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چکیده
تحلیل گفتمان انتقادی یک رویکرد زبانشناسی و نقدی است که براساس آن مسایل
قدرت و سلطه به گفتمانهای متفاوت با اهداف خاص منجر میشود که دو جنبۀ صورت
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و معنای متن را بررسی میکند .ساختهای ایدئولوژیک در تحلیل گفتمان ،دارای معانی
فراتر از صورتهای زبانی است .امام سجاد دیوان را بعد از فاجعه کربال در انتقاد از
اوضاع خفقانآور سیاسی و فرهنگی آن دوره و در بیان مظلومیت اهل بیت پیامبر سروده
است .این پژوهش اشعار منسوب به امام سجاد را با روش توصیفی-تحلیلی تحلیل
گفتمان انتقادی و براساس رویکرد نورمن فرکالف به عنوان روش خاص تحقیق در سه
آشفتگیها و ظلمهای جامعه است .گفتمان در اشعار منسوب به امام سجاد چند جنبۀ
مرتبط دارد که در تغییر اوضاع فرهنگی و سیاسی نقشی اساسی داشته است .محور اصلی تمام
این تحوالت ،غنای فرهنگی بر اساس هویّت اسالمی می باشد.

واژگانکلیدی:تحلیلگفتمانانتقادی،نورمنفرکالف،اشعارمنسوببهامامسجاد.j
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سطح توصیف ،تفسیر و تبیین ،بررسی میکند .از مهمترین نتایج حاصل از این تحقیق ،تبیین
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ادبیات ،جزء اصلی جامعه است که زبان آن تحتتأثیر شرایط سیاسی و فرهنگی حاکم
بر آن قرار دارد .تحلیل گفتمان به عنوان یک رویکرد زبانی و نقدی به تحلیل ادبیات در
ارتباط با اوضاع فرهنگی و سیاسی میپردازد« .تحلیل گفتمان ،چگونگی تبلور و شکلگیری
معنا و پیا م واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل درونزبانی ([زمین ۀ متن] واحدهای زبانی،
محیط بالفصل زبانی مربوطه و نیز کل نظام زبانی) و عوامل برونزبانی [زمینۀ فرهنگی و
موقعیتی] بررسی میکند( ».فرکالف )8 :1379،از آنجاکه امام سجاد بعد از واقعۀ کربال
به دلیل خفقان حاکم بر جامعه نمیتوانست بهطور مستقیم به تبیین شرایط فرهنگی و سیاسی
و فاجعۀ کربال بپردازد؛ برای تحقق این امر مهم به دعا و شعر متوسل شد .ایشان در دیوان،
تح ّوالت سیاسی و فرهنگی زمانه را بررسی کرده و با برقراری ارتباط میان فرهنگ اسالمی و
زبان شعری ،راهکارهایی را برای اصالح این چالشها بیان نمودهاند.
 .1ادبیات نظری پژوهش
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 .1-1پیشینۀ تحقیق
در مورد اشعار منسوب به امام سجاد پژوهشهایی انجام گرفته است که هیچکدام
اشعار ایشان را از نظر پیوند میان صورت و معنای متن بررسی نکردهاند.
 .1نعمتی قزوینی ،معصومه و پدرام علیمردی (مجلۀ آفاق الحضارة االسالمیة )1392 ،در
مقالهای با عنوان «دراسة رثاء الحسین فی أشعار االمام السجاد »به بررسی مرثیۀ اشعار
امام سجاد میپردازند.
 .2رضا افخمی عقدا و دیگران (مجلۀ ادب عربی )1392 ،در مقالهای با عنوان «مضامین
مشترک انسانشناسی در صحیفۀ سجادیه و اشعار منسوب به امام سجاد »مفاهیم
انسانشناسی در البالی اشعار منسوب به امام و صحیفه سجادیه را بررسی کردهاند.
 .3آفرین زارع در کتاب ( )1391ترجمۀ دیوان اشعار منسوب به امام سجاد نشر سازمان
تبلیغات اسالمی اشعار ایشان را ترجمه کرده است.

 .4نورالدین پروین و همکاران (مجلۀ پژوهشهای قرآنی در زبان و ادبیات )1395 ،در مقالۀ
«اقتباسات قرآنی دیوان منسوب به امام سجاد ،»اقتباسات قرآنی و زیباییهای ادبی آن را
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بررسی نمودهاند.
تحلیل اشعار منسوب به امام سجاد با تکیه بر تحلیل گفتمان انتقادی ،عالوه بر تبیین
مهمترین ساختارهای زبانی اشعار؛ افکار امام را در تعامل با نظام حاکم و اوضاع جامعه
نشان میدهد.

 .2-1روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصیفی -تحلیلی در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی و

براساس نظریۀ نورمن فرکالف  ،در سطح توصیفی با تحلیل مهمترین ساختهای زبانی
(واژهای ،دستوری «نحوی») ارتباط آنها را با گفتمان سیاسی -فرهنگی حاکم بر جامعه
تفسیر و تبیین میکند .در نهایت با توجه به سئواالت نورمن فرکالف ،این پرسشها را پاسخ
میدهد که امام سجاد چگونه میان اوضاع فرهنگی  -سیاسی جامعه و سبک گفتمان
پیوند ایجاد میکند؟ اشعار امام از نظر تحلیل گفتمان انتقادی چه تأثیری بر تحوالت
فرهنگی جامعه داشته است؟
 .2تحلیل گفتمان
در تحلیل گفتمان صرفاً با عناصر لغوی تشکیلدهند ۀ جمله به عنوان عمدهترین مبنای
بافت موقعیتی ،فرهنگی و غیره نیز توجه داریم( .فرکالف )8 :1379،به تعبیر دیگر پیروان
این مکتب چگونگی تبلور و شکلگیری معنا و پیام واحدهای زبانی را در ارتباط با عوامل
درونزبانی (متن ،عناصر نحوی و زبانی و غیره) و عوامل برونزبانی (زمینههای فرهنگی،
سیاسی و غیره) بررسی میکنند( .بهرامپور)10 :1378 ،
مفهوم گفتمان در سه بُعد اصلی مطرح است :کاربرد زبان ،برقراری ارتباط میان باورها

(شناخت) ،تعامل در موقعیتهای فرهنگی( .تئون ای  )17 :1382،پیروان این رویکرد ،ادبیات
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تشریح معنا یعنی زمینۀ متن سروکار نداریم ،بلکه فراتر از آن به عوامل بیرون از متن ،یعنی
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را سرشار از اظهارات فرا واقع میدانند که پُشت آنها حقیقت نهفته است و از این منظر اثر

