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چکیده
. دعاي عرفـه  پردازدیدعاي عرفه از منظر سطح صوتی و آوایی میشناساین مقاله به بررسی سبک

ها وصوتی واژگان و جمالت و تکرار بعضی صوتهايیژگی. وباشدینظیر مداراي بافتی منسجم و بی
ع و جناس موجـب افـزایش ایقـاع و    صنایع بدیعی همچون سجکلمات و عبارات و هجاهاي صوتی و

متون برجسته اعم از شعر ونثر بـه شـمار   يهاریتم و آهنگ از نشانهآهنگین شدن سخن گردیده است.
و موسیقی و آهنگ قادرتر است که متصل به احساسات درونی و انفعاالت نفسانی شود.آیدیم

.شناسی، دعاي عرفه، سطح آواییسبک: هاواژهکلید

.17/10/1393؛ تاریخ تصویب نهایی: 30/03/1392خ وصول:ی*. تار
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قدمهم

رود و یمـ ین وسیله براي ایجاد ارتباط و انتقال آراء و افکار و فرهنگ به شمار ترمهمبان ز
ر مجموعـه  سـازد. هـ  یمهاي خاصی که دارد آن را از دیگر نمادهاي غیر زبانی متمایز یژگیوبا 

آوایی و صـوتی  يهاوجود آمده است و این مجموعههگفتار از مقداري عناصر آوایی و صوتی ب
داشـته باشـند.   ییهـا ها یا تناسبها با بعضی دیگر توازنست با یکدیگر یا بعضی از آنممکن ا

داشـته باشـند داراي انـواع    تواننـد یکه اجزایش بـا یکـدیگر مـ   ياآوایی در رابطهۀ این مجموع
.باشدتواندیزبانی نیز مهايیقیموس

یا ناآگاهانـه بـه خـالق اثـر     نثر) آگاهانه -هاي هنري (شعررعملکرد موسیقیایی آواها در کا
براین باورند کـه هـر   شناسانزبانلذاکند تا در القاي معناي مورد نظرش، توفیق یابد.کمک می

هـاي  آوایی، این ویژگی را دارد که معانی و داللت خاصی را القاء نماید؛ عالوه بر این، از مؤلفه
ه قدر خدمت رسـانی آواهـا بـا    رسد هرچبه نظر می. خاص زیبایی شناسی نیز برخوردار باشند

.موفقیت صورت پذیرد آن اثر از تعالی هنري بیشتري برخوردار خواهد گشت
هاآنپردازیم بررسی آواهاي بکارگرفته شده در این دعا و نقش یمآنچه در این مقاله بدان 

بطور مجمل به موسیقی خـارجی و ي عرفه در سطح آوایی دعادر القاي معانی مورد نظر است. 
پرداختـه و  باشـد یعناصـر موسـیقی مـ   ینتـر بیرونی که همان وزن و تناسب هجاها که از مهم

در هـا آنوچیـنش  و تشابه بین حروف و اصـوات همچنین موسیقی داخلی که ناشی از تناسب
کـه موجـب رسـاندن معنـا     و عبـارات اسـت  تکرار حروف و صفات صوتی و لفظوکنار هم

حالت خاصـی را القـا   ، ه زیرا این تناسب بین حروف و اصواتمورد بررسی قرار گرفتشودیم
و آواها سهم سترگی در تصویرگري معانی بر عهده دارند.کندیم

هاپرسش
رابطۀ موسیقی کالم با معنا چگونه است؟-1
موسیقی آوایی در دعاي عرفه چگونه رخ داده است؟–2
؟و عبارات دراین دعا چیستدالیل معنایی و حکمت تکرار اصوات و تکرار واژگان-3

سند دعا
در منابع مختلف شـیعی از جملـه بحـار    این دعاي شریف که به دعاي عرفه معروف است

الصحیفة الحسینیة، البلـد األمـین، موسـوعة کلمـات     )، 2/78االنوار، اقبال االعمال (ابن طاووس،
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) نقل شده که اجماالً 793، المیمنظمة االعالم االس-االمام الحسین (معھد تحقیقات باقر العلوم 

شویم:یمیاد آور 
مرحوم مجلسی آورده اسـت: دعـاي امـام    »بحار االنوار«در بحث اعمال مخصوص عرفه، 

است آنگاه دو »الحمد هللا الذي لیس لقضائه دافع«السالم را در این روز بخوان و آن حسین علیه
ن و ابن طاووس در کتـاب مصـباح الزائـر،    کند، کفعمی درحاشیه بلد االمییمسند براي آن ذکر 

پردازد که حاالت امام را در خروج از چادر و تجمـع اهـل   یمسپس به نقل روایت بشر و بشیر 
شود یمنماید و بعد از آن متذکر یمبیتش در حاشیۀ کوه عرفه و شیوة مناجات حضرت را بیان 

ها یـک بخـش دارد کـه بـا عبـارت      قدیمی اقبال األعمال، این دعا تنيهانسخهدر بعضی ازکه 
؛ یابـد یمپایان» یا رب«گانه ذکر و با تکرار سهشودیآغاز م» للّه الذي لیس لقضائه دافعالحمد«
پس از کند که: کفعمی در بلد االمین و ابن طاووس در مصباح الزائر یمبه دنبال آن یاد آوري و

شودیآغاز م» أنا الفقیر فی غنايالهی«اند که با عبارتپایان بخش مذکور، بخش دیگري آورده
.یابدیمپایان» قدیرءیانّک علی کلّ ش«و با عبارت 

حضـرت سـید الشـهداء    عالمه مجلسی در بحاراألنوار در انتسـاب ایـن بخـش از دعـا بـه     
ورقـه بـا سـیاق دعاهـاي حضـرات      بـارات ایـن  نویسد: عیو مکندیاظهار تردید مالسالمیهعل

و براي همین است که بعضی از افاضل یست و تنها موافق مذاق صوفیان استمعصوم سازگار ن
).213-225/ 98مجلسی، (دانند.یمهاي بعضی از مشایخ صوفیه ینگلچاین ورقه را از 

نوشته حاضر بر این است ابتدا به تعریف آوا، آواشناسـی و سـبک شناسـی پرداختـه و بـا      
ر دعا یادآوري شده و از این طریـق نقـش آواهـا را در    را دهاآنتقسیم بندي آوا میزان حضور 

ارائۀ معنا نشان دهد.

