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 صليةف، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
ش/ . هـ 8931شتاء ، 53لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 33-20 صص؛ م 0202

 تقنية التکرار في دعاء عرفة
 أنماطه ووظائفه الجمالّية والداللّية 

 2يعباس گنجعل، 8حسين كاكوئيمحمد
 احلكیم السبزواريجبامعة وآداهبا  ةیاللغة العربيف طالب دكتوراه . 1
 احلكیم السبزواريوآداهبا جبامعة  ةیالعرب يف اللغةأستاذ مشارك . 2

 01/23/8931: البحث خ قبوليتار   22/25/8931: البحث خ استالميتار 

 صالملخّ 
اّ أدبّیاّ    املتعّددة  اعها بكثري من األسنينيالیب البیاًّیة واالالّیة بوًو  یإّن دعاء عرفة لإلمام احلسنيني) ( ب بوهنينيصّ ً نينيّ

من يبحنينيع عن ءزء من انينيمله األسنينينينينينينينينينينينينينينيالینينيب فیتيتنينياوه  أيتینينية التكرار ال    عنينيّد ًوعنينياّ  نينياوه انينيملا املأنينياه أن . كنينيالتكرار
تيتاوه أمناط کلا ي،  واي يف احلالة ًصسنينينينينينينينيها عيت نينينينينينينينير من عيتاهنينينينينينينينير ا يأا  بّ املوسنينينينينينينينيیأّ الكدمّیة الدانلّیة لليتّ  األد

، واملؤّكد، والدزمة، والدائريّ ، ميّ واخلتا، والرتاكليّ ، والبسنينينينينيی ، والبداية، ميتها التكرار االسنينينينينيتهد ّ ؛ التکرار املختلصة
حّّت ّ الدعاء وأسراره وحأائأ املاالكشف عن بعض نصايا  یوهتدف امله الدراسة إل. واجملاور، واملتدرّج أو اهلرميّ 

يف املا عااها وسبب انتیار امله التأيتیة او  أللؤ حضوراا ومل. املتلّأي حیيتلا يأبل علیّ فیأرأه أكثر فوكثر يتلمّلذ بّ
حالّیاّ الدعاء كيتّ  موثور واي ًصسنينينينينينينيها  أيتیة فيتنيّیة تدقة ف  صأد فاعلّیتها حّّت اأن واي أيضنينينينينينينياّ كثرية االسنينينينينينينيتخدام 

األمناط اء امله فبدا ليتا أًّّ تد يصید الأارئ إءر ؛ ويتصيّتيتون يف أمناطها، يسنينينينينينيتخدمها األدباء ايفدثون يف آثارام حیع
يويت مبا او التحلیلّي بالدراسة الدانلّیة لليتّ  وحاوه أن  -سلوب الوهصّي مّت املا البحع علّ األ. يف دعاء عرفة

رار  وظیصاّ التکولأد و ّظف . أو او أكثر حضنينينينينينينيوراّ يف املا الدعاء يتیةأًسنينينينينينينيب لليتلوذج وما او أب) لعرل امله التأ
ة حیع  األدب احلديع  رب من میزات عتاألدبّیة احلديثة علیّ واّل      اتیالتأيت قی طب کنقموّفأاّ ءعل اليتّ  ذا مرًو
 .مع أن األدعیة املوثورة  يتدرج ضلن األدب الأدمي، دةيکومناط التکرار يف مسّلیاهتا ااد

 .دعاء عرفة، أمناط التكرار،  أيتیة التكرار، الداللة: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

ها ب املسؤو الک                    a.ganjali@hsu.ac.ir 
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 المقدمة. 1
ؤثّر يف إي نينينينينينينينينينياه واملا ما ي، ذاهتاإّن الکثري من اليت نينينينينينينينينينيوجن األدبّیة ند فیها  أيتیات عديدة يف بّلورة 

ال نينينينيعود  ومن امله التأيتیات او التکرار الَّملي لّ دور فّعاه يف؛ رسنينينينيالتها إلی املتلّأي و رسنينينينيیخها فیّ
رار نطورة وتد أدرك الباحثون بثاتب الب رية بوّن للتک. إلی م اف االاه والتوثري شعريّة وشعوريّة

 .مکاًّیا ّ االالّیةبّ يف دراساهتم حماول) حتلیلّ و بی) إفاعتيتوا ، اخلطاب الصّّن إن استأام  وظیصّ
وإّن دعاء عرفة لإلمام احلسنينيني) ( ب  ضنينينيّلن موضنينينيوعات عّدة وميتها  ده  عالی واالسنينينيتعاًة بّ 
  ،واسنينيتغصاره واحلديع عن اليتعم والشنينيکر علیها واحلديع عن اًتلائّ إلی الّلّ وتضنينيايا عديدة أنر 

وسوم مما شّجعيتا أن ًوّءّ العيتاية حنو معااة البحع امل، لسلة التکرارفأد لصت اًتباايتا استخدامّ 
 .املختلصة بتأيتیة التکرار وأمناطّ

وسنينينينينينينينينينينيبب انتیار امله التأيتیة موضنينينينينينينينينينينيوعاّ للدراسنينينينينينينينينينينية او اعتباراا من أاّم التأيتیات ال  امتاز هبا 
يبدو أًّ ي نينيل  ، تدقاّ   أدباّ وبالرَّغم من أًّّ ي عترب، الدعاء وطغیااها الرتاکلّي علیّ کيتّ  أدّب آًملاك

ا يف انينينيمله ولكيّتهنينينيا ف  نينيني دره أمننينينياطهنينيني، كنينينياألمننينينياط احلنينينيديثنينينية للتكرار؛  لتطبیق التأيتینينينيات اانينينيدينينينيدة علینينينيّ
 املا ارانتی يف رّغبيتا فهملا ما، اليت نينينينينينينينينينينينيوجن حّّت ي كتشنينينينينينينينينينينينيف مدص اًطباتها علّ امله اليت نينينينينينينينينينينينيوجن

 .حتلیليّ  نينينينيفوّما امليتهج يف املا البحع فهو ميتهج وهصّي . املوضو 

 أسئلة البحث. 8-8
منينيا اي أمننينياط التکرار يف دعنينياء عرفنينية ومنينيا منينيدص فنينياعلّیتنينيّ يف : منينيا يتيتنينياولنينيّ البحنينيع او ا ءنينيابنينية عن

 الوظیصت) االالّیة والداللّیة؟

 خلفّية البحث. 0-8
  حملود شنينينينينينيعر يف التكرار»ايتاك حبوث كثرية مّتت حوه التكرار ومجالّیا ّ يف اجملاالت املختلصة كنينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيني

سنينينينينية الملي طبعتّ، عاشنينينينينيور ًاهنينينينينير لصهد «درويش  ريوت عامب واليتشنينينينينير يف للدراسنينينينينيات العربّیة املؤسنينينينينيّ
، ررسنينينينيالة ماءسنينينينيتري مل نينينينيطصّ طاع  غصو  «البدغة اهج نطب يف التکرار موسنينينينيیأی»و، م2002
  (مجالّیة «شنينينينييتاسنينينينيی  کرار در ترآن کرميزيبايی»و، يف ءامعة بوعلي سنينينينيیيتا، ش1831عام  ًوتشنينينينيت
جبامعة ، ش1830عام  ًوتشنينينينينيت، شنينينينينيااوردي ماءسنينينينينيتري لصرحيتاز الکرميب رسنينينينينيالة الأرآن يف التکرار
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وي يف لجّلة لرسنينينينينينيوه بد «أسنينينينينينيلوب التكرار ومثريا ّ الداللّیة يف ال نينينينينينيحیصة السنينينينينينيّجاديّة»و، فردوسنينينينينينيي
عاء ديف  ال نينينينينيويتّ  (املسنينينينينيتو  «شنينينينينييتاسنينينينينيی آوايی دعا  عرفّسنينينينينيب »و، ق1281آداب الكوفة عام 

ة العلوم الأرآًیّ  ة يفة الدراسنينيات ا سنينيدمیّ لجلّ طبع يف ، ديحسنيني) سنينيیّ د لسنينيیّ  ّیةبأسنينيلوبدراسنينية ؛ عرفة
 ملیزاتا ويدره ال نينينيويتّ  املسنينينيتوص ميت ور من فیّ األسنينينيلوب يتيتاوه (واو، ش1832عام  واحلديع
  والبديع و ّیةال نينينينينينيني واملأاطع والعبارات والكللات األهنينينينينينينيوات بعض و كرار ومجلّ ملصردا ّ ال نينينينينينينيو ّیة
اسنينينينينية در ؛ "دعاء ا مام احلسنينينينيني) ( ب يف عرفةو، الكدمب إتيتا  من يزيد حیع، واايتاه كالسنينينينينيجع

  یللتحل حماولة (وي عدّ  ةباللغة ا نلیزيّ ، م2012عام  ة العلیديف لجلّ  ة" من ميتار كرمي مهديلغويّ 
، التداولّیة لّو  والداللّیة اليتحويّة اخل نينينينينينيائ  اسنينينينينينيتأ نينينينينينياء إىل يهدف وهلملا، لغويّاّ  حتلیدّ  عرفة دعاء
  الضنينيلّنّ  لدعاءا اسنينيت خدما فیّ بشنينيکل کبري وإنّ  أسنينيلوبان واألمر اليتداء إنّ : الصرضنينيّیت) علّ سنينياّ متكرّ 
ًیا مريزائي حلسنيني) «ا يأا  وأًواعّ يف دعاء عرفة»ال اارب و الدعاء من اسنينيتعلاالّ  األكثر او، فیّ

دحسنينينينينينينينينينينينينينيني) كنياكوئي يف لجلنية االعینية ا يراًینية للغنية العربینية وآداهبنيا عنيام  ولكّن انيملا ، ش1831وحملنيّ
املأنينياه ف ييت ر إىل إيأنينيا  التكرار بنينيوًنينيّ إيأنينيا  لص ّي بنينيل  يتنينياوه ا يأنينيا  املعيتوّي يف أًواعنينيّ املختلصنينية  

