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 Komeil prayer, as one of the prominent prayers in Islamic culture, 

includes various topics. One of the prominent features of this prayer 

is to pay attention to the factors that endanger a person's spiritual 

health. On the other hand, the supplicant has tried to walk in a path 

that leads to getting out of the mistakes related to epistemological 

issues. In the various passages of this prayer, the speech acts make 

the words more effective on the audience. In this article, based on 

library sources and descriptive-analytical method, the solutions 

presented in Komeil's prayer are examined with an approach to 

declarative, persuasive and emotional works of John Searle. The 

results of the research show that the supplicant has used emotional 

and persuasive words in most cases, which is obvious considering 

the fact that the text is a prayer. Also, emotional actions show that 

the supplicant has put himself in a position of weakness and asked 

God for help. In addition, the continuous requests from the Almighty 

state that the supplicant has seen his spiritual health in danger and 

to get out of this situation, he has asked for help from a superior 

force which is God. The lack of imperative in the act of persuasion 

indicates the formation of relationships between the creator and the 

creature based on the principle of obedience. The declarative action 

also shows the truth of the propositions that the supplicant mentions 

in connection with various dimensions of the greatness. 
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 در معنوی سالمت به رسیدن هایراه تحلیل و بررسی

 اظهاری، هایکارگفت به رویکرد با کمیل؛ دعای

 سرل جان از عاطفی و ترغیبی
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 (.مسئول نویسنده) ایران اهواز، اسالمی،

 
 3شرفی ساسان

 آزاد دانشگاه اهواز، واحد همگانی، شناسی زبان گروه استادیار،
 .ایران اهواز، اسالمی،

 
 چکیده

 اسالمی، فرهنگ در مطرح دعاهای از یکی عنوان به کمیل دعای
 این بارز هایویژگی از یکی. گیردمی دربر را مختلفی موضوعات

 خطر به را آدمی معنوی سالمت که است عواملی به توجه نیایش،
 گام مسیری در است کرده سعی دعاگو دیگر، سوی از. اندازدمی

معرفت مسائل با مرتبط هایبزه از خروج به منجر که بردارد
 گفتاری هایکنش دعا، این گوناگون فرازهای در. شود شناسانه
 با مقاله، این در. شودمی مخاطب بر کالم بیشتر اثرگذاری موجب

 راهکارهای تحلیلی، -توصیفی روش و ایکتابخانه منابع به استناد
 ترغیبی اظهاری، هایکارگفت به رویکرد با کمیل دعای در شدهارائه

 که دهدمی نشان تحقیق نتایج. شودمی بررسی سرل جان از عاطفی و
 استفاده ترغیبی و عاطفی هایکارگفت از موارد غالب در دعاگو
 بررسی، مورد متن بودن دعایی به توجه با امر این که است کرده
 دعاگو که دهدمی نشان عاطفی هایکنش همچنین،. باشدمی بدیهی
 یاری درخواست خداوند از و داده قرار ضعف موضع در را خود
می بیان تعالی حق از پیاپی هایدرخواست این، بر افزون. است کرده
 برای و دیده خطر معرض در را خود معنوی سالمت دعاگو که دارد
 تقاضای است، خداوند که برتر نیرویی از شرایط، این از رفتبرون

 اننش ترغیبی کنش در دستوری وجه نبود. است کرده رسانیکمک
اطاعت اصل اساس بر مخلوق و خالق میان روابط گیریشکل از

 که است هاییگزاره صحت مبین نیز، اظهاری کنش. دارد پذیری
 .کندمی ذکر تعالی باری گوناگون ابعاد با ارتباط در دعاگو

 
 هایکارگفت سرل، جان معنوی، سالمت کمیل، دعای :کلیدواژه
 .عاطفی و ترغیبی اظهاری،

 
 20/10/1400تاریخ دریافت: 
 11/03/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولm.shekaramiz@iauahvaz.ac.ir 
 

 مقدمه
مطالعات فلسفی مرتبط با تحلیل زبان که در سدۀ بیستم در بیشتر 

زبان رواج پیدا کرد، بعدها با عنوان سنت فلسفۀ کشورهای انگلیسی
ا ای از موضوعات سنتی فلسفه رتحلیلی شناخته شد. این فلسفه، پاره

های نوین درآمیخت و در این زمینه به تحلیل معنا توجه با شیوه
 1950های های نظری مهم در دههای از پیشرفت( مجموعه1کرد. )

میالدی پدید آمد و فلسفۀ تحلیلی را با مفاهیم جدید مواجه  1960و 
 Theory of Speechهای گفتاری )کرد که نظریۀ کنش

Acts از آن جمله است. این مقوله در ابتدا با آراء جی.ال آستین )
(John Langshaw Austin .طراحی و تبیین گردید ) اساس

راء های او با آهای گفتاری به دلیل مخالفتگیری نظریۀ کنششکل
گردد. از دید این گروه، کارکرد اصلی های منطقی بازمیپوزیتیویست

فلسفی زبان، ارزیابی جمالت از دید صدق و کذب است. در غیر این 
معنا خواهد بود. آستین باور داشت که زبان صورت، آن جمله بی

ا ندارد هتوصیفی برای تعیین صدق یا کذب واقعیت کارکردی صرفاً
شوند و عملکرد دیگری دارند. ها شامل این تعریف نمیو برخی جمله

او اعالم کرد که برخی جمالت قابل ارزیابی صدق و کذب نیستند 
شود، انجام کنشگرانۀ یک و هدفی که از بازگویی جمالت دنبال می
آستین این گروه از  (2)ای. عمل است نه تأیید صدق و کذب مسأله

 Performative« )گرهای انجامجمله»عبارات را 

Utterances .این »هنگامی که شخصی عباراتی چون:  (3)( نامید
 «دهم فردا به دیدنت بیایمقول می»و « گزینمزن را به همسری برمی

شود. بنابراین، باید آنها را آورد، کاری انجام میو ... را بر زبان می
( جان سرل با نوعی بازنگری در آراء 1نوعی کنش محسوب کرد. )

