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قَلِب القُلُوب و االبصار یام 
دبرَ اللیلِ و النهار یا م 

حول الحول و اال حوالیا م 
ل حالَنا الی احسن الحال وح 

 پیشینه و چارچوب نظري بحث
کالمـی، شـفاهی و   ) communicative situation(هاي ارتباط مدار نون دربارة موقعیتکتا 

یکـی از اولـین الگوهـا را        . مکتوب، الگوهاي نظري گوناگون طرح پردازي و ارایه شـده اسـت           
در این الگو، فرستنده، اندیشۀ ذهنـی خـود   . اده استارایه د) F. Saussaur(فردیناند دو سوسور 

کند و او هم به همـین ترتیـب، اصـوات دریـافتی از          را از طریق اصوات براي گیرنده ارسال می       
اما این ارتبـاط بـر ایـن    . کندهاي ذهنی تبدیل کرده و با او ارتباط برقرار می         فرستنده را به نشانه   

در اینجـا   . راننـد  به یک زبان سخن می     - هر دو  -ندهپیش فرض استوار است که فرستنده و گیر       
اول، اگر دو سوي ارتباط به یـک زبـان سـخن نراننـد، یعنـی رمزگـان                  . آیددو پرسش پیش می   

)code (                ،مشترکی میان آن دو نباشد، آن وقت الگوي ارتباطی به چه صورت خواهـد بـود؟ دوم
 در حالـت  -هم کنشی میان دو انسان    این الگو همانند دیگر الگوها که ذکرشان خواهد رفت، بر           

این الگوها چگونه خواهند بـود آن هـم وقتـی کـه یکـی از دو طـرف،                 . کند داللت می  -آرمانی
 باشد؟ سایر الگوها به پرسش اول به طرق گوناگون          - در اینجا خداوند   -موجودي مافوق بشري  

 دلیل که این الگوها فرایند      شاید بدین . انداند، اما پرسش دوم را بدون پاسخ رها کرده        پاسخ داده 
  دهند و براي هـم کنشـی بـا وجـودي ابـدي و ازلـی بایـد        هم کنشی در جامعه بشري نشان می     

 بـا افـزودن مؤلفـۀ مجـراي         - مهنـدس آمریکـایی    -)Shannon(شـانون   . اي دیگر اندیشید  چاره
 رونـد هـم     نخواهد بود و همین امر نیز بـر       ) noise(که خالی از سر و صدا       ) channel(ارتباطی  
/ و سـتانده ) input(ورودي / گذارد، و نیز تغییر واژگان فرستنده و گیرنده به داده        ثیر می أکنشی ت 

 :تر کردالگوي سوسور را کامل) output(خروجی 
 
 
 
 

 الگوي شانون) 1
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با افزدن مولفۀ رمزگان، ) Moles(مولز . ندپاسخ مانده   اما دو پرسش پیش گفته همچنان بی      
براي آن که روند هم کنشـی بـا موفقیـت دنبـال شـود، دو           :  پرسش اول پاسخ داد    تا حدودي به  

 :سوي هم کنشی، نیاز به دست کم مجموعۀ رمزگان مشترك میان خودند

 
 
 
 
 

 الگوي مولز) 2

، الگوهاي )functions(آلمانی بود که با افزودن مولفۀ کارکردها ) K. Bühler(کارل بوهلر 
 واژة  –) Organun (اُرگانوننظر بوهلر، زبان ابزار یا به تعبیر خود او،          از  . پیشین را کامل تر کرد    

بـوهلر،  . جوینـد  است  که انسان در مراودات خود بدان توسـل مـی  -یونانی براي وسیله و ابزار    
و ترغیبـی   ) expression(، بیـانی    )representation(بازنمـایی   : داندزبان را واجد سه کارکرد می     

)appeal .(  دام کارکرد مناسب کدام موقعیت ارتباطی است، بسته به این است که کـدام         این که ک
 . مؤلفۀ ارتباطی، وجه غالب دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الگوي بوهلر) 3
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کارکردهاي زبان  . فرستنده، گیرنده و زمینۀ پیام ارتباطی     : الگوي بوهلر سه جزء اصلی دارد     
اگـر  . ارتبـاطی، وجـه غالـب باشـد       وابسته به این است که کدام یک از این سه جـزء موقعیـت               

فرستنده مرکز توجه باشد، زبان کارکرد بیـانی دارد؛ اگـر گیرنـده کـانون توجـه باشـد، کـارکرد         
اند که میان   دایرة وسط، اصواتی  . یابدترغیبی و اگر زمینه مد نظر باشد، زبان کارکرد بازنمایی می          

ره قـرار گرفتـه و اضـالعش از         مثلثی کـه در میـان دایـ       . شونددو سوي هم کنشی رد و بدل می       
فضـاي  . فضاي داخلی دایره بیرون رفته است، نشانۀ زبانی است که با دایره نیز همپوشـانی دارد           

فرسـتنده و  : نـام دارد ) abstractive relevance(» تناسب تجریدي«مشترك میان دایره و مثلث، 
 همۀ اطالعات را ندهنـد و       توانند بدون آن که در فرایند هم کنشی خللی ایجاد شود،          گیرنده می 

» گســترة پــیش ادراکــی«فضــاي بیرونــی مثلــث و دایــره، . هــا اســتفاده کننــداز جملــه پــرکن
)apperceptive enlargement (توانند اصـواتی را کـه بـه سـبب سـر و      هر دو سو می: نام دارد

نیـز بـه    الگوي بوهلر   . اند، پیش خود حدس بزنند    صداي ایجاد شده در مجراي ارتباطی، نشنیده      
رومـن  الگـوي   . دهد اما پرسش دوم همچنان بـی پاسـخ اسـت          طریقی به پرسش اول پاسخ می     

هم که شاید شکل تکامل یافتۀ الگوهاي پیشین اسـت، جـوابی بـراي    ) R. Jacobson(یاکوبسن 
فرسـتنده  «: کنـد یاکوبسن الگوي خود را در یک جمله خالصـه مـی          . دهدپرسش دوم ارایه نمی   

 .1»فرستدنده میپیامی را براي گیر
  موضوع

  پیام
  فرستنده
  گیرنده

  ارتباطی  مجراي
  رمزگان

و از روي (هاي ارتبـاطی کالمـی   کند که این الگوي کلی، در تمام کنش    کید می أیاکوبسن ت 
اي اي دارد؛ زمینـه    بحث او این است که ارسال پیام نیاز به زمینـه           .مصداق دارد ) مسامحه، دعاها 

این که بتوان آن را در قالب کالم بیـان کـرد تـا مخاطـب بتوانـد آن را بـه             که یا کالمی است یا      
وانگهی، به یک رمز نیز نیاز است، یعنی به نظامی از هنجارها و قواعد که یا بـه                  . روشنی دریابد 

                                                           
-www.uni-kassel.de/fb8/misc/lfb/html/text/6: ك بـه  . براي مطالعـۀ بـیش تـر دربـارة ایـن پـنج الگـو ر                -1

4frame.html 
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سرانجام این که، پیـام  . تمام و کمال و یا دست کم جزئی، میان گوینده و مخاطب مشترك است    
 نیاز دارد؛ مجراي فیزیکی و پیوندي روانی میان فرستنده و گیرنده که بـه               به مجراي ارتباطی نیز   

 دهـد میـان خـود ارتبـاطی کالمـی برقـرار کننـد و آن را ادامـه دهنـد                    هر دو آنـان امکـان مـی       
 :زندیاکوبسن الگوي ارتباطی خود را به شش نقش زبان، پیوند می). 72-73،یاکوبسن(

  ارجاعی
  شعري

  ترغیبی                  همدلی                      عاطفی
  فرازبانی

توان بـه  معتقد است که شش نقش یاکوبسن را می) Merilai, 2005(با این حال، مریالیی 
عاطفی، ارجاعی و ترغیبـی در نقـش ارجـاعی؛ شـعري، همـدلی و            : دو نقش اصلی فرو کاست    