ادبی با انعکاس نظامهای رفتاری و فرهنگی؛ سند تاریخی به شمار میآید و میتوان آن را
تاریخ فعال به شمار آورد( .مقدادی )133-131 :1378 ،تحلیل گفتمان ،انواعی مختلف دارد
که تحلیل گفتمان انتقادی یکی از مهمترین آنها است .از آنجا که پژوهش حاضر براساس
نظریۀ تحلیل گفتمان انتقادی است؛ در ادامه به توضیح آن میپردازیم.
 .1-2تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی ،روشی است که در کنار دیگر روشها برای بررسی تغییرات
سیاسی و فرهنگی به کار گرفته میشود و بهعنوان مرجعی در نزاع علیه استثمار و سلطه مورد
استفاده قرار میگیرد( .فرکالف )70 :1379،تحلیل گفتمان انتقادی تنها به بررسی ساختار
زبان نمیپردازد ،بلکه افراد و نهادهایی را که شیوههایی برای معناپردازی از متن دارند ،بررسی
میکند؛ از اینرو در چهارچوب تحلیل گفتمان انتقادی ،گفتمانکاوی ،تجزیه و تحلیل
ساختارها و معناهایی که بار ایدئولوژیک دارند ،قرار میگیرد( .مکاریک)160 :1382 ،
در گفتمان انتقادی ،مردم میتوانند روابط قدرتی خاص را مشروعیّت بخشند (یا آن را به
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رسمیت نشناسند) بدون اینکه از کاری که انجام میدهند ،آگاهی داشته باشند( .فرکالف،
 )41 :1379فرکالف سه جنبه یا مرحله را برای تحلیل گفتمان انتقادی از هم تمیز میدهد:
 .1توصیف :مرحلهای که با ویژگیهای صوری متن ارتباط دارد؛  .2تفسیر :مرحلهای که به
ارتباط میان متن و تعامل میپردازد( .اینکه متن را محصول فرایند تولید و منبع فرایند تفسیر
بدانیم)؛  .3تبیین :مرحلهای که ارتباط میان تعامل و بافت فرهنگی را به تصویر میکشد.
(اینکه چگونه فرایندهای تولید و تفسیر تحتتأثیر اجتماع قرار دارند) (آقاگلزاده؛
غیاثیان[،بیتا] )42-43:با توجه به آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت متن در تحلیل گفتمان
به عنوان نتیجه و محصول ادبیات درنظر گرفته میشود؛ از اینرو عامل به وجود آورنده
نیست .و از آنجاکه ادبیات به عنوان یک حقیقت ماندگار ،مهمترین ویژگیهای فرهنگی و
سیاسی را بیان میکند؛ این مقاله برآن است که با تکیه بر نظری ۀ گفتمان انتقادی فرکالف به
بررسی اشعار منسوب به امام سجاد بپردازد.

 .3بررسی و تحلیل اشعار از منظر تحلیل گفتمان انتقادی
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 .1-3مرحلۀ توصیف
مقصود از سطح توصیف ،شناخت متن در چارچوب بافت متن و ربط منطقی میان
واژگان و معنا است .این پژوهش در تحلیل گفتمان انتقادی اشعار منسوب به امام سجاد
به برجستهترین شاخصهای واژگانی و دستوری براساس سئواالت فرکالف میپردازد.
 .1-1-3بررسی الیۀ واژگانی در تحلیل گفتمان انتقادی
«واژهها میتوانند معنای خود را از گفتمانی به گفتمانی دیگر تغییر دهند و در هر گفتمان،
معنایی تازه و متفاوت پیدا کنند ،به همین نحو در یک گفتمان واحد نیز واژههای مختلف
میتوانند «معنای واحد» داشته باشند ،که در حقیقت پیششرط اصلی برای معنادار بودن هر
عنصر(واژه ،تعبیر یا گزاره) محسوب میشود( ».مکدانل )118 :1380،رابطۀ لفظ و معنا مانند
ارتباط جسم و روح است؛ همانگونه كه اختالل جسم در روح خلل میافكند؛ ضعف و
اختالل لفظ نیز موجب اختالل معنی خواهد بود( .زرینکوب )81 :1361،واژگان از مهمترین
شاخصههایی است که در اشعار منسوب به امام نقشی اساسی در بیان افکار دارد .تناسب
واژگان با معنا ،یک رویکرد ایدئولوژیک معنادار در اشعار بهوجود آورده است؛ مطابق با
موقعیت فرهنگی ،ساختار و معنای واژگان متناسب با آن تغییر میکنند .سادگی واژگان و
قابل فهم بودن آن برای همگان نشانۀ تسلط کامل امام در سبک بیان و گفتمان دارد .در
 .1-1-1-3واژگانی با بسامد «تضاد»
تكرار واژگان متضاد بر اوضاع آشفته و نابرابر حاکم بر جامعه داللت دارد .یکی از
مهمترین ویژگیهای تضاد در دیوان این است که در مقابل هر صفتی که برای نظام حاکم
بر جامعه آورده ،صفات خود را نیز به تصویر میکشد .این تضاد ،ایدئولوژی معناداری میان
واژگان و اوضاع زمانه ایجاد نموده است ،برای مثال:
یدهم
یفرح هذا الورى ِبع ِ

ساد العلوج فما ترضى بذا العرب

آل الرسول على األقتاب عاریة
ُّ
نفس كتابها
هنالک تتلو کل ٍ
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اینجا به بررسی تکرار مهمترین واژگان با بسامد خاص میپردازیم:

ونحن أعیادنا مآتمنا
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وصار یقدم رأس األمة الذنب
(دیوان) 62 ،26 :2002،

و آل مروان یسرى تحتهم نجب
فیظفر ذو عدل ویرسب ُ
فاسق
ٍ

«این مردم در عیدهایشان شاد میشوند اما عید ما غم و اندوه است.
کافران سروری یافتند و عرب به این سروری راضی نمیشود ،دم امت بر سر آن پیشی
گرفته است.
خاندان رسول خدا بر کجاوههای عریان (بدون پاالن و سایهبان) سوار هستند ،آل زیاد بر
اسبانی نجیب میتازند.
آنجاست (روز قیامت) که هر کس کارنامۀ اعمالش را میخواند ،عادل پیروز ،و فاسق
مردود میشود».
امام با توصیف غم و اندوه خاندان پیامبر و در مقابل شادی یزیدیان ،حسرت
و اندوه شدید خود را از دگرگونی نابهجای اوضاع ابراز میدارد .اندوه در مقابل شادی،
سروری و سلطۀ ناالیقان و در مقابل حاشیهنشینی افراد شایسته و الیق و نیز رفاه در مقابل
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فقر از اسلوبهای تضاد برای برجستهسازی معانی متضاد است .عالوهبر نمونههای گفته شد
در ابیات باال امام در دیوان ،واژگان متضاد را به صورتی گسترد ه به کار میگیرد؛ برای
نمونه:
حالت لفقدهم أیامنا فغدت

