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Abstract
Formalism is a linguistic approach that seeks out the aesthetic elements of a
literary work along its face and analyzes and evaluates the intrinsic features
of a literary work, such as its structural features, poetry weight, melody, etc,
in order to discover its literature and mystery. Based on the basics and principles considered by the formalists and with a descriptive-analytical method,
the present study examines the sixteenth prayer of Sahifa Sajjadieh, which is
one of the most heartfelt prayers of Imam Sajjad with God Almighty, and its
literary form is worthy of considering its meanings, In three areas: phonetics,
lexicon and syntax; and achieved the following results:
In the phonetic section, Imam Sajjad has made his prayer melodic and balanced by repeating consonants and vowels in harmony with the meaning
and sounds obtained from the rhyme at the end of the phrases. At the lexical
level, Imam carefully selected the words and with the assonant of the words
through proportion and contradiction and semantic connection between
them, caused coherence and created balance and increased the literature of
prayer and by repeating common syntactic structures and pronouns of the
addressee and the speaker and repeating the addressee in The syntactic level,
has caused a syntactic balance and has conveyed its intended meanings to the
audience in the best way.
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چکیده
صورتگرایی رویکردی زبانشناسانه است که به جستوجوی عناصر زیبایی اثر ادبی در
البهالی صورت آن پرداخته و با هدف کشف «ادبیّت» و راز آن ،خصیصههای درونی و ذاتی اثر
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ادبی ،از قبیل ویژگیهای دسـتوری ،وزن ،آهنگ و امثال آنها را تحلیل و ارزیابی قرار میکند.
پژوهش حاضر با تکیه بر مبانی و اصول موردتوجه صورتگرایان و با روش توصیفیتحلیلی ،دعای
شانزدهم صحیفة سجادیه را بررسی کرده که یکی از دلانگیزترین مناجات امام سجاد با خداوند
متعال است و توجه به فرم و شکل ادبی آن با توجه به معانی موجود در آن درخور بررسی است.
این پژوهش در سه حیطة؛ آوایی ،واژگانی و نحوی انجام شده و به این نتایج دست یافته است:

امام سجاد در بخش آوایی با تکرار صامتها و مصوتهای هماهنگ با معنا و آواهای حاصل
دقت در گزینش واژگان و با همآوایی واژگان از طریق تناسب و تضاد و ارتباط معنایی میان آنها،
سبب انسجام و خلق توازن و افزایش میزان «ادبیت» دعا شده و با تکرار ساختهای نحوی مشترک
و ضمایر مخاطب و متکلم و نیز تکرار منادا در سطح نحوی ،سبب توازن نحوی گشته و معانی
موردنظرشان را به بهترین شکل به مخاطب منتقل کردهاند.
واژههای کلیدی :صحیفه سجادیه ،دعای شانزدهم ،صورتگرایی ،توازن.
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از سجع در پایان فقرات ،دعای خویش را آهنگین و متوازن ساختهاند .در سطح واژگانی ،ایشان با
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از دیرباز تاکنون رویکردهای متعددی در تحلیل و بررسی آثار ادبی وجود داشته که
هرکدام بر مبنای شاخصههای خاصی به بررسی آثار ادبی پرداخته است .یکی از بارزترین
این رویکردها در قرن بیستم که به ساختار و فرم در این آثار توجه داشته و زیباییهای موجود
در آنها را آشکارتر میکند ،رویکرد صورتگرایی 1است .رویکردی «زبانشناسانه که
نظریهپردازان حلقة زبانشناسی مسکو یا انجمن پژوهشهای زبان شاعرانه و حلقة زبانشناسی
پراگ ،آن را ،تحت تأثیر غیرمستقیم فوتوریستها ،سمبولیستها ،رمانتیکها و مکتب
هنر برای هنر ،بنیان نهادند .هدف پایهگذاران این مکتب کشف ادبیّت و راز آن در یک

اثر ادبی است» (بروکس26 :1971 ،؛ به نقل از خسروی )104 :1388 ،و «نخستین گام را
در این زمینه «ویکتور شکلوفسکی» 2در سال  1914با انتشار «رستاخیز واژهها» برداشت».
(علوی مقدّم )8 :1377 ،اهمیت این رویکرد از آنجا دوچندان میشود که آثار ادبی را آثاری
دانسته که «بلندترین و بهترین افکار و خیالها را در عالیترین و بهترین صورتها تعبیر
کرده باشد( ».زرینکوب )22 :1380 ،این رویکرد «خصیصههای درونی و ذاتی یک متن را
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال اول ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1398

موردتحلیل و ارزیابی قرار میدهد .این خصیصهها نهتنها دستور زبانی هستند ،بلکه میتوانند
صنایع بهکاررفته در اثر را نیز شامل شوند .این رویکرد آنگونه که از نامش برمیآید ،عناصر
زیبایی اثر را در البهالی صورت آن جستوجو میکند و نگاهی ساختاری به اثر ادبی دارد

و به تحلیل ،تفسـیر و ارزیابی ویژگیهای درونی اثر میپردازد .این ویژگیها صـرفاً شـامل
گرامـر و دسـتور زبان نیست؛ بلکه مواردی از قبیل وزن و آهنگ در شعر و امثال آنها را نیز
در بر میگیرد( ».عباسلو)93-94 :1391 ،
صحیفة سجادیه میراث گرانبهای امام سجاد پس از قرآن کریم و نهجالبالغه،
بزرگترین گنجینة معارف الهی به شمار میرود و از جایگاه واالی ادبی برخوردار است.
این میراث جاودان که در سایر متون دینی با عنوانهایی همچون «أخت القرآن» و «زبور
1. formalism
2. Viktor Shklovsky

آلمحمد» ملقب شده ،عالوه بر اینکه اثری روایی و دعایی است ،بسیاری از شاخصههای
آثار زبانی و ادبی را در خود جای داده است .بخش زیادی از مؤلفههایی که در رویکرد
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صورتگرایی گنجانده شده ،در دعاهای صحیفه سجادیه قابلبازیابی است و این رویکرد
را میتوان معیاری کارآمد برای تحلیل این اثر ارزشمند و کشف ظرافتهای ادبی نهفتة
موجود در آن دانست .بر این مبنا پژوهش حاضر بر آن است دعای شانزدهم این کتاب را با
رویکردی صورتگرایانه و با تکیه بر روش توصیفیتحلیلی بررسی کرده و از این رهگذر
زیباییها و برجستگیهای پنهان دعای شانزدهم را آشکارتر سازد و هرچه بیشتر به جنبههای
زیباشناختی الفاظ موجود در دعا در جهت درک معنا پی ببرد.
ضرورت و اهمیت پژوهش

صحیفة سجادیه یکی از واالترین نمونههای نیایش و دعا در معارف شیعی است و دعاهای
موجود در آن ،هم بهلحاظ مضمون و محتوا و هم بهلحاظ ادبی و هنری در جایگاه واالیی
قرار دارد .دعای شانزدهم این کتاب یکی از دلانگیزترین راز و نیازهای امام سجاد با
خداوند متعال است که توجه به فرم و شکل ادبی آن با توجه به معانی موجود در آن درخور
بررسی است؛ چراکه بهعنوان الگوی آموزشی ،نشاندهندة مسیر زیبای عبودیت به بندگان
مؤمن و خداجو است و بررسی صورتگرایانة این دعا گوشههایی از تناسب صورت و معنا
و زیباییهای موجود در آن را در جهت درک بهتر و عمیقتر معنا و اثرگذاری بر مخاطب
آشکارتر میسازد و شوق خواننده را نسبت به دعا برمیانگیزاند.
سؤاالتی که در پژوهش حاضر به آنها پرداخته میشود عبارت است از:
 .1بارزترین شاخصههای صورتگرایانة موردتوجه امام سجاد در دعای شانزدهم
صحیفه سجادیه ،کدام است؟
 .2این شاخصهها به چه شکلی در این دعا نمود یافته است؟
پیشینه پژوهش