کم تکند، دسای که ادا میآستین، بیان کرد که گوینده با اظهار جمله
دهد که عبارت است از: الف( کنش سه نوع کنش جداگانه انجام می

ا و هتلفظی که شامل به کارگیری لفظی واحدهای بیانی مانند کلمه
ای که گوینده هنگام سخن گفتن ( کنش گزارهشود. بها میجمله

 (3)دهد. از چیزی یا اسناد و حمل کردن چیزی در جمله انجام می
شود و شامل انتقال ج( کنش منظوری که در یک جمله بیان می

ای آن جمله و همچنین، حمل و یک بارِ منظور محتوای گزاره
های ( جان سرل اهداف کنش4مشخص به وسیلۀ گوینده است. )

منظوری را در پنج متغیر بازنمایی کرده که عبارت است از: اظهاری 
(Representative Act or Assertive Act ترغیبی ،)
(Directive Act( تعهدی ،)Commissive Act عاطفی ،)
(Expressive Act( و اعالمی )Declaration Act از .)

. 1اند: شدهگانه برجسته بندی پنجدید او، سه متغیر در این دسته
. 3. کیفیت سازگاری گفتار با جهان خارج 2حاالت روانی و درونی 

 (3)ای. محتوای گزاره
 

 بیان مسأله
ای برخوردار یکی از دعاهایی که در فرهنگ شیعی از اهمیت ویژه

است، دعای کمیل نام دارد. در این دعا توضیحات گوناگونی از سوی 
خالق و مخلوق به خوبی حضرت علی)ع( مطرح شده و رابطۀ میان 

اند الگویی مطلوب از پیوند بازنمایی شده است. حضرت سعی کرده
های گوناگون و به میان آدمی و خداوند را نشریح کنند و در جمله
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های آدمی سخن به میان آورند. های مختلف از نیازها و خواستهروش
-رههای گوناگون گدر این دعا به موضوع وارد شدن آدمی به بحران

-های برونخورده با معنویات اشاره شده است و از سوی دیگر، راه

رفت از این شرایط هم بازنمایی شده است تا مخاطب هر دو حالت 
را در نظر آورد و با فرجام هر مورد آشنا شود. در کنار سالمت 
جسمانی که اهمیت بسیاری دارد، رسیدن به سالمتی معنوی هم در 

ای است. در واقع باید گفت که رزش ویژهباورهای اسالمی دارای ا
-این نوع از سالمت ارزشمندی بیشتری دارد. با نظرداشت این پیش

فرض، در دعای کمیل به مسائلی که منجر به تأمین سالمت معنوی 
 شود، به صورت صریح و غیرمستقیم اشاره شده است.مؤمن می

«. است ای از افعال گفتاری خداوندوحی مجموعه»طبق باور سرل، 
( 1کم دو ادعا دارد: ( دیدگاه افعال گفتاری در باب وحی، دست5)

وحی سرشت زبانی دارد. وحی از زبان مستقل نیست. خدا بر پیامبر 
وحی کرده است، به این معنا که او ارتباطی با خداوند برقرار نموده 

( خدا در این ارتباط زبانی، افعال گفتاری انجام داده و 2است. 
معنادار را از زبان خاصی بر پیامبر اظهار کرده است که جمالتی 

( بنابراین، زبان 5اند. )این جمالت محتوا و مضمون خاصی داشته
هایی چون دعای هایی از آن غیر از قرآن، در نیایشوحی که مصداق

کمیل هم قابل مشاهده است، از سرشتی کنشگر و گفتارمحور 
 برخوردار است.

حاضر این است که این ارتباط با استفاده از  مسألۀ اصلی در مقالۀ
های اطهاری، ترغیبی و عاطفی جان سرل های کارگفتظرفیت

 ف(سؤاالت این تحقیق عبارتند از: السنجیده و تبیین شود. بر این پایه، 
ای هو تحلیل گزاره بندیدسته چه تأثیری درهای یادشده کارگفت
رین کنش گفتاری در این ب( پرتکرارت؟ در دعای کمیل داردموجود 

دعا کدام است و این بسامد به چه معناست؟ ج( راهکارهای رسیدن 
 به سالمت معنوی در دعای کمیل کدام است؟

 
 مواد و روش ها

ای تحلیلی و منابع کتابخانه -این تحقیق با تکیه بر روش توصیفی
های رسیدن به سالمت معنوی در تدوین شده است. برای تحلیل راه

گانۀ جان سرل استفاده شده های پنجکمیل، از نظریۀ کارگفتدعای 
است. دلیل گزینش این نظریه برای تحقیق حاضر این است که به 

ها بررسی متون مقدس تحت تأثیر عقیدۀ محققان، در برخی دوره
مستقیم یا غیرمستقیم، بدون در نظر گرفتن بافت گفتمانی و اجتماعی 

ی شدن حقایق فرازباننادیده گرفتهصورت گرفته که این امر باعث 
حاکم بر متن شده است. در نظریۀ کنش گفتاری، این ضعف برطرف 

سرل در نظریۀ خود، بافت کالم را در کانون توجه  (6)شده است. 
های زبانی، این متغیر را هم، مورد نظر قرار قرار داده و برای تحلیل

ی ابتدا توضیحاتداده است. ساختار کلی مقاله به این شکل است که 
های پنج گانه ارائه شده و آراء جان سرل به صورت دربارۀ کارگفت

مفصل تبیین گردیده و در نهایت، تحلیل فرازهایی از دعای کمیل در 
های اظهاری، ترغیبی و عاطفی انجام شده است. سه پخش کنش
های اعالمی و تعهدی جهت بازنمایی هایی از کنشهمچنین، مصداق

وی در متن دعا دیده نشده است. جامعۀ آماری تحقیق، سالمت معن

دعای کمیل و نمونۀ تحقیق، آن دسته از بندهایی است که با مقولۀ 
 سالمت معنوی مرتبط هستند.