سوداً ،وكانت بهم بیضاً لیالینا

(دیوان)22 :2002،
«روزگار ما با از دست دادن آنها دگرگون و تیره گشت ،حال آنکه با وجود آنها شب
ما سپید بود».
این بیت با بیان این نکتهکه از دست دادن آن بزرگواران چیزی جز تیرگی و اندوه باقی
نگذاشته است ،به خوبی اوضاع نابهسامان و سرگردان اهلبیت bرا در قالب واژگان متضاد
بیان نموده و هیچ شادی و روشنی را در دنیا نمیبیند ،بنابراین دلزدگی از اوضاع فرهنگی و
تحسر نسبت به زمان گذشته در اندیشۀ امام
سیاسی زمانه ،موجب نوستالژی همراه با نوعی ّ

شده است .حضرت با بهکارگیری این واژگان ،تصویر متناقص و آشفتۀ حاکم بر جامعه را به
تصویر میکشد و این رویکرد ،ایدئولوژیای معنادار به اشعار ایشان بخشیده است.
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تحسر»
 .2-1-1-3واژگانی با بسامد «غم و ّ

از آنجا که غم شهادت پدر گرامی و یارانش در فاجعه کربالء و خفقان حاکم بر جامعه،

افکار امام را متأثر کرده است ،بنابراین ایشان میان این اوضاع و واژگان ،تناسب معنایی و
لفظی بهوجود آورده است ،برای مثال:
ّ
وجل سرورها فیما عهدنا
وقائلة ّلما رأتنی ّ
مسهدا

ً
أباطن دائی لو حوى منك ظاهرا

مشوب بالبكاء وبالصراخ
ّ
كأن الحشا ّمنی یلذعها الجمر:
لقلت الذی بی ضاق عن وسعه الصدر

(همان 32 ،و )36
«و بیشتر شادی و خوشحالی دنیا همانطور که تجربه کردهایم ،آمیخته به گریه و آه و ناله
(اندوه شدید) است.
گویندهای هنگامیکه مرا بیخواب و شب زندهدار دید ،گویی آتش درونم میسوزاند،
گفتم:
دردم را پنهان میکنم؛ دردی که اگر تو را آشکارا در بر میگرفت ،میگفتی :سیرابم،
سینهام تاب تحمل آن را ندارد».
واژگانی مانند نکبة ،فجیعة ،کأس مرارات ،ذعافا ،قساوات القلوب ،شجی در دیوان افزون
تحسر ،نشاندهندۀ فضای خفقانآور ،بیعدالتی ،بیرحمی و ظلمی میباشد
بر بیان اندوه و ّ
که بر جامعه حاکم شده است .این ابیات سوزناک و پردرد ،زایید ۀ حادثۀ کربال و شهادت
عزیزان و اسارت بازماندگان اهل بیت bاست.
 .3-1-1-3واژگانی با بسامد «ناپایداری و بیثباتی دنیا»
از مهمترین واژگانی که در اشعار حضرت نقش منحصر به فرد دارد ،کلماتی است که
داللت بر فنا و زوال دنیا دارد ،مانند:
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بهکارگیری واژگان البکاء ،الصراخ ،مس ّهدا و غیره در ابیات ذکر شده و همچنین ذکر

ّ
فجد والتغفل فعیشك زائل
ّ
ونحن وكل من فیها كسفر
ً
ّ
أیغتر الفتى بالمال زهوا
ً
ویفنى ما حواه المرؤ أصال
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(دیوان)56 ،44 ،39 :2002،

وأنت إلى دار المنیة ُ
صائر
دنا ّمنا ّالرحیل على وفاز
وفیه ما یفوت من اعتزاز
باق
وفعل الخیر عند الله ٍ

«پس تالش کن و غافل مباش که زندگی تو از میانرفتنی است و تو به سوی سراپردۀ
مرگ روان هستی.
و ما و همۀ کسانی که در دنیا هستند ،مانند سفری که هنگام کوچ به سرعت به ما نزدیک
شده است.
آیا جوان با کبر و غرور به مالی که دارد ،فخر فروشد ،در حالیکه عزت آن دارایی از
میان میرود؟
آنچه انسان گرد آورد ،از میان میرود ،و کار نیک نزد خداوند باقی میماند و جاودانه
میشود».
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این واژگان جنبۀ هشدار و بارمعنایی آگاهی و بیداری داشته و از این طریق به لطافت
کالم میافزاید .عالوهبر تناسب و هماهنگی میان معنا و واژگان ،موسیقی خاصی در اشعار
ایجاد کرده که برای خواننده ماللتآور نیست .این واژگان ،دو وجه معنایی دارند :از یکسو
هشدار به آدمی است که اسیر جاذبههای فریبند ه زندگی نشود و از دیگر سو تعریض به
ی است که در برابر پول و وعدههای حاکمان بنیامیه شرف و آزادگی خود را به
کسان 
ن جهت تعریض به عامالن فاجعۀ کربال و فضای خفقانآور
کمترین قیمت فروختند و از ای 
جامعه نیز بوده است .بنابراین در این ابیات امام نگاه فلسفی و حکیمانۀ خویش دربارۀ
زوال دنیا و مرگ را بیان کرده است.
 .4-1-1-3واژگانی با بسامد «فخر به نیاکان»
از مهمترین موضوعاتی که امام در اشعارش به آن میپردازد ،فخر و مباهات به اهل
بیت bو نیاکان بزرگوارش است .برای مثال در ابیات زیر پیامبر را به «البدر» و اهل

بیت bرا به العروةالوثقى و معدن التقى و خیر حبالالعالمین تشبیه کرده است:
ً
كما البدر یبدو فی ّ
علو سماء
وقد رفعوا رأسا له فوق ذابل
هم العروة الوثقى و هم معدن التقى
ً
فمن ّ
شرف األقوام یوما برأیه
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و خیر حبال العالمین وثیقها
ّ ً
علیا ّ
شرفته المناقب
فإن

