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Abstract:
Sahifeh Sajjadiyeh is one of the most valuable religious texts in which its literary features of
the subject attract attention. Repetition is one of the stylistic phenomena that are remarkably
significant in this noble book, especially in the prayer of Arafeh. It is evident in consonants,
vowels, words, sentences and phrases. Repetition in the prayer of Arafeh gives this noble
prayer a beautiful music, tailored to the discourse of the text.
In this research, which has been developed using an analytical method, ‘repetition’ in Arafeh
(knowledge) prayer (No. 47) from Sahifeh Sajjadiyeh has been analyzed. One of the results
obtained from this research is that Imam Sajjad (p.b.u.h) did not use the repetition randomly,
but He used it as an intonation, pause between notes (Iqaa), and a musical element
consciously, in order to express the meaning of the word with giving an intonation to the text
and to penetrate it into the soul and the spirit of the audience. It should be noted that there is a
close relationship between the two levels of phonetic and implicational in this prayer.
Keywords: Imam Sajjad (p.b.u.h), Arafa Prayer, Internal Music, Repetition.
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امللخّص
إن الصحيفة السجادية من النصوص الدينية القي مة اليت قد حتلّت مبيزات أدبية وأسلوبية جديرة باالهتمام .من الظواهر األسلوبية املهمة اليت
جتلّت بشكل الفت للنظر يف هذا الكتاب الشريف وخاصّة يف دعاء العرفة هو التكرار الذي متثّل يف الصوائت والصوامت والكلمات
واجلمالت والعبارات املختلفة مما منح هذا الدعاء الشريف لوناً إيقاعياً رائعاً متالئماً مع متطلّبات سياق النصّ .نظراً لفاعليّة تكرار العناصر
البنّاءة للجملة من الناحية الداللية ،فيسعى هذا البحث من خالل املنهج الوصفي ـ التحليلي أن يسلّط الضوء على التكرار بوصفه من أهم
العناصر اإليقاعية وآثارها الداللية يف الدعاء املدروس .وقد تبيّن من هذا البحث أنّ اإلمام السجاد  مل يستخدم التكرار يف الدعاء
عشوائياً ،بل استخدمه كعنصر إيقاعي مهمّ بشكل واعٍ لرتسيخ املعنى والتأثري يف النفوس وإثارة املشاعر واألفكار ،مما يدلّ كلّ الداللة على
أنّه توجد هناك عالقة وطيدة بني املستويني الصوتي والداللي .قد حقق التكرار أغراضاً بالغية كثرية كتأكيد املعنى أو الرتغيب فيه أو التلذذ
واالستغذاب للمكرر و غري ذلك من املعاني.
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إنّ دراسة املستوى اإليقاعي من اخلطوات املهمّة يف الدراسات األسلوبية ،وهلا أهمية كبرية يف فهم طبيعة النصوص األدبية
املختلفة ومجاليتها والكشف عن العواطف واألحاسيس النفسية اليت تكمن فيها؛ ومرجع ذلك ،أنّ «األصوات وتوافقاتها ،وألعاب
النغم ،واإليقاع ،والكثافة الصوتية ،واالستمرار ،والتكرار ،والفواصل الصامتة ،ودراسة احلروف ،ورمزيّتها وتكويناتها املوسيقية من نرب وتنغيم

وإيقاع،كلّ ذلك يتضمّن طاقة تعبريية كبرية» (فضل 1968 ،م ،ص  ،)646ويوثّر كلّ التأثري يف مجالية النص .واإليقاع يف اللفظ مشتقة
من اليونانية مبعنى اجلريان والتدفّق ،وهو صفة مشرتكة بني الفنون ،غري أنه يتجلّى بشكل واضح يف املوسيقى والشعر والنثر .أما
اإليقاع يف االصطالح األدبي ،فهو حركة النغم الصادر عن تأليف الكالم املنثور أو املنظوم والناتج عن تناغم أصوات احلروف يف
كلمة واحدة ،وعن نسق تزاوج الكلمات فيما بينها ،وعن انتظام ذلك كلّه (يعقوب وعاصي 1987 ،م ،ج  ،1ص  .)176واحلقيقة
اليت ال مراء فيها ،أنّ اإليقاع هو الذي يضفي على النصّ صبغة فنية وجيذب املتلقي إليه ،ألنّ النفس مولعة باإليقاع الذي يتسرّب
إىل أعماق النفوس وجيذب القلوب وتستسغيه األذهان وتستلذّه األمساع .وهذا كلّه إن دلّ على شيء فإمنا يدلّ على أنّ يف اإليقاع
يكمن بعدٌ عاطفيٌّ عميق.
والواقع أنّ اإليقاع ال يقتصر على الشعر ،وإمنا يتجاوزه إىل النثر .ويرى كمال أبو ديب أنّ اإليقاع موجود يف النثر أيضاً ،فهو
يقوم على إيقاع الفقرات والسطور ،ألنّه يستند إىل فصل ووصل ينشئه البعد الداللي املتعلق بامتداد النفس والضغط الناتج عن
متوّجات التجربة والقراءة واحلركة الداخلية للهجة الشعرية ( 1981م ،ص  .)111وبإمكاننا أن نتطرّق إىل اإليقاع يف النثر على
مستويني :اإليقاع اخلارجي واإليقاع الداخلي .فاإليقاع اخلارجي يتمثّل يف إيقاعات األسجاع والفواصل؛ وأما اإليقاع الداخلي
فيتمثّل يف االنسجام الصوتي الناجم عن أصوات احلروف والكلمات والعبارات .ويقوم اإليقاع الداخلي على ميزات عديدة،
منها :تناغم األلفاظ مع بعضها ،اختيار األلفاظ املناسبة ،تناسب األساليب املستخدمة واالنسجام مع اجلوّ الذي استعملت فيها.
فكلّ هذه امليزات يتضافر مع التكرار بوصفه أهمّ عنصر إيقاعي ،يف تشكيل البناء الصوتي للكالم (وهبة واملهندس1984 ،م ،ص
.)118