آوا و صوت
کنـیم، آواشناسـان ثابـت    یمـ اي طبیعی است کـه اثـر آن را از راه گـوش درك    صدا پدیده

که الزمۀ ایجاد هر صدایی، بی تردید وجود جسمی است که بـه لـرزش و ارتعـاش در    اندکرده
اي است کـه امـواج   ین واسطهترعمدهرتعاشات به چشم دیده نشود. هوا آید، گر چه بعضی از ا

)7رساند. (انیس، یمحاصل از منبع تولید صدا را از خود عبور داده، به گوش انسان 
ي مجرد و ذهنی تعریف هانظاماي از زبانشناسان عموماً زبان را به صورت مجموعۀ پیچیده

رود و براي ایجاد ارتباط بـین افـراد بشـر بـه کـار      یمر ي مغز به شماهاتوانشکنند که جزء یم
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بنابراین تعریف، زبان یک پدیدة مجرد و غیـر مـادي اسـت. از طرفـی آوا در حقیقـت      ؛ آیدیم

شود. در نتیجه، آوا یک پدیدة مادي است که از یمامواج هواست که خود نوعی ماده محسوب 
نظام ذهنی زبان به شما آید. با اینهمه، توان جزئی ازینمشود و یمطریق گوش محسوس واقع 

بـه  ؛ کنـد یمـ شوند با زبان رابطه پیدا یمي زبانی در آن نمودار هانظاماي که آوا به صورت ماده
ي مجـرد و ذهنـی زبـان اسـت.     هانظامعبارت دیگر، آوا نشانۀ مادي، محسوس و گفتاري براي 

)12-13(حق شناس، 
شـود.  یمجا شدن ذرات هواست حاصل نتیجۀ جا بهفشار جوي که صوت در اثر تغییرات

گیرد. تغییرات فشار جوي به صـورت  یمجا شدن ذرات هوا از ارتعاش اجسام سرچشمه جا به
شود و همین امواجست که صـوت  یمگردد که در هوا یا در مواد دیگر منتشر یمامواجی ظاهر 

آید و چنـین ارتعاشـی   یمپدید بنابراین صوت همیشه از ارتعاش یک جسم؛ آوردیمرا بوجود 
) و به عبارت دیگر هر گاه در جسمی لرزش تندي پدیـد  7دیهیم، (نامند.یمرا ارتعاش صوتی 

ي هـوا شـود صـوت ایجـاد     هـا مولکـول آید و این لرزش موجب جابه جایی و ایجاد فشار بـر  
ة گـوش  صوت در حقیقت امواج هواست. این هواي مرتعش یا امواج فیزیکی پردشود. پسیم

رسـد و در نتیجـه صـوت شـنیده     یمـ لرزاند و از آنجا به گوش درونی و مغز یمشنونده را نیز 
ي حنجـره و  هـا قسـمت شود. آوا نیز صوتی است که بر اثر برخورد هواي بازدم با بعضی از یم

آیـد. (بـاقري،   یمشوند به وجود یمي گویایی نامیده هااندامکه اصطالحاً هالبدهان و زبان و 
94-93(

صوت وسیلۀ ضروري و الزم براي شناخت کیفیت عمل لغت است و جـاحظ آن را آلـت   
شـود. ابـن   یمداند که قوام تقطیع بدان است و ترکیب به واسطۀ آن ایجاد یمریشه و اصل لفظ 

داند. ولی صـوت کلمـه   یمدهد بلکه لغت را ترکیبی از اصوات یمجنی صوت را به لغت ربط 
شود علم اصوات لغوي است و به همـین منظـور اسـت کـه     یمانسان صادر که از دستگاه نطق

ي اساسی تحلیـل لغـوي بـراي پژوهشـگران سـبک شناسـی بـه        هاسطحتحلیل صوتی یکی از 
)33داود، (آید.یمحساب 

نحوة تولید آوا
ي زبان از دیدگاه فیزیکی در واقع امواج و ارتعاشات گوناگونی هسـتند کـه   هاواكآواها یا 

یعنی هوایی کـه  ؛ شوندیمگذرد ایجاد یمیی و فشار بر هوایی که از مجراي گفتار جاجابهر اثر ب
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کنـد و تارهـاي   یمـ شود در گلو با تارهاي صوتی برخـورد  یمخارجهاششبه هنگام بازدم از 

شوند تا در راه جریـان هـواي بـازدم مـانعی نسـبی فـراهم سـازند. از        یمصوتی به هم نزدیک 
شود.یما با تارهاي صوتی و در نتیجه به حرکت در آمدن تارها واك ساخته برخورد هو

زیر و بمی و رسایی و نارسایی واك ارتباط مستقیمی با درجۀ فشار هـواي بـازدم و دامنـۀ    
ارتعاش تار آواها دارد. در حالت طبیعی تارهـا را بـه هنگـام نفـس کشـیدن حالـت بـی واکـی         

ایستند و هواي بازدم بدون برخورد بـه هـیچ   یمجدا از هم اهانامند که در این حالت تار آویم
رسد، در نتیجه در حنجره هیچ گونـه  یمي باالي حنجره هاحفرهگذرد و به یممانعی از حنجره 

)96شود. (باقري، ینمآوایی تولید 

رابطه آوا با زبان
تواند جزئی یمنشود و یمآوا یک پدیدة مادي و فیزیکی است که از طریق گوش دریافت 

ي زبـانی در آن نمـودار   هانظاماي که از نظام ذهنی به شمار آید. با این همه آوا به صورت ماده
توان گفت کـه نسـبت زبـان بـا آوا هماننـد      یمکند. از این دیدگاه یمشود با زبان رابطه پیدا یم

رت دیگـر،  بـه عبـا  ؛ ي یک دستگاه موسیقی است با صورت اجرا شدة آنهانتنسبت مجموعۀ 
)94همان، (ي مجرد و ذهنی زبان است.هانظامآوا نشانۀ مادي، محسوس و گفتاري براي 

آواشناسی
شـود کـه   یمـ آواشناسی مطالعه و توصیف علمی آواهاي زبان است. در آواشناسی کوشش 

روش، نظام، قواعد و الگوهایی عرضه شود که با استفاده از آن بتـوان هـر صـدایی را توصـیف     
بدین ترتیب آواشناسی که به اصوات فیزیکی واقعی و سرشت و ماهیـت فیزیکـی هـر آوا    کرد.

پـردازد و وضـعیت تـار    یمـ شـود  یمساخته هاآنتوجه دارد به شناخت مواد خامی که زبان از 
دهد، امواج صوتی را ضـبط  یمرا ضمن تولید اصوات مورد بررسی قرار هادندانآواها، زبان و 

به عبارت دیگر، این گونه تحقیقات را که وظیفۀ ؛ وپردازدیمهاآنه و تحلیل کند و به تجزییم
و نحـوة تولیـد و   اصلی آن بررسی و شناخت آوا به عنوان یک پدیدة فیزیکـی و مـادي اسـت   

)94شود را آواشناسی گویند. (همان، یمهاي صوتی آوا مورد تحقیق واقع یژگیو

سبک
به معناي راه و روش و مذهب است و هـر راه ممتـد را   سبک در زبان عربی از نظر لفظی
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هـا فرهنـگ ) و بـا نگـاهی بـه    6/319، منظـور ابـن نامند و نیز به معناي شیوه است. (یماسلوب 

تعریف سبک از معناي راه و شیوه و مذهب خارج نشده است.
سبک در اصطالح ادبی به شیوه بیان و روش خـاص تعبیـر در گفتـار و یـا نوشـتار گفتـه      