. آنر و رك التكرار لبحع، والسنينينيرد واحلوار، وا يأا  اليتصسنينينييّ ، واخل نينينيب واليتلاء، كإيأا  األفكار
ي مصهوم التكرار وبواعثّ يف أمن ةاطّ وأغراضنينينيّ يف املا الفعلّ املا  اوه البحع  أ نينينيّ ، دعاء ناهنينينيّ

 .هبدف الكشف عن مجالّیا ّ الصيتنيّیة يف املأاطع اليتّ ّیة املستشهد هبا

 جمالّية التکرار. 0
ًّّ  اوإّن التكرار   ة ال نينينينينينينينينينينينينينينيوت أوإعاد أيتیة وّءّ إلیها األدباء عيتايتهم وااتلامهم تدقاّ وحديثاّ وإ

أدرة املبد  وي سنينينينيتخدسم حسنينينينيب م، ا  یان باملراد والتوکید علیّالعبارة اادفاّ  أو، الکللة أو، احلرف
علی  كإمّنا ذلي ؤ ی علی وهنينينينينينينينينينينيصّ و  إلیّ وال يييتته لیس لّ حد  »إلیّ  وءاللجو ، والغرل الملي ييتويّ

ويبدو من  ؛ب101: 1ج، م1330، اح ااني( «واخلواجنّ  تدر املسنينينينينينينينينينينينينينينيتلع) ومن  ضنينينينينينينينينينينينينينينيره من العوامّ 
اّ بنينيّ دائلنينياّ ، حوه التكرار ايفنينياوالت اليتأنينيدينينية ال  متنينّيت ل ذابنينيت بعض بنيني، أًنينيّ ف يكن مأبواّل مهتلنينيّ

ر علی التيتاسنينينينينينينينينيق جيإن ف  ةدث فیّ عثر حتقکن أن إذ ، مأبوالّ ّ أّن التکرار لیس کلّ  الدراسنينينينينينينينينيات إىل
األلصاظ  تکرار يففوکثر ما يأع ال. مواضنينيع  سنينين فیها التکرار ومواضنينيع يأب  فیها» هيتاكوالتدئم ف
«  اخلملالن بعیيتّ كمللاّ فیعر اللص  واملعيتی مجفإذا  کرّ ، دون األلصاظ أتلّ  املعاين يف واو دون املعاين
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يادة ز  املكّرر الكدم يف أو ال  كون إلی التكرار  دعو فإذا ف  كن حاءة ب138: م1333، (الأريواين
ال يعود إلیّ و فیؤّدي إىل ر ابة اليتّ  وملل املتلّأي وسنينينينينينينينينينينينينيرعان ما يشنينينينينينينينينينينينينيعر بالتعب ويد  اليتّ  ءاًباّ 

 .بعد
ا ا ا  دزم اانياًنيب النيدالّ  دائلنياّ ، ة أدبینيةاار ر ظنيالتكرا فیعتربليتأنيد احلنيدينيع أمنيّ بنيالّرغم من  ،وإاهنيّ

تِّم»و، اعتيتائها باااًب اللص ي   التولیف ودّتة، تيتاغموال الراافة طّیا ّ يف  لل أن علّ اليت ّ  حت 
اعّیة یّة فيتنيّیّة  ضنينينيصي غيتاّء علّ الطاتة ا يأ أيتيعتربه  کلا،  ب101: م2012، ال نينينيحيتاو ( «واألسنينينيلوب

ص املیزات حدتكّون إوهبا  ، إيأاعّیاّ و  اّ داللیّ  يتاء اليت ّ فلها دور فّعاه يف ب، فضنينينينينينينيدّ عن البعد الدال ّ 
ا يأاعات  أيضنينينينياّ شنينينينيکدّ من األشنينينينيکاه املوسنينينينيیأائّیة املتکّوًة من ويعتربه، اليت ّ  ةأسنينينينيلوبیّ االالّیة يف 
، (عدق «ءوار ا يأا  او ...التکرار»فنينينينينينينينينينينينينينينينينيني، تجاوب مع اليتصوه  ميتسنينينيجلةًغلات  املعتلدة علی

ىل عطیّ مسة احلركّیة املتيتامیة ال   بدأ من دانل اليتّ  و تسنينينينينينينينينينينينيّرب إوي اليتّ  األدبّ  يف ب220: م2001
 .و ّرضهم علّ املتابعة، إذا كان عصويّاّ غري مكسلَّف، ضلري املتلّأ)

كن أن حتتوي إذن فلن املل؛ أكثر التأيتیات  وثرياّ علّ ا يأا  الدانليّ وإّن  أيتیة التكرار من 
ألهنينينينينينينينينينينيوات ر ااتكر ك؛  ر املتعّددةكرا علّ أسنينينينينينينينينينينيالیب التليتّ  األدبّ  ايفة ملوءودة اا يأاعیّ  مل نينينينينينينينينينينيادرا

  ألّن التکرار بوسنينينينينينينينيالیبّ املتعّددة ظاارةو من ال واار الصيتنيّیة، واملعلوالت علی ًسنينينينينينينينيق  واحد  واألسنينينينينينينينيطر 
، (سنينينينينينينينينينينينينينينيعینينيد «حتتوي علی إمکنينياًنينيات  عبريينينّية  غّن املعيتی و رفعنينيّ إلی مر بنينية األهنينينينينينينينينينينينينينينينيالنينية»للعلنينيل األدّب 

وألًّّ أيضاّ لیس ألصاظاّ مبعثرة يف اليتّ  ال هلة بیيتها وب) أءواء اليتّ  العاّمة بل  ب1318: م2012
 يتوّلد ميتّ»وب) امله الثدث تاسم مشرتك  ب112: م1330، ربابعة( «العامّ  باملعىن ال لة او وثیق»

لیحتص  دانل السنينينينينينينينينينينينينينينيیاق  ب20: م2001، (عبید« ًو  من التوازي ب) األفكار والكللات واملعاين
 .باًسجام اليتّ  و يتاسق أءزاءه ودييتامّیتّ

 أنماط التکرار المستخدمة في دعاء عرفة. 9
،  املتلّأيفتحدث الر ابة يف اليتّ  وامللل يف، إّن التكرار خيّل مبوسیأّ اليتّ  إذا كان علّ من  واحد

 فالتيّتو  يف اسنينينينينينينينينينينيتخدامّ و وظیف يتلف أمناطّ يزيل الر ابة وامللل وجيملب املتلّأي و ص ّ و ّرضنينينينينينينينينينينيّ
فلن املسنينينينينينينينينيتحسنينينينينينينينينين أن ًعرف امله األمناط وعللها الدالّ  ووظیصتها ، علّ مواهنينينينينينينينينيلة عللّیة التلّأي

مبتدئاّ من  ،اط حسنينينينينينينينينينينينينينينيب موتعها يف اليتّ  وكیصّیة بّثها فیّفیتيتاوه املا البحع  لك األمن، االالّیة
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 .مر ّباّ علّ أساه الرت یب اهلجائيّ ، التكرار االستهدّ  وميتتهیاّ إىل التكرار اجملاور

 التکرار االستهالليّ . 8-9
يتّ  فیويت  وكیداّ علّ ا شنينينينينينينيارة اللطیصة إىل موضنينينينينينينيو  ال؛ إّن املا اليتل  فاعلّیتّ كرباعة االسنينينينينينينيتهده

ّهد بّ ملوضنينينينينينيو  اليتّ  األسنينينينينينياسنينينينينينييّ و  ي ؤّكد يف »إذن ال يويت إاّل يف بداية اليتّ  وال يكّرر إاّل فیها و، ق 
ر اين (« متشنينينينينينينينينينينياهبة أو غري متشنينينينينينينينينينينياهبة حسنينينينينينينينينينينيب غرل املبد ، الدرءة األوىل علّ لجلوعة املصردات

إلی من أءل الوهنينينينينينينينينيوه  ...، الضنينينينينينينينينيغ  علی حالة لغوية واحدة»وادفّ ، ب100: ش1838، وزمدؤه
  شنينينينينيعوريّ  عبوضنينينينيني وا حاطة، إيأاعّي ودال ّ : وضنينينينينيع يشنينينينينيعورّيم معّ) تائم علی مسنينينينينيتوي) رئیسنينينينيني)

  والداللّیة لغويّةال ومتعّلأا ّ وظدلّ ... التكرار نده من ...حمّددة  واتعّیة داللّیة مسة وميت ، معّ) 
 ب133-131: م2001، (عبید« يلنينينينينينينينينينينينيم ّدد ءزءاّ مهّلاّ من م ري اليتّ  وشكلّ ا يأاعيّ  ...كمللك

 :وعلی سبیل املثاه. ي و لصت اًتبااّفی ِعّد ظروفاّ جتتملب املتلأّ 
د  » ِّ داِفعو السیحسس ِلأسضنينيني يِّ الَّملللّ  اسحلحسلح ِّ ماًِعو ، ِئ يتحع  هنينينياًِع  وس ، وسال ِلعسطاِئ ِّ هنينيني  يتحِع ، ال كس نينيني 
ِّ ال َّيتائِعس أس و ،  .. ِت لس ِّ الطَّدئِع  ،  نيحأسنس حِبِكح ه  الحوسدائِع   ،ال َتسحصّ عسلسیح   ...، وسال  سضیع  ِعيتحدس

لیأسِة هنينينينينينياًِعو وسا وس املسنينينينينينيتسعان  عسلسی الصسجائِعِ  وسراِئش  ك لِّ ، هنينينينينينياًِع   ك لِّ   يءاز ، وسا وس لِلخس
 .ب281: ش1811، (تلي« ...تاًع  

أو  داّ وءامداّ مجعاّ أو مصر ؛ وتد  کّررت مادة النينينينينينيني"هيتع" يف الصأرات البدائّیة لدعاء عرفة سّت مرّات
مسيتداّ إلی اخلالق أو املخلوق وکوًّّ تورن ب) هيتعهلا فو ثِبت ال يتع الکامل املتأن للخالق ، مشتّأاّ 