مطابق بررسیهای صورتگرفته ،تاکنون پژوهشهای متعددی دربارة صورتگرایی در
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پرسشهای پژوهش
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متون اسالمی سامان یافته که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
مقالة «دراسة شکالنیة لخطبة الوالیة لإلمام علی »از حمید احمدیان و علی سعیداوی،
مجلة إضاءات نقدیة ،ش :1392 ،10این مقاله با در نظر داشتن اصول صورتگرایان ،فرم
عبارتها و تقابل دو گروه جبهة حق و باطل را در دو ساختار زبانی متفاوت موردبررسی قرار
داده و به این نتایج دست یافته که فرم نحوی جمالت ،تناسب واژگان ،آرایههای بالغی و
ضربآهنگ آوایی کلمات ،همگی در راستای مضمون و به بهترین شکل به مخاطب منتقل
شده است.
مقالة «تحلیل صورتگرایی سورة معارج» از حمید احمدیان و همکاران ،فصلنامة
علمیپژوهشی پژوهشهای زبانشناختی قرآن ،ش :1395 ،10نگارندگان در این پژوهش با
تکیه بر مبانی مکتب صورتگرایی و با رویکردی تحلیلی ،آیات سورة مبارکه معارج را از
دو منظر نحویصرفی و واژگانی و بهمنظور تبیین انسجام و هماهنگی فرم آیات و نقش آن
در رساندن مضمون و تأثیرگذاری بر مخاطب ،بررسی کردهاند.
مقالة «رهیافتی صورتگرایانه بر خطبة آفرینش طاووس در نهجالبالغه» از عزت
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مالابراهیمی و محیا آبیاری قمصری ،فصلنامه پژوهشنامه نهجالبالغه ،ش :1396 ،19نویسندگان
در این پژوهش ،خطبة آفرینش طاووس را از دیدگاه فرمالیستها مورد واکاوی قرار دادهاند
و به مطابقت فرم با معنا ،توازن آوایی و نحوی و واژگانی و ...موجود در خطبه و تناسب آنها
با معنای خطبه دست یافتهاند.
درمجموع ،در هریک از پژوهشهای مذکور ،نویسندگان با بهرهگیری از مؤلفههای
موجود در مکتب صورتگرایی و فرمالیستی ،اثری اسالمی و ادبی را موردبررسی قرار
دادهاند .دربارة دعای شانزدهم صحیفة سجادیه ،کتابی با عنوان «حدیث دلشدگان» توسط
محمدعلی انصاری نوشته شده و در سال  1395در انتشارات بیان هدایت نور به چاپ رسیده
است .این کتاب تفسیر و شرحی کلی بر دعای مذکور بوده و تاکنون پژوهش مستقلی از
منظر صورتگرایی در دعای شانزدهم صورت نگرفته است .پژوهش حاضر نیز با محور قرار

دادن مؤلفههای موردنظر صورتگرایان و تمرکز ویژه بر مصادیق و کارکردهای عناصر
سازندة دعای شانزدهم صحیفة سجادیه که از طریق قاعدهافزایی منجر به برجستهسازی و
توازن گشته ،سعی در شناساندن زوایای پنهان ادبی و برجستگیهای بهکاررفته در دعای
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مذکور ،دارد.
 -1چارچوب نظری
 -1-1مهمترین مبانی و اصول موردتوجه صورتگرایان
از منظر صورتگرایان ،ادبیات و هنر ،صورت است و دیگر هیچ؛ حتی همان چیزی
که از آن بهعنوان معنی ،پیام یا محتوا تعبیر میشود ،زمانی که شناخت عمیق از آن به دست
آوریم ،میبینیم که نمیتواند چیزی جز صورت و ساختار باشد( .شفیعی کدکنی:1391 ،
 )211آنان در تحلیل و بررسی آثار ادبی ،مبانی و اصولی را مدنظر خود قرار میدهند که
مهمترین آنها عبارت است از :ادبیّت ،فرم و شکل اثر ادبی ،مرگ مؤلف ،وجه غالب ،و
فرایند خودکاری و برجستهسازی.

 -1-1-1ادبیّت
صورتگرایان بر این باوراند که «موضوع مطالعات ادبی ،کلّیت ادبیات نیست ،بلکه
«ادبیّت» (وجه ممیزة ادبیات) است؛ یعنی عاملی که یک اثر مشخص را به یک اثر ادبی بدل
میکند»( .مکاریک )199 :1384 ،در واقع ،ادبیّت ،بنمایة مکتب فرمالیستی است و بیانگر
 -2-1-1فرم و شکل اثر ادبی
در آثار صورتگرایان ،مفهوم «شکل» اهمیت ویژهای دارد و به دو پیشنهاد مهم آنان
وابسته است .1 :هر نکتة ادبی ،از واژه تا سخن ،باید در پیوندی که با سایر نکتهها مییابد
بررسی شود و به این اعتبار ،شناخت ساختار یا شالودة اصلی اثر ،مهمترین جنبة پژوهش
است؛  .2پژوهش همزمانی ،روش اصلی پژوهش ادبی است( .احمدی)50 :1370 ،
از نظر آنان ،شکل عبارت است از «هر عنصری که در ارتباط با دیگر عناصر ،یک ساختار
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شگردهایی است که اثر را هنری و زیبا میسازد( .برکات و دیگران)191 :2004 ،
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منسجم را به وجود آورده باشد؛ بهشرط اینکه هر عنصر ،نقش و وظیفهای را در کل نظا ِم

همان اثر ایفا کند .بدین لحاظ همة اجزای یک متن ،مانند صور خیال ،وزن عروضی ،قافیه و

ردیف ،نحو ،هجاها ،صامتها و مصوتها ،صنایع بدیعی و ...جزء شکل محسوب میشوند».
(شایگانفر)44-45 :1384 ،
 -3-1-1مرگ مؤلف

صورتگرایان بر استقالل پژوهش ادبی تأکید داشته و در روششناسی خود صرفاً برای

آن نتایج نظری و ادبی ،اعتباری قائل هستند که برآیند بررسی خود اثر باشد و نه برآمده از
بررسی زمینههای تاریخی پیدایش اثر یا حاصل شناخت منش روانی مؤلف( .احمدی:1370 ،
 )43بوریس آیخن باوم 1،پژوهشگر و تاریخنگار روسی ،بر این اعتقاد بود که در شعر ،چهرة
شاعر ،سیماچهای بیش نیست .اثر از زندگی مؤلف جداست؛ پس برای شناخت اثر ،بازگشت
به زندگی مؤلف بیحاصل است( .احمدی)46 :1370 ،
 -4-1-1وجه غالب

وجه غالب ،یکی از حیاتیترین و ّ
خلقترین مفاهیم در نظریة صورتگرایی روس است.
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این مؤلفه بقیة مؤلفهها را اداره میکند و یکپارچگی ساختار را تضمین میکند( .خسروی
شکیب« )104 :1388 ،وجه غالب» یا مسلط ،عامل پدیدآورندة مرکز و کانون تبلور اثر
است و یگانگی یا سامان کلی (گشتالت) آن را تسهیل میکند .این عنصر در پیشزمینه قرار
میگیرد و عناصر دیگر را در پسزمینه نگه میدارد( .سلدن)56 :1373 ،
 -5-1-1فرایند خودکاری و برجستهسازی
صورتگرایان دو فرایند زبانی را از یکدیگر بازمیشناختند و بر این دو فرایند نامهای
خودکاری و برجستهسازی نهاده بودند .به اعتقاد هاروانک 2،زبانشناس روس ،فرایند
«خودکاری» زبان در اصل ،بهکارگیری عناصر زبان است ،بدون آنکه شیوة بیان ،جلب نظر
کند و در کانون توجه مخاطب قرار گیرد؛ بهگونهای که بهقصد بیان موضوعی به کار رود؛
1. Boris Eikhen baum
2.Harvank

