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چکیده

دعههای عرفههه ،از جملههه دعاهههای معروفههی اسههت کههه در کت ه ادعیههه نقههل
گردیهده و در روز عرفهه بهه خوانهدن آن سههفارش شهده اسهت .ایهن دعها کههه
منسههو بههه امههام حسههین

اسههت ،مضههامینی بسههیار واال دارد و ماننههد

کهالس درسهی اسهت کهه مهیتهوان بهه عنهوان بهتهرین منبه مهورد اسهتفاده

عموم و خصوص قرار گیرد.

نموداره ههای س ههنجش فراوان ههی کلم ههات و موض ههوعات اس ههتخراج ش ههده از

جدول تحلیل محتوا ،نشان میدهد که مهمترین و پرکاربردترین محور

مطرح شده در ایهن دعها ،محهور خداشناسهی اسهت کهه شهامل مؤلفهههای

صهفات و افعههال خهدا ،احکهام الهههی ،اسهماء خداونههد و شهعائر الههی اسههت.
سههایر محورهههای دعهها بههه ترتیهه فراوانههی عبارتانههد از انسانشناسههی،
راهنماشناسهههی ،هستیشناسهههی و معادشناس ه هی .محهههور انسانشناسه ههی،

نیازهای انسهان ،ویژگهیههای او ،شهناخت ابعهاد ظهاهری و ابعهاد معنهوی

انس ههان را درب ههر می گی ههرد .مح ههور راهنماشناسه هی ش ههامل پیامبرشناس ههی،

امامشناسهی و قرآنشناسههی اسهت .محههور هستیشناسهی نیهز ویژگهیهههای

جهان ،ویژگی مخلوقات ،فرشتگان و پدیدهشناسی را دربر می گیرد.
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نتههای نشههان مههیدهههد بیشههترین موضههوعات مطههرح شههده در ایههن دعهها،

بههه محورهههای خداشناسههی ،انسانشناسههی و راهنماشناسههی اختصههاص

یافته است.

کلیاوه ها:دعای عرفهه ،تحلیهل محتهوا ،خداشناسهی ،انسانشناسهی،
راهنماشناسی.

مقدمه 
دع تتا ،رابط تته مخل تتوق ب تتا خ تتالق اس تتت .دع تتا رو انس تتان را ب تتا حقیق تتت هس تتتی پیون تتد
متتیبخشتتد و وستیلهای استتت بتته هنگتتام شکستتته شتتدن وستتایل و کلیتدی استتت بتته هنگتتام
ناکارآمد بودن کلیدهای دیگتر .حقیقتت دعتا ،توجته بته کمتال مطلتق و احستاس نیتاز و فقتر و
وابستگی به اوست.
آنچتته دعاهتتای استتالمی را از دعاهتتای دیگتتر ادی تان متمتتایز متتیستتازد ،محتتتوای غن تی و
اثربخش تی آن در همتته ابعتتاد زنتتدگی انستتان استتت .دعتتا در استتالم ،بی تانی دیگتتر از آموزههتتای
فردستاز و جامعتتهپتترداز وحتی استت؛ یعنتی درسهتتای قرآنتی استت کته خداونتتد مهربتتان بتترای
تربیت انسان ،به وسیله آیات آسمانی فرستاده است .ادعیه ،به گونهای تفستیر قترآن کتر یم و
شر معارف آسمانی هستند(سبحانینیا.)1390 ،
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

امامان معصوم

همواره خود را مسئول حفتظ استالم متیدانستتهاند و تتالش متیکردنتد

اسالم را از هرگونه انحراف در امان نگاه دارند .هرگاه در جامعته استالمی انحرافتی رخ متیداد
و حی یتتت استتالم بتته خطتتر متتیافتتتاد ،امامتتان آن خطتتر را برطتترف متتیکردنتتد .زنتتدگی همتت
ائمه

حرکتی واحد بوده است .در حرکت مشترک آنان هتیچگونته ناستازگاری و اختتالف

وجتتود نداشتتته استتت و اختالفتتی کتته در زنتتدگی فردفتترد ائمتته

دیتتده متتیشتتود ،بتته اختتتالف

زمان و حالتهای اجتماعی گوناگون و دشواریهتایی کته هتر امتام بتا آن رو بتهرو بتوده مر بتوط
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است (صدر.)145 :1388 ،
معصومین

گاه برای هدایت افراد از زبان دعا استتفاده متیکردنتد و بستیاری از عقایتد

ختتویش را در دعتتا مطتتر متتینمودنتتد .از ز یبتتاتر ین دعاهتتا ،مناجتتات امتتام حس تین

در روز

عرفته استتت .آن حضتترت در ایتن دعتای پتتر محتتتوا کته در عصتر روز عرفتته عرضتته شتتده استتت،

عتتالیتر ین مض تتامین توحیتتدی را در قالت ت

کلم تتاتی دلنشتتین بیتتان متتیکنتتد .رو عرفتتان و

معرفتت در عرصته توحیتد الهتی در بخشهتای مختلتتف ایتن دعتا متو میزنتد و ستتالکان راه
حقیقت را در طی مراحل سیر و سلوک استوارتر و مصممتر میسازد (عمرانی.)1390 ،
خداشناسی و راه رسیدن به توحید خالص ،دستیابی به ایمان حقیقتی و تبتین و انتقتال
معتتارف دینتتی در قال ت

دعتتا و نیتتایش ،از جملتته اهتتداف معصتتومین

بتته شتتمار میآیتتد.

