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 چکیده

 متتن این در. آن انجام شده استدربارۀ  فراوان یهایمتنی ادبی است که پژوهش امام حسین ۀدعای عرف
 متنتوع اقستام ماننتد ،موستییی مختلف انواع و تصویر چون بسیار و متعدد شناختیزیبایی و بیانی هایادبی، گونه

 متوارد دیگتر و روانشناختی رویکردهای و لطیف هایینظرگاه از موارد، متن این همة کنار در و رفتهبه کار  تکرار
کی از این یرا دست نیافتنی ساخته است. پژوهش حاضر در صدد بررسی  دعا این حیییت که برخوردار بوده نیز

و کتارکرد هنتری آن  -به عنوان نوعی موسییی کالمی درونتی -پدیدۀ تکراریعنی  ،های بیانی و زیباشناختیسبک
مانند تکرار حرف، کلمه، جمله، وزن و غیره، برخی  ،ختلف تکرارهای مق بررسی گونهیاست و سعی دارد از طر 

از آن لذت ببترد. علتت انتختا  تر بیش تا خواننده و شنونده هرچه آشکار سازدزوایا و رازها و حیایق این دعا را 
کمی آن در ا ست که به منظور برجسته سازی مضتامین ا ن دعایموضوع، وجود فراوان عنصر تکرار و انباشت ترا

کید بر یک حالت روحی روانی خاص و انتیال آن به کار رفت کتالم  در حتالی کته ایتن مات  از عاتدۀ،ه است یا تأ
های صوت ضرباهنگ ساز و معناشناسی به ن دعا، کارکردهای خود را در زمینهی. تکرار در اباشدمیعادی خارج 

توصتییی تحلیلتی بتر  ست. این تحییق به شیوۀد بر متن نیخوبی انجام داده است و تناا برای آرایه و یا بخشی زای
ین عناصتر تتر ما ها و ترین نمونتهاساس پترداز  داخلتی متتن انجتام شتده و تتال  کترده استت تتا از مناست 

 . زیباشناختی و معناشناختی استیاده کند
 . درونی، تکرار شناسی، موسییی عرفه، زیبایی ، دعایحسین امام: کلیدی واژگان
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 مقدمه

 بته پیتام انتیتال در ه ستزابت ینیشتها آن از استیاده که ستا اهها و تکنیکگاه شیوهبه نوعی تجلی متن ادبی
 در متثرر آیتد و کتارکردیها بته شتمار میشتیوه ایتن جملۀ دارد؛ تکرار از او ضمیر در آن تثبیت و نیوذ و گیرنده
 بتا بررستیمحییان نکته ستن  . دارد ادبی متن یک عاطیی احساسی یاررگذار و شناختی زیبایی سطح به رسیدن

گر تکرار درست و صتحیح در جتای ختود بت در  ه کتار گرفتته شتود، جایگتاهی ارزشتمندمتون ادبی دریافتند که ا
انتتد تتتا ها و تحیییاتشتتان بتته ایتتن امتتر توجتته نمتتوده و تتتال  کردهگیتمتتان ادبتتی خوهتتد داشتتت؛ لتتذا در بررستتی

 .ندهای زیباشناختی آن را تبیین نمایتوانمندی
حمد و ستایش ختدای ستبحان، ها آن بر دارد؛ از جملۀرا در  ی مختلفموضوعات امام حسین ۀدعای عرف

ها، وابستگی و دلبستگی به خدا و موارد بستیار ا، شکر بر نعمتهخواهی، درخواست آمرز ، ذکر نعمتکمک
کارگیری عنصتر تکترار بتا بته کننتد.دیگر که همه در رساندن انسان به سعادت ابدی نیش خاص خود را اییتا می

تا توجه به سمت این تحییق جات بررسی تکترار و  ههای فراوان آن در این دعای شریف باعث شدانواع و دامنه
در بتازگردان متتن دعتای عرفته بته .ا  مورد توجه قرار گیتردهای مختلف آن و کارکردهای هنریها و شیوهگونه

 حسین انصاریان از میاتیح الجنان محدث معاصر مرحوم قمی استیاده شده است. هترجمفارسی از 

 . ادبیات نظری پژوهش1

 پژوهش . پیشینۀ1-1

اشاره برخی از آن ها به که شده انجام مختلف هایزمینه در آن شناسیزیبایی و تکرار ۀدربار  زیادی تحیییات
  می گردد:

 ایهتمحرک و تکترار )استلو « یةالستجاد ةییالصتح یف ةیالدالل راتهیأسلو  التکرار ومث»بالوی،  رسول -1
. این میاله 232-272 ، صص22العدد ق، 7431کوفه، جامعة ، ةالکوف صحییه سجادیه(، مجله آدا  در آن معنایی

کاوی قترار داده و  ۀدر سه سطح حروف، کلمه و جمله، در صحیی پدیدۀ تکراربه  سجادیه پرداخته و آن را مورد وا
 تأریر آن را در ایجاد موسییی و ضرباهنگ بیان کرده است.

 استالمی مطالعتات ، مجلتۀ«شناسی آوایی دعتای عرفته سبک»ۀ حاجی رجبی، سیدی و نییس حسین سید -2
سبک شناسی  به . میاله41-23 ، صص2ۀ ، شمار 41ۀ ، دور 7334حدیث، دانشگاه فردوسی مشاد،  و قرآنی علوم

اصتوات،  از برختی تکترار آن، و جمتالت و واژگتان آوایتی هتاویژگی بررستی و آوایتی سطح منظر از دعای عرفه
شتود، می گیتتار اقنتاع افتزایش باعتث کته صنایع بدیعی مانند سجع و جنتاس و صوتی کلمات، عبارات، هجاهای

 پرداخته است.
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کوئی حسین محمد -3  «یتةوالدالل یتةالجمال ووظائیه ، أنماطهةعرف دعاء فی التکرار ةتینی»گنجعلی،  عباس و کا
 و ایرانتی زبتان انجمتن ، مجلتۀ«آن( معنتایی و شتناختی زیبتایی عملکردهتای و عرفه، الگوها دعای در تکرار )شیوه
را  های تکترارگونتهمیالته  .22-43 ، صتص23ۀ ، شمار 72ۀ ، دور 7332 عربی، دانشگاه تربیت مدرس، سال ادبیات

کتاوی قترار داده بر اساس موقعیت مکانی آن در متن، مانند تکرار استااللی، بدائی، ختامی، دائری و  غیره، متورد وا
ساختار  در را آن های انگیزه و تکرار میاوم تا دارد تال  تحییق اساس، این این بر ورود نکرده است. اما به ساختار

 .کند آن، بررسی هنری شناختیزیبایی کردن آشکار هدف بادعا،  این در ویژه و به طور
، «Imam Hussein's supplication on the day of Arafah, a Linguistic study»ماتدی،  کری  منار -4
العمیتد،  زبتان شتناختی(، مجلته مطالعه ،عرفه در حسین امام ، دعاییةلغو  ةدراس ةعرف فی الحسین اإلمام )دعاء
 بترای انگلیسی و تالشتی زبان به . این پژوهش22-21 ، صص3 ، السنة الثالثة، العدد2174، ةالمیدس ةالعباسی ةالعتب

 آن دستتوری، معنتایی هتایویژگی بررستی آن هتدف دلیل همین به است، و زبان شناختی نظر از عرفه دعای تحلیل
 متورد ختوبی بستیار طترز بته کته هستتند روشتی دو امتر و نتدا نخست، ،باشداستوار می فرضیه دو اساس بر و است

  است. رفته کار به ظاهری دعای ازتر بیش آن در ضمنی دعایکه این اند، و دیگرگرفته قرار استیاده
کوئی،  حسین محمد و نیا میرزایی حسین -2 آن در دعتای  انتواع و )ریتت « ةعرف دعاء فی وأنواعه اإلییاع»کا

-7 ، صتص42ۀ ، شمار 73ۀ ، دور 7332عربی، دانشگاه تربیت مدرس،  ادبیات و زبان عرفه(، مجله انجمن ایرانی
 بتتهتتتر بیش کنتتد، بلکتتهنمی نگتتاه کالمتتی ضتترباهنگ یتتک عنتتوان بتته تکتترار ضتترباهنگ بتته میالتته . ایتتن21

 گیتگتو و روانشتناختی، روایتت و ترقتی، ریتت  افکتار، رشتد ماننتد آن مختلتف انتواع در های معنویضرباهنگ
  گذارد.می باقی دیگری تحییق برای را تکرار و پردازدمی

فردوستی  ارشتد، دانشتگاه کارشناستیپایان نامتۀ ، «در قرآن کری  تکرار شناسی زیبایی»شاهوری،  فرحناز -2
هتای مختلتف . پژوهشگر در ابتتدا بته معناشناستی تکترار و بعتد از آن بته کارکردهتای آن در حوزه7331مشاد، 

از جملته در صتنایع  ،در قترآن در ستطوم مختلتفرا پرداخته و نظرات قدی  و جدید را آورده سپس انتواع تکترار 
 بدیعی ذکر کرده است. 

 ارشتد، دانشتگاه ارشناستی نامتۀ غته، پایتانالبال نات  گیتارهای در تکرار غیور، موسییی طاعتی مصطیی -1
. پژوهشگر در ابتدا به تعریف موسییی و تاریخ آن و بعد از آن به تعریتف تکترار و اهتداف و 7322سینا،  بوعلی

در بدیعیات مورد به ویژه اغراض پرداخته سپس نثر و خطابه را معرفی کرده و در ناایت تکرار در نا  البالغه را 
 ست.بررسی قرار داده ا

نشتر،  و مطالعتات عربتی ة، لبنان، بیروت، موسست2114درویش،  محمود شعر در آشور، تکرار ناصر فاد -2
صتیحه تتدوین شتده و نویستنده در ایتن کتتا  ابتتدا بته تعریتف تکترار، انتواع، معتانی و 222. این کتا  در 7چ
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مثتل حترف، کلمته، است ،  ،به تکرار در شعر محمود درویش در ستطوم مختلتف گاهآن،پردازد میهای آن انگیزه
کاوی قرارها آن و آوردمیعبارت، میطع، تصاویر طبیعی و مکانی و غیره روی   .دهدمی را مورد وا

 های پژوهش. پرسش1-2

 ساختارهای تکرار در دعای عرفه چیست؟ -7
 گذار است؟ارر ساختار تا چه میزان در کارکردهای هنری  -2

 های پژوهش. فرضیه1-3

پاستخ،  و پتذیر  بترای آن برجستتۀ هتایویژگی از یکی خواندنی و دعای عرفه، مانند دیگر دعاها، متنی -7
 هاجز آن مانند صوت، حرف، جمله و ،های مختلف و ساختارهای متعددرود به شکلکه احتمال می است تکرار

کلۀ وان یک عنصر اصلی وتا به عنرود به کار   .دعا جلوه کند پویا در شا
باید از چنان تتوان بتاالیی برختوردار  لذا برد؛باره می تکرار از عنصر ناشی درونی گیتاری موسییی از دعا -2

به اهتداف  را او رسوخ دهد و شعمق باطن در را کند و معنا جل  خود به را هنرمندانه گیرنده باشد تا به زیبایی و
 .نماید ترغی  و موجود در دعا تشویق

 . اهمیت و ضرورت پژوهش1-4

چته آن با توجه به اهمیت و جایگاه این دعا در بین شیعیان و با توجه به مضامین بلند و واالی آن و براستاس
کند، اما هر که در پیشینه به آن اشاره شد، این دعا چونان دریایی است که انسان در ساحل آن احساس آرامش می

اشتاره شتد  ی متعتددرا کشف خواهد کرد. در پیشینه به میاالت تربیش یآن غور کند، حیایی در اعماق ترژرف چه
های مختلف به بررسی این دعای شریف پرداخته و این خود بیانگر وسعت و قدرت آن در بازنمتایی که در زمینه

حتتی پتژوهش انجتام شتده در ایتن  ها به بخشی از دعتا پرداختته وجمال و جالل الای است. هر یک از پژوهش
گتذار کترده استت. بنتابراین آن را بازگو نکرده؛ از این رو های زمینه، همه زوایا و الیه آن را به پژوهشتی دیگتر وا

های ستاختار و ترکیت  ضروری دیده شد تا این پژوهش در همان راستا ولی در بخشی دیگر انجام پذیرد تا زیبایی
 .گر شودجلوه تکرار نیز در این دعای شریف

 . روش پژوهش1-5

شناسی و با رو  توصییی تحلیلی درون متنی به بررسی عنصر تکرار در دعای حاضر با رویکرد زیبایی ۀمیال
گونه که ابتدا به توصیف هر بخش از ترکیبات و ساختار و کارکرد معنایی آن پرداختته به این  عرفه پرداخته است؛
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کاوی قرار داده تا زیبایی فراز مذکور هر چهش ارایه ۀسپس با تبیین آن، نمون تتر بیش ده از دعا را مورد تحلیل و وا
 .نمود پیدا کند

 . دعای عرفه2

 صتحرای در عرفته روزودر عصتر   ایتام حت در  کته است شیعه هایدعا ترینما  از امام حسین عرفۀ دعای
ی دقیتق اطالع .گرددمیتوسط شیعیان قرائت  وبیش تر در فضا های باز جای جاان اسالمدر جایه  چنین   عرفات
 شتواهد برختی بته توجته است؛ امتا بتا نشده ذکر تاریخی منابع در حسین امام توسط دعااین   قرائت سال دربارۀ

 ۰4 ستال حجتۀ ذی در حستین امتام زیترا ؛باشتد کتربال ۀواقعت ستال بته مربوط تواندنمی دعا قری  به ییین، این
 عمتره بته را حت  رو ایتن شد، از یزید عواملدسیسه چینی  متوجه ح  اعمال بین رفت، در مکه به که قمری هجری
، یعنی قبل از روز عرفه مکته را گشت خارج مکه از و آورد جا به را مروه و صیا سعی و خانه طوافسپس  کرد تبدیل
 را دعتا، آن ایتن بلنتد محتوای به توجه با شیعه محدران و نشده است. عالمانخوانده ، پس دعا در این سال نمودترک 

 کتتا  در کیعمتی .اندنگریستته تردیتد دیتدۀ آن، بته پایانی بخش انتسا  دربرخی  تناا و دانسته حسین امام از
 بحتار در مجلستی عالمتۀ و کترده ذکتر را شتریف دعتای ایتن الزائتر مصبام کتا  در طاووس سیدبن و البلد االمین

مضتامین بلنتد معرفتتی و  ۀدارنتددربتر  عرفته اند. دعایآورده را دعا این الجنان میاتیح قمی در عباس شیخ و االنوار
 بیکتران هتاینعمت الاتی، یتادآوری صتیات خداوند، بیان شناخت از جمله ،عییدتی و عرفانی هایآموزه ترینعالی

حوای ،  توبه، درخواست و گناهان به خداوند، اقرار درگاه به ها، تضرعآن بر خداوند سپاس و انسان، حمد برپروردگار 
، 77 :ق7433. )فترج، آیتدبه شتمار میخودسازی  و است، و به طور کلی دعای شناخت دیگر امور و اخروی پادا 

 (  fa.wikishia.net ویکی شیعه ، 74 و 7/3 :7323ق، 7413والدرازی البحرانی، 

 شناختی تکرار. زیبایی3

توسط فیلسوف آلمتانی بومگتارتن پایته گتذاری شتد. ایتن ست که در قرن هیجده  شناختی دانشی نو ازیبایی
گیترد، طبیعت زیبایی و احساس هنری که به خاطر آن در وجود انستان شتکل متی زیبایی وبارةدانش به بحث در

ر گرفتته و جایگتاه مکاتت  فلستیی و بته دنبتال آن مکاتت  ادبتی متورد توجته قترا پردازد. این دانش در همتۀمی
از جمله ادبیات عربی مورد توجه ادیبان و ناقدان قترار گرفتته استت. ،جاان  ر ادبیات همۀارزشمندی یافته، لذا د

