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 کوفه مسجد در یعل امام مناجات ییقایموس ساختار

 7/8/1396 دریافت: تاریخ
 19/1/1397 دریافت: اریخت

1خضری علی
 

2کمالی فروزان آمنه
 

  چکیده

 و بیههان در بسههزایی نقههش کههه اسههت ادبههی آثههار سههاختاری تحلیههل عناصههر از یکههی موسههیقی
 ائمهه ههای مناجات و ادعیهه بخشهد. می تعالی سخن به و کند می ایفا مفاهیم انتقال
 موسهیقی و زیبها لحهن کهه سهتا ربهوبی مقهدس سهاحت بهه ها انسان توجه و توحید گر بیان

 یکهی اسهت. آن خواننهدگان در مفاهیم این انتقال و القا عوامل ترین مهم از ها، آن دلنشین
 زبهان و عارفانهه لحهن کهه اسهت کوفهه مسهجد در علهی امهام مناجهات پرمایه، آثار این از

  است. همراه عالی معارف و واال مضامین با آن شیوای
یابیا و تحلیل حاضر، پژوهش هدف  تا است علی امام مناجات موسیقایی عوامل رز

 ایهن بهر گردد. تبیین مخاطب به آن مفاهیم انتقال در آواها تأثیرگذاری میزان رهگذر این از
 مناجهات موسهیقایی های شناسهه بررسهی بهه تحلیلهی_  توصهیفی روش بهر تکیهه با اساس،
یم. می تضهاد و سهجع تکهرار، هجهایی، توازن چون،  آوای کهه دههد می نشهان هها یافتهه پهرداز
 هجهای متناسب کارگیری به با مناجات، نخست قسمت در رستاخیز حقیقت و قیامت
 کهه چنهان  انهدازد؛ می طنهین آدمهی گهوش در واژگهان، از برخاسته سجع و تکرار کوتاه، و بلند
 سهجع و واژگهان تکهرار متضهاد، واژگهان انتخهاب در سهلیم ذو  بلند، هجای بیشتر بسامد
 بخشهی قوت در اسهت، ربهوبی درگهاه بهه حضهرت تضر  که مناجات دوم بخش در متوازن
 است. افتاده مؤثر آن موسیقی
 امهههام مناجهههات، هجهههایی، تهههوازن درونهههی، موسهههیقی موسهههیقایی، سهههاختار هذذذا  واژه کلیذذذد
 .علی
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 مقدمه .1
 ژگهانوا در انتظهام و تناسب توازن، ادبی متون زیبایی و جاودانگی رموز و ماندگاری عوامل از
 آن موسیقایی ُبعد اثر ی  ساختار ترین مهم از دهند. می تشکیل را موسیقی که است عبارات و

 و بیرونهی موسهیقی در معنها و لفهظ همراههی شهعر، در اسهت. برخهوردار واالیی جایگاه از که است
 و یههقاف و عروضهی وزن شهعر، بها تمهایزش وجهوه از کهه_  نثهر در امها یابهد. می نمود و جلوه آن درونی
یههابی و بررسههی قابههل هجههایی تههوازن در تنههها بیرونههی موسههیقی_  اسههت ردیهه   وجههوه و اسههت ارز
 دارد. بیشتری نمود آن درونی موسیقی
 رفتههار و جههان بهر ارزشههمندی آثهار دارنههد بهر در کههه واالیهی معههارف بهه توجههه بها مناجههات و ادعیهه
 بیان احساسات با توأم را هاندیش که است عاطفی زبانی مناجات زبان نهند. می جای بر آدمی
 از یکهی حهال وصه  و تضهر  از کهاملی نمونهة کوفهه، مسهجد در علهی امام مناجات کند. می

  مشاهد و حوادث یادآور مناجات این است. ربوبی مقدس ذات و معبود با خدا صالح بندگان
 را قلهب و ذههن کهه چنهان  اسهت؛ خهدا به انسان ذاتی نیاز و فقر بر گواهی و است قیامت هولناک

 سازد. می متوجه پروردگار اقدس ذات سوی به
 بههه و اسههت ارزشههمند اثههر ایههن عنصههر ترین اساسههی موسههیقی کههه داشههت بیههان چنههین تههوان می
 عم  از که است امری بیان جهت آن قدرتمندترین و بخشی الهام برای وسیله تواناترین عنوان
 تهأثیر تحهت کهه آنگهاه مناجهات یهنا خواندن یا و سپردن گوش با است. برخاسته امام وجود

 دههد می دسهت مها بهه خاصی احساس گیریم، می قرار آن بلند و کوتاه هجاهای تکرار و تناسب
 است. آن معنای انتقال و مفهوم درک گر بیان که

