــد،
در ادام ـهی ف ـراز اول بــا ســه کنــش ترغیبــی دیگــر مواجــه میشــویم (بَلِّ ـغْ ،ا ْج َعـ ْـل ،انْتَ ـ ِه) کــه درخواســت
کاملتریــن ایــان ،افضلتریــن یقیــن و حســن ن ّیــت و حســن عمــل را در پــی دارد.
یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
ِیمنِ
یمنِی أَكْ َم َل ْال َ
َو بَلِّ ْغ ِب ِإ َ
َو ا ْج َع ْل یَ ِقی ِنی أَفْضَ َل الْیَ ِقینِ
َو انْتَ ِه ِب ِنیَّ ِتی إِ َل أَ ْح َسنِ ال ِّنیَّ ِ
ال ْع َم ِل
ات َو ِب َع َملِی إِ َل أَ ْح َسنِ ْ َ

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)

ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)

جدول شامرهی  .1کاربرد کنش گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در پارهگفتارهای فراز ابتدایی دعای مکارماالخالق.

مضمــون کلــی گفتــار در مــن حــارض ،هــان کنــش ترغیبــی اســت کــه در قالــب امــر و نهــی ،بهطــور
غیرمســتقیم بــه درخواســت و تقاضــا اشــاره دارد .حــال ،ایــن کنشهــای ترغیبــی در فرازهایــی بــا کنشهــای
عاطفــی و یــا اظهــاری ترکیــب میشــود و زمینـهی مناسـبتری را بـرای بیــان درخواســت و ترســیم فضــای
مطلــوب فراهــم مـیآورد.
 -5-1کنش ترغیبی امر و نهی
بیشــرین حجــم کنشهــای گفتــاری در ایــن مــن ،کنشهــای گفتــاری ترغیبــی از نــوع امــر و نهــی
هســتند« .گوینــده در کنــش ترغیبــی ســعی در انطبــاق جهــان خــارج بــا وضعیــت مطلــوب خــود از طریــق
مخاطــب دارد» ( )Martinez, 2005, p168هامنطــور کــه گفتــه شــد ،بــا توجــه بــه بافــت موقعیــت ،امــر و
نهیهــای صورتگرفتــه در الیـهی غیرمســتقیم ،هــان کنــش ترغیبــی درخواســت اســت کــه در رسارس مــن
حــارض مشــاهده میشــود.
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یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
َو ا ْك ِف ِنی َما یَشْ َغلُ ِنی االِ ْه ِتام ُم ِب ِه
َو ْاستَ ْع ِملْ ِنی بِ َا ت َْسأَلُ ِنی غَدا ً َع ْن ُه
َو ْاستَ ْف ِر ْغ أَیَّا ِمی ِفیام َخلَ ْقتَ ِنی لَ ُه
َو أَ ْغ ِن ِنی
َو أَ ْو ِس ْع َعل ََّی ِفی ِر ْز ِق َك
َو َل تَ ْف ِت ِّنی بِال َّنظَ ِر
َو أَ ِع َّزنِی
َو لَ تَبْتَلِیَ ِّنی بِالْ ِك ْ ِب
َو َعبِّ ْدنِی ل ََك
َو لَ تُف ِْس ْد ِعبَا َدتِی بِالْ ُع ْج ِب
َو أَ ْج ِر لِل َّن ِ
اس َع َل یَ ِد َی الْ َخیْ َر
َو لَ تَ ْ َح ْق ُه بِالْ َم ِّن
َو َه ْب لِی َم َعالِ َی ْالَخ َْلقِ
َو ا ْع ِص ْم ِنی ِم َن الْ َف ْخ ِر
اللَّ ُه َّم
َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد
َو َمتِّ ْع ِنی ِب ُهدًى َصالِ ٍح
لَ أَ ْستَبْ ِد ُل ِب ِه
َو طَرِی َق ِة َح ٍّق
لَ أَزِی ُغ َع ْن َها
َو نِیَّ ِة ُرشْ ٍد
لَ أَشُ ُّك ِفی َها

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (نهی)

ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
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یک یا چند پارهگفتار
َو َع ِّم ْرنِی َما كَا َن ُع ْمرِی ِب ْذلَ ًة ِفی طَا َع ِت َك
فَ ِإذَا كَا َن ُع ْمرِی َم ْرت َعاً لِلشَّ یْطَانِ
فَاقْبِضْ ِنی إِلَ ْی َك
قَبْ َل أَ ْن یَ ْسب َِق َم ْقتُ َك إِل ََّی ،أَ ْو یَ ْستَ ْح ِك َم غَضَ بُ َك َعل ََّی

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (امر)
اظهاری (تحدید)
اظهاری (تحدید)
اظهاری (تشبیه)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تحدید)
اظهاری (تنویع)

ترغیبی (درخواست)
ـــ
ترغیبی (درخواست)
ـــ

جدول شامرهی  .2کاربرد کنش گفتاری ترغیبی امر و نهی در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