حتتی های مختلتف ادبتی حتت تتأریر شتیوهبلکه ت ،های مختلف به یک شیوه باقی نماندهاین دانش در طول دوره
ختلتف هنتری و ادبتی و   که این دانش به طبیعتت زیبتایی در آرتار مینیبروانی تغییر و تکامل یافته است، لذا می

: 7321یترد. )یعیتو  و عاصتی، های زیبایی شناختی بر اساس آن شکل گپردازد که باتر است دیدگاهاصولی می
 ( 222: 7333ق، 7473تونجی، ؛ 21: 7324عبد النور، ؛ 212
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 ،استت. ایتن شتیوه عنایتتچنان ه  مورد  اند و ه ای است که ادیبان از دیرباز به آن توجه داشتهتکرار شیوه
کید بر آن  ارایهتکرار صدا، حرف، کلمه و یا عبارت است که هدفش  و بتر استاس تتوان  رودبه شمار میپیام و تأ
حد و مرزی متصور نیست »شود، اما برای به کار گیری آن نوآور و هدفی که در ورای خود دارد، به کار گرفته می

کتی همتۀ مخاطبتاآیدتن نمیهای خود در مها و خصوصیتو بر اساس ویژگی ن اعت  از ، بلکه بر اساس توان ادرا
 بارۀ شناخت بحثدر  که مامی ایهتال  از( 7/712 :7331)جاحظ، «. کندعوام و خواص در متن ظاور پیدا می

گر؛ زیرا نبوده قبول قابل کاربرد آن همیشه که رسدمی نظر به شده انجام تکرار بتا همتاهنگی و انستجام همتراه  ا
 و است خو  تکرار که دارد وجود اییهمکان» ایی ه  همراه گردد، بنابراینهنباشد چه بسا ممکن است با لغز 

افتتد اتیتاق می معانی در نه در معنا، و جاهایی که افتدمی اتیاق کلمات در تکرارهاتر بیش زشت. برخی جاها ه 
گر است، بنابراین ترک  نه در کلمات، قیروانتی، ) «ی استتگشود، عین ناشایستت تکرار با ه  هر دو معنا و کلمه ا

آن جا که نیازی به تکرار نباشد و یا در تکرار افزایش معنا نباشد، این تکرار منجتر بته یکنتواختی  (.223: 7322
 کنتد و دیگتررهتا می را متن شود، لذا خیلی زود احساس خستگی کردهنده میشنو حوصلگی متن و در نتیجه بی

 .گرددینم باز آن به
 کالمی، همیشه توجه به بعد رغ  علی شود، ومی گرفته نظر در ادبی ۀپدید یک عنوان به نید جدید، تکرار در
 در دقتت همتاهنگی و ظرافتت و جای ختوددارد تا در جایمتن را ه  بر آن می» و هست معنایی نیز جنبةمالزم 
هنتری  تکنیتک یتک تکرار را ،بر این، نید جدید افزون( 711: 2174صحناوی، )« .را حیظ کند سبک و ترکی 

انستجام و  در متثررتر ینیشت افزایتد. ازایتن رواییاعی متن ه  می غنای داند که عالوه بر بعد معنا شناختی، برمی
 ستبک در شتناختی زیبتایی هتایویژگی از یکتی تکرار است که ۀبه وسیل و دارد متن ضرباهنگی و معنایی تعالی

 ایهتلحن بتر مبتنتی هایریت  از متشکل موسییی نوعی را تکرار چنینه  گیرد. نید جدیدمی شکل متن شناسی
« تکرار... گوهر اییاع یا ضرباهنگ»باید گیت:  داند، بنابراینشود، میصدا میرندگان ه که با جان گی هماهنگی

گاه و هنگامی کهاست و  ادبی متن در( 241: 2112عالق، ) و غیر متکلف بته کتار گرفتته طبیعی به طور  ناخودآ
 یابتد، وراه میشنوندگان  ضمیر به و گرددآغاز می متن درون از دهد، حرکتی کهپویایی می حرکت و متن شود، به

 .کندمی تشویق فرایند خوانش یا پذیر  پیام ۀادام به راها آن
ضترباهنگ،  استت بنتابراین، ممکتن. دارد ضرباهنگ داخلتی در را تأریر ینتر بیش کهاست  ایشیوهتکرار 

 زیترا ؛غیره ها وهای همگرای فعلمعمول و ا، سطرهاهصوت باشد، مانند: تکرار تکرار ای متعددهرو  ناشی از
 که است بیانی هاییقابلیت شامل" که آید به شمار می ادبی ارر یک ای هنری درآن، پدیده مختلف با طرق تکرار

 تکرار، صترفا  آوردن کلمتاتی( 7273: 2174سعید، ) ."دهدارتیا می اصالت سطح تا را آن بخشد ومی غنی به معنا
کنده  "به طور کلی، پیوندی تنگاتنتگ نداشته باشند، بلکه آنفضای عمومی  با ارتباطی هیچ که نیست متن در پرا
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یعنی تکرار، متن و فضای عمومی )اتمستیر ارتر أدبتی(، وجته  ،سه این بین و( 712: 7331، ةربابع)، "دارد متنبا 
" شتودمی معتانی ددر داختل متتنی ایجتاد و ها، کلماتایده بین سازی موازی نوعی آن از" مشترکی وجود دارد که

 .آن را حیظ کند اجزای پویایی و متن، سازگاری هماهنگی تا( 21: 2117 ،عبید)

 های تکرار در دعای عرفه. شیوه4

از تکترار در  ی متنوعهایهای مختلف و گونهرو در دعای عرفه تناا به یک شیوه تکرار بسنده نشده، بلکه 
اقسام تکرارها را و و مخاط  را نیازارد، به همین خاطر انواع  گرددآن به کار رفته است تا دعا از یکنواختی خارج 

ها را در اشتکال مختلتف زبتانی و ریختت ایتن شتیوهتتوانی  ما در این بحتث می بنابرایندر خود جای داده است، 
 .مانند، تکرار حروف، وزن، کلمه، عبارت و یا جمله بررسی کنی ( شناسی )صرفی

 زبانی های. تکرار شکل4-1

 نویستنده کته دارد وجتود متوارد سایر و بیانی، موسیییایی، تصویر سازی جمله از، گیتاری مختلف ایهرو 
کنتد، و در  جتذا  گیرنتده بترای را آن و ببخشتد ارزشتمند هنتری ویژگتی یک خود ارر به تا گزیندبرمی راها آن

تکترار استت کته شتکل یتک ستاختار هنتری »ها، این شیوه مصادیقازیکی  نماید،رسوخ  اوناایت در دل و جان 
تکیته آن، بتر تکترار ادوات نتدا، ادات استتیاام، تمنتی، قست ،  ۀگیرد. البته عمتدزبانی ددر متن ادبیی به خود می

است که به طور کل حرکت روحی روانتی و درونتی دادیت ی را بته  امور دیگرای اشاره و ههای موصول، اس اس 
به متوارد ذیتل گیرند از جمله تکرارهایی که در این گروه قرار می( 7134-7133: 2174گذارد. )سعید، نمایش می

 ن اشاره نمود:توامی

 . تکرار حروف4-1-1

جتای هتر متتتن ین فراوانتی تکترار را در متتون دارد، تکتترار حتروف استت کته در جایتتر بیش عنصتری کته
هت  ویژگتی شتنیداری دارنتد هت  ویژگتی »زیترا حتروف ؛کارکردهای معنایی و زیبایی شناختی خاص خود را دارد 
کی تعیلی؛ ویژگی اول به موسییی و آهنگ صوتی  گردد که در بروز معنای مورد نظتر متثرر وار آن بر مینغمهادرا

شتود و یتا دستت کت  بته آن معنتا قابتل تشتخیص می به وسیلۀ برای این که ،است و دیگری به معنای خود حرف
ک حسی نزدیک   (412: 2172)علی، «. گرددمیادرا

کنه آن را که این بیست که صوت امری طبیعی ا» ،چونتکرار یک صوت در متن ادبی تأریر موسیییایی دارد
ای از خواه این صوت برخاسته از یک حرف باشتد یتا مجموعته( 2: تا)أنیس، بی« کنی دریابی  ارر  را درک می

ای موستیییایی هشود که صداها و ضترباهنگاین نوع تکرار با تکرار همان حروفی انجام می»حروف، به هرحال 
یک میطع یا بند  ۀتکرار حروفی است که در پیکر »یعنی این نوع تکرار  ،(7123: 2174)سعید، « کنندرا ایجاد می
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کنتد چته در را اییتا می ی مات نیشتیاد شتده لذا تکرار  ؛(32ق: 7432)عربی، « .هیمنه و قدرت صوتی برتر دارد
حترف ستیطرۀ  نخستت،گیترد؛ ای که از دو چیتز نشتأت میای عظی  نغمههتشکیل ارز »چه در  ضرباهنگ و

و اییتاع  حرف قوی داخل بیت و یا بند کته ربتات موستیییایی سیطرۀ اساس بنای صوتی است و دیگری روی که
 ( 23ق: 7432شامی، «. )زندصوتی را رق  می

 . تکرار حرف عین4-1-2

ه   َاْلَحْمد  "
ذی للَّ ه   َلْیَس  الَّ َیضآئ  ٌع، ل  ه   َوال داف  َعطائ  ٌع، ل  ه   َوال مان  ْنع  ْنع   َکص  ٍع، ص  تَو  صان  ، اْلَجتواد   َوه  تع   َاْجنتاَس  َفَطتَر  اْلواس 

، ع  ه   وَاْتَیَن  اْلَبدائ  ْکَمت  ح  َع، ب  نائ  ، َعَلیه   َتْخیی ال الصَّ الیع  ْنَده   َتضیع   َوال الطَّ ، ع  ع  زی اْلَودائ  تل  َجتا  ٍع، ک  تش   صتان  تل   َورائ   قتانٍع، ک 
ل   َوراح     ٍع، ک  ل   ضار  ْنز  ، َوم  ع  َتا    اْلَمناف  ع   َواْلک  ور   اْلَجام  النُّ ، ب  ع  اط  َو  َو  السَّ َعوات   ه  لدَّ ٌع، ل  بات   سام  ْلکر  تٌع، َول  َرجات   داف  لتدَّ  َول 
ٌع، َرة   راف  ْلَجباب  ٌع، َول  لهَ  َفال قام  ه   ا  ته   ءَ َشْی  َوال َغیر  ل  ته   َوَلتیَس  یْعد  ْثل  تَو  ٌء،َشتْی  کم  تمیع   َوه  ،ا السَّ طیف  اْلَبصتیر  ، للَّ تَو  اْلَخبیتر   َوه 
ی ل  َشْی َعل  ای نیستت، و ستایش مخصوص خدایی است که برای قضتا و حکمتش جلتوگیر و دفتع کننتده» ،"َقدیٌر  ءٍ ک 

گون هیچ سازنده ۀبرای بخشش مانعی، ساز  ای چون ساخت او نیستت، او بخشتنده فزونتی بختش استت، انتواع گونتا
ها و پیش قراوالن عال  وجود بتر او ها را با حکمت خویش محک  و استوار کرد، طالیههای نو را آفرید، ساختهپدیده

ای د، زندگی هر قناعتت پیشتهدهای پادا  میشود، به عمل هر سازندهپوشیده نیست، امانات در پیشگاه او تباه نمی
هتا و کتتا  جتامع بتا نتور درخشتان باره ۀکند، فرو فرستتندای رح  میکند، و به هر ناالن تضرع کنندهرا فراه  می

 ریشته کتن کننتدۀ ، وهاها، فزایندۀ رتبهاست، و دفع کنندۀ گرفتاری دعاها ۀهدایت است، و او شنونده و اجابت کنند
کند، و هیچ چیتزی مثتل او نیستت، و او شتنوا و و نیست، و هیچ چیزی با او برابری نمیسرکشان، هیچ خدایی جز ا

گاه و بر هر چیزی توان  (  erfan.ir/farsi/mafatih:  7321قمی، ) «است.ا بینا و دقیق و آ
کنتد و مستتییما  بتا کوتاه "الحمد لّله" شتروع می فه را با حمد و ستایش خدا در جملۀدعای روز عر  امام

شتوند، یعنتی ه حرف عین کامتل میپردازد که با جمالت کوتاه مختوم ببه توصیف خدا می( اس  ناقصی )موصول
بتار حترف عتین را تکترار  32کند. در این فراز کوتاه از دعتا، امتام جمالت را با حرف عین دارای سجع می همۀ
انگیزد، به ویژه آن زمتانی کته زیاد استیاده از حرف عین شگیتی و اعجا  مخاط  را برمیکند، و این حج  می

هتای ویژگی همۀکه آن برای خواننده دشوار است قبل از»برد، هر چند که به خصوصیات این حرف حلیی پی می
 بته همتۀی این حترف عتین را دریابتد و صوتخصوصیات  ۀتمام حروف به خصوص حروف حلیی را بشناسد، هم

 ( 214: 7332)عباس، «. های آن احاطه پیدا کندها و سختیدشواری
 دارای( 213)همان، " است تعالی و ارربخشی، درخشندگی، ظاور ۀدهند نشان... برجسته خالص" حرف این

 حترف استت کته اجمتالی از گزیتدۀ تریناصتیل این. "باشدمی پذیری انعطاف و دوام، خلوص، وزانت، ارربخشی
 نشتان حترف عتین فراوانتی ۀدامن این(. همان" )ها و معانی دیگر حروف عربی را در خود جای داده استویژگی



 جستاری زیبا شناختی در ساختارها و کارکردهای هنری تکرار در دعای عرفه

 
   

03 

 

 ایتنلتذا  ؛متعتال خداونتد تعظتی  و تجلیتل است، یعنی موقعیت روانشناختی هایجنبه با متناس  که متن دهدمی
اعرا  چوپان "حال،  این با. آیدشمار میبه  عرفه مانند عظیمی دعای براعت استاالل باترین ر و رزینموق آغاز

 و تعالی، صیا معانی بیان برای آن دادن اختصاص جای این حرف، به پذیری انعطاف و نرمی دلیل بادیه نشین، به
 روانتی و هتای جستمیعی  و خشتن ستخت و معتانی از بستیاری در آن استت، از شتده ایجاد آن برای که عزت

کردندهناب استیاده  ( همان) ."جا
بوده وباعث شده  هماهنگ روانشناختی نیز شرایط با که گرفته شکل آوایی حرف، جوی این خاطر تکرار به
 ایتن( 7111: 2174)سعید،  ."تنسییی متن هماهنگی دارد وزنی عاطیی را کس  کند که با وزن"تا این فراز است 

های خیلی قوی و پشت از طریق کوبه خود، با استیاده از صداهای برخاسته از حرف عین، هماهنگ ریت  با فراز
 ۀزمینت یتک را در احساستی و عتاطیی بنتد، کتدهای هتر گذارد، لذا درمی اررها آن سر ه  در گو  مخاط ، بر

تسلی   ای کند وها، اشارهها و جاندهد تا به میام بزرگی خداوند در دلقرار می جبروت و جالل برابر در مشخص
 ضعف پذیر  به وادار را او و دهدو روم فرمانپذیری را در قل  او جای  نمایدو فرمانبرداری را به مخاط  الیا 

هتر گتاه تکترار »زیترا  ؛استت گذار برخاسته از کثترت تکترار ارر. این همه به لطف موسییی سازدخود  ناتوانی و
گتر امتری یتک بتار اتیتاق بییتتد، که این به خاطرگیرد، ... امری زیاد شود یک جریان فکری عاطیی شکل می ا

کنش به عاطیه کافی نیست، بلکه نیاز است تا آن حادره یا امتر تکترار شتود، بنتابراین تکترار  برای تبدیل شدن وا
کنش/احساس به عاطیه است  صتوتی، نتوعی موستییی تکترار ایتن ، و( 724: ق 7432 ،نزال) «تناا راه ارتباط وا

 فیتط کالمتی موستییی" دهد کهمی نشان دهد، و اینمی قرار تأریر تحت را روم و ذهن که کندمی تولید کالمی را
 نیتش روانتی و ذهنی ارر ایجاد در زیرا ؛گیردمعنوی را نیز دربر می ۀجنب شود، بلکهنمی محدود آهنگین ۀجنب به

 ( 31: ق7432)شامی، " .دارد
توان بته متوارد دارند که از آن جمله می تربیش شناختیزیباییکارکرد  دعا این برخی از ساختارهای تکرار در

  :زیر اشاره کرد

 ی ناهیه، نافیه برای تأکید"ال". تکرار 4-1-3

وب  »... 
ن  ذ  َسر  یَتْیَضْحن َفاَل  یوب  ن َفاَل  یَرتیوب  ْخز  َعَملیت  ن َفال ی، وب  َعَمَك یَتْبَتل  ْبن َفتاَل  ، ون  َك ْیتَغ  یَلت، وإ  یَتْستل   َفتال ر 

ْلن به خاطر گناهان  مرا رسوا نکن، وبه خاطر درون  مترا ختوارم مستاز وبته عملت  مترا گرفتتار مکتن و »، ...« یَتک 
 (  erfan.ir/farsi/mafatih:  7321، ی)قم «نعمتت را از من مگیر و مرا به دیگری وامگذار.