 . ارجاعی یا شعري-فرازبانی در نقش خود
 

 Referential and poetic functions         )خود ارجاعینقش هاي ارجاعی و (
 

referential 
mimetic 

 
 lyric epic dramatic 
 

 
REFERENTIAL 

 
 CONATIVE POETIC EMOTIVE 

PHATIC 
METALINGUAL 

 
self-referential 

poetic 

 لگوي مریالییا) 4
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آیـا زبـان    . نی زبان متصور نیست   همان گونه که پیداست این الگو نیز جایی براي نقش دی          
     ارجاعی؟ به نظر مـی آیـد زبـان دیـن، هـر دو نقـش را ایفـا               -دین، نقش ارجاعی دارد یا خود     

هاي محتمل زیر دربارة رابطۀ این الگوها و و         حال با توجه به الگوهاي ارتباطی، پرسش      . کندمی
 :آیدموقعیت ارتباطی گفتمان دین شناختی پیش می

لگوها در همۀ موقعیت هاي ارتباطی و از جمله موقعیت ارتبـاط دینـی کـه در       آیا این ا  ) 1
 یک سوي آن، وجودي ابدي و ازلی است، کارایی دارند؟

اگر جواب منفی است، آیا باید الگوهاي پیش گفته را بسته به موقعیـت دیـن شـناختی      ) 2
 تغییر داد، حک و اصالح کرد و الگویی تازه پیشنهاد داد؟

آیا صرف کم یا زیاد کردن چند مؤلفه، می تواند پیچیدگی و دشواري موقعیت ارتبـاط                ) 3
 دینی را برطرف کند؟

آیا در الگوي ارتباط دینی پیشنهادي، یک کـارکرد غالـب اسـت، چنـان کـه یاکوبسـن                  ) 4
 اند؟معتقد است، یا جملگی کارکردها در کنار هم بایسته

 یا خود ارجاعی؟آیا زبان دین، نقش ارجاعی دارد ) 5
آیا فقط نقش جملگی این کارکردها در حد جمالت و عبـارات زبـانی مطـرح اسـت،                  ) 6

شود؟ یا این که چگونگیِ کـارکردِ جمـالت و   کید میأچنانکه در کاربرد شناسی زبان بر آن ها ت    
مـتن  / تر از جملـه، چنـان کـه در گفتمـان          عباراتِ موقعیت ارتباط دینی در واحدِ معنادارِ بزرگ       

 شوند؟مطرح می
شـناختی خـاص    هاي سبک آیا این عباراتِ به هم پیوستۀ معنادارِ در سطح متن، ویژگی          ) 7

 خود را دارند؟
همان گونه که پیداست در الگوهاي پیش گفته، جایی براي هم کنشی میان انسـان و خـدا                  

 پیش گفتـه    گذاریم، الگوهاي در واقع، وقتی به گسترة دین و گفتمان دینی پا می          . متصور نیست 
کنند و صرف کم و زیاد کردن و جا به جایی چنـد             نقاط ضعف خود را بیش از پیش آشکار می        

، گرچه اندکی از پیچیدگی الگـوي ارتبـاط         )الگوي مریالیی (مؤلفه و پیشنهاد یک الگوي جدید       
 بنابراین، با توجه به ماهیـت زبـان دیـن کـه در    . کاهد، کار چندانی از پیش نخواهد برد دینی می 

کنـد، آنچـه در موقعیـت ارتبـاط دینـی      اساس براي هم کنشی و مراوده بـا انسـان حرکـت مـی      
ضرورت دارد، این است که به کمک نحو، معناشناسی و کاربردشناسـی زبـان، زمینـۀ ورود بـه                   

شـناختی بـه   تر متون دینو از آن مهم)  theological discourse analysis(تحلیل گفتمان دینی 
 .این نوشته امیدوار است تا باب این بحث را بگشاید. ی، فراهم شودمنزلۀ آثار ادب
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 دعاي سال نو در الگوي یاکوبسن
 نیایشـگر، پیـامی را در قالـب دعـا بـراي      - طبـق الگـوي یاکوبسـن   -در دعاي سال نو نیز 

این دعا در زمینۀ سال نو که سرآغاز دگرگونی و زایـش            . کندخداوند در مقام گیرنده ارسال می     
توان در دعاي سال نو به      هاي شش گانۀ باال را نیز می      نقش. گیرد زمین است، صورت می    دوباره

 .ارتباطی؛ عاطفی؛ هنري و اندیشگانی: چهار نقش فرو کاست
بشر نیاز به برقراري ارتباط با همنوع و خالق خود دارد و زبان در قالب               : نقش ارتباطی ) 1

یابد اي جدید مییل سال، فرد خود را در آغاز مرحله    هنگام تحو . کنددعا این نیاز را برآورده می     
 .ندکو از طریق این دعا با خداي خویش راز و نیاز می

  فرد با زمزمۀ این دعا، احسـاس فـردي خـود را در ابتـداي سـال بـازگو                   : نقش عاطفی ) 2
مـۀ  بسیاري از افراد که در هنگام تحویل سال احساس نگرانی و اضطراب دارند، بـا زمز       . کندمی

خواهد تا سال نو، سالی سرشار از خیر و   دعا، راه پیش روي خود را در نظر آورده و از خدا می            
ه قادر به ایجاد تغییر در طبیعت کدر واقع، نیایشگر در آغاز سال نو خالق هستی را        . خوبی باشد 

 .خواندو احوال بندگان است، فرا می
موسـیقی  .  دل خود جاي داده اسـت      این دعا زینت و زیبایی خاصی را در       : نقش هنري ) 3

اجزاي این دعا طوري آهنگین و مـنظم        . ثیرگذار است أدرونی و موسیقی لفظی این دعا، بسیار ت       
سـواد نیـز   شود و حتی افراد عـامی و بـی       ه به راحتی به ذهن سپرده می      کاند  نار هم قرار گرفته   ک

 .واهیم آمددر زیر به این نقش باز خ. نندکقادرند آن را به درستی ادا می
انسان لحظـاتی غـرق در اندیشـه و         . این دعا بار معنایی بسیاري دارد     : نقش اندیشگانی ) 4

ه کـ خـدایی   . نـد کافشود و به خلقت و طبیعت جهان هستی نظر می         ر در معناي این دعا می     کتف
ها و حاالت بنـدگان     آورد، سال سازد، شب و روز را پدید می      ضمیر و نگاه آدمی را دگرگون می      

 .سازد متحول میرا

 نوروز و دعاي سال نو از ایران کهن تا عصر حاضر: مقدمه
دارنـد و     نوروز نخستین روز از نخستین ماه خورشیدي است که ایرانیان آن را گرامی مـی              

  پادشـاه پیشـدادي    -»جمشـید «هـا     نویسان و صاحبان فرهنگ     تر تاریخ  بیش آیینی است کهن که   
 معتقـد اسـت   ) 1384در حبیـب الـه،       (محمد میرشـکرایی  اما  . ننددا  گذار آن می     را پایه  -ایرانیان

 :نیست سرزمینی و قومی ، نوروزۀریش
.. . جشنی است برخاسته از فالت ایران و به هیچ قوم و مذهب معینی بستگی ندارد         ،نوروز
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. تکنند که نوروز یک جشن زردشتی اسـت، در حـالی کـه اصـالً چنـین نیسـ                    برخی گمان می  
 و اسـالم نیـز بـر آن    انـد   جشن ملی پذیرفتهمثابۀ نوروز را به  ، مذاهب ۀنند بقی زردشتیان نیز هما  

 . یید زده استأمهر ت
، آغاز فروردین  که   کند  نقل می ) ع ( از امام صادق   والعالم   السماء در   )همان (عالمه مجلسی 

 . و داد و سـتد     ... کسب دانش  ،برآورده شدن آرزوها  ،  ها  اي است براي طلب حاجت      روز فرخنده 
نوروز در روایات شیعه و در کتـاب التـاج جـاحظ            « در پژوهشی با عنوان      )همان (نادر کریمیان 