 مبانی نظری تحقیق
گانۀ جان سرل: این نظریه زیرمجموعۀ تحلیل های پنجکارگفت

رد این رود. آنچه در نظریۀ مذکور اهمیت داگفتمان به شمار می
گفتارها قرار دارد. ها، تمرکز بر پارهاست که بجای توجه به جمله

گفتارها قطعات کوتاه یا بلند زبانی هستند که معنای آنها پاره»
د که شوحاصل تعامل زبان و بافت تولید است. این رویکرد باعث می

 هایها پدیدار شود؛ زیرا از منظر کنشانعطاف بیشتری در تحلیل
«. تواند کلمه، جمبه یا گفتمانی کامل باشدگفتار میک پارهگفتار، ی

-کند که نظریۀ کارگفتای ادعا میطلبانه( سرل به صورت جاه7)

گانه مسائل مهمی چون حکایت، معنا، وابستگی افعال های پنج
از  «باید»گفتاری به نهادهای اجتماعی و حتی چگونگی استنتاج 

های گفتاری همواره با برای کنشاو  (8)دهد. را توضیح می« است»
های شوند. از این جهت، کنشاظهار یک جمله یا عالمت انجام می

( سرل باور دارد که 1اند. )گفتاری به طور کلی تابع معنای جمله
پردازد، بلکه در اجرای آنها نقش ها میزبان نه تنها به توصیف پدیده

درخواست انجام کار )نقش دارد. به این معنا که گوینده از زبان برای 
امری(، بستن پیمان )نقش تعهدی(، بیان تشکر )نقش عاطفی( و غیره 

گانه از دید جان سرل های پنج( اهداف کارگفت9گیرد. )بهره می
 عبارتند از: اظهاری، ترغیبی، عاطفی، تعهدی و اعالمی. 

الف( کنش اظهاری: ماهیت این نوع کارگفت شامل اظهارات، ادعاها 
هایی است که گوینده به حقیقت درستی یا نادرستی آن گیریتیجهو ن

( به بیان دیگر، در این کنش، گوینده باور خود را 10ایمان دارد. )
ای هدارد و به بازنمایی وقایع و پدیدههایی بیان میدربارۀ صدق گزاره

ب( کنش ترغیبی: گوینده با  (11)پردازد. جهان بیرون و عینی می
خواهد کاری انجام دهد. کنش گفتاری از شنونده می کاربست این

این کنش، برای بیان تقاضا، صدور دستور، ارائۀ پیشنهاد یا طرح 
در این کنش، گوینده برای  (11)شود. پرسش به کار برده می

ها ها و عبارتبرانگیختن مخاطب جهت انجام یا ترک کاری، واژه
ج( کنش عاطفی: این  (11)گیرد. ای را به کار میهای ویژهو فعل
شود. ها شامل حالت روحی و روانی و احساسات گوینده میکنش

هرگاه که گوینده حاالت درونی خود را از طریق لذت، تنفر، 
کند، نوع کنش، عاطفی است. عذرخواهی، عالقه و حتی ناسزا بیان می

های دارای بار عاطفی و احساسی مانند: ( این گزاره از طریق واژه1)
بریک و تسلیت گفتن، هجو و تشکر و مدح کردن، تأسف خوردن ت

د( کنش  (11)آورد. و ... تأثیرات الزم را در مخاطب به وجود می
تعهدی: برای بیان تعهد گوینده نسبت به تحقق عملی در آینده به کار 

هایی چون: قول دادن، سوگند خوردن، وقتی فعل (31)شود. گرفته می
کردن، موافقت کردن، متعهد شدن و داوطلب تعهد دادن، تضمین 
شود. ه( کنش اعالمی: بریم، این کنش حاصل میشدن را به کار می

هدف این کنش، تغییر واقعی در جهان خارج از طریق گفتن چیزی 
-های اعالمی، هدف گوینده ایجاد وضعیت امور بیاناست. در جمله

آمیز موفقیتای است که به درستی انجام شده در محتوای گزاره
 (1کنش گفتاری منحصر است. )
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 41...  در معنوی سالمت به رسیدن راههای تحلیل و بررسی  

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

 بحث اصلی
 کنش اظهاری

این کنش دارای ارزش صدق و کذب است و گوینده ادعای صادق 
بودن آن را دارد. هنگامی که گوینده جهان خارج از ذهن خود را 

 (12)کشد، کنش از نوع اظهاری است. طور که باید به تصویر میآن
که این کنش نمود دارد، جهان واقعی هایی از دعای کمیل در بخش

ها و ادعاهای مختلف بازگو شده است. حضرت گیریهمراه با نتیجه
های گوناگونی از دعا، به صفات برجستۀ حق تعالی اشاره در بخش

ارد ای روشن امیدوتوان به طلوع آیندهشده است که با تکیه بر آن می
آدمی را به خطر روی که سالمت معنوی های پیشبود و از بحران

ها را کنار هم ای از این صفتانداخته است، بازرهید. حضرت شبکه
قرار داده است تا قدرت حق تعالی را بازنمایی کند و به مخاطب 

ها بگوید که با چه پدیدۀ قدرتمندی مواجه است. این صفت
پوش، معبود، پاک، منزه، بخشنده، بالگردانی، )آمرزنده، پرده

-آزمایی هستند. حضرت این ویژگی( کامالً قابل راستینگاهبانی و ...

-ها را مطرح کند تا این مهم را به مخاطب خود بگوید اگرچه بزه

های بسیاری در زندگی خود انجام داده و از مرزهای سالمت معنوی 
های حق تعالی و باور به او اند، اما توجه و توسل به قدرتدور شده

-دنیایی جدید شود. دنیایی که در آن، بزهساز ورود به تواند زمینهمی

شود. در فرازهای ذیل، باور حضرت دربارۀ ها بدل میها به نیکویی
شود. در مجموع، کنش ای که شرح داده، منعکس میدرستی گزاره

آورد و اظهاری، نوعی اطمینان قلبی در شنوندۀ دعا به وجود می
 رده است:کیفیت این ایقان با مقولۀ سالمت معنوی گره خو

اَللّهُمَّ ال اَجِدُ لِذُنُوبى غافِراً وَ ال لِقَبائِحى ساتِراً وَ ال لِشَىْءٍ مِنْ عَمَلِىَ »
ال اِلهَ اِالّ اَنْتَ سُبْحانَکَ وَ بِحَمْدِکَ . الْقَبیحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّالً غَیْرَکَ