ومن النصوص املنثورة اليت ظهرت فيها مالمح اإليقاع الداخلي بشكل عام والتكرار على وجه اخلصوص هي الصحيفة
السجادية  ،فهو نصّ ديين مشحون باأللوان والطوابع البالغية الكثرية اليت أكثر منها اإلمام لتحريك األفكار وإثارة املشاعر
وترسيخ املعنى يف أذهان املخاطبني ،حتى ال نكاد نعثر على دعاء خيلو من اإليقاع وسائر امليزات البالغية .لذلك نسعى يف هذه
الدراسة أن نلقي الضوء من خالل املنهج الوصفي ـ التحليلي على مجالية التكرار يف هذا الدعاء الشريف وحناول اإلجابة عن
السوالني التاليني:
ـ ما هي أهم السمات البارزة ألسلوب التكرار يف دعاء العرفة؟
ـ ما هي األغراض الكامنة وراء أسلوب التكرار يف هذا الدعاء الشريف؟
1ـ خلفية البحث
لقد اعتنى الباحثون من قديم الزمن بظاهرة التكرار وتأثريه اجلمالي والفين يف القرآن الكريم والنصوص الشعرية املختلفة ،ميكن
أن نشري إىل ما يلي :مقالة "القيمة املوسيقية للتكرار يف شعر صاحب بن عبّاد" اليت قام بتأليفها فرحان علي القضاة وأصدرتها جملة
اللغة العربية األردنية .ومقالة "التكرار يف حديث النبوي الشريف" اليت كتبها أميمة بدر الدين وأصدرتها جملة جامعة دمشق سنة
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 0202للميالد .ومقالة "مجالية التكرار لدی املتنيب" ،لسندس كرد آبادي ،واليت طبعت يف جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية
وآدابها سنة  0831للهجرة الشمسية .ورسالة "أساليب التكرار يف ديوان سرحان يشرب القهوة يف الكافيترييا" حملمود درويش لنيل
درجة املاجستري يف جامعة احلاج خلضر باتنة يف اجلمهورية اجلزائرية.
وهناك أيضاً دراسات عديدة حول املوسيقى يف الصحيفة السجادية ،منها :مقالة "دراسة املوسيقى الداخلية يف الصحيفة
السجادية " كتبها حسن خلف وأصدرتها جملة حبوث يف اللغة العربية وآدابها سنة  0181للهجرة .و"حتليل آوایی در صحيفه
سجاديه با تأكيد بر دعای استعاذه" (= التحليل الصوتي يف الصحيفة السجادية تركيزاً على دعاء االستعاذة) آلفرين زارع ،طبعتها
جملة پژوهشهای قرآنى و حديث (= جملة الدراسات القرآنية واحلديثية) سنة  0810للهجرة الشمسية .ومقالة "أسلوب التكرار
ومثرياته الداللية يف الصحيفة السجادية" كتبها رسول بالوي وطبعتها جملة آداب الكوفة سنة  1437للهجرة.
لقد عكف ـ كما نرى ـ كثري من الباحثني على دراسة الصحيفة السجادية كلياً من النواحي املختلفة وتناولوا اجلوانب البالغية
والبيانية فيها ،غري أنّهم مل يهتمّوا باإليقاع يف دعاء العرفة ومل يكشفوا اللثام عن مجاليات التكرار يف هذا الدعاء الشريف .من
هذا املنطلق ،نسعى يف هذه الدراسة املتواضعة ،إىل دراسة مجالية التكرار فيه قدر املستطاع.
3ـ دعاء العرفة
إنّ الصحيفة السجادية من كتب األدعية اليت حتمل يف طيّاتها املضامني الراقية واملعاني الرفيعة اجتماعياً وسياسياً ودينياً أخالقياً
حتى مسّي بــ"زبور آل حممد" و "إجنيل أهل البيت"« .فإنّ الصحيفة السجادية ليست أدعية وكفى ،بل هي مدرسة املبدء والعقيدة والصرب
والتضحية والتسامح والرمحة والثورة على الش ّر والفساد بشتّى ألوانه وأشكاله» (مغنية ،بال تا ،ص  43ـ .)41
تتميّز الصحيفة السجادية مبيزات أسلوبية مهمة تودي دوراً بارزاً يف إفادة املعنى املقصود ،منها اإليقاع« ،فهو العنصر الثاني يف
صياغة الدعاء يف الصحيفة ،بصفته أنّ الدعاء يقرتن بعنصر التالوة وليس القراءة الصامتة؛ وحينئذ فإن التالوة تتطلب إيقاعاً يتناسب مع وحداته
الصوتية اليت تنتظم يف فواصل أو حروف متجانسة ،مضافاً إىل اإليقاع الداخلي؛ لذلك ال نكاد جند دعاء يتخلّى عن عنصر اإليقاع ،خباصة الفواصل
املقفّاة؛ ألنّ القرار املقفّى جيسّد بروزًا إيقاعياً أش ّد من اإليقاع الذي حيقّقه التجانس بني احلروف» (البستاني1413 ،هـ.ق ،ص .)370 - 371

و من األدعية املعروفة اليت قد حظيت بأهمية كبرية يف الصحيفة السجادية هو الدعاء السابع واألربعون املسمّى بدعاء العرفة.
فهذا الدعاء يعترب أطول أدعية الصحيفة السجادية وأشهر أدعية قيلت يف يوم العرفة بعد دعاء اإلمام احلسني .ميثّل نصّ دعاء
العرفة نصّاً مفتوحاً على املعاني الرفيعة واملضامني السامية ،ومنها املسائل التوحيدية والصالة على النيب

وأهل البيت

 و التضرعّ إىل اهلل سبحانه وتعاىل والشكر إلحسانه والتوبة إىل اهلل واإلنابة إليه وما شاكل ذلك.
4ـ التكرار لفظاً واصطالحاً
إنّ التكرار لفظاً مبعنى الرجوع ،يقال :كرّه وكرّ بنفسه  ...والكرّ مصدر فعل "كرّ عليه يكرُّ (ابن منظور 1414 ،هـ.ق ،ج  ،6ص
 .)136فهو يف االصطالح البالغي ،عبارة عن «تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرّة يف سياق واحد لنكتة» (ابن معصوم املدني0193 ،م،
ص  .)81وقيل أيضاً« :التكرار اإلتيان بعناصر متماثلة يف مواضيع خمتلفة من العمل الفين؛ والتكرار هو أساس اإليقاع جبميع صوره ،فنجده يف
املوسيقى بطبيعة احلال،كما جنده أساساً لنظرية القافية يف الشعر» (وهبة واملهندس0131 ،م ،ص  003ـ  .)001وترى نازك املالئكة «أ ّن
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التكرار يف حقيقته إحلاح على جهة هامّة يف العبارة يعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها  . ...فالتكرار يسلّط الضوء على نقطة حساسة يف
العبارة ويكشف عن اهت مام املتكلم بها ،وبهذا املعنى ذو داللة نفسية قيمة تفيد الناقد األدبي الذي يدرس األثر وحيلل نفسية كتابه» (1966م،
ص .)141

ومن املالحظ أنّ التكرار ال خيتص باملوسيقى والشعر فحسب ،فإمنا يدخل يف مجيع الفنون .لذلك قال عناني يف هذا اجملال:
«يعترب التكرار وسيلة أساسية من وسائل الصنعة الفنية ،فبحور الشعر والنرب واإليقاع يف النظم وسائل تكرارية وقد امتدّ استعمال املصطلح إىل