 تهـذیب االحکـام   شـیخ صـدوق و       من الیحضره الفقیه  ،   شیخ کلینی  ِافیکهاي       از کتاب  ،»بصري
کند که در آنها به صراحت از    نقل می   روایت هایی  - شیعه ۀ سه کتاب از کتب اربع     -طوسیشیخ  

ـ ) ع(امـام صـادق      روایتـی از     الجنان   مفاتیح  در )686 (شیخ عباس قمی  . ده است نوروز یاد ش   ه ب
زاد نقل و در حاشیه به دعـاي آغـاز سـال از کتـاب      اعمال عید نوروز ة دربار »یسنَ خُ  علی بن م«

 تحریـر  ۀ نـوروز بـه رشـت   ةهایی کـه دربـار   در تمام پژوهش .کند عالمه مجلسی اشاره می المعاد
ها نیز اختصاصاً      برخی پژوهش  ؛استاشاره شده    اسالمی   ة نوروز در دور   وم است، به تدا   درآمده

جشن «  بهها این پژوهشاز میان ) 1379(کریمیان و عسگري    اند که     این موضوع را بررسی کرده    
 اصـغر  »هاي ایرانی اسالم و سنت«،  اثر سعید نفیسی»منوروز در اسال« و   »منوروز در تاریخ اسال   

 حسـین  »نـوروز بعـد از اسـالم   « ابراهیم شکورزاده؛ »نهاي اسالمی آ صیغهعید نوروز و   «دادبه؛  
نادر . می کنند اثر محمد محمدي اشتهاردي اشاره  »منوروز از دیدگاه اسال   « زاده ایرانشهر و    کاظم

  اسـت  شـده    صفویه نیز خوانده می    ة پیش از دور   ،دعاي سال نو  که   معتقد است    )همان (کریمیان
اند  نکردهپیش از این دوران هیچ اشارهتا  قرائت این دعا ذهبیو مأخذ م منابعبه ا ام: 

اي به دعـاي تحویـل         هیچ اشاره   خنیس وارد شده،    بن  در روایتی که در باب نوروز از معلی       
 یک سلسله آداب و سنن و انجام چهـار رکعـت نمـاز توصـیه شـده                  ،سال نشده و به جاي دعا     

 شـیخ  مصـباح المتهجـد  طاووس و  ابن  سید عمال  اقبال اال هاي مشهور ادعیه همچون       کتاب. است
دهد چه در منابع اهل سنت  نشان میامر  و این کرده انداي به دعاي تحویل سال ن         اشاره ،وسیط

امـا مجلسـی در     .  براي آن موجود نیسـت     ي سند روایی مورد اعتماد    ،  و چه در منابع اهل تشیع     
کـه در    انـد    کتب غیر مشهوره روایت کرده     کند که در     این دعا گزارش می    بارة در زادالمعادکتاب  

القلوب واالبصار یا مدبر اللیل والنهـار یـا            یا مقلب   :وقت تحویل سال این دعا را بسیار بخوانید       
بنابراین با توجه بـه ایـن گـزارش دعـاي     . محول الحول و االحوال حول حالنا الی احسن الحال    

 .تحویل سال در دوره صفویه مرسوم و معمول بوده است
اي جـامع از سـیر شـکل    ، تاریخچـه »نوروز در فرهنگ شیعه  «در) 1376(رسول جعفریان   
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به ) ع(گیري و تکوین آیین نوروز، از عصر کهن تا زمان کنونی، ارائه داده و حدیث امام صادق            
در هـر  . معلی بن خُنَیس را دربارة اعمال نوروز در چندین جاي نوشتۀ خود شاهد آورده اسـت       

چگونه بوده و کدام   یا پس از آن      صفویه   ةکه دعاي تحویل سال تا پیش از دور        این   سواي ،حال
ذکر کرده یا نکرده است، به نظر می آید که این گونـه ادعیـه       این دعا حدیثی    دینی دربارة   مأخذ  

 . بسیار داردی بررسيهاي ساختاري و زبان شناختی جااز نظر ویژگی

 رسیبحث و بر: دعاي سال نو به منزلۀ اثري ادبی

 پیشینۀ بحث) الف
، آن گونه که باید و شاید به منزلۀ آثار ادبی           اً و ادعیۀ اسالمی خصوص    اًتا کنون دعاها عموم   

هـا و تفاسـیر عرفـانی، اخالقـی و     این حرف، به معناي نادیده انگاشـتن شـرح     . اندبررسی نشده 
سجادیه نیست، چه گاهی ادبی به نگارش درآمده دربارة ادعیه اسالمی، به ویژه دعاهاي صحیفۀ         

 »تحلیـل زبـان دعـا      «:از آن جملـه اسـت     . در برخی موارد، آثاري درخور نیز پدید آمـده اسـت          
 صحیفه در ویژه را به  هاي آن ویژگی و تحلیل را دعا زبان که حقیقت ) 1384 سلمان پور، الف  (

میرقـادري،   (» سـجادیه ۀو صـحیف ) ع(ادبیـات سـخنان امـام سـجاد     «مرور کرده است؛   سجادیه
. کنـد بررسـی مـی    صـحیفه  را در ) ع (سـجاد  هـاي امـام   ادبی و هنـري نیـایش      جنبهکه  ) 1384

) ع(که تالش حضرت سـجاد    ) 1384 پور، ب سلمان (»با زبان دعا  ) ع(سازي امام سجاد     فرهنگ«
  را در فرهنگ سازي با زبان دعا در گسترة دعا، تعلـیم و تربیـت، تبلیـغ و سـتیز سیاسـی نشـان         

هـاي  بـازي  نظریـه  در پرتـو     هکـ ) 1384برومر   (»شکوفایی ایمان و باور به خدا      ،دعا«دهد و   می
     کـرده و نشـان   ابراهیمی تحلیـل  ادیان در را معناي دعا ویتگنشتاین به منزلۀ صور زیستن، زبانی

 درسـت   .آیـد بـه شـمار مـی      خدا بهتر  چگونه دعا راهی براي شناخت      این ادیان،  در هک دهدمی
 هنـوز  امـا اند، هاي پیدا و پنهان دعاها را بررسی کرده  اي، جنبه  یک به گونه   است که این آثار هر    

 رویکردهاي زبـان  اًآن گونه که آثار ادبی از دیدگاه رویکردهاي نوین نظریه و نقد ادبی خصوص        
صـحیفۀ   بـه ویـژه ادعیـه و از جملـه            -اند، متون اسـالمی   شناختی بررسی شده  شناختی و سبک  

البته در ایـن میـان چنـد اسـتثناء          . اندادانه و زبان شناختی قرار نگرفته      مورد بررسی نق   -سجادیه
کاربرد شناسی ادوات تکریم در گفتمان دینـی فارسـی          «در  ) 2003(فخر روحانی   . شوددیده می 

شـناختی، شـناخت    هـاي زبـان   ، سعی کرده است با به کار بستن اصول تجزیه و تحلیـل            »معاصر
   بـه نظـر   . یا زبان بنیادِ زبان دین یا متـون دینـی ارائـه دهـد          / تري از سازوکارهاي درونی و    دقیق
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 زبان متـون  )pragmatics(هاي کاربردشناسی آید محور اصلی این رساله حول و حوش جنبه   می
 و  2005(فخـر روحـانی در دو مقالـۀ دیگـر خـود             . چرخد ادوات تکریم، می   اًدینی و اختصاص  

. گیـرد تر پی مـی تر و جامع   در گفتمان دینی جزیی    بحث کاربرد شناسی ادوات تکریم را     ) 2007
شناسـی  ها از جمله گفتمان کاوي و سـبک       البته نیاز است تا در تحلیل متون دینی، به سایر جنبه          