تحلیتتل دعتتای عرفتته ،راه و روش صتتحیح دعتتا کتتردن را بتته انستتان متتیآمتتوزد؛ رفتتتار مخلتتوق بتتا
ختتالق را در هنگتتام دعتتا و مناجتتات ،تبیتتین متتیکنتتد و چگتتونگی درخواستتتهتتای متتادی و
معنوی را به انسان میآموزد که چه چیزهایی را با چه جمالتی از خداوند بخواهد.
نوشتارحاضر با روش تحلیل محتوا ،دعای شریف عرفه را مورد مطالعه قرارمتی دهتد تتا از
این رهگذر دریابد امام حسین

در این دعای پرفضیلت ،به چته مستائلی اشتاره فرمتوده و

چه موضوعاتی از دیدگاه آن حضرت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است

دعادرلغ



دعتتا بتته معنتتای فتترا خوانتتدن ،صتتدا ک تردن ،دعتتوت کتردن (قرشتی.)342 :1412 ،عبتتادت،
257 :1414؛ ازدی .)455 /2 :1387 ،ابنفارس در تبیین معنای ر یشه این واژه میگو ید:
ه َأنَمتا ََالیشءََإلاکَبص ََوکممََیكرنَمنک؛َ(ابنفارسَ )279 /2 :1387 ،

متمایل کردن چیزی به سمت خود با صدا وگفته است.

دعادراصطیح 
دعتا در اصتتطال  ،اعتالم نیتتاز بنتتده بته معبتتود استت .ایتتن اعتتالم نیتاز ،محتتدود بته لغتتت یتتا
الگویی خاص نیست .دعا و نیایش ،از بنیادیتر ین و مهمتر ین مشخصات ادیان بته شتمار
میرود .میتوان گفت دین بدون دعا بیمعناست .بخشتی وستیع از ادبیتات همته ادیتان بته
دعتتا و مناجتتات اختصتتاص یافتتته استتت .دعتتا و مناجتتات آیینتتهای استتت کتته در آن احتتوال و
احساسات و تجارب دینی و عرفانی مجال نمود و بروز مییابند (ا کرمی.)1387 ،

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

استغاثه و میل و رغبت بته ستوی خداستت (حستینی ز یبتدی408 /19 :1414 ،؛ ابتنمنظتور،
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دعادرقرآن 
خداوند در آیه  77سوره فرقان در اینباره فرموده است:

ُ
ُ ُ
ُُ
ُ
رنَ ُلزاماَ ؛ َ
تَفس فََیك ُ َ
ق ََماَیفبؤاَ ُبك ََر ىبََل لَ ُ عآؤک ََفقدََک ب ُ َ
بگو :اگر دعاى شما نباشد ،پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمیکند .در حقیقت

شما به تکذی

پرداختهاید و به زودى [عذاب بر شما الزم خواهد شد.

از ایتتن آیتته فهمیتتده میشتتود کتته جایگتتاه و منزلتتت انستتان در نتتزد خداونتتد بتته انتتدازه دعتتا و
ارزش او به قدر اهتمام به مناجات و عبادت اوست.
همچنین در آیه  43سوره انعام فرموده است:

ُُ
ُ
ُ
لك ََقستََقلر ُ ُهب َ ؛ َ
فل لَ ُإذََجآءه ََباء ُسناَتضرع اَو ُ
پس چرا هنگامی که عذاب ما بته آنتان رستید ّ
تضترع نکردنتد ولتی [حقیقتت ایتن

است که دلهایشان سخت شده است.

خداون تتد در ای تتن آی تته ش تتریفه هش تتدار میده تتد ک تته ا گ تتر کتتافران تضتترع و زارى مینمودنتتد،
س تتختی ،ن تتاگوارى و ع تتذاب خ تتویش را از آن تتان برمیداش تتت و ناراحتیهاىشتتان را برطتترف
میکرد.
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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در آیه  186سوره بقره ،دعا کلید رسیدن به آمال و آرزوها بیان شده است:

ُ
عان ؛ َ
اعَ ُإذاَ ُ َ
وََ ُإذاَساءلکََ ُعبا ىَع ََف ُإ ََقر ی ََ َأجا ُ ََ ع ةََالد ُ َ
و هرگتتاه بنتتدگان م تتن ،از تتتو در بتتار م تتن بپرستتند[ ،بگتتو :م تتن نتتزدیکم ،و دع تتاى

دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت میکنم.