ولی «برجستهسازی» بهکارگیری عناصر زبان است ،بهگونهای که شیوة بیان جلب نظر کند،
غیرمتعارف باشد و در مقابل فرایند خودکاری زبان ،غیرخودکاری باشد( .صفوی:1383 ،
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)35/1
این فرایند «به ما نشان میدهد چگونه برخی متون با وجود اینکه از همان عناصری تشکیل
شده که سایر تولیدات زبانی از آنها به وجود آمدهاند ،ویژگیهایی دارند که آنها را متمایز
و برجسته میکند( ».علوی مقدم )82 :1377 ،به اعتقاد لیچ ،برجستهسازی به دو صورت
امکانپذیر است :نخست ،قاعدهکاهی یا هنجارگریزی و دوم ،قاعدهافزایی که با افزودن

قواعدی بر قواعد حاکم بر زبا ِن خودکار صورت میگیرد( .صفوی )46/1 :1383 ،یاکوبسن؛

زبانشناس و نظریهپرداز ادبی آمریکایی روستبار ،معتقد است که فرایند قاعدهافزایی چیزی
نیست جز توازن در وسیعترین مفهوم خود و این توازن از طریق «تکرار کالمی» حاصل
میآید و بهعنوان نتیجة حاصل از قاعدهافزایی در کل ،عامل ایجاد نظم به شمار میرود.
(صفوی 164/1 :1383 ،و  )167در این شگرد ،قواعدی بر هنجارها و اصول پذیرفتهشدة زبان
معیار افزوده میشود که موجب برجستهسازی در متن ادبی است.

 -2-1مهمترین محورهای دعای شانزدهم صحیفة سجادیه
این دعا که موضوع اصلی آن ،طلب آمرزش و بخشش گناهان است ،در وقت تقاضای

بخشش و تضرع در پیشگاه الهی خوانده شده و از  34بند تشکیل شده است .امام سجاد
مناجات خویش را با مقدمهای تحمیدی که در ستایش صفات و اوصاف پروردگار متعال
و ارتباط انسانها با پروردگارشان را در گرفتاریها و شدائد و حاالت و شرایط مختلف
بیان میکنند ،بر این نکته تأکید دارند که تنها مرجع دعا و ستایش ،خدای سبحان است و
گناهکاران و نیازمندان و راندهشدگان برای بیرونرفتن از حاالت نامساعد روحی فقط باید
از درگاه خداوند یگانه مدد بخواهند و بدانند که تنها منبع رحمت و خیر و ملجأ و پناه آنها
خدا است.
حضرت در ادامه به توصیف حجابهایی میپردازند که آدمی را از نزدیکی به خداوند و
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است ،شروع میکنند ،کاستیهای خویش را در برابر پروردگار میشمارند ،شیوههای انس
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برخورداری از رحمت و آمرزش الهی بازمیدارد و با اقرار به داشتهها و نداشتههای خودشان
و اعتراف به الطاف ویژة خداوند از وابستگی به حضرت حق سخن میگویند و از پیشگاه
خداوند متعال ،امید به رهایی و نجات از عذاب الهی را دارند .بهطور کلی ،حضرت با بیانی
ادیبانه در خالل حمد و ثنای پروردگار ،مناجاتی عاشقانه و لبریز از مهر و دلدادگی با ذات
اقدس خداوند دارند و با نشاندادن مسیر زیبای بندگی به بندگان خداجو و مؤمن ،به آنان
میآموزند که چگونه در پناه رحمت و مهربانی خداوند درآیند و آداب مناجات در پیشگاه
خداوند متعال را با شایستگی هرچه تمامتر به جا آورند.
 -2بررسی صورتگرایانة دعای شانزدهم صحیفه سجادیه
با توجه به مطالبی که دربارة صورتگرایی بیان شد ،جهت تحلیل و بررسی دعای
شانزدهم از این منظر ،باید در جستوجوی شاخصهها و شگردهایی بود که بهواسطة بسامد
و کاربرد زیادشان در دعا ،از طریق قاعدهافزایی ،سبب توازن و ایجاد نظم در دعای مذکور
شده و سخنان امام ساجدین را برجسته ساخته است.
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موسیقی حاصل از آواها ،واژگان بهکاررفته در دعا ،ساختار نحوی یکسان و دیگر
تکرارهای نحوی موجود در دعا که با داللتهای مفهومی بهکار رفته است ،پژوهشگران
را بر آن داشت تا دعای مذکور را در سه سطح آوایی ،واژگانی و نحوی موردبررسی قرار
دهند و بهدلیل اطالة کالم ،به صنایع ادبی و بالغی که در حیطة قاعدهکاهی و هنجارگریزی
موردمطالعه قرار میگیرد و ظرفیت تبدیل به مقالهای مستقل را دارد ،نپرداختهاند.
 -1-2هماهنگی آوایی

در عنصر آوایی ،امکانات تعبیری و بیانی شگفتی نهفته است .آواها و همآهنگی ذاتی

ِ
تعبیری
آنها ،بازی ایقاع و نغمهها ،تراکم و استمرار ،تکرار و فاصله ،همگی قدرت بیانی و
ویژهای دارند که این قدرت ،بالق ّوه موجود است ،مادامیکه داللت و بار عاطفی آواها در
واژگانی کارکرد یابد که در تضاد و یا بیتوجه به توانایی تعبیری آنها هستند؛ امّا هنگامی
که الفاظ در تناسب با قدرت تعبیری آواها باشند ،این توانایی بالق ّوه از خاستگاه خود خروج

کرده و به فعلیت و ظهور میرسد( .فضل )27 :1998 ،در این الیه «احساسات و عواطف
درونی خالق اثر ،علت بهرهگیری وی از اصوات و الفاظی خاص برای خلق موسیقی و

123

اثرگذاری هرچه بیشتر متن بر خواننده است»؛ (صالح )4 :2003 ،اصواتی که منجر به پیدایی
نظم و توازن در ساختار کالم میشود.
در دعای شانزدهم ،برجستگی آواهای حاصل از تکرار حروف و نظام آوایی آنها
مکرر حروفی چون «ل ،ن ،ا ،ت ،م» سطح موسیقایی
انکارناپذیر است و امام با کاربست ّ
و آوایی مناجاتشان را باال برده ،با در نظر داشتن صفات و ویژگیهای حروف ،طیفهایی

از معانی مدنظرشان را تقویت کرده و با همنشینسازی واژگان و خلق توازن از طریق آواها
بر ادبیت دعا افزودهاند .این هماهنگی و همحروفی در پایان فقرات ،منجر به ایجاد سجع
دلنشینی شده که هماهنگ با معنای کل دعا و بهدور از تکلف و تصنع است و نقش مهمی
را در ایجاد نظم و توازن در دعا ایفا میکند .این دو عامل ،یعنی تکرار صامتها و مصوتها
روی یا هموزنبودن آنها ،از مشخصههای
مسج ِع حاصل از یکسانبودن حرف ّ
و کلمات ّ

بارز صورتگرایانهای است که نظم و آهنگ درونی دعا و توازن موجود میان عبارات را به
شکل بارزتری نشان میدهد و زمینه را جهت درک و نفوذ معانی و مفاهیم مدنظر امام
فراهم مینمایند.
 -1-1-2تکرار صامتها و مصوتها