 ذِکْرِکَ لى وَ مَنِّکَظَلَمْتُ نَفْسى وَ تَجَرَّأتُ بِجَهْلى وَ سَکَنْتُ اِلى قَدیمِ 
 .اَللّهُمَّ مَواْلىَ کَمْ مِنْ قَبیحٍ سَتَرْتَهُ وَ کَمْ مِنْ فادِحٍ مِنَ الْباَلءِ اَقَلْتَهُ .عَلَىَّ

وَ کَمْ مِنْ عِثارٍ وَقَیْتَهُ وَ کَمْ مِنْ مَکْرُوهٍ دَفَعْتَهُ وَ کَمْ مِنْ ثَناءٍ جَمیلٍ 
اى براى گناهانم خدایا! آمرزنده»به معنی  (13«. )لَسْتُ اَهاْلً لَهُ نَشَرْتَهُ

ه اى براى کار زشتم بهایم و تبدیل کنندهزشتکاری پوشى براىو پرده
یابم معبودى جز تو نیست، پاک و منزهى و به جز تو نمى. زیبایى

ام، به خود ستم کردم و از روى نادانى جرأت ستایشت برخاسته
 .ششت بر من به آرامش نشستمات از من و بخنمودم و به یاد دیرینه
چه بسیار زشتى مرا پوشاندى و چه بسیار  !خدایا! اى سرور من

 و چه بسیار لغزشى. بالهاى سنگین و بزرگى که از من برگرداندى
نگهداشتى و چه بسیار ناپسند که از من دور کردى و  که مرا از آن

ردم مآن نبودم و تو در میان  ۀچه بسیار ستایش نیکویى که شایست
 «.یپخش کرد

کند و در بخش دیگری از دعا، بنده به گناهکاری خود اعتراف می
-دارد. اختالهای رفتاری و شخصیتی خود را صراحتاً بیان میضعف

گوید، سالمت معنوی فرد را به خطر هایی که او از آن سخن می
رو های اساسی روبهجوی وی را با چالشانداخته و وجود معرفت

هایی که حضرت از زبان بندۀ گفتارها و جملهپارهکرده است. 
گیرد، نشان از این وضعیت نامطلوب دارد. پس خطاکار به کار می

از بازنمایی یک سوی ارتباط معنوی یعنی مخلوق، اینک به بازنمایی 
شود و کارکردهای باری تعالی برای های خداوند پرداخته میویژگی

اند دبنده خود را کامالً تسلیم می گردد.خروج از این شرایط بیان می
و هیچ حقی برای خودش قائل نیست و در برابر، خداوند را در موضع 

دهد. حضرت )بنده( در این فرازها از دعای کمیل، قدرت قرار می
های جهان خارج، تنها راه رسیدن به ضمن تشریح بخشی از واقعیت

-آدمی میمرزهای سالمت معنوی را حضور باری تعالی در حیات 

کند که این ها را به صورت خبری اظهار میداند. حضرت این پیام
طرفانه و از دید صدق و کذب، قابل بررسی سخن الهی از نگاه بی

مداران، تردیدی در درستی این ادعا است که طبیعتاً از نگاه دین
 نیست:   

هَوى نَفْسى وَ لَمْ اَحْتَرِسْ اِلهى وَ مَوْالىَ اَجْرَیْتَ عَلَىَّ حُکْماً اتَّبَعْتُ فیهِ »
فَغَرَّنى بِما اَهْوى وَ اَسْعَدَهُ عَلى ذلِکَ الْقَضاءُ . فیهِ مِنْ تَزْیینِ عَدُوّى

فَتَجاوَزْتُ بِما جَرى عَلَىَّ مِنْ ذلِکَ بَعْضَ حُدُودِکَ وَ خالَفْتُ بَعْضَ 
ۀَ لى فیما جَرى فَلَکَ الْحَمْدُ عَلَىَّ فى جَمیعِ ذلِکَ وَ ال حُجَّ .اَوامِرِکَ

( به معنی 13«. )عَلَىَّ فیهِ قَضاؤُکَ وَ اَلْزَمَنى حُکْمُکَ وَ باَلؤُکَ
و سرور من، حکمى را بر من جارى ساختى که هواى  خداى من»

. نهراسیدم نفسم را در آن پیروى کردم و از فریبکارى آرایش دشمنم
ام یاریش دهپس مرا به خواهش دل فریفت و بر این امر اختیار و ارا

هایم از حدودت گذشتم، و با گذشته سان و بر پایهنمود، پس بدین
در  توست پس حمد تنها از آنِ. برخى از دستوراتت مخالفت نمودم

اینها. و مرا هیچ حقى نیست در آنچه بر من از سوى قضایت  ۀهم
 «.ه استجارى شده و فرمان و آزمایشت ملزمم نمود

 
 کنش ترغیبی

یبی، گوینده قصد دارد مخاطب خود را از روی اجبار در کنش ترغ
( این کنش گفتاری 11یا تشویق به انجام یا ترک عملی دعوت کند. )

-نمودهای مختلفی دارد و به صورت سؤال، تقاضا و دستور بیان می

شود. هنگامی که گوینده از این کنش برای رساندن منظور خود بهره 
و دنیای آرمانی مورد نظر اوست. برد، هماهنگی میان جهان خارج می

( در این کنش، گوینده خواهان تحقق دنیایی مطلوب است و 14)
 کند. جهان را آنگونه که تمایل دارد، تصور می

در دعای کمیل، با توجه به رسالتی که شماری از فرازهای دعا در 
دار هستند، شاهد بازتاب این کنش هدایت و راهنمایی مخاطبان عهده

-های گوناگون از خداوند درخواست میحضرت در بخشهستیم. 