دهـد، سـبک را   یمـ ) و شمیسا پس از اینکه تعریفـی کلـی از سـبک ارائـه     9شود. (عبادیان، یم
داند و سبک را فقط وابسـته بـه عوامـل    یم، تعابیر و عبارات هاواژهمحصول گزینش خاصی از 

داند، بلکه به حضور آن در تفکر و بینش هـم اعتقـاد دارد و ارتبـاط تنگـاتنگی بـین      ینملفظی 
به اعتقاد وي در سه مفهوم سبک دوره، و روحیات و خلقیات نویسنده قائل است.سبک نوشته 

)23یابد. (شمیسا، یمسبک شخصی و سبک ادبی تجلی 
اي از عناصر زبـان تجلـی   قائل است که سبک در مجموعهشارلز بالی از شاگردان سوسور

شناسـی هـم   ظیفـۀ سـبک  و؛ ویابد که از حیث عاطفی بر خواننده و شنونده تأثیرگذار اسـت یم
شناسی جدید پدید آمد بررسی ارزش تأثیرگذاري است. ده سال پس از بالی مکتبی به نام سبک

هاي سبکی یک متن و یژگیوکه به دانشمند آلمانی لیوسپتزر منسوب است، در این مکتب میان 
کـه سـبک   فضاي روانی نویسنده رابطه برقرار است. این مکتب تکامل یافتۀ عقیدة بوفون است 

)52-53کند. (الکواز، یمرا همان شخص تعریف 

شناسیسبک
شـود. سـبک   یمـ شناسی عهده دار بررسی تمام چیزهایی است که به سـبک مربـوط   سبک

و نیـز پسـوند   که مدلول انسانی، شخصی و نسبی دارد تشکیل شده استشناسی از واژة سبک
رتباطی علـوم زبـانی بـا دسـتاوردهاي     در حقیقت پل ا؛ وکه ویژة داللت علمی است» شناسی«

شود که به بررسـی مبـانی واقعـی    یمآفرینش هنري گشته است و اساساً به دانش زبانی تعریف 
هاي یژگیونمودن بررسی سبک توجه دارد و از نظر علمی دانشی است که به بررسی مندقاعده
کند.یمتأثیر گذار هنري منتقل پردازد که کالم را از ابزار صرف اطالع رسانی به ابزار یمزبانی 

ین اصلی که سبک شناسی بر آن تکیه دارد، دو گانگی زبان و کالم است و سوسـور  ترمهم
اولین کسی است که میان آن دو تفکیک علمی دقیق افکند. وي زبان را نظامی از رمزهـایی کـه   

کـه فـرد   زبان واقعیفهمند برشمرد و کالم را تصویر یمسخن یکدیگر را هاآنمردم به وسیلۀ 
هـا آنگیرد. لذا هر فردي روشی در ساختن جمالت و ارتبـاط  یمدر حالتی خاص آن را به کار 

کند.یمبا هم انتخاب 
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هاي بارزي توجه دارد کـه زبـان آن را در   یژگیوجاست که به ینانقطۀ آغاز سبک شناسی 

ه به بکـارگیري افـراد از زبـان    ها عوامل تشکیل دهندة سبک است کیژگیوکاربرد برگرفته. این 
)51-54الکواز، (گردد.یمباز 

ساختار آوایی واژگان
هـا شـناخت بنـا و سـاختار     آنۀمظاهر ساختار صوتی در اثر ادبی مختلـف اسـت از جملـ   
.باشدیصوتی واژگان از طریق تبیین نوع هجاهاي صوتی در اثر ادبی م

تنوع کندیمتعدد مهايیدانواهر زبانی در مبررسی هجا خدمات ارزشمندي را به تفسیر ظ
و داراي داللـت معنـایی اسـت و از    گـذارد یبین هجاهاي کوتاه و بلند بر معناي عبارت اثـر مـ  

و از بعد روانی متکلم پرده گذاردیکه بر شنونده اثر مشودیموسیقی تشکیل متنوع، خالل این 
)20-21، عبدالرحمندارد. (یبرم

همان ضرباهنگ و وزن جمالت و عبارات است و یکی از عناصر ریـتم و  موسیقی بیرونی 
که وزن کلـی جملـه یـا عبـارات را     شودیو از ارتباط الفاظ با یکدیگر تشکیل مباشدیایقاع م

)41، (ناجیگیرد.یضمنی و نفسانی را نیز در برممعانیوآوردیبوجود م
که این نظام، هماهنگ با معناي ایـراد  داراي نظام هجی خاصی استاز این دعاهر فرازي

ایقـاعی  شـود یبا جو و فضاي فراز همخوانی دارد و این موسیقی کلمات باعث مشده و کامالً
جذاب ایجاد کند که تعداد هجاها با معانی و داللتی که فرازها دارد تناسب دارد و هـر ترکیبـی   

تحرك و گاهی احساسات ثابـت را  و سیاقات کالم در مواقعی احساسات مباشدیداراي معنی م
ها دارد؛ بنابراین تنوع بـین  و هر کدام از این حاالت اثري بر طبیعت ساختار مقطعکندیحمل م

را يدارموسیقی آهنگ، و از میان این تنوعباشدیمقاطع کوتاه و متوسط داراي داللت معنایی م
کند.یایجاد م

:کنیمیدعاي عرفه را بررسی مهايبخشحال از این نظر، ساختار واژگانی بعضی از 
داراي هشـت هجـاي کوتـاه و    » وجلدو دمٍلحمٍبینَثالثماتلُفی ظُیننتَسکَأ«عبارت

اسـت،  قـرار و سـکونت و اسـتقرار    ، هجاي بلنـد يهایکی از داللت.چهارده هجاي بلند است
رسـاند واز  یمـ را رحـم قرار وسـکونت نطفـه در  در این فراز داللت معناییهجاي بلندفزونی

ي هجاي بلند بیان آرامش روحی و روانی است، کارکرد ایـن داللـت در   هاداللتآنجایی که از 
شـود. داللـت آرامـش، سـکون و     یمدر درون سه پرده تبیین ضمن سکونت و جاي گرفتن آن
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اي بلند و سه هشت هجشاملکه» مواحالرَاالمهاتینفتَلَکَ«توان در فرازهاي یمراحتی را نیز 
شش کوتاه و هجايچهار مشتمل بر که »یونکُی و ستقظَیی وومونَ«رعبارت و دهجاي کوتاه 

است به نظاره نشست.بلند هجاي
سـرعت و  هاداللتاي مختلفی است، از جملۀ این یمعني هاداللتمقاطع کوتاه نیز داراي 

إِنَّ إِختالَف تَدبیرَِک َو ُسرَعَة «ر فراز دگسیختگی است. عدم سکون، حرکت، کوتاهی بقا و هم
که مشتمل بر بیسـت و پـنج  »َطواءِ َمقادیرَِک َمنََعا عِبادَِک العارِفیَن بَِک َعِن الُسکُوِن إِلی َعطاءٍ 

و نیزعدم سکون و دگرگونی بیشتر دارد،داللت بر سرعتاست مقاطع بلند 19مقاطع کوتاه و 
زیرا طبیعت حرکـت،  باشدیبراي دنبال کردن فضاي حرکت ماز در این فرزیادت مقاطع کوتاه 