فیؤّدي التکرار  ،سنينينينيبحاًّ و عالی بيتصیّ عن املخلوق إاّل أًّّ سنينينينيبحاًّ ءاز  لکّل هنينينينياًع  نرياّ أو شنينينينيرّاّ 
 وکید  وّملّي يف کارّي ليتعم الّلّ و ايتا وظیصتّ واي  وکید دالّ  وإيأاعّي مدئل) مع امليتاخ االسنينينينينينينينينينينيتمل 

ّرك نیالّ فیشنينينيّید البداية ويشنينينيّداا إلی ذان املتلّأي و ؛ هنينينييتائعّ ال  اي فوق ما ي نينينييتعّ ال نينينياًعون
الع) ومن ءهة أنر  يويت حبرف) مسنينينينينيتعلی) صا ال نينينينينياد و ، بتصضنينينينينيیل هنينينينينييتع ام علی غريه من ءهة

طف األذن ات  متوالیة يتکّون اًسجام هويتّ يدب صة الصخامة واحدّة  لو أنر  وبتکراره ثدث مرّ 
 .ويدعب الشعور ويهّیئ املتلّأي لدستلا  واملتابعة
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 تکرار البداية. 0-9
اّ يويت فیّ بصأرة أو فأرات يكّرر فیها اللص ة أو العبارة البدائّیة ال   تد  دث أّن املبد  خيلق ً نينينينينينينينينينينينينينينيّ

بشكل متتابع  ...او من   تكّرر فیّ اللص ة أو العبارة يف البداية »حت ی بالأیلة والشون لغرضّ فنينينينينينينينينينيني
أيح  کرار ما او يف بداية الصأرة  ب30: م2001، الغريفعن  ًأدّ ، 13: ق1281، (عربّ  «أو غري متتابع

اب ما يف لّ الأدرة علّ اسنينينينينينينينينينينينينينينيتیع»من الکللة أو العبارة أو غريصا واو أكثر فاعلّیة ويعّلق املعىن و
وهبملا ا حضنينينينينيار  ب31: م2012، (اليتعامي« ي حضنينينينينياره لللتلّأيم وعرل احلاالت اليتصسنينينينينيّیة األذاان

  .والعرل واملوسنينينيیأّ احلاهنينينيلة من التكرار يعطي املتلّأي درءّة من االر یاس اليتصسنينينيّي لإلتيتا  والأبوه
  كراراّ ربوالنينيَّملي  بنينيدأ بنينيّ الصأر نينيان ايتنينيا او عبنينيارة "أًنينيحتس النينيَّملي" أو "أًنينيا النينيَّملي" حینينيع قكن أن ي عتس 

 :رأسّیاّ إذا ر  ِّبس كّل عبارة يف سطر واحد
 ...تکرار عبارة "أْنَت الَّذي. 8-0-9

يتحتس أس أس ًحتس الَّملي ًنيحعسلحتس أس أس ًحتس الَّملي الَّملي مسيتنيسيتحتس أس  أسًحتس  سنينينينيس لحتس أس  ًحتس الَّملي أس مجحسلحتس أس ًحتس الَّملي حح فحضنينينينيس
لحتس أس أس ًحتس الَّملي أس  لس تس أس رسزستحتس أس ًحتس الَّملي کح یحتس أس ًحتس الَّملي  أس عحطسیحتس أس ًحتس الَّملي ًحتس الَّملي وفنيَّأح غحيتنيس
يحتس أس أس  ًحتس الَّملي کسصسیحتس ويحتس أس آًحتس الَّملي تنيحيتنيسیحتس أس أس ًحتس الَّملي أس  تس ًح ًحتس الَّملي اسدس لح تس الَّملي عس نينينينينينينينينينينينينينينيس
تنيسرحتس أس أس  ًحتس عحزسزحتس أس أس تس الَّملي ًح ًحتس الَّملي مسکَّيتحتس أس تنيسلحتس أس أس  ًحتس الَّمليًحتس الَّملي غسصسرحتس أس ًحتس الَّملي سنينينيس

تس أس عسيتحتس أس أس الَّملي  دح تس أس أس ًحتس الَّملي ًحتس الَّملي عسضنينينينينينينيس صسیحتس أس ًحتس الَّ ًحتس الَّملي ً نينينينينينينيرحتس أس يَّدح ًحتس ملي شنينينينينينينيس
رسمحتس أس ًحتس الَّملي الَّملي عافنيسیحتس أس  د  دكس  سبارسکحتس و سعالسیحتس فنيسلس ، کح باّ اسبسداّ  كس اّ ولس ئِلااحلحسلح ر  واهنينينينينينينينينينينيِ کح  الشنينينينينينينينينينينيا

 .ب221: ش1811، (تلي
 حضنين  ّس هبدوء مت نينياعد جيعلّ أن جيد ًصسنينيّ يف، فاملتلّأي فور اسنينيتلا  موسنينيیأی املا اليت ّ 

للتکّلم م هراّ يکون کشصاّ لطبیعة التجربة اليتصسّیة والشعوريّة ل»حيتون  ر أیّ إىل موتع ال يوهف فنينينيني
يوهنينينينيل احلاضنينينينير ، وباسنينينينيتخدام األفعاه املاضنينينينيیة يف کل ال نينينينيدت ب118: م2011، (ًزاه «الًصعاال ّ

أًّّ  ولملا يني عسّد وسنينينينينيیلّة  ربويّّة من وسنينينينينيائل التأرير ويرءع أثره إلی»باملاضنينينينينيي الَّملي مازاه واليزاه يدوم 
تَّق يف اليتّ  ي درسك أًّّ ءاء يف  ب1113: م2012، (سعید «يزيد الشيء املکّرر متّیزاّ عن غريه وإذما ي دس

مکاًّ األلیق و للسنينينينينينيّ يد ا مام  لك الللسنينينينينينية السنينينينينينيحريّة اّل   بعع احلیاة يف الکللات فیدرك کل 
متلقٍّ مواوب أّن مبد  املا اليتّ  لیكون ذا هنينينينينينينينينيدر رحیب يأبل كّل ما يعطیّ احلبیب ويعتربه نرياّ 

ضلريه إثر  لك  األلصاظ اازلة والعبارت الرهیيتة امليتبعثة منفیهیج وييتطق هبمله ، ليتصسّ واليعبع بّ
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لی وعیّ الکامل علی اّل   دّه عو احلالة اليتصسّیة ال  ما اعرت ّ  ل  اللح ة بل  رّسخت يف روحّ 
وکّل املا جيعل  ؛ما بیيتّ وب) ام سنينينيبحاًّ من إسنينينيبام اليتعم لّ وإمتام التوّءّ إلیّ ومواهنينينيلة اليت ر إلیّ

قهنينينيدره ( ب  ة الدانلّیة فأراءة الصأرات امله  بعع يف املتلّأي احلرکیّ ، يّتسنينينيع علی املا اليت م املتيتسنينينيّ
صسّیا ّ و عطیّ السكیيتة و ثّبت أتدامّ وَتّصف من ضغوطا ّ  واهلیجان واليتشاط و يتدمج مع روحّ ًو

 .ويأّدر لّ ،اليتصسّیة وجتعلّ  ّس بوّن ام  عالی مازاه واليزاه يعطیّ کّل ما أح اه ا مام ( ب
ورمّبا  کون امله العبارة اي املر کز األسنينينينينينينينياه الَّملي يأوم علیّ البيتاء الدالّ  فضنينينينينينينينيدّ عن الأیلة 

ي املا األسنينينينينيلوب املتکّرر  لد ا مام ( ب فص؛ ب32: ق1281، (الشنينينينينياميّ ر اليتغلّیة ال  يؤّديها التکرا
 .امّباد ّ لعلّو مأالّلّ الَّملي ال ي عرف حّق تدره ويثّن علیّ ءّل ثيتاؤه ويصتخر بع

 ...تکرار عبارة "أنا الَّذي. 0-0-9
  ؛إّن املا التکرار االیل لدعرتاف بالأ نينينينينينيور ناشنينينينينينيعاّ ناضنينينينينينيعاّ ي هر ذا ّیة ا مام ( ب أکثر فوکثر

إح نينينينينينينينينينينينينينينيائّ ما حدث ب، فبهملا التکرار ي هر ا مام غاية عبوديّتّ لّلّ  عالی وحالة ذّلّ ومهاًتّ إزاءه
ر علی م، وحمرَّمّ فاعدّ أو  ارکاّ عيتّ حیاه واءبّ  ی  ّ فأد أ سی التکرار لیربز التوّءع والتحسنينينينينينينيّ ا مضنينينينينينينيس
صسنينيّیة؛ االسنينيتغاثة لتدارکّ ملكّرر تد  لل معيتاه وءهّة ألّن ا، وأّما املتلّأي فتح ی ًصسنينيّ مبتعة فيتنيّیة ًو

 بغیة  رسی  أركاًّ نّ املتلّأي فیيتتز  ميتها ما  رسب فیها من شّك أو ظ قيّتجّ إىل أعلا»ًصسّیّة إذ 
 .وف يتسّن لللتلّأي املا الرتسی  إاّل باملعاودة والتكرار ب210: ق1211، (سلوم «و وطید أسسّ

ً وب إهليًنيسا يا أس   َّ  طساحت  أس ملي ًنيسا الَّ أس ت  وسس أس ًنيسا الَّملي أس  فساغحِصرحاا   الحل عحرتسِف  ِبمل  ًنيسا الَّملي صسسلحت  أس نح
ا الَّملي ءسهِ أس  ا الَّملي غسصسلحت  أس لحت  ًنينينينينينيس ا الَّملي سسهسوت  أس ًنينينينينينيس ت  أس ًنينينينينينيس ا الَّملي اعحتسلسدح ا اأس ًنينينينينينيس ت  ًنينينينينينيس ا أس لَّملي  نيسعسلَّدح ًنينينينينينيس

ت   ا الَّملي وأس الَّملي وعسدح لسصحت  أس ًنينينينينينينينينينينيس ا الَّملي ًسکسثحت  أس نح ا الَّملي أس ًنينينينينينينينينينينيس ا الَّملي اعحتنيسرسفحت  أس  إهلي، تنيحرسرحت  أس ًنينينينينينينينينينينيس ًنينينينينينينينينينينيس
تِ  ً وبأس و  يوِعيتحد يَّ عسلس  كس بيِِتعحلس د   كس فنيسلس  ... فساغحِصرحاا   بوء  ِبمل   .ب222-221: ش1811، (تلي احلحسلح

والتکرار ايتا يف کد املأطع) يكشنينينيف عن إيأا  موسنينينيیأّي وعن الراب  ب) الصأرات وجيعل بيتاء 
ا ضنينينينينينينينيع يف أيدييتي»اليتّ  مّتحداّ متد اّ فیكون وثیق ال نينينينينينينينيلة باملعيتی وشنينينينينينينينيديد ا ر باط بالسنينينينينينينينيیاق و

رمّي إلیها فیضيء األغرال امل ...واو بمللكس أحد األضواء الدشعوريّة  ...للصکرة املتسلطة مصتاحاّ 
فهو ءزء من اهليتدسنينية العاطصّیة للعبارة و يتت م فیّ النينينينينينينينينينينينينينينينينيکللات حبیع  أیم أسنينياسنينياّ عاطصیاّ من  ...