دعـا ترسـیم وضـع موجـود و درخواسـت برای رسـیدن به وضع مطلوب اسـت .بخشـی از این چشـمانداز
در پارهگفتـار « َو َمتِّ ْع ِنـی ِب ُهـ ًدى َصالِـ ٍح» دیـده میشـود کـه در قالب کنـش ترغیبی درخواسـت هدایت صالح
مطـرح میشـود و هدایـت همان «إراءة الشـیء الطریـق املوصـل إىل مطلوبـه أو إیصالـه إىل مطلوبه» اسـت
(طباطبایـی ،1390 ،ج  ،14ص  .)166ویژگـی ایـن هدایـت بهگونـهای اسـت که به چیزی دیگری تبدیل نشـود:
«لَ أَ ْسـتَ ْب ِد ُل بِـ ِه» .مشـابه ایـن درخواسـت در آیـهی  8سـورهی آلعمـرانشـودَ « :ربَّنـا ال تُـ ِز ْغ ُقلُوبَنـا بَ ْعـدَ إِ ْذ
هَدَ یْ َتنـا ».درخواسـت چنیـن هدایتـی را «قلب انسـان مؤمنـی درک میکند که قیمـت و ارزش هدایت بعد از
اضلال را بدانـد» (قطـب ،1425 ،ج  ،1ص )370؛ ازایـنرو ،کنـش ترغیبـی یادشـده بـا پارهگفتار بعـدی دوباره
مؤکـد میگـرددَ « :و طَرِیقَـ ِة َح ٍّـق َل أَزِیـ ُغ َع ْن َهـا ».تأکیـد بعـدی کـه بـر ایـن درخواسـتها ص ّحـه میگـذارد،
ـاس الْ َع َمل» (متیمـی آمـدی ،1410 ،ص  .)56در این فـراز ،این
درخواسـت ن ّیـت اسـتوار اسـت؛ زیـرا «ال ِّن َّیـ ُة أَ َس ُ
کنشهـای ترغیبـی ،فضـای مطلـوب و دورمنـای کلـی مدنظر دعاکننـده را ترسـیم میکنند.
پارهگفتــار « َو َع ِّم ْرنِــی َمــا كَا َن ُع ْمـرِی ِب ْذلَـ ًة ِفــی طَا َع ِتـ َـك» ،بــا یــک کنــش ترغیبــی امــری آغــاز میشــود؛
ســپس بــه ایــن درخواســت ،بــا کنــش اظهــاری ،یــک حــد زده میشــود .گوینــده درخواســت میکنــد کــه تــا
هنگامیکــه زنــده باشــد عمــرش در طاعــت خداونــد بـهکار رود و زمانــی کــه عمــرش چـراگاه شــیطان شــود،
جــان ایشــان را بســتاند .ایــن قبــض جــان یــا پیــش از ســبقت گرفــن خشــم و دشــمنی خداونــد باشــد و یــا
پیــش از آن باشــد کــه غضــب خداونــد دربــارهی او اســتوار گــردد« :فَاقْبِضْ ِنــی إِلَ ْیـ َـك قَ ْبـ َـل أَ ْن یَ ْسـب َِق َم ْقتُـ َـك
ـی».
ـی ،أَ ْو یَ ْسـتَ ْح ِك َم غَضَ ُبـ َـك َعلَـ َّ
إِلَـ َّ
تقاضاهــا و درخواســت در مــن حــارض ،در قالــب کنــش ترغیبــی امــر و نهــی بیــان میشــوند .در بعضــی
از فرازهــا هــر دوی ایــن کنشهــای گفتــاری مشــاهده میشــود .مجمــوع ایــن کنشهــای گفتــاری ،وضعیــت
مطلوبــی را در اســلوب دعــا ترســیم میکننــد؛ از امــوری کــه بایــد تحقــق یابنــد و امــوری کــه نبایــد محقــق
شوند.
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منودار شامرهی  .1کاربرد کنش گفتاری ترغیبی امر و نهی در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در انتهـای ایـن فـراز ،پـس از کنشهـای ترغیبـی در دو پارهگفتـار انتهایـی« ،فَ ِإنِّـی َل أَ ْج َع ُـل ل ََـك ِضـ ّدا ً َو
َل أَ ْد ُعـو َم َع َـك نِـ ّدا ً» ،کنـش تع ّهـدی بـهکار رفتـه اسـت .در ایـن دو پارهگفتار ،گوینـده پس از درخواسـتهای
مطرحشـده متعهـد میشـود کـه ضـدی و هامنندی بـرای خداوند قرار ندهـد« .کنش تع ّهدی ،کنشـی گفتاری
اسـت کـه گوینـده را متعهـد بـه انجـام کاری در آینـده میکنـد .در ایـن نـوع از کنش گفتـار ،جهان خـارج از
طریـق خـود گوینـده با وضعیـت مطلـوب منطبـق میشـود» (.)Huang, 2006, p709
در ف ـراز دیگــری نیــز ،پــس از درخواس ـتهایی کــه در قالــب کنــش ترغیبــی بیــان میشــود ،در قالــب
کنــش اظهــاری علــت ایــن درخواسـتها هــم بیــان میگــردد .گوینــده از خداونــد میخواهــد کــه ســختی و
دشــواری کسـبوکار را از دوش او بــردارد و نیــز روزی او را از جایــی کــه گــان منیبــرد ،عنایــت فرمایــد تــا
در راه بــه دســت آوردن روزی ،از بندگــی خداونــد بازمنانــد و ســنگینی ناهنجــاری کســب را بــه دوش نکشــد.
یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)

ـــ
ترغیبی (درخواست)

واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای مکارماالخالق

29

یک یا چند پارهگفتار
اب
َو اكْ ِف ِنی َم ُؤونَ َة ِالكْ ِت َس ِ
اب
َو ا ْر ُزقْ ِنی ِم ْن َغیْ ِر ا ْح ِت َس ٍ
ف ََل أَشْ تَ ِغ َل َع ْن ِعبَا َدتِ َك بِالطَّل َِب
ص ت َ ِب َع ِ
ات الْ َمك َْس ِب
َو لَ أَ ْحتَ ِم َل إِ ْ َ

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تعلیل)
اظهاری (تعلیل)

ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
ـــ

جدول شامرهی  .3کاربرد کنش گفتاری ترغیبی امر در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در این فراز ،رزقی درخواست میشود که سختی اکتساب را نداشته باشد .روزی بر دو گونه است« :أَ َّن
ال ِّرز َْق ِر ْزقَانِ فَ ِرز ٌْق تَطْلُبُ ُه َو ِرز ٌْق یَطْلُبُك فَ ِإ ْن لَ ْم تَأْتِ ِه أَت َاك» (ابنشعبه ح ّرانی .)82 ،1404 ،این فراز از دعا به
روزی نوع دوم اشاره دارد تا درخواستکننده ،بیشرت همت خویش را مرصوف عبادت سازد و طلب روزی او را
از اشتغال به عبادت محروم نگرداند .درواقع ،با کنش اظهاری علت کنش ترغیبی را بیان میکند.
ف ـراز انتهایــی دعــا نیــز بــا کنــش ترغیبــی امــری پایــان میپذیــرد .در ایــن ف ـراز نیــز ،امــام ســجاد(ع) از
خداونــد تقاضــای صلــوات میکنــد و ایــن تقاضــای خــود را بــا کنــش اظهــاری ،مؤکّــد میمنایــد« :كَأَفْضَ ــلِ
ـت ُم َصـ ٍّـل َعـ َـى أَ َحـ ٍـد بَ ْعـ َد ُه»؛ ســپس بـرای همــگان ،نیکــی دنیــا
ـت َعـ َـى أَ َحـ ٍـد ِمـ ْن َخلْ ِقـ َـك قَ ْبلَـ ُه َو أَنْـ َ
َمــا َصلَّ ْیـ َ
و آخــرت را طلــب میکنــد و خواســتار دوری از آتــش جهنــم میشــود .البتــه بــا کاربــرد واژهی « ِب َر ْح َم ِتـ َـك»،
کنــش عاطفــی متجیــد را ضمیم ـهی درخواســت خــود میمنایــد.
یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
َو َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
كَأَفْضَ لِ َما َصلَّ ْی َت َع َل أَ َح ٍد ِم ْن َخلْ ِق َك قَ ْبلَ ُه
َو أَن َْت ُم َص ٍّل َع َل أَ َح ٍد بَ ْع َد ُه
َو آتِ َنا ِفی ال ُّدنْیَا َح َس َن ًة َو ِفی ا ْآل ِخ َر ِة َح َس َن ًة
َاب ال َّنا ِر
َو ِق ِنی ِب َر ْح َم ِت َك َعذ َ

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)

ـــ

ترغیبی (درخواست)

اظهاری (تأکید)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)

ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)

جدول شامرهی  .4کاربرد کنش گفتاری ترغیبی امر در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

 -5-2کنش ترغیبی و کنش اظهاری
کنـش اظهـاری کنـش دیگری اسـت کـه در منت حارض مشـاهده میشـود« .بهطورکلـی اظهـارات ،ا ّدعاها،
نتیجهگیریهـا ،بیانـات ،تأکیـدات ،توصیفـات و ابـراز حقایق و مانند اینهـا که گوینده در آن ،جهـان خارج را
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آنگونـه کـه بـاور دارد ،بـه تصویـر میکشـد ،کنـش اظهـاری دارد» (  .)Yule, 1996, p53در بخشهایی از دعا
نیـز همـراه بـا کنش ترغیبـی ،درخواسـتهای متعددی برشـمرده میشـود .درواقـع ،در قالب کنـش اظهاری،
درخواسـت مطرحشـده در مـوارد متعددی بیان میشـود.

منودار شامرهی  .2کاربرد کنش گفتاری ترغیبی و اظهاری در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در ایــن ف ـراز ،کاربــرد دو فعــل امــر «ا ْج َعـ ْـل» و « َوفِّ ْق ِنــی» زمین ـهای ب ـرای برشــمردن درخواس ـتهای
نهگانــه فراهــم میســازد.
کاربــرد ایــن کنــش گفتــاری را در ف ـراز دهــم دعــا نیــز میتــوان مشــاهده کــرد .امــام(ع) از خداونــد
درخواســت میکنــد کــه ایشــان را بــه زینــت صالحــان بیارایــد و لبــاس متقیــان را بــر تــن ایشــان کنــد؛ ســپس
امــام(ع) رشوع بــه برشــمردن حــاالت و موقعیتهایــی میکنــد کــه در آن نیــاز اســت تــا بــه زیــور صالحــان
و متقیــان آراســته شــود.

واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای مکارماالخالق
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منودار شامرهی  .3کاربرد کنش گفتاری اظهاری (برشمردن) در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

اسـتفاده از کنش گفتاری اظهاری برای برشـمردن خواسـتهها ،در تکمیل کنش گفتاری ترغیبی ،به ترسـیم
فضـای مطلـوب کمـک میکنـد .ایـن درخواسـتها و در سـلک صالحـان و متقیـان درآمـدن ،از بلندی همت
(ع)
ـت ِقی َمتُـه» (متیمـی،
َـت ِه َّمتُـ ُه َعظُ َم ْ
شف ْ
درخواسـتکننده نشـان دارد ،چنانکـه امیرمؤمنـان فرمـودَ « :مـ ْن َ ُ
 ،1410ص  .)609ایـن همـت بلنـد سـبب میشـود کـه درخواسـتهایی کـه در فرازهای قبلـی در قالب کنش
ترغیبـی بیـان شـد ،در فـراز دهم دعـا کامل گردد و حتـی در پارهگفتار انتهایی ،بازهـم در قالب کنش ترغیبی
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امـری بیـان میشـود کـه « َو أَكْ ِم ْـل ذلك لِی» که نشـان از کنـش اظهاری تأکیـد دارد.
بخــش دیگــری از ایــن فضاســازی ،در ترکیــب کنــش ترغیبــی و کنــش اظهــاریِ تقابــل حاصــل میشــود.
درخواســت گوینــده شــامل ترســیم دو وضعیــت متقابــل اســت .عموم ـاً وضعیــت اول بیانکننــدهی رذایــل
اخالقــی اســت و در وضعیــت دوم کــه وضعیــت مطلــوب اســت ،برخــی از فضائــل اخالقــی مطــرح میشــود؛
بـرای مثــال ،در فـراز هفتــم از ایــن دعــا ،حــرت تقاضــا دارد کــه امــوری را بـرای ایشــان تبدیــل بــه امــور
دیگــری نکنــد.