در آیه  60غافر نیز میفرماید:

ُُ
ُ
ُ ُ
ىتَس يدخلرنََ
وق الََر بك ُ ََا ُع ُ ََأس ت ُج ََلك ََ ُإنََال ُ ی ََیس تك ُب ُر ونََع ََ ُعب ا ُ َ
جهنََ ُاخ ُر ی َ ؛ َ
و پروردگارتان فرمود :مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم .در حقیقت ،کسانی که از

پرستش من کبر می ورزند به زودى خوار در دوزخ درمیآیند.

خداونتتد بتتا ایتتن آیتته شتتریفه ،توجتته میدهتتد کتته تتترک کتتردن دعتتا ،استتتکبار و گتتردنکشتتی از

پرستش و عبادت او و نیز سب

داخل شدن در آتش جهنم و عذاب خوار کنند آن است.

بهرسیس ددعایعرفه 
قدیمیترین مصدر موجود این دعا ،کتاب اقبال االعمال سید بتن طتاووس ،نگاشتت قترن
هفتتتم استتت.در ایتتن کتتتاب ،هتتیچگونتته ستتند و مأختتذی بتترای اصتتل دعتتا بیتتان نشتتده استتت.
ابنطاووس پیش از نقل دعا می گوید:
وم َ ع ا َاملش دف َفَی مَالفدف َ ع اءَم لن اَاْلس یََب َع َص ل ا َاهللَعلا هَ:

اْلمدهللَال ی َلاسَلقضائهَ اف (َ.ابنطاووسَ )74 /2 :1376 ،

مصدر دیگر برای این دعا ،البلد االمین تقیالدین کفعمی است .وی ایتن دعتا را از بشتر و
بشیر ذکر می کند:

ُ
ك ََل ُهَ
شارََفل ََ َی َ
قالََ ُبشرََوََب ُ َ
َ )258 :1418

ُ

ُُ

اء(َ.کفعمهی،
بَبفدََه اَالدع ُ َ
بَیَاَر ُ َ
َجهدََ ُإلََق ل َهَیَاَر ُ َ

ایتتن دعتتای شتتریف ستتند متصتتل نتتدارد و درستتند آن ،تنهتتا پستتران غالت
مطر شدهاند .در کت

رجالی ،بشر را از اصحاب چهتار امتام اول

بتتن بشتتر استتدی

دانستتهانتد (ختویی،

 .)41/2 :1371گفتنی است یکی از محققان معاصر در مقالهای اثبات نموده است که بشتر
اباعبتتداهلل بتته امتتام صتتادق

نیتتز اطتتالق متتیشتتده و

از یتتاران امتتام صتتادق

بتتوده و لق ت

مختص امام حسین

به تنهایی نبوده است (نک :خانی.)1392 ،

نگاهیبهبخشالحاقیدعایعرفه 
دع تتای عرف تته ام تتام حس تتین

در منتتتابع دع تتایی ش تتامل دو بخ تتش اس تتت؛ در برختتتی از

ایتتن منتتابع ماننتتد نستتخههای قتتدیم اقبتتال االعمتتال ،ایتتن دعتتا تنهتتا یتتک بختتش دارد و بتتا ذکتتر
«یتا رب یتا رب» پایتتان متییابتتد .امتا در برختی دیگتر از کتت

ماننتد بحتتاراالنوار ،مفتاتیح الجنتتان

و صتتحیفه حس تینیه ،پتتس از ذک تر «ی تا رب ی تارب» ،بختتش دیگتتری آمتتده استتت ک ته بتتا عبتتارت
«الهی أنا الفقیر فی غنای» آغاز شده و با عبارت «انک علی کل شتیء قتدیر» پایتان متییابتد.

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

)237/4 :1413؛ امتتا بشتتیر از یتتاران سیدالشتتهدا برشتتمرده شتتده استتت (نمتتازی شتتاهرودی،
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این عبارات هرچند از نظر داللی ز یبا هستند و در درجتهای بتاال قترار دارنتد ،ولتی صترف ایتن
ز یبتایی ،دلیتل بتر انتستاب آن بتر معصتوم نیستت؛ ماننتد بستیار ی از اشتعار و ن رهتای عر بتی و
فارس تی ک ته ز یبتتا بتتودن متتتن ،دلی تل بتتر صتتادر شتتدن آن از معصتتوم نیستتت (ن تک :کرباستتچی،
.)114 :1385
در دو مورد از این عبارات ،کلمه «اغیار» به کار رفته استت؛ بترای م تال ،در قستمتی از ایتن
فراز آمده است:

ُُ
بَ ُحبا ُئکََ .
و نتََال یَ زلتََ لغَاارََع ََقل ُ َ

در فرهن

روایی ،حتی یک مورد هم وجتود نتدارد کته بته ماستوی اهلل ،کلمته اغیتار اطتالق

شده باشد؛ اما در کت تصوف ،ایتن کلمته بته کتار رفتته و در کتتاب فتوحتات مکیته ابتنعر بتی
استتفاده شتده استتت .در دو متورد ،کلمتته «جتذب» بتته کتار رفتتته ،ماننتد « َّواست ُتلک بتی َّمست َّتل َّ
ک
َّ
اه ِل ال َّجذ ِب» که در ادعیه معصومین و روایات از آن استفاده نشده است (همو).
بنتابراین دو احتمتتال وجتود دارد؛ یتا صتوفیه آن را بتته کتتابهتتای دعتا افزودهانتتد و ستید بتتن
طتتاووس بتتدون توجتته بتته ای تن حقیقتتت ،آن را در کتتتابش نقتتل کترده استتت و یتا این کتته پتتس از
ابنطاووس ،این بخش را به کتابش افزودهاند و این احتمال به واقع نزدیکتر استت؛ ز یترا در
برخی از نسخههای کهن اقبال و در مصبا الزائر وجود ندارد (همو).
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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پیشی هپژوهش 
در باره دعای عرفه ،پژوهشهای متعددی انجام شده کته غالبتا نتاظر بته معنتای متنانتد؛
اما پژوهشی که با روش تحلیل محتوا به متن این دعا بنگرد یافت نشد.

رواییاعتبارپژوهش 
اعتبار به معنای انطباق تمامی اجزای طر با معیارهای علمی است .اعتبار در معنتای
خاص به معنای یک وسیله ستنجش معتبتر بترای انتدازهگیتری بته شتمار متیآیتد .بته عبتارت
دیگتتر ،مستتتلزم ارزشتتیابی میتتان تعر یتتف عملیتتاتی یتتک متغیتتر و تعر یتتف مفهتتومی آن استتت
(محمدیمهر.)130 :1387 ،

معرفیروشتحقیق 

تحلیتتل محتتتوا ،روش آشتتنایی در پتتژوهشهتتای ّ
کمتتی استتت و در رویکتترد کیفتتی نیتتز بتته

عنتتوان یکتتی از شتتیوههای تحلیتتل دادههتتا بتته کتتار متتیرود (حر یتتری .)264 :1385 ،تحلیتتل
محت تتوا از مهمتتتتر ین تکنیکهتتتای پژوهشتتتی در علتتتوم اجتمتتتاعی بتتته شتتتمار متتتیرود کتتته در
پ تتی ش تتناخت دادههاس تتت و روشت تی قاب تتل قب تتول در بررس تتیهای متن تتی ،ب تتهویژه در حیط تته
ارتباطتات و رستانههای جمعتی استتت .ایتن متتون متیتواننتتد کتتابهتا ،مقتاالت ،بحثهتتا و
مباح تتهها ،سرفص تتل روزنام تتهها و مق تتاالت آن ،اس تتناد ت تتاریخی ،س تتخنرانیها ،مح تتاورات
رسمی و غیررسمی ،تبلیغات یا هر رخداد زبان ارتباطی باشد (ادی

حا باقری و دیگتران،

.)252 :1386
تحلیتتل محتتتوای متتتن ،تاریخچتتهای بستتیار قتتدیمی دارد .بتتا استتتفاده از ایتتن روش بتترای
نخستینبار کتت و متتون متذهبی را متورد تجز یته و تحلیتل قترار متیدادنتد .تحلیتل محتتوا در
رابطه با متنتی معنتا پیتدا متیکنتد کته آن متتن بترای انتقتال پیتامهتا و مفتاهیمی مع ّتین نوشتته
شتده باشتد .از ایتتنرو تحلیتل محتتوا در بتتار کلمتات عامیانتهای کتته دارای مفتاهیمی ستتاده و
مشخصی هستند به کار نمیرود (جانیپور.)1390 ،

پیام و نتای مرتبط با آن را بررسی کنیم .از اینرو تحلیل متتون بترای فهتم و درک پیتام و بیتان

دالیل ارسال کنندگان پیام و هدفی که برآن مترت

است ،الزم به نظر میرسد .همچنتین از

طر یتتق تحلیتتل محتتتوا متتیتتتوان بتته ویژگتتیهتتای اجتمتتاعی زمتتانی ختتاص دستتت یافتتت؛ ز یتترا
بیشتتتر نویستتندگان در آثتتار ختتود بتته انعکتتاس مستتائل و امتتور بااهمیتتت زمتتان ختتود متتیپردازنتتد
(ساروخانی290 -286 :1382 ،؛ طالقانی.)99 - 98 :1381 ،

در پتتژوهش حاضتتر ،دعتتای عرفتته بتته روش تحلیتتل محتتتوا بررستتی شتتده استتت .چگتتونگی

یافتن و استخرا موضوعات ،طبق مراحل زیر صورت می گیرد:
 .1تقسیمبندی جمالت و عبارات دعا به بخشهای مستقل؛
 .2کدگذاری هر یک از بندهای دعا؛
 .3شناسایی مفهوم هر یک از بندهای دعا؛

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

تحلیل محتوا به ما کمک میکند اهداف فرستند پیام را به دست آوریم و دالیل ارسال
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 .4شناس ت تتایی و انتخ ت تتاب عن ت تتاوین کلی ت تتدی و موض ت تتوعات فرع ت تتی مت تترتبط ب ت تتا مفه ت تتوم

هر یک از عبارات؛

 .5دستهبندی موضوعات فرعی؛

 .6استخرا موضوعات و محورهای اصلی دعا.