متمرکز شده است.» سرعت«ۀکوتاه بودن است و مقاطع کوتاه در کلم
» يودجسی ووعکُراتکَرَحو«درعبارتتوانیمرا بر عدم سکون و حرکت این داللت 

بـارت  عدر.هده نمـود اسـت را مشـا  یازده هجا، شش هجا کوتـاه و پـنج هجـا بلنـد     که شامل 
هشت هجاي کوتاه و سه هجاي بلند وجـود دارد کـه وجـود تعـداد بیشـتر      » اتَرَطَّفَتَا ودتَسفَلَ«

است و با داللـت معنـایی   و کوتاهی بقاء یختگیگسکوتاه مربوط به از بین رفتن و از همعمقاط
کوتـاه در لفـظ   ايتمرکز هج» یانسلفظلَکاترَح«عبارت درو نیز . فساد و تفطر تناسب دارد

»باشد.یمکه این کوتاهی هجا متناسب با حرکت، جنبش و تکاپو صورت گرفته است» اتکَرَح
و از ماده و طبیعـت و عـالم ناسـوت فـرا رود بـا      باشد هایآنچه مربوط به عنداهللا و آسمان

أفـالك حیطاتمبِ«ازمانند فر؛ کندیمشود، چرا که طول و وسعت را القا یمبیان مقاطع طویل 
» بیـرُ الکَیلالعنتأ«فـراز  نیز در واست یازده هجا که هفت هجاي آن بلند مشتمل بر»األنوارِ

یـا َمـن َخـصَّ «عبارت به همین گونه در که داراي هشت هجا که پنج هجاي آن بلند است و
بلند است.رده هجا که ده هجاي آن اکه داراي چه» نَفَسه بِالُسموِّ َو الَرفَعة

که معناي سبکی و سرعت را القا مقاطع کوتاهبا باشدهایپستها و ینیو آنچه مربوط به زم
اشاره بـه مراتـب   »إِنَّ الَھوی بَِوثائِِق الَشھَوةِ أَسَرنِی«فراز شود. با توجه به اینکه یمکند بیان یم

هجـاي  16هجـا از  9دون آدمی یعنی هواي نفـس و شـهوت دارد تعـداد هجاهـاي کوتـاه آن      
یَـا َمـن َعاَرَضـنِی بِـالَخیرِ َو اإلحسـاِن وَعاَرضـتُُه «فراز ویا درموجود در این عبارت است. 

کـه »اسائۀ و عصیان«واژگان ؛مقطع کوتاه وجود دارد10مقطع بلند و 17» بِاإلَِسائَةِ َو العِصِیانِ 
به منسوبکه»خیر و احسان«ان واژگبا مقاطع کوتاه بیان شده واستمربوط به پائین و سفلی 

با مقاطع بلند.استخداوند متعال
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معنـایی  تقابل عددي منسجم با تقابـل  ي کوتاه و بلند، گاه تداعی کنندة هجاهاتساوي بین 

»يرِبی کی فنظَفَن حا مي، یرِغَی صی فنظَفَن حا می«کند: یباط ایقاعی را آشکار مضو اناست 
5یی کوتاه و بلند در دو عبارت، یعنـی اشـتمال هـر یـک از دو عبـارت بـر       وجود تساوي هجا

ایـن  . کنـد یمـ ، به تبیین تقابل معنایی و نیـز تلـذذ ایقـاعی کمـک     هجاي بلند5هجاي کوتاه و 
إِن ظَھَرت الََمَحاسُِن مِنِی «فراز توان دریمرا )و موسیقیتقابل معنایی، انسجام ایقاع(هاداللت

هـر  کـه  »لََک المِنَُة َعلَی َو إِن َظَھَرِت الَمَساوِی مِنِی فَبَِعدلَِک َو لََک الُحَجُة َعلَـیفَبِفَضلَِک وَ 
باشد مشاهده نمود.یهجا م23مشتمل برقسم 

آواي ناشی از تکرار اصوات
تکرار حروف، تکرار کلمه یا تکرار جمله همواره نزد ادبا از عوامل تـأمین  تکرار، در قالب 

کـه  باشدموسیقیایی کالم و گاهی نیز از عوامل تأمین معانی خاصی از جمله مییرمونهاة کنند
هاي ها که ممکن است مالل آور نیز باشد، خود تبدیل به یکی از اهرمبرخالف تکرار روزمرگی

.شودبالغت می
داللت بر معناي ، عالوه بر اینکه به مخاطب و عبارت خاصتکرار صوت خاص در جمله

وموسیقی و آهنگـی را در عبـارت ایجـاد    انگیزاند،یو اثر انفعالی او را برمرساندیمراخاص 
که بـه طـور   شودیو باعث هماهنگی و توازن در کالم مکندیساختار موسیقی متن را محکم م

)6عبدالرحمن، (. ذاتی و پنهان در عبارت موجود است
یا یک صامت تکـرار شـده و داللـت    که یک مصوت وآوریمیهایی از دعا را مزاکنون فرا

:معنایی مطابق با آن صوت را ایجاد نموده است
ـ رِحا تُلَوونمصالَكرِتسبِینصون ومصالَکلمن عمیمنلعیلهإ« ـ منَ ؤَا نُا مـ م ـ هلُ ن م

ـ     » کضلفَ وعی تکرار صوت میم در کنار صوت نون و نحوة چیـنش هجاهـاي کوتـاه و بلنـد، ن
اي است که در و این به جهت صفت غنهیابدیتمایل مبدانها که گوشکرده ایجادرا موسیقی

وضوح شـنیداري و زیبـایی   وجود این صفت در این دو حرف،وجود دارد.»میمونون«حرف
بـا  .آوردیو صوتی منسجم و ایقاعی دلنشین بـه وجـود مـ   بخشدیصوتی به این فراز از دعا م

هـا روي هـم و سـپس بـاز     لفظ حرف میم که در اثر فشردن کامل لبنگرش در ماهیت کیفی ت
کـه گویـا   کنـد ی، خود نوعی استحکام، فشردگی و قدرت را القاء مشودیها، حاصل مکردن آن

همزاد معناي صیانت است.
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ترکیب حروف صاد، نـون، راء، موسـیقی   » ینرُصبتُی ونرَنصی تَتَی حلصیرَالنَنتن أَکُفَ«

یی کـه  جـا آنواز بیشـتر اسـت  » نون«صوتالبته سهم ؛ کهرساندیمایی را به طبیعت گوش زیب
مضـمون جملـه،   .هماهنگ بـا مضـمون جملـه اسـت    داردسکون و هدوء حرف نون داللت بر

تکرار ایـن صـوت بـا    آرامشی حاصل از حامی و پشتیبان بودن خداوند نسبت به بنده است که
باشد.یمچنین ویژگی متناسب با معنا 

است و اداي این حـرف بـر زبـان سـنگین. داراي اثـري      حرف قاف داراي صفت استعالء 
)76کنـد. (داود،  یمشدید بر گوش شنونده که در درونش قوت و خشونت و سنگینی را حمل 