منودار شامرهی  .4کاربرد کنش گفتاری اظهاری تقابل در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در ایــن ف ـراز از دعــا ،امــام(ع) از خداونــد تقاضــا میکنــد کــه بغــض و کین ـهی دشــمنان را بــه محبــت،
حســد متجــاوزان را بــه مــو ّدت و ...تبدیــل منایــد .در ایــن ف ـراز ،وضــع مطلــوب ترسیمشــده در تقابــل بــا
وضــع نامطلــوب پیشــینی اســت.
البتــه در فـراز دیگــری ،درخواســت موقعیــت مطلــوب ،پیــش از آن اســت کــه موقعیــت نامطلــوب بــه
ـب بِالْ ِجـ َد ِة َو قَبْـ َـل الضَّ ـ َـا ِل بِال َّرشَ ــا ِد َو اكْ ِف ِنــی
ـی قَبْـ َـل الْبَـ َـا ِء بِالْ َعا ِفیَـ ِة َو قَبْـ َـل الطَّلَـ ِ
وجــود بیایــد« :فَا ْم ُنـ ْن َعلَـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ـب» و « ِج ـ َدة»« ،ضَ ـ َـال» و « َرشَ ــاد» در ایــن
َم ُؤونَ ـ َة َم َع ـ َّر ِة الْ ِعبَــا ِد ».تقابــل میــان «بَـ َـاء» و « َعافیَــة»« ،طلَـ ِ
پارهگفتارهــا دیــده میشــود .ترســیم ایــن دو وضعیــت متقابــل بــا کاربــرد واژهی «قَ ْبـ َـل» میســور میگــردد
کــه ظــرف زمانــی اســت.
واکاوی کنشهای گفتاری در تبیین آموزههای اخالقی و تربیتی دعای مکارماالخالق
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تقابــل دیگــری کــه در بخشــی از دعــا دیــده میشــود ،در جایــی اســت کــه امــام ســجاد(ع) از خداونــد
درخواســت میکنــد کــه ایشــان را در امــوری پایــدار و اســتوار ســازد .در ایــن پارهگفتارهــا ،میــان دو گونــه
رفتــار تقابــل صــورت میگیــرد :نصیحــت و خیرخواهــی در معارضــه بــا کســی کــه بــه او خیانــت کــرده ،بـ ّر
و نیکــی بــه کســی کــه او را تــرک منــوده ،بــذل و بخشــش بــه کســی کــه او را از عطایــش محــروم کــرده و. ...

منودار شامرهی  .5کاربرد کنش گفتاری ترغیبی و اظهاری در برخی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

ایــن کنــش اظهــاری کــه تقابــل میــان دو نــوع رفتــار را نشــان میدهــد ،نوعــی عمــل بــه کنــش ترغیبــی
السـیِّئَة ».در ایــن
ـی أَ ْح َسـ ُن َّ
امــری اســت کــه در آیـهی  96ســورهی مؤمنــون آمــده اســت« :ا ْدفَـ ْع بِالَّتـ ی ِهـ َ
پارهگفتارهــا ،سـ ّیئات در مقابــل حســنات قـرار گرفتهانــد و بـرای رســیدن بــه حســنات یادشــده ،درخواســت
پایــداری و اســتواری شــده اســت.
کنــش اظهــاری دیگــری کــه در دعــا مشــاهده میشــود ،ب ـرای بیــان عقیــده اســت .حــرت در ف ـراز
دیگــری در دعــا ،از خداونــد درخواســت میکنــد کــه آنچــه نفســش را رهایــی میدهــد ،از او دور گردانــد
و آنچــه ســبب اصــاح نفــس اســت ،در ایشــان باقــی بگــذارد .پــس از ایــن تقاضــا ،در قالــب کنــش اظهــاری
بیــان میکنــد کــه نفــس انســان در معــرض هالکــت اســت ،مگــر اینکــه خداونــد آن را حفــظ کنــد .در ادامــه
نیــز ،در چندیــن پارهگفتــار ایــن بیــان عقیــده مشــاهده میشــود.
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یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
ِ
ُخ ْذ لِ َنف ِْس َك ِم ْن نَفْسی َما یُ َخل ُِّص َها
َو أَبْقِ لِ َنف ِْسی ِم ْن نَف ِْسی َما یُ ْصلِ ُح َها
فَ ِإ َّن نَف ِْسی َهالِ َك ٌة أَ ْو ت َ ْع ِص َم َها
اللَّ ُه َّم
أَن َْت ُع َّدتِی إِ ْن َح ِزن ُْت
َو أَن َْت ُم ْنتَ َج ِعی إِ ْن ُح ِر ْم ُت
َو ب َِك ْاس ِتغَاث َ ِتی إِ ْن كَ ِرث ُْت
َو ِع ْند ََك ِم َّم فَاتَ َخل ٌَف
َو لِ َم ف ََس َد َص َل ٌح
َو ِفیام أَنْ َك ْرتَ تَ ْغیِی ٌر

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب) -عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
ترغیبی (امر)
اظهاری (بیان عقیده)
ترغیبی (خطاب) -عاطفی (مت ّنی)
اظهاری (بیان عقیده)
اظهاری (بیان عقیده)
اظهاری (بیان عقیده)
اظهاری (بیان عقیده)
اظهاری (بیان عقیده)
اظهاری (بیان عقیده)

ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
عاطفی (بیان وابستگی)
عاطفی (بیان وابستگی)
عاطفی (بیان وابستگی)
عاطفی (بیان وابستگی)
عاطفی (بیان وابستگی)
عاطفی (بیان وابستگی)