 در هها آن تهأثیر میزان به و برده پی مناجات موسیقایی عوامل به تا است آن بر حاضر پژوهش
 ایهن اصهلی بنیهان زیر پرسهش دو بهه گهویی پاسهخ یابهد. دسهت مخاطهب، بهه مفههوم انتقهال و القا

 کدامنههههد؟ امههههام مناجههههات موسههههیقایی های مؤلفههههه تههههرین مهم دهههههد: می شههههکل را پههههژوهش
 مههههؤثر مخاطههههب در آن مضههههمون انتقههههال در انههههدازه چههههه تهههها مناجههههات موسههههیقایی های شناسههههه
 )تکهرار سهطح سهه در تکهرار یی،هجها تهوازن چهون مبهاحثی در پهژوهش اسهاس، این بر اند؟ افتاده
 یابد. می انسجام تضاد، و متوازن( مطرف، )متوازی، سجع عبارت(، تکرار واژگان، تکرار واج،

 قیتحق ۀنیشیپ .1-1
 و بررسهی جهت را ایشان از برخی توجه موجبات مسلمانان میان در مناجات و دعا اهمیت
 گونهه این انهدک تعهداد کهه کهرد اقهرار ایهدب وجهود، ایهن بها اسهت. آورده فهراهم زمینه این در پژوهش
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 زمینهه ایهن در بیشتر آنچه این، بر افزون شود. می احساس وضو  به دینی ادبیات در ها پژوهش
 در و اسههت بههوده مناجههات و ادعیههه معههانی و مضههامین بررسههی شههده واقههع گههران پههژوهش نظههر مههد

 نامههۀ پایان جملههه آن از انههد؛ مانده غافههل آن شناسههی زیبایی و ادبههی های جنبههه از مههوارد بسههیاری
 در «الهراغبین مناجهات روایهی و قرآنهی بررسهی» عنهوان تحهت صهفری مههدی از ارشد کارشناسی

 عناصههر و لفظههی ظههواهر از و داشههته توجههه مناجههات مضههمون و محتههوا بههه کههه اسههت 1390 سههال
 است. مانده باز آن موسیقایی

 زیهر مهوارد بهه تهوان می مناجهات شناسهی سب  زمینهۀ در گرفتهه صهورت ههای پهژوهش میان از
کیهههدی بههها سهههجادیه صهههحیفۀ در آوایهههی تحلیهههل» مقالهههۀ کهههرد: اشهههاره  از «اسهههتعاذه دعهههای بهههر تأ

 قرآن های پژوهش مجلۀ در 1391 سال در که دیانت، لیال و بیات موسی زار ، آفرین نویسندگان:
 و آن انهوا  و لهتدال تعریه  بهه ابتهدا مقالهه، این در نویسندگان است. رسیده چا  به حدیث و

 معرفههی را سههجادیه صههحیفه مختصههر طههور بههه ادامههه در و پردازنههد می زبههان صههداهای توصههی 
 حسهین دهنهد. می قهرار آوایهی تحلیهل مهورد را -االسهتعاذه فهی -8 شهمارۀ مهتن سپس کنند. می

 مناجهات شناسی سب » عنوان تحت ای مقاله نیز لطفی افتخار و خسروی کبری وش، چراغی
 و نحههوی آوایههی، سههطح سههه در را آن کههه اند نگاشههته «سههاختارگرایی رویکههرد مبنههای ربهه التههائبین
کهاوی مهورد داللتی  بهه 1392 سهال در ،مبهین لسهان فصهلنامۀ در مناجهات ایهن دهنهد. می قهرار وا
   است. رسیده چا 

 حسهین از «الخهائفین مناجهات موردی مطالعۀ عشر؛ خمس مناجات شناسی سب » مقالۀ
 کلهی محهور بها را بالغهی و نحهوی آوایهی، سطح سه انسجام میزان نیز لطفی رافتخا و وش چراغی
یههابی دعها  صههورت های بررسهی دیگههر و مقهاالت ایههن در شهود، می مالحظههه کهه چنههان  کنهد. می ارز
 امههام عشههر خمههس مناجههات در شناسههی سب  مباحههث بههه کلههی طههور بههه زمینههه ایههن در گرفتههه
 مناجهات بهاب در انهد. مانده بهاز آن در سهیقاییمو عناصهر جزئیات از و شده پرداخته سجاد
 است. نگرفته صورت پژوهشی کنون تا آن موسیقایی و شکلی ساختار بررسی و علی امام