علوم اللغة أخرياً» (0119م ،ص  .)10والسيوطي

قد ربط التكرار مبحاسن الفصاح ،حيث يقول« :هو أبلغ من التؤكيد وهو من

حماسن الفصاحة» (0133م ،ص .)011

مهما ي كن من أمر ،فظاهرة التكرار يف جمال األدب من الظواهر األسلوبية البالغية املهمة اليت تسرتعي انتباه السامعني ،بذلك قد
أعارها البالغيون واألسلوبيون عناية فائقة وحاولوا أن يكشفوا الستار عن مجالياتها يف النصوص املنظومة واملنثورة املختلفة.
وللتكرار فوائد كثرية ،منها تقوية أدبية الكالم واملبالغة يف املدح والذمّ والتأثري يف نفوس املخاطبني والتأكيد؛ وإن كان التكرار أعمّ
من التأكيد وأوسع داللة منه ،ألنّ التأكيد ال يتجاوز عن معناه األول ،هذا بينما أن التكرار يوسّس معنى جديداً فهو أبلغ من
التأكيد (زركشي ،بال تا ،ج  ،8ص )00؛ غري أن ال ينحصر دور التكرار يف وظيفته التأكيدية بل يتعدّاها إىل وظيفة إيقاعية مهمة،
هلا دور فعال يف خلق البناء الصوتي للنص وإضفاء لوناً مجيالً عليه ،حيت قيل :إن التكرار «أقوى وسائل اإلحياء وأقرب إىل الدالالت

اللغوية النفسية يف سيولة أنغامها» (احلمداني 1989 ،م ،ص  .)146فبما أن التكرار يلعب دوراً مهماً يف التوكيد واإليقاع للكالم
فيحمل يف ثناياه دالالت نفسية و انفعالية كثرية ال تُحصى وال تُعدّ.
6ـ جتلّيات التكرار يف دعاء العرفة
من األدعية اليت قد جتلّت فيها ظاهرة التكرار وفوائدها بشكل جليّ هو دعاء العرفة ،بذلك سعينا أن نتناول املوسيقى الداخلية
الناجتة عن التكرار يف هذا الدعاء الشريف على مستويني :األول تكرار األصوات ،قصرية كانت أم ممدودة؛ والثاني تكرار
األلفاظ والعبارات ،لنكشف عن بعض جوانبها اإليقاعية ودالالتها الداللية العميقة.
6ـ1ـ تكرار الصوائت
6ـ1ـ1ـ الصوائت القصرية
تسمى األصوات القصرية باحلركات أيضاً .فـ«احلركات وحدات صوتية هلا وظيفة معينة يف الرتكيب الصوتي وتعد جزءًا منه» (عكاشة،
 0222م ،ص  .)81فقد أشار ابن جين يف كتابه صناعة اإلعراب إىل هذه األصوات« :اعلم أنّ احلركات أبعاض حلروف املدّ واللني وهي
األلف والواو والياء .فكما أنّ هذه احلروف الثالثة فذلك احلركات الثالث وهي الفتحة والكسرة والضمة والفتحة بعض األلف والكسرة بعض الياء و
الضمة بعض الواو» (0132م ،ص .)03

إنّ احلركات القصرية التقلّ أهميةً عن احلركات الطويلة يف دالالت األلفاظ ومتييز الكلمات ،بل تضفي على اجلملة خفّة

وسهولة الفتة للنظر .فقد قال اخلليل الفراهيدي

يف أهمية احلركات« :إنّ احلرف يف أصله ساكن وإنّ احلركات ،زوائد تلحق احلروف

لتيّسر النطق والكالم» (سيبويه 1983 ،م ،ج  ،0ص .)802
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مهما يكن من أمر ،فتحمل احلركات أو األصوات القصرية طاقة إيقاعية رائعة للكالم .زد على ذلك ،أنه توجد هناك صلة
وثيقة بني احلركات ودالالت الكالم ،فتتعاضد احلركات للداللة على املعنى املراد وتقويته .فقد ميّز احملدثون بني احلركات القصرية
من حيث جمری أصواتها ،فسمّوا الفتحة باحلركة املفتوحة املتّسعة ،والضمّة والكسرة باحلركتني املغلقتني الضيّقتني (أنيس0190 ،

م ،ص  .)10ومن املقاطع اليت تظهر فيها األصوات القصرية بشكل جليّ وتوثّر تاثرياً بالغاً يف إفادة املعنى املراد ،ميكن أن نشري إىل
ما يلي:
ت فَكا َن حَتْم ًا مَا َأرَدْتَ ()252
ـ َأنْتَ الَّذي أَ َردْ َ

تكون الفتحة أوسع وأخفّ من الضمة والكسرة (سيبويه 1983 ،م ،ص  .)091فوجود الفتحة وتواليها يف عبارة "أنت الذي"...
يدلّ على سهولة إجياد ما أراده اهلل وسرعتها،كما قال اهلل سبحانه وتعاىل :بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَ ْرضِ وَِإذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ

كُنْ فَيَكُونُ( البقرة  .)001 :0وهذا كناية عن عظمة اهلل وقدرته على أن يوجد شيئاً من ال شيء وعلى أن حيوّل شيئاً إىل شيء
آخر .مهما يكن من شيء ،فاإلتيان بالفتحات املتتالية يف العبارة يشري إىل سعة إرادة اهلل وقدرته؛ إضافة إىل ذلك ،أنّ تتابع حركة
الفتحة قد أحدث انسجاماً موسيقياً ونغمة مجيلة هلما وقع شديد يف اآلذان واألمساع.
ك بِ َأ ْن تُعاقِبَ ()272
ك بِأ ْن تَعْفُ َو َأوْلَى مِنْ َ
ـ أنَّ َ

كما أشرنا أنّ من مسات الفتحة هي اخلفّة والسهولة .فتواليها يف عبارةٍ مينح الكالم العذوبة والسهولة يف النطق والوضوح يف
السمع .بذلك اإلتيان بالفتحات املتتالية على حنو منتظم يف هذه العبارة يوحي باملعنى الذي أراده اإلمام  ،وهو سهولة العفو
عند اهلل سبحانه وتعاىل .فالعفو والغفران من صفات اهلل عزّ وجلّ ،كما قال عزّ وجلّ ... :وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ

يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ( نور  .)11: 14وقيمة العفو بأنّ صاحب العفو له مقدرة على العقوبة؛ ولكنه مبا أنّه حليم يغضّ
الطرف عن السيئة ويعفو املخطيء .فاإلمام  يطمح نظره إىل اهلل بهذه الصفة املتعالية فيه مقرّاً بأنّ العفو يسري عليه لذلك
استخدم حركة تالئم مضمون املقطع.
ث كُلِّ شَيْ ٍء ()252
ُل َمخْلُوقٍ وَوارِ َ
ُل َماْلُوه وَخَالِ َق ك ِّ
ب وَ ِإل َه ك ِّ
ض ذَا الْجَاللِ وَاإلِكْرا ِم رَبَّ األرْبَا ِ
ـ اللَّهُمَّ لَكَ اْلحَ ْم ُد َبدِي َع السَّمَواتِ وَاْلاَ ْر ِ