مله واالالّیة ال   عطي املا فضدّ عن الأیلة املوسیأّیة ا؛ ب228-222: م1311، (املدئكة« ًو   ما
الصأرات املتتالیة حسنينينينينيب اخلاًات املتيتاسنينينينينيأة امليتّ لة املتسنينينينينياوية هنينينينينيو ّیاّ وزميتّیاّ وممّا زاد يف  غلغل امله 
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ال نينينينيورة لإلءده بشنينينينيوًّ  عالی واخلضنينينينيو  لّ او  کرار "أًحتس الَّملي" يف الأسنينينينيم األّوه و"أًا الَّملي" 
ده ا مام ( ب عرب امله التكرارات من احلاالت يف الأسنينينينينينينينينيم الثاين من الصأرات إىل ءاًب ما جي سنينينينينينينينينيّ

اليتصسنينينينيّیة ال   شنينينينيحن بالرغبات يف ذكر الّلّ  عاىل و عاين من الضنينينينيیا  يف زمن  غیب فیّ اليتصس من 
 .الطاعة وا متثاه و صوهتلا

ولأد أکثر ا مام ( ب  کرار املا املأطع ويتابعّ ب نينينينينينينينينيدت  يتلصة األبيتیة حّتی يسنينينينينينينينينيتأیم املعيتی 
عرّبت عيتّ امله األبيتیة اللغويّة الّداّلة علی ال واار اليتصسنينينينينينينيّیة فهو ييتسنينينينينينينيب اخلري وما او إجياّب الَّملي 

ال نينينيدفة  ،إلی ام سنينينيبحاًّ والسنينينيوء وما او سنينينيلّس إلی ًصسنينينيّ وييتصي من نده املا التکرار الضنينينيخم
ي وهبملا الشنينينينينينيکل أّ فبهملا التکرار ي ؤکَّد املعيتی ويرتسنينينينينينيّ  يف ًصس املتل، واحلّ  دون إرادة الّلّ سنينينينينينيبحاًّ

 .ب111: م2001، (عّبو« يساام التکرار يف إثراء املعيتی ورفعّ إلی مر بة األهالة»
ويستخدم ا مام يف امله الصأرات عبارة متکّررة يف کل من املأطع) ويتابع املأطع األوه "أًحتس 

ما  اصا ندفإحد" ويشنينينينينينينينينينيّکل هنينينينينينينينينينيور ) متأابلت)  وحي ...باملأطع الثاين "أًا الَّملي  ..."الَّملي 
 : وحیّ األنر  ولکيّتّ لیس ايتا علی سنينينينينينينينينيبیل الطباق أو املأابلة بل علی هنينينينينينينينينيور ) متيتاتضنينينينينينينينينيت) صا
  ،ا ًعام وا حسنينيان واحلص  والسنينيرت والعصو والعون کلها موّءهة من الّلّ  عالی إلی العبد من ءاًب

کع العهد   من العبد ًصسنينينينينينينينينينينينيّ منواالعرتاف بکّل من ا سنينينينينينينينينينينينياءة واخلطو وااهل وإندف الوعد ًو
حیع ال يهدف إلی لجّرد االع ب) لجلوعة من األضنينينينينيداد بل إلی إبراز التيتاتض ب) ، ءاًب آنر

ل الّرّب علی العبد وظلم العبد علی ًصسنينينينينينينينيّ بدالّ عن الشنينينينينينينينيکر لربّّ فتتکّون مصارتة   نينينينينينينينيويريّة   صضنينينينينينينينيّ
ان او ما ّ ال نينينينينينينينينينيور والشنينينينينينينينينينييء اأنر اّلملي  وحی؛ ادفها إثبات إعطاء املعبود للعبد وهنينينينينينينينينينيصحّ عيتّ

ين "أًا " أکثر بکثري من املأطع الثنيا ...ييتبعنيع من کّلهلنيا حینيع کنيان املأطع األوه "أًنيحتس النيَّملي 
 ." فی لهلان أّن إعطاء ام عبده وهصحّ عيتّ أکثر بکثري من أالّیة عبده ...الَّملي 

 التکرار البسيط. 9-9
ّ ب) ح) وآنر اال يتّم عن أو الملي ي، سنينينينينينينينينينينينينينينيم الملي لّ عدتة بّإّن املبد  كثرياّ ما يكّرر يف ً نينينينينينينينينينينينينينينيّ

واملا . ب1113: م2012، سنينينينيعید( «ساليتص إًصعاه ي نينينينيّور»  عبرييّ  ويسنينينينيتخدمّ كوسنينينينيلوب، ًصسنينينينيّیا ّ
لتوکید علی الکللة غرضنينينيّ ا»اللون من التکرار او الَّملي  سنينينيّلیّ ًازك املدئکة التکرار البیاينّ و عّد 

و ا، ولکّن ما يكشنينينينينينينينينينيف عيتّ علل املا التكرار وفاعلّیتّ ب221: م1311، (املدئكة «املکّررة والعبارة
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عکس احلالة وي ...ا ًصعاه وا ستلتا  برتديد اسم حبیب أو مكان أو ذكرص  ...ي أ د بّ »أًّّ 
لكدم أّن ا»وييتأشها علّ تلب املتلّأي لنينينينيني، علی املبد  ب1131: م2012، (سعید «الشعوريّة املسیطرة

، م1312، الزركشنينينينينيي؛ 12: ق1201، عّباه؛ 11: ق1211، (سنينينينينيلوم «اليتصوه ي أرَّرحیيتلا ي كرَّر فإًّّ يف 
او عبارة عن التكرار السم معّ) سواء أ كان املا »ومن امللكن اعتباره  كرار االسم و. ب10: 8ج

االسم عللاّ علّ شخ  أو عللاّ علّ مكان ما فإًّّ يشي بعدتة عاطصّیة ناّهة  رب  ب) املبد  
وييتطبق املا علّ مبدأ ، ب80: م2001، أب شنينينينينيواربعن  ًأدّ  82: ق1281، (عربّ  «سنينينينينيموب) املا ا 

فلن . ب112: م1331، م نينيلوس( «امليتتشنينير بالتيتشنينيی  عادةّ  ا دراكيّ  اليتصس علم يف ي سنينيلَّّ»ًصسنينيّي 
 التكرار فضنينيدّ عن "ام" الملي سنينيی شنينيار إلیّ يف، أحسنينين املتکّرر الَّملي قکن أن ًعتربه من املا اليتو 

فربز من  ،او اسنينيم "حملد" (جنب الَّملي کّرره يف هنينيلوا ّ علیّ وآلّ ( ب شس عشنينيرة مرّةّ ، الرتاكليّ 
املخزون الملاّّن اليتش  لیكون ميتاط الصعل واالًصعاه وكوّن امله املتكّررات م ابی  ميتتشرة يف مساء 

لی مجیع نلأّ  عاىل عإذ أًّّ أفضنينينينينيل وأشنينينينينيرف من ييت ر الّلّ إلیّ واو الَّملي انتاره الّلّ ، امله الرتعة
وأتّل ما يصعل  ،يتوثّر بّ ويهیج وييتصعل، فكّللا يأرأه الأارئ أو يسنينينينينيلعّ السنينينينينيامع املؤمن بّ، واءتباه

ألّن  كرار  ،او أًّّ ي ّلي علیّ وآلّ ( ب إكراماّ لّ وعلّ املا اليتهج   هر حالتّ الشعوريّة املسرورة
 .اسم ايفبوب  كرار اليتشوة لللحبّ 

 التراکميّ التکرار . 4-9
إّن التکرار الرتاکلّي او  کرار املصردات واالل والرتاکیب  کراراّ عصويّاّ معرّباّ عن احلالة اليتصسنينينينينينينينينينينينينينينيّیة 

ق واو  ك»اّل  يعیشنينينينيها املبد  والَّملي ي أ نينينينيد بّ حتأیق وظائف داللّیة وإيأاعّیة  رار دون ً ام ميتسنينينينيّ
وءنينيدير بنينيالنينيملكر ايتنينيا أّن الصنينيارق  ب31: ش1838 ،(ر نينياين وزمدؤه «واليّتبع أيَّ تنينياًون لبنينيّع املتكّررات

أّما التكرار  ،كان التكرار بسنينينينينينينينينينيیطاّ ،  ب) املا اليتل  وب) التكرار البسنينينينينينينينينينيی  أًّّ إن كان املتكّرر عللاّ 
فیتحّدد بصکرة نضنينينيو  لغة اليتّ  بواتعها امللصوظ إلی  کرار لجلوعة من املصردات سنينينيواء »الرتاكلّي 

 ال خيضنينينينينينينينينينينيع لأاعدة معّیيتة سنينينينينينينينينينينيو ،  کراراّ غري ميتّ م، األمساءأم  فعاهعلی مسنينينينينينينينينينينيتو  احلروف أم األ
صاعلّ مع ودرءة ا سنينينينينينينينينينينينينياتّ و ، لوظیصة کّل  کرار وأثره يف هنينينينينينينينينينينينينيیاغة مسنينينينينينينينينينينينينيتو  دالّ  وإيأاعّي حمّدد