شوند، ها گرفتار آن میکند که او را از شرایط بحرانی که بنده
برهاند. در واقع، حضرت به این باور رسیده است که برای خروج از 

شناسانۀ بشر، خداوند باید یار و یاور باشد و در های معرفتبحران
های معنوی تأمین شود. کنشسایۀ بزرگواری حق تعالی، سالمت 

ترغیبی در این دعا عمدتاً از نوع تقاضا و درخواست است؛ زیرا 
 )ع(مخلوق در حال خواهش کردن از خالق است و حضرت علی

کیفیت این موضوع را از طریق کاربست کنش ترغیبی نشان داده 
است. حضرت رد کلیت بندهای زیر از دعای کمیل به این مهم اشاره 

ای از توجهات و الطاف الهی محروم شود، قطعاً اگر بنده کند کهمی
خدایا! »فرجام مطلوبی برای او وجود نخواهد داشت. تکرار عبارت 

نشان دهندۀ اهمیت نقش و جایگاه خداوند برای رسیدن « بیامرز
 بنده به سالمت معنوی است: 
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  و همکاران                 قاسمی صمد  42
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 اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى .اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تَهْتِکُ الْعِصَمَ»
لذُّنُوبَ اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ ا. اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُغَیِّرُ النِّعَمَ. تُنْزِلُ النِّقَمَ

هُمَّ اغْفِرْلى اَللّ .اَللّهُمَّ اغْفِرْ لِىَ الذُّنُوبَ الَّتى تُنْزِلُ الْباَلءَ. الَّتى تَحْبِسُ الدُّعاءَ
اَللّهُمَّ اِنّى اَتَقَرَّبُ اِلَیْکَ  .کُلَّ ذَنْبٍ اَذْنَبْتُهُ وَ کُلَّ خَطیئَۀٍ اَخْطَاْتُها

خدایا! بیامرز »( به معنی 13«. )بِذِکْرِکَ وَ اَسْتَشْفِعُ بِکَ اِلى نَفْسِکَ
 خدایا! بیامرز براى. دردحرمتم مى ۀبراى من آن گناهانى را که پرد

خدایا! بیامرز برایم  .بارندمن آن گناهانى را که کیفرها را فرو مى
خدایا! بیامرز برایم . سازندها را دگرگون مىگناهانى را که نعمت

خدایا! بیامرز برایم گناهانى . دارندآن گناهانى را که دعا را باز مى
گناهانى را که  ۀخدایا! بیامرز برایم همد. کنکه بال را نازل مى

 خدایا! با یادم. تکب شدم و تمام خطاهایى که به آنها آلوده گشتمر
جویم و از ناخشنودى تو به درگاه خودت تو به سویت نزدیکى مى

 «.مطلبشفاعت می
در این دعا، بنده همواره در حال خواهش و درخواست از خداوند 

کند، به حالت تضرع و است و اگر نیازی دارد و مطلبی را بازگو می
رو، نوع کنش ترغبیب را باید بر اساس است. از این خواهش

درخواست و تقاضا دانست، نه امر و دستور. رویکرد رایج خالق و 
شود و از آنجا که مخلوق در همۀ فرازهای این دعا به خوبی دیده می

کند از باری تعالی شمارد، سعی میبنده خود را خوار و ضعیف می
خواست کند تا نیازهای بندۀ که قدرتی برتر و باالتر است در

ای که به این درجه از گناهکار را مورد توجه قرار دهد. بنده
های شکوفایی و داند از مؤلفهشناخت و معرفت رسیده است که می

تواند تبعات منفی سالمت معنوی فاصله گرفته و این دوری می
ند کای برای او به همراه داشته باشد. در نتیجه، سعی تالش میعدیده

ایش هبا نگاهی همراه با خضوع و خشوع پیش برود تا بلکه خواسته
 مورد توجه درگاه باری تعالی قرار بگیرد: 

اَللّهُمَّ اِنّى اَسْئَلُکَ سُؤالَ خاضِعٍ مُتَذَلِّلٍ خاشِعٍ اَنْ تُسامِحَنى وَ تَرْحَمَنى »
 وَ اَللّهُمَّ. االْحْوالِ مُتَواضِعاًوَ تَجْعَلَنى بِقَِسْمِکَ راضِیاً قانِعاً وَ فى جَمیعِ 

اَسْئَلُکَ سُؤالَ مَنِ اشْتَدَّتْ فاقَتُهُ وَ اَنْزَلَ بِکَ عِنْدَ الشَّدائِدِ حاجَتَهُ وَ 
خدایا! از تو درخواست »( به معنی 13«. )عَظُمَ فیما عِنْدَکَ رَغْبَتُهُ

ا اى فروتن، خوار و افتاده که با من مدارکنم، درخواست بندهمى
خشنود و قانع  ،اىام نمودهنمایى و به من رحم کنى و به آنچه روزى

خدایا! از تو ی. تواضعم بگذار ۀبدارى و در تمام حاالت در عرص
شده و بار  که سخت تهیدست کنم درخواست کسىدرخواست مى

ها به آستان تو فرود آورده و میلش به نیازش را به هنگام گرفتاری
 «.است ى یافتهآنچه نزد توست فزون

های مرتبط با کنش ترغیبی، ساختن دنیایی بهتر و ارائۀ در بخش
راهکارهایی برای رسیدن آدمی به کمال، شکوفایی و سالمت معنوی 

ای برخوردار است. اصوالً زمانی از این کنش استفاده از اهمیت ویژه
داند و برای شود که حضرت موقعیت کنونی آدمی را مطلوب نمیمی

های توسل به خداوند رفت از این شرایط، سعی کرده است روشبرون
و سخن گفتن با حق تعالی را به بندگان بزهکار و خطاکار بیاموزد. 