« 
َ
ا  َّ أ ْکنا اَل وَ ... للَّ ْال  ک َمَع  ت  ْف  اَل َن، وَ یاْلاال  ت َتْصتر  ک شتوندگان »، «وَرْحَمَتتك َرأَفَتتَك  اَعنَّ ختدایا... متا را بتا هتال

ک مکن و مار و رحمتت را از برمگردان.  ( همان) «هال
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َل، و  َمْن  َر یْ َخ  ایَ » ئ  َ ،  َمن   أْرَح َ  ایَ س  ْرح  ، وال إْغماض   ه  یْ َعلَ  ْخیییَ  ال َمْن  ایاْست  ون  ی  ، والیاْلع   َلْحظ   اْلج   اْسَتَیرَّ  َما ون 
، وال یف   ون  ْضَمرات   ه  یْ َعلَ  اْنَطوْت  َما اْلَمْکن  ، أال م  و   ل  تلُّ  اْلی  تَك  ک  تَعه   أْحصتاه   َقتْد  ذل  تَك، ووس  ْلم  تَك  ع  ْلم  ای »، «... ح 

چشتمک و هتا پلتک زدنکته آن خواهنتد، ایترین کس کته از او رحت  میباترین درخواست شونده، ای ماربان
ها پوشیده گتردد، بتر تتو پوشتیده که در نااد دلچه و آن جای گیرد )پناان شود(،ها گاهکه در پناانچه آن ها،زدن

 ( همان) «... نیست
 ...« 
َ
ْر  ال لّلا  َّ أ ْجن ، واَل یب َتْمک  و در غیلتت ( خدایا به من ترفند مزن )گرفتارم مکتن»، «یَتْخَدْعن ، والیَتْسَتْدر 

کت نرسان(، وبا من خدعه مکن )مانع  ( همان) .«فریب  با ( مرا مگیر )به هال
ل   َك یوَعلَ » ْلن َفال أَتوکَّ ل   اَك یَّ ، وإیَتک 

َ
َخ  َفال أْسأ َك  ی، وفیْبنی  ت  ْمنت َفتال أْرَغ    َفْضل  تَك یَتْحر  َجناب  ت    ، وب   َفتال أْنَتس 

ْدن ْبع  َك یت  باب  ف   ، وب  ْدن َفال أق  ناامیدم مکتن، وبته فضتل خواه  به تو توکل دارم مرا وامگذار، وتناا از تو می»، «یَتْطر 
 ( همان) «ام مران .تو مشتاق  محروم  مساز، و به آستان تو رو آوردم دورم مساز، وبه درگاه تو ایستاده

( 22: 7333دیگران،  )رحمانی واست « الم جاری با ویژگی ربات و قطعیت»تکرار نیی با "ال" که از حرف 
های متیاوتشان، همه نشان از این امر مذکور و میدر با معمول و الف مدی در این فرازها، به همراه افعال مضارع

گیتری بته کتار »  و پیوسته برای خدای سبحان آشکار و ظاهر است. عالوه بتر ایتن ز به طور دایدارد که همه چی
باعتث آرایتش متتن بتا ( 31ق: 7422)زوین، « دهد"ال"ی نیی و نای و زائد همراه مدی که صدای الف به آن می

داری کته در آختر فرازهتا شتکل هتای غنته، و همین تکرار مدهای همراه با لینگرددمینوعی از تضرع و ابتاال 
کیدمی پاشیدگی  فرو ضعف در برابر پروردگار عظی ، و زیرا خوف و عجز و ؛بر این زیبایی است ی دیگرگیرد، تأ

کته در میابتل ختدای ستبحان دارد، بته نمتایش  را و حاالت نیستانیها اندیشه او، ووخواست نیس در برابر اراده 
 .گذاردمی

ا  را بتر کتل متتن رفتته در متتن بتا آن فضتای اییتاعی برخاستته از ناتی ستریع، ستایهبته کتار اسلو  ناتی 
دهد که با سرعت حرکتت متتن همختوانی ای سوق میگستراند و از جات کارکرد معنایی آن را به ترح  طلبیمی

تکرار، که این سازد تامتن را در مسیر هدفش متحد می»شود و لذا باعث انسجام و هماهنگی بین فرازها می ؛دارد
که شتخص را بته  را و هماهنگی با آن حالت روحی روانی( 232: 7312)مالئکه، « چیزی زاید و بی هدف نباشد

 .دست ندهد د، را ازانگیز و او را به ابداع متنی با این شور و حرارت برمی آوردمیهیجان 
همراه شده که در معنای  مجرور میرون به فاء عاطیه تکرار "ال" با تکرار تیدی  جار وکه این قابل توجه نکتۀ

زیترا مستب   ؛طلبد که ما بعد آن از نظر زمانی دیرتتر از متا قتبلش باشتدترتی  ه  می» ترتی  و تعیی  است، و
« ی بتی فاصتله باشتدکته زمتان تتأخیر کوتتاه دو تیریبتا   کنتداقتضتا میتعیی  ه   گیرد، ودیرتر از سب  شکل می

بر برخی دیگتر میتدم شتود، چنتین بته نظتر  تواندجمله می یکه برخی اجزا جااز آنو ( 4/333: 7321)حسن، 
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این تیدی  به جان کالم اشاره کند و به هدفی سوق دهد که شکیل گیتری »که  سازندآشکار میرسد این فرازها می
دهتد، متثال  یر تترجیح میای کته نیتس آن تیتدی  را بتر تتأخالت تابع حالت روحی روانی حاضر باشد به گونهجم

 ترما را چه آن جمله که محور سخن هستند میدم شده تا نمایانگر غرض و میصود باشد، نیس ه  برخی اجزای
عملی و جمله ه   یدی  و تأخیر اجزایو ارز  را در تشمارد، لذا مبدع این تیدی  ناشی از اهمیت است میدم می

 ( 31: 2112)بدوی، «. سازداجرایی می
کنش نشان می نیس انسان نسبت به هر چیز کنش ناشی خو  یا بد وا دهد، این تیدی  و تأخیرها ه  همان وا

کنش نشان میبرای  از این رواز شناخت است،  زیترا ارز  و قیمتت  ؛دهدترس یا امید، و یا دورشدن و تیر  وا
هایی کته از اصتل دهد. تکرار این تیدی آید و آن را در کالم ه  بروز میهیجان می به همین جاتداند، آن را می

بیتانگر خاطر هتدفی استت کته بافتت متتن ه ، بآیندبه شمار میجایی و آشنازدایی ه خود خارج شدند و نوعی جاب
خواهد نتیجته و فرجتام بتد و دعا کننده میکه این نماید، از جمله تبیینهای تیدی  را تا از این طریق انگیزه است

 َوَمتا»فرمایتد: ختود میکته چنانناخوشایند را به خود نسبت دهد و ست  و بدی را از خدای سبحان منتیی بدانتد، 
ْن  َظَلْمَناه  ْ  وا َوَلک  َسا  ْ  َظَلم  ْنی 

َ
خواهد میکه این دیگر و( 717/دهو ﴾ )  نکردی ، ولی خودشان ست  کردند.ما ست»، «أ

از آن، و یا  برخاستهکارهای بد و رسوایی و حیارت  ازمیزان هیجان ناشی از شناخت را به تصویر بکشد، شناخت 
ا را با فاء عاطیته هلذا تیدی  نشان دهد؛ها آن خواهد توجاش را نسبت به تأخیرات جمله برای روی گردانی ازمی

پرودگتار  بته نمتایش  برابترکند تا میزان عجز و تضترعش را را تکرار میها آن سازد ومیمیرون به نیی همراه 
. از طرف دیگر زیبتایی نمایدبگذارد تا به محض ارتکا  خطا او را مجازات نکند، بلکه فرصتی برای جبران عطا 

 خاطر  به پروردگار  و شود که باعث شدت ییین داعی و تعلقنمایان می این گونهو زیبایی شناختی این تکرار 
این موارد برای متثمن مات   ۀهمچون کند. سایر بندگان افاضه می ومخاط  که بر او است  ۀنیاز به رحمت واسع

 .انگیزدبرمیتر بیش هاآن مثمن را برای شناخت و توجه بهشنوندۀ نیز شور و شوق  شانهستند، تکرار 

 "ون"و  "ان"، "ین". تکرار حرف مدی متشکل از 4-1-4

دار قبل مضتموم همتراه "ن" غنتهیا واو ما قبل میتوم ویا الف ما ماقبل مکسور و حرف مدی متشکل از یای
« کندفضای موسیییایی دآرامیی ایجاد می و نمایدمیرا برای تلیظ صرف  تربیش ینسبت به حروف صامت زمان»

 زیرا از جمله حروفتی استت کتهآورد؛ پدید می وه بر این، حرف "ن" ه  لطافتی خاصعال( 32ق: 7432)عربی، 
)بتالوی، « در تعتدیل و تلطیتف صتوت دارد دارد و در اغل  کلمات تأریری شگرفین ارتباط را با صوت تر بیش

باعث لذت خواننده  نوازد ون را با موسییی نرم و مداوم میمخاطبا های شنوندگان وگو بنابراین ( 223ق: 7431
کند تا به توقعات ختود از الاامتات آن ارتر فرایند خوانش یا شنیدن تشویق می را به ادامۀها آن شود وو شنونده می

 .برسند
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ْن  یَتنوَکَلْ .. .» ق   م  ْمَتن َطوار  ، وَسلَّ َن  یاْلجان  ، َفَتعَ  ةادَ یالز   م  ْیصان  از آسی  »...  ،«...ن  اَرْحم ایَ     یَرح ایَ  َت یْ الَ والنُّ
:  7321، ی)قمت «... زیادی و کاستی سالم  داشتتی، ای بخشتنده ای ماربتانو تتو برتتریجنیان حیظ  کردی واز 

erfan.ir/farsi/mafatih  ) 
لَ  اَل » الَّ  هَ ا    إ 

َ
میَن الظَّ  َن م   ت  نْ ک   یإن   َك انَ َح بْ س   َت نْ أ ریَن ...  ،ال  ْسَتْغی  ت...  اْلم  وح  ییَن ...  دیَن اْلم  ...  اْلتوجلیَن ...  اْلختائ 

بیَن ...  اجیَن الرَّ  َال  ...  الّراغ  لیَن الساَّ ...  لیَن اْلم  َسب  ...  ئ  َکب  ...  حیَن اْلم  هیچ خدایی جز تو »...  ،«...لیَن وَّ ااْلَ ...  ریَن اْلم 
ک و منزهی، من از جمل کان...  ترستندگان...  یکتاپرستتان...  استغیار کنندگان...  ستمکاران ۀنیست، پا  هراستنا

 ( همان) «... هست  و...  تکبیر گویان...  تسبیح گویان...  سائالن...  تالیل گویان...  مشتاقان...  امیدواران... 
ا  َّ ... » ْبنا َاللَّ ح اْلوْقت   َذاهَ  یف اْقل  ْنج  ح َن یم  ْیل  ور  َن یم  م َن یَمْبر  تَن  َتْجَعْلنتا َن، والیغتان  ط م  نتا َن، والیاْلیتان  ْخل  تْن  ت   م 

َك، وال ْمنا َرْحَمت  ه   امَ  َتْحر  ل  َثم  ْن  ن  َك، وَ  م  تْن  َتْجَعْلنا اَل َفْضل  تَك  م  وم َرْحَمت  َیْضتل   َن، والیَمْحتر  ته   متا ل  ل  َثم  تْن  ن  تَك  م   َعطائ 
طقَ  نا اَل َن، وَ یان  دَّ بَخ  َتر  ْن  اَل وَ  َن یائ  َك بَ  م  ود اب    أْجودَ  ایَ َن، یَمْطر 

َ
 َن، وَ یْجوداْل

َ
  ْکتَرمَ أ

َ
 ه  ْیتَعلَ  یْخَیتیَ  ال َمتْن  ایت...  َن یْکتَرماْل

، وَ  إْغماض   ون  ی  ، وَ یاْلع   َلْحظ   اَل اْلج  ی اْسَتَیرَّ  َما اَل ون  ون   ف  پروردگتاراو در ایتن لحظته متا را کامیتا  و ... » ،«... اْلَمْکن 
 کته ازچته آن مند برگردان، و ما را از ناامیدان مگتردان، و از رحمتتت تاتی مگتردان، و ازرستگار و نیک و باره

که از فزونی بخششت امید چه آن فضلت امید داری  محروممان مکن، وما را از محرومان رحمتت قرار مده، و از
تترین ترین بخشتندگان، وای کری مید برمگردان، واز در گاهت مران، ای بخشندهوداری  ناامیدمان مکن، وما را ن

 «... هتا بتر تتو پوشتیده نیستتها در ناانگاهمانتدههتا و پناتان کریمان... ای کسی که پلک زدن و چشمک زدن
 ( همان)

تناس  صوتی حرکتی قبل ختود، ارز  صتوتی واالیتی بته به خاطر بینی  تکرار این حروف که می گونه همان
دهنتد. ایتن حتروف در جایگتاه قافیته شتکل می ،کته گتو  منتظتر  هستترا همان آهنگی ؛ زیرا دهدمتن می
گر نبودند این فرازها  ،کنندرا ایجاد می ی هماهنگ و منسج یمکرر فضا لذا با کوبش صوتی ؛نشسته که ا چه بسا

لتهَ  اَل )شدند و باعث دلسردی مخاطبان. این مدها در کنار تکرار عبتارت دچار یکنواختی می الَّ  ا   ستبحانَك  َانتَت  ا 
نی شتود و فرصتت میطبیعتتا  باعتث کنتدی سترعت ختوانش »ستت و طتوالنی متدی ا که پر از حرکتات( کنت   ا 

موستیییایی  ۀشود که متن نغمباعث می( 32: 7311، )محجو ، «دهدهایش را به مخاط  میگیری از دادهباره
« تعبیتری باشتند، کتارکرد موستیییایی ایحتایی دارنتدکته آن صتداها ختود پتیش از»دلنشینی را به خود بگیرد زیرا 

شود تا با تأمل وضعیتی را حس کند که روم از آن می لذا این فرصت برای مخاط  فراه  ؛(32ق: 7432)شامی، 
ایتن حتروف متدی عتالوه بتر ارز  موستیییایی، کتارکرد فکتری ؛ زیترا گیردشود و گو  با آن انس میمتأرر می

، بیش از اعمال وندخدا چوندهند، معنوی ه  دارند و احساس حضور در جمع و پیوستن به آن را به مخاط  می
 .شودمعی خرسند میانیرادی از اعمال ج
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انسجام معنایی در ددعا به عنتوان »ها آن کنند و تکرارمد و لین همراه ه ، نوعی ضرباهنگ حزن را الیا می
نوستانی به طتور  این تکرار، نا منظ  و و چون( 21: 7333)رحمانی و دیگران، « یکی متن ادبی را به دنبال دارد