به دیگر سخن، آنچه در تحلیل متون دینی بطور عموم و متون اسالمی از جملـه        . نیز توجه شود  
شود، بررسی این متـون بـه   جایش خالی احساس می . ..ها و ها، زیارت نامه  قرآن، ادعیه، مناجات  

هاي نحوي، معنایی و کـاربرد شـناختی و         یعنی فراتر رفتن از جنبه    .  ادبی است  -منزلۀ آثار دینی  
) text(شناسی که در سطحِ واحدِ معنادارِ باالتر از جمله، یعنی متن            نیل به گفتمان کاوي و سبک     

مـتن  / تن به متون دینی و اسـالمی بـه منزلـۀ گفتمـان            این نوشته، آغازگاه پرداخ   . شودمطرح می 
خواهد از پس این مهم برآید، بلکه تالش کرده تا یکی           البته، این نوشتار ادعا ندارد که می      . است

هـاي کهـن ایرانـی یعنـی         با یکی از آیـین     اًنهایت پرمایۀ ادبی را که اتفاق     از دعاهاي کوتاه اما بی    
همخـوانی و  .  به منزلۀ اثري ادبـی از نزدیـک بررسـی کنـد            نوروز باستان همراه و همسفر شده،     

همرایی این دعا با جشن کهن نوروز، نه فقط پیوند میمون دو فرهنگ ایـران و اسـالم را نشـان                
درآمده است که زمزمۀ ) cult prayer(دهد، بلکه در فرهنگ ایرانی به صورت یک کیش دعا می

 .ادآورد نوروز، زایش و زندگی تازه استآن براي هر ایرانی در همه جا و همه مکان، ی

 تعریف و انواع: دعا) ب
معادل این واژه در    . دعا و جمع آن ادعیه، در لغت به معناي خواستن حاجت از خدا است             

نیایش، دعا، تسبیح   ) 1: ، ذیل این واژه آمده است     فرهنگ هزاره در  . ، است prayerزبان انگلیسی   
در ). 1314ص (آرزو، نیـاز، حاجـت   ) 4 التمـاس، خـواهش     استغاثه، تمنّـا،  ) 3نماز؛ عبادت   ) 2

، که سـید حسـین نصـر از         )2003 (گلچینی از معارف شیعه   دومین جلد از مجموعۀ سه جلدي       
آن را  به انگلیسی ترجمه ) W. Chittick(آوري کرده و ویلیام چیتیک آثار عالمه طباطبایی جمع

؛ دعـا  )canonical prayer (ة صـال : بـه چهـار گونـۀ اصـلی تقسـیم شـده اسـت       prayerکـرده،  
)supplication(   ؛ وِرد)litany (   و ذکر)invocation .(نماز، انجام مجموعه اعمالی خاص     / ةصال

روز است؛ اما، دعا و به ویژه اوراد و اذکار محـدود بـه زمـانی خـاص                  در اوقاتی معین از شبانه    
ند برخـی ادعیـه و اذکـار در         ها توسل جست، هرچ   توان بدان نیستند و همه وقت و همه جا می       

توان به انواع گوناگونی تقسـیم کـرد      خود ادعیه را نیز می    . روندهایی ویژه نیز به کار می     مناسبت
هایی ادعیه، نیایش «اما آنچه گفتنی است این است که        . طلبدها مجالی دیگر می   که پرداختن بدان  
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       بـه زبـان عربـی قرائـت     هـا معمـوالً  از آنجـا کـه ایـن دعا   : اند که یک قدر مشترك دارند آزادانه
در فرهنـگ   ). 92همان،  (» کنندشوند، حال و هوا و فضاي قرآنی را به ذهن دعاگو متبادر می            می

 : آمده استsupplicationذیل واژة ویکی پیدیا الکترونیکی 
Supplication (also known as petitioning) is the most common form of prayer, 

wherein a person asks a supernatural deity to provide something, either for the 

person who is praying or for someone else on whose behalf a prayer of supplication 

is being made. 

 Encyclopedia of (دانشـنامۀ زبـان و زبـان شناسـی      در (J. Sawyer)سـایر  . آ. ف. جی

Language and Linguistics) (1994 ( ذیل واژةprayerنویسد می: 
کنند، بخشی به دلیـل بـاال       هاي زبانی استفاده می   هاي خاص یا گونه   در دعا معموأل از زبان    

کید بر اسـتمرار آنچـه      أبردن آگاهی مردم از قداست آن لحظه و زمان خاص و بخشی به دلیل ت              
 ).همان(آنان در حال انجام آنند 

هاي زبانی دعاها به نحوي است که مـی تـوان آنهـا را گونـه اي از هنـر       ویژگیبه هر رو،    
 .کالمی لحاظ کرد و به منزلۀ آثاري ادبی مورد مداقه قرار داد

 هنر کالمی: دعا) ج
 لحاظ شـده اسـت کـه بـه طـرزي      verbal art)( هنر کالمى در این نوشته، اثر ادبی، نوعی

شناختی اسـت  در این تعریف که به طور عمده زبان      . شودمیساخته  ثیرگذار از اجزاي زبانی بر    أت
و ) 1380ي صـفو به نقل از  (هاي سوسور دارد و دیگران از جمله لیچ         و ریشه در آراء و اندیشه     

اند، زبان ادبـی از     آن را شرح و تبیین کرده     ) 1371:141 در لطفی پور ساعدي،    1975(ویدوسون  
» آوایی، دستوري و معنـایی     «-ايبا الگوهاي ویژه  بى  که اثر اد   چراشود،  زبان متعارف متمایز می   

تـا  گیرد  ثیرگذار به خدمت می   أمتعارف را به طرزي جذاب و ت      کالم  که در اختیار دارد،     ) همان(
ســازي برجســته   از الگوهــاي ویــژة ویدوســون، بــه )33 صــفوي(. بــر خواننــده اثــر بگــذارد

)foregrounding ( آن گـاه صـفوي   . کنـد زبان ادبی مبـدل مـی  کند که زبان خودکار را به      یاد می
قاعده افزایی  . بردسازي، یعنی قاعده افزایی و قاعده کاهی نام می        برجستهازدو گونۀ   ) 36همان  (

کند و دخالتی در معنا ندارد، و چیزي جز شکلی موسـیقیایی از زبـان             که بر برونۀ زبان عمل می     
بـراي  ). 36-37همـان   ( ابزار شعرآفرینی    خودکار نیست، ابزار نظم آفرینی است و قاعده کاهی،        

افزایـی اسـت، امـا ایـن     قاعده      نوعی » قلوب«و » مقلب« ب در -ل-نمونه، تکرار حروف ق  
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قاعده افزایی از حد موسیقی ظاهري حروف فراتر رفته و معناي تغییـر و دگرگـونی را نبـز بـه                     
اي نقش شعري زبان دانست کـه    هتوان از جمله ویژگی   سازي را می  برجسته. کندذهن متبادر می  

تر گفتیم، اهمیت نقش شعري به ایـن     البته، همان گونه که پیش    . یاکوبسن بدان اشاره کرده است    
هـایی کـه منشـاء الهـی        بانز دست کم در     -ها، از جمله نقش ارجاعی    معنا نیست که سایر نقش    

بـراي  . ثیرندأت بی- یا روي صحبت با منشایی الهی است مثل زبان ادعیه          ،دارند مثل کتب مقدس   
هـاي آن در جهـان      ه زبانی الهی است، نقش ارجاعی نیـز دارد کـه مصـداق            کنمونه، زبان قرآن    

هـاي   در سـوره    خصوصاً –هااما همین زبان در برخی قسمت     . بیرون، محسوس و ملموس است    
زبـانی اسـت   : شـود  زبانی ادبی نیز در معناي گستردة آن در نظر گرفتـه مـی      -ی و سوگنددار  کم

ها به طرزي منسـجم بـه هـم تافتـه،           خیال و آرایه   هنجارگریز؛ متفاوت با زبان متعارف؛ و صور      
زبان ادعیه و از جمله دعاي      . ه جنبۀ تعلیمی نیز دارد    کبرانگیزاننده و بیانگر احساس در خواننده       