جدول شامرهی  .5کاربرد کنش گفتاری اظهاری (بیان عقیده) در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در شــش پارهگفتــار انتهایــی ،کنــش گفتــاری مســتقیم اظهــاری اســت کــه در آن گوینــده عقیــده خــود را
دربــارهی مخاطــب بیــان میکنــد کــه هــان اللــه اســت .درعینحــال ،ایــن پارهگفتارهــا بهطــور غیرمســتقیم،
کنــش عاطفــی را نشــان میدهنــد .گوینــده بــا بیــان عقایــد خــود ،وابســتگی خــود بــه مخاطــب کنشهــا را
نشــان میدهــد و احســاس خــود را بیــان میکنــد؛ زیـرا خداونــد هــان «کهــف حریــز» و «مانــع عزیــزی»
ـئ نَف َْسـ َـك ِفــی ْالُ ُمــو ِر كُلِّ َهــا إِ َل إِلَ ِهـ َـك فَ ِإنَّـ َـك تُلْ ِجئُ َهــا إِ َل كَ ْهـ ٍ
ـف َحرِیـ ٍز
اســت کــه بایــد بــه آن پنــاه بــردَ « :و أَلْ ِجـ ْ
َو َمانِـعٍ َعزِیــز» (ابنشــعبه ح ّرانــی ،1404 ،ص .)69
ایــن وابســتگی را میتــوان در فـراز چهاردهــم دعــا نیــز مشــاهده کــرد ،آنجــا کــه گوینــده موقعیتهایــی
را از خــود ســلب میکنــد ،بــه ایــن امیــد کــه خداونــد تــوان ســامان دادن بــه آنهــا را دارد؛ بـرای مثــال ،امــام
ســجاد(ع) خطــاب بــه خداونــد میفرمایــد :بــر مــن ســتم نشــود ،درحالیکــه تــو بــه دفعــش از مــن توانایــی
و یــا گمـراه نشــوم ،درحالیکــه تــو بــر هدایــت مــن نیرومنــدی و. ...
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منودار شامرهی  .6کاربرد کنش گفتاری مستقیم و غیرمستقیم در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در ایــن پارهگفتارهــا ،عقیــدهی گوینــده بــا کاربــرد «نــون تأکیــد» در انتهــای افعــال مؤکــد میشــود.
کنــش گفتــاری مســتقیم در ایــن پارهگفتارهــا ،کنــش اظهــاری اســت کــه گوینــده عقیــدهی خــود را دربــارهی
موضوعاتــی اعــام میکنــد؛ امــا از آنســو در الی ـهی غیرمســتقیم ،گوینــده وابســتگی خــود را بــه خداونــد
ـت ُم ِطیـ ٌـق
نشــان میدهــد کــه یــک کنــش عاطفــی اســت .ایــن امــر در دو پارهگفتــار « َو لَ أُظْلَ َم ـ َّن َو أَنْـ َ
ــى الْ َق ْب ِ
ــض ِم ِّنــی» ،بــا کاربــرد ضمیــر بــارز «انــت» و در دو
ْــت الْقَــا ِد ُر َع َ
لِل َّدفْــعِ َع ِّنــی َو لَ أَظْلِ َمــ َّن َو أَن َ
َ
ــد َك ُو ْج ِ
ــد َك ُو ْســ ِعی َو لَ أطْ َغ َیــ َّن َو ِمــ ْن ِع ْن ِ
پارهگفتــار انتهایــی « َو لَ أَفْتَ ِقــ َر َّن َو ِمــ ْن ِع ْن ِ
ــدی» ،بــا واژهی
«عنــدک» مشــهودتر اســت و تأکیــد بیشــری را میرســاند.
در میانـهی دعــا و در فـراز پانزدهــم ،کنــش اظهــاری دیگــری در دعــا بـهکار رفتــه اســت .در ایــن فـراز،
گوینــده بــه رشححــال خویــش میپــردازد و حــال خــود را ترشیــح میکنــد.
یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
إِ َل َم ْغ ِف َرت َِك َوفَدْتُ
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بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)

ـــ
ـــ

یک یا چند پارهگفتار
َو إِ َل َع ْفو َِك ق ََصدْتُ
ْت
َو إِ َل ت َ َجا ُوز َِك اشْ تَق ُ
ْت
َو ِبفَضْ لِ َك َوثِق ُ
ِب لِی َم ْغ ِف َرت ََك
َو لَ ْی َس ِع ْن ِدی َما یُوج ُ
َو َل ِفی َع َملِی َما أَ ْستَ ِح ُّق ِب ِه َع ْف َو َك
َو َما لِی بَ ْع َد أَ ْن َح َك ْم ُت َع َل نَف ِْسی إِ َّل فَضْ ل َُك
ف ََص ِّل َعلَی ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
َو تَفَضَّ ْل َعل ََّی

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
اظهاری (رش ححال)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)
ترغیبی (امر)

ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)

جدول شامرهی  .6کاربرد کنش گفتاری اظهاری و عاطفی در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در ضمــن کنــش اظهــاری در پارهگفتارهــا ،بــا بــه کار بــردن واژههــای «مغفــرت ،عفــو و تجــاوز» ،کنــش
عاطفــی نیــز بــر کنشهــای گفتــاری حمــل میشــود تــا موقعیــت نیــاز را بهدرســتی ترســیم کنــد .در ایــن
پارهگفتــار برخــاف ســایر پارهگفتارهــا ،صلــوات در انتهــای ف ـراز آمــده و ایــن ف ـراز بــا دو کنــش ترغیبــی
امــری پایــان مییابــد کــه هــان بیــان درخواســت اســت.
 -5-3کنش ترغیبی امر و نهی همراه با کنش ترغیبی رشط
گاهــی کنشهــای ترغیبــی بــا کنــش ترغیبــی دیگــری از نــوع رشط و اســتثنا همـراه میشــوند .ایــن رشط
و اســتثنا بــه ترســیم فضــای مطلــوب کمــک میکننــد .گوینــده یــک موقعیــت را طلــب میکنــد؛ امــا از آن
میــان ،رشایطــی را اســتثنا میکنــد کــه نامطلــوب اســت و یــا رشط میگــذارد کــه بـرای رســیدن بــه خواســتهی
خــود ،بایــد زمینـهای فراهــم شــود؛ بـرای مثــال ،امــام ســجاد(ع) بــاال رفــن درجـهی خــود در میــان مــردم را از
خداونــد درخواســت میکنــد ،بــه رشط اینکــه بــه هــان انــدازه ،نفســش را در نــزد خــود حــرت ،در رتبـهی
پاییــن قـرار دهــدَ « :و َل ت َ ْرفَ ْع ِنــی ِفــی ال َّنـ ِ
ـاس َد َر َجـ ًة إِ َّل َحطَطْتَ ِنــی ِع ْنـ َد نَف ِْســی ِمثْلَ َهــا ».انســان مؤمــن بایــد از
َ
ِ
ِ
ـح َو َل یُ ْمســی إِلَّ َو نَف ُْسـ ُه
نفــس خویــش مراقبــت کنــد و همیشــه بــه آن ظنیــن باشــد« :أ َّن الْ ُم ْؤمـ َن َل یُ ْص ِبـ ُ
ظَ ُنــون» (رشیــف الرضــی ،1414 ،ص )251
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منودار شامرهی  .7ترکیب کنش گفتاری ترغیبیِ امر و نهی و رشط در فرازی از دعای مکارماالخالق.