 ب213: م2001، عبید(« التکرارات األنر  ال   رتاکم يف اليتّ  خبطوط  تباين يف طوهلا وت نينينينينينينينينينيراا
يف الوسنينينينيني  أو اخلامتة وقکن أن يشنينينينينيلل علوم املسنينينينينياحات اللغوية فیلکن أن يتکّره يف املأدمة أو 
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لليتّ  وقكن أن يتكّرر عشنينينينينينينينينينينينينينينيوائّیاّ دون أّي اًت ام يهدف إىل حتأیق وظائف داللّیة وإيأاعّیة  عبرياّ 
 .ا املبد عن حالة ًصسّیة يعیشه

فهملا التکرار الرتاکلّي يف اليتّ  يؤثّر يف ا يأا  والداللة ويشنينينينينينينينينيّکل  يتاسنينينينينينينينينيأاّ يصضنينينينينينينينينيي إلی ًتائج 
دة يف ءّو واحنينيد و ّوه کللنينيات  "، وإلهي، "اللهمّ موحنينيّ من  بريةکال  تنينيد حتتنينيّل مسنينينينينينينينينينينينينينينينياحنينية   وربِّ
التحّوه  اإلی مرکز الثأل والبؤرة وتّلة التصات املتلّأي وامل،  راكلّیة التكرار باليتسنينينينينينينينينينينينينينينيبة إىل ًصسنينينينينينينينينينينينينينينيها

الدالّ  او الَّملي يضصي علی إيأاعات اليتّ  إيأاعاّ معيتويّاّ يلعب بالألب والصکر والعاطصة والعأل 
معاّ ويؤّكد أّن ايتاك  طابأاّ ب) الوحدات اللغويّة والرؤية الأ نينيديّة ألّن املأ نينيد أي  بلیر الرسنينيالة يف 

 .التكرار املا الدعاء يتلّثل عن طريق املا

 لختاميّ التکرار ا. 5-9
ويضنينيّم املا  ، شنينيابّ طريف اليت ّ : األّوه»: ي سنينيتخدسم املا اللون من التکرار علی هنينيور متعّددة ميتها

دحق إعادة مجلة اخلتام ًصسنينينينينينينيها يف النينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتکرار املت: والثاين، الأسنينينينينينينيم  کرار مطلع االلة يف اهايتها
عن  ًأدّ ، 21: ق1281، (عربّ  «اًتأاء مجلة من  ضنينينينينينينينينينياعیف اليتّ  السنينينينينينينينينينيتخدامها کخامتة: والثالع

وال خيتلف املا اللون وظیصّة عن التكرار االسنينينينينينينينينيتهدّ  وأيضنينينينينينينينينياّ عن  كرار . ب113: م2010،   شنينينينينينينينينينير 
 مأارباّ هللا من حیع املد  التوثريّي الَّملي يرتکّ يف ...دوراّ  ...يؤّدي »البداية ويعلل عللهلا و

ف دالّ  وإيأاعّي يف  کثی هنينينينينينينينينينيلیم  شنينينينينينينينينينيکیل البيتیة يالشنينينينينينينينينينيعوريّة لليتّ م غري أًّّ ييتحو ميتحی ًتجّیاّ 
 .ب200-133: م2001، (عبید «يتلرکز يف نامتة اليت ّ 

ّس إِ ال  :واملدح  أّن امله الصأرة مزجية من اليتلط) صا  کرار البداية والتکرار اخلتامي ًحتس الّ أس إِ ل
ّس إِ ال ، ًنيّّ کني يتنيحت  منيِنس ال ّاِللنيینينس إِ  كس سني بنيححاًنيس  ّس ال إِ  ... كس سني بنيححاًنيس ًحتس الّ أس إِ ل ًنيّّ  إِ  كس ًحتس سني بنيححاًنيس  أس الّ إِ ل

ينس  ّس إِ  الکني يتنيحت  ِمنس الحل کسربِّ ّس األس آرسّّب وسرسبا  كس ًحتس سني بنيححاًنيس الّ أس إِ ل  نيسأسدَّسحتس وس سعالسیحتس ِمنح  ...، ل)س وَّ باَِّئ
لسر  ، ال حت ح نينينينينينينيّ آالؤ كس ، عس یم رسحیم، رسبٍّ كسرمي لِّ عسلّ حم سلَّد ، ؤ كس اعحلًنيس  وسال   كافس ، ؤ كس اثسيتوسال يني بنيح فس نينينينينينينيس
مح عسلسیحيتا ًِعسلسكس أس وس ، وسآِه حم سلَّد ًا ِبطاعسِتكس أس وس ، متِح ِعدح بححاًسكس ال ، سنينينينينينينينينينينينينينيح ّس إِ سنينينينينينينينينينينينينيني  : ش1811، (تلي  أًحتس الّ إِ ل

 .ب228-222
املا اليتو  من التکرار يف املا الأسنينينينينينينينينينينينينينينيم من الدعاء بيتجاس واو مزيج ب)  ولأد مّت اسنينينينينينينينينينينينينينينيتخدام
 فالتکرار تد و ضنينينينينينينينينيع مبهارة ودّتة لیكون أًسنينينينينينينينينيب وألیق للشنينينينينينينينينيكل واملعىن، التكرارين البدائّي واخلتاميّ 
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ّس "الإِ  واي  سنينينينينينينينينينينينينينينيبی  ام  عاىل، ة اّل  ءاءت يف بداية املا املأطعولیؤّکد الصکرة املتوّحد ًحتس الّ أس إِ ل
حاًنينينينينينينينينيس س بنينينينينينينينينيح "نينينينينينينينيني  ّس إِ بححاًسكس ال س  إذ إًّّ ييتتهي املأطع بيتصس العبارة املبتدئة مع شيء من التغرّي " كس الّ إِ ل

خلامتة املتکّررة للبداية فإثر امله ا، فتکرار امله العبارة يعید البيتیة املتکّوًة يف ذان املتلّأي، " أًحتس 
،  قكع تلیدّ دمّ وييتأ  هبمله اخلامتة  ّ  توّحد الصکرة و ثبت يف الملان فكوّن ا مام ( ب خيتم ك

إًّّ املکّرر يأوم مبا يشنينيبّ علل اليتأطة يف نتام عبارة مّت معيتااا ومن  ّ ف»اسنينيتعداداّ ملأطع آنر ألّن 
إاّل أًّّ يسري اليتّ  ، ب282: م1311، (املدئكة «يوتف التسلسل وتصة ت رية ويهّیئنينينينيينينينينيّم ملأطع ءديد

ّیة  ّیة يف اًسنينيیاب و دّفق ب، املتکاملةيف الوحدة اليت نينيّ ) األءزاء ألًّّ من وظیصتّ حتأیق الوحدة اليت نينيّ
 .فعلأّ التوثريّي يكون أكثر ا ساعاّ وأصّیةّ ، الدزمة بشكل  وا ريّ 

 التکرار الدائريّ . 2-9
، ّیةئإّن املا التكرار كوًّّ يأوم بعللّیة الدائرة  بدأ احلركة من ًأطة     نينينينينينينينينينينينينينينيل إىل  لك اليتأطة البدا

 ييتهض علی  کرار مجلة واحدة أو أکثر يف املأّدمة واخلامتة ييف ً ّ »لیوّحد عللّیة سري الصكرة فنينينينينينينينينينينينينيني
وإمّنا يتطابق  ،ورمّبا ال جييء التکرار يف مجل اخلامتة مطابأاّ متاماّ للجلل املأّدمة، ما أو يف فأرة مام

ر  طّور إناز اه ح وه ًتیجة  ربّ مع احتل، يف ءزء کبري ميتّ مع احلصاظ علی روس التکرار وميتانّ
وأّما دعاء عرفة فیح ی بكّم ضنينينينينينينينينينينينينيئیل  ب203: م2001، (عبید «فعل اليتّ  علی ال نينينينينينينينينينينينينيعید الدال ّ 

كلا  ،واليويت وحیداّ بل إىل ءاًب من  آنر كتكرار البداية، باليتسنينينينينينينينينينينينينيبة إىل املا اليتل  من التكرار
 :ي شار إلیّ يف الصأرة التالیة
بححاًسكس  بححاًسكس سنينيني  ید لجید، ِمنح م بحِدئ م عید، فسسنينيني  تح ،  س يا فسوس ،   لستح آالؤ كس وعس ، ؤ كس امسح أ نيسأسدَّسنينينيس

راّ  يحح نينينينينينينينينينينينينينينيأ   إهليِلكس يا ًِعس  داّ وِذكح راّ  أسيا أسمح ، عسدس كح ثر  ِمنح أس بِّ يا رس يس واِ ، عسطاياكس أست وم  هِبا شنينينينينينينينينينينينينينيني  نح أس كح
ینيسهسا ل رس ِعلحلاّ هِبسا  أسو، ّدونس االحع   ح نينيِ اِف  ونس ينيسبنيح رسفحتس ودسرسأحتس عسّّن ، احلح رّ ا   َّ ما هنينيس رِّ والضنينيَّ ، ءِ الّله مَّ ِمنس الضنيني 

ثنيسرس ممّا ظسهسرس   رّ  أسكح ك وين يأس س و  يوًسوم، تلَِّت االسرحل  ِمّّن أس وما  ...ِء اِمنس الحعاِفیسِة والسنينينيَّ وحرسكاِت  وسنينيني 
ت   نح لسوأس ، يوس ج ود ير ك وع تنيسهسدح أاِب لسوع اِر واألمسدسص األحاولحت  واءح ا  حح رس  يس نح أ ؤسدِّ أس ع لِّرحهت  ش كح

تسطسعحت  ذِلكس  نيحع ِلكس مسا اسنينينينيح ر   يَّ الّ مبسيتِّكس الحل وءسِب عسلس إِ واِحدسة ِمنح أًس كح ِّ شنينينيني  ّء طارِفاّ اوثسيت، بسداّ ءسديداّ أس  كس ِب
ت   ولوءسلح أس ، عستیداّ  ِّ ما سنينينينينينينينينيني، ًحعاِمكس إِ مسدص  يس نح حن ح نينينينينينينينينينيِ أس ، ًاِمكس أس داونس ِمنح اًسا والحعأس حسرسهنينينينينينينينينينيح ِّ وآًِِص اِلِص