تکرار هماهنگ صامتها و مصوتها از جمله مواردی است که سبب میشود
برجستهسازی زبان که در نقد فرمالیستی به آن پرداخته میشود ،جای داد( .علوی مقدم،
 )116 :1377با توجه به اینکه هر فرازی از دعای شانزدهم دارای نظام آوایی خاصی است ،در
شواهد زیر بارزترین و پربسامدترین خصائص آوایی و موسیقایی حاصل از تکرار صامتها
و مصوتهای دعای مذکور بازنمایی میشود:
َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ َ َ
کر ِإ ْح َس ِان ِه یف َز ُع ال ُمضط ُّرون َو یا َم ْن
ذ
ی
ل
«اللهم یا من ِبرحم ِت ِه یستغیث المذ ِنبون و یا من ِإ
ِ
ِ
َ َْ َ
َ ََ َ ّ
َ ََْ ُ ْ َ ُ َ ُْ َ ّ
َ
کل ُم ْس َت ْ
کل َم ُ
یب و یا غوث
کئ
وب
کر
ج
ر
ف
یا
و
یب
ر
غ
ش
ح
و
ِل ِخیف ِت ِه ینت ِحب الخ ِاطئون یا أنس
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
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نوعی موسیقی درونی در متن ایجاد گردد .این موسیقی درونی را میتوان در چارچوب
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َُ ّ
َ
ّ َ ْ ُ َ
ول ف ِر ٍید َو یا َعضد کل ُم ْح َتاج ط ِر ٍید( ».ای خدا ،ای آنکه گناهکاران از او یاری
کل مخذ ٍ
ِ
ِ
ٍ
میجویند و ای آنکه بندگان درمانده به یاد احسان او پناه میآورند و ای آنکه بندگان
خطاپیشه از ترس او بسیار میگریند ،ای مونس هر وحشتزدة غریب و ای گشایش ِ
بخش هر
غمدیدة اندوهگین و ای پناه هر ناکا ِم تنها و ای یاور هر محتاج راندهشده)

در این فراز عمدة رسالت آواها در القای معانی موردنظر امام که در حمد و ستایش

و بیان صفات و ویژگیهای خداوند است ،به تکرار هفت مرتبة ساختار منادا برمیگردد که
منجر به تکرار مصوت بلند «ا» و در نتیجه ،سبب امتداد صدا شده است .امتداد صدا هنگام
خواندن حرف ندا در هر بخش ،عالوه بر آهنگیننمودن دعا ،احساس نیاز و وابستگی بندگان
در پیشگاه الهی را در ذهن مجسم میکند که با نهایت خضوع به حمد و ثنا و گفتوگو با
خداوند میپردازند .تکرار این مصوت در کنار صامتهایی چون میم و نون ،سبب شده تا
دعا با آوایی نرم و لطیف به گوش مخاطب برسد.
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این نوع هماهنگی در فرازهای دیگر دعا نیز به چشم میخورد:
َ
َ
َ
َ ْ ُْ
ً َ
َ َ َ
ْ
ُ
َ
یجد ُم ْع ِطیا غ َیرک َو ل َتخذل َم ْن ل ْیس َتغ ِنی َع ْنک ِبأ َح ٍد ُدونک
ِ«إل ِهی ل ُتخ ِّی ْب َم ْن ل
ِ
َ
َ
َْ َْ ْ ُ َ
َ َ ّ َ
ُ
َْ
ْ
ِإل ِهی ف َصل َعلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ِه َو ل ُت ْع ِرض َع ِّنی َو قد أق َبلت َعلیک َو ل َت ْح ِر ْم ِنی َو قد َر ِغ ْبت
َ ِ
َ
َّ ّ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ
َ
ْ
ْ
َ
ِإلیک َو ل تجبه ِنی ِبالر ِد و ق ِد انتصبت بین یدیک( ».ای خدای من ،نومید مکن آن کس را که
غیر تو بخشندهای را نمیشناسد و خوار مساز آن را که از کسی جز تو بینیازی نمیطلبد.
پروردگارا ،بر محمد و خاندانش درود فرست و از من که به تو رو آوردهام به قهر روی
برمگردان و مرا که به تو روی آوردهام محروم منما و حال که در حضورت ایستادهام دست
ر ّد بر سینهام مزن).

توازن آوایی موجود در فراز مذکور از تکرار صامتهای میم ،نون و الم ،حاصل شده

است .واکة «م» از نظر تلفظ بین شدت و رخوت قرار میگیرد و داللت بر استواری ،مالیمت،
نرمی و انسجام دارد( .عباس )71 :1998 ،حرف الم نیز «حدفاصل میان شدت و رخوت است
و هنگام ادای آن ،صوت و نفس ،نه مانند حروف شدت ،حبس و نه مانند حروف رخوت،

کام ً
ال جریان مییابد» (انیس )54-56 :1979 ،و «بر التزام و پیوستگی داللت دارد»( .عباس،

 )78 :1998از مدلولهای حرف نون هم «داللت آن بر معنای رقّت ،لطافت و زیبندگی
است»( .عباس )163 :1998 ،فحوای مناجات امام در این فراز بر وابستگی و سرسپردگی
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مداوم بندگان نسبت به لطف و کرامت الهی همراه با تواضع و خشوع و ابراز شوق و عالقه
بندگان نسبت به خداوند داللت دارد .با توجه به توضیحات ارائهشده پیرامون صفات حروف

مذکور که به نرمی ادا میشوند ،میتوان علت بهکارگیری کلماتی چون إِل َ ِهیَ ،لَ ،م ْن ،مُ ْع ِطیاً،

تَخْ ُذ ْل و ...که دارای حروف مذکور هستند را دریافت و وجود این حروف بهمانند سخنی
نرم و آرام ،حکایت از نیازمندی و خشوع و بندگی انسان دارد و زمینه را برای جلب رحمت
و عطوفت خداوند فراهم میسازد.
 -2-1-2سجع
سجع ،نقطه ثقل نثر ادبی و ستون و پایه آن است .ازاینرو باید خوشآهنگ ،طنینانداز،
برجسته و چشمگیر بوده و سرد و بیروح نباشد( .ابناالثیر ،بیتا )213/1 :هر ذوق سلیمی
بر این امر گواهی میدهد که هیچ سجع و جناسی موافق طبع و مقبول واقع نمیشود ،مگر
در ابتدا در پی خود ،معناهایی را به همراه بیاورد که ضمن هماهنگی با کل معنای متن،
دربردارندة رموز و اهداف واالیی باشند که جز از طریق این روشهای بدیع ،راهی بهسوی
آن نتوان یافت و بههیچوجه متکلفانه نباشد( .الجرجانی )11 :1991 ،سجعهای بهکاررفته در
مطرف )%80( ،متوازی،
دعای شانزدهم ،متنوع است و دعای مذکور ،انواع مختلف سجع ّ

( )%15و متوازن ( )%5را در خود جای داده است .ضمن اینکه کلمات مسجع در ساختهای
را ایفا میکند.
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مختلفی ب ه کار رفتهاند و همین امر در آهنگینکردن دعا و جلبتوجه مخاطب نقش مهمی

126

روی «ونَ» در
بهعنوان نمونه ،در فراز ابتدایی دعا ،امام با تکرار هماهنگ حرف ّ

روی آنها با یکدیگر
کلماتی چون «اَل ْ ُم ْذنِبُونَ»« ،اَل ْ ُم ْض َط ُّرونَ» و «اَلْخَ ا ِطئ ُونَ» که تنها حرف ّ

ِیب» و «کئ ِ ٍ
مطرف 1هستند و دو واژة « َغر ٍ
یب» و نیز «فَرِی ٍد» و
همخوانی دارد و دارای سجع ّ

روی و وزن با هم برابراند و دارای سجع متوازی 2هستند ،موسیقی و
« َطرِی ٍد» که در حرف ّ
آهنگ اثربخشی را به دعا بخشیدهاند؛ طوری که زمزمة دعا ،احساس هارمونی و ل ّذت را در

خواننده ایجاد میکند.