همچنیــن در ایــن پارهگفتارهــا ،بــرای ترســیم درخواســت مطرحشــده از کنــش اظهــاری تقابــل
استفادهشــده اســت .ایــن امــر بــا کاربــرد واژههــای «ت َ ْرفَ ْع ِنــی» در برابــر « َحطَطْتَ ِنــی» و نیــز « ِعـ ّزا ً ظَا ِهـرا ً» در
برابــر « ِذلَّ ـ ًة بَ ِاط َن ـةً» صــورت گرفتــه اســت.
کنــش گفتــاری کــه بــا رشط همــراه میشــود ،درواقــع دو موقعیــت را ترســیم میکنــد کــه تحقــق
موقعیــت مطلــوب ،بــه رشط تحقــق موقعیــت دیگــری اســت؛ ب ـرای مثــال ،در ف ـراز دیگــری از دعــا ،امــام
ســجاد(ع) بیــان میکنــد کــه خصلــت قابــل رسزنشــی در مــن وامگــذار ،مگــر اینکــه آن را اصــاح فرمایــی و. ...

منودار شامرهی  .8ترکیب کنش گفتاری ترغیبیِ امر و نهی و رشط در فرازی از دعای مکارماالخالق.

مجمــوع کنشهــای ترغیبــی نهــی و رشط در ایــن ف ـراز از دعــا ،بیانکننــدهی هــان کنــش ترغیبــی
درخواســت اســت .مجمــوع ایــن کنشهــای گفتــاری رشایــط مطلــوب را ترســیم میکنــد.
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 -5-4کنش گفتاری ترغیبی و کنش گفتاری عاطفی
در بعضــی از فرازهــا ،کنــش ترغیبــی امــری بــا پارهگفتــاری ترکیــب میشــود کــه بــه یکــی از صفــات
و ویژگیهــای خداونــد اشــاره دارد و بدیــن ســبب ،بــا تحمیــد و متجیــد خداونــدی کــه خطــاب واقعشــده
اســت ،زمین ـهی بیــان درخواســت فراهــم میگــردد.
یک یا چند پارهگفتار
اللَّ ُه َّم
َوفِّ ْر ِبلُطْ ِف َك نِ َّی ِتی
َو َص ِّح ْح بِ َا ِع ْند ََك یَ ِقی ِنی
َو ْاستَ ْصلِ ْح ِب ُق ْد َرتِ َك َما ف ََس َد ِم ِّنی
اللَّ ُه َّم
َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
َو ا ْد َرأْ َع ِّنی ِبلُطْ ِف َك
َو ا ْغ ُذنِی ِب ِن ْع َم ِت َك
َو أَ ْصلِ ْح ِنی ِب َك َر ِم َك
َو دَا ِونِی ب ُِص ْن ِع َك
َو أَ ِظلَّ ِنی ِفی َذ َر َاك
َو َجلِّلْ ِنی رِضَ َاك
اللَّ ُه َّم

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
اظهاری (تقابل)
ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
اظهاری (تقیید)
عاطفی (سالم دادن)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)

ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
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یک یا چند پارهگفتار
فَأَطْلِ ْب ِنی ِب ُق ْد َرتِ َك َما أَطْل ُُب
َو أَ ِج ْرنِی ِب ِع َّزت َِك ِم َّم أَ ْر َه ُب
اللَّ ُه َّم
ا ْخ ِت ْم ِب َع ْفو َِك أَ َجلِی
َو َحق ِّْق ِفی َر َجا ِء َر ْح َم ِت َك أَ َملِی
َو َس ِّه ْل إِ َل بُلُو ِغ رِضَ َاك ُسبُلِی
َو َح ِّس ْن ِفی َج ِمیعِ أَ ْح َوالِی َع َملِی

بار مضمون در گفتار
غیرمستقیم
مستقیم

ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (امر)

ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ـــ
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)
ترغیبی (درخواست)

جدول شامرهی  .7ترکیب کنش گفتاری ترغیبی و عاطفی در بعضی از پارهگفتارهای دعای مکارماالخالق.

در اســلوب دعــا ،بهرهگیــری از کنــش گفتــاری عاطفــی بیانکننــدهی احســاس نیــاز و وابســتگی گوینــده
بــه مخاطــب کنشهاســت .واژهی «دعــا» و «دعــوت» بــه معنــاى «توجیــه نظــر املدعــو نحــو الداعــی» اســت
(طباطبایــی ،1390 ،ج  ،2ص )31؛ پــس دعاکننــده ســعی دارد نظــر دعاشــده را بهســوی خــود جلــب کنــد؛
ازایـنرو ،گوینــده در ایــن فرازهــا درخواسـتهای خــود را بــا واژگانــی ماننــد لطــف ،کــرم ،قــدرت ،نعمــت،
عفــو ،عــزت و ...هم ـراه میکنــد تــا زمین ـهی الزم را ب ـرای بیــان درخواســت و جلبتوجــه فراهــم منایــد.
البتــه ایــن امــر بــه معنــای تحــت تأثیــر قـرار دادن مخاطــب نیســت؛ زیـرا مخاطــب در اینجــا «اللــه» اســت
کــه متأثــر منیشــود« .در کنــش گفتــاری عاطفــی ،گوینــده بــا بیــان احســاس ،کلــات را بــا دنیــای احســاس
خویــش هامهنــگ میســازد و گوینــده احســاس موقعیــت میکنــد» (یــول ،1387 ،ص .)74

 .6تحلیل کاربست کنشهای گفتاری در اسلوب دعای مکارماالخالق

از میــان کنشهــای گفتــاری پنجگانــهی جــان رسل ،در دعــای مکارماالخــاق میتــوان کنشهــای
گفتــاری ترغیبــی ،اظهــاری ،عاطفــی را بهدفعــات مشــاهده کــرد .کنــش گفتــاری تع ّهــدی ،تنهــا در دو
پارهگفتــار بهکاررفتــه اســت؛ امــا منــودی از کنــش گفتــاری اعالمــی مشــاهده نشــد .در کنــش گفتــاری
اعالمــی ،گوینــده قصــد ایجــاد رشایــط تــازهای را بـرای مخاطــب دارد ،حالآنکــه در ســبک دعــا ،ایــن گوینــده
اســت کــه ب ـرای خــود رشایــط تــازهای را از مخاطــب طلــب میکنــد.
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منودار شامرهی  .9درصد فراوانی کنشهای گفتاری مستقیم و غیرمستقیم بهکاررفته در دعای مکارماالخالق.