کید بر نقـش شـعري ایـن دعـا، بـه معنـاي           أبه دیگر سخن، ت   . سال نو نیز همین ویژگی را دارد      
ها نیست، چـه انقـالب در قلـب و          یده گرفتن یا مصداق نداشتن نقش ارجاعی یا سایر نقش         ناد

 - دست کم از جانـب نیایشـگر   –چشم و اداره شدن روز و شب یا تغییر در احواالت، به خوبی            
هـاي  المـی و از نقـش     کهاي هنر    از ویژگی  دعاي سال نو  در  . تواند محسوس و مشهود شود    می

اي بدیع و خالقانـه اسـتفاده شـده اسـت و            اند، به گونه  در هم تنیده شده   زبان که به طرزي زیبا      
شنونده مسـحور و شـیفتۀ هـارمونی میـان          / همین امر، سبب شده است تا ذهن و جان خواننده         

هاي زبانی دعاي سـال نـو را بـه شـرح     توان برخی ویژگیدر کل، می. صوت و معناي دعا شود  
 :زیر فهرست کرد

اسـت، زبـانی   ) informative(ان روزمره کـه اطـالع دهنـدة صـرف      زبان دعا بر خالف زب    
 .است که هم بیان کننده و هم برانگیزانندة احساس در گوینده است) expressive(عاطفی 

زبان دعا بـرخالف زبـان متعـارف، زبـانی مـوجز و فشـرده اسـت و اندیشـه را تـوأم بـا                      
 .کنداحساسات و با عباراتی کوتاه و فشرده بیان می

 .شودن دعا، بواسطۀ قاعده افزایی و قاعده کاهی است که برجسته میزبا
اسـت   ) multifunctional(و چند منظـوره  ) multilayered language(زبان دعا، چند الیه 

 ).به نقش هاي زبانی دعا در باال. ك.ر(
و همچـون زبـان ادبـی، داراي    )  denotative(زبان دعا هماننـد زبـان متعـارف، قاموسـی          

 .است) connotative(هاي ضمنی لتدال
است که از عمده تصاویر     ) imagistic(زبان به کار رفته در دعاي سال نو، زبانی تصویري           
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 .ثیر بر مخاطب نهایت بهره را برده استأثر و تأدیداري، شنیداري و حرکتی براي ایجاد ت
هـا، بـا    پـاره گفتـه   زبان دعا، زبانی موزون و آهنگین است و تکرار اوزان و ایقـاع پایـانی                

 .موتیف دگرگشت اسطوره اي و کهن الگویی فصل ها و روزگار، همخوانی و مناسبت دارد
هاي صرف فراتـر رفتـه و در سـطح مـتن و گفتمـان،      هاي زبان دعا از حد جمله     پاره گفته 

سواي انسجام و پیوستگی، کارکردهاي روانی و اجتماعی نیز دارد و سبب شده کـه ایرانیـان بـا                 
ایـن نوشـتار   . ۀ این دعا در آغاز سال نو به نوعی وحدت در عین کثرت نیـز دسـت یابنـد              زمزم
هاي زیان دعا و از آن جمله نقش شعري دعـا را در قالـب سـاختار و کـارکرد زبـان دعـا                      نقش

 .کندبررسی می

 ساختار و کارکرد زبان در دعاي سال نو) د
سـاختار  . function)( و کارکرد structure)(ساختار : پذیر استهر زبان از دو جنبه بررسی  

یک زبان، طبق تعریف، مجموعه اي از عناصر یک زبان یا اجزاي تشکیل دهندة یک نظام زبانی        
سـاختار  (داننـد  اي ساختار زبان را منوط به روابط حاکم بر عناصر نحـوي زبـان مـی         عده. است

ي آوایـی و معنـایی هـم در    اي دیگر عالوه بر ساختار نحوي، براي زبان سـاختار   و عده ) نحوي
ساختی، گشتاري، معنایی و    ساختار زبانی را به چهار گروه ژرف      ) 128(چامسکی  . گیرندنظر می 

و ) discourse(، گفتمـان    pragmatics)(هـاي منظورشناسـی زبـان       گستره. کنندآوایی تقسیم می  
در ایـن مقالـه،   . نـد گیر در محدودة کارکرد زبان، مورد لحاظ قرار مـی       stylistics)(شناسی  سبک

 .شوندهاي آوایی بررسی میساختار زبان دعاي سال نو در سطح مؤلفه

 کارکرد دعا در سطح آوایی) 1-د
. اولین سطح که در بررسی هر زبان مورد عنایت قرار می گیرد، سطح آوایـی زبـان اسـت                  

. یابـد دان مـی هایی که جنبۀ شنیداري در آن ها غالب است، اهمیت دو چناین سطح درباره زبان   
ت اسـت،                      آنچه که به ویژه درباره زبان دعاها به طور عام و دعاي آغازین سال نـو، حـایز اهمیـ

ثیر خیـره کننـدة دعـا، بـه دلیـل           أدر واقع، عمده دلیل زیبایی و ت      . جنبه شنیداري بودن آن است    
  ایـن  . کیفیات موسیقیایی و نظمآهنـگ دلنشـین و همـاهنگی میـان صـوت و معنـاي آن اسـت                   

هاي ساختاري، یعنی آواشناسی و سطوح مختلـف واجـی          ها به طور عمده در حد مؤلفه      ویژگی
، موسیقی و سجع آیـات در       alliteration)(همگونی آوایی   / هم صامتی هاي آوایی از قبیل     آرایه(

تـوان زیـر    ها را نیـز مـی     این نوع ویژگی  . شود مطرح می  rhythm)( و وزن    rhyme)(قالب قافیه   
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    در زیـر  . هـا و مـتن  موسـیقی حـروف، کلمـات، جملـه    : موسـیقی کـالم جـاي داد    چهار گونـه    
 .کنیمهاي آواشناختی دعا را از نزدیک بررسی میویژگی

 )موسیقی حروف(همگونی آوایی ) 2-د
شـود، اسـتفاده از     همگونی آوایی که از آن به تنافر حروف و نغمـۀ حـروف نیـز یـاد مـی                  

. آیـه اسـت   / بیـت / مصـرع /  واژگان متعدد یک عبـارت     صداهایی خاص و تکرار آن صداها در      
تکرار اصوات صامت در ابتداي چند کلمۀ متوالی، همگونی آوایی؛ تکرار چنـد صـوت صـامت     

و تکرار چند صوت مصـوت در میـان         ) consonance(در میان چند کلمه نه لزوما متوالی، سناد         
ونه، جان میلتن در ابتداي کتـاب       براي نم . نام دارد ) assonance(اکفاء  / چند حرف، هم مصوتی   

کید بر سرپیچی آدم و حـوا از  أبراي ت) fبه ویژه، تکرار صامت (ها  از این ویژگیبهشت گمشده 
 :بردفرمان الهی بهره می

Of man's first disobedience, and the fruit 
Of that forbidden tree ... 
 از نخستین نافرمانی بشر 

 )ترجمۀ فریده دامغانی...  ممنوعهو چشیدن از میوة آن درخت
 آوایـی بـراي تشـدید       -هـاي زبـانی   در دعاي آغازین سـال نـو نیـز از شـگردها و شـیوه              

بـودن زبـان   ) orality (یاین نکته البته با جنبـۀ شـفاه  . شوددرخواست انسان از خدا استفاده می 
دعـا بسـیار بـه    اند، در طول که جزو حروف حلقی) ح، ل و ق  (حروف  . دعا نیز همخوانی دارد   

هاي بیشتري از دستگاه آوایـی انسـان را درگیـر           رار این حروف که قسمت    کبا ت . ار رفته است  ک
    تـه باعـث   کایـن ن  . گیـرد کیـد قـرار مـی     أکند، تحول و دگرگونی یعنی پیام اصلی دعا مورد ت         می
ثیر آن  أنظـر تـ   ه نیایشگر، این دعا را با طمانینه و آرامش خاطر بیشتر بخواند و از این                کشود  می