یرک»ُ « ،دون َک»َ « ،علَیک»« ،إِلَیک» و
در فراز شانزدهم نیز پایانیافتن دعا با کلمات « َغ َ

«یدَ یک» با صدای کاف که بر «احتکاک ،فخامت و تأکید داللت دارد»( ،عباس)70 :1998 ،
مطرف
عالوه بر اینکه بیانگر تأکید امام در بیان سخنان مذکور است ،منجر به ایجاد سجع ّ
شده ،بر زیبایی ظاهری دعا کمک شایانی کرده و بر ارتباط آوایی و انسجام میا ِن بندهای

دعا افزوده است.
در فراز دیگری از دعا که امام به بیان عدم وجود آنچه الزمة عبودیت و بندگی در
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پیشگاه الهی است میپردازند ،میفرمایند:
َ
َ
َ
َ
ْ َ
ً
ْ
َ
َ َ ُ ً َْ َ ً ْ ْ
ً ْ ُ َ
َ ُّ
َ«بل أ َنا ،یا ِإل ِهی ،أکث ُر ذ ُنوبا َو أق َب ُح آثارا َو أش َن ُع أف َعال َو أشد ِفی ال َب ِاطل َت َه ُّورا َو أض َعف ِع ْند
ِ
َ ُّ ً َ
َْ َْ َ َ َ
َْ ً
ُ
ُ
اها َو ْارت َق ًابا م ْن َأ ْن ُأ ْحصی َلک ُ
َط َ
ظا َو أ َق ُّل ل َ
کر ذن ِوبی».
ذ
ی
ل
ع
ر
د
ق
أ
و
أ
ی
یوب
ع
ب
ت
ان
ک
ید
ع
و
یق
ت
ک
ت
اع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(بلکه ای خدای من ،گناهانم بیشتر و کارهایم زشتتر و افعالم شنیعتر و جرئت و بیباکیام
در کار باطل ،شدیدتر و هشیاریام هنگام طاعتت ضعیفتر و توجهم در برابر تهدیدت کمتر
از آن است که بتوانم همه عیوبم را برای تو بشمارم یا قادر باشم که گناهانم را ذکر نمایم).
در این فراز ،کلمات «آثَاراً» و «أَف ْ َع ًال» و نیز «تَ َه ُّوراً» و «تَی ُّقظاً» نسبت به یکدیگر دارای

سجع متوازن 3هستند .این توازن و هماهنگی در انتهای فراز با سجع متوازی میان کلمات
مطرف آن است که دو فاصلۀ آن هموزن نیستند؛ اما حرف پایانی آنها یکی است( .التفتازانی:1391،
 .1سجع ّ
)294
روی (حرف آخر) ،یکسان باشد( .الهاشمی،
 .2سجع متوازی :آن است که لفظ پایانی با همتای خود در وزن و ّ
)418 :1425
روی
 .3هــرگاه در نثــر واژههای پایانی در آخر جمالت ،تنها در وزن با یکدیگر یکســان بوده اما در حرف ّ
اختالف داشته باشند ،سجع منوازن را تشکیل میدهند( .التفتازانی)295 :1391 ،

« ُعیوب ِی» و « ُذن ُوب ِی» خودنمایی میکند و امام با استفاده از کلمات مسجع مذکور ،ضمن
اینکه متن دعا را با موسیقی و آهنگ برجستهای بیان کرده ،با توازن آوایی برخاسته از سجع،
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این پیام را القا میکنند که من با این صفات و ویژگیهایی که دارم ،خود را مکلّف به
اطاعت و بندگی در پیشگاه الهی نمیدانم و گناهکارتر از آنم که بتوانم عیبهایم را بشمارم
یا گناهانم را به خاطر بیاورم.

 -2-2سطح واژگانی
اهمیت انتخاب واژگان در انتقال پیام به مخاطب ،چنان است که یاکوبسن ،دربارة آن

میگوید« :شیوة انتخاب و کنار هم قراردادن واژهها ،تأثیری در ساختار معنایی جمله ندارد،

بلکه این تأثیر مستقیماً در ساخت پیام اعمال میشود و جهتگیری را بهسوی خود پیام
سوق میدهد»( .صفوی )30/1 :1383 ،صورتگرایان «شاعر یا نویسنده را ساحری در نظر
میگیرند که میتواند به کلمات مرده جان بخشد و بهاصطالح سبب ایجاد رستاخیزی در
کلمات شود تا این رستاخیز سبب حشر معانی شود و خالصه آنکه با استفاده از شگردهای
گوناگون زبانی و ایجاد روابط درونی در عناصر تشکیلدهندة متن ،اثری زیبا و ادبی خلق
کند»( .میرصادقی)94 :1373 ،
 -1-2-2گزینش واژگان
مفردات و واژگان بهکاررفته در ساختار هر اثر ادبی و تعیین عناصر سبکی ،اهمیت
ویژهای در کشف معیارهای زبان و شاخصههای آن دارد و نقش مهمی در تشخیص عناصر
میزان انفعاالت عاطفی واژگان را در خالل تحلیل مجموعهای از واژگان مترادف و وابسته
به آن ،تا حد توان مقایسه کرد( .فضل )29 :1998 ،دعای شانزدهم صحیفة سجادیه سرشار
از واژگانی است که ضمن هماهنگی با مفهوم کلی دعا ،بهدلیل برخورداری از شکل و قالب
مناسب ،سبب افزایش سطح ادبیّت دعا و ایجاد توازن گشته است؛ همان چیزی که در نظر
صورتگرایان عامل قاعدهافزایی و برجستگی به شمار میرود.

بهعنوان نمونه در ابتدای دعا که امام خداوند را با صفات ویژة الهی میخوانند ،چنین

تحلیل صورتگرایانه دعای شانزدهم صحیفه سجادیه

ذهنی و عاطفی از یکدیگر در حوزة تعبیر ایفا میکند؛ پس باید در تعبیر فکر و اندیشه،
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میفرمایند« :یا َمن لِخیفت ِ ِه ِ
ب الخاطئون»( .ای آنکه بندگان خطاپیشه از ترس او بسیار
ینتح ُ
ِ
«ینتحب» است که از میان واژگانی چون
توجه در این قسمت ،واژة
میگریند) نکتة قابل ّ

ب» در لغت آمده ،گزینش
«بَکی»« ،جزع» و ...انتخاب شده و با توجه به معنایی که دربارة «ن ََح َ
این واژه با دقتی بسیار ،سبب انتقال کامل معنا میشود و امام با آگاهی کامل از معنای این

واژه از آن بهره میگیرند تا معنای گریة همراه با آه و ناله را برسانند« :وقتی فرد با صدای بلند
گریه کند ،نحب گفته میشود( ».الحسینی الکفوی)247 :1998 ،
ضمن اینکه فعل «ینتحب» به باب افتعال رفته و بر اساس قاعدة معروف «زیادة المبنی
زیادة المعنی» ،معنای مبالغه و کثرت در معنای آن را میرساند  ،که همان گریهای سخت و
شدید است ،همچنین قرارگرفتن این واژه با کلماتی چون «لِخیفت ِه» و «الخاطئون» ،حکایت از