ي اجملـه حرف عین و قاف در «خلیل در کتاب العین به قدرت موسیقی این حرف اشاره دارد: 
گردانند چرا که داراي بیشـترین قـوت و   یمینکه آن ترکیب را زیبا و نیکو شوند مگر اینموارد 

ـ ردقَفَکلَمنا می«) در فراز1/53بن احمد، یلخل. (»قدرت موسیقی است ـ قَفَردقَ حـرف  »رَه
تأکیـدي  خداونـد صفت قهر و قهاریت، صالبت و شدت سه بار تکرار شده تا بر سنگینیقاف 

، فتحـه اسـت کـه در کنـار صـوت شـدید       هاواژهي این هاصامتنکه تمام ، ضمن ایداشته باشد
قرار گرفته و نه تنها موجب سـهولت تلفـظ پیـاپی    هاستصامتحرف قاف، فتحه که از اخف 

توان زیبایی تکـرار ایـن   یمگردیده بلکه موسیقی عذبی را پدید آورده است. حرف خشن قاف
به نظاره نشست. تکـرار  » يقرِی فَفاًقیرَفَنُوکُا أَلَیفکَاي فَنَی غفقیرُا الفَنَأَ«حرف را در فراز 

دلیلی است برشدت اظهار فقر.»فقر«و تکرار واژة »قاف«صوت 
خواهد که خداوند از گناهان درگذرد و عافیت جسـمی  یمدر جایی دیگر از دعا حضرت 

ـ افعا ونَّععفوأ«و روحی اعطا نماید:  کـه از اصـوات رخـوي    ینخصوصـیت صـوت عـ   »انَ
در این است که در هنگام تلفظ، هوا به آزادي و راحتی درمجراي بینی و دهان حرکت باشدیم
با توجه به این ویژگی حرف عین و تکرار آن در این .بدون اینکه به مانعی برخورد کندکندیم

بدون اینکـه بـه   در گذردمانکه به راحتی از گناهان و سیئاتخواهدیاز خدا محضرتعبارت،
بزرگی گناه و نقصان گناهکار نظر افکند.

فـراز  ) در 84تکرار حرف غین که داراي داللت نهفتگی، غیبت و وجدانیت است. (عباس، 
»ستَأورَغَفَفَرُغفا غَیالطَۀَایالرَبینَالکنیم که ایـن حـرف   یمکامالً آشکار است. مالحظه »بینَاغ

شده و موسیقی شیرین و نرمی را که متناسب با مضمون کالم است ایجاد کـرده  چهار بار تکرار
» استغفار، غایت و رغبت«ات صوت غین داللت بر نهفتگی و خفا دارد و در کلمکهییآنجاو از 

درفراینـدي اسـت کـه    غایت توان یافت. یمرا فرایاد دارند نهفتگی و خفا هر یک به نوعی که
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و وجـدانیات  درونـی  از امیـال رغبت نیـز  م بر ظهور خارجی آن است،و مقدهن فاعل نهفته ذ
باشد.یم

داراي کـه » دال«نیاز حقیقی، مقارن با تکـرار صـوت   یبکشیدن دستان هنگام نیاز به طرف 
کنـد و خوانـده را در فضـاي    یمـ داللت مد و کشیدن است این حالت را به ذهن بیشتر نزدیک 

قلقلـه بـه معنـاي    اي صـفت  رادحـرف دال  » انَیدیأَلیکا إِدنَدد مقَفَ«دهد: یمچنین حالتی قرار 
حرکـت وجنـبش اسـت    مقـرون بـا  کـه  انبا حالت بلند کـردن دسـت  وتحریک و جنبش است 

باشد.یهماهنگ و سازگار م

تکرار اصوات مد
باشند در بسیاري از موارد به تنـوع یمین اصوات در زبان عربی ترواضحکه از اصوات مد

در رسـاندن معنـا بـه    باشد که یمشود و داراي سهولت و روانی یمموسیقی لفظ و جمله منجر 
عبـدالرحمن،  (باشد.یمعنوي و تصویر فنی خالی نمپدیده مد از اسرارپس.ثر استؤشنونده م

شـود، احسـاس نـدامت و پشـیمانی،     یمـ از جمله معانی که در اثر تکرار الف مد حاصـل  )32
تضرع به سوي خداوند و طلب عفو و مغفرت نمودن است.تعجب و شگفتی،

الهــی اسـت؛ بنــابراین  يهـا بیـان و تـذکر نعمــت  ،دعــاایـن  یکـی از محورهـاي اساســی  
از آنجایی که صوت مـد  الهی باشد به مرات تکرار شده ويهانعمتة که بیان کنندییهاعبارت

باشد مقرون یمی که مشتمل بر این معنا فرازهایکند،یمنقش بارزي را در تشدید اثر تعظیم ایفا 
.نمایدها را محقق تا هدف تعظیم نعمتبه این صوت گشته

أنِی لَم ُأحصَِھا لِکَثَرتَِھـا َو ُسـبُوغَِھا َو تََظاُھرَِھـا َو «چون تکرار صوت الف در فرازهایی 
ُعریَانَاً فَکََسـانِی َو َجائَِعـاً فََأشـبََعنِی َو یَا َمن َدَعوتُُه َمرِیَضاً فََشفَانِی َو «، »تَقَاُدمَِھا إِلی َحادِثٍ 

عالوه بر ایجاد زیبـایی و  » یَا َمن َأیَادِیه عِندِی ال تُحَصی َو نَِعمهِ َال تَُجاَزی«،»َعطَشانَاً فَأرَوانِی
کند یمي الهی داللت هانعمتو نیز بر دقت و تأمل بیشتر در بر کثرت و فراوانی نعمت ،آهنگ

طلبد که با یمي او بصیرت عمیق و ژرفی را هانعمتیات الهی و دقت در صنع و زیرا عظمت آ
ي تاکیـد » ءآآل«تکرار مد صوتی در »و آلالئک الذاکرین«عبارت در ؛ وحرف مد سازگار است

.ها براي ذاکرینمعنی فراگیري نعمتاست بر
»یإن ا مستجابا فَریِکَزَلوهلَبهیحیلَی وم یدعفَهاًردوتکرار صـوت مـد الـف    » اًحید

و نیز در سیاق موهبت و بخششـی  کندیتعظیم و ارزش این بشارت ایفاي نقش م،براي مبالغه
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حرف مد الف در کلمه که این موهبت وسیع و ممتد بوده.شودیکه به ذکریا شده است اراده م

ت ذکریـا داشـته اسـت زیـرا بـراي      متناسب و منسجم با استغاثه و طلبی است که حضر»یا«ندا 
رهایی از ناراحتی و حزنی که در درونش دارد نیاز است که صدا را رها و آزاد نماید تا از ایـن  

یی که مانند گره در حنجرة او گیر کرده است رها گردد.هاغصه
ـ «در فـراز  که این فضا گونههمانیابند یمفضاي آرامش و سکونت با اصوات مد ظهور  ا ی