يناجي اإلمام  خالقه تبارك وتعاىل ويردّد أمساءه وصفاته املتعالية ليتلذّذ مبناجاة حمبوبه أكثر فأكثر ،ألنّه يعتقد أنه حني
يناجي اهلل جلّ جالله ،يلقي اهلل على قلبه اهلدوء وينزل عليه السكينة والطمأنينة .وال يفوتنا أنّ توالي الكسرات يف هذه العبارة قد
ساعد اإلمام  على إماطة اللثام عما أراد؛ إذ اإلتيان بالكسرات املتتالية يف العبارة قد منحها االخنفاض يف الصوت واهلدوء يف
النفس والسكينة يف القلب.
ك وََأهْ ِل
ك وَأهْ ِل طاعَتِكَ ،وَتَشْتَمِ ُل عَلى صَلَواتِ عِبادِ َك مِ ْن جِنِّكَ وَ ِإنْسِ َ
ك وََأنْبِيائِكَ وَرُسُلِ َ
ت مَالئِكَتِ َ
َل عَلى ُمحَمَّ ٍد وَآلِهِ ،صَلو ًة تَنْتَظِ ُم صَلَوا ِ
َب ص ِّ
ـ ر ِّ
ِإ َجابَتِك ()252

ُتدخل الصلوة ـ كما نعلم ـ السرور والبهجة يف قلب املومن وتوفّر له الطمأنينة والسكينة .فصلوة اإلمام  على حبيبه
احلقيقي وجدّه النيبّ األكرم حممّد املصطفى

قد مأل قلبه املبارك هدوءاً ال يوصف .ومبا أنّ الكسرة متنح الكلمة اهلدوء

والسكينة عادةً .فتوالي الكسرات يف هذه العبارة قد لعب دوراً مهماً يف إجياد هذا الشعور.
ال بِتَكَبُّرِ الْمُتَكَبِّرينَ ،وال
س َألْتُكَ مَسْ َألَةَ احلَقريِ الذَّليلِ البَائِسِ الفَقريِ اخلا ِئفِ املُسْتَجريِ ،وَمَعَ ذلِكَ خيِفَةً وَ َتضَرُّعاً وَتَعَوُّذاً وتَلَوُّذاً ،ال مُسْتَطي ً
ـ َ
ني ()222
ني َأقَلُّ األَقَلّنيَ ،وََأذَلُّ األَذَلِّ َ
ال بِشَفا َع ِة الشَّافِع َ
مُتَعالِياً بِداَّل ِة الْمُطيعنيَ ،وَال مُسْتَطي ً
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نظراً إىل أنّ اإلنسان يشعر باخلشوع واخلضوع يف حمضر اهلل سبحانه وتعاىل ،فاإلمام  يدعو اهلل يف هذه العبارة بالتواضع
واخلشية ويعرتف بفقره إليه واستكانته له .فتوالي الكسرات يف عبارة «ا ْلحَقريِ الذَّليلِ البائِسِ الفَقريِ اخلائِفِ املُ ْستَجريِ» قد ساعد
اإلمام  على تبيني ما يدور يف خاطره ،ألنّ الكسرة تتناسب مع االخنفاض .زد على ذلك ،أنّ اإلمام  قد استمدّ من
الفتحات املتوالية ليدلّ على أنّ التواضع هلل واالستعاذة به وطلب املسألة منه يسري عليه ،ألنّ من مسات الفتحة ـ كما تقدّم ذكره ـ
هي اخلفّة والسهولة مما يساعد اإلنسان على الشعور باالرتياح واخلفّة.
ع وَال تُماكَر ()252
ط وَال تُنَازَعُ وَال تُجَارَى وَال تُمَارَى َوال ُتخَادَ ُ
َس وَال تُجَسُّ وَال تُمَسُّ ،وَال تُكادُ وَال تُمَا ُ
ـ سُ ْبحَانَكَ! ال ُتح ُّ

تكون الضمّة أثقل من الكسرة والفتحة .فالنطق بها حيتاج إىل جهد عضلي أكثر من هاتني احلركتني؛ ومرجع ذلك أن الضمة
ال تنطق إال بانضمام الشفتني الذي ال حتتاج الكسرة والفتحة إليه حني النطق بهما .فالضمة مبا فيها من ثقل املخرج يف أغلب
مواضعها تدلّ على التمكن يف الكلمة اليت تصاحبها (عمايرة1987 ،م ،ص  .)66مهما يكن من شيء ،فتوالي الضمّات يف هذه
العبارة يلمح إىل معنى يكمن يف األلفاظ ،وهو أنّ اإلنسان ليس مبقدرته أن يدرك اهلل جلّ جالله جبوارحه أو أن ينازعه أو أن
خيدعه أو أن ميكره ،فهو يطابق كلّ املطابقة بقول اهلل تعاىل :وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ( آل عمران .)64 :3

6ـ1ـ1ـ تكرار الصوائت الطويلة أو احلروف املمدودة
ظاهرة املدّ كغريها من الظواهر ال ختلو من اجلماليات الفنية والدالالت املعنوية .واجلانب الوظيفيّ ألصوات املدّ يرتبط بالطبيعة
الصوتية اليت تتصف بها هذه األصوات .فقد الحظ الدارسون أنّ أكثر األصوات تأثرياً من اجلانب اإليقاعي هي حروف املد اليت
حتتشد بإيقاعات رائعة هائلة؛ إذ إن هذه احلروف متهّد اجملال لتنوع النغمة املوسيقية لكلمة واحدة أو مجلة واحدة لسعة إمكانياتها
الصوتية ومرونتها (املبارك 1981 ،م ،ص .)166
ض َيةً ال
َمدِ وَآِلهِ ،صَلوةً زا ِك َيةً ال تَكُونُ صَلوةٌ أزكى مِنْها وَصَلِّ عََل ْيهِ صَلوةً نا ِم َيةً ال تَكُونُ صَلوةٌ َانْمَى مِنْها ،وَصَلِّ عََل ْيهِ صَلوةً را ِ
ـ رَبِّ صَلِّ عَلى ُمح َّ
تَكُو ُن صَلوٌة فَ ْوقَها ()257

إنّ حروف املد لسعة خمارجها تضاعف أشواق النفس وأفراحها وأتراحها (عصام0110 ،م ،ص  ،)3وتسهم يف توصيل
املعنى وتوكيده بسبب طوهلا وامتدادها يف النطق وتشكل مجاالً إيقاعياً يوثّر يف النفوس .فقد استمتع اإلمام  بهذه امليزة
حلروف املدّ فاستخدم األلف املمدودة يف كلمات "الصالة ،وزاكية ،ونامية ،وراضية" لتقوية معنى الصالة والداللة على كثرتها
وطوهلا.
َب صَلِّ عََليْ ِه وَعََليْهِ ْم صَلوةً ال أ َم َد يف َأوَّلِها ،وَال غا َيةَ لِأ َمدِها ،وَال نِها َيةَ لِآخِرِها ()222
ـ ر ِّ

يعدّ حرف األلف أخفّ الصوائت املمدودة وأعذبها يف النطق وطول النفس عند أدائها ،فإضافة إىل أن يفيد التأكيد
واإليضاح ،يعطي املخاطب فرصة عظيمة لالستماع والتأمل .فقد استخدم اإلمام  هذا احلرف املمدود بشكل واعٍ ليشري إىل
امتداد الصلوة على النيب