چیرگی و دقّت امام در واژهپردازی دارد؛ چراکه «هر واژه بهدلیل واژگان همجوارش،
غنای نهایی و ژرفش را آشکار میکند و داللتهای معنایی تازهتر مییابد»( .احمدی:1370 ،
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این نوع دقت در گزینش واژگان در بند  30دعا نیز مشاهده میشود و امام آنجا
ُ َ
َ َ
َُ َْ َ
که میفرمایند« :یا ِإل ِهی ل ْو َبکیت ِإلیک َح َّتی َت ْسقط أشف ُار َع َینی»( ،ای خدای من! اگر من به
کیت» استفاده نموده
درگاهت آنقدر گریه کنم تا اینکه مژگان چشمانم فروریزد) از فعل «ب َ ُ

ت» استفاده کردهاندَ « :و
و در برابر گریة شدیدتر که منجر به قطع صدا شود ،از فعل «انْتَ َحب ْ ُ
ت َحتَّی ین ْ َق ِط َع َص ْوتِی» (و آنقدر گریه کنم و ناله زنم که صدایم قطع شود).
انْتَ َحب ْ ُ
از دیگر مواردی که بر نهایت دقت امام در انتخاب واژگان داللت دارد ،استفادة دقیق
َ
َ َ
و درست ایشان از دو واژة «خیفة» و «خشیة» در بند نوزدهم دعا است« :قدتری یا ِإل ِهی ،فیض
َ َ َ َْ
َ
َ ْ
یب قل ِبی ِم ْن خش ِیتک( :»...ای خدای من ،چشم اشکبار از ترس تو
َد ْم ِعی ِم ْن ِخیف ِتک ،و و ِج
و قلب مضطرب و هراسان از هیبتت را میبینی)...

بدون شک امام با علم به تفاوت ظریف میان این دو کلمه ،در جای مناسب از آنها
استفاده نمودهاند؛ چراکه «خوف» ،ترس نفس انسان است از عقابی که انسان بهدلیل ارتکاب
امری نهیشد ه و کوتاهی در اطاعت خداوند انتظار آن را دارد و این مرحله برای اکثر مردم

است و مراتبش متفاوت است؛ اما «خشیة» حالتی است که در برابر درک عظمت پروردگار
و هیبت او به دست میآید و این حالت فقط برای کسانی که به عظمت و بزرگی خداوند
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آگاهاند و لذت نزدیکی با خداوند را چشیدهاند حاصل میشود( .العسکری)218 :1433 ،
به بیانی دیگر خوف به مطلق دلنگرانی و ترسی گفته میشود که میتواند از مواجهه با
جباریت ،سطوت ،قهاریت و عدالت الهی حاصل شود( .األصفهانی )303 :1412 ،اما خشیت،
خوفی برخاسته از علم و معرفت است و هنگامیکه انسان پس از نیل به علم و آگاهی ،دچار
خوف و بیم شود ،صاحب خشیت میگردد؛ (األصفهانی )283 :1412 ،بنابراین امام با
آگاهی از چنین تفاوتی ،در مقابل اشک چشم از ترس و خوف الهی که برای اکثر بندگان
اتفاق میافتد ،از واژة «خیفة» و در مقابل اضطراب و لرزانبودن قلب که نتیجة خشیت الهی
است و برای همه افراد حاصل نمیشود ،از کلمة «خشیة» که از خوف خاصتر است ،استفاده
کردهاند.
در ادامة دعا ،امام سجاد ،با لطافت خاصی خداوند را بهدلیل پنهانساختن و پوشاندن
عیبها و زشتیها موردستایش قرار میدهند و نهایت پردهپوشی خداوند را با آفرینش
َ َ ْ َُ ّْ َ ُ َ
کر َوه ش َن ِار َها» (و ننگ رسوایی
ترکیبها و عبارات تازه ،چشمگیرتر میکنند« :و لم تق ِلد ِنی م
گناه را چون طوق بر گردنم نیفکندی ).واژة «ت ُ َقلِّدُ» از همخانوادههای کلمة «قالدة» بهمعنای
گردنآویز است (علی بن اسماعیل )313/6 :1421 ،و « َشنار» بهمعنای ننگ و رسوایی بسیار
کرو َه َشنَا ِر َها» ،ترکیبی از
زشت و قبیح است (علی بن اسماعیل )40/8 :1421 ،و ترکیب « َم ُ

اضافهکردن آن به َشنار ،بهخوبی توانستهاند شدت عیب و رسوایی را به خواننده القا کنند.
 -2-2-2باهمآیی
از دیگر مواردی که در مبحث واژگانی ،بهعنوان عاملی مهم در ایجاد نظم و توازن در
دعای شانزدهم ایفای نقش میکند ،باهمآیی است .باهمآیی به «ارتباط همیشگی و مداومی
که یک کلمه در یک زبان با کلمات معیّنی دارد ،گفته میشود .بهگونهای که با ذکر یک
کلمه ،انتظار ذکرشدن کلمة خاص دیگری میرود( ».فرج )111 :2007 ،این صنعت در

تحلیل صورتگرایانه دعای شانزدهم صحیفه سجادیه

نوع اضافة صفت به موصوف است که امام با بیانی ادیبانه از طریق مقدمکردن صفت و
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دعای شانزدهم بهصورت مراعات نظیر و تضاد ،نمود یافته و امام با آوردن واژگانی که
مربوط به یک حوزة معنایی است ،سبب تقویت موسیقی معنوی و ایجاد انسجام و ارتباط
در سرتاسر دعا شده و از این طریق مفاهیم مدنظرشان را در ذهن مخاطب نهادینه ساختهاند.
بهعنوان مثال ،امام در ابتدای دعا با آوردن کلماتی چون «أُن ْس»« ،فَ َرج»َ « ،غ ْوث»،
« َع ُضد»«َ ،ر َ
یت» که با یکدیگر هماهنگی و ارتباط معنایی
ت» و « َغ َّط َ
حمة» و «العفو» و نیز « َستَ ْر َ

دارند و بر گرد مفهوم واحدی میچرخند ،خداوند را با صفات ویژة او موردخطاب قرار
میدهند و با کاربرد تناسب وزنی و مفهومی میان واژگان ،منظور خویش را بیان میکنند.
یا در ادامه که امام بر صفت بندگی و ضعف و ناتوانی انسان اشاره میکنند و به توبیخ
و سرزنش نفس آدمی میپردازند ،تمام اعضا و جوارح بدنشان را در مقابل خداوند تسلیم
َ َ
َ
«صلْب»«َ ،حدقة» و «ل ِ َسان»
میکنند و با واژگانی مانند َ«رق َبة»َ « ،ظ ْهر»« ،أَ ْش َفار َعین»« ،قَدَ م»ُ ،
که از اعضای بدن انسان است و با یکدیگر توافق و سازگاری دارند ،متن دعا را برجسته

میسازند.