ن مظَفَحنی فرِغَی صي یا من رقَزنی فی کصوت مد کسره بلند تداعی تجلی یافته است. »يرِب
دوران انواع رزق و روزي که خداوند دروتظاآرامش و هدوء و امنیتی است در اثر حفةکنند

بزرگی به او بخشیده است.و کودکی 
ن شدت الم و اندوه و فریـاد اسـت،   ي اصوات مد، ایجاد فرصتی براي بیاهامدلولیکی از 

ـ ینَبیلهإا ا یا ذَنَا أَهفَ«فریادي تؤام با اظهار حقارت و ذلت در مقابل معبود الیزال.  یدـ یک ا ی
خَيدیِساضلیلًذَعحیرًصحبار اصوات مد الف و یـاء در تـداعی ایـن معـانی     14تکرار »یرٌق

کند.یمکمک 

ي کوتاههامصوتتکرار 
هـا داراي مفهـومی   مصـوت هسـتند.  هامصوتاز اموري که در موسیقی داخلی تأثیر دارد، 

بـر  و حرکتی درسـاختمان واژه  يهاموجب نشانهشانيکوتاهی و بلند،مستقل و خاص هستند
ي کوتـاه  هـا مصـوت ي بلند حالت ثبوت و هامصوتمعناي دریافتی ازآن واژه تأثیرگذار است.

)34فر، یزارعکنند. (یمتغییر و حرکت را القا 
ـ فَ«در عبـارت  »مدد«ةواژاستفاده از مصوت کوتاه فتحه و تمرکز آن در  ـ قَ د مإا دنَد لیـک

نیـز دارد وداللـت  آستان مقدس دوسـت بر مبالغه و زیادي دفعات بلند کردن دستان به » انَییدأَ
کند.یمطوالنی و ملتمسانه امیدواري را منعکسيهامصوت بلند الف نغمه

ارزانی داشته، بـه ذکـر نعمـت    هاانسانیی که خداوند به هانعمتامام در فرازي که به بیان 
توانـد بـه راحتـی و سـرعت     یمزبان اشاره نموده که بدان قدرت نطق داده شده و از طریق آن 

تغییـر و  ي کوتـاه هـا مصوتاز آنجایی که » یانسلفظلَاتکَرَح«الفاظ را بر زبان جاري سازد: 
ـ عبر وزن فَ»حرکات«ةواژي کوتاه فتحه در هامصوتکنند، تمرکز یمحرکت را القا  ان عـالوه  لَ

در ایـن واژه سـطح   و اضـطراب داللـت دارد.  پویـایی بـر  ي حرکت،بر مبالغه و زیادي در معنا
جویـد. از آنجـایی کـه کلمـه از     یمـ صرفی با سطح آوایی در بیان معنا و داللت کلمه مشارکت 

گیرد در بسیاري از موارد این دو سطح با یکـدیگر  یرمیتأثي صوتی هاقالبهاي صرفی و یغهص
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نمایند.یمشوند وداللت معنایی کلمه را بهتر واضح یمجمع 

آواي ناشی از تکرار واژگان
،یکی از دالیل مهـم تاکیـد  باشد.یبه نظام داخلی نص مرسانی خدمت تکرار،مهمۀوظیف

پی برد.داللت نص به توانیغ است و با تکرار بعضی کلمات مافهام و ابال
مصـدر تـداعی و الهـام مفـاهیم چنـدي      کندیبا پژواکی که در ذهن ایجاد مياتکرار کلمه

گذارد زیـرا کـه یکـی از مظـاهر زیبـایی و      ینفس گیرنده اثر مدر ،یقیبا ایجاد موسو باشدیم
)285-286جمال کالم است. (ابوعامود، 

در دعاي عرفه کلمات و واژگان مکرري بکار رفته کـه اثـر عظیمـی در ایجـاد موسـیقی و      
مصـدر  رساندن معناي کالم دارد چرا که در جایگاه مناسب خود جاي گرفته است. قرار گرفتن

ـ ا یمعیتالَعتَکانَبحس«فراز در» تعالیت«بعد از فعل » علو« ـ عونَمالظـال ولُقُ در »اًبیـرَ کَواًلُ
.شودیمجسم نمودن علو و بزرگی و عظمت اثر دارد و بر آن تاکید بیشتري م

ـ یـف کَی فَلمی عفلُاها الجنَأَیلهإ«در فراز » جهل«ۀتکرار ریش ـ ا أَلَ ـ جونُکُ ـ والًه ی ف
جاشاره به محوریت موضوع جهـل و حـائز اهمیـت بـودن آن دارد، بـا تکـرار ایـن واژه        »یهل
موسیقی کالمي به فراگیر بودن جهالت در انسان نمود که عالوه بر این موارد، بهاهاشارتوان یم

کند.یکمک منیز
ـ دیهاوِعدونُکُتَالَیفکَي فَاوِعدهقُائقَت حانَن کَم«در فراز »دعاوي«ةتکرار واژ ياوِع«

بر فراگیري و شمول ادعا ،نوعی انسجام صوتی و آوایی جذابی را بوجود آوردهعالوه بر اینکه 
.داللت و تأکید دارددر نهاد انسان 

آن تکرار یک واژه که منجر به موسیقیایی شدن کالم و تـداعی کننـدة مفـاهیم مربـوط بـه     
:توان در عبارات زیر مشاهده نمودیمکلمه گردیده را 

یَا َمن َألبََس َأولِیائَـُه «،»َمَساوِیإِلھی َمن کَانَت َمَحاسِنُُه َمَساوِی فَکَیَف َال تَکُوُن َمَساوِیهِ «
، »َأنَت الَوَھاُب لَِما َوَھبَت لَنَا مِـَن الُمتُقَرِضِـینَ «، »َأنَت الَذاکُِر قَبَل الَذاکِرین«، » َمَالبَِس َھیبَتِهِ 

ذِی فِـی کَیَف أفتَقُِر َو َأنَت الَ «، »إلھی َعلِمنِی مِن عِلمَِک الَمخُزُون َو ُصنِی بِسِترَِک الَمُصونُ «
».الُفُقَراءِ َأقمتَنِی

انواع آواها
آواهـاي  ،: آواهاي مجهور و مهموسکنندیها، به دو دسته تقسیم مآواها را بر مبناي مخرج
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بـراین شناسـان زباناست. حروفشیوه و مخارج تلفظ وابسته به شدید و رخوه. تفکیک آواها 

نماید؛ عالوه بر این، القاءراخاصیداللتومعانیکهداردراویژگیاینآوایی،هرکهباورند
شناسی نیز برخوردار باشند.هاي خاص زیباییاز مؤلفه

فخیمت
تفخیم در اصطالح به معناي درشت و پر حجم و غلیظ تلفظ نمـودن حـرف اسـت گویـا     

،خـاء ،ظـاء ،طاءمشتمل براصوات (ضاد، صاد،؛ که)283عمر، . (شودیدهان از صداي آن پر م
قاف) است.ین،غ