ای هتن ه  لحنابه مخاطب»است تا بخشیده فوق العاده در تنوع موسیییایی به متن  یجای متن آمده، قدرتدر جای
حالتت روحتی  موسییی متن و و در این راستا میان( 32ق: 7432)عربی، « مختلف و تأریرات روانی متنوع بدهد

ستوی د و از آرایتمتتن را می ستولذا این نوع تکرار از یتک  ؛پدید آیدمخاط  انسجام و هماهنگی  روانی مبدع و
 .فزایدگذاری و اقناع آن می اارر دیگر بر 

 "من"با موصول  "یا". تکرار حرف ندای 4-1-5

َرْحمان   اْسَتوی   َمن   ایَ ... " ه  یب  ی با  یَغ  اْلَعْر    َفصاَر  ت  ، َمَحْیتَت  ف  ه  ، َوَمَحتْوَت  اآلرتاَر  ذات  اآلرتار  ْغ  ب 
َ
ح   اَر یتاْل م   طتات  یب 

ْفالك  
َ
،  أ ْنوار 

َ
ی اْحَتَجَ   َمن   ایاْل قات   ف  راد  ته   س  ْن  َعتْن  َعْرش 

َ
ْدر َکته   أ ،  ت  ْبصتار 

َ
تی   َمتْن  ایتاْل َکمتال   َتَجلَّ ته   ب  َیتْت  َباائ   َفَتَحیَّ

ه   َن  َعَظَمت  واء م   را شتد، آرتار ذات تو پناان در عر  نتیجه گشتی، در چیره رحمانیت خود با که ای»...  ،...« االْست 
ک کننتدگاناحاطه بتا را اغیتار و کتردی نتابود آرار با  عتر  ختود هایستراپرده در کته برانتداختی، ای انتوار افتال

 استیال روی از عظمتت کردی، پس یتجل اتزیبایی کمال بهکه آن یابد، ایدرنمی را تو هاو دیده شدی نشینپرده
 ( erfan.ir/farsi/mafatih:  7321، ی)قم ...« یافت برتری تحیق و

شتود و از صیات خطتا  می وند با انواعی مختلفشود، خدا" تکرار میْن ا مَ باال، در فیراتی که "یَ مانند نمونه 
گون او،های فراوان نعمت مانند هدایت، بخشش، آمرز ، محافظت، رشد جسمی و عیلی و غیره یتادآوری  گونا

را پروردگتار  ه امتامگتاه کت. آنگیتردقرار نمیشود، اما به خاطر بزرگداشت و تعظی ، مستییما  مورد خطا  می
او یاد کند، از کبریایی غیر قابل درکش  خواهد با بزرگی جاللش و عزت و عظمت وکند و میحمد و ستایش می
زند و با این تکرار، ماربتانی صدا می ،شودرا با اس  مبا  موصول عام که تناا با صله تبیین میتکرارگونه خداوند 

ای هت  بته بعتد اشتاره ،کند. این نوع ندا و تکرار آنهراسان و امیدوار می ۀبند  ۀو عطوفت خدای سبحان را متوج
زیرا استیاده از حرف ندای "یا" که برای ندای دور وضع شده بترای ختدای ستبحان کته  ؛میام و منزلت منادا دارد

 ،کتهی نته در بیترونمخاطبتتدی » یعنی ندا بترایاست؛ تر تر از رگ گردن و از خود انسان به انسان نزدیکنزدیک
 لتذا واالیتی نیتس منتست  بته ختدا و ؛رفته استتبه کار ( 714: 7314)ارجمندی، « در درون حاضر است کهبل

ستازد. ایتن فیترات از دعتا بتا الیتاگ برانگیزاننتده و ماتی  عاطیته و برخاستته از آن را نمایمتان می ۀصدق عاطی
( 7123: 2174)ستعید، « وی و عواطتف جوشتان اوروانشتناختی مبتدع دوحالتت روحتی روانتی ا ۀمناس  با شیو »

 .سازدعواطف عشق به خدای سبحان را نمایان می
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 همراه با اشاره به یک واقعه "یا". تکرار حرف ندای 4-1-6

کته هتر یتک بته حیییتتی  ستازدمیکند وبا مناداهایی همتراه در این فرازها "یا" را تکرار می حسین امام
گر به مخاطت  با این تکرار تصویری الاام ا  اشاره دارند ودر یاری بنده اوتاریخی در استعانت از خدا یا کمک 

 ،دهدا جای میهها را در دلآن کید معانی است وأ تکرار ت»زیرا  ؛کنددهد که در دل و جانش رسوخ میانتیال می
و بتافتی را ( 31ق: 7422)زوین، « کندها را مستحک  میو رابطهاستوار دها را پیونچندین بار ذکر چیزی در چون 

ا و پیونتدها بته هتزیترا هتر یتک از ایتن رابط ؛شتوددهد که راحتی جان و لذت درون در آن احساس میشکل می
ک  صتحنه دیتد پها و تصتاویر را گشایش و فرجی که خدا محیق ساخت، اشاره دارند. تکرارها در ایتن بختش تترا

  و مشکالت ببیند کته تناتا راه بترون رفتت از مخاط  خود را میان انبوهی از مصایشود که باعث میآورند می
اییاع حزین که »که این فرازها خاستگاه نوعی گردد میهمین امر باعث  ، وخدا استفیط استعانت از ها آن ۀهم

باشند تا مخاط  به ختود بیایتد و ( 34ق: 7412)عید، « چکدچون قطرات اشک در سکوتی مداوم و رسا فرو می
 .بداند وندرضای خود را در رضای مطلق خدا

َیی   ایَ »...  َف  ْک   الرَّ  َض م  وس  ی  ی ل  َجته   اْلَیْیر   اْلَبَلد   ف  ْخر  تَن  وم  ت    م  َلته  وَج  اْلج  ت َبْعتَد  اع  یَّ ود  ب  کتا   ة  اْلع   َعلتی ه  رادَّ  یتا َمل 
وَ   َن  َعْیناه   ْت اْبَیضَّ  أن   َبْعَد  َیْعی  ْزن   م  و َکظی ٌ  اْلح  َف  یا. َفا  َك  وَ  أیُّ  َعْن  واْلَبْلوی ر  الضُّ  کاش  ْمس   َعتْن  ی َ ه  اإْبترَ  یَیَد  وم 

ه   ْبح  ذ   َبر   َبْعَد  اْبن  ن   ک  ه   وَفناء   ه  س  ر 
م  ّیا اْسَتجاَ   َمن   ایَ  ع  َزَکر  َس  َاْختَرَج  َمتْن  یا وحیدا   َفْردا   َیَدْعه   وَل ْ  َیْحیی َله   َفوَهَ   ل  تون   ی 

ْن  وت   َبْطن   م  َبن اْلَبْحَر  َفَلَق  َمْن  یا اْلح  ْسرائیَل  یل  ْرَعوَن  وَجَعَل  َفَاْنجاه  ْ  ا  وَده   ف  ن  َن  وج  ْغَرقیَن  م   یتاَم الر   َاْرَستَل  َمْن  یا. اْلم 
َبش   ه   یَیَد  َبْیَن  راٍت م  ْن  َعصاه   َمْن  َعلی َیْعَجْل  َل ْ  َمْن  یا َرْحَمت  ه   م  ت اْسَتْنَیَذ  َمن   یا َخْلی  تْن  ةَ َحرَ السَّ تول   َبْعتد   م  تود   ط  ح   اْلج 
ه   یف َغَدوا وَقْد  ْعَمت  وَن  ن  ل  ک  وَن  َیْا د  ، وَیْعب  ْزَقه  واوَکذَّ  وه  ونادُّ  وه  حادُّ  وَقْد  َغْیَره   ر  تَله   ب  س  ای کستی کته بته ختاطر »...  ،...« ر 

آوردی و او را از تته چتاه بیترون کشتیدی و او را پتس از بنتدگی بته ن را در بیابان بی آ  فترود اکارو  یوسف
نابینتا شتد و ختود  از شدت حزن و اندوه ستیید و چشمان یعیو که آن سلطنت رساندی، ای که او را پس از

کنده از غ  بود، به اوبرگرداندی، ای که زیان و بال را از ایو  را پس از پتا بته  برطرف کردی، و ابراهی  آ
را اجابتتت کتتردی و بتته او  بتتاز داشتتتی، ای کتته زکریتتا ستتن گذاشتتتن و گذشتتتن عمتتر، از ذبتتح استتماعیل

را از شتک  متاهی بیترون آوردی، ای کته دریتا را  را بخشیدی و او را تناا نگذاشتی، ای که یتونس یحیی
ای کته بادهتا را متژده رستان رحمتتت برای بنی اسرائیل شکافتی و نجاتشتان دادی و فرعونیتان را غترق کتردی، 

 از پتس رهتایی بخشتیدیستاحران را کته آن کنتی، ایفرستادی، ای که بر هر کس که نافرمانیت کند، شتا  نمی
خوردنتد ولتی غیتر تتو را غرق در نعمتت بودند و از روزیت میکه این با نمودندمدت زمان زیادی انکارت که آن
:   7321 ،ی)قمت «.پنداشتتند ..دروغین میکردند و پیامرانت را ، هماوردی میورزیدندپرستیدند، با تو دشمنی می

erfan.ir/farsi/mafatih  ) 
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ای ختاص استت کته برنامتهو معرفی کنندۀ عنوان تیتراژ ه های مختلف بگلچینی از فیل  گویااین فراز از دعا 
ا  توجته ختدا بته بنتدههتا آن ۀکته در همترا واقعتی  هایشتود تتا داستتانهایی از آن به نمایش گذاشته میگزیده

ندارد که خدا تناا به بندگان اما ممکن است که مخاط  چنین پ ،رساند به ما معرفی کندو به او یاری می نمایدمی
با ایتن است، ا هآنایمان آورندگان به پیامبران و  مرتبط باها زیرا همه این گزیده ؛ناتوجه دارد نه دیگر  صالح خود

عنایتت بته همته بنتدگانش  پروردگاردهد که زیرا نشان می ؛شودفراز با تصویر متیاوت از بییه تکمیل میرویکرد 
که تا بخشید حتی آن را به ساحرانی  ،کندبرای همه کامل میرا که همان نعمت هدایت است،  نعمت خود دارد و
اما غیر ختدا  بردند،به سر میای الای هو آسایش نعمت در رفاه و از آن از کافران و تکذی  کنندگان بودندپیش 
در تتا  وعتده داده شتده بتودهتا آن کته بتههنگتامی ، و گذراندندروزگار میعناد  در ناایت کیر وو  پرستیدندرا می

با درک حیییت الای از  رویارویی با حضرت موسی، در زمان روزی از میربان فرعون خواهند شدصورت پی
بینی  کته ایتن زیترا در برابتر طغیتان فرعتون ایستتادند، لتذا متی ؛، و خدا یاریشان کردگشتندمند هدایت خدا باره

تصویر کامال با دیگر تصاویر این فراز متیاوت است و همین زیبایی تیاوت در پس تکترار "یتا" استت کته باعتث 
کثری مخاط  می  .شودجذ  حدا

با آن ظرفیت وسعت و نرمی و انعطتافی »" که از دو حرف "ی" و "ا" مدی تشکیل شده است حرف ندای "یا
بخشتد و دارای آهنگتین شتکل بگیترد و متتن را غنتا  شتود تتا کالمتیباعث می( 23: 7337)قارمانی، « که دارد

یتاد آور  دهتد تتا. تکرار این حرف و صوت بلند نوعی لطافتت و رفعتت بته متتن میگرددانسجام موسییی درونی 
هتای مختلتف در ایتن دیگر تکرار ایتن حترف بتا بافتسوی یعنی خدای سبحان باشد، از  ،لطافت و رفعت مدعو

آن را به عنوان یتک  حسین رسد که اماملذا چنین به نظر می ؛کندمی چندبرابر را آن یاررگذار فرازها، قدرت
و رشتد و شتکوفایی فکتر و تتر بیش برای تأمل و درنگابزاری برد، پس این تکرار به کار توجیای اقناعی  وسیلۀ

 .اندیشه خواهد بود

 . تکرار کلمات4-2

ترین نوع تکرار رسد سادهبه نظر می و اصل در این نوع تکرار، کل یک کلمه است نه بخشی و یا حرفی از آن
گاه باشد تا به طور  باشد، اما زمانی که فی البداهه و بی تکلف و استیاده از آن اصتالت و زییتا بلندای قلتۀ ناخودآ

ی را فتراه  تتربیش تکرار کلمته و جملته نستبت بته تکترار یتک حترف، ارز  شتنیداری»رود. میباال شناختی 
است که در کنتار اییتای نیتش ویژه موسیییایی  گزینش»پس انتخا  کلمه یک ( 33ق: 7432)شامی، « .دکنمی

در هر ( 7111: 2174)سعید، « عث غنای موسییی متنتوان خود با به اندازۀتصاویر دروانی احساسیی، در ساخت 
دهتد، بته همتین نوعی گستر  و پویایی تصویر و حادره بته متتن می»بر آن افزون  شود وبخشی از متن ادبی می

ه بت و( 224ق: 7431)بتالوی، « .رودشتمار متیه خاطر کانون اصلی تولید حادره و تصویر و پویایی حرکت متن بت
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این نوع تکترار ( 41ق: 7432)عربی، « .های درونی قاصر استزبان از بیان همه نایته»که هنگامی رسد نظر می
شود فیر زبانی نویسنده است، و باعث می استیاده زیاد از تکرار نشانۀ»معتید هستند  آید، اما برخیبه کمک می

ختالی از اشتکال دیتدگاه ولتی ایتن ( 22ق: 7433، ة)حلتو « .عدم انسجام، غیر قابل پذیر  باشدبه خاطر که متن 
بالغت و انسجام و تناس  قرار دارد، در موارد زیادی از تکرارهای پیتاپی  رآن که در باالترین درجۀزیرا ق ؛نیست

أ» ، مانند آیۀاستباره برده  ما آآلء   ی  َفب  ک  بان   َرب  َکذ  لکته ب ،و این تکرار نه تناا مخل متن نیست( 73/)الرحمن «ت 
دیگر دعاها که متونی ادبی هستتند و دنبالته  در همین دعای عرفه وکه چنان، افزایدمیبر استحکام و انسجام آن 

گرفتته شتده استت، ماننتد بته کتار تکرار فراوان  ،اندشدهو شنیده رو قرآن و از زبان برترین فصیحان عر  گیته 
ذ أنا" عبارات ذ أنت"و" یالَّ ، بنتابراین تکترار همیشته که فراوان و پشت سر ه  در دعای عرفته آمتده استت "یالَّ

ای هتشتدید او بته نمتایش خلجان از اوقتات نشتانۀ عالقتۀبلکه در بسیاری  ،نیستآفرینندۀ متن فیر زبانی  نشانۀ
کنش  او است. های روحی روانیدرونی و وا

 "موالی"و  "اللهم"و  "إلهی". تکرار 4-2-1

لَ » یإ  َنا ا 
َ
ی ر  یاْلَیی   أ ناَی  ف  ی ... غ  ا 

ل  َنا إ 
َ
ل   أ ی اْلجاه  ی ف  ْلم  تی ... َف یْ َفکَ  ع  ا 

ل  نَّ  إ  الَف  إ  َك یَتتْدب   اْختت  تْرعَ  ر   َطتواء   ة  َوس 
َك یَمیاد   ی ... َمَنعا ر  ا 

ل  ی إ  ن  ی. ق  یل  یَ  َما م  ا 
ل  ْطف   َنْیَسَك  َوَصْیَت  .. إ  اللُّ ی ... ب  ا 

ل  ْن  إ  ن   َظَاَرت   إ  تی اْلَمحاس  ن  َك  م  َیْضتل   َفب 
ی ... ا 

ل  ی َف یْ کَ  إ  ن 
ل  ْلَت  َوَقْد  َتک  ی َتَکیَّ  ( :erfan.ir/farsi/mafatih 7321، ی)قم «... ل 