ِ
کلمات باهمآیند به شکل تضاد نیز در دعای
عالوه بر تناسب میان واژگان ،روابط معنایی
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شانزدهم دیده میشود و تضادهای موجود در دعا همگی در راستای تبیین فضای دعا و طلب
َ
َ َ َّ
َ َ َّ
ْ َ َ
َ
عفو و بخشش قرار دارد« :أ ْنت ال ِذی َعف ُو ُه أ ْعلی ِم ْن ِعق ِاب ِه َ /و أ ْنت ال ِذی َت ْس َعی َر ْح َم ُت ُه أ َم َام
َ
َ
َ
ْ ْ َ
َْ َْ ْ ُ َ
َ َ
َ َ
ْ
غض ِب ِه َ /و ل ُت ْع ِرض َع ِّنی َو قد أق َبلت َعلیک َ /و ِلذ ِلک خ َمد َص ْو ِتی َعن ال َجأ ِر ِإلیک َ /و أ َنا
ِ
َ
َ ْ
َّ
َ َّ
َ َ ْ َ َّ
ِح َین ِئ ٍذ ُم ِوق ٌن ِبأن ُم ْن َت َهی َد ْع َو ِتک ِإلی ال َج َّن ِة َو ُم ْن َت َهی َد ْع َو ِت ِه ِإلی َّالن ِار  /الل ُه َّم َو َه ِذ ِه َرق َب ِتی قد أ َرق ْت َها
َ
ْ
ُّ ُ ُ َ ّ َ
َ
ْ
َ ْ
ّ
الذن
وب ،ف َصل َعلی ُم َح َّم ٍد َو ِآل ِهَ ،و أ ْع ِتق َها ِب َعف ِوک َ /و َب ِش ْر ِنی ِبذ ِلک ِفی ال َع ِاجل ُدون ال ِْجل».
ِ
ِ
ِ
(تویی که بخشایشت بلندمرتبهتر از کیفر توست و تویی که رحمتت پیشاپیش خشمت میرود
و از من که به تو رو آوردهام رو مگردان و بدین دلیل شرار فریادم برای شکایت به درگاهت
ضعیف است و من اکنون یقین دارم که دعوت تو مرا به بهشت میرساند و دعوت شیطان به
آتش دوزخ میکشاند .ای خدا ،این گردن من است که گناهان ،آن را باریک کرده؛ پس
بر محمد و خاندانش درود فرست و با بخششت آن را آزاد گردان و مرا به آن در همین دنیا
و نه در آخرت ،بشارت ده).

امام با استفاده از کلماتی چون «عفو و عقاب»« ،رحمة و غضب»« ،اعراض و اقبال»،
«خُ مود و الجأْر»ّ ،
«الجنة و النّار»ِ « ،ر ّق و ِعتق» و «ال ْ َع ِ
اجل و ْال ِجل» که از نظر معنی و مفهوم
َ
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مخالف یکدیگراند ،تناسبی در دعا ایجاد کرده که بر زیبایی معنوی و لطافت ادبی دعا افزوده
و همین واژگان به توان تأثیرگذاری دعا کمک کرده است.
 -3-2سطح نحوی

نحو« ،یکی از دستگاههای قواعد زبان است که آوا و معنا را به هم پیوند میدهد و در
گزارش اندیشه ،نقشی اساسی دارد .این عملکرد تنها با ابزار کلمات و واژگان امکانپذیر
نیست؛ بلکه به واحدهای زبانی بزرگتری به نام جمله نیاز دارد .جمالتی که واحدهای
واقعی زبان به شمار میروند و با استفاده از قواعد و قوانین نحوی ساختهوپرداخته میشوند.
بر این اساس میتوان گفت که خالقیت جملههای نامحدود زبان ،وظیفة نحو است که با
فراگرفتن این مجموعة من ّظم ،ذهن انسان میتواند تمامی عواطف ،احساسات و ادراکات
خود را در قالبهای زبانی بریزد و بیان کند( ».باقری)158-159 :1378 ،
در این بخش ،مجموعه تغییرات و تحوالتی که در عرصه ترکیب رخ میدهد،
موردبررسی قرار میگیرد .عرصه ترکیب ،همان مجموعه کلمات و عناصر ترکیب است که
بهصورت متوالی میآیند که این عناصر در محور همنشینی کالم ،جمالت و بندهای کاملی
هستند که بین آنها پیوند محکم لفظی و معنایی وجود دارد( .فضل)86 :1998 ،
 -1-3-2ساختهای همپایه
همپایگی با ادات همپایهساز است( .عمرانپور )121 :1384 ،بخش گستردهای از مشخصة
نحوی موجود در دعای شانزدهم ،به ساختهای همپایه اختصاص یافته و این ساختهای
مشترک عالوه بر انسجام متن دعا و برجستهنشاندادن مفاهیم موردنظر امام ،سبب توازن
نحوی گشته و بر زیبایی ادبی دعا افزوده است.
بهعنوان نمونه در ابتدای دعا ،امام مناجات خویش را با تکرار نحوی یکسان (حرف
َّ
ندا -منادا -جارومجرور -مضافالیه -فعل و فاعل) اینگونه آغاز میکنند« :الل ُه َّم یا َم ْن
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مقصود از ساختهای همپایه ،تشکیل گروههای واژگانی یا جمله از طریق ساختار
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َ ْ َ َْ ُ ُْْ ُ َ َ َ ْ َ
ْ ْ ْ َ َ
َ
کر ِإ ْح َس ِان ِه َیف َز ُع ال ُمضط ُّرون َو یا َم ْن ِل ِخیف ِت ِه َی ْن َت ِح ُب
ذ
ی
ل
ِبرحم ِت ِه یستغیث المذ ِنبون و یا من ِإ
ِ
ِ
َ
َْ ُ َ
َ
َ ْ َ
کر ِإ ْح َس ِان ِه ِ /ل ِخیف ِت ِه) متعلق به
الخ ِاطئون»؛ که جارو مجرورها و مضافالیه ِ(برحم ِت ِه ِ /إلی ِذ ِ
ْ ُ ْ
(یس َتغیث َ /یف َز ُع َ /ی ْن َت ِح ُب) هستند و بهدلیل تأکید و اهمیت معنا و هماهنگی در
فعل بعدشان
الیة آوایی بر فعلشان مقدم گشتهاند.
این یکسانبودن قالب نحوی در بند چهارم با چهار جملة پیاپی که از حرف ندا ،منادا و
ُ
سه مضافالیه ،تشکیل شده ،ادامه پیدا میکند و ساختاری زیبا به وجود میآورد« :یا أ ْن َس

َُ ّ
َ ََ َ ّ
ّ
َ
َ َْ َ ّ َ ْ ُ َ
کل ُم ْس َت ْ
کل َم ُ
ول ف ِر ٍید َو یا َعضد کل
یب و یا غوث کل مخذ
کئ
وب
کر
ج
ر
ف
یا
و
یب
ر
غ
ش
ح
و
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َْ َ
محتاج ط ِر ٍید».
ٍ
نکتة قابلتوجه در این فراز ،استفاده از اسم مصدر (أُن ْس  /فَ َرج َ /غ ْوث َ /ع ُضد) است و
امام از باب «زی ٌد َعد ٌل» 1،بهجای صفت مشبهه و اسم فاعل ،از اسم مصدر استفاده نموده
تا معنای انسگرفتن ،گشایش ،پناهبخشبودن و یار و یاور بودن خداوند را با شدت و تأکید
بیشتری بیان کنند و نشان دهند که خداوند ،اصل و منبع گشایش و پناه و یاور بندگان است.
مؤلفة دیگری که در این فراز بر توازن و انسجام دعا افزوده ،تناسب میان الفاظ از حیث
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کروب -
ساختار است؛ یعنی انتخاب هماهنگ کلمات مشتق اسم مفعول (مُ ْستَ ْو ِحش َ -م ُ

َمخْ ُذول  -مُ ْحتَاج) و صفت مشبهه ( َغرِیب  -کئِیب  -فَرِید َ -طرِید) که همگی بر ثبوت این
صفات در وجود بندگان اشاره دارد.