دارد که خداوند دارای صفات عالی و تام و حضرت در ابتدا بیان می
ای جامع که بنده در نمام است. از این طریق، تصویری کلی از پدیده

شود. در ادامه از چنین خداوند کامل ، بازنمایی میبرابر آن قرار دارد
های زندگی کند تا او را در دشواریمانندی درخواست میو بی

توان به سعادت همراهی کند؛ زیرا تنها در این صورت است که می
و رستگاری حقیقی امید داشت. او باور دارد که همۀ کوشش بنده 

 در مسیر جلب رضایت الهیباید بر این اصل معطوف باشد که بتواند 
ها در فرازهای ذیل از ای از تقاضاها و خواستگام بردارد. مجموعه

های گفتاری را از نوع ترغیبی و برانگیزاننده کنش دعا مطرح شده و
 کرده است:

وَ ال تَفْضَحْنى بِخَفِىِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَیْهِ مِنْ سِرّى وَال تُعاجِلْنى بِالْعُقُوبَۀِ »
مِنْ سُوءِ فِعْلى وَ اِسائَتى وَ دَوامِ تَفْریطى وَ . ما عَمِلْتُهُ فى خَلَواتىعَلى 

یا رَبِّ یا رَبِّ یا رَبِّ قَوِّ عَلى خِدْمَتِکَ  .جَهالَتى وَ کَثْرَۀِ شَهَواتى وَ غَفْلَتى
جَوارِحى وَاشْدُدْ عَلَى الْعَزیمَۀِ جَوانِحى وَ هَبْ لِىَ الْجِدَّ فى خَشْیَتِکَ 

و مرا با آنچه از اسرار »( به معنی 13. )لدَّوامَ فِى االِْتِّصالِ بِخِدْمَتِکَوَا
هایم انجام دانى رسوا مسازى و در کیفر آنچه در خلوتنهانم مى

از زشتى کردار و بدى رفتار و تداوم تقصیر و نادانى ، شتاب نکنى دادم
اى پروردگارم، اى ی. و غفلتم، شتاب نکن و بسیارى شهواتم

پروردگارم، اى پروردگارم اعضایم را در راه خدمتت نیرو بخش و 
دلم را بر عزم و همت محکم کن، و کوشش در راستاى پروایت و 

 «.دوام در پیوستن به خدمتت را به من ارزانى دار
بنده در برابر بزرگی خداوند، موجودی ناتوان و ضعیف است. با 

-ی حضرت مطرح میپذیرفتن این اصل معرفتی، موضوع بعدی از سو

شود و آن، درخواست کمک و امداد از منبع اصلی قدرت است. 
ای قدرتی الیزال و پایدار حضرت باور دارد که خداوند در هر زمینه

دارد و کسی قادر به برابری با وی نیست. در نتیجه، همۀ تمرکز خود 
ای هدهد که برای نمود یافتن ظرفیترا بر تشریح این مهم قرار می

)به عنوان  )ع(حضرت علین، او باید به خداوند روی بیاورد. مؤم
ای که عمل آتی مؤمنان گوینده( قصد دارد جهان را با محتوای گزاره

ا ای رشود، تطبیق دهد و مدینۀ فاضله)به عنوان شنونده( را شامل می
که باید، تحقق بخشد. در این مدینۀ فاضله که بر اساس خدامحوری 

هی شکل گرفته است، سالمت معنوی تبلور پیدا و فضایل نیکوی ال
 کند:می

وَاجْعَلْنى مِنْ اَحْسَنِ . اَللّهُمَّ وَ مَنْ اَرادَنى بِسُوءٍ فَاَرِدْهُ وَ مَنْ کادَنى فَکِدْهُ»
عَبیدِکَ نَصیباً عِنْدَکَ وَ اَقْرَبِهِمْ مَنْزِلَۀً مِنْکَ وَ اَخَصِّهِمْ زُلْفَۀً لَدَیْکَ 

خدایا! هرکس مرا به »( به معنی 13«. )نالُ ذلِکَ اِالّ بِفَضْلِکَفَاِنَّهُ ال یُ
بدى قصد کند تو قصدش کن، و هرکس با من مکر ورزد تو با او 

نشان تریمندترین بندگانت نزد خود، و نزدیکو مرا از بهره. مکر کن
 ؛ترینشان در رتبه به پیشگاهت بگرداندر منزلت به تو و مخصوص
 «.جز به فضل تو ،زیرا این همه به دست نیاید

 
 کنش عاطفی

شناسی گوینده مانند: در کنش عاطفی، معموالً دیدگاه یا حالت روان
شود. در این کنش، مندی، لذت، عالقه یا تنفر بیان میتأسف، گله

انطباقی میان ذهن و جهان بیرون وجود ندارد. نمود کنش عاطفی در 
تشکر و عذرخواهی قابل مشاهده است.  سرزنش، تبریک، تحسین،

( بنابراین، در جریان این کنش، احساسات مثبت یا منفی گوینده 4)
 (15شوند. )های عاطفی بازگو میاز طریق واژه

کنش عاطفی در دعای کمیل بارها تکرار شده است. دلیل این بسامد 
ست نتوان ناشی از عمق تأثرات و تألمان درونی بندۀ گناهکار دارا می
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 43...  در معنوی سالمت به رسیدن راههای تحلیل و بررسی  

 1401بهار ، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

های خود پشیمان شده و خواهان توجهات و الطاف الهی که از کرده
دهد و های خود را بروز میاست. در این شرایط، بنده درونی

گذارد تا در نهایت، احساسات خود را با دیگران به اشتراک می
انگیزۀ خود را برای رسیدن به سالمت و شکوفایی معنوی نشان دهد. 

در بندهای ذیل از دعای کمیل، حاالت و فرض، بر اساس این پیش
داند به انواع خطاها و ای بازنمایی شده است که میعواطف بنده

ای های که به دلیل پیروی از نفس و هوسها آلوده شده است. بندهبزه
زودگذر، از اصل انسانیت خود دور شده و جایگاه و مقام واالی 

بیانی خاضعانه و همراه  دار کرده است. حال، باانسانی خود را خدشه
-های خود را بیان کرده و به دلیل کوتاهیبا زبونی و تابعیت، درونی

خواهی که در کند. این پوزشهایش از درگاه الهی عذرخواهی می
های شود، بازنمایندۀ کنشهای دعا دیده میگفتارها و جملهپاره

-ا گزارهکالم خود را ب )ع(علیعاطفی راوی )بنده( است. در مجموع، 

های کنش کند و در ادامه با تکیه بر ظرفیتهایی متنوع آغاز می
های شناختی در خودشان مندی مردم را ایجاد تحولعاطفی، عالقه