داّ  رحًاه  عسدس یيتاه  أس وال ، حس نينينينينينينينينينينينينينينيس یحهاتس أس ، مسداّ أس حح نينينينينينينينينينينينينينينيس رب  يف ذِلكس وأس ّنَّ اس واليتَّبسِو ، اِبكس اليتاِطقِ ِكت  ًحتس ال لخح
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 .ب281-288: 1811، (تلي ﴾نح  نيسع داوا ًِعحلسةس اِم ال حت ح  وااإِ و ﴿، الّ اِدقِ 
ر اهلاّم يف مأّدمة امله الصأرة او کثرة أًع م الّلّ وعدم إمکان إح نينينينيائها واملا بالتکريس  والعيت نينينينيّ

داّ  يحح نينينينينينينينينينينينينينينيأ   هليإًِعسِلكس يا  يا فسوس "؛ علی معيتی کللت) متکّرر ) لللرّ ) صا العسّد وا ح نينينينينينينينينينينينينينينياء عسدس
راّ  ثر  ِمنح أس يا رسبِّ يس واِ  ...، وِذكح ینيسهسا الحعأس كح  اخلامتة ثدث " واملعيتسی ًصسنينينينينينينينينينيّ تد  کّرر يفّدونس انح   ح نينينينينينينينينينيِ
ت  "؛ مرّات رح  ...، ًحعاِمكس إِ مسدص  يس أسنح حن ح نينيِ ، ًاِمكس أس داونس ِمنح اًسا والحعأس ولوحسرسهنينيح داّ ما حس نينيس وال ، ًاه  عسدس

یيتاه  أس  و إِ ﴿و  ...، مسداّ أس حح نينينينينينينينيس تد  غرّيت  " إاّل أّن العبارات والکللات﴾اانح  نيسع داوا ًِعحلسةس اِم ال حت ح نينينينينينينيني 
بعض التغیري ولکّن دالالهتا ًصس الدالالت يف البداية وعلی املا الشکل تد حتّأق ب) البداية وب) 

 املا التلاثل ب) فیبدو أنّ ،  يتوّ  إيأاعّي مع  وازن دالّ  ًابع) من بيتیة التکرار ًصسنينينينينينينينينينينينينينينيها، اليتهاية
عم الّلّ  واو عدم إمکان إح نينينينينينينياء ًًصسنينينينينينينيّ او داّه علی ًصس املعىن، املتکّررات يف املأّدمة واخلامتة

 .سبحاًّ

 تکرار الالزمة. 1-9
تد  دح  أحیاًاّ إعادة أمر ما نده اليتّ  األدّب كوًّّ ءزء غري ميتص نينينيل ميتّ لشنينينيّدة هنينينيلتّ باألثر 

املأاطع   وأ الصأرات يف   عاد ال  الكللات أو األهوات من لجلوعة عن عبارة اي»و، معىّن وداللةّ 
: وقکن  أسنينينينينينيیلها إىل تسنينينينينينيل)، ب32: ش1838، (ر اين و زمدؤه« ضنينينينينينيرورّي والزم لليت ّ كوًّّ ءزء 

 فیها يطرأ ال  ايو : املائعة والدزمة، حريفّ  العبارة بشنينينينينينيكل فیها يتكّرر ال  واي: الثابتة الدزمة»
يأوم علی اًتخاب » واملا اليتل  من التكرار ب112: م1330، (ربابعة. «علّ املكّرر نصیف  غرّي 

فیتکّرر املا  ... شنينينيّکل مبسنينينيتويیها ا يأاعّي والدالّ  حموراّ أسنينينياسنينينياّ ومرکزيّاّ  ...أو مجلة  ...سنينينيطر 
.  زمة البعديّةالدزمة الأبلّیة والد: وقکن أن يويت علی منط) ...السنينينينينيطر أو االلة ب) فرتة وأنر  

أاطع لتشنينينينيّکل والبعديّة  کّرر اهايات امل ...فأرة مامو عتلد الأبلّیة علی وروداا يف بداية اليتّ  يأو 
 .ب211-212: م2001، (عبید« هبا استأراراّ داللّیاّ وإيأاعّیاّ 

واليتهاية يف  ،وإّن عتبة اليتّ  هلا أثراا إذا ما أ حكم بيتاءاا فهي  شنينينينينينينينينينينيّد الأارئ حّّت اهاية اليت ّ 
وتد  ّله""الحمد لأ املا الدعاء بدزمة فیبد. املا الدعاء نتلت بالبداية ممّا شنينينينينينينينينيّكل التحاماّ لليت ّ 

عضنينينينينيها ابتداء الصأرات ب"لك الحمد" ومن ءهة أنر  وتو  الزمة ، املا، يتوسنينينينينيّ  فیها وييتتهي هبا
طها أحیاًاّ وا ًتهاء هبا أحیاًاّ أنر ، واي مبعيتی الدزمة األولی أي "احللد لّلّ" ًصسنيها غري  و وسنيّ
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رلس األّوه واأنر فیرتّأه فیّ ويکونس الغ، يف کل املا اليت ّ ميتّ لة يسّبب جتمّلر احللد لّلّ سبحاًّ 
من نده انينيمله »والنينيَّملي بنينيّ  تعّلق املکّوًنينيات التعبريينينية وا  نينيائینينية اّل  يراد إي نينينينينينينينينينينينينينينينياهلنينيا إلی املتلّأي و

واملا التوزيع . ب22: ق1281، (عربّ  «الدزمة ييتزاس السنينينينينينينينينينينينينينينيتار و تجّلی احلأیأة مبدحمها غري املأيّتعة
ور مرتاوس فهملا اللون من التکرار حبض. لدزمة "احللد" يصّسر املوتف الشعورّي لدص الداعياملرتاوس 

ق كوًّّ يشنينينينينينينينينيّكل ًوعاّ آنر من  كرار الدزمة قکيتيتا  سنينينينينينينينينيلیتّ بتكرار ،  مازج ب) اليتوع)، غري ميتسنينينينينينينينينيّ
عة ع يف كثري من أرءاء الدعاء املختلصة، الدزمة املتوسنينينينيّ مع ، يتو  ايتاهملا الف، ألًّّ يسنينينينيتطیع أن يتوسنينينينيّ

ّیة أکثر فوکثر حّّت ، شنينييء من التغیري يف بعض املتكّررات  جيلع ب) يعلل علی حتأیق الوحدة اليت نينيّ
وسنينينينينينينينينينينينينينينيّر التغیري يف انيمله املتّكررات و صسنينينينينينينينينينينينينينينيرياا ؛ أءزاء النيدعنياء ويعلنيل كحلأنية وهنينينينينينينينينينينينينينينينيل ب) أءزاءه

  إلیّ يعود ح) رهويتملكّ ، املأطع املا بّ مرّ  الأارئ وتد أن»او ، السنينينينينينينيیكولوءّي الاه املا التغرّي 
  ولمللك متاماّ  بّ مرّ  كلا جيده أن وا  غري  وّتعاّ  يتوّتع، احلاه بطبیعة واو آنر مكان يف مكّرراّ 
 ما حدود يف لّ يأّدم املبد  وأن انتلف تد أن الطريق فجوة يدح  ح) السرور من برعشة  سّ 

اّ ، ترأه أن سنينينينينينينينينينينيبق ر ؛ ب281: م1311، املدئكة( «ءديداّ  لًو املوتف  -کلا تليتا-املا التغیريفیصسنينينينينينينينينينينيّ
الشنينينينينينينينينينينينينينينيعوري للداعي وجيعل الزمة "احللد" ايفور الدالّ  ومرکز الثأل اليتا ئ لیعرّب عن مدص الیأ) 

 .فد قکن لآلنرين طلس املا الیأ)، بوءوب "احللد م"

 التکرار المؤّکد أو السيمانتيكي أو تکرار المعنی. 1-9
ّ  كراراّ كنينينينيني"ابن رشیق الأريواين"إّن املا التكرار او موضع انتدف ب إذ  ) اليتأاد فلع لهم يعتربًو

وبعضنينينيهم كنينينينينينينينينينينينينينينينينيني"فضنينينيل حسنينينين  ب138: م1333، (الأريواين« دون األلصاظ أتلّ  املعاين يف واو»: يأوه
 يكن ف وإذا ...إّن التكرار إعادة اللص  ًصسنينينينينينينيّ يف سنينينينينينينيیاق واحد »: عّباه" اليتعربه  كراراّ ويأوه

املا ، علّ أّي حاه .ب13-13: ق1201، عّباه( «أبداّ   كراراّ  ًسنينينينينيّلیّ ال ...، ًصسنينينينينيّ اللص  املعاد
  املتكّررة املعاين»ألّن  ، كرار ال ًرص فیّ لص اّ متكّرراّ بل إمّنا يتكّرر فیّ املعىن للتوكید علّ الغرل

 «ءديدة اداّ وأبع معاين متجّدد بشكل يعطیها السیاق كان وإن الأدمي املوتف ءرثومة دائلاّ  حتلل
بعنينيد ال»: اليتو  من التکرار کنينيومننينياطنينيّ األنر  أبعنينياد يتلصنينية ميتهنينيا فلهنينيملا؛ ب213: ق1211، سنينينينينينينينينينينينينينينيلوم(

رار املعاين يفی هرم والبعد الصّّن لتک ...اليتصسنينينيّي الَّملي يرب  بعض األمناط املعيتويّة بالعلق اليتصسنينينيّي 
علی ذلك  وزِدح  ب233-233: ق1202، (عبد الرحیم« من نده التغیريات الطارئة يف مراّ ّ املتعّددة
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يعتلد علی اسنينينينينينينينينينينينينينينيتخدام ألصاظ  دّه علی معان متأاربة يف إ ائها العاّم »أّن املا اللون من التکرار 
 اوه أن يطبع  ،و شنينينينينينينينينينينينينيرتد يف إيأا  واحد وکوّن ياملبد م بتکراره امله األلصاظ واملعاين املشنينينينينينينينينينينينينيرتکة