« 
َ
ْبنا ا  َّ للَّ أ ْقل 

َ
ی أ َذا ف  ح   اْلَوْقت   ه  ْنج  ح   َن یم  ْیل  ور   َن یم  م   َن یَمْبر   ...  َن یغان 

َ
نا ا  َّ للَّ أ ْعط 

َ
ی َفأ ه  هَ  ف  ْلناَك  َما ة  یاْلَعش   ذ 

َ
...  َسأ

 
َ
ْ   ا  َّ للَّ أ ْوج 

َ
َك  َلنا أ ود  ج  ْجر    َ یَعظ   ب 

َ
 ...  اْل

َ
ی اْجَعْلنا ا  َّ للَّ أ َذا ف  ْن  اْلَوْقت   ه  مَّ َلَك  م 

َ
ْعَط  َسأ

َ
 ...  َتته  یَفأ

َ
ت َّ للَّ أ نتا ا  ْدنا َوَنی   َوَستد 

َعنا َواْقَبْل   ...  َتَضرُّ
َ
تْع  ا  َّ للَّ أ ْوس 

َ
تْن  َعَلتیَّ  أ تَك  م  ْزق    ... اْلَحتالل   ر 

َ
ت َّ للَّ أ تْر  ا  تی اَلَتْمک  ی َواَل  ب  ْجن  ی َواَل  َتْستَتْدر   «... َتْختَدْعن 

 ( )همان
« 

َ
أ َك  َشْیءٍ  ی  َفب  ل  ْسَتْیب 

َ
ی ؟َمتْوالَی  ایت أ َستْمع  ب 

َ
مْ  ؟أ

َ
ی؟ أ َبَصتر  مْ  ب 

َ
ی أ ستان  ل  مْ  ؟ب 

َ
یَیتب   أ ت َفَلتَك  َمتْوالَی؟ اَیت ... د  جَّ  ة  اْلح 

ب   ،  ل  یَوالسَّ وا ..، َوَلو  .َعَلیَّ َلع  َلْعَت  َما َعَلی   َمْوالَی  ای اطَّ ی ه  یَعلَ  اطَّ ن   ( )همان «... م 
َلهَ " ریشۀ

َ
وهَ "  أ ل 

 
وهَ  ة  وإالهَ  ة  أ ل 

 
؛وأ : َتَحّیتَر ) معنتای به که گویند کرد، پرستید، وباز عبادت(: ة  عباد  َعَبَد ) یعنی ة 

 تا: منظور، بی ابن) «است معبود مطلق یامعن به اإلله» ۀکلم از مشتق که اندگیته و است( شد وسرگردان مشو 
 اتی" و "لَ در این دعا بته صتورت "إ  که  الوجود واج  ذات اس  همان یعنی ،"هاللَّ " جاللۀ لیظ و( 73/421

َ
ت َّ للَّ أ " ا 

انتد رفتهبه کتار منادا واقع شده و بیش از هیتاد بار تکرار شده است، اما هر یک از این دو در جایگاه خاص خود 
 جا کرد. تعبیر "هتوان این دو را باه  جابطوری که نمیه ب

َ
ال و درخواست ث در موقعیت س( )نود درصدغالبا  " ا  َّ للَّ أ

 یتا گلته و   واشتکر گتذاری ها وکه خدای سبحان برای ذکر نعمتگاه است، و آن رفتهبه کار از خدای سبحان 
بار متعلق به لیظ 22رود، حال این میزان از تکرار، که میبه کار درصد "إلای" 31 شود، تیریبا  شکایت مخاط  می
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َ
 اتی دوبرابتر ای است، یعنی إلَ بار متعلق به لیظ إلَ 42و  ا  َّ للَّ أ

َ
ت َّ للَّ أ شتور و شتوق و عالقته  نۀکتاربرد دارد و نشتا ا 

این تکرار نوعی هیجان عتاطیی لذا  شود؛ا شمرده میهآن ه وسیلۀنسبت به این دو لیظ و احساس آرامش درون ب
ایتن نکتته را  افزایتد ودمد و بر زیبایی آن دوچنتدان میکند و روم حرکت و زندگی را در آن میدر متن ایجاد می

، بنتابراین بیتانگر ایتن باشتدمی های اواز درخواستتتتر بیش خیلی فاماند که شکر حضرت از خدای سبحانمی
بایستت تتر بیش باشتد و در عتوض تترک  شناختی است که درخواست ما از خدای سبحان باید خیلیزیبایی ۀنکت

ْن »زیرا  ؛آوری  ه جارا بها آن شوی  و شکریادآور را  های اونعمت ز  َشَکْرت  ْ  َلئ 
َ
ک  ْ یَل  .(1/ یبراها) «َدنَّ

کند. شوق و امید تکرار می ای را با شور وزند و إلَ بارها او را صدا می خدا استعاشق  امام حسین چون
ی چه در کمتک ختواهی و فریادرستی و چته در هتر امتر ایشانکه این همین تکرار بیانگر نکاتی است؛ از جمله

که نآ دهد. دیگررا خطا  قرار نمیها آن ود آور ورزد، رو به سوی دیگران نمی، به خدای متعال شرک نمیدیگر
توان گیت هتدف ایتن دهد. پس میفریادرسی را نشان می شدید به خدا و یگانه بودن او در کمک رسانی و عالقۀ

ستت. بتر استاس کتارکرد زیبتایی ا هتادر دل شمیام او و بزرگداشت و تعظیم تکرار ستایش خدا و تکری  شأن و
 با تکترار  حسین که امام توان گیتشناختی تکرار می

َ
ت َّ للَّ أ  بتی واستطه و را مستتییما  و ی ختودها، خواستتها 

چنان که شایسته آن را   در انجام واجباتا" عجز و ناتوانییخواهد، و با تکرار "موال بدون فوت وقت از خدا می
از معنتای دوگانته آن )آقتا و  ، گویتاکنتدتکرار می ترک  " رایاَل وْ لیظ "مَ  خدای سبحان است، نشان دهد. امام

 .شرم دارد که مبادا معنایی در دل خطور کند که دون شأن خدای سبحان باشد( بنده

 "فَیْکَ". تکرار 4-2-2

غرض اصلی کلمات پرسشی درخواست درک و فا  و دانش از امری مجاول است، اما در کاربردهای ادبی 
توقتع کته اینگتردد بتی میبلکه فراتر از این، بسیاری از اغتراض دیگتر از آن اراده  ،شودبه این غرض بسنده نمی

هایی است که در ذهتن آفرینشتگر در مجس  سازی اندیشه به ییین استیاام عامل زبانی مثرر»جوابی از آن باشد. 
گذار  او اررهای فکری های زبانی است که در بازنمایی مضامین احساسی و نایتهزند، یعنی یکی از نشانهدور می

 ( 33ق: 7432)عربی، «. آیندبه شمار میای کارا در تشکیل یک روند منسج  است، یعنی کلمات پرسشی وسیله
ا  »

ل  َنا یإ 
َ
ی ر  یاْلَیی   أ نا ف  ون   َفَکْیَف  یغ  ک 

َ
ی را  یَفی   اَلأ تو ؟یَفْیتر   ف  ا 

ل  َنتا یإ 
َ
تل   أ تی اْلجاه  ت ف  ْلم  تون   َفَکْیتَف  یع  ک 

َ
 اَلأ

وال   ی َجا  ا  و ؟یَجْال   ف 
ل  نَّ  یإ  الَف  إ  َك یَتْدب   اْخت  ْرعَ  ر  َك یَمیاد   َطواء   ةَ َوس  باَدَك  َمَنعا ر  ف   ع  تَك  َن یاْلعتار  ون   َعتن   ب  تک  لتی   السُّ  إ 

س  یَعطاٍء، َوالْ 
ْ
ْنَك  أ ی م  ا  . َبالءٍ  ف 

ل  ن   یإ  تْثم   ق  یل  ی َما یم  ل  ْنتَك  یب  تَك؛  ق  یتل  ی َمتا َوم  َکَرم  تیب  ا 
ل  ْطف   َنْیَستَك  َوَصتْیَت  إ  تاللُّ  ب 

فَ 
ْ
أ ود   َقْبَل  یل   ة  َوالرَّ ج  ن   یَضْعی   و  َفَتْمَنع 

َ
ما یأ ْنا  ود   َبْعَد  م  ج  ا   ؟یَضْعی   و 

ل  ْن  یإ  تن   َظَاَرت   إ  ت اْلَمحاس  ن  َك  یم  َیْضتل   َوَلتَك  َفب 
نَّ  ْن  ، َو یَّ َعلَ  ة  اْلم  ئ   َظَاَرت   إ  نّ  اْلَمساو  َك  یم  َعْدل  جَّ  َوَلَك  َفب  ا  یَّ َعلَ  ة  اْلح 

ل  نت َکْیتَف  ی، إ  ل  ْلتَت  َوَقتْد  یَتک   َکْیتَف وَ  ؟یلت َتَکیَّ
ضام  

 
ْنَت  أ

َ
ر   َوأ اص  مْ  ؟یل النَّ

َ
خ   َکْیَف  أ

َ
ْنَت     یأ

َ
َنا اهَ  ؟یب   یاْلَحی   َوأ

َ
ل   أ َتَوسَّ

َ
َلْیَك  أ َیْیر   إ  َلْیتَك  یب  تل   َکْیتَف ، وَ إ  َتَوسَّ

َ
َلْیتَك  أ  إ 
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َما َو  ب  ْن  َمحاٌل  ه 
َ
َل یَ  أ َلْیَك  ص  مْ  ؟إ 

َ
و َکْیَف  أ ْشک 

َ
َلْیَك  أ َو  یحال   إ  مْ  َك؟یَعلَ  ْخیی  یاَل  َوه 

َ
َتْرج     َکْیَف  أ

 
َمیتال أ تَو  یب  ْنتَك  َوه   م 

َلْیَك  َبَرٌز  مْ إ 
َ
َخ  َکْیَف  ؛ أ َلْیَك  َوَفَدْت  َقْد  َی َوه   آمال ی    یت  مْ  ؟إ 

َ
ن   َکْیَف  أ ْحس  ی اَلت  ْحوال 

َ
َك  أ  7321، یقاَمتْت؟..." )قمت َوب 

erfan.ir/farsi/mafatih: ) 
کشتد و تکرار استیاام در دعای عرفه فضای ارتباط بین دعتا کننتده و محتیط پیرامتونی آن را بته تصتویر می

و شتگیتی  گیترد و بیتانگر سرگشتتگیگذارد کته در درون داعتی شتکل میحرکتی روحی روانی را به نمایش می
االتی به ث ، سباشدمیاست. فرازهایی که وجه غال  استیاام با "کیف"  وندکامل به خدا برخاسته از ییین و اتکای

را  هایش، ختودستخدارد تا متن را ختود کامتل کنتد و بتا پاشوراند و وامیشود که مخاط  را مینمایش گذاشته می
و در  ود خارج شتدهه از معنای اصلی خک های دال بر چگونگیپرسشاز طریق این  حسین. امام نماید اقناع

. ختروج استتیاام از معنتای استت ونتدخداهای خود از اند، به دنبال خواستهرفتهبه کار انکار سپس معنای امکان 
زبانی متناس  با فضای متتن استت، متناست  بتا خروجتی کته از درون  رفتبروناصلی خود در این فرازها یک 

باعتث استتمرار  دمتد وروم زنتدگی و پویتایی را در آن می رستد وبه کتالم و متتن دعتا می ، وگرددآغاز میداعی 
استیاامی، یعنی تکرار استیاام انزیاحی، حالت روحی روانی ختود را بته  با این شیوۀ شود. امامحرکت آن می

 ایتن شتیوه همتان حلیتۀ»توان گیت کته کشد تا میزان ییین و توکلش بر خدا را اعالن کند. بنابراین میتصویر می
ایتن تکترار، ؛ لتذا وردآهای تصویر سازی روانشناختی است کته آفرینشتگر بته آن روی متیدیگر حیله متصل به

هنگ و هماهنگی و انستجام درون متنتی نیتز آها، باعث تیویت ضر عالوه بر گستر  معانی و ژرفایی داللت
 ( 33ق: 7432)عربی، «. شودمی

 "نْإِ". تکرار 4-2-3

ت یَجْال ْمَنْعَك ی َل ْ  ...»
َ
ْرأ لی یَدَلْلَتن َاْن  َك یْ َعلَ  یَوج  نی   ما ا  ب  ْیَتن  یْ إلَ  یَیر 

مَ  یَك، َووفَّ نی   ال  ی  تَك  َك، َفتنْن یْ َلَد  یْزل   َدْعَوت 
َك  ، َوإْن یأَجْبَتن ْلت 

َ
تَك  ، َوإْن یَتنتیْ أْعَط  َستأ َك  ، َوإْن یَشتَکْرَتن أَطْعت  ْدَتنت َشتَکْرت  تلُّ یز  تَك  ، ک    إْکمتاٌل  ذل 

َ
تَك ل  م  ، یَّ َعَلت ْنع 

َك   کنتد، بتازمی نزدیتک تتو مترا بتهچته آن م بهاتو، تو را از راهنمایی بر امگستاخی و نادانی»...  ،«... یَّ إلَ  َوإْحسان 
گر دادی، پس توفیق نمایدمی  میر پیشگاهت به مراچه آن به نداشت، و گر نمایی، ومی بخوانمت، اجابت  ا  از ا

گر کنی، ومی نمای ، عطای  درخواست تو گر فرمایی، و قدردانینمای   اطاعتت ا  نعمتت  بتر برخیتزم شتکرت بته ا
 ( :erfan.ir/farsi/mafatih 7321،ی)قم «... افزاییمی

تأویتل بته مضتارع هتا آن ماضتی در بی شک در جمالت شرطیه، تحیق جوا  در گرو تحیتق شترط استت و
کیتدی بتر وقتوع ه ماضی بکه ننخست آ ؛شود، اما دو نکته در این فراز قابل تأمل استمی جای مضارع آمده تا تأ

جتوا  کته این و کار به پایتان رستیده استت، و دیگترگردیده که انگار در گذشته انجام به طوری حتمی فعل باشد 
بیان نمایتد خواهد ای به ترت  و فاصله داشته باشد، بلکه میخواهد اشارهزیرا نمی ؛شرط میرون به فاء نشده است
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متصل به فعل است و جدای از آن نیست تا نیاز به رابط داشته باشد، و همین اتصال خود بیتانگر  که جوا  کامال  
، تحیق یافته خواهد بتود. تکترار درنگیهیچ بی این نکته در فراز فوق است که به محض تحیق شرط، جوا  نیز 

بخواهد و او  یهست تا چیز ا که خدای سبحان همیشه مترصد بنده کندتواند به این موضوع اشاره شرط ه  می
بر نعمتش بییزاید، یا حتی فراتر از این، گویا خدای سبحان منتظر هیچ  ه جا آورد تا فوریعطا فرماید، یا شکری ب

یعنی جتوا   ،شرط و جوا  برعکس شده قضیۀ ا  نیست تا نیازهایش را به او بدهد، و گویا اصال  عملی از بنده
گر تکرار ؛ لذا گردید اجابت دعا سب  برای دعا و عطا سب  برای درخواستو فعل مسب ، و گشته سب  واقع  ا

استتنباط شتود کته فراینتد شترط و  ایتن گونتهممکن بود  کاربرد نداشت،شرط با این کارکرد زیبایش در فراز فوق 
 .پذیرد و ناپایدار استجوا  تناا یک بار و یا تناا در یک وضعیت انجام می

ْن  یا  لَ إ  »...  ن  َح اْلمَ  َرت  َظَا  إ  نّ  اس  َك، َوَلَك  یم  َیْضل  ت َفب  نَّ ّنت یاْلَمستاو َظَاتْرت   ، َوإْن یَّ َعَلت ة  اْلم  َك، َوَلتَك  یم  َعتْدل   َفب 
جَّ  گر نیکی و زیبایی»...  ،...« یَّ َعلَ  ة  اْلح   ست و تو منتی بستیار بتر متن داری، وا از من سر زند از فضل تو خدایا ا