شود و در دو پارة بعـدي نیـز تکـرار    آغاز می» یا«دعاي سال نو با حرف ندایی    . دو چندان شود  
 :شودمی

 یا مقلب القلوب و االبصار
 یا مدبر الیل و النهار

 یا محول الحول و االحوال
 حول حالنا الی احسن الحال

است، از مخاطـب بخواهـد      » انادي«متکلم، بواسطۀ حرفی که جانشین      «ه  کنداء، این است    
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 :نویسدیاکوبسن می). 178الهاشمی (» که به سوي او روي نماید و به طرفش توجه کند
کند، در کارکرد به اصطالح عـاطفی یـا کـارکردي کـه             نگرش گوینده دربارة آنچه بیان می     

این احساس تأثري از احساس خاص گوینده       . یابدگوینده است، مستقیمأ تجلی می    » زبان حال «
نحوة عملکرد حروف ندا   . یابدالیۀ صزفأ عاطفی زبان در حروف ندا تظاهر می        .... یجاد می کند  ا

هـم بـه دلیـل نقـش     ... از زبان ارجاعی متمایز است و این هم به دلیل الگـوي آوایـی آنهاسـت             
شـود، بـیش و کـم چاشـنی سـطوح           کارکرد عاطفی که در حروف ندا آشکار مـی        .... شاننحوي

 ). 74(هاي ماست واژگانی تمام گفتهآوایی، دستوري و 
ه در عرش اعلـی و      کو بر زبان آوردن صفات خداوندي       » یا«گویندة دعا با تکرار سه بارة       

و این طلب از خداوند در مقام       . ندک دور از آدمیان است، طلب و خواستۀ خود را بیان می           اًظاهر
ورت ندایی و وجه امري نشـان  گیرنده که در الگوي یاکوبسن کارکرد کنشی دارد، خود را به ص      

 حتی به لحاظ واجی، از هنجارهاي سایر مقوالت         اًکه به لحاظ نحوي، سازه اي و غالب       « دهد  می
هاي دعا، گوینده بـا کـاربرد افعـال امـر      در پاره ). یاکوبسن، همان (» شونداسمی و فعلی دور می    

ل«و  » محول«،  »مدبر«،  »مقلب« وهاي خـود را متوجـه      استهه نوعی طلب مستقیم است، خو     ک» ح
هـاي  جملـه . گـردد هاي فعلیه در چهار پارة دعا بر می      نکتۀ اول به کاربرد جمله    . ندکخداوند می 

 کـه بـر   nominal)(هـاي اسـمیه   اند، برخالف جمله، که از نوع امري)verbal sentences(فعلیه 
آنچه . کید دارندأوع کنش تو وق) becoming(» شدن«کید می کنند، بر     أو دوام ت  ) being(» بودن«

ها مهم است، تغییر و دگرگونی است و جمله هاي فعلیه به خوبی این دگرگـونی را                 در این پاره  
هـا اسـتغاثۀ انسـان بـه درگـاه خداونـد و بـه طـور         به دیگر سخن، این پاره. کشندبه تصویر می 

   بیـان » تجب لکـم  ادعـونی اسـ   «ها از جانب خداوند را بـه مصـداق          تلویحی اجابت این خواسته   
، »حالنـا «،  »االحـوال «،  »النهـار «،  »االبصـار «،  »یـا «هاي بلند در    نکتۀ دیگر، تکرار مصوت   . کنندمی

آورنـد کـه بسـیار    است که نوعی وزن کشیده و موسیقی کالم نیز به دنبـال مـی  » الحال«و  » الی«
اسـت  » مقلـب «نکتۀ بسیار مهم دیگـر ایـن اسـت کـه گوینـده از خداونـد کـه              . خوش آواست 
به نیکـی پیداسـت کـه    . کند که قلب و دیدگان را به کل دگرگون و متحول سازد        درخواست می 

بسیاري بر ایـن باورنـد کـه        . شوندقلب و چشم دو عضو حیاتی در زندگی انسان محسوب می          
بسیاري از حـاالت روحـی و روانـی کـه بـر      . میان این دو رابطۀ مستقیم و تگاتنگی وجود دارد      

گیرد و چشم اولین جایگاهی است که به خوبی تغییر          شود، از چشم نشأت می    انسان عارض می  
ه قلب وضمیر آدمی دچار تغییر و       کتا زمانی   . دهدو تحوالت روحی و روانی انسان را بروز می        
مـراد، قلـب   ( در واقع، اگـر قلـب   . کند و بالعکستحول نشود، نگاه وي به جهان نیز تغییر نمی  
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از این . شود روان انسان در نظر بگیریم، چشم دریچۀ آن محسوب می   را روح و  ) فیزیکی نیست 
تواند منشأ بسـیاري از تغییـرات و اتفاقـات مهـم در             رو، تغییر و دگرگونی در چشم و روح می        

آنی و زودگذرند   ) مثبت یا منفی  (گاه این تغییرات    . زندگی فردي و اجتماعی فرد به حساب آید       
یعنی انسان با دیـدن حـوادث مختلـف    . یابدیز چندان دوام نمیگذارند نثیري که برجاي میأو ت 
تواند با عبرت گرفتن یا حتی نگرفتن از آنهـا تغییـر و تحـوالت فراوانـی را در روح و روان       می

از آنجا که هدف انسان از زندگی، نیل به سعادت و کمال است، مواقعی پـیش                . خود ایجاد کند  
روند تکـرار پـذیر زنـدگی    . بیندی خسته و درمانده می   آید که خود را از نظر جسمی و روح        می

ها و فصول را از پـی هـم طـی           اي است که مجبور است چونان طبیعت روزها، ماه        بشر به گونه  
آغاز دوبارة چرخۀ حیات در طبیعـت       . کند و مدت حضور خود را در این دنیا پشت سر گذارد           

 از تن به در کند و چشم و قلب خـود را   فرصت مناسبی است تا انسان نیز جامۀ کهنه را معموالً
این جاست که انسان در حال و هوایی تازه و همپـاي            . با نو شدن طبیعت جالیی دوباره ببخشد      

خواهـد کـه    هاي الهی است، از خداونـد مـی       اي که سرشار از موهبت    بهار طبیعت در کنار سفره    
 - را بـه کلـی دگرگـون کـرد         ، چنان که طبیعـت    »زیر و رو کند   «قلب و چشم او را از بیخ و بن          

او . گوینده از خدا می خواهد که قلب و چشم او را دگرگون کند       . زمستان را برد و بهار را آورد      
در یـک  . خواهد که به نیکویی روزگار نیایشگران را ئگرگـون سـازد  از گردانندة روز و شب می    

ند؛ به تدریج این تحـوالت  ککالم، پیش از فرا رسیدن بهار، طبیعت، تغییراتی در زمین ایجاد می           
تواند با دیدگانش این تحوالت را مشاهده کنـد؛         تر شده ودر نهایت انسان می     املکبا آمدن بهار    

در ایـن دعـا بـه       . شـوند اند و سپس عینی و محسوس می      ه در ابتدا انتزاعی و معقول     کتغییراتی  
 کـردن تصـویر ایـن       در قلب و چشم و باورپـذیر      » انقالب«طرزي زیبا براي تجسم بخشیدن به       

تر گفتـه باشـیم از      و دقیق ) روز و شب  (به محسوس   ) قلب و چشم  (دگرگونی، از تشبیه معقول     
 دعـاي  در تصـویر   اهمیت ماا.  استفاده شده استimage & imagery)(تصویر و تصویرپردازي 

  لکـه شود، ب د نمی ، محدو است  آن  انواع از  تشبیه  که  خیال صور و      بیانی  صنایع   به صرفاً  سال نو 
 صـور  بر  عالوه،  صویر، ت بهتر  بیان  هب. کند  می  منتقل  که  است  اي  احساسی و  حسی تأثیر  میزان در