جدولتحلیلمحتوایدعایعرفه 
دعتتای عرفتته بتته صتتورت تقطیتتع شتتده در جتتدولی بتتا عنتتوان «جتتدول تحلیتتل محتتتوا» در
شده است که شامل فراز ،زیرکد ،زیرمؤلفه ،مؤلفه و محور است.
مت تتتن دعت تتای عرفت تته بت تته  540فرازتقست تتیم شت تتده و در نهایت تتت ،محورهت تتای خداشناست تتی،
انسانشناستتی ،راهنماشناستتی ،هستیشناستتی ،معادشناستتی و ذکتتر «صتتلوات» استتتخرا
گردیده است.
اصتتل جتتدول بتته صتتورت کامتتل در حتتدود  26صتتفحه استتت .در نوشتتتار حاضتتر ،بتته دلیتتل
طوالنی بودن دعا ،بخش ابتدایی آن بررسی میشود.
شماره
فرازها

1
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فرازها

زیرکد

َّ
ُ
ال َّحمد هلل

حمدالهی

2

َّّ
َّ
َّ
دافع
الذی لی َّس ِلقضآ ِئ ِه ِ

3

َّوال ِل َّعطا ِئ ِه ما ِنع

4

َّ
َّوال ک ُصن ِع ِه ُصن ُع صا ِنع

نبودن صانع در مقابل
صنع الهی

5

ُ
ُ
واس ُع
َّوه َّو ال َّجواد ال ِ

گسترده بودن بخشش
الهی

6
7
8

َّف َّط َّر َّاج َّ
ناس ال َّبدا ِئع
َّ ِ
َّوات َّق َّن ب ِحک َّم ِت ِه ّ
الصنا ِئ َّع
ِ
َّ َّ
َّّ
الطالیتعُ
ال َّتخفی علی ِه
ِ
َّ
ال َّتضی ُع ِعند ُه ال َّودا ِئ ُع

نبودن دافع درحکم و
فرمان الهی
نبودن مانع در عطای الهی

بدیع بودن پدیدهها
مخفی نبودن امور
ضایعنشدن امانتها

زیرمؤلفه

مؤلفه

محور

صفات ثبوتیه صفات خدا
حکم خدا

افعال خدا

صنع خدا
صفات ثبوتیه صفات خدا
بداعت

افعال خدا

صفات ثبوتیه صفات خدا
امانتدار
بودن

افعالخدا

خداشناسی
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10
11
12
13
14
15
16
17
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فرازها

زیرکد

زیرمؤلفه

ُّ
جاز ی ک ِل صا ِنع

پاداش دهندگی به تمام
مصنوعات

عدل الهی

ُّ
َّو را ِئ ُش ک ِل قانع
ُ ُّ
ضارع
َّو ِ
راحم ک ِل ِ
ُ
نافع
َّو ُمن ِزل ال َّم
ِِ

مؤلفه

ساماندهندگی خداوند سامان دادن افعال خدا
رحیم بودن
نزول منافع از سوی
خداوند

جامع
تاب ال
ال ِک ِ
ِِ
ُّ
بالنور ّ
اطع
الس
ِ
ِ ِ
ُ َّّ َّ
سامع
وات ِ
و ه َّو ِللدع ِ
ُ
دافع
بات ِ
َّو ِللک ُر ِ
َّّ
رافع
جات ِ
َّو ِللد َّر ِ
َّ َّ
قامع
باب َّر ِه ِ
و ِللج ِ

محور

جامع بودن کتاب الهی
نور بودن کتاب الهی

صفات ثبوتیه صفات خدا
نازل کننده

افعال خدا

و یژگی قرآن قرآنشناسی راهنماشناسی

شنونده دعا
برطرف کننده گرفتار یها
باال برنده درجات

صفات ثبوتیه صفات خدا خداشناسی

نابودکننده ستمکاران

تحلیلوشرحجاول 

پتتس از تحلی تل محتتتوا و شناستتایی عبتتارات و نکتتات کلیتتدی و نیتتز تقستتیمبنتتدی دعتتا بتته

محورخداشناسی با فراوانی  55درصد ،محور انسانشناسی با فراوانی  36درصد ،محتور

راهنماشناسی با فراوانی شتش درصتد ،محتور هستیشناستی بتا فراوانتی یتک درصتد و محتور

معادشناسی با فراوانی  0/01درصد ارز یابی شد.

همچنین مؤلفته «صتلوات» بته صتورت یتک مؤلفته مجتزا انتختاب گردیتد کته بتا فراوانتی دو

درصد مشاهده شد.
محور

فراوانی
درصد

فراوانی

خداشناسی

296

%55

انسانشناسی

198

%36

راهنماشناسی

34
%6

هستیشناسی

6

%1

جدول شماره  .1توز یع فراوانی محورهای دعای عرفه

معادشناسی

1

%0/01

صلوات

8

%2

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

عناوین فرعی و اصلی ،محورهای کلی دعای عرفه مورد شناسایی قرار گرفت.
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نمودار شماره  .1نمودار ستونی محورهای دعای عرفه