وآله  .مضافاً إىل ذلك ،أنّ تكثيف حرف املد اليت اقتضاها ضمري "ها" العائدة إىل الصلوة

أعطى النصّ إيقاعاً وانسجاماً.
ـ اَللَّهُمَّ وَصَلِّ عَلى أوْلِيائِهِمُ املُعْتَرِفنيَ بِمَقامِهِمْ ،املُتَّبِعنيَ مَنْ َهجَهُمْ املُقْتَفنيَ آثا َرهُمْ ،املُسْتَمْسِكنيَ بِعُرْوَتِهِمْ ،املُتَمَسِّكنيَ بِوِاليَتِهِمْ ،املُؤْتَمّنيَ
بإمَامَتِهِمْ ،املُسَلِّمنيَ ألمْ ِرهِمْ ،املُجْتَهِدينَ يف طاعَتِهِمْ ،املُنْتَظِرينَ أيّامَهُمْ ،املادِّينَ إَليْهِمْ أ ْعيُنَهُمْ ،الصَّلَواتِ املُبارَكاتِ الزّاكِياتِ النّامِياتِ الْغادِياتِ
الرَّائِحاتِ ،وَسَلِّ ْم عََليْهِمْ وَعَلى َأرْواحِهِمْ ()222
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تدلّ الياء على الكثرة والطول وصوت النون مبا فيه من مسات جتعله أطول األصوات بعد حروف اللني .حرف الياء يف كلمات
"الْمُ ْعَترِفنيَ والْمَُّتبِعنيَ والْمُ ْقتَفنيَ وَالْمُ ْستَمْسِكنيَ وَالْ ُمتَمَسِّكنيَ و "...يدل على كثرة االعرتاف وعلى من يتابعون منهج األولياء والياء
جيسم سعتها أي سعة االعرتاف واملتابعة واالقتفاء واالستمساك.
ب َتحَمَّلْ ُتهُ ()225؛ ها اَنَاذا َبيْنَ
ال خاضِع ًا خاشِع ًا خائِفاً مُعْتَرِف ًا بِعَظي ٍم مِنَ الذُّنُو ِ
ك صاغِراً ذَلي ً
ـ َي َديْ َ

التوالي لصوت األلف املدي "ها ،وأنا ،وذا ،وصاغرا ،وخائف" يعطي النص انسجاماً نغمياً تاماً وجيعله جمانساً لألحاسيس
وجمسداً لألفكار وتوظيف األلف املدي زاد قوة الداللة وتالحم اللفظ واملعنى ،ألنّ ما يف األلف من الطول واالتساع يوحي
بالتحسر وبالتالي حيس القاريء نوعاً من اهلدوء .واإلمام  يف مقام االعرتاف ،فتوظيف األلف املدي يوحي هذا املعنى
املقصود.
6ـ1ـ تكرار احلروف
احلرف أصغر وحدة لغوية غري قابلة للتحليل؛ لذلك هي تعدّ اللبنة األوىل من اللبنات اليت تشكل كلّ لغة وتبنى منها الكلمات
والعبارات .فإنّ تكرار احلروف يكون مبعنى تكرار حرف معني بعينه يف الكالم ألغراض إيقاعية وبالغية .وهو وإن كان أبسط أنواع
التكرار ،إال أنه يشكّل إيقاعاً صوتياً مميّزاً حيمل يف تضاعيفه قيمة داللية مهمة ويلعب دوراً مهماً يف لفت انتباه القاريء إىل النص.
ومن العبارات اليت ظهر فيها تكرار احلروف بوضوح ،ميكن أن نشري إىل ما يلي:
ك
ـ لَكَ اْلحَ ْمدُ حَمْداً يَدُومُ ِبدَوامِكَ وَلَكَ اْلحَ ْمدُ حَمْداً خالِداً بِنِعْمَتِكَ ،وَلَكَ اْلحَ ْمدُ حَمْداً يُوازي صُنْعَكَ وَلَكَ اْلحَ ْمدُ حَمْداً يَزيدُ عَلى رِضاكَ وَلَ َ
ب ِبهِ اِالَّ اَِليْكَ ()255
ِال لك وَال يُتَقَرَّ ُ
اْلحَمْ ُد حَمْدًا مَ َع حَ ْم ِد كُلِّ حا ِمدٍ وشُكْراً يَ ْقصُ ُر عَ ْنهُ شُكْ ُر كُلِّ شاكِرٍ حَمْدًا ال يَنْبَغي ا َّ

إنّ حرف احلاء حرف حلقي مهموس احتكاكي (أنيس 0190 ،م ،ص  ،)19مفخم عالي النربة ينبع من صميم القلب ويوحي
باهلدوء والطمأنينة ومينح العبارة نوعاً من املوسيقى العذبة؛ ألنّ هذا احلرف يكون أغنى األصوات عاطفةً وأكثرها حرارةً وأقدرها
على التعبري عن خلجات القلب ورعشاته ،ليتحول مثل هذا الصوت مع البحّة احلائية يف طبقاته العليا إىل ذوب من األحاسيس
واملشاعر (عباس1998 ،م ،ص  ،)178لذلك يناسب مقام محد اهلل سبحانه وتعاىل .بناء على هذا ،أنّ اإلمام  استعان حبرف
احلاء وتكراره بشكل متوالٍ للكشف عن مراده وهو محد خالقه تعاىل من صميم قلبه.
ـ َوأوْ ِجدْني بَ ْردَ عَفْوِكَ ،وَحَالوَ َة رَحْمَتِكَ وَرَوْحِ َك وَرَيْحانِ َك وَج ََّن ِة نَعيمِكَ ()277

لقد تك ّرر حرف احلاء وهو من احلروف املهموسة يف هذه العبارة أربع مرّات .فتولّدت منه موسيقى عذبة رقيقة تناسب مضمون
الكالم ،فحرف احلاء باحتكاكه وهمسه يف قول اإلمام  صوّر لنا مشهد النعيم والرّخاء والرمحة واحلالوة اليت يسأهلا املومن
من اهلل تعاىل.
َردُ ()252
الل ُه ال إلهَ اِالّ أنْتَ األ َح ُد الْمُتَوَحِّ ُد الْفَرْ ُد الْمُتَف ِّ
ـ أنْتَ َّ