گیرنـد، ایـن تصـویر       در برابر دیدگان خواننده جان می       که  است  کلماتی  مجموعه یا  کلمه  ،خیال
 او   ذهـن و  خـاطره  در را دیرآشـنا   هایی پدیده و  حوادث و  است ارتباط در او  قبلی  هاي تجربه با
  بینایی  حواس  به فقط  که دانستند می  ذهنی  تجسم اًمنحصر را تصویر، گذشته در. دنانگیزانمی بر

 از جملـه  دیگـر   حـواس  و  نیسـت   دیداري ضرورتا تصویر  این  که پیداست  البته. شد می مربوط
 حتـی  و  روانـی  و  عـاطفی  ، ذهنـی   حاالت تا درد و  گرسنگی فشار، دما،  قبیل از  فیزیکی   سواح
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؛ بویشـی ؛   شـنیداري ؛  دیـداري  تصـویر : از آن جمله اسـت     .گیرد  می بر در نیز را  سرعت و  رنگ
تصاویر دیداري روز و شب به نظر    می آید که براي انسـان         . جنبشی و   دمایی؛   لمسی  ؛چشایی

 و امـورات خـود را بـر اسـاس گـذار آنهـا در                دیرآشناست و انسان دائما با آنها سر و کار دارد         
در قلب و چشم انـدکی دیربـاور بـه          » انقالب«بنابراین، درست است که     . کندیکدیگر تنظیم می  

 البتـه از نظـر دور    .رسد، تغییر روز به شب و بالعکس، بسیار دیرآشنا و باورپـذیر اسـت    نظر می 
بـه  » نهـار «و » لیـل «، »چشـم «، »قلب «واژگان) semantic expansion(نداریم که گسترة معنایی 
توان معناي تر میبا نگاهی عمیق: یابندهاي دیگري نیز می   ند و مصداق  کتدریج گسترش پیدا می   

زمسـتان و   » لیل«توان گفت   براي نمونه، می  . ضمنی و استعاري را نیز براي این واژگان ارایه داد         
در روایات نیز آمده است که هرگـاه بهـار را           . کنند، به روشنایی و بهار اشاره می      »نهار« و   يسرد

افتد و انسان از خواب زمسـتانی بیـدار و          ه پردة شب  بر می     کروزي  : دیدید، از قیامت یاد کنید    
 .شودار میکاحوال او چون روز آش

 تناسب الفاظ دعا با معنا) 3-د
 تناسـب  دیگر ویژگی آوایی دعاي سال نو که با همگونی آوایی و هم مصوتی قرابت دارد،  

در علم بالغت از این ویژگی      . میان آواها و الفاظ با معانی و مفاهیم مورد اشاره در این دعاست            
بـه نقـل از   ) 81(خوش منش . شودبه ائتالف اللفظ مع المعنی یا تناسب میان لفظ و معنا یاد می   

سـت، واژگـان   اگر معنا روان ا. اگر معنا فخیم است، واژگان نیز فخیم باشد       «: نویسدالهاشمی می 
بحث اصـلی  . »اگر معنا غریب و دور از دسترس است، الفاظ نیز این گونه باشند  . نیز روان باشد  

این دعا این است که گرچه پیام اصلی آن تغییـر و دگرگـونی در قلـوب و ابصـار اسـت، ایـن                        
ا ه در ایـن دعـ  کـ یعنی، در عین حال . انقالب، تناسب میان لفظ و معناي دعا را برهم نزده است    

پارچـه اسـت و ذهـن و دل     کسخن از تغییر و دگرگونی است، اما سـاختار دعـا، هماهنـگ و ی              
نکتۀ اول در تناسب میان لفظ و معنا، بـه      . ز  کرده است   کگوینده را بر مضمون شگرف آن  متمر       

مجموعۀ واژگانی، گروهی . گردد به کار رفته در این دعا بر می(lexical sets)مجموعۀ واژگانی 
قلـوب و  «.  طبقۀ واژگان مشابه و وابسته به هـم شـکل گرفتـه اسـت            که از ی  کگان است   از واژ 
هـاي واژگـانی ایـن دعـا در نظـر      تـوان مجموعـه  را می» حول و احوال«و  » لیل و نهار  «،  »ابصار

رده و سواي موسیقی و وزنـی       کندگی ذهن گوینده جلوگیري     کمجموعۀ واژگانی، از پرا   . گرفت
ز روي موضـوع و ایـدة مـورد    کـ ا و حروف یکسان به وجود آمده، تمر     واسطۀ تکرار آواه  ه  که ب 

ار رفتـه در ایـن دعـا،        کـ هاي بـه    آورد و این از آن روست که بیشتر واژه        بحث را نیز در پی می     
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لمـات  کبـراي نمونـه،   . سـان دارنـد  ک اند کـه ریشـۀ ی   (derivation words)پذیر واژگان مشتق
لَ (از ریشه   » ، محول »احوال«،  »حالنا«،  »حول«و  ) قَلَب(از ریشه   » قلوب«و  » مقلب« و مشـتق  ) حـ

ار رفته و نـوعی  کهاي گوناگون با ریشه یکسان، در اوزان مختلف به در این دعا، مشتق  . اندشده
یا مدبر اللیـل    «در پارة   . هماهنگی و وحدت هم در زمزمۀ و هم در معناي دعا ایجاد کرده است             

زمستان با بلندترین شب سـال یعنـی   . ذکر شده است» نهار«پس و س» لیل«، ابتدا واژهۀ   »و النهار 
ها بلند است و بیش از نیمی       وتاه و شب  کدر طول فصل زمستان، روزها      . شودشب یلدا آغاز می   

ه بـا فـرا رسـیدن فصـل بهـار، ایـن             کـ حال آن   . شودی سپري می  کروز در تاری  از ساعات شبانه  
ی خواب و رخوت را به روشنایی پر از جنـب و       کدر واقع، بهار تاری   . شودوضعیت دگرگون می  

افزون بر تناسب معنادار در همنشینی واژگان دو پاره اول بـا یکـدیگر، در               . دهدجوش تغییر می  
اي پدیـد  نیز تناسب دوراندیشـانه » لیل و نهار  «با  » قلوب و ابصار  «جانشینی عرضی میان واژگان     

ی و ظلمات در بر گرفته اسـت و چشـم را            کیپیش از فرا رسیدن قیامت، همه جا را تار        . آیدمی
ی و  کروز قیامت سراسر نور و روشنی اسـت گـویی انسـان تـاری             . یاراي دیدن هیچ چیز نیست    

در واقـع،  . زمستان زندگی دنیوي را پشت سر گذاشته و وارد بهار زندگی اخـروي شـده اسـت          
گـردد و   ا عرضـه مـی    ه همۀ اعمال آدمیان بر آنه     کروز رستاخیز از آن رو مثل روز روشن است          

ماند، چنان که آمدن بهار، مهـر پایـانی اسـت بـر سـیاهی               ی و ابهام باقی نمی    کهیچ چیز در تاری   
   ردار خـود آگـاه     کـ شـود و بـه اعمـال و         در روز قیامت ضمیر و قلب آدمی متحول می        . زمستان

. شـود ار می کششود و همه چیز آ    ردار آدمیان در برابر دیدگانشان نهاده می      کگردد و اعمال و     می
 :گرددهاي سوم و چهارم بر مینکتۀ دیگر به تناسب الفاظ با معانی در پاره

 یا محول الحول و االحوال
 حول حالنا الی احسن الحال

گوینده ابتدا از   . زنداول این که میان این دو پاره با دو پارة گفتۀ پیشین هماهنگی موج می              
ه سرعت و    ب انقالب معموالً .  دیدگان او پدید آورد    خواهد که انقالبی اساسی در قلب و      خدا می 