کند. تحلیل کنش عاطفی در این فرازها از دعای کمیل نشان ابراز می
دهد که بنده برای رسیدن به کمال معنوی و شخصیتی همچنان به می

ی خداوند امیدوار است. حضرت با تبلیغ گفتمان هادستگیری
رواداری حق تعالی از طریق کاربست کنش عاطفی، باعث 

شدن امیدواری در مؤمنان شده و آنها را برای اطاعت از برانگیخته
 خداوند تهییج کرده است:

ادِماً نوَ قَدْ اَتَیْتُکَ یا اِلهى بَعْدَ تَقْصیرى وَ اِسْرافى عَلى نَفْسى مُعْتَذِراً »
 مِمّا ال اَجِدُ مَفَرّاً. مُنْکَسِراً مُسْتَقیالً مُسْتَغْفِراً مُنیباً مُقِرّاً مُذْعِناً مُعْتَرِفاً

کانَ مِنّى وَ ال مَفْزَعاً اَتَوَجَّهُ اِلَیْهِ فى اَمْرى غَیْرَ قَبُولِکَ عُذْرى وَ 
عُذْرى وَارْحَمْ شِدَّۀَ ضُرّى  اَللّهُمَّ فَاقْبَلْ اِدْخالِکَ اِیّاىَ فى سَعَۀِ رَحْمَتِکَ،

اینک پس از  ،خداى من اى»( به معنی 13«. )وَ فُکَّنى مِنْ شَدِّ وَثاقى
هاى نفس عذرخواه، روى در خواهشکوتاهى در عبادت و زیاده

کنان با طالب آمرزش، بازگشت ،دل، جویاى گذشتپشیمان، شکسته
آنکه گریزگاهى از آنچه بى، حالت اقرار و اذعان و اعتراف به گناه

، جز آورم یبیابم و نه پناهگاهى که به آن رو است از من سرزده
. ىناینکه پذیراى عذرم باشى و مرا در رحمت فراگیرت بگنجا

ام رحم کن و رهایم ساز از خدایا! پس عذرم را بپذیر و به بدحالى
 «.هبند محکم گنا

و  برای تشریح، تبییندر دعای کمیل، عاطفه عنصری پویا و اثرگذار 
انتقال مسائل مهم اخالقی و معرفتی است. راوی بارها بر این اصل 

کند که به دلیل آلوده شدن به انواع گناهان، غمگین و تأکید می
ای که از ژرفای تمایالت بنده برای بازگشت به شرمنده است. نکته

 گفتارها،دامان الهی حکایت دارد. نوع کنش عاطفی در این پاره
ای پربزه است. او بارها بر ناتوانی خودش سرزنش نسبت به گذشته

تأکید کرده و نشان داده است که هیچ ادعایی در برابر خالق ندارد. 
-کند و دیدگاههای خود را تشریح میدر ادامه، اندوهناکی و حسرت

دارد. در های شخصی خود را از این موضوع بیان میها و برداشت
آوردن در دارد که بدون یاری خداوند، امکان تابنهایت، اعالم می

 جهانی وجود ندارد: جهانی و حتی آنها و بالهای اینبرابر سختی
وَ اَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفى عَنْ قَلیلٍ مِنْ باَلءِ الدُّنْیا وَ عُقُوباتِها وَ ما یَجْرى »

وَ مَکْرُوهٌ قَلیلٌ مَکْثُهُ عَلى اَنَّ ذلِکَ باَلءٌ . فیها مِنَ الْمَکارِهِ عَلى اَهْلِها

فَکَیْفَ احْتِمالى لِباَلءِ اآلخِرَۀِ وَ جَلیلِ وُقُوعِ  .یَسیرٌ بَقائُهُ قَصیرٌ مُدَّتُهُ
ام در برابر اندکى از غم و تو از ناتوانى»( به معنی 13«. )الْمَکارِهِ فیها

ها بر اهلش ناگواری ازو اندوه دنیا و کیفرهاى آن و آنچه که 
 ،با آنکه این غم و اندوه و ناگوارى درنگش کم. آگاهى ،دگذرمى

پس چگونه خواهد بود تابم در ت. بقایش اندک و مدتش کوتاه اس
ها در آن جهان بر جسم و برابر بالى آخرت، و فرود آمدن ناگواری

 «.م؟جان
آمیخته و هایی خبری با متغیرهای عاطفی دردر فرازهای ذیل، گزاره

ریزی شده است تا از روی پاداش/ عذاب را پیگفتمان دوگانۀ 
قطعیت مسائلی مطرح شود که در نهایت، مخاطب و شنونده را به 

رساند که در کنار توکل به خداوند و با ایجاد پیوندهای این باور می
دوسویه با مقام اقدس الهی، امکان رسیدن به سعادت و سالمت 

فرازها منجر به  معنوی وجود دارد. تقویت عنصر عاطفه در این
تر محتوای دعا شده است. کارکرد درک معنایی بهتر و پذیرش ساده

ام اظهاری همگ گفتارهای کنشی عاطفی با کنشمنظورشناختی پاره
 شده است تا وابستگی بنده به خالقش بازنمایی شود: 

کَ بَیْنَ اَهْلِ باَلئِلَئِنْ صَیَّرْتَنى لِلْعُقُوباتِ مَعَ اَعْدائِکَ وَ جَمَعْتَ بَیْنى وَ »َ
وَ فَرَّقْتَ بَیْنى وَ بَیْنَ اَحِبّائِکَ وَ اَوْلیائِکَ، فَهَبْنى یا اِلهى وَ سَیِّدِى وَ 

( به 13. )مَوْالىَ وَ رَبّى صَبَرْتُ عَلى عَذابِکَ فَکَیْفَ اَصْبِرُ عَلى فِراقِکَ
پس اگر مرا در عقوبت و مجازات با دشمنانت قرار دهى، و »معنی 

ن من و اهل عذابت جمع کنى، و میان من و عاشقان و دوستانت بی
اى خدا و آقا و موال و پروردگارم، بر فرض که بر ، جدایى اندازى
 «.؟!ى ورزم، ولى بر فراقت چگونه صبر کنمیعذابت شکیبا