گر بد و زشتی  ( )همان «... است کامل حجت من بر را تو و گیردسرچشمه می تو عدلاز از من سر زند  ا
های شرطی تحیق جوا  منوط به تحیق فعل شرط هست، اما چون جوا  به عنتوان نتیجته هر چند در جمله

تحیتق انجتام آن بترای  ،ای برای جتوا  هستتمیدمهکه این شود، ولی فعل شرط بااصل محسو  می؛ لذا آیدمی
تناتا جتوا  در کتانون توجته  ، اما چون در نتیجه نیازی به آن نیست، در حک  عدم است وباشدمیجوا  واج  

تواند قبل از شرط بیاید و بته دارد، می ی باالترمرکز توجه هست و ارز  و جایگاهجا که در از آنگیرد و قرار می
»... در ایتن دعتا آمتده استت: کته چنانذف شود، حآن از پس معنا   تواند لیظا  وخاطر حضور  قبل از شرط، می

ع  یَ  اَل  یَرجائ إنَّ  یا  لَ إ   َك، َکَمتیْ َعَصت َوإْن  َعْنتَك  ْنَیط  نتی  زایَ  اَل  یَختْوف أنَّ  ات  تَك  َوإْن  یل  گترو ختدایا»...  ،...«أَطْعت   چته ا
گر که شود، همان گونهنمی قطع تو از امیدم کن  تانافرمانی ( )همتان ..«. ریتزدنمی فرو ترس  کن  اطاعتت چه ا

گتر در  فضل و عدل هر دو از جان  خدا هستند و علت و سب  اصلی، نه مستب  وگمان بی معلتول، بنتابراین ا
چنتین نیتز هتا آن ، به خاطر در حک  عدم بودنش،این صورتدر ؛ زیرا گرددمی تباه ی مورد نظرامعن ،شرط بیایند

. تکترار ایتن آینتدبته شتمار میمتورد انتظتار، اصتل  و نتیجتۀبرای حصول جوا  که این باداشت خواهند  یحکم
کیدی بر اصلی و عماد بودن را که برای چه آن فاماند که باید هررا به ما مینکته ، و این ها استآن اسلو  ه  تأ

 لدهد منتس  به خدا بدانی ، چه آن را خیر خود بدانی  و چه شر، هر دو از جان  خدا و از لطف یا عدما رخ می
 گیرد.مایه می او

 "لو". تکرار 4-2-4

َحی یا  لَ إ   ایَ  أْشَاد   َوأَنا»...  اتا َلتْو  َوالْحیتا    العصتار   َمتَدی َواْجَتَاْدت   حاَوْلت   َلْو  أْن ... ، یانمَ یإ ة  یَ یب  ْرت  م   أْن  ع 
َؤد  

 
ْکَر  َی أ َد  ش  ْن  ةٍ واح  َك  م  م  ْنع 

َ
َك  اْسَتَطْعت   َما أ َك  إالَّ  ذل  َمن  وَج    ب  ه   یَّ َعلَ  اْلم  َك  ب  ْکر  ، َوَرناء  یَجد أَبدا   ش  فا   دا  . دا  یتَعت طار 
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وَن  أَنا َحَرْصت   َولْو  أَجْل  ْن  َواْلعادُّ ْن  م 
َ
َك، أ ْحص   أنام  ه   یَمَد  ین  ی  َك، سال  ه   إْنعام  ی  ، َوال َحَصتْرناه   اَمت َوآن   ناه  یْ أْحَصت َعتَددا 

، هَ  َمدا 
َ
  اَت َا یْ أ

َ
َك ذَ  ینَّ أ ر  م  الْ  َوأْنَت  ل  َك  یف   ْخب  تاب  َبأ  النَّ  ک  ، َوالنَّ ق  ت اط  ، الصَّ ق  وا َوإْن »اد  تدُّ ْعَمت َتع  ت ةَ ن  توهَ  اَل  ه  اللَّ ْحص   ،...« «ات 

گرکه این بر ده  می گواهی ... خدایا به حیییت ایمان »...   بتس ایهتزمان کردم، وروزگاران تال  می طول در ا
 بتا جتز ،آورم جتاهبت را هایتتنعمت از یکی شکر کردم کهمی عمر را زمان ۀهم آن که فرض کوشیدم، برمی دراز
و درختور،  تتازه رنتایی نتو، و و دایت  شود، شکریمی واج  من بر شکرت آن سب  به توانست که نخواه  تمنت

گر آری  بتی وپیشتین  هتایهایتت، نعمتنعمت ناایت که ورزی  آفریدگانت، حرص از شمارشگران همه و من ا
 چنتین واستت دور کنتی ، چته حصتاا را آن انتدازه نته آوری ، و شماره به توانی نه می برشماری ، هرگز راات پیشینه
گتر ای کتهکترده اعتالم اتصتادقانه خبتر گویایتت، و کتتا  در تتوکته آن حتال و ؟امکتان دارد چگونته چیزی  ا
 ( همان) ..«. را ندارید آن شمار  برشمارید، قدرت را خدا ایهنعمت

رود و گتاهی هت  در معنتای متیبه کتار " ، گاه برای مستیبل و در معنای "إْن نالو شرطی، به نظر برخی نحوی
فعتل  یعنتی ،و" برای ماضی استحرف امتناع است، پس حرف "لَ باشد میمعنای ماضی به که  هنگامیماضی، و 

علت جوا  هست، تتا زمتانی کته  که شرط چون و( 711-2/712 :ق7422ابن یعیش، برد )را به تأویل ماضی می
و" برای امتنتاع که "لَ  جااز آن. پس یافت نخواهدتحیق دومی یعنی جوا  نیز  ،یعنی فعل شرط حادث نشود ،اولی

خواهتد اعتالم کنتد با توجه به این نکته می حسین ، جوا  نیز ممتنع خواهد بود و امامکاربرد داردفعل شرط 
هرگز و به هیچ وجای قتادر بته آن نیستت، بنتابراین از "لتو"  و ناتوان است وکه از انجام شکر پروردگار  عاجز 

ای که شایسته آن باشد، ممتنع بداند، اما هتیچ هایش را به اندازهنعمت احصاکند تا شکر خدا امتناعیه استیاده می
 .گاه از آن سرباز نخواهد زد

از "لتو" امتناعیته میترون بته فعتل  برد، اما امتاممی آینده به را تحیق کار، زمان انجام برای تال  تصمی 
ست تا به این وسیله به غیر ممکتن بتودن شتکر کامتل حتتی بترای اماضی استیاده کرده که دال بر گذشت زمان 

زیترا فعلتی کته انجتام شتد و زمتانش  ؛ای متعدد فراوان شتکل گیتردههر چند تال  ،ها اذعان کندیکی از نعمت
 همراه با ماضی بر آن داللتت دارد، یعنتی دادن نیست، و این همان چیزی است که "لو" گذشت دیگر قابل ادامه

کیتد ایتن معنتا تناتا بته تکترار حترف امتنتاع  عدم انجام فعل به خاطر گذشت زمان آن. امام  بستندهبترای تأ
تتا بترد ختش باتره میو دارای چنتد ببرد که گویا از تصویر اپیزودی میبه کار ای بلکه تکرار را به شیوه،کند نمی

و باز بته همتین  نمایدعمل شکر کامل را ممتنع در ممتنع نشان دهد و به ناایت عجز و ناتوانی در شکر اعتراف 
در تمام طول عمرشان  هاانسان دهد تا شامل همۀی دیگر ادامه میبلکه این امتناع را با تکرار ،کنده  بسنده نمی

 . به شمار آید های خداای برای شکر مداوم نعمتانگیزه عاملی ودر ناایت، این شیوه گویش،  ، وگردد
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 "الَوْلَ". تکرار 4-2-5

 ...« 
َ
ع َن یح   یَکْای ْنَت أ اا، َوَتضت یف اْلَمذاه     ین  یی  ت  ت ق  یَستَعت  اتا، َوَلتْوال ْرض  اْل  َی ب  ْحب  ر  تَك  ب  ْنتت   َرْحَمت  تَن  َلک   م 

ک ی َن، َوأْنَت یاْلاال  َك  َوَلْوال، یَعْثَرت ل  یم  ْنت   َی ایَّ إ َسْتر  َن  َلک  وح   م  َث  َن، َوأْنَت یاْلَمْیض  ْصر   یدی  م  النَّ   ، َوَلْوالیَاْعدائ یَعلَ  ب 
َك  ْنت   َی ایَّ إ َنْصر  َن  َلک  وب م   همته بتا زمتین کننتد و امدرمانتده وسعتشتان همته بتا هتاراه که زمانی»...  ،...« َن یاْلَمْغل 

گر ی، وهست من پناهگاه تو گیرد تنگ من بر ا پاناوری  بتودم، و شتدگاننابود از متنگمتان بینبود  تو رحمت ا
گر ی، وهست لغزش  تو بخشندۀ  که تویی ، وشدمشمرده می رسواشدگان از منبه ییین نبود،  من بر اتپوشی پرده ا

گر کنی، ومی تأیید دشمنان  بر پیروزی با مرا بته شتمار  خوردگتان شکستت از متن بته طتور قطتع نبتود تتو یاری ا
 ( erfan.ir/farsi/mafatih: 7321، ی)قم «.آمدم ..می

کت و رسوایی داعی و تسلط بر او، بته ختاطر وجتود رحمتت و پترده پوشتی و یتاری ختدای  در این فراز، هال
یعنی وجود شرط باعث ممانعت از حدوث جوا  شده است. این سبک استیاده از لوال  ،سبحان ممتنع شده است

کنون با شرط لوال  هدرپی تکرار شدیسه بار پ تا شرایطی را به تصویر کشد که ممکن بود منجر به جوابی شود که ا
چشمی به حیییت قرآنتی  گذارد گوشۀیی متن را به نمایش میپویا ممتنع شده است. این تکرار زیبا که حرکت و

َذا»فرماید: دارد که می ْنَساَن  َمسَّ  َوإ  ر   اإْل  ه   َدَعا ض  بَّ ن   َر ایم  لَ  ب  َذا ر  َّ  ه  یْ إ  َله   إ  ْعمَ  َخوَّ ْنه   ة  ن  ت م  وَیت َکتاَن  َمتا َی َنس  لَ  ْدع  تْن  ه  ْیتإ   م 
 کته هنگتامیامتا  گتردد؛ متی باز او سویه ب و خواندمی را خود رسد، پروردگار زیانی را انسان که هنگامی» ،«َقْبل  

چتون انستان ( 2/ یمتر ) «بردمی یاد از ،خواند می را خدا قبال   آن خاطر به راچه آن کند، عطا او به خود از نعمتی
کند، بنابراین لوال تکرار شتد تتا یتادآوری ، فرامو  میبخشدمیفراموشکار است، هر آن چه خدای سبحان به او 

دچار شود، و چون ال" باعث یادگیری او میلذا "لو  ،داندهای خدا را به ما تذکر دهد؛ یعنی انگار انسان نمینعمت
"لتوال" او را متوجته دوبتاره ورزد امتا ، بتاز هت  غیلتت متینمایدیادآوری میدوباره "لوال" به او  گرددفراموشی می

تا مخاط  را به پیروزی بر دشمنان برساند، دشمنانی کته از تکرار کند قدر "لوال" را  خواهد آنسازد، انگار میمی
 .توانند باشندمیای گروه و دسته و گونههر 

 اء جاره+ ما موصوله(برَبِّ+ »)در قالب ترکیب  . تکرار رب4-3ّ

ما َر   »...  َتنْ  ب 
ْ
ْلَت  یَبَرأ ْطَرت َفَعدَّ مَ  ، َر   یف  َتن اب 

ْ
توَرت َفأْحَستْنَت  یأَنَشأ متا ، َر   یص  ت یوفت یَّ إَلت أْحَستْنَت  ب   یَنْیس 

ما ، َر   یَتنیْ عافَ  ْیَتن یَتنَکَلْ  ب  ما ، َر   یووفَّ ما ، َر   یَتنیْ َفَاَد  یَّ َعلَ  أَنْعَمَت  ب    ب 
َ
ْن  یَتنیْ لَ وْ أ تل   وم   ، َر   یَتنتیْ أْعَط  رٍ ْیتَخ  ک 

ما متا ، َر   یَتنیْ وَستیَ  یأْطَعْمَتن ب  َمت ، َر   یَتنتیْ وأْقنَ  یَتنتیْ أْغنَ  ب  ت اب  متا ، َر   یوأْعَزْزَتنت یأَعْنَتن  تْن  یأْلَبْستَتن ب  َك  م  تْتر   س 
ْرَت یَ ، َو یافالصَّ  ْن  یل   سَّ َك  م  ْنع  د یَعلَ  ، َصل  یافاْلکَ  ص  َحمَّ ن   وآل   م  د، وأع  َحمَّ ق   یَعلَ  یم  وف   َبوائ  ر  ، وص  ور 

ه   یال  یَ اللَّ  الدُّ
 
َ
ن  یَّ واْل ، وَنج  ْن  یام  نْ  أْهوال   م  بات   ایالدُّ ر  رَ  وک  نة  اآلخ  ْکی  وَن الظَّ  ْعَمل  یَ  امَ  َشرَّ  ی، وا م  ی ال    ف 

َ
 بته وپروردگارا»...  ،...« ْرض  اْل

 نیکتو را صورت  نمودی، و آغاز را آفرینش که این به وناادی، پروردگارا تناس  خلیت  در آوردی و پدید مراکه این
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 محتافظت کته این بته وناتادی، پروردگتارا عافیتت خویشتتن  در و کردی احسان من بهکه این به ونمودی، پروردگارا
کته این بته وراهنمتایی نمتودی، پروردگتارا و بخشتیدی نعمتت متن بترکه این به وداشتی، پروردگارا موفی  و نمودی
 بته ونوشتاندی، پروردگتارا و خوراندی مراکه این به وکردی، پروردگارا عطای  خیری هر از کردی، و احسان  سزاوار

 بته وبخشیدی، پروردگتارا ت عز  و نمودی امیاریکه این به وبخشیدی، پروردگارا اماندوخته و ساختی نیازم بیکه این
 خانتدان و دمحمت نمتودی، بتر آستان متن ات برکننده کیایت رفتار از پوشاندی، و مرا صیایت با پوشش ازکه این

 دنیتا، و هتایهراس از ده، و یتاری روزهتا و هاشت  حتوادث و روزگار بالهای بر مرا و فرست درود محمد
: 7321، ی)قمت کتن. کیایت دهندمی انجام زمین در ستمگرانچه آن شر از مرا ده، و نجات آخرت هایگرفتاری

erfan.ir/farsi/mafatih ) 
متناست  باشتد، بنتابراین آمتدن رود باید با فضتا و غترض متتن میبه کار درپی که پیویژه هنگامی بهتکرار، 

عنایتت ربتانی بترای کستی استت کته  الاتی و خواهتان توجتۀمتناس  با معنایی است که جا این "رّ " در کلمۀ»
گتذار کترده و بته ضتعف ختودکارهایش را  کنتد و ایمتان بته   را بترمال میانیتز اذعتان دارد، نتاتوانی بته ختدا وا

ختدای متعتال  :خواهتد بگویتدوقتتی می حستین امتام( 413: 2172)علتی، «. سازدپروردگار  را آشکار می
د و با انتخا  این کلمته بته نمایزند و تکرار می"ر " صدا می کلمۀاو را با  ست،ا او ۀو پرور  دهند ندهآور پدید
به خاطر اشتیاق و لطیف سازی  گویا امام؛ لذا وظایف یک مربی است کند که در زمرۀهایی اشاره میلیتفعا

  هایی که بترای جلتصله خدا را با موصول و د وساز بما" را تکرار می کالم برای جل  توجه خدای سبحان "ر   
تتا از  دهتدمی ارایتهجا که انگار چیز جدیتدی را دارد آنزند تا ، صدا میندتر هستتوجه و نظر باری تعالی مناس 