در فراز دیگری از دعا که امام ،گناهان و ضعفهای خود را در پیشگاه الهی
برمیشمرند ،با ذکر یک مبتدا و خبرهای متعدد ،جملة خود را گسترده میکنند و سبب
ْ َ
ْ
َ
َ َ ُ ً َ ْ َ ً َ ْ َ ْ ً َ َ ُّ
قاعدهافزایی میشوند«َ :بل أ َنا ،یا ِإل ِهی ،أکث ُر ذ ُنوبا َو أق َب ُح آثارا َو أش َن ُع أف َعال َو أشد ِفی ال َب ِاطل
َِ
َ ُّ ً َ
َْ ً
اها َو ْارت َق ًابا م ْن َأ ْن ُأ ْحصی َلک ُ
َت َه ُّو ًرا َو َأ ْض َع ُف ع ْن َد َط َ
ظا َو أ َق ُّل ل َ
یوبی أ ْو
ع
ب
ت
ان
ک
ید
ع
و
یق
ت
ک
ت
اع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َْ َ َ َ
ُ
کر ذ ُن ِوبی».
ذ
ی
ل
أق ِدر ع ِ ِ
امام با تکرار پیدرپی خبر ،آنهم بهصورت اسم و با قالب یکسان اسم تفضیل و ذکر
 .1در ادبیات عربی وقتی میخواهند بگویند کسی صفتی را بسیار دارد ،میگویند :از باب «زی ٌد عد ٌل» است و
مصدر ،صفت واقع میشود؛ یعنی زید خود عدل و عین عدل است( .ن.ک .صفایی)185/2 :1387 ،

تمییز بعد از آن ،ضمن اینکه سبب نوعی وحدت و توازن میان ساختار دعا شدهاند ،روایتگر
تأکید بر اقرار به گناه و ضعف و ناتوانی انسان در پیشگاه خداوند متعال هستند.
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 -2-3-2تکرار ضمایر
از دیگر تکرارهای نحوی که در دعای شانزدهم خودنمایی میکند ،استفاده از ضمایر
ً ْ ً َ َ َّ
ْ َ ّ
َ ْ َ َّ َ ْ َ َّ َ
یء َر ْح َمة َو ِعلما َو أ ْنت ال ِذی َج َعلت ِلکل
ش
مخاطب و متکلّم است« :أنت ال ِذی و ِسعت کل ٍ
َ ِ
َ
َ
ّ
ً َ َ َّ
ْ َ َ
َ ُْ
َ
َ
وق ِفی ِن َع ِمک َس ْهما َو أ ْنت ال ِذی َعف ُو ُه أ ْعلی ِم ْن ِعق ِاب ِه َو أ ْنت ال ِذی َت ْس َعی َر ْح َم ُت ُه أ َم َام
مخل ٍ
َ
َ
َ
َّ َ َ ْ َ ُ ُّ
َُْ
َغ َضبهَ ...و َأ َ
الد َعاءَ ...أ َنا َذا ،یا َر ّبَ ،م ْط ُر ٌ
وح َب َین یدیک ...أ َنا
ب
ه
ت
ر
م
أ
ی
ذ
ال
ک
د
ب
ع
ی،
ه
ل
إ
یا
ا،
ن
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ ِ
ِ ِ
ُّ ُ ُ ُ ُ َ ُ َ َ َّ
َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َّ َ ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ال ِذی أوقر ِت الخطایا ظهره و أنا ال ِذی أفن ِت الذنوب عمره ،و أنا ال ِذی ِبجه ِل ِه عصاک.»...
ساختار زبانی و خطابی دعا و موضوع آن که در واقع ،مناجات امام با خداوند و طلب
«أنتَ ،
ت» را در دعا به
ت» و «أنا ،یُ ،
کَ ،
آمرزش و بخشش گناهان است ،تکرار ضمایر َ
«أنت الّذی» در مقابل «أنا الّذی» ،بیانگر تأکید و اتصال شدید میان
همراه داشته است و تکرار َ

امام و خداوند است و امام جهت ایضاح و تقریر و تل ّذذ از سخنگفتن با خداوند متعال
و تأکید بر این مضمون که همهچیز از آن خداوند است ،از این ضمایر استفاده کردهاند.
 -3-3-2تکرار منادا
از دیگر ابزارهای نحوی که نقش بارزی در ایجاد توازن و قاعدهافزایی در ساختار دعای

جهت جلبتوجه خداوند و طلب مهربانی و رحمت او ،از ساختار منادا استفاده کنند و
خداوند را موردندا قرار دهند .تکرار این ساختار در سراسر دعا عالوه بر اینکه سبب موسیقی
زیبا و توازن شده ،از شوق و اشتیاق و رابطة عمیق میان امام و خداوند حکایت دارد.
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شانزدهم دارد و توجه خواننده را به خود جلب میکند ،تکرار منادا با قالبهای ندایی مختلف
َ ْ َ
َّ ُ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ُ ْ ُ َ
کر ِإ ْح َس ِان ِه
ذ
ی
ل
إ
ن
م
یا
/
ون
(اللّه ّم  /یا َمن  /یا الهی) است« :اللهم یا من ِبرحم ِت ِه یستغیث المذ ِنب
ِ
ِ
َ ِ
ُ
ّ
َ
ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُّ َ
ون َو یا َم ْن لخ َیفتهَّ / ...الل ُه َّم َو َهذه َر َق َبتی َق ْد َأ َر َّق ْت َها الذ ُن ُ
وب  /إلهی ل ُت َخ ْ
یب َم ْن
یفزع المضطر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ ْ ََ
َ
َ
ُ
ْ
ً َ
َ
َ ََ ْ ُ
َ ُ
یجد ُم ْع ِطیا غ َیرک  /یا ِإل ِهی فلک ال َح ْمد / ...ف َم ْن أ ْج َهل ِم ِّنی ،یا ِإل ِهیِ ،ب ُرش ِد ِه /...بل أنا یا
ل ِ
َ
َ َْ َ ُ َ
َ
َ ُ ً
ِإل ِهی ،أکث ُر ذ ُنوبا / ...یا ِإل ِهی لو بکیت ِإلیک.»...
از آنجایی که امام با پروردگار خویش به راز و نیاز میپردازند ،طبیعی است که

نتیجهگیری
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با بررسی صورتگرایانه دعای شانزدهم صحیفة سجادیه ،روشن شد که امام سجاد

در این دعا عالوه بر معنا و محتوای دعا ،به صورت و فرم دعا نیز توجه داشته و مناجات خود
را در بهترین قالب عرضه کردهاند.
بارزترین شاخصههای صورتگرایانة موردتوجه امام سجاد در دعای شانزدهم
ت است از :بهرهمندی از انواع هماهنگی و توازن در سطوح آوایی ،واژگانی و نحوی
عبار 
که در رویکرد صورتگرایی ،زیرمجموعة قاعدهافزایی به شمار میرود و این امر سبب
شده تا دعای مذکور با برجستگی بیشتر و بارزتری بر خواننده نمایان شود .این شاخصهها در
بخشهای مختلف و به شکلهای زیر در این دعا نمود یافته است:
 -1در بخش آوایی ،امام با بهکارگیری ابزارهای نظمآفرینی چون تکرار صامتها و
مصوتها و انواع سجع ،دعای خویش را آهنگین و متوازن ساخته و با آواهایی که هماهنگ
با درونمایة مناجات هستند ،مفاهیم مدنظرشان را بهخوبی بیان کردهاند.
 -2در سطح واژگانی ،امام با علم به تفاوتهای ظریف معنایی میان واژگان و گزینش
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بهترین واژه و با بهکاربردن کلمات باهمآیند ،بهصورت مراعات نظیر و تضاد ،میزان ادبیت و
انسجام دعا را باال برده و بر گیرایی و اثرگذاری کالمشان افزودهاند.
 -3از منظر نحوی نیز ایشان ،کاربرد فراوان ساختهای همپایه که اغلب از یک مقولة
نحوی هستند و بهوسیلة حرف عطف واو ،به یکدیگر عطف شدهاند و کاربرد فراوان ضمایر
مخاطب و متکلم و تکرار منادا در قالبهای مختلف ،سبب برقراری نظم و توازن در فرازهای
دعا گشته و زمینه را برای جلبتوجه بیشتر مخاطب فراهم ساختهاند.
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