در دعــای مکارماالخــاق ،بیشــرین حجــم کنشهــای گفتــاری را کنشهــای گفتــاری ترغیبــی تشــکیل
میدهنــد کــه در قالــب امــر و نهــی هســتند .ایــن کنشهــای گفتــاری در الیـهی مســتقیم بهصــورت امــر و
یــا نهــی ،مخاطــب گفتههــا را خطــاب قـرار میدهــد؛ امــا بــا توجــه بــه بافــت بــرون زبانــی و نســبت اللــه
بــه بنــدگان ،ایــن کنشهــای ترغیبــی در الیـهی غیرمســتقیم هــان بیــان تقاضــا و درخواســت اســت؛ پــس
اســلوب اولیــه و اصلــی دعــا ،کنــش گفتــاری ترغیبــی اســت .گوینــده در ایــن کنــش ،مخاطــب و شــنونده را
ب ـرای انجــام کاری ترغیــب میکنــد و موقعیــت خویــش را بــا کنشــی تطبیــق میدهــد کــه شــامل عمــل
آتــی شــنونده میشــود .ایــن موقعیــت ،هــان وضــع مطلوبــی اســت کــه گوینــده قصــد دارد تــا در پــس
کنشهــای ترغیبــی بــه آن دســت یابــد .درواقــع ،ایــن امــر هــان ســاختار اصلــی در دعاســت.
در دعــای مکارماالخــاق دو وضعیــت ترســیم میشــود :یکــی وضــع موجــود اســت کــه عموم ـاً وضــع
نامطلوبــی اســت و نشــانههایی از صفــات اخالقــی ناپســند و یــا محرومیتهــا و ...را بــا خــود همـراه دارد؛
دیگــری وضــع مطلــوب اســت کــه دربردارنــدهی فضایــل اخالقــی و رســیدن بهمراتــب کــال اخالقــی و
توحیــدی اســت .در ایــن دعــا از ترکیــب کنشهــای ترغیبــی ،اظهــاری و عاطفــی ،فضاســازی الزم انجامشــده
و کنشهــای گفتــاری ب ـرای نیــل بــه وضعیــت مطلــوب بیــان میشــوند.

منودار شامرهی  .10کنشهای گفتاری پربسامد در اسلوب دعای مکارماالخالق.
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بســامد و تک ـرار ،یکــی از نــکات موردتوجــه در اســلوب دعــای مکارماالخــاق اســت؛ زی ـرا بخشــی از
کنــش گفتــاری بهواســطهی تک ـرار انجامشــده اســت .تک ـرار پارهگفتــار «اللَّ ُه ـ َّم َصـ ِّـل َعـ َـى ُم َح َّمـ ٍـد َو آلِ ـ ِه»،
«اللَّ ُهـ َّم» و بعضــی از مضامیــن اخالقــی و تربیتــی ،منطبــق بــر برخــی از انــواع کنشهــای گفتــاری هســتند.
ســاختار آوایــی عامــل دیگــری اســت کــه بــه فضاســازی و ایجــاد موقعیــت دعــا و نیــاز کمــک میکنــد
کــه در مــن حــارض قابــل دریافــت اســت .نظــم و آهنــگ ســخن امــام ســجاد(ع) در دعــای مکارماالخــاق
مشــهود اســت و خــود ایــن امــر از عوامــل درون زبانــی اســت کــه بــر تأثیــر گفتــه میافزایــد و در فضاســازی
مؤثــر میافتــد .جمــات کوتــاه بــا رضبــی یکنواخــت ســاختار مــن را شــکل میدهنــد .ایــن پارهگفتارهــای
ســجعگونه و مــوزون ،عــاوه بــر ارزش ادبــی ،بــه ترســیم فضــای مدنظــر کمــک میکننــد تــا بافــت درون
زبانــی ،گوینــده را بــه بیــان مقصــود خــود نزدیکتــر منایــد.
بهطورکلــی در دعــای مکارماالخــاق ،هرکــدام از کنشهــای گفتــاری بــا کاربــرد و هــدف مشــخصی
در دعــا استفادهشــده اســت تــا از تجمیــع آنهــا ،مقصــود گوینــده حاصــل شــود .ایــن امــر شــامل گزارشــی
از وضــع موجــود و ترســیم وضــع مطلــوب و بیــان درخواس ـتها اســت .در جــدول  8میتوانیــد کاربــرد
کنشهــای گفتــاری در شــکلدهی بــه اســلوب دعــای مکارماالخــاق را مشــاهده مناییــد.
کنش گفتاری

ترغیبی (امر و نهی)
عاطفی (متجید)
ترغیبی (خطاب)
عاطفی (مت ّنی)
عاطفی (سالم دادن)
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کاربرد

بیان درخواستها برای نیل به وضعیت
مطلوب
بسرتسازی عاطفی برای بیان
درخواستها
تعیین کردن مخاطب گفتهها و ایجاد
فضای امیدوارانه
زمینهسازی برای درخواستهای بعدی

اظهاری (برشمردن)

برشمردن درخواستها برای ترسیم
وضعیت مطلوب

اظهاری (تقابل)

ترسیم وضعیت مطلوب در برابر
وضعیت نامطلوب

عاطفی (بیان وابستگی)

فضاسازی عاطفی و اِبراز نیاز

اظهاری (رش ححال)

ترسیم وضع موجود

اظهاری (بیان عقیده)

تبیین نسبت خود و خداوند
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مثال