إنّ حرف الدال من احلروف اجملهورة واالنفجارية (أنيس1961 ،م ،ص  ،)61اليت ال توحي إال باألحاسيس اللمسية وخباصة ما
يدلّ على القساوة والصالبة (عباس1998 ،م ،ص  ،)66بذلك تتولّد عنه موسيقى صاخبة ،خاصّة حني يصحب السكون فيزداد
جهرة ووضوحاً .يف هذا املقطع ،يعرتف اإلمام  بوحدانية اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا يتطلّب صوتاً جلياً ورصيناً ،لذلك
استفاد اإلمام  من هذا احلرف إلفادة معناه.
ع وَال تُماكَر ()252
ط وَال تُنازَعُ وَال تُجارى وَال تُمارى َوال تُخادَ ُ
َس وَال تُجَسُّ وَال تُمَسُّ ،وَال تُكادُ وَال تُما ُ
ـ سُبْحانَكَ! ال ُتح ُّ
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إنّ السني من احلروف الصفريية ،لذلك يوحي بالتيقظ وااللتفات ويُحدث تكراره أشدّ وقعاً وأقوى أثراً يف السامع ويثري
انتباهه .ألنّ يف تكرار حرف السني جرس صاخب يودّي إىل مهمة اإلعالن والتأكيد على احلقيقة ويفيد العناية باألمر .فاإلمام 
يف هذه العبارة يوكد على أنّ أحداً ال يستطيع أن يتنازع مع اهلل أو أن خيدعه ،وكذلك أنّ اإلنسان ال يتمكّن من إدراك اهلل جبوارحه
فهي عاجزة عن إدراك هذه األمور ،فتوظيف السني وتكراره قد ساعده على بيان هذا املعنى.
ِّح َة وَالسَّ َعةَ وَالطُّ َماْني َن َة وَالعاِف َيةَ ()222
ـ وَاجْمَ ْع ِل َي الْغِنَى وَالعَفافَ وَالدَّ َعةَ وَاملُعافَا َة وَالص َّ

نظراً ألنّ حرف الفاء من احلروف املهموسة املرقّقة (أنيس0190 ،م ،ص  ،)13فاستمتع اإلمام  به يف كالمه هذا ،ليُدخل
السامع يف جوّ مليء بالشعور بالعفاف واهلدوء والسالمة .ومما زاد يف مجالية موسيقى هذه العبارة أنّ اإلمام  استعان أيضاً
حبرف العني ،وهو من احلروف احللقية اجملهورة البطيئة يف النطق ،واليت قد أضفت على العبارة القوة والرصانة.
ك َفيُعارِضَكَ ()252
ك َفيُكاثِرَكَ وَال نِدَّ لَ َ
ك فَيُعا ِندَكَ وَال ِعدْلَ لَ َ
ِد مَعَ َ
ـ َأنْتَ الَّذي ال ض َّ

إنّ حرف الكاف وإن كان من احلروف املهموسة اخلفيفة إال أنّ الشدة واالنفجار من صفاته البارزة ،خاصّة حني يتكرر يف
عبارةٍ ما ،فيمنحها طابعاً تأكيدياً خاصاً (بلقاسم ،بال ،ص  .)01فاإلمام  قد استمتع حبرف الكاف يف هذه العبارة بشكل واعٍ
ليعطي الكالم قوة وشدة وجيلب انتباه املتلقي إىل عظمة اهلل سبحانه وتعاىل وأنّه ال ندّ له و ال نظري.
اللهُ ال إلهَ إالّ أنْتَ الرَّحْمنُ الرَّحِيمُ العَليمُ احلَكيمُ الكَريمُ األكْرَمُ ،الدَّائِمُ األدْوَمُ
اللهُ ال ِإلهَ اِالّ َأنْتَ الكَريمُ املُتَكَرِّمُ ـ العَظيِمُ املُتَعَظِّمُ ،أنْتَ َّ
ـ َأنْتَ َّ
()252

فحرف امليم يعدّ من األصوات اجملهورة املتوسطة الشدة والرخاوة اليت توحي بالليونة واملرونة (عباس 1998 ،م ،ص  ،)71اليت
تفيد التنبيه والتدبّر وحتمل شيئاً من اإلطالة مبا فيه من الغنّة .ولكن إذا تك ّرر حرف امليم على حنو منتظم يف عبارةٍ ما ،مينحها وقعاً
موسيقياً داخلياً ورنيناً مدوّياً .واملالحظ أن اإلمام  قد استخدم حرف امليم املسبوق بالياء املمدودة متعمّداً يف كلمات "كريم،
وعظيم ،وعليم ،وحكيم" ليوكّد على صفات اهلل تبارك وتعاىل.
ـ َوهَبْ لَنا رَأفَ َت ُه وَرَحْمَ َت ُه وَتَعَطُّ َفهُ وَ َتحَنُّ َنهُ ()222
ومن الواضح أن حرف اهلاء ضعيف املخرج .فأشبه خبفائه حروف اللني .وهذا أدی إىل قلة الوضوح يف السمع (الزيدي1006 ،

م ،ص ،)10وجعله سهل املخرج مما أعطى العبارة سهولة اجلريان كما تنطلق األذكار على اللسان ويعرب عن االرتياح والطمأنينة
يف أنفسهم وتوظيفها يف هذه العبارة يناسب املعنى املراد.
ت الرَّائِحاتِ ()222
ُم وَصَلِّ عَلى َأوْلِيائِهِمُ  ...الصَّلَواتِ املُبارَكاتِ الزَّاكِياتِ النَّامِياتِ الغَادِيا ِ
ـ َألَّله َّ
يسمّى تكرار صوتٍ أو أكثر يف الكلمات املتتالية جتانساً صوتياً يعترب من أهمّ مظاهر موسيقى الكالم (وهبة واملهندس 1984 ،م،

ص  .)88فقد استمتع اإلمام  بهذه الظاهرة يف الدعاء املدروس يف بعض مواضع وفقاً لسياق النصّ .فعلى سبيل املثال ،لقد
استمدّ  من خصائص احلروف الثالثة إلفادة ما أراد يف هذه العبارة .فحرف التاء من احلروف املهموسة االنفجارية الشديدة
توحي بإحساس ملسيّ مزيج من الطراوة والليونة والرقة (عباس 1998 ،م ،ص ،)64و يوقف املتلقي أمام العبارات املسبوقة وتنتج
من الوقوف عليها سكتة لطيفة .واأللف املمدودة أخفّ الصوائت وأعذبها يف النطق وطول النفس عند أدائها ،إضافة إىل إفادة
التوكيد ،يعطي املخاطب فرصةً للتدبّر والتأمل ،كما استمدّ اإلمام  من الكسرة اليت تساعد يف إلقاء اهلدوء والسكينة وتدعو
املتلقّي إىل التفكري.
الل ُه ال إلهَ اِالَّ أنْتَ ،الدّاني يف عُلُوِّهِ ،وَالْعالي يف دُنُّوِه ()252
ـ َأنْتَ َّ
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ومن املالحظ أنّ حريف العني والدال قد تكرّرا يف العبارة مما أضفى على الكالم التأثري والقوة؛ ومرجع ذلك أنّ العني من
احلروف احللقية اجملهورة اليت تتميّز بالغلظة والشدة والقوّة وأنّ الدال من األصوات االنفجارية اجملهورة اليت تزيد الوقع الصوتي
للكالم.
ب َتحَمَّلْتُهُ ()225
ال خَاضِع ًا خَاشِع ًا خَائِفاً مُعْتَرِف ًا بِعَظي ٍم مِنَ الذُّنُو ِ
ك صَاغِراً ذَليِ ً
ني َي َديْ َ
ـ َوهَا أنَاذا بَ َ