(همان)25-17 ،
«همانگونه که قرص کامل ماه در بلندای آسمان نمایان است ،سر ایشان را بر فراز نیزه
برافراشتند.
اهل بیت پیامبر ،aدستاویز استوار ،معدن پرهیزکاری ،بهترین و محکمترین ریسمان
عالم به شمار میروند.
اگر کسانی هستند که با ستایش و مدح دیگران بزرگ و ارجمند شدهاند ،صفات نیک و
عالی خود علی را به عزت و بزرگی رسانیده است».
یکی از شاخصههای برجستۀ اشعار منسوب به امام سجاد فخر به نیاکان میباشد که
به صورت آگاهانه و در قالب صنعت استعاره و تشبیه بیان شده است .در این ابیات ،اهل
بیت bدستاویز محکم و معدن پرهیزگاری و مانند آن دانسته شدهاند و تشبیه سر مبارک
امام حسین بر باالی نیزهها بر این داللت دارد که امام فاجعۀ کربال را از نزدیک لمس
کرده و در حالت انفعالت روحی دردناکی قرار داشته است .امام سجاد با این اوصاف،
نیز با مدح و فخر به آنها تسلی میبخشد .الزم به ذکر است ،فخر ،عملی ناستوده است که در
بسیاری از مکاتب آن را ناپسند میدانند؛ زیرا فخر به نیاکان ،نشانۀ ضعف گوینده است ،ولی
فخر امام سجاد ،فخری معنوی و دربردارندۀ ارزشهای اسالمی و اخالقی و دینی است
که احادیث و روایات ،صحت آن را تأیید میکند.
 .5-1-1-3جنبۀ رسمی یا عامیانه داشتن واژگان
از آنجا که محور اصلی کالم امام در دیوان ،نقد شدید اوضاع حاکم ،فاجعۀ کربال و
ارائۀ برنامهای برای هدایت انسان است ،موقعیت کالم ،رسمی بودن را اقتضا میکند .بنابراین

بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجادj

عالوهبر اینکه وابستگی و افتخار خویش به نیاکانش را بیان میکند ،دلتنگی و تحسر خود را
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یکی از مهمترین جنبههای گفتمان در اشعار ،استفاده از زبان رسمی است .امام دیوان را
با سبکی محکم و فصیح و به دور از زبان محاور ه سروده است که با فضای ظلم جامعه و
موقعیت کالمی تناسب دارد .همانطورکه فرکالف میگویند«:رسمی بودن موقعیت ،اقتضا
میکند روابط اجتماعی نیز رسمی باشد و این امر در واژگان (و دیگر حوزهها) آشکار است».
(فرکالف )180 :1379،ارتباط صاحبان قدرت با مردم ،گفتمان فرهنگی را شکل میدهد و
کالم عامیانه بر رابطۀ همبستگی بین ادیب و مخاطب داللت دارد ،این در حالی است که
یزیدیان با ایجاد فضای سلطهجویانه و حاکممحوری ،همبستگی موجود در جامعه را از میان
برده بودند .امام در چنین شرایطی با توجه به موقعیت اجتماعی حاکم بر جامعه ،به بیان
خفقان سیاسی و فرهنگی در قالب گفتمانی کام ً
ال رسمی میپردازد.

 .6-1-1-3بررسی جنب ۀ استعاری واژگان در تحلیل گفتمان انتقادی
جنبۀ استعاری واژگان از مهمترین الیههای مورد بررسی در نظریۀ فرکالف است که
نقشی مهم در بیان و تبیین وضعیت فرهنگی و سیاسی جامعه دارد؛ زیرا «پوشیدهگویی گاه به
خاطر یک ضرورت اخالقی و فرهنگی و گاه یک ضرورت سیاسی است؛ بهویژه آنگاه که
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اخالق اجتماعی ایجاب کند یا ناگزیر از گفتن ناگفتنیها باشیم ،استعاره این امکان را فراهم
میکند که گوینده ،مقصود خویش را پوشانده و به صورت ضمنی بیان کند( ».فتوحی:1391،
 )339بنابراین استعاره ،زمینۀ بیان مقصود ادیب را در همه حال فراهم میکند .با تأمل در اشعار
مشخص میشود امام بر استعاره تشخیصیه تکیه داشتهاند که نمونههای آن در ادامه بیان
میشود:
إ ّن الزمان الذی قد كان یضحكنا

بقربهم صار بالتفریق یبكینا

(دیوان)22 :2002،
«روزگاری که ما را با نزدیکی به پدران و دودمانمان شاد میکرد و میخنداند ،با پراکنده
کردن و جدایی ما را میگریاند».
امام سجاد زمان را به انسان تشبیه کرده است که موجب خنده و گریه میشود ،اما
در واقع مقصود ایشان بیان ستم بنیامیّه است که خنده را بر لب اهل بیت به گریه تبدیل

کرده ،بنابراین امام با زبان استعاری این کار را به زمانه نسبت میدهد حال آنکه مقصود،
حاکمان بنیأمیّه است.

وقادتك المعاصی حیث شاءت
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و ألفتك امرءا سلس القیاد

(دیوان)33 :2002،
«گناهان ،تو را هر جا که خواهند به پیش رانند و تو را انسانی رام خود سازند».
«المعاصی» استعارۀ مکنیه است که براساس آن امام گناهان را به انسانی هدایتگر
تشبیه نموده است.

ّ
فما صرفت كف المنیة إذ أتت

مبادرة تهوی إلیه الذخائر

(همان)38 ،
«گنجینههای آدمی دست مرگ را که به او میل کرده بود ،بازنگرداند».
چنانکه در ابیات باال دیدیم ،استعارهها با تشخیص همراه است و بر آن داللت دارد که
زوال و مرگ در دنیا جاری است و هر موجودی را در برمیگیرد ،در حالیکه ما از آن غافل
هستیم .امام استعاره را با انگیزۀ تغییر اوضاع ظالمانه حاکم بر جامعه به کار گرفتهاند.
ایشان با این بیان که زمانه به ما میخندد و گناهان ،ما را رهبری میکند و مرگ همۀ
انسانها را دربرمیگیرد ،جامعه را به تغییر نظام حاکم فرا میخواند؛ زیرا یکی از کارکردهای
اصلی استعاره« ،برانگیختن مخاطب است ،به این معنی که توجه شنونده را به موضوع جلب
عملی یا به واکنش دربارۀ چیزی وا میدارد( ».فتوحی )339 :1391،و از آنجاکه شرایط
فرهنگی و سیاسی زمانه ،به امام اجازه نمیداد ،بهطور صریح مقصود خود را بیان نماید؛
استفاده از استعاره ،زمینهای را فراهم کرده است که ایشان به صورت پوشیده و غیرمستقیم،
مقصود خویش را به جامعه عرضه نماید.
 .2-1-3بررسی الی ۀ دستوری (نحویی) در تحلیل گفتمان انتقادی
افزون بر سطح واژگانی ،ساختارهای دستوری نیز در سخن ایدئولوژیک اهمیّتی خاص