.1محورخاهشناسی 

محور خداشناسی ،خود بته چنتد مؤلفته تقستیم میشتود کته شتامل افعتال ختدا بتا فراوانتی
 42درصد ،صفات خدا بتا فراوانتی  55درصتد ،احکتام ختدا بتا فراوانتی  0/7درصتد ،استماء
خدا با فراوانی  0/7درصد و شعائر الهی با فراوانی یک درصد است.
رازقیت

مالکیت

خالقیت
افعال خدا

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

مؤلفه

زیرمؤلفه

فراوانی زیرمؤلفه

فراوانی مؤلفه

درصد فراوانی

108

صفات خدا

بداعت

سایر افعال خدا

22
124

نعمتهای خدا بر انسان

93

الطاف خدا در حق پیامبران

6

نعمتهای خدا بر اقوامپیشین

3

صفات سلبیه

42

صفات ثبوتیه

123

165

%42

% 55

مؤلفه

زیرمؤلفه

فراوانی زیرمؤلفه

فراوانی مؤلفه

درصد فراوانی

اسماء خدا

اهلل و اسماء

2

2

% 0/7

2
1

3

احکام خدا
شعائر الهی

اوامر و نواهی
خانه خدا
روز عرفه

مجموع فراوانی مؤلفههای خداشناسی

2

% 0/7

2

%1
296

جدول شماره  .2جدول فراوانی مؤلفههای خداشناسی

محورهنسانشناسی 

.2

محور انسانشناسی پس از محور خداشناسی ،بیشتر ین بخش را در دعای عرفته بته ختود
اختصتتاص داده استتت و مؤلفتتههای نیازهتتای انستتان ،و یژگ تیهتتای انستتان ،شتتناخت ابعتتاد
ظاهری جسم انسان و شناخت ابعاد معنوی جسم انسان را دربر می گیرد .نیازهتای انستان،
شتتامل درخواستتتهتتای امتتام از خداونتتد استتت ک ته بتته ستته بختتش تقستیم میشتتود؛ نیازهتتای
معنوی ،نیازهای مادی و نیازهای روانی.
و یژگتت تیهت تتای انست تتان ش ت تتامل صت تتفات انست تتان ،و یژگت ت تیهت تتای اخالقتت تی و غیراخالقتت تی،

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

نمودار دایرهای مؤلفههای خداشناسی
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خصوصتیات ذاتتی انستتان استت .شتتناخت ابعتاد ظتاهری جستتم انستان ،مؤلفتتههایی کته بتته
اعضا و جوار انسان اشاره می کنند را دربر می گیرد و شتناخت ابعتاد روحتانی جستم انستان
که به گواه بودن اعضا و جوار در روز قیامت اشاره دارد.

نمودار شماره  .3نمودارستونی مؤلفههای انسانشناسی

رههنماشناسی

.3محور

محتتتور راهنماشناستتتی شتتتامل مؤلفتتتههای پیامبرشناستتتی ،امامشناستتتی و قرآنشناستتتی
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396
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استتت .هرکتدام از ای تن مؤلفتتهها ختتود بتته ز یرمؤلفتتههایی تقستیم متتیشتتوند کته فراوانتی آنهتتا در
جدول پیش رو آمده است.
مؤلفت تته پیامبرشناس ت تی شت تتامل ز یرمؤلفت تتههای و یژگ ت تی پی ت تامبر ا ک ت ترم ،و یژگ ت تی پی ت تامبران،
نشتتانههای پی تامبران و استتامی پی تامبران استتت .و یژگتتی پی تامبر بتتا عبتتارات «نب تی و رستتول و
خاتمیت پیامبر» هرکدام دو بار و «عبد ،بهتر ین خلق ،امین وحی ،بشیر ،نذیر ،سرا منیتر،
نعمت برای مسلمانان ،رحمت برای جهانیان» هرکدام یکبار به کار رفتهاند.
مؤلفته امامشناستتی ،و یژگتی اهتلبیتت عصتتمت و طهتارت را در بتتر می گیتترد کته بتتا صتتفات
«طیبین و طاهر ین ،مخلصین ،منتجبین ،مخبتین ،ساده المیامین» به کار رفته است.
مؤلفه قرآنشناسی در آن ،اسامی برخی سورهها و و یژگیهای قرآن کریم مانند «جامعیتت
قرآن ،نور ،کتاب ناطق ،نبأ عظیم و قرآن حکیم» به کار رفته است.

نمودارشماره  .4نمودارستونی مؤلفههای راهنماشناسی

یشناسی 
.4محورهست 

محتتور هستیشناستتی در دعتتای عرفتته شتتامل «و یژگ تی جهتتان هستتتی ،و یژگتی مخلوقتتات،
اسامی فرشتگان» و پدیدهشناسی شامل «حرکتت بادهتا ،پدیتدار گشتتن مخلوقتات و پدیتدار
شدن آسمانها و زمین» است.
تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین
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نمودار ستونی مؤلفههای هستیشناسی

نمودار شماره  .5توز یع فراوانی مؤلفههای هستیشناسی

معادشناسی 
.5محور 

محور معادشناسی تنها یکبار و آن هم با عبارت «الیک مردی» به کار رفته است.