را ذکر نموده و داللت معـانی  که مشتمل بر آواهاي تفخیم و درشت است اکنون فرازهایی 
نماییم:یها را بیان مآن

عظیم، سکونت نطفه در اصالب يهااز صحنه»ونِنُالمیبِرَلآمناًصالبنی األنتَسکَأَمثُ«
بـراي تأکیـد ایـن    ایـن واژه کـه   جمع ۀ داراي صفت تفخیم و صیغ»اصالب«لفظ کاربرد .است

و نشـانگر ارائـۀ معنـاي فخـیم و محکـم      در تعظیم این امر داردبسیارتأثیر شده، تفخیم آورده
.است

تمرکز یافتـه  » ییقطعن«اصوات تفخیم در کلمۀ »ینعقطَیفَریبٍی إلی قَنلُکن تَإلی میاله«
که بیـان حالـت انزجـار از ایـن عمـل      باشدینفرت از سوء عمل أقرباء ماست و آن امر فخیم، 

است.ت تفخیماصوامقترن با 
ـ هفَ«:گیردیمترس و هراس از قدرت و قهر خداوند، پادشاهان را هم فرا  ـ م م طَن سواته

قوت و تمکین قدرت خداوند را با اصـوات تفخـیم  ،امام منظر عظمت و خوف انگیز»ونفُخائ
.نموده استظاهر و کاربرد الفاظ جمع»ط، خ، آ«

حسرت و ندامت واقعی، تأثیري عمیق بر نفس انسان دارد چرا که موجب انقالبی درونـی  
بر نواقص است. حضرت در قالب الفاظی که مشتمل بر آواهاي تفخیم است این حالت درونـی  

و بنابراین عمق این اثر که به دنبـال حسـرت  »یحنفضَم یلَی فَتطیئَت خَمظُع«کند:یمرا بازگو 
ندامت حاصل شده را با اصوات تفخیم همراه نموده.

اصوات انفجاري
اظهار نمودن انفعال وحرکت قويآواهاي سنگین)،(ياصوات انفجاريهااز جمله داللت

ا دنَدد مقَ«را در فـراز  خداوندآستان به سوي انحرکت و قوت عمل کشیدن دستاست. روحی
اظهـار نمـودن   توان دریافت. یم» همزه«و » دال«ياصوات انفجاروجود از طریق » انَییدأَلیکإِ
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ـ اكخشَی أَلناجعمالله«را در فراز انفعال روحی ارتبـاط بـا حالـت درونـی     کـه  » اكری أَنأَکَ

و ترینيهمزه که از قوکاف و آمدن صوت پیاپیتکرار و باراخشیت و ترس از خداوند دارد
توان دریافت.یمستاصوات انفجاري اترینیقعم

اصوات صفیري
کنـد یو سوتی را ایجاد مشودیشنیده م» سص،«اصوات صفیري از سه حرف اعالترین 

هوا در عبور از مجراي بسیار باریک اسـت و صـفت   يهاکه ناشی از تراکم بسیار زیاد مولکول
، ثـاء و فـاء   ي زاء، شینهاحرفعالوه بر این حروف، .بخشدیقوت و وضوح شنیداري بدان م

)78باشند. (داود، یمداراي صوت صفیري 
، صـفیر صـاد و سـین   اصواتموسیقی حاصل از تکرار » ونصالمكترِسی بِنص«درعبارت 

طلـب مصـونیت و حفـظ    شود. بکارگیري این اصوات، تأکیدي بریمباعث جلب نظر خواننده 
.استستر و پوشش ۀبه واسط

یَا َمـن َخـصَّ نَفَسـُه «در فـراز  فسه، سمو، عزّ، یعتزون)ن(خص،در کلماتصفیراصوات
، همچنین تشـدید و نـوع تلفـظ نـون کـه از      ظاهر شده» بِالُسُموِ َو الَرفَعة فََأولیَائُُه بِعَِزهِ یَعتَُزُون

بزرگی ،سموربحروف خیشومی است به این شدت کمک کرده است. مجموع آن چه بیان شد 
دارد.داللتو رفعت خداوند

آواي ناشی از تکرار در صنایع بدیعی
شوند و یا تناسـب یمهاي الفاظی که تکرار یغهصمحسنات بدیعی لفظی، از طریق طبیعت 

همانطور کـه الفـاظش   ؛ وکنندیمو توازن دارند، سهم بارزي از عنصر موسیقی صوتی را ایجاد 
گواراسـت. وقتـی بتـوان    هـا عقـل و هـا قلـب نیز براي هاآندلنشین است معانی هاگوشبراي 

تـوان تمـام   یمموسیقی را به حوزة هر نوع تناظر، تقارن و وحدت گسترش داد، پس به راحتی 
طباق، تلمیح و...مانندیز معنایی را در حوزة موسیقی معنوي به شمار آورد؛ برانگوحدتعناصر 

فاصله
تـوازن کـالم   بخشد، باعـث  یمفاصله داراي اثر صوتی خاص است، رنگ موسیقی خاصی 

هـایی از معـانی و خیـال و عواطـف را عرضـه      یفطبخشد و یمگردد، زیبایی خاصی بدان یم
در برابر قافیه در شعر است یعنی نقطه اتکاي آوایی که موجـب نغمـه و آهنـگ    فاصله دارد.یم
کند. گوش ضمن احساس زیبایی معنا، تصـویر و بیـان، از   یمشود و از این طریق تولید معنا یم
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کند.یمظر آهنگ و موسیقی احساس لذت ن

تکراري و عنصري مهم فاصله در دعاي عرفه رنگ ریتم آشکاري دارد و در حقیقت پدیدة
تـوان در  یمـ گردد. انواع مختلف فاصله را یماست که باعث نفوذ این فرازها در قلوب و عقول 

فرازهاي مختلف یافت:
لَا یبلُـغُ ثَنَـاؤُك و لَـا تُکَـافی     «، »صاحبِی فی وحدتییا عدتی فی شدتی و یا «مطرّف: 

اؤُكولٌ«، »نَعمأمم اكولَا س سئُولٌ وم ثلُککَم لَیس«
فَطَرَ أجنَاسِ البـدائعِ  «،»جازِي کُلِ صانعٍ و رایِش کُلِ قَانعٍ و راحم کُلِ ضَارِعٍ«متوازي:

هتکمأَتقَنَ بِح عِونَائا«، »الصدأَم ینَاهلَا أَحص ا وددع رنَاهصا حم.«
لَـو لَـا سـترُك إیـاي لَکُنـت مـنَ       «نمایـد:  یمـ ترصیع که درجۀ عالی موسیقی را ایجـاد  

،»فـع للکُرُبات دافع و للـدرجات را «،»المفضُوحینَ ولَو لَا نَصرُك إیاي لَکُنت منَ المغلُوبِینَ
لَا أُحب تَعجِیلَ ما أَخَرت و لَا تَأخیرَ ما «، »یا من حفَظَنی فی صغَرِي یا من رزقَنی فی کبرِي«

لتجی«،»عرَّتلَت مإعتَد ی وطرَتلَت فتی إذَا اکتَمح«
اللهم اجعل غنَـاي  «،»الرَواحمعطُفَت علَی قُلُوب الحواضن و کَلَفَتنی األُمهات «متوازن: 

.»أنت الَذي أَنعمت أنت الذي أَحسنت أنتش الذي أَجملت«،»فی نَفسی و الیقینَ فی قَلبِی
جناس

کنـد جنـاس اسـت.    یمهاي بدیعی بالغت که عنصر موسیقی صوتی ایجاد یدهپدبارزترین 
شان تشابه تام یا تشابه تـام  ینبن دو لفظی که جناس به کالم تناسب موسیقی از خالل وارد شد

این است که بدون قصد متکلم آورده شود و هاجناسبخشد. زیباترین یماز ناحیۀ صوتی دارد 
فضیلت آن زمانی است که معنا را یاري نماید.