دارد .ایدئولوژی خود را بر روابط نحوی کلمات تحمیل میکند و نوعی خاص از ساختار

بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجادj

میکند ،باعث شور و هیجان و انگیزه در شخص میشود و او را به پذیرش عقیده یا انجام
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را برمیگزیند که آشکار و صریح نیست .این صورتهای نحوی در گفتمانهای مختلف
ایدئولوژیک ،کاربردهای مختلف با مقاصدی متفاوت دارند60 :1995 ،Haynes( .؛ به نقل از
فتوحی )358 :1391،یکی از مهمترین الیههای مورد بررسی تحلیل گفتمان انتقادی بر اساس
نظریۀ فرکالف ،جنبۀ دستوری است که به شیوههای مختلف تحلیل میگردد .در این بخش
به بررسی جمالت «پرسشی و ندایی» و کاربرد «ضمیر» به عنوان بارزترین ویژگیهای سبکی
دستوری پرداخته میشود.
 .1-2-1-3بازنمایی اسلوب ندا در تحلیل گفتمان انتقادی
اسلوب ندا به عنوان یکی از ارزشهای رابطه در نظریۀ فرکالف نقشی مهم در بیان
دیدگاه و مقصود ادیب دارد؛ (فرکالف )170 :1379،زیرا از مهمترین انگیزههای بهکارگیری
ندا جلب توجه مخاطب به امری مهم است .امام در دیوان منسوب به ایشان با استفاده از
منادی به انتقاد از جامعه و حقکشی موجود در آن میپردازد:
ً
ّ
فقابلهم یا ّ
أیا من تعالى فوق كل سماء
رب عدال بفعلهم
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ً
ّ
یا جدنا ْأردوا أبی متذلال
ّ
ّ
غد
فخذ حقنا یا جدنا منه فی ٍ
(دیوان)17 :2002،

ً
قتیال وفی األحشاء ّ
حر ظماء

و فی یوم حشر یوم فصل قضاء

«هان ای آنکه از هر آسمانی بلندتر هستی ،ای پرودگارم ،عمل آنها را با عدالتت ،تالفی
کن.
ای جد ما! پدرم را در حالیکه درونش (جگرش) از گرمای تشنگی میسوخت ،تنها و
بییاور به شهادت رساندند.
پس ای جد ما حقمان را در روز قیامت و در روز حشر و روز جزا و دادگاه الهی از آنها
بستان».
امام در این ابیات بهطور صریح با بهکارگیری اسلوب ندایی و تکرار و تأیید آن بر
حق از دست رفته و فاجعۀ کربال تأکید مینماید .ایشان با منادی قرار دادن خداوند و جد
بزرگوارش ،گویا در زمانه ،همزبانی ندارد ،بلکه همه از این امر مهم غافل هستند .و ندا بر

خفقان سیاسی حاکم بر جامعه داللت میکند که کسی جرأت بیان آن را ندارد؛ بنابراین
امام گفتمان انتقادی خویش را در ساختار عاطفی و دعایی منادی القا مینماید.
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 .2-2-1-3بررسی جمالت پرسشی در تحلیل گفتمان انتقادی
در نظریۀ فرکالف ،پرسشی بودن جملهها از مهمترین پرسشهایی است که در الیۀ
دستوری بررسی میشود .استفهام ،آرایهای بالغی است که از پرکاربردترین اسلوبهای
انشایی بوده و از مهمترین انگیزههای آن ،تأکید بسیار برای به تفکر واداشتن مخاطب و تعمق
بخشیدن به خواننده است ،برای مثال ابیات زیر را درنظر بگیرید:
أم هل یعود كما قد كان نادینا
فهل ترى الدار بعد ُالبعد آنسة؟
ً
ّ
هل الدنیا وما فیها جمیعا
سوى ظل یزول مع النهار
ً
ً
و أین السابقون لدى الفخار؟
أین األعظمون یدا وبأسا؟
(همان)35 :
«آیا منزلگاه را بعد از دوری (جانان) مونس مییابی وآیا انجمن ما آنگونه که بود ،باز
خواهد گشت.
آیا این دنیا و همۀ آنچه که در آن است ،چیزی جز سایهای است که با آمدن روز از
بین میرود؟
کجا هستند بزرگان بخشنده و دلیر و کجایند آنان که برای رسیدن به فخر و بزرگی از
معنای حقیقی استفهام ،فهم امر مجهول است ،ولی در گفتمانها با توجه به مقصود ادیب
از معنای حقیقی به معنای مجازی و اهداف بالغی تغییر میکند .استفهام موجود در دو بیت
اول میکوشد از مخاطب اقرار گیرد و در بیت سوم مقصود از استفهام ،آگاهی دادن به
مخاطب و واداشتن او به فکر و تأمل است .در واقع هدف امام از بهکارگیری اسلوب
استفهام در معنای مجازی به تفکر واداشتن مردم در مورد اوضاع فرهنگی و سیاسی زمانه،
عاقبت امور و ایجاد زمینۀ از بین بردن آشفتگیها و حاکم کردن هویّت اسالمی در جامعه
بهشمار میرود.

بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجادj

یکدیگر پیشی میگرفتند؟»
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 .3-2-1-3بررسی به کارگیری «ضمیر» در تحلیل گفتمان انتقادی
یکی از مهمترین پرسشهای نظریۀ فرکالف این است که :آیا از ضمیرهای ما و شما
استفاده شده و هدف از بهکارگیری آنها چه بوده است؟ در سبکشناسی از دو گونه سبک
شخصی و گروهی یاد میشود .مباحث شخصی چندان به قلمرو گفتمان جمعی مرتبط نیست؛
بنابر نظر مشهور ،گفتمان ،نمیتواند مقولهای شخصی باشد ،اما سبک عمومی ،محصول
گفتمان و متأثر از جامعه و بافت زندگی جمعی است .نویسندگان و شاعرانی که درون یک
گفتمان مسلط و یک ایدئولوژی زندگی میکنند ،زیر سیطرۀ گفتمان عمومی قرار دارند.
(فتوحی)156 :1390،
لو ّأننا ورسول الله یجمعنا

ّ
ّ
وإلى جدنا نشكو ُعداة تحكموا
ُ
قتلتم علی الطهر حیدرة ّالرضا

یوم القیامة ،ما كنتم تقولونا؟
ّ
ونالوا بنا -والله -كل مناء
ً
قد كان خیرا من حسین وأكرما

(دیوان)21 ،17 :2002،
«اگر در روز قیامت رسول ما را گرد خود آورد ،آ ن وقت چه خواهید گفت؟
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به خدا سوگند از دشمنانی که مستبدانه برما چیره شدند و به ما آسیب رساندند و به هر
آرزویی دست یازیدند ،به جدمان شکایت میکنیم.
علی پاک ،آن (شیر خدا) را کشتید؛ به تحقیق او بهتر از حسین در کربال بود».
همانگونه که در ابیات مشاهده شد ،امام در دیوان از ضمایر جمع به خوبی بهره
میبرد .حضرت ضمیر متکلم معالغیر را برای بیان حال خود و ضمیر خطاب جمع را برای
یزیدیان بهکار میگیرد .استفاده از ضمیر متکلم معالغیر بر این داللت دارد که افراد ،مشخص
و محدود هستند و استفاده از ضمیر مخاطب جمع بر بیشمار بودن ظالمان در جامعه و سلطۀ
آنها داللت دارد .فرکالف معتقد است« :در تحلیل گفتمان انتقادی موردی دیگری که
کوشش برای بسط و گسترش روابطی که بهصورت ضمنی طرح شدهاند ،مفید به نظر میرسد
هنگامی است که ضمیر شما ( )youمورد استفاده قرار میگیرد .این امر در ارتباطات جمعی
نیز مصداق دارد و آن هنگامی است که مخاطبان بالفعل و بالقو ه بسیار فراوان وجود دارند که

هویت آنها برای تولیدکننده ناشناخته است( ».ایزدی )196 :1379،گفتمان حاکم بر گفتار
ن صورت که
امام وضعیت فرهنگی  -سیاسی جامعه را به خوبی تداعی میکند؛ به ای 
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خود ،خانواده و پیامبر را در یکسو قرار میدهد و در طرف مقابل ،جمع بسیار دشمنان
را ترسیم میکند و با اشاره به شهادت امام علی که پیش از امام حسین به شهادت
رسیده است ،این پیام را میدهد که دشمنی با حق و عدالت ،جریانی تاریخی دارد که حتی
علی هم با همۀبرتری بر دیگر امامان از مصایب آن در امان نماند.
 .2-3الی ۀ تفسیر

خ هستند و به مجموعههای تاریخی وابسته
گفتمانها و متون مربوط به آنها دارای تاری 
هستند .در تفسیر ،بافت بینامتنی به این بستگی دارد كه متن را به كدام مجموعه متعلق بدانیم
و درنتیجه چه چیزی را میان مشاركان زمینۀ مشترك و مفروض بخوانیم .پذیرش بافت
بینامتنی مستلزم این است كه به گفتمانها و متون از دریچۀ چشم انداز تاریخی نگریسته
شود( .فرکالف )235-230 :1379،از آنجا که در تحلیل گفتمان انتقادی بررسی ساختار
متنی کافی نیست؛ بلکه از دیدگاه فرامتنیت و تعامل آن با اجتماع بررسی میشود ،بنابراین در
سطح تفسیر به بررسی متن در ارتباط با متون دیگر به عنوان پیشفرض میپردازد که نقش
اساسی در تعیین و تبیین گفتمان دارد .امام در گفتمان منظوم خود متأثر از قرآن کریم،
صحیفۀ سجادیه بوده است.
امام سجاد با تمسک به قرآن کریم به عنوان محور اصلی گفتمان در اشعار سعی
در جلوگیری از انحرافات حاکم بر جامعه و هدایت آن به سوی حقیقت و حقانیت دارد و
با یادآوری روز قیامت و ناپایداری ظلم و دنیا از قرآن وام میگیرد .در ادامه به نمونههایی از
آن پرداخته میشود:
ُ
إذا ُنصب المیزان للفصل والقضا
ِّ
ّ
ُ
ظالم
وقطعت األسباب ِمن كل ٍ
(دیوان)63-62 : 2002،

ُ
وأبلس محجاج وأخرس ناطق
یقیم على إصراره وینافق

بررسی گفتمان انتقادی در اشعار منسوب به امام سجادj

 .1-2-3قرآن کریم
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«هنگامیکه ترازوی عدل الهی برای قضاوت برپا شود ،انسان ستیزهجو ناامید میگردد و
انسانهای سخنور الل میشوند.
و هر انسان ظالمی که بر گناه خود پافشاری میکرد و نفاق میورزید ،دستش از اسباب
کوتاه و بریده میگردید».
امام با اشاره به عدالت خداوند در روز قیامت ،ناامیدی ظالمان را به تصویر میکشد.
این ابیات متأثر از قرآن کریم است .بیت اول اقتباس از این آیۀ مبارکه استَ  :و ال ت َْح َسبَ َّن
ص فی ِه ْ َ
َّ
الل َ غاف ِ ً
البْصا ُر(ابراهیم )42/؛ «و خدا را
ال َع َّما ی ْع َم ُل ال َّظال ِ ُمونَ إِنَّما یؤَخِّ ُر ُه ْم لِی ْو ٍم تَشْخَ ُ

از آنچه ستمكاران مىكنند غافل مپندار .جز این نیست كه [كیفر] آنان را براى روزى به تأخیر
مىاندازد كه چشمها در آن خیره مىشود (بدون حرکت میماند) ».و بیت دوم اقتباس از
ت
ذاب َو تَ َق َّط َع ْ
ذین اتُّب ِ ُعوا مِ َن ال َّ َ
مضمون این آیۀ مبارکه است :إِ ْذ تَبَ َّرأَ ال َّ َ
ذین اتَّبَ ُعوا َو َرأَ ُوا ال ْ َع َ
ب ِ ِهم ْ َ
باب(بقره)166/؛ «آن گاه كه پیشوایان از پیروان بیزارى جویند و عذاب را مشاهده
ال ْس ُ
ُ

كنند ،و میانشان پیوندها بریده گردد».
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إذا كان هذا نهج من كان قبلنا

فإن ّا على آثارهم نتالحق

فما هذه دار المقامة فاعلمن

ولو ع ّمر اإلنسان ما ذ ّر شارق

(دیوان)58 :2002،

«اگر این (مرگ) روش و مسلک کسانی است که قبل از ما زیستهاند پس ما هم در پی
آنها خواهیم رفت و به آنها خواهیم پیوست.
اگر آدمی تا زمانی که خورشید طلوع میکند عمر کند ،با اطمینان و یقین بدانید که دنیا،
سرای اقامت نیست».