صلوا دردعایعرفه 
از آنجتتا کتته صتتلوات» ،شتتامل «خداشناستی ،پیامبرشناستتی ،امامشناستتی و درخواستتت
درود است ،به صورت مؤلفهای خاص در نظر گرفته شتده استت و بتا هشتت متورد فراوانتی در
سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

این دعا دیده میشود.

محتور خداشناستی در ایتن دعتا فراوانتتی بیشتتتری دارد و بیتانگر اهمیتتت مستتئله خداشناستی
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خداوند ،به برطرف کردن عقاید منحرف و شرکآلود زمتان ختویش مبتادرت ورز یتده و عقایتد

نتیجهگیهی 

با توجه به محورهای موجود در دعا و فراوانی هریک از محورها ،میتوان نتیجه گرفت که

است که همواره مورد توجه معصومین

صحیح را در باب توحید و در قال

قرار گرفته است .امام حستین

بتا ذکتر اوصتاف

دعا با زبانی شیوا و دلشنین بیان فرموده است.

مح تتور انسانشناس تتی ب تتا فراوان تتی 36درص تتد ،پ تتس از محورخداشناس تتی ،مؤ یت تد ح تتدیث
شر یف نبوی «من عرف نفسه فقد عرف ّربه» (مجلستی )32 /2 :1403 ،استت .ایتن فراوانتی

ناظر به این مطل

است که الزمه خداشناسی ،خودشناسی است و انستان بترای ایتنکته بته

ش تتناخت واقعت تی خداون تتد دس تتت یاب تتد ،بایت تد از خو یش تتتن ش تتروع کن تتد و مراح تتل مختل تتف
خودشناسی را طتی نمایتد .یکتی از مراحتل خودشناستی ،ایتن استت کته انستان در چگتونگی
خلقت خو یش تفکر کند؛ به نظم موجود در اعضتای بتدن ،حرکتات آنهتا و نحتوه ارتباطشتان
با یکدیگر بیندیشد و به قدرت خالق خو یش پی ببرد .امام

با الفتاظ و عبتاراتی آهنگتین

و پر رمز و راز ،به توصیف خلقت خو یش پرداخته و الطاف الهی را یادآور شده است .ایشان
بتا ذکتر نیازهتا و درخواستتتهتای ختو یش ،نیازهتای اساستی انستان _ اعتم از معنتوی ،متتادی و
روانی _ را برمیشمرد.
همچنتتین در ایتتن دعتتای شتتریف ،بتته مستتئله راهنماشناستتی در ابعتتاد مختلتتف ،ماننتتد
شناخت و اعتقاد به رستوالن الهتی و خاتمیتت پیتامبر ا کترم
معصومین

 ،شتناخت و ایمتان بته ائمته

 ،شناخت و اعتقاد به آیات الهی و کتاب خدا اشاره شده است .قرار گترفتن

این سه مؤلفه در این دعا ،بیانگر این است که زمانی خداشناسی به کمتال حقیقتی ختویش
میرسد که با اعتقاد به رسوالن الهی و امامان معصوم و تمسک به کتاب خدا همراه باشد.
قرار گرفتن مؤلفههای قرآنشناسی و امامشناسی در این دعا ،تأیید کنند حدیث ثقلتین
ایتن صتورت بته گمراهتی مبتدل خواهتد شتد؛ ز یترا بستیار ی از معتارف قترآن ماننتد متشتابهات
آن ،از سوی امام بر حق شناخته میشوند .ائمه معصتوم

قترآن نتاطق بته شتمار متیآینتد و

والیت آنان از سوی خداوند تعیین شده است .ا گتر کستی کتتاب ختدا را تصتدیق نمایتد ،امتا
اهلبیت را باور نداشته باشد ،به هدایت واقعی دست نیافته است.
همچنین مؤلفه قرآنشناسی با الفاظی مانند کتاب جامع ،ستخن صتادق خداونتد ،نتور،
فرقتتان و ...معرفتی شتتده استتت و ای تن نشتتان متتیدهتتد قتترآن ماننتتد نتتور ی استتت کتته انستتان را از
تاریکیهتتای گنتتاه و جهالتتت متتیرهانتتد و فرقتتانی استتت ک ته راه تشتتخیص حتتق از باطتتل را بتته
انسان نشان میدهد .امتا امتروزه دیتده متیشتود برختی افتراد ،هتدف واقعتی قترآنآمتوز ی را گتم
کردهاند و در اصوات و الفاظ قرآن غرق شدهاند و از جنبه هدایتگری آن غافلاند.

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

است .اعتقاد به قترآن بایتد بتا اعتقتاد بته اهتل بیتت عصتمت و طهتارت همتراه شتود و در غیتر
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م ابع 
 ابنطاووس،علی بن موستی (1419ق) ،اقبتال باالعمتال الحستنة فیمتا یعمتل مترة فتی الستنة،تحقیق :جواد القیومی االصفهانی ،قم ،انتشارات مکت

االعالم االسالمی.