من  يستطیع وال شّ  أّن املا الضرب عاطصتّ و صراا يف وءدان الأارئ أو السامع إلی أعلق ممّا
  كرار إذ إنّ  ب1111: م2012، (سنينينينينيعید« وضنينينينينيوحاّ التکرار يربز حرکة الشنينينينينيعور اليتصسنينينينينيّي ب نينينينينيورة أکثر 

:  كأولّ  عاىل اظاأللص يف واال سنينينينينينينينيا  املعىن أو جبلدت متيتّوعة ادفّ إشنينينينينينينينيبا  يتلصة بلغات املعىن
 .بّ املتلّأي أشّد التوثري لیتوثّر ب13، (الر ن ﴾ورّمان وخنل فاكهة فیهلا﴿

فنيسلسمح »نينينينينينينينينينينينينينيني کرار املعيتی بلص  مرادف ك. أ: وءاء املا اليتو  من التکرار يف دعاء عرفة علی منط)
لحب ِاىل رسِحمأس  الِیسةِ األس ف  سأاد م ِمنس ، زسهح ظاِعيتاّ ِمنح هنينينينينينينينينينيني  یسِة والحأ ر وِن اخلح :  ش1811، (تلي «يّاِم الحلاضنينينينينينينينينينينيِ

یَّةِ  يف عحِطّنأس و  »وكلا ءاء يف امله الصأرة ، ب282 لس ما أس ، امِلِه الحعسشنينينينينينينينيِ حسداّ ِمنح أس  ًنيسلحتس أس  و عحطسیحتس أس فحضنينينينينينينينيس
رِف ها، وآالء جت سدِّد اا، یهاِمنح ًِعحلسة   ولّ ، ِعباِدكس  ِشص  ، وبسِلیَّة  س ح . ب ب221-222: (السابق «هاوك رحبسة  سكح

یّ حّتی يلصت أو معلولّ للتصيّتن فیّ وءعلّ متحّبباّ ملتلأّ  کرار املعيتی حسنينينينينينينينينينينينينينينيب  عّدد متعّلق الصعل 
ّن فسح » ً رام وييتشنينينينينينينينينينينينينينيطهم ملواهنينينينينينينينينينينينينينيلة تراء ّ والتلمّلذ بّ كلا ءاء يف امله الصأرة  ، ب ِلرسأفسِتكس  َت حرِءح

سنينينينينياًِكس ،   ول طحِصكس  رِ  أسئِلَّةِ  دسولسةِ  يف، ِإ سَّ  وِإحح َت حرِءحّن"  حیع ءاء لصعل "فسح  ب282: السنينينينينيابق(« الحك صح
هسد   وأسًسا»وكلا ءاء ايتا ، ثدث معلوالت   وناِل ِ ، يسأیّن عسزسماتِ  وعسأحدِ ، ِإقاين حِبسأیأسةِ  ِإهلي يا أسشنينينينينيح

ري ِ  يت ونِ  وباِطنِ ،  سوحیدي هنينينينينيس لريي مسكح اري وعسدِئقِ ، ضنينينينينيس ري ً ورِ  لجس صححسةِ  وأسسنينينينينياريرِ ، بس نينينينينيس ، ءسبیّن هنينينينينيس
هسد " عدة  ب282: السابق( ....ِعرحًسیّن  مارِنِ  ونسملاريفِ ، ًنيسصحسي مسساِربِ  ون رحقِ  حیع ءاء لصعل "أسشح

والتيتويع يف  ،التوكید علّ املعىن وإح نينينياء ًعم ام بالتص نينينيیل: ميتها،  ؤّدي أغرال املبد  معلوالت
لّأیّ  صيّتن التکرار بتعابري يتلصة أترب ما يکون لتحبیبّ عيتد مت»ألّن ، وما إىل ذلك، املوسنينينينينينينينينينينينينينينيیأّ

واملا اليتل   .ب80: ق1222، (زوين« اًتبااهم وإيأاظ ًشنينينياطهم فیتواهنينينيلون معّ ويتلمّلذون بّوإثارة 
لّون اليتّ  بولوان ي، فكوًّّ هبمله املعلوالت واملرادفات، من التكرار فضنينينينيدّ عّلا يؤّكد علیّ من املعاين

ليتّ  كّل ما ايتلصة متأارب امليت ر حّّت يعطیّ علأاّ ووءهة ً ر کلا ًشنينينينينينيااد يف الرسنينينينينينيم ويشنينينينينينيللس 
، ة ناهنينينينينينينينينيةوحیيتلا يأرأ الأارئ امله الصأرة األنري ، يتعّلق بّ وال يصو ّ شنينينينينينينينينييء من هنينينينينينينينينيغريه وال كبريه

يشنينيعر بوًّّ يسنينيتلع إىل عازف يضنينيرب علی األو ار املتعددة أيضنينياّ ويعزف علی اخلاًات املتيتّوعة زيراّ 
ع علّ التواهنيل يف ب بل يشنيجَّ ومباّ فیحّس باالر یاس والصرس وال يتعب من كثرة االلتصات إلیّ فحسني

لصة يعّن التعبري عن الکدم الواحد يف هور شّتی وأسالیب يت»تراء ّ أو استلاعّ والتوّمل فیّ ألّن 
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فأد أ اس املا التكرار يف اليتّ  مدّص واسنينينينيعاّ لللتلّأي الملي يّتسنينينينيع  ؛ب80: السنينينينيابق(« الأّلة يف البیان
دًیا لتلّوج اليتصسنينينينينينينينينينيّیة للملات البعیدة عن رغائب الملختلف الدرءات الشنينينينينينينينينينيعوريّة ال   عكس حركة ا

 .وشهواهتا

 التکرار المتدرّج أو الهرمي. 3-9
فیبدأ  ،إّن املا اليتل  ي سنينيتخدسم يف اليتّ  كوًّّ يريد أن يعرل ءّو التطّور فیّ مت نينياعداّ أو متسنينيافدّ 

 ي نينيل إىل الأّلة املرمّي التالیة حّّت باملتكّرر األّوه كوسنينياه العللّیة   يتدرّج شنينيیئاّ فشنينيیئاّ باملتكّررات 
ا   فیتطّلب، ومبا أّن املا اليتل  اليكتصي الكتلالّ إاّل بعّدة متكّررات متتالیة، إلیها لعرضنينينيّ عادة ً نينينيّ

ّي ي عّد املا التکرار من أاّم أًوا  التکرار فيتنيّیة و تاج إلی بيتاء شکل»فنينينينينينينينينينينيني، أو فأرة طويلة إىل حّد ما
وخيضنينينينينيع  .ا سنينينينينيهام يف  طّور إيأا  اليتّ  و علیق طاتا ّ املوسنينينينينيیأّیة: هاميت؛ يصضنينينينينيي إلی ًتائج مهّلة

املا التکرار ضنينينيرورة إلی ايتدسنينينية  يتبع أسنينينياسنينينياّ من طبیعة جتربة اليتّ  وما يصرضنينينيّ من هنينينيیغة  کراريّة 
يتكّون من التكرار »فیبدو أّن أحسنينينينينينينينييتّ ما  ب201: م2001، (عبید«  تدءم مع واتعّ ون نينينينينينينينيوهنينينينينينينينيّیتّ

 متيت  ب33: ش1838، (ر اين وزمدؤه« أو االل التصسنينينينينينيرييّة أو عبارات مكرَّرة اهلادف ملأطع حواريّ 
 .متزايداّ  عاطصّیاّ  شعوراّ  املتلّأي

 «...ذيالَّ  أنا»و« ...الَّذي أْنتَ »ومن أحسنينينينينينينينينينين املا اليتل  من التكرار ما يتلّثل يف فأر ) 
وإًّّ يوّفر علی  .أنرص من التكرارکلا متثّلت فیهلا أمناط ،  اللت) أشنينينينيري إلیهلا يف الصأرات املاضنينينينيیة

تدر مهّم من االًسنينينينينينينينينينينيجام واال سنينينينينينينينينينينياق واملواءمة مع املوءات العاطصّیة ال   تکّون من سنينينينينينينينينينينيیاق امله 
 الصأرات ويثري الدييتامّیة احلرکّیة يف ضنينينينينينيلري املتلّأي مع امله املوءات املتدّرءة  دّرءاّ   نينينينينينياعديّاّ واّل 

" و علو حّتی   نينينينينينيل إلی " " رغم أّن األفعاه املسنينينينينينيتخدمة يف بتدئ من "ميتيتتس   بارکتس و عالینينينينينينينينينينينينينينينينينينينينينيتس
السنينينينينينينينينيدف کّلها ماضنينينينينينينينينيیة داّلة علی االسنينينينينينينينينيتا ّیة ولکيّتها هبمله احلرکة الدييتامّیة الراتیة نرءت من  ل  

شنينينينينينيااد أيضنينينينينينياّ يف  كرار . االسنينينينينينيتا ّیة إىل الدييتامّیة بحاًسكس إيّن ك يتحت  من»ًو «  ... ال إلّ إال أًحتس سنينينينينيني 
ًشااد أّن كل متكّرر  ،الصأرات املاضیة والملي يبدأ مبجرور "ال امل)" وييتتهي بنينينيني"املكرّبين"املشار إلیّ يف 

كّررات ي نينينينينيعد كوًّّ ( ب يف كل املت،  يعلو بدرءة من ماضنينينينينيیّ ويرتی شنينينينينيیئاّ فشنينينينينيیئاّ حّّت ي نينينينينيل إىل الأّلة
 .املت ّورةّ ومعاًیّ فأفهملا التكرار يؤثّر يف رؤص املتلّأي ويوّسع أ، سّللاّ بعد سّلم  وي ل إىل الملروة

ات املتكّررة ًستطیع أن ًعترب البداي، ويف املا اليتل  من التكرار النينينيل يتِتج  يأا  اخل ب واليتلاء
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إىل  ،فور رهنينينينينينينينينيف العبارات واحدّة  لو أنرص، مركز السنينينينينينينينينيكون الملي  بدأ ميتّ احلركة والملي يتحّوه
مشنينينينينينينينيهد امسّي »احلركة ايتا يتكّون من  وحمی ، مركز حركة  تلّتع باًسنينينينينينينينيیابّیة حركّیة إيأاعّیة واضنينينينينينينينيحة