إنّ الوقوف على اجلانب الداللي لصوت اخلاء يكشف عن داللته على التالشي واهلالك ،مما قصده اإلمام  نفسه يف كالمه
إلظهار اخلضوع واخلشوع واالستكانة هلل تبارك وتعاىل.
6ـ3ـ تكرار الكلمات (التكرار املعجمي)
تعدّ ظاهرة تكرار الكلمات من أبسط أنواع التكرار وأكثرها شيوعاً بني أنواعه املختلفة (عاشور 1004 ،م ،ص  ،)60ويف الوقت
نفسه ،تعدّ من أهم الظواهر اليت تودي دوراً بارزاً يف إثراء اإليقاع الداخلي ألنّ «تناوب األلفاظ وإعادتها يف سياق التعبري يشكالن

نغم ًا موسيقياً يفيد تقوية الكالم وتقويم املعاني التفصيلية» (هالل 1980 ،م ،ص  .)139فتكرار الكلمة ال يكون اعتباطياً ملأل الفراغ،
وإنّما يكون لغاية داللية مهمة ،ألنّ املتكلم بتكرار بعض الكلمات يعيد صياغة بعض الصور من جهة ،ويكشف عن الداللة
اإلحيائية للنص من جهة أخری .باألحرى ،أنّ أيّ كلمة حتمل داللة خاصة بها حني تأتي يف داخل النص ،فحني تتكرّر جتذب
انتباه املتلقي إىل فهم النصّ أكثر فأكثر .ومن املالحظ ،أن الصحيفة السجادية مشحونة بالكلمات املكررة هلا شحنة إيقاعية
عظيمة ،منها ما يلي:
ـ اَللَّهُمَّ لَكَ احلَمْدُ َبدِيعَ السَّمَواتِ وَا َأل ْرضِ ،ذَا اجلَاللِ وَاإلكْرامِ ،رَبَّ األرْبابِ ،وَإلهَ كُلِّ َماْلُوهٍ ،وَخالِقَ كُلِّ َمخْلُوقٍ ،وَوَارِثَ كلّ شَيءٍ َليْسَ كَمِثِْل ِه
شي ٍء ُمحِيطٌَ ،وهُ َو عَلى كُلِّ شَيْ ٍء رَقيبٌ ()252
ب عَ ْنهُ عِلْمُ شَىْءٍ َوهُ َو بِكُلِّ َ
شَىْءٌ ،وَال يَعْزُ ُ

لقد تكررت كلمة "الشيء" يف هذه العبارة مخس مراتٍ لتوصيل املعنى املراد .فالشني حرف رخو يوحي بالتفشي واالنتشار
ويلفت انتباه القاريء إىل ما تتمحور على حموره اجلملة ،وهو الشمول .زد على ذلك ،أن تكرار كلمة "الشيء" قد أعطى العبارة
موسيقى صاخبة وإيقاعاً مجيالً.
ض َيةً
َمدٍ َوآِلهِ ،صَلوةً زا ِكيَةً ال تَكُونُ صَلوةٌ َأزْكى مِنْها ،وَصَلِّ عََل ْيهِ صَلوةً نا ِم َيةً ال تَكُونُ صَلوةٌ أنْمَى مِنْها ،وَصَلِّ عََل ْيهِ صَلوةً را ِ
ـ رَبِّ صَلِّ عَلى ُمح َّ
ال تَكُو ُن صَلو ٌة فَ ْوقَها )257( ...

ونظريه هذا ،تكرار لفظة "صلوة" مخسة عشر مرةً .ومما الفت للنظر أنّ اإلمام  مل يكتفِ بالصالة على النيب
يف هذا املقطع فحسب ،بل زيّنها بأوصاف جليلة صارت أكمل أنواع الصالة وأفضلها .فالصلوة على النيب
املناجاة مع اهلل تودّي إىل إجابة الدعاء كما قال رسول اهلل

وآله
وآله عند

«:صالتكم على إجابة لدعائكم وزكاة ألعمالكم» (جملسي ،بال تا ،ج

 ،64ص  .)91مضافاً إىل ذلك ،أنّ األصوات الصفريية املتمثّلة يف لفظة الصلوة تلفت انتباه القاريء إىل ضرورة الصلوة على النيب
وآله ،كما أن الصوت احلاصل من تكرار الصلوة حيثّ املتلقي على متابعة الدعاء واالستماع إليه.
لقد تكررت أيضاً لفظة "احلمد" مثاني عشرة مرةً يف هذا الدعاء .فتكرار حرف احلاء يف هذه الكلمة جيذب اآلذان ،ألنّ حرف
احلاء صوت حلقي ومهموس ينبع من صميم الفواد ويوحي باهلدوء واالرتياح .فبذلك تولدت عن تكراره موسيقى عذبة تالئم
معنى احلمد .ومن املالحظ أن تكرار "احلمد" قد أعطى الدعاء موسيقى خاصة ساعد اإلمام  على تبيني هدفه وهو إلقاء
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ضرورة التحميد هلل عزّوجلّ قبل الدعاء .فقال اإلمام السجاد  يف حديث إىل شيعته« :من قال احلمد هلل فقد أدی شكر كل نعمة هلل

عزّ وجلّ عليه» (املصدر نفسه ،ج ،018ص ،)12كما قال النيب

«:ال إله إلّا اهلل نصف امليزان واحلمد هلل متأل مأله» (املصدر نفسه ،ج

 ،011ص.)12
ـ سُبْحانَكَ! بَسَطْتَ بِاْل َخيْراتِ يَدَكَ ،وَعُرِفَتِ الْهِدايَةُ مِنْ عِ ْندِكَ ...،سُبْحانَكَ! َخضَعَ لَكَ مَنْ جَرى فى عِلْمِكَ ،وَخَشَعَ لِعَظَمَتِكَ ما دُونَ عَرْشِكَ...،
شدٌ ...،سُبْحانَكَ! قَوْلُكَ حُكْمٌ ...،سُبْحانَكَ! ال رادَّ لِمَشِيَّتِكَ ...
سُبْحانَكَ! ال ُتحَسُّ وَال تُجَسُّ وَال تُمَسُّ ...،سُبْحانَكَ! سَبيلُكَ َجدَدٌ ،وَأمْرُكَ رَ َ

سُبْحانَكَ! باهِرَ اآلياتِ. ... ،
يف هذه الفقرة من الدعاء ،قد تكرر عبارة "سبحانك" عشر مراتٍ لسببني :األول التذاذ املتكلم بذكر اسم حمبوبه احلقيقي،
وهو اهلل تبارك وتعاىل ،والثاني تفخيم امسه جلّ وجالله يف القلوب .والالفت للبيان أنّ حرف احلاء قد ساعد على إفادة املعنيني
اللذين أراده اإلمام  ،ألنّه صوت ينبع من صميم القلب .مضافاً إىل ذلك ،أنّ حرف السني يف هذه الكلمة املباركة أحدث
صفرياً عند النطق بها فأعطى الكلمة القوة والوضوح السمعي وجعلها مناسبة للنصح واإلعالن ،ناهيك أنّ حرف الكاف وهو من
األصوت االنفجارية الشديدة ،قد ضاعف تفخيم "سبحانك" ضعفنيِ.
6ـ4ـ تكرار العبارة أو اجلملة
وفيه يعمد الشاعر أو الكاتب عبارة معينة يكرّرها مستقلة يف تضاعيف النصّ ،وذلك بصورة ميهّد هلا فرصة أن تكون الزمة
للنص .فكما نعلم أن اجلملة تعتمد على عنصرين أساسيني ،هما االمتداد واالستمرار ،فحني تتكرر عبارةٌ يف النص الدعائي
بتكرار يستمتع املتلقي باإليقاع والزخرفة الصوتية الناجتة عن التكرار وبه يطرب السمع.
الل ُه ال إلهَ اِالّ أنْتَ
ـ أنتَ َّ