باشـد، زیـرا صـورت جنـاس،     یمـ ارزش موسیقی اصوات متجانس از میان تکرار دو لفـظ  
اده است و از خالل تشابه کلی یا جزئی ترکیب الفاظ، نـوعی از موسـیقی را   صورت تکرار و اع

)59-61کند. (جمعۀ، یمتأکید 
توان در عبارات زیر مشـاهده  یماز جمله انواع جناس، اختالف در تعداد حروف است که 

،»الجدو علُو لمجد الحمد والَک«،»األَسماء، یا من لَه أَکرَم بِالَسماءیا من سد الهواء«نمود: 
» و اللهم کتَابقَ کدصاؤُكإِنب لَغتب ائُکون «، »أَنبیی مرَنیطَهشَکیورکش« ،» و رَفتص ثُم

.»قَالَاممقَالٍلَم یترکَا لذي «،»الضَرَّاءو الضَرِّدرأت عنی اللهم من 
أنـت الـذي   «، »أقنیتنیو أغنیتنیرب بما «شود:یمارد زیر جناس دیده غیر از این، در مو
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، »صـانعو ال کصـنعه صـنع مـانعو ال لعطائه دافعلیس لقضائه«، »أقنیتأنت الذی أغنیت

و »«تعمـدتأنـا الـذیإعتمـدتأنا الذی «، »تکلنیفالأتوکلعلیک»«ناّدوهو حاّدوهفقد «
و ال أخـّرتماتعجیلال أحبّ «، »ھیبتهمالبسولیائه أألبسبا من«، »المصونبسترک صنی
یـا حیّ حین ال حیا یا«، »فی دینیالبصیرةو بصریاّهللاٰ اجعل النور فی «، »ما عّجلتتأخیر
».الموتیمحیی

ازدواج
إلھـی َحقِقنِـی «، »بَِمنَِک الَعظیِم اَألعَظمِ «مانند:همعبارت از هم جنسی دو کلمه در کنار 

َو َال کَُصـنعِهِ «، »َأقُوُل ُمؤمِنَاً ُموقِناٌ «، »َمتَی تَحتَاُج إِلی دلیٍل یَُدّل َعلیکَ «، »َأھِل القُربِ بَِحقَائِقِ 
».أللھمَّ َطھِرنِی مِن َشکِی َو شِرکِی«، »ُصنُع َصانِعٍ 
عکس

عبارت ازاینکه در کالم جزئی را مقدم بیـاوري سـپس آنچـه کـه مقـدم آوردي را مـؤخر       
َحتی َال ُأِحـُب «، »َماَذا َوَجَد َمن فَقََدَک َو َما الذی فَقََد َمن َوَجَدکَ «):477انی، بیاوري. (تفتـاز 

لَت  رَت َو َال تَأخیَر َما َعجَّ .»تَعجیَل َما َأخَّ
طباق

موسیقی دیگري که باید متذکر شویم، موسیقی پنهانی است. این موسیقی از طریق شنوایی 
گذارد و سپس، اثر آن بـر حـواس ظـاهر    یرمیتأثو وجدان بلکه بر روي فکر قابل درك نیست؛

شود. این نوع موسیقی، نتیجۀ به کارگیري دو لفظی که داراي دو معناي متضادند. زیبایی این یم
دهـد و نـوعی   یمموسیقی در تالشی است که ذهن براي ایجاد ارتباط بین مفاهیم کلمات انجام 

شود.یمی معنوي مؤثر واقع آید که در موسیقیمتکرار معنوي به وجود 
َو فِـی َأستَعِزُّ إلھی کَیَف «، »َو َأنَت اآلمِرُ َال َأعَزمُ َو َأنَت القَاھُِر َو کَیَف َأعَزمُ إلھِی کَیَف «

تضادهاي موجود در این فراز، عالوه بر زیبا »َو إِلیَک نََسبتَنِیَال َأستَعِزُّ الذِلَةِ َأرکَزتَنِی َأم کَیَف 
افزاید.یمبر موسیقی و قدرت القاي معناي مورد نظر کردن جمالت 

گیرينتیجه
هاي یژگیوصوتی با -اي است آوایی یدهپدهاانسانزبان به عنوان ابزار اصلی ارتباط میان 

سازد. آواها واحدهایی جداگانـه هسـتند   یمخاص که آن را از دیگر نمادهاي غیر زبانی متمایز 
آید که بر حسب موضوعات مختلف تـأثیر  یمبا معانی مختلف پدید هزاران کلمه وهاآنکه از 



95شمارةعلوم قرآن و حدیث- مطالعات اسالمی46
یابد گاه آرام و گاه توفنده.یمعبارات و جمالت تنوع 

از خالل بررسی سبک شناسی دعاي عرفه در سطح آوایی بـه نتـایجی دسـت یـافتیم و آن     
دلنشینی را باشد که زیبایی یموجود توازن موسیقیایی و نظام هجایی و ضرب آهنگ در فرازها 

از گیرد.یمگذارد و معانی ضمنی و نفسانی را دربر یمبوجود آورده و تاثیري عمیق بر خواننده 
عـالوه بـر   هـا صوتخالل عناصر موسیقی داخلی و بررسی تجانس و تشابه و تکرار بعضی از 

فعـاالت  ي معنایی و احساسات و انهاداللتگذارد به یمایجاد موسیقی و تاثیر عمیقی که به جا 
بریم.یمدرونی مشخص داعی پی 

کند و تکرار آن واژه اهمیت مفهـومی  یمتکرار بعضی از واژگان، پژواکی را در ذهن ایجاد 
سازد.یمو پتانسیل معنایی آن کلمه را در سطح دعا آشکار 

حروف داراي احکام و صفاتی هستند از جمله تفخیم و درشت و پر حجـم تلفـظ نمـودن    
یی هـا داللتکند که این احکام و صفات داراي یمصفیري که سوتی را تولید حرف و یا صفت

کنند.یمباشد و معانی مختلفی را افاده یم
بخشـد کـه در القـاي    یمتکرار بعضی از صنایع بدیعی، ریتم و موسیقی خاصی به عبارات 

باشد.یممعانی و جذب قلوب موثر 
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