 نظر و لطف خداوند را به خود جل  کند. این همان ویژگی تکترار در ایتن فرازهتاتر بیش این طریق بتواند هرچه
ی دهد... در هر بتار تکترار معنتایو فکر را در آن رشد می آوردپدید میارتباطی که بین فرازها »ست که عالوه بر ا

تضترع و  حال ایتن عبتارت تکتراری بتا خضتوع و( 7274: 2174)سعید، «. کندرا در بافت متن ایجاد می جدیدتر
مخاط  را از جایگاه شنیدن بته موقعیتت »کند که های الای یک فضای روانی ایجاد میشمار  برخی از نعمت

ک و به دنبال آن ن، سکوت و گو  سپرد زیرا  ؛... سازدمی، منتیل انجامداقتناعی که به یک عملکرد سپس ادرا
و با هر تکرار کارکرد ( 723ق: 7432)نزال، « ی دیگرتکرار اول یک کاردکرد دارد و تکرارهای بعدی کارکردهای

به ربوبیتت ختدا و تستلی  اف همان اعتر ت تر اجزای متن برای امری بزرگ یابد، و در جذ  همۀمیآن نیز تغییر 
شود که د و از این طریق باعث افزایش پویایی متن و به رمر نشستن آن میگردشدن ت سای  میاو  محض خواستۀ

 .ستا ، و این همان راز زیبایی شناختی تکرار در این فرازهاآیدبه شمار میها آن تولید فکر یکی از
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تتا از باشتد میتحریتک عتاطیی وجتدانی نیتس بر عاده گیترد تواند که تکرار در این فرازها می ی دیگرنیش
گاهی و بیداری روحی روانی است کته بتا  چنینه محضر خدا غافل نشود و فراموشی به سراغش نیاید و  ایجاد آ

 شود. استیاده از بعد زیبا شناختی زبانی حاصل می

 . تکرار ساختارهای صرفی4-4

بلکته شتامل  ،دگتردات و عبارات و جمتالت محتدود نمیها و کلمر در دعای عرفه تناا به تکرار صوتتکرا
های پیشین ک  ندارد و در حتد ختود نیازمنتد شود. این بخش ه  چیزی نسبت به شیوهساختارهای صرفی ه  می

 .بررسی و کنکا  است

 . تکرار اشتقاقی4-4-1

نا»...  ْکی  واَك  اَلنَ  یاف  کَ  َفاَل  اَك،نَ یْ اْسَتْکَی  َما وا   ایَ ...  س 
َ
مالترَّ  ْرَح َ أ   اَیتو ... َن، یاح 

َ
ْرح  َ  َمتن   ْرَحت َ أ  و»...  ،...« اْستت 

ترین نیستت، ... ای ماربتان تتو جتز ای کننتده کیایتت را متا با ، کته دار عاده ،خواستی  تو از راچه آن کیایت
 ( erfan.ir/farsi/mafatih :7321، ی)قم «... رحمت شدهترین کسی که از او طل  ای ماربان ماربانان، ... و

 ...« 
َ
ون  یَ أ غَ  ک  َك یْ ل  َن  ر  ور   م 

ا  وَن یَ  یَلَك، َحتَّ  َس یْ لَ  امَ  الظُّ َر  ک  ْظا  و اْلم  ْبَت  یَلَك، َمتَ  ه  لُّ یَ  ٍل یَدل یلَ إ   َتْحتاَج  یَحتَّ  غ   د 
ْمن یا  لَ إ  ...  َك یْ َعلَ  ْن  یَعل  َك  م  ْلم  ، الْ  ع  ون  ن  وَ َمْخز  َك  یص  ْتر  س  ، إ   ب  ون  ْین یا  لَ اْلَمص  ق   یَحی  َحیائ  ْك  َاْهتل   ب  ، واْستل  تْر    اْلی 

 باشتد؟ تتو ظاتور او وستیلۀ نیست، تا تو برای که هست ظاوری تو غیر برای آیا»...  ،...« اْلَجْذ    َاْهل   َمْسَلَك  یب  
 پترده به بیاموز، و من به مخزونت عل  از کند... خدایا داللت تو بر که باشی دلیلی به نیازمند ای، تابوده پناان کی

 رو  و راه بته کتن، و( )حیییت یا ، حیییت فا  محیق قر  اهل حیایق به مرا کن، خدایا حیظ  نگاهداریت
 ( همان) ...« راه ببر )در مسیر نگادار( جذ  اهل

گیرنتد و از نظر داللتی در یک حیطه قرار می لغوی معموال   یک ریشۀتولید کلمات متعدد و پشت سر ه  از 
فراوانی تولید کلمه از یک ریشه در یک متتن، »زیرا  ؛شونددر متن ادبی باعث انسجام و هماهنگی اجزای آن می

 نوع تکرار در یک متن منسج  نشتانۀ شود، و یک شبکه از اینباعث یکپارچگی متن و پیوستگی اجزای آن می
... که  ایجاد تصاویر زبانی جدید است ... و کلمه و ساخت مشتیات مختلف از آن ۀبا ریشتوان نویسنده در بازی 

، ة)حلتو «. آیتد، متثرر خواهتد بتودبته وجتود در برطرف کردن یکنواختی متن که ممکن است بر ارر تکترار زیتاد 
ت دیعنی تکرار تکرار یک ریشه در کلمات مختلف اس ۀبر پای»تکرار اشتیاقی یا تکرار جزئی ( 43-42ق: 7433

پیوند و ( 711ق: 7432)شامی، « باشدمیها آن خانوادهی و تیاوت این کلمات فیط در ساختار صرفیدو یا چند ه 
مشترک باعث تعمیق معنای آن ریشه در ؛ لذا استیاده این کلمات با ریشۀ بر اساس معنای لغوی استها آنمیان 

 و به میزان تطابق بین واقعیت موجتود و»سازد متن را محیق میشود و دوام و همبستگی و وسعت بافت متن می
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هر اندازه که موضتوعی یتا امتری در زنتدگی واقعتی تکترار ؛ زیرا اشاره دارد ،افتدکه در سطح متن اتیاق میچه آن
حتال ایتن نتوع تکترار در ( 44ق: 7433حلتوة، « )کنتدمتتن تکترار می ۀشود، به همان اندازه نویسنده آن را عرص

کی از تکرار نعمتفر  های مختلف و متعدد مادی یا معنتوی، و دوام و های خداوند در گونهازهای دعای عرفه حا
 .استمرار آن و تجدید مداوم آن است

شتود و هت  زیرا ه  باعث آرایش صتوتی متتن می ؛دارد ی شگرفتأریر»از نظر موسیییایی ه  این نوع تکرار 
بخشد و باعتث یکپتارچگی خطتا  متتن و حیتظ و به متن روم می( 32ق: 7432)شامی، « زیباسازی معنایی آن

کات و افتراقات لیظی و معنوی است گرددوام آن می متن خصوصیت زایش و »د، و چون این تکرار دارای اشترا
زیترا بتا ایتن تکترار، یتک ریشته دارای گستتر  و تنتوع معنتایی  ؛(44ق: 7433حلتوة، « )گیردپویش به خود می

 میابتل ستاختار لیظتی در بترای ایوستیله عنتوان بته از کلمته تتا دهد می را امکان این متن به تنوع این» شود.می
بته وجتود  داللی پارادوکسی و...  شودمی معنایی تنوع و کالمی همسانی باعث؛ زیرا کند محافظت آن کارکردهای

 ( 42-44)همان، « دهد.می افزایش را انسجام و آورد که استحکاممی

 تفضیل "أفعل"تکرار وزن . 4-4-2

ا  َّ »...  َك  أللَّ ع   َمْن  أْقَر    إنَّ ْکَرم   َمْن  ، وأْسَرع  ید  َل،  َمتْن  ی، وأْستَمع  أْعَطت َمتْن  ی، وأوَسع  َعَی  َمْن  أجاَ ، وأ تئ   اَیتس 
نْ  َن امَرْح  رَ واآل  ایَ الدُّ ما، لَ یح  وَر  ة  خ  ا  َك  َس یْ م  ْثل  واَك  اَل َمْسثوٌل، وَ  َکم  وٌل  س   کستی تترین نزدیک تو خدایا»...  ،...« َمأم 

 وستیع و کنتدمی گذشتت کسی که بزرگوارترین و دهدمی جوا  کسی که ترین سریع و شودمی خوانده که هستی
 و آخترت و دنیتا ماربتان شتود، ایمی سثال کسی که ترینت کنندهبشنواترین/اجا و کندمی عطا کسی که ترین

 :7321، ی)قمت «... نتدارد وجتود ایشتده آرزو تتو غیتر و نیستت ای شده سثال تو دنیاو آخرت، همانند بخشنده
erfan.ir/farsi/mafatih ) 

  أْجودَ  ایَ »
َ
 َن، وَ یْجوداْل

َ
  ْکَرمَ أ

َ
 ( همان) ...« کریمان ترین کری  و بخشندگان ترین بخشنده ای» ،...« َن یْکَرماْل

عالسَّ  أْسَمَع  ایَ » ر  أْبَصَر  ایَ َن، یام  ب أْسَرَع  ایَ َن، و یالّناظ  مالرَّ  أْرَح َ  ایَ َن، و یاْلحاس  د یَعلَ  َن، َصل  یاح  َحمَّ د وآل   م  َحمَّ  م 
 ترین ماربان ای و حسابرسان ترین سریع ای و بینایان بیناترین شنوایان، ای شنواترین ای» ،...« َن یامیَ اْلمَ  ة  الّسادَ 

 ( همان) «... فرست درود میمنت با سروران آن دمحم خاندان و دمحم بر ماربانانو
، در چنین مواقعی است  اندبه کار رفتهمضاف به مابعد خود  های این فرازها بدون "من" تیضیلیه واس  تیضیل

و به برتری اولی بر دومی حک   به وقوع پیونددتیضیل و مضاف باید از جنس ه  باشند تا قابل میایسه و میاضله 
میضل علیه از جنس میضل نیست هر چند که هر دو بتا یتک نتام  -اسالمیبر اساس معتیدات -جا این شود، اما

که خالی از "من" توان متصور شد، یکی اینبرای میضل چاار بعد زیبا شناختی معنایی می جایگاه در؛ لذا اندآمده
گتر وجتود داشتته رود متیبته کتار ( 4/721 ق:7422)ابن یعیش، « معنای ابتدای غایت»تیضیلیه هست که در  و ا
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همیشه ( میضل )خداکه این میضل هست بابرتری ن است که میضل علیه مبدأ حرکت برای آ نشان دهندۀباشد 
و درست نیست که ممکن مبتدأ حرکتت واجت  باشتد.  استممکن الوجود ( وجود دارد و میضل علیه )دیگران

تتر از آن کوچک؛ لذا عظ  استتر از میضل عظی  اال ، خیلی کوچکمیضل علیه بر فرض وجود خودکه این دوم
)همتان، کنتد که "من" حک  به جتدایی میضتل از میضتل علیته مینیاست که بتواند مبدأ حرکت آن باشد. سوم ا

ختدای ستبحان از  به این معنا کهیعنی جدایی خدای سبحان از مخلوقش و کاربرد اس  تیضیل بدون "من"  ،(731
کته این هیچ میضل علیای قابل میایسه و میاضله با میضتل ستبحانه نیستت. چاتارم ، بنابراینمخلوق جدا نیست

استلو  »؛ زیترا ل ظاهرا  به همجنس خود اضافه شده است تا قابل میاضله باشد و فضلش نمایان گترددیاس  تیض
ری و است که میضل بر تمام میضل علیه خود برتری دارد و از ایتن طریتق حکت  بته برتتبیانگر آن اس  تیضیل 

اما حیییت این است که بین میضتل و میضتل علیته در فرازهتای فتوق ( 721)همان، « شودمیها آن بر او یواالی
برقرار شود،  میانشانتواند ای ه  نمیمیاضله؛ لذا نیستها آن تیاوت از زمین تا آسمان است و هیچ سنخیتی بین

ل و آخر از آن خدای ستبحان استت نته بترای غیتر او، او که فضل اوکنند نکته میاین داللت بر فرازها  رو،ازاین
 انجامتر و واالتر از آن است که چیزی با او میایسه شود. تکرار وزن در این فرازها با کلمات مختلف خیلی بزرگ

پیوسته با ما  ی سبحان با آن میام و عزت و صیاتبگنجاند که خدا نمادر نااد گرفته تا به زیبایی به ما بیاماند و
توقتع  از او هستتند و تترک  تر وکته پتایین که از دیگرانچه آن هست، و هرهمراه  ،کنی با هر چه که طل  می و

تناتا او  و وجتود دارداو  و هرچته از دنیتا و آخترت انتظتار داریت ، همته در نتزدباشتد میاو و برتتر  فضلاداری ، 
هر چنتد کته ختود را بتا آن صتیات الاتی نشتان  ،، پس شایسته نیست که از دیگران بخواهی ها استآن برآورندۀ

 .دهند
معنتایی  گستترۀدر یتک  یکستاناسلو  افعل تیضیل با آهنگ موسیییایی واحد، برای یک ستاختار ترکیبتی 

و با شرکت در فرایند صرفی و موسییی درونی، به کاربرد دارد واحد با هدف به غایت رساندن توصیف مورد نظر، 
یتاری رستانده تتا وزن، سطوم زبانی منجر شده است و با خبر یا منادا واقع شدن در عبتاراتی هت  میانهمبستگی 

 ،(711ق: 7432)شتامی، « تتوان بتا نتام تطریتز از آن یتاد کتردتی بالغی معنایی کته میر صو  تصویری زیبا بر پایۀ»
فعتل تیضتیل بتر یتک ایتاپی بتا ایتن تکترار پ حستین شکل گیرد. از بعد زیبایی شناختی معنایی ه  گویا امام

کید می ی واحدمعنای ک  اس  تیضیلتأ  ؛در فتراز اول شتکل گرفتتهبته ویتژه ها در فرازهای این بخش کند که با ترا
 ارادۀ»انتد کته غترض آن تشتکیل داده هت  ستاختاری را اضافه شده و بتا زیرا اس  تیضیل در آن به "من" موصوله

هتا آن توانتد صتیت مشتترک بتینگری پیشی گرفته که دیگر نمیچیزی است که در یک صیت دبه قدرییاز دی
و مثیتد ستخن هت  است خدای سبحان همتایی یگانگی و بیپس معنای عبارت ( 23ق: 74322)عکاشه، « باشد
فرازها را با دو عبارت دال بر یکتایی و بی شریک بودن در صیات، بته پایتان  تواند باشد که اماممینکته این 
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یابتد تتا غترض کتالم کته دستتیابی ستریع بته برد. گاه مانند فراز اول، این وزن پرشتا  بدون توقتف ادامته میمی
 سترعت آن آیتد، ازیی کته بته دنبتالش میمانند فراز آخر، بتا استتیاده از متدها ، محیق گردد و گاهخواسته هست

 .شود تا ارر  در دل و جان مخاط  رابت و پایدارتر شودکاسته می
خواهتد بته عیتل و روم در این فرازها با استیاده از دو تکترار اشتتیاقی و وزن می رسد که امامبه نظر می

ه از تتوان ش راه یابد تا این میاهی  واال و تجار  زیبای روحی روانی به او منتیتل شتود و بتا استتیادخوی مخاط 
وری لغتوی از در باتره» تتوان بتاالی امتام رویکرد خود نشتانۀرا تثبیت کند. این ها آن برخاسته از این تکرار

ستازد و بتر شود و مخاطت  را از دلخستتگی و دلزدگتی دور میکلمه است که باعث زایش و غنای متن می ریشۀ
 ( 42ق: 7433حلوة، « ).افزایدانسجام و اتحاد متن می

 ( . تکرار وزن )توالی کلمات هم آهنگ4-5

تلَ إ   اَیت َاْشَاد   وَاَنا»...  َحی یا  تیی  یَ  َعَزمتات   ، وَعْیتد  یان  َمتیإ ة  َیتیب  ن  َبت، َو یدیتح  َتوْ  ح  یَصتر  ال ص  ، وَختین  تون   اط   َمْکن 
ق  یر  یَضم   ور   یار  َمَج  ، وَعالئ 