قد تكررت هذه العبارة يف دعاء العرفة عشر مرات ،لتوكّد على وحدانية اهلل وتنزيه ساحته من الشريك والند .وال خيفى أنّ
تكرار العبارة يف هذه املقاطع قد بعث نوعاً من التناغم الداخلي يف النص (بالوي1437 ،هـ.ق ،ص .)118
ـ لك احلمد محدًا

قد تكررت هذه العبارة مخسة مرات ،فأضفت على النصّ موسيقى مجيلة ليدلّ على إلقاء ضرورة محد اهلل تبارك وتعاىل
على كلّ حال.
ـ أنت الذي

حني نلقي نظرة عابرة على هذا الدعاء ،ننتبه إىل أن مجالً متتالية فيه قد بدأت بعبارة "أنت الذي" ،مما أعطى اجلمل موسيقى
متوازنة .ويبدو أن تكرار كلميت "أنت الذي" يف بداية بعض املقاطع أحدث نوعاً من اهلندسة اللفظية واملوسيقية العذبة اليت
تستلذّها األمساع .مضافاً إىل ذلك ،أن اإلمام  قد حرص على اإلتيان بهاتني الكلمتني ليدل على قربه من اهلل سبحانه وتعاىل
والذوبان فيه ،حتى لكأنّه ال يری يف الكائنات أحداً سوی اهلل (املصدر نفسه ،ص .)009
ـ أنا الذي

من األساليب اللغوية الالفتة للنظر يف دعاء العرفة هي كثرة استخدام ضمري املتكلم يف التعبري عن الذات .فتكررت مثالً عبارة
"أنا الذي" يف هذا الدعاء عشر مرات لغاية تعليمية مهمة ،وهي أن اإلمام  قد كرّر هذه العبارة تعمّداً ليعلّمنا كيف ندعو اهلل
وكيف نعرتف خبطايانا .يف الواقع ،حني نتعمّق يف نصّ الدعاء نفطن إىل أنّ ضمري املتكلم وحده معنى ضمري املتكلم مع الغري.
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6ـ6ـ التكرار االشتقاقي
يعتمد هذا التكرار على جذر ما يتكرر من األلفاظ ،وذلك حني جند مفردتني مشتقتني أو أكثر من اجلذر اللغوي نفسه .فطبيعة
التكرار االشتقاقي تكمن يف أن لتتوالي مفردات هلا جذر واحد أكثر قدرة على لفت انتباه السامع إىل ذلك اجلذر .زد على ذلك،
أنّ هذا اللون من التكرار يعمل على تركيز الداللة يف ذهن القاريء (بريي احلساني 1001 ،م ،ص  .)181ومن أمثلة التكرار
اإلشقاقي اليت توضّح لنا نسبة عدد هذا التكرار يف دعاء العرفة ما يليَ :خالِق كلَّ َمخلوقٍ  /األَ َحد املتَ َوحِّد  /الفَرد املتَ َفرِّد  /الكريم
املتَكرِّم  /العَ ِظيم املتَعظِّم  /الكبري املتَكبِّر  /العُلى املتَ َعال  /الكريم األَكرَم  /الدَائم األدوَم  /الدَّاني يف عُلوِّه العَالي يف دُنُوِّه  /ابتَ َدعتْ املبتَدعَات
سرت تيسرياً َ /دبَّرتَ تدبرياً  /مل يؤازرك َ ...وزير  /ال ُتحَدُّ  ...حمدوداً  /مل تَِلدْ َ ...مولُوداً َ /لطيِف مَا أَلطَ َفك َ /رؤُوف
 /قدّرتَتقديراً َ /ي َ
شاكرٍ َ /حمداً ال حَمْ َد أقرَب إلی َقولِك منه وال أَمحد
َما أرأَ ِفك َ /رفيع مَا أرفَعك  /لكَ احلمْدُ مَعَ حَمد كلِّ َحامدٍ  /وشُكراً َيقصُرُ َعنه شُكرُ كلِّ َ

ِممن يَحمدُك ِبه  /و . ...فتكرار "خالق ،خملوق" ،و"األحد ،املتوحد" ،و"الفرد ،املتفرد" ،و"الكريم ،املتكرم" ،و"العظيم،
املتعظم" ،و"الكبري ،املتكرب" ،وما شاكل ذلك ،يعود يف كال املوضعني إىل جذر واحد .وتكمن أهمية هذه الظاهرة األسلوبية يف
تعميق داللة تلك املفردات يف النصّ مما يسهم يف إثارة انتباه املتلقّي.
اخلامتة
تبيّن من خالل هذا العرض املوجز ،أنّ اإلمام السجاد  مل يستخدم التكرار اعتباطياً ،وإمنا استخدمه بشكل واعٍ .فقد سخّر
التكرار بوصفه من أهم األساليب األسلوبية الفنية يف التعبري األدبي لرتسيخ املعنى والتأثري الوجداني وإثارة املشاعر واخلواطر .وقد
توصّ ل البحث إىل أنّ التكرار يف دعاء العرفة قد انبعث من الصوائت القصرية واملمدودة والصوامت وكذلك من اجلمالت
والعبارات .زد على ذلك ،أنّ للتكرار االشتقاقي دورا مهما يف اإليقاع الداخلي يف الدعاء املدروس .إىل جانب ذلك ،استطاعت
هذه الدراسة املتواضعة أن تصل إىل النتائج التالية أيضاً:
لقد استخدم اإلمام  تكرار الصوائت القصرية وتواليَها بشكل مكثّف يف الدعاء املدروس لزيادة حيوية الكالم وإحداث
انسجام موسيقي مريح .زد على ذلك ،أنه  قام بتكرار احلروف كثرياً حيث حتولت هذه الظاهرة إىل ظاهرة أسلوبية الفتة
للنظر مما أثرى اإليقاع الداخلي ،وعلى إثر ذلك أدّى إىل تعميق الداللة أكثر فأكثر .مضافاً إىل ذلك ،أن اإلمام  أكثر من
تكرار الكلمات واجلمالت والعبارات يف هذا الدعاء مما لعب دوراً بارزاً يف إثراء اإليقاع الداخلي ولفت انتباه املتلقي إىل املعنى
املراد.

املصادر واملراجع
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