یمنِی أَكْ َم َل
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َو بَلِّ ْغ ِب ِإ َ
ِیمنِ َو ا ْج َع ْل یَ ِقی ِنی أَفْضَ َل الْیَ ِقینِ ...
ْال َ
ْ
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َو ا ْد َرأ َع ِّنی ِبلُطْ ِف َك َو
ا ْغ ُذنِی ِب ِن ْع َم ِت َك َو أَ ْصلِ ْح ِنی ِب َك َر ِم َك ...
اللَّ ُه َّم
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه
الصالِ ِحی َن
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َو َحلِّ ِنی ب ِِحلْ َی ِة َّ
َو أَلْب ِْس ِنی زِی َن َة الْ ُمتَّ ِقی َن ِفی بَ ْس ِط الْ َع ْد ِل َو كَظْمِ
ال َغ ْی ِظ َو إِطْفَا ِء ال َّنائِ َر ِة ...
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آ ِل ُم َح َّم ٍد َو أَبْ ِدلْ ِنی ِم ْن
ِبغْضَ ِة أَ ْهلِ الشَّ َنآنِ الْم َح َّب َة َو ِم ْن َح َس ِد أَ ْهلِ الْ َبغْیِ
الْ َم َو َّدةَ...
َ
ِ
اللَّ ُه َّم أَن َْت ُع َّدتِی إِ ْن َح ِزن ُْت َو أن َْت ُم ْنتَ َجعی إِ ْن
ُح ِر ْم ُت َو ب َِك ْاس ِتغَاث َ ِتی إِ ْن كَ ِرث ُْت ...
اللَّ ُه َّم إِ َل َم ْغ ِف َرت َِك َوفَدْتُ َو إِ َل َع ْفو َِك ق ََصدْتُ َو إِ َل
ْت ...
ْت َو ِبفَضْ لِ َك َوثِق ُ
تَ َجا ُوز َِك اشْ تَق ُ
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َو لَ أُظْلَ َم َّن َو أَن َْت
یق لِل َّدفْعِ َع ِّنی َو َل أَظْلِ َم َّن َو أَن َْت الْقَا ِد ُر...
ُم ِط ٌ

مثال

کنش گفتاری

کاربرد

اظهاری (تعلیل)

بیان علت برخی از درخواستها

ترغیبی (رشط)

بیان استثنا در درخواستها

تع ّهدی (قول دادن)

پذیرش تعهد در قبال درخواستهای
مکرر

اب
اللَّ ُه َّم َص ِّل َع َل ُم َح َّم ٍد َو آلِ ِه َو اكْ ِف ِنی َم ُؤونَ َة ِالكْ ِت َس ِ
اب ف ََل أَشْ تَ ِغ َل َع ْن ِعبَا َدتِ َك
َو ا ْر ُزقْ ِنی ِم ْن َغیْ ِر ا ْح ِت َس ٍ
بِالطَّل َِب ...
اب ِم ِّنی إِلَّ أَ ْصلَ ْحتَ َها َو لَ َعائِ َب ًة
اللَّ ُه َّم لَ ت َ َد ْع خ َْصلَ ًة تُ َع ُ
أُ َون َُّب ِب َها إِ َّل َح َّس ْنتَ َها ...
فَ ِإنِّی َل أَ ْج َع ُل ل ََك ِض ّدا ً َو َل أَ ْد ُعو َم َع َك نِ ّدا ً.

جدول شامرهی  .8کاربرد کنشهای گفتاری در شکلدهی به اسلوب دعای مکارماالخالق.

نتیجهگیری

 .1در ســاختار دعــای مکارماالخــاق ،بهعنــوان منونــهای از ادعیــهی اخالقــی و تربیتــی ،از میــان
کنشهــای گفتــاری پنجگانـهی جــان رسل ،کنشهــای گفتــاری ترغیبــی ،اظهــاری ،عاطفــی ،بســامد بیشــری
دارنــد و منــودی از کنــش اعالمــی در دعــا مشــاهده منیشــود .وجــود نداشــن کنــش اعالمــی در ایــن دعــا،
متناســب بــا بافــت موقعیــت اســت کــه گوینــده ،ضمــن تبییــن فضائــل اخالقــى ،رشایــط تــازهای را بهمنظــور
تعالــی روحــی و معنــوی در قالــب دعــا از مخاطــب طلــب میکنــد.
 .2هرکــدام از کنشهــای گفتــاری ترغیبــی ،اظهــاری ،عاطفــی و تعهــدی در ســاختار دعــا ،هدف مشــخص
و کاربــرد معینــی دارنــد کــه مجمــوع آنهــا بــه ترســیم وضعیــت مطلــوب میانجامــد .در ایــن ســاختار ،کنــش
ِترغیبــی بـرای التـزام بــه فضائــل اخالقــی و تعالــیِ تربیتــی انســان اســت ،ســاختاری کــه در آن اطاعــت الهــی،
مقدمـهی رشــد و تکامــل اخالقی انســان اســت.
 .3ســاختار کنشهــای گفتــاری در دعــای مکارماالخــاق ،شــامل گزارشــی از وضــع موجــود و ترســیم
وضــع مطلــوب و بیــان درخواس ـتها اســت ،بهنحویکــه ابعــاد تربیتــی و اخالقــی آن بــه تربیــت فــردی
منحــر منیشــود ،بلکــه بــا جامعیتــی بدیــع ،ابعــاد کالنــی چــون اخــاق اجتامعــی را نیــز در برمیگیــرد.
 .4کنــش کلــی گفتــار در دعــای مکارماالخــاق ،کنــش ترغیبــی اســت کــه در فرازهایــی بــا کنشهــای
عاطفــی و یــا اظهــاری ترکیبشــده اســت و بهمثابــه الگویــی مبتنــی بــر کرامتبخشــی بــه انســان در فراینــد
تربیــت فــردی و اجتامعــی انســان کاربــرد دارد .ایــن کرامتبخشــی کــه مبنــای تربیــت اخالقــی در مکتــب
اســام اســت در بافــت کلــی دعــا و پارهگفتارهــای گوناگــون آن مشــهود اســت.
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