ها و ساختارهاي پیش از این پابرجا را بـه یکبـاره بـر هـم     گیرد و تمام نظام   ناگهانی صورت می  
خواهد از خواب زمستانی و غفلت بیـدار شـود، نیازمنـد چنـین        انسان اگر به راستی می    . زندمی

آورد، اما این کار وند نیز این انقالب را پدید می      خدا. انقالبی ناگهانی در قلب و دیدگانش است      
» تـدبیر «دهد، چنان کـه انقـالب روز و شـب را           را با تدبیر و از روي حساب و کتاب انجام می          

پارة دوم در واقع، حکم تعدیل کننـدة شـدت انقـالب در قلـوب و چشـمان را دارد و                     . کندمی
که تحـول در احـواالت اسـت، بـا نرمـی و      کند که درخواست دیگر خود را گوینده را آماده می 
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هر دو یک معنـا دارنـد؛ امـا نـوع دگرگـونی در              » محول«و  » منقلب«. تر مطرح کند  لطافت بیش 
اي در واقع، نکتۀ ظریف این جاست که اگر قرار بود همان انقالب یکباره            . تر است آرام» محول«

ید، آن گاه اوضاع روحـی و       دهد، در احواالت روحی هم پدید آ      که در قلوب و دیدگان رخ می      
روانی انسان به جاي آن که در آغاز سال نو و آغاز بهار طبیعت، رو به بهبودي بگـذارد، رو بـه                      

اما همان گونه که پیداسـت،      . کردنهاد و انسان را به کل آشفته و مضطرب می         زوال و نقصان می   
تا بـر دگرگـونی، تحـول و        استفاده شده است    » حول«و  » محول«در دو پارة پایانی دعا، از فعل        

هاي از این نظر، دقت کنید به تکرار صامت       . کید شود أگذار آرام از یک مرحله به مرحلۀ دیگر ت        
در واژگان دو پارة آخر که سواي گوش نواز بودن به طـرزي معنـادار نیـز مضـمون                   » ح«حلقی  

 ).در زیربه مبحث وزن و قافیه . ك. ر(کید قرار داده است أتحول آرام را نیز مورد ت

 بازي هاي کالمی) 4-د
 بـا الفـاظ دیـده    words play)(هاي کالمی نوعی دیگر از تناسب میان لفظ و معنا در بازي

 و  ی، چند معنـایی، سـاختار واجـ       ي آوایی و نوشتار   ي مثل ساختارها  ی زبان يهایویژگ. شودمی
جنـاس  / یمنامه: از آن جمله است   . شندکی مختلف خود را به رخ م      يغیره به صورت شگردها   

جنـاس خـط    / یلک؛ هـم شـ    homophone)(جنـاس لفـظ     / ؛ هم گونی آوایی   homonyms)(تام  
)homography( .»  لمـۀ   که  کجناس مطرف اند    »  محول و حول) لمـۀ  ک حـرف از     کیـ ) محـول

 حـرف بـا   که فقـط در یـ    کـ در پارة بعد نیز جناس ناقص اند        » حول و حال  «. دیگر بیشتر دارد  
 .دیگر تفاوت دارندکی

 قافیه و وزن) 5-د
دیگر ویژگی آوایی دعاي سال نو که به نوعی حاصل همنشینی سه ویژگی پیش گفتـه بـا                  

دهـد، ایقـاع و   هـا و جمـالت خـود را نشـان مـی          یکدیگر است و در قالب عبارات، پاره گفتـه        
 rhythm)( و وزن    rhyme)(ها است که در واژگان ادبی از آن بـه قافیـه             موسیقی جمالت و پاره   

 بودن دعا نیز بـی ارتبـاط نیسـت، دیگـر ویژگـی              یوزن و قافیه که با جنبه شفاه      . کنندیتعبیر م 
در بحث موسیقی و وزن نوعی موازنـه        . آوردبنیادین زبان دعا یعنی مولفۀ سجع را هم پیش می         

یـا  «سه پارة  این دعـا بـا عبـارات هـم وزن           . شوددر آغاز عبارات و پایان عبارات دعا دیده می        
قَلب نـاري واژگـان   کدر انتهاي پاره ها نیز موسیقی  . ، آغاز شده است   »یا مدبر «، و   »یا محول «،  »م

و دو  ) االبصـار و االنهـار    (دو پـارة اول     . شوددیده می » الحال«و  » االحوال«،  »االنهار«،  »االبصار«
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فتـه  ار رکـ ه نوعی سجع را پدید آورده وزن به کاند با هم، هم قافیه   ) االحوال و الحال  (پارة دوم   
در این دعا آن را آهنگین و دلنشین کرده است و زمزمـۀ آن احسـاس هـارمونی و لـذت را در                       

 .ندکخواننده ایجاد می
سرآغاز ورود  ) و در اینجا، ادعیه   (پرداختن به ویژگی هاي آوایی هر گونۀ کالم         . کالم آخر 
 و از همـه مهـم   شناختی از جمله نحو، معناشناسی، منظور شناسی زبـان       هاي زبان به دیگر حیطه  

ترین سـطح در مطالعـۀ   است، چه مسایل آوایی ابتدایی) discourse analysis(تر، گفتمان کاوي 
شود، اما نیک پیداست که زبان، پدیده اي اجتماعی نیـز بـه شـمار            یک گونۀ زبانی محسوب می    

امر سـرآغاز  توان بدون توجه به بافت و زمینۀ آن بررسی کرد و این    آید و گونۀ زبانی را نمی     می
اي گفتمان مـذهبی    ادعیه به منزلۀ گونه   . ورود به گسترة بس ژرف و جذاب گفتمان کاوي است         

 .مل و اندیشه دارندأبه لحاظ زبانی بسیار جاي ت

 جمع بندي و نتیجه) ه
در این مقاله، دعاي آغازین سال نو را به منزلۀ اثري ادبی در نظر گـرفتیم و سـعی کـردیم          

اط کالمی یاکوبسن، نقش هاي گوناگون زبان و از جمله نقش شـعري آن را     در پرتو الگوي ارتب   
  هـاي سـاختاري و کـارکردي زبـان، بـه ویـژه             لفـه ؤدر همـین زمینـه، م     . از نزدیک بررسی کنیم   

هـاي  هاي آواشناختی زبان دعا را در قالب همگونی آوایی، تناسـب لفـظ و معنـا، بـازي                 ویژگی
 .بررسی کردیمکالمی و قافیه و وزن در متن دعا 

هـاي زبـانی خـاص دارنـد، از          کـه ویژگـی    اً و ادعیۀ اسالمی خصوص    اًمتون اسالمی عموم  
هر چند رویکرد غالب در بررسی متـون  . اندیدیدگاه رویکردهاي نوین زبانی و ادبی قابل بررس      

شناختی بوده است تا رویکردي درون زبانی و مـتن      اسالمی، بیشتر رویکردي برون زبانی و دین      
اما از آنجا که متون اسـالمی و از جملـه قـرآن مفـاهیم و پیـام الهـی خـود را از طریـق                    . ورمح

دهند، الزم و بلکه ضروري است که این متون از دیدگاه مسایل            هاي زبان ادبی انتقال می    ویژگی
 . شوندی بررساًدرون زبانی نیز عمیق

 یشناستابک
 .183-184 ش ،16پاسدار اسالم، دوره . »مه اسالنوروز از دیدگا« ).1376 (. محمد محمدي،اشتهاردي
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، 15، شـماره    7نشریه اندیشه دینی، سـال       .»دعا شکوفایی ایمان و باور به خدا      «). 1384 (.برومر، ونسان 
 .شیراز، دانشکده الهیات دانشگاه شیراز .17-3.صص

 . 220-201.، صص9نامه مفید، شماره . »نوروز در فرهنگ شیعه«). 1376 (.جعفریان، رسول

دو هفتـه نامـه   . »)بـا نگـاهی بـه چنـد پـژوهش      (هاي اسالمی در نوروز    آموزه«). 1384 (.حبیب اله، ندا  
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