تواند نسبت به بخشیده شدن از از دید حضرت، انسان همواره می
پروردگاری مواجه است که سوی خداوند امیدوار باشد؛ زیرا با 

دارند  کند. علی)ع( قصدپیوسته از روی بردباری با بندگانش رفتار می
گفتمان امید و رجاء را از طریق کاربست کنش عاطفی برای 
مخاطبان شرح دهند تا نگاه سلبی و دفعی نسبت به خداوند نداشته 

ا بتری پرستش کرده و باشند و خالق خود را با شور و عالقۀ افزون
وی ارتباط برقرار کنند. کاربست کنش عاطفی در رسیدن به این 

ای سخن هدف، اثری مستقیم و مطلوب داشته است. راوی از بنده
ها آبوده شده است، ولی همچنان گوید که اگرچه به انواع بزهمی

برای بخشیده شدن از جانب خداوند، امیدوار است. حضرت از 
ی غیض و غضب، بلکه از روی گوید که نه از روخدایی سخن می

کند و با حمایت از همۀ اش رفتار میمهربانی و عطوفت با بنده
مخلوقاتش، بال و گرفتاری و رنج ناشی از حضور در آتش دوزخ را 

 های کنشبرد. با استفاده از ظرفیتکاهد و از بین میبرای آنها می
ی، های مبتنی بر احساسات انسانگیری از جملهعاطفی و بهره

بازتعریفی از روابط میان بنده و انسان ارائه شده و در نهایت، این 
های مهم مطرح گردیده است که انسان به هیچ روی نباید از محبت

 خداوند در حق خودش ناامید شود:  
 .یا مَوْالىَ فَکَیْفَ یَبْقى فِى الْعَذابِ وَ هُوَ یَرْجُوا ما سَلَفَ مِنْ حِلْمِکَ»

اَمْ کَیْفَ یُحْرِقُهُ . لِمُهُ النّارُ وَ هُوَ یَأمُلُ فَضْلَکَ وَ رَحْمَتَکَاَمْ کَیْفَ تُؤْ
 اَمْ کَیْفَ یَشْتَمِلُ عَلَیْهِ زَفیرُها. لَهیبُها وَ اَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَ تَرى مَکانَهُ

اَمْ . دْقَهُتَعْلَمُ صِ اَمْ کَیْفَ یَتَقَلْقَلُ بَیْنَ اَطْباقِها وَ اَنْتَ. وَ اَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفَهُ
ى اَمْ کَیْفَ یَرْجُو فَضْلَکَ ف. کَیْفَ تَزْجُرُهُ زَبانِیَتُها وَ هُوَ یُنادیکَ یا رَبَّهُ
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اى موالى من، چگونه در »( به معنی 13«. )عِتْقِهِ مِنْها فَتَتْرُکُهُ فیها
یا آتش ؟ ات داردعذاب بماند و حال آنکه امید به بردبارى گذشته

که بخشش و رحمت تو را آرزو  حالى در ،و را به درد آوردچگونه ا
که فریادش را  حالى در ،آتش او را بسوزاند ۀیا چگونه شعلد؟ دار
یا چگونه آتش او را دربر بگیرد و ؟ بینىشنوى و جایش را مىمى

یا چگونه در طبقات دوزخ به ؟ اش خبر دارىحال آنکه از ناتوانى
یا ؟ دانىرا مى اشراستی که حالى در ،سو کشانده شودسو و آناین

هاى عذاب او را با خشم برانند و حال آنکه تو را به چگونه فرشته
یا چگونه ممکن است بخششت را در ؟ خواندپروردگاریت مى

نجا به همان حال آآزادى از دوزخ امید داشته باشد و تو او را در 
 «.واگذارى؟

 
 گیرینتیجه

دعای کمیل از دید کنش گفتاری، ترغیبی و گفتارها در غالب پاره
 های او تأکید وعاطفی هستند و بر حقانیت خداوند و دیگر ویژگی

های گفتاری در یک یا چند بند از تصریح دارند. فراز و فرود کنش
افزاید و در اثرگذاری بر مخاطب، دعا بر جذابیت کالم الهی می

 ترغیبی این است که کند. دلیل بسامد باالی کنشمؤثرتر عمل می
کلیت دعا بر اعتراف بر بزهکاری بنده و تصریح بر بخشندگی باری 
تعالی تأکید دارد. در واقع، راوی )حضرت علی( بر این باور است که 

-تواند در سایۀ توجهات الهی و با توبه کردن، میانسان گناهکار می

انسانی اش را بازیابی کند و به دار شدهتواند سالمت معنویِ خدشه
رو، در غالب فرازهای دعای شایسته و مؤمنی واقعی بدل شود. از این

ها و تقاضاها از جانب بنده در کمیل، شاهد طرح سلسله درخواست
-حق خداوند هستیم تا از این طریق بتواند خود را از بحران معرفت

ی که اشناسانه رهایی بخشد. در ارتباط با کنش عاطفی، مؤمن و بنده
داند که تاکنون چه گناهان خود آگاه است، به خوبی می نسبت به
هایی را از دست داده است. در نتیجه، غمگین و اندوهناک موهبت

دهد. حضرت است و این حالت درونی را در بیانات خود انعکاس می
اند وضعیت نامطلوب یک انسان خطاکار با مهارتی ویژه سعی کرده

ی که از الطاف الهی دور شده های روحی او را در مواقعو بحران
است، نشان دهند. در ارتباط با کنش اظهاری هم باید گفت آنجا که 

الم پرداند، در کهایی در ارتباط با خداوند میحضرت به تبیین گزاره
، )ع(ایشان نوعی قطعیت وجود دارد. این بدان معناست که از دید امام

یب شود، الرطرح میهمۀ صفات نیکویی که در ارتباط با حق تعالی م
ها و دل سپردن به و بدون تردید، صحت دارد. تخلق به این ویژگی

چنین خدایی، برآیندی مطلوب خواهد داشت و آن، رسیدن به 
 سالمت معنوی و سعادت همیشگی است.
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