مضمون ابیات باال برگرفته از این آیۀ قرآن کریم مبنی بر بیاعتباری دنیا است :و ُك ُّل
َم ْن َعلَیها فا ٍن َو یبْقى َو ْج ُه َرب ِّ َ
ك ُذو ال ْ َجال ِل َو ْالِ ْكرام(الرحمن)27-26/؛ «هر چه بر [زمین]
است فانىشونده است .و ذات باشكوه و ارجمند پروردگارت باقى خواهد ماند».
عنا ّ
كل ذی ع ّز لعزة وجهه

(همان)39 ،

ّ
صاغر
فكل عزیز للمهیمن
ُ

«هر عزیز و ارجمندی در برابر عزت او خوار بوده و هر عزیزی در نزد خداوند چیره،
کوچک و بیمقدار است».
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در این بیت به عظمت حضرت حق اشاره میکند که هر بزرگ و صاحب عزتی در مقابل
خداوند خاضع و کوچک است و خداوند بر همه چیز مسلط میباشد و همۀ ع ّزتها به او
بازمیگردد .این مضمون نیز برگرفته از مضامین قرآن کریم استَ  :و أَن ْ َزلْنا إِل َ َ
تاب
یك ال ْ ِك َ

ین یدَ ی ِه مِ َن ال ْ ِك ِ
تاب َو مُ َهی ِمناً َعلَی ِه؛ «و ما این كتاب [قرآن] را به حقّ به
ب ِال ْ َحقِّ مُ َصدِّ قاً لِما ب َ َ

سوى تو فرو فرستادیم ،در حالى كه تصدیقكنندۀ كتابهاى پیشین و حاكم بر آنهاست».

(مائدة)48/
هدف اصلی امام در این اشعار ،تغییر ایدئولوژی حاکم بر جامعه براساس مفاهیم
قرآنی است .محور اساسی در گفتمان انتقادی امام حکمت و اعتقاد به حقگیری الهی
به شمار میآید ،بنابراین با بازگشت به قرآن ،سعی در برجسته نمودن هویّت اسالمی دارد .از

دیگر سو پیام و استدالل خود را بر پایۀ مفاهیمی قرار میدهد که مخالفان اهل بیت ،bنه تنها
قدرت مخالفت با آن را ندارند ،بلکه با فریبکاری مدعی دفاع از آن هستند.
 .2-2-3صحیفۀ سجادیه
اشعار منسوب به امام سجاد دارای مضامینی مشترک با صحیفۀسجادیه است؛ زیرا

در دو اثر به اوضاع فرهنگی و سیاسی زمانه ،فضیلتهای اخالقی اسالمی ،مفاهیم معنوی و

در صحیفۀ سجادیه نیامده باشد .در اینجا به دو نمونه اشاره میشود و از ذکر بقیه خودداری
میکنیم:
منافس
كب
وأنت على الدّنیا مُ ٌّ
ٌ
(دیوان)37 :2002،

مكاثر
حریص
لخطابها فیها
ٌ
ٌ

«و تو به این دنیا روی آوردهای و در آن به رقابت میپردازی و به کارهای سخت و دشوار
آن حریص و زیادهطلب هستی».
بیت به ناپایداری دنیا و حریص بودن انسانها و زیادهطلبی آنها اشاره میکند که این
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ناپایداری ظلم و دنیا و غیره میپردازد و تقریباً نمیتوان مضمونی را در اشعار پیدا کرد که
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ت
ت أَیّا ُم َحیَاتِنَاَ ،و ت ََص ّر َم ْ
مفهوم در این فقره از صحیفه سجادیه ذکر شده استَ « :و إِ َذا ان ْ َق َض ْ
مُدَ ُد أَ ْع َما ِرن َاَ ،و ا ْستَ ْح َض َرتْنَا َد ْع َوت َ
ُک الّتِی َل ب ُ ّد مِن ْ َها َو مِ ْن إ َِجابَت ِ َها(»...سجاد« ،)87 :1384 ،و
چون روزهای عمر سپری شود و مدت زندگی به سر آید و دعوت تو حضور ما را الزم
شمرد ،ما به ناچار آن دعوت را اجابت کنیم».
أتیت بأعمال قباح ردیئة
ُ

فما فی الورى خلق جنی كجنایتی

(دیوان)75 :2002،
«با کردارهایی زشت و بد آمدهام گمان نمیکنم کسی در میان مردم گناهانی مانند من
مرتکب شده باشد».
در این بیت ،امام خود را از همۀ مردم گناه کارتر میداند که این مضمون در صحیفۀ
ب مِن َ
ب مِ ْن َرب ِّ ِه ل َ ُكن ُْت أَن َا أَ َحقَّ ب ِال ْ َه َر ِ
ْكَ ،و
سجادیه بیان شده استَ « :و ل َ ْو أَ َّن أَ َحدا ً ا ْستَ َط َ
اع ال ْ َه َر َ
ك َخاف َي ٌة فِي ْ َ
أَن َْت َل تَخْ َفى َعلَي ْ َ
ال ْر ِ
الس َما ِء( »...سجاد « ،)345 :1384،و اگر كسي
ض َو َل فِي َّ
ِ
را توانايي آنبود كه از پروردگارش بگريزد ،بدون شك من به گريختن از تو سزاوارتر بودم.
هيچ رازي در آسمان و زمين بر تو پوشيده نيست».
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روح حاکم بر زمانه البهالی این واژگان و مفاهیم قرآنی و صحیفۀ سجادیه آشکار شده
و موجب بهوجود آمدن اثری گشته که در عین سادگی ،داری ساختاری مستحکم و اثرگذار
است؛ زیرا در گفتمان انتقادی انتخاب واژگان و مفاهیم نقش اساسی دارد ،یعنی هر نوع
گفتمان ،زبان مخصوص به خود را میطلبد .از آنجاکه هدف اصلی در این اشعار ،اصالح
جامعه براساس بازگشت به اسالم ناب نبوی است ،بنابراین تکیه بر قرآن و صحیفۀ سجادیه
نقشی اساسی در تحقق اهداف مورد نظر دارد.
 .3-3الی ۀ تبیین