وال   عأبها األفعاه ذات  ب203: م2001، (عبید «ناه من دييتامّیات األفعاه وطاتتها ا نازّية
توص ،  ام التكرارعرب ً،  يتهض هبا، فاحلركة ا يأاعّیة يف اليت ّ »، الدييتامّیات والطاتات ا نازّية
فهمله احلركة يف الصأرة املسنينيتشنينيهد هبا اي ال  متيتحيتا  ب201: السنينيابق( «فعلیة هنينير ة  لت توص إمسّیة

 .ءّواّ شعوريّاّ جيعليتا ًسري معها إىل اليتأطة اليتهائّیة

 التکرار المجاور. 82-9
إّن املا اليتل  جيعل املتكّررات بعضنينينينينينينينينينينيها إىل ءوار البعض كواّها  تسنينينينينينينينينينينياًد بعضنينينينينينينينينينينيها إىل بعض آنر 

 رّدد »إذ اي  ،وإًّّ شنينينينينينينينيبیّ ب نينينينينينينينييتاعة اجملاورة  أريباّ . وسنينينينينينينينيیأّإحكاماّ لداللة املعىن وإ أاًاّ الالّیة امل
ن غري أن  كون م، ووتو  كل واحدة ميتهلا جبيتب األنرص أو اجملاورة تريباّ ميتها، لص ت) يف البیت

ّرر أن يتک»فد بد أاّل يص نينيل بیيتها وجيب  ،ب218: ق1811، (العسنينيكري« إحداصا لغواّ ال تاج إلیها
، زمدؤه(ر اين و  «واحد أو يف فأرة واحدة دون أن يص نينينينينينينينينينينينيل بیيتهلا شنينينينينينينينينينينينييءو  اللص  بعیيتّ يف سنينينينينينينينينينينينيطر

وإّن امله اجملاورة  عطي اليتّ  مجالّیة ب نينينينينينينينينينينيريّة فضنينينينينينينينينينينيدّ عّلا  عطیّ من الدالالت أو  ب30: ش1838
 .االالّیات السلعّیة أو املعيتويّة

بححاًسكس »وعبارة  بححاًسكس سنينينينينينينينيني  ید لجید، ِمنح م بحِدئ م عید، فسسنينينينينينينينيني   ،ب288: ش1811، (تلي« ...  س
مثاه هلملا التکرار والملي يدّه ايتا علّ االًسنينينينينينينينينينينينينينينيجام والتيتاسنينينينينينينينينينينينينينينيق والوحدة الصکرّية يف ًّ  الدعاء 
 ،ويدعلّ يف ثباهتا والتوكید علیها واي  سنينيبی  الّلّ سنينيبحاًّ وميتاءا ّ وعدم االکرتاث إلی ما سنينيواه

ّ فعلیها أاّل قیل ار مع الّلّ سنينينينينيبحاًفجاء يف ثدثة مواضنينينينينيع لیيتّبّ اليتصس ب) فرتة وأنر  أّن املا احلو 
بححاًسّ  »: كلا ًشنينينينينينيااد امله املیزة يف العبارات التالیة،  إلی غريه أو ال َتاطبّ مبا ال يلیق بححاًسّ  سنينينينينيني  سنينينينينيني 

 يا رسبِّ »أو كنينينيني ب281: (السابق «... س بححانس امِ ، لسوكانس فیِهلا آهِلسةو ِاالَّ ام لسصسسسدس ا و نيسصسطَّرس ا، س بححاًسّ  
 .ب223: (السابق «....ربِّ  يا

 النتيجة. 4
 فا حاطة  ،إّن التكرار يف دعاء عرفة لّ معاف واسنينينينينينينينينينينينيعة وطرائق متعّددة لیعرّب عن املعاين املختلصة
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إذ  لل اليتّ  يف بعض فأرا ّ العديدة من م اار التكرار ويتدانل بعضنينينينينيها ، املتكاملة هبا هنينينينينيعبو 
 .املتدرّجمع البعض كتدانل  كرار البداية مع 

 بعض ولكّن قکن إءراءصنينيا معنينياّ يف، البنينيداينينية والدزمنينية الأبلینينيّة منطنينيان يتلصنينيان، إّن التكرارين 
 .كلا حدثت امله احلالة ايتا للتكرار الرتاكلّي مع التكرار البسی ،  الصأرات
  ّملختلصنينيةاومبنينيا أًنينيّ تنينيد اًبنينيّع يف ًواحي اليتّ  ،  كرار الدزمنينية ييتأسنينينينينينينينينينينينينينيم بنينيالأبلینينية والبعنينيدينينية مع أن ،

 .املختلصة اليت ّ  أرءاء نم كثري يف يتوّسع أن يستطیع ألًّّ، املتوّسعة الدزمة بتكرار فیلکيتيتا  سلیتّ
 أتنينيّل األمننينياط و ،   يلینينيّ املتنينيدرّج، او  كرار البنينيداينينية، إّن أكثر األمننينياط  وا راّ يف انينيملا النينيدعنينياء

ر األّوه هلا الدو ، بعد ا سنينينينينينينينينيتهده، ويبدو أّن السنينينينينينينينينيبب او أّن البداية؛ حضنينينينينينينينينيوراّ او التكرار اجملاور
مع أًّّ  ،فلّ دور ثاًوّي أو مسنينينينينينينينينينياعد، وأّما اجملاور، الءتملاب املتلّأي دون أن يشنينينينينينينينينينيعر بالر ابة وامللل

 .فأّللا ي هر يف اليت ّ ، الصکرة ووحدة واالًسجام علّ التوكید يدهّ 
 ويّة وتد اسنينينينينينينينينيت خِدم  يعطیّ احلی، بومناطّ املختلصة ودالالهتا املتجّددة، إّن التکرار يف دعاء عرفة

 .کوسیلة  عبرييّة   ثري ا يأا  املوسیأّي املتيتاغم لتؤثّر يف ًصوه املتلّأ) وأذاااهم
  إّن أسنينينينينينينينينينينينينينينيرار التکرار ولطنيائصنيّ ال   هر لللتلّأي إاّل من نده متنيابعتنيّ لسنينينينينينينينينينينينينينينيینياتنيات الصأرات

 .و يتاغلاّ مجیدّ  فهملا التکرار أضصی علی بيتیة الدعاء تیلّة هو ّیةّ  والتدتیق فیها
 ة و ّظف التکرار  وظیصاّ موّفأاّ إذ ي عّد أسنينينينينينينيلوباّ ًافعاّ لکشنينينينينينينيف طبیعة التجربة اليتصسنينينينينينينيّیة والتجرب

 .العاطصّیة لإلمام ( ب
  (والتكرار هبمله األمناط املتعّددة املتيتّوعة سنينينياعد علّ اسنينينيتلراريّة اليتّ  وشنينينيّد سنينينيبكّ والرب  ب

ّي ءعل اليتّ  ، وحدا ّ بتكثیف الكللات املتكّررة واو أيضنينينياّ كوسنينينيیلة من وسنينينيائل التلاسنينينيك اليت نينينيّ
اًب فخلق هنينينينينينينينينينينينينيورة لغويّة ءديدة َتدم اا، عيتأوداّ أاهی واءبّ واو احلص  علّ السنينينينينينينينينينينينينيیاتة والصكرة

 .الدالّ  وا يأاعّي حّّت يسهل الصهم ال حی  لليتّ  أكثر فوكثر

 المصادر

 أ( عربي
 الکتب

 الأرآن الکرمي
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 عرفه یتکنيک تکرار در دعا

 آن یو معناشناخت یباشناختیز کارکردهای ها وهگون
 2یعباس گنجعل، 1حسين کاکوئیمحمد

 یسبزوار میحکدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو. 5

 یسبزوار میحکدانشگاه  یعرب اتیزبان و ادبگروه  اریدانش. 5

 دهيکچ
و  ریصومانند ت یباشناختیزو  یانیب هاییهویاست که از ش یادب یعرفه امام حسین )ع( متن یدعا

 یهاهویاز ش  یکی بررسی  مقاله هدف. است  مندهبهر، مختلفش مثل تکرار هایهدر گون یقیموس 

یان  رکان  از ا یکیو  یمتندرون یکالم یاز موسيييیق یتکرار بوده که خود نوع  کی تکن یعنی یب

مانند تکرار  کیتکن نیاز انواع ا یاسييت تا برخ درصييددلذا ؛ ضييرباهنا اسييت ةدهندلیتشييک

 یو مجاور را در دعا یجیتدر، مؤکّد، الزمه، مدوّر، یانیپا، یتراکم، سيياده، آغازین، یاسييتهالل

شيييناسيييد تا مخاام هنگام خواندن آن لذت ازپنهان آن را ب یایاز زوا یعرفه بکاود و بخشييي

در  هاکیر تکناز دیگ شتر یتکرار ب کیاست که تکن  نیا، علت انتخاب این موضوع . ردبب یشتر یب

نو در  یکیاست که مانند تکن  یقدیم یکتکنی نیز و شده  گرهجلو، میقد اتیادب این دعا به عنوان

صر به گون    شتر آثار ادیبان معا س بنابراین . رودیکار مه مختلف ب هایهبی  توانیه مک دیبه نظر ر

 هیبا تک یلیتحل يييي یفیتوص ةپژوهش به شیو نیا. عرفه اجرا کرد یمتنوع را در دعا کیتکناین 

شده و تالش کرده تا  یمتندرونکاوش بر  س  هایهنمون انجام   را کیکه هدف این تکن تریممنا

کرار در تکنیک ت یبایز یریکارگبه. مورد توجه قرار دهد، دارد یشتر یکاربرد ب ای کرده ترنروش 

که يييييي را  یادب دیجد هایکیتکن توانیکه م ایهسيياخته به گون رپذیفرا انعطا تنم، دعا نیا

 یجا میقد اتیادب ةچه دعاها خود در زمرگر؛ کرد ادهیدر آن پ يييي است  دیجد اتیمشخصه ادب  

 .دارند

 

 .عرفه یدعا ؛تکرار هایهگون ؛تکنیک تکرار ؛نشانه: هاليدواژهک
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