 ابتتنفتتارس ،احمتتد بتتن فتتارس بتتن زکر یتتا (1404ق) ،معجتتم مقتتاییس اللغتتة ،قتتم ،انتشتتاراتم کت

االعالم االسالمی.

 ابنمنظور ،محمد بن مکرم (1414ق) ،لسان العرب ،بیروت ،انتشارات دار الفکر للطباعةدار صادر.

 -ادی ت

حتتا بتتاقری ،محستتن و دیگتتران (1386ش) ،توص تیفی جتتامع از روشهتتای تحقی تق،

تهران ،انتشارات تولید دانش.

 ازدی ،عبتتداهلل بتتن محمتتد (1387ش) ،المتتاء ،تهتتران ،انتشتتارات دانشتتگاه علتتوم پزشتکیایران ،چاپ اول.

 ا کرمی ،غالمرضا (1387ش)« ،دعا و نیایش در ادیان» ،دوماهنامه اخبار و ادیان ،ش-26 ،27ص.62-58

 انصار یان ،حسین (1390ش) ،ترجمه دعای عرفه ،قم ،مرکز علمی _ تحقیقاتی دارالعرفتانالشیعی.

سال دوم ،شماره  ،8زمستان 1396

 -جتتانیپتتور ،محمتتد (« ،)1390جایگتتاه امامتتت در اندیشتته امتتام رضتتا

بتتر مبنتتای تحلیتتل

 -حس تینی ز یبتتدی ،محمتتد مرتضتتی (1414ق) ،تتتا العتتروس متتن جتتواهر القتتاموس ،بی تروت،
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؛ مطالعت متوردی دعتای

محتوای رساله مح

االسالم» ،بال مبین ،ش  28و  ،29ص.62-29

 حریری ،نجال ( ،)1385اصتول و روشهتای پتژوهش کیفتی ،تهتران ،انتشتارات دانشتگاه آزاداسالمی ،واحد علوم و تحقیقات.
انتشارات دارالفکر.

 -خانی ،حامد (1392ش)« ،دفاع از اصتالت ادعیت اهتلبیتت

عرفه» ،دو فصلنامه علمی _ پژوهشی حدیثپژوهشی ،ص.94-57

 خ تتو یی ،سیدابوالقاس تتم (1413ق) ،معج تتم رج تتال الح تتدیث ،مش تتهد ،انتش تتارات مجم تتعالبحوث االسالمیه.

 س تتاروخانی ،ب تتاقر (1382ش) ،روشه تتای تحقیت تق در عل تتوم اجتم تتاعی ،ته تتران ،انتش تتاراتپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 سبحانینیا ،محمتد (1390ش)« ،آثتار تربیتتی و روانشناستی دعتا» ،فصتلنامه راه تربیتت،ش ،15ص.71-44

 صدر ،سید محمدباقر (1388ق) ،تنتوع أدوار و وحتدة هتدف ،بیتروت ،لبنتان ،دارالتعتارفللمطبوعات.

 طالقانی ،سید محمود (1381ش) ،روش تحقیق نظری ،قم ،انتشارات دانشتگاه پیتام نتور،چاپ ششم.

 عمران ت تی ،مست تتعود (1390ش)« ،بررس ت تی ست تتند و ذی ت تل دعت تتای عرفت تته امت تتام حس ت تینفصلنامه مشکاة ،ش ،90ص.76-62

 قرشی بنایی ،علیا کبر (1412ق) ،قاموس قرآن ،تهران ،انتشارات دار الکت -قمی ،عباس (1376ش) ،کلیات مفاتیح الجنان ،قم ،انتشارات اسوه.

»،

االسالمیة.

 -کرباسچی ،محمدمهدی (1385ش) ،بررسی متن ،سند ،شرو و نسخ خطی مصادر اولیته؛

قسمت دوم :دعای عرفه (پایاننامه).

 کفعمتتی عتتاملی ،ابتتراهیم بتتن علتتی (1418ق) ،البلتتد األمتتین و التتدرع الحصتتین ،بیتتروت، کلینی ،محمد بتن یعقتوب بتن استحاق (1407ق) ،الکتافی ،تصتحیح :علیا کبتر غفتار ی ومحمد آخوندی ،تهران ،دارالکت

االسالمیه.

 مجلستی ،محمتدباقر بتن محمتدتقی (1403ق) ،بحتاراالنوار ،بیتروت ،انتشتارات دار احیتاءالتراث العربی.

 مجلست تتی ،محمت تتدباقر بت تتن محمت تتدتقی (1401ق) ،زادالمعت تتاد _ مفتت تتا الجنت تتان ،بی ت تروت،انتشارات مؤسسة األعلمی للمطبوعات.

 محم تتدیمه تتر ،غالمرض تتا (1387ش) ،روششناس تتی تحلی تتل محت تتوا ،ته تتران ،انتش تتاراتگنجینه علوم انسانی.

 -نقوی ،محمدتقی (1381ش) ،شر دعای عرف امام حسین

 ،تهران ،بینا.

 -نماز ی شاهرودی ،علی (1371ش) ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران ،بینا.

تحلیل محتوای دعای عرفه منسوب به امام حسین

انتشارات مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
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