تحلیل گفتمان انتقادی از سطح توصیف متن ،به قلمرو تبیین رابطۀ محتوای متن با بیرون
متن میرود و به دنبال کشف مناسبات زبان و قدرت ،انگیزۀ ایدئولوژیک در زبان ،عوامل
جامعهشناسی و روانشناسی است( .فتوحی )154 :1390 ،مرحلۀ تبیین ،بازتولید دو مرحلۀ
تفسیر و توصیف است که هدف از مرحلۀ تبیین ،توصیف گفتمان به عنوان بخشی از یک

فرآیند اجتماعی است و نشان میدهد چگونه ساختارهای فرهنگی ،گفتمان را تعیّن میبخشد.
بنابراین ،تبیین ،عبارت است از دیدن گفتمان به عنوان جزئی از روند مبارزۀ اجتماعی در

91

ظرف مناسبات قدرت( .نیستانی )245 :1379،دگرگونیهای سیاسی و فرهنگی سالهای پس
از حاکمیّت یزید و آشفتگی ناشی از آن و بیمسئولیتی افراد جامعه در برابر شرایط موجود،

موجب شد امام شعر را برای تغییر اوضاع حاکم بهکار گیرد ،بهطوریکه گفتمان حاکم
بر ابیات امام تعهد اجتماعی و فرهنگی و بازتابی از خفقان سیاسی زمانه است.
گفتمان شعری نقش اساسی در تغییر روند مبارزۀ سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه دارد.
اشعار منسوب به امام سجاد بازتاب جامعۀ عرب بعد از فاجعۀ کربال و بازنمایی اوضاع
ظالمانهای است که بر هم ۀ جنبههای زندگی حاکم شده بود .در نتیجۀ این شرایط ،خاندان
اهل بیت bپس از شهادت امام حسین و یارانش در معرض چالشهای ابهامبرانگیز
جامعه بودند؛ زیرا یزیدیان با انگیزههای دنیاطلبی و خودمحوری با استفاده ازحاکمیت سیاسی
گفتمانهای جامعه را تعیین میکردند .امام سجاد بعد از فاجعۀکربال ،زمانیکه ظلم
یزیدیان به نهایت رسیده بود در یک گفتمان خاص و بهطور عمده ایدئولوژیک به آفرینش
شعر دست زده است؛ به گونهای که اشعار ایشان ،تجلیگاه وقایع سیاسی و فرهنگی جامعه
است .انتخاب واژگان با بسامدهای متفاوت ،نشان دهندۀ اوضاع نابسامان زمانهاش دارد و
ستمدیدگی و مظلومیت مسلمانان را بیان مینماید.
اشعار حکمتآمیز و فرهنگ اسالمی سعی در غنای فرهنگی مردم داشته و اوضاع سیاسی و
سطح فرهنگی را در قالب اشعار به تصویرکشیده است .این موضوعی است که ازمهمترین
اهداف تحلیل گفتمان انتقادی به شمار میآید .در واقع تأثیر این اشعار و خطبههای حضرت
زینب موجب قیامهای علیه ظلم و سرنگونی بنیامیه و انتقام از آنها شد.
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با توجه به آنچه گفته شد؛ به دلیل سیطرۀ عیاشی و ثروتاندوزی بر جامعه ،امام با
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دیوان منسوب به امام سجاد ،به بیان ظلم یزیدیان در کربال ،وقایع تاریخی مانند
شهادت امام علی ،مصایب و مظلومیت امامان معصوم در طول تاریخ ،زوال دنیا و
برحذر بودن از آن ،تحقق وعدۀ الهی در برپایی قیامت ،از میان بردن ظلم و با طلب آمرزش
و دعا به پایان میرسد .مهمترین موارد بررسی شده براساس دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی و
نظریۀ نورمن فرکالف به شرح ذیل میباشند:
 .1در مرحلۀ توصیف ،از مهمترین ویژگیهای واژگان در دیوان با توجه به مفهوم کالم،
تغییر واژگان است .این تناسب معنایی و سبکی میان واژگان برانسجام و قابل فهم بودن آن
میافزاید و از آنجا که فضای حاکم بر جامعه ،گفتمان را تعیین میکند ،بنابراین پیامها با
انتخاب واژههای رسمی و پرهیز از عوامزدگی در قالب پوشیدهگویی و انتخاب زبان مجازی
به جای زبان حقیقی و استفاده از استعاره ،به مخاطب القا شده است .در جنبۀ دستوری،
امام بیشتر از جمالت انشایی (ندا و استفهام) برای بیان مقصود خود استفاده نموده است؛
زیرا ندا در جلب مخاطب برای امر مهمی که از آن غافل شده است ،نقشی اساسی دارد.
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همچنین استفهام با واداشتن مردم به تفکر بیشتر دربارۀ اوضاع حاکم بر جامعه و ناپایداری
دنیا ،به گفتمان امام که هدف آن بر مال کردن فاجعۀ کربال و تغییر وضعیت فرهنگی و
سیاسی میباشد ،ایدئولوژی معناداری بخشیده است؛
 .2در مرحلۀ تفسیر ،امام سجاد متأثر از سبک قرآنی و صحیفۀ سجادیه است .محور
اساسی کالم ایشان حکمت و اعتقاد به عدالت الهی میباشد که با بهکارگیری واژگان و
مفاهیم قرآنی و صحیفۀ سجادیه میکوشد هویت اسالمی و ناب نبوی را ترویج دهد؛
 .3در مرحلۀ تبیین به عنوان بازتولید دو مرحلۀ قبل ،امام سجاد به تبیین آشفتگیها و
ظلمهای جامعه پرداخته است .گفتمان در اشعار امام سجاد نقشی بنیادی در تغییر اوضاع
فرهنگی و سیاسی داشته است .محور اصلی این تح ّوالت ،غنای فرهنگی بر اساس روح اسالمی

و آگاهی دادن به مردم ،تغییر فضای خفقانآور جامعه با قیامهایی مانند قیام مختار ثقفی و بیان
خاص برای هدایت انسان با اثرپذیری از قرآن و احادیث و غیره میباشد.
برنامه و اهدافی
ّ

منابع و مآخذ
* قرآن کریم.
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