 ، وَ یَبَصر ن 
َ
ْرق  ین  یَجب   ة  َصْیَح  ر  یار َس أ ت ار    َمَس  ، وخ  ن  َمت ف  یار َختَذ ، وَ یَنْیس  ْرنَ  ار  ، ینتیع 

ماخ   ار    وَمَس  ْت  امَ ، َو یَسْمع س  مَّ  و  ض 
َ
َست ظ  َلْیت ر کتات  َح ، وَ َی اَشتَیتَ  ه  ْیتَعلَ  طَبَیتْت أ ، یوَفّکت یَفمت َحَنتك   ، وَمْغتَرز  یانل 

ت     وَمناب 
َ
مَ یوَمْشَرب یَمْطَعم ، وَمساغ  یاسْضرَ أ م   ة  الَ ، وح  س ا 

ْ
وغ  یَرأ ل  غ  فَ  ، وب  ل  بَ َح  ار  یت ائ  ن  ور  َتت ه  ْیتَعلَ  اْشتَتَمَل  ، وَمتایع   ام 

ل  مَ َح ، وَ یر  َصْد  َج  اط  یَ ، ون  ین  یت  وَ  َحْبل   ائ  ْفالذ  یَقْلب   ا   ح 
َ
د یاش  َحوَ  ، وأ تَشرَ  ْتته  َحوَ  اَمت، َو یَکب    ف  یاس 

َ
یتاق  یعْضتاَل أ  ، وح 

ل لَعوَ  ض  َقبْ ، وَ یَمیاص   ، وَ یام 
َ
لَاَنت اف  رَ ْط أ توَ  یام  َظت، وَ یَقَصتبوَ  یَعَصتب  ، وَ یَبَشترَو  یَشتْعر  ، وَ یَدمتوَ  یَلْحم  تَو  یامع  خ   یم 

وق ر  حَجوَ  ع  یَجم  ، وَ یوع  َك ذَ  یَعلَ  اْنَتَسَ   ، وَمایار    ل 
َ
َض  امَ یَّ أ ت   امَ ، َو یاعر 

  َاقلَّ
َ
ت ْرض  اْل ن  ونوَ  یَیَظتتیَ َو  یم  َنتْو ، وَ یم  تک   یس 

تتوع َرکتتات  َح وَ  ک  ودوَ  یر  تتج   و یییتتن  تصتتمیمات و ایمتتان  حیییتتت بتته دهتت  متتی گتتواهی متتن معبتتوداو»...  ،«... یس 
 و امپیشانی صیحۀ هایچین و  مچش نور هایراه پیوندهای و ناادم پوشیده درون و صریح  ۀبشای بی یکتاپرستی

 خاطر  جمع شدهه ب کهچه آن و امشنوایی پردۀ های حیره و امبینی تیغۀ ۀنرم هایهپر  و نیس  هایراه هایروزنه
 روییتدن محتل و امآرواره و دهتان سیف رفتگی فرو جای و زبان  سخن ایهحرکت و لب  دو شدۀ نااده ه  بر و

ک گوارایی جای و دنداناای   قیسۀ راچه آن و گردن  طوالنی اییهرگ رسایی و سرم مغز بار و امآشامیدنی و خورا
 راچته آن و کبتدم هتایکناره هایتکتهتکه و دلت  پتردۀ هایآویختته و شاهرگ  رشتۀ بندهای و گرفته دربر امسینه

 خون  و گوشت  و انگشتان  اطراف و پاهای  پیوستگی و میاصل  هایجایگاه و گرفته های  دربردنده هایغضروف
ها آن بر شیرخوارگی ایام درچه آن و اعضای  تمام ای  وهرگ و مغزم و استخوان  و نای  و عصب  و پوست  و موی  و

 «... ستجودم و رکتوع حرکتات و ستکون  و امبیتداری و ختواب  و برداشتته متن سنگینی از زمینچه آن و شد بافته
 ( erfan.ir/farsi/mafatih :7321، یقم)
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بلکته کلمتات  ،شتودای تکترار نمیوزن یکی از ابزار تکرار و نوعی تکرار جزئی است و در واقع هتیچ کلمته
غترض از ایتن وزن هت  همتاهنگی حتروف »آینتد، امتا متعدد با یک وزن رابت به دنبال ه  یا با فاصله از هت  می

شتود تتا د نظر است که با آن ضرباهنگی خاص در متن ایجاد میور تناا همسانی صوتی و ضرباهنگی مو نیست 
مان همستانی صتوتی در جتای جتای متتن انستجام این ضرباهنگ با ه با ادامۀ؛ لذا به اجزای آن استحکام بخشد

داعتی  نویستنده/ ۀانعکاستی از اندیشت ،شود. این پیوستگی صوتی که با تکرار وزن ایجاد شتدمتنی ه  حاصل می
حلتوة، ، )«گیتردمیبته کتار ایتن اوزان را در ارتر   آفرینشتگراست که در صدد بیان آن است، بته همتین ختاطر 

کته باعتث اتحتاد ستطح آیتد پدیتد میصرفی تنوعی در ضرباهنگ صوتی  پدیدۀپس در نتیجۀ این ( 21ق: 7433
بته صوتی در فراز فوق ه  بترای زیباستازی متتن  شود. این آرایۀو وحدت فکری آن میظاهری متن با عمق معنا 

کید معنا و ه  رسوخ واست فته ر کار   .تثبیت آن در ذهن مخاط  و ه  برای پایداری و تأ
  آوا در این فراز، و تشکیل همسانی صوتی و ه  آهنگی موسیییایی زیبا، همبستتگی چینش انبوه کلمات ه

اشات صوتی ای از ارتعکه هنوز به سر نیامده و در گو  ننشسته، زنجیره کامل و ضرباهنگی زیبا به متن بخشیده
ن موسییی برخاسته ها با ایکند. گو شود که در نااد مخاط  نیوذ میشروع می ه  پیوستۀ جدیدهای بهوآهنگ

شوند و با نواز  همراه میها آن ها ه  باکند و دلجوابی میآید و ه وا به وجد میااز تکرار عبارات و کلمات ه 
ها ست که خردهتا و اندیشتهاکند. با این نوع تکرار در فراز فوق زبان بر نوای حنجرها، برای خود نغمه سرایی می

نگتی نترم و آرام بته او تیتدی  ای موستیییایی بتا آهکند که قطعهمخاط  احساس میشوند و مجذو  و ربوده می
ایتن »دهتد. بتی شتک و بته او آرامتش و آستایش مییابد مید و آرام آرام راه خود را در دل و جان او پیدا گردمی

گر فرایند تکرار همگرا با زبان کنشگرا نباشد، محیق نخ واهد شد، به همتین موسییی کارکرد معنایی ه  دارد که ا
های آواهتا و تیعلته( 7212: 2174)ستعید، « شود بلکه کلمات، جمالتمتوقف نمیخاطر، تکرار در سطح صوت 

درپی هیجان انگیتز، گیرد. متون ادبی مانند این فراز بسیار زیبا با این کلمات آهنگین پیعروضی را ه  دربر می
بستیاری متوارد همتراه  رض تکرار با آن بار موستیییایی و دغر کهاین گونه شوند، و جان می باعث نواز  روم و

 .کندرسد و فضایی موسیییایی مناس  با فضای عاطیی روحی روانی دعا ایجاد میوحدت وزن و قافیه به انجام می

 تکرار جمله 4-6

ر بترای کامل بدون نیص معنایی است که احتیاجی به صله یا هتر چیتز دیگت منظور از این گونه، تکرار جملۀ
  :کامل شدن نداشته باشد

ْجن   َل ْ »...  خر  رَ  یت   ل 
ْ
َك أ ْط  یب   َفت  َك ول  َك َس وإْح  یل   ی    ة  لَ َدوْ  یف   یَّ لَ إ   ان 

َ
ْی الْ  ة  مَّ ئ  أ ذ ر  ک  وا َن یالَّ وا َعْاَدَك  َنَیض  ب  َلَك  وَکذَّ س   ر 

  َك نَّ ک  لَ 
َ
لَّ  یْجَتنْخَر أ َن  یل   َسَبَق  یذ  ل  َدیالْ  م  ذ   ا 

  ه  یفوَ  یَتنرْ سَّ یَ  َله   یالَّ
ْ
ْن  یَتنأْنَشأ َجم یب ْفَت َرؤ   َك ل  ذَ  ل  َقبْ  وم  نْ  ل  یب  َك ص   ع 

غ  وَ َس وَ  َك  اب  َعم  ْن  یی  َخلْ  َفاْبَتَدْعَت  ن    َنیمْ ی   ی  َمن   م 
َ
ْلدٍ وَ  َدٍم وَ  ٍ  ْح لَ  َن یْ بَ  َرالٍث  اٍت مَ ل  ظ   یف   یْنَتنْسکَ وأ ْد  َلت ْ  ج  ْشتا  ت ینت   یَخْلی 
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ْن  ئا  یْ َش  یلَ إ   َتْجَعْل  وَل ْ    م 
َ
لَّ  یأْخَرْجَتن ر  َّ  یر  مْ أ تَن  یل   َسَبَق  یذ  ل  تَدیالْ  م  نْ  یَلتإ   ا   :2173، یقمت) ...« ا  یّ َستو   اّمتا  تَ  ایَ التدُّ

erfan.ir/farsi/mafatih ) 
َك  یأَمْرَتن»...    یل   ةٍ ائَ َبرَ  اذَ  اَل  َنْاَیَك، َفَاْصَبْحت   َفاْرَتَکْبت   یوَنَاْیَتن َفَعَصْیت 

َ
َر َفأ وَّ  اذَ  اَل وَ  ْعَتذ   فَ  ةٍ ق 

َ
َر أ أی   ْنَتص   ءٍ یَشیْ  َفب 

َك أْس  ل    َی اَل َموْ  ایَ  َتْیب 
َ
  یَسْمعْ ب  أ

َ
َبَصر   مْ أ   یب 

َ
َس  مْ أ ل    یانب 

َ
َید   مْ أ   یب 

َ
ْجل   مْ أ ر    یب 

َ
لُّ  ْیَس لَ أ َعَمَك  اَا ک  نْ  ن  ل  َو  ید  ع  ک  َك  ااب   اَیت َعَصتْیت 

جَّ  َفَلَك  َی اَل َموْ  تَن  یَستَتَرن َمتْن  اَیت ،یَّ َعلَ  بیل  والسَّ  ةَ اْلح    ات  َاتمَّ وااْل   اء  اآلَبت م 
َ
ونتَیْز  ْن أ ر  تَن  یج  ر   وم   أْن  ْختوان  اإْل وَ  اْلَعشتائ 

َعی   ونی  َن  یر  ون أْن  الطین  السَّ  وم  ب  عاق  واوَلواطَّ  یی  ّنت َعَلْیته   َلْعتَت اطَّ  َمتا یَعَلت َی اَل َمتوْ  ایَ  َلع  ونت اَمت إذا   یم  تون یأْنَظر   یوَلَرَفض 
ون   اَفَا  ،یوَقَطع 

َ
ٌع ، َخ یدَسی   ایَ  َیَدْیَك  َبْیَن  یا  لَ إ   ایَ  اذَ  انَ أ و اَل  َحییٌر  َحصیٌر  َذلیٌل  اض  َر  ةٍ آئَ َبَر  ذ  و اَل وَ  َفأْعَتذ  توَّ  ذ   فَ  ةٍ ق 

َ
تَر نْ أ  َتص 

جَّ  اَل وَ  اا َفاْحَت َّ  ةَ ح  ٌل قَ  اَل وَ  ب  ْم  َل ْ  ائ  وءا   أْعَمْل  وَل ْ  أْجَتر   ( همان) ...« س 
کیدی بر موقعیتت اول باشتدرا تشکیل می ی جدیدهای تکراری موقعیتجملهدر هر دو فراز  ؛ زیترا دهند تا تأ

دهد تا کند و آن را در موقعیت دوم زیبا تر جلوه میموقعیت جدید همیشه اصل معنا در موقعیت اول را حیظ می
کنشی داشته باشد و تری قویبیان  عتواطیی و احساستات ادامتۀ ررمکت معنتای"؛ زیرا نمایدرا ایجاد  تربیش توان وا

 را آن تواندنمی اول موقعیت کهرود به شمار می تر عمیق یاحساسات بیان ، وآیدپدید می اول موقعیت در که است
احساستی  تکراری، با بار عتاطیی و جمله یعنی همان ،جدید موقعیت حد برسد، به همین خاطر آن به یا کند ارایه

 اعمتاق در و گیترددربر  را روحی روانی فضای تمام و یابد رتفزون یتا گسترش گیردشکل می تربیش یهیجانات و
 ( 227: ق7472سلوم، . )دهد" بافت متن شکل احساسات هماهنگی را در کند، و نیوذ آن

استت، باره برده  تجربه و پیام انتیال برای های متعدداز شیوه و طوالنی دعاهای از یکی دعا این که جااز آن
جمله، نسبت تر از این شود. و چون تا دعا طوالنیخواهد زیاد از این شیوه استیاده کند نمی حسین گویا امام

 خسته دعا طول از گیرنده ممکن است سونیاز دارد، از یک  تکمیل برای تربیش یزمان کلمه، معموال   به حرف و
گتاه استت، و آشتکاری و پناان هر دانای و مخاط  اولین سبحان خداوندکه برای آندیگر،  سوی از شود، و  و آ

که چیزی هر است وا بین و شنوا گستتر  معتانی بتیش از ایتن  داند، نیتازی بته بستط ومی ،خطور کند ذهن به را
 .دهدچه که بخواهد انجام میآن هر است و( 72/بروج ؛711/هود) «دیر  ی   امَ ل   اٌل عَّ فَ »و ا ه  د، وگرداحساس نمی
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 گیرینتیجه

اند، چه در فراز آغازین با تکرار رفتهبه کار انواع تکرار در دعای عرفه متناس  با فحوا و فضای متن  همۀ -7
مستیی  -حرف اصیل "ع" به عنوان براعت استاالل دعا در تحمید و تمجید خدا و چه در تکرار مناداهای متعدد 

کته همته بتر استاس کارکردهتای " یمتوال "و" ر   "، "یامن"، "اّللا ّ "، "یإلا"خدا با کلماتی نظیر  -یا غیر مستیی 
هستند و چه در تکرار اوزان که همه در ختدمت تحکتی  و  ی متیاوتشناختی دارای بسامدشناختی و معنازیبایی

با توجه به نیاز متن بترای ها آن تکرار کمینه و بیشینۀ شناختی متن هستند وشناختی و معناتیویت دو بعد زیبایی
  یال انتیال پیام به گیرندگان است؛تان

خود در این متن  ها ایجاد شده، به خوبی از وظییۀ تکرار زیبا و دلنشینی که با نظ  صوتی کلمات و ترکی -2
ادبی برآمده و باعث شده تا پریشانی و درگیری روحی روانی ناشی از شناخت ختدا، ایمتان کامتل و ییتین بتاال و 

تر تر و سریعپرفروغ از شوق به خدا، به زیبایی به نمایش گذاشته شود و تجربیات روحی روانی و احساسی، راحت
 ای سبحان تشویق نماید؛توجه به خدو او را به  گرددبه مخاط  منتیل 

منتد های مختلف تکترار، از ارز  صتوتی و همنتوایی زیبتای درون متنتی بارهاین دعا با استیاده از گونه -3
  ؛شده تا بر زیبایی متن آن افزوده شود و شادابی آن در گیتگوی با خدای سبحان دو چندان گردد

را ترسی  کرده و به عنوان یک شکل از انتواع بیتانی تکرار، بعدی از ابعاد زیبایی شناختی بالغت این دعا  -4
گرفته شده است تا به جای تشبیاات و استعارات، خود بتواند احساسات و عواطف را به نمایش بگتذارد و به کار 

 گذاری فکری و روانی مخاط  سای  باشد.ارر در 
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