 یعل امام مناجات یمحتوا از یمختصر .2
 ایهن از تها دههیم شهر  را گرانقهدر اثهر این محتوایی ساختار از مختصری دانیم می الزم ابتدا در
 کههه چههرا گههردد تبیههین آن محتههوایی و موسههیقایی سههاختار دو بههین مههاهنگیه و تناسههب رهگههذر
 معنههها، ههههر و معنههها عاطفهههه، ههههر و اسهههت اثهههر یههه  بخهههش وحهههدت عناصهههر از مایهههه درون و محتهههوا
 تضهر  و خهوف از ای آمیهزه مناجات این متن ملزومند. و الزم دو این و دارد همراه به را ای عاطفه
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 مسههیر تکله ، بی و سهاده جمالتهی بهها و تنیهده ههم بهه رآنهیق واالی مضههامین و آیهات بها کهه اسهت
 ایههن در اجمههالی تههدبر بهها سههازد. می روشههن علههی امههام بیههان و منظههر از را معبههود بهها نجههوا و تکلههم

 ذیههل سههطح دو بههه محتههوایی جنبههۀ از را آن موضههو ، شههفاف و درسههت تحلیههل جهههت مناجههات
 کنیم: می تقسیم

 مسهههألت بهههه مقهههدمات و خهههاص آداب بههها حضهههرت مناجهههات ایهههن آغهههازین قسهههمت در .1
 و شهیوا کالمهی با را ها آن نیازمندی و کاران گنه حال شر  و پردازد می خداوند درگاه از خاضعانه
 کهه اسهت خواهی امان نخست، قسمت واقع، در دارد. می بیان گرفته نشأت وحی از که سخنی
 و بخههش اثهر آیهۀ هشههت هبه آن در و کنهد می امههان طلهب خداونهد از بههار هشهت علهی امهام درآن
 معنها پهر اما مختصر، وص  آیات این از کدام هر که اند فرموده استناد کریم قرآن از دهنده تکان
 اند: نموده ارائه قیامت روز از را مفهومی و

َ ُه    لا  ََا  ََِان  ُا   ئ  س  ََا  ََاِلمد ن  دو    دُ ََالَی  ف  ََی    ََمد ل  ُ د.ن  الب  ََِاالَ َو  د   ََم  ت  ََا  ََاَّلل  د  
ا  .َِبق  دای  ََس  ُا   دئ  س  ا  َو 

َ ََاِل م ن  و    ََی  عض ُ یَالظ  ِلُ ََی  دِ ََع  ی  ُقد.ُلََی    ِتدِ ََید َی  ی  ُ ََل  دک    
ََات   د   ُسد.ِلََم  .َالر   دبی ا ََس  ُا   دئ  س  ا  َو 

َ ََاِلم ن  و    ُفََی  ر  ََُیع  ِرُم.ن  ج  ُ ََامل  ُکََِبسیم ُه   خ  ُیؤ  واصَف  د اِ .َِبد ل    ق  ََواِل ُا   دئ  س  ا  ََو  ََااِلمد ن  دو    َالَی 
زییَ  ََحج  ََواِل   ِ ِ ََع    ل  الَو  ُلود ََو  و  ََم  ََجد  َ َُهدو  د   ئ َاَواِلدِ ِ ََع  دی  ََش  ََإن   د   ع  .َاَّلِلََو  د  ُ ََح  ُا   دئ  س  ا  ََو  َاِل مد ن 

َ و    ُ ََالَی  ف  ََی    ََالظ  مِل    ُهُ   ِکر  ع  ُ ََم  ُ ُل  ُ ََو  ع    ََالا     ُ ُل  اِر.َُسوُءََو  ََال   ُا   دئ  س  ا  ََو  ََاِل مد ن  دو    ِادُ ََالَی  ََت  
َنَ  س  ََف  س 

ف  ئ َاَِل   ی  درََُش  اِلم  ََو  ِئدک  م  و  .َی  َََّلِل  ِ ُا   دئ  س  ا  ََو  ََاِلمد ن  دو    ِفدر ََُی  ُءََی  در  ََامل   خیدِ ََِمد   دِ ََا  ِ ُام  بیدِ ََو  ا  َو 
ِتِ َ ص ِحب  ب  یِ ََو  ََو  ِ

ََِلُک   ِرئ  ََام    ُ ََِمم  ِئک  م  و  ََی  أن  ََُیغ  یِ .َش  ُا   ئ  س  ا  ََو  ََاِلمد ن  دو    د ََُی  دو  دِرُ ََی  ج  ُ ََامل  دو  َل 
دد ی ت  ف  ََی  ددکاِبََِمدد   ََع  ِئددک  م  و  ِتِ ََِبب  یددِ ََی  صدد ِحب  خیددِ ََو  ا  ِتِ ََو  صددیا  ف  ددیَو 

یددِ ََال   و ََُتؤ  دد   م  ِ ََیِفََو  َاِلر  یع َا ََمج  جیِ ََمُث   ظیَِاّن   َک  َ َُی   ََل  اع  ا .ی.َن    3ََِلاش  

 از آیهاتی بهه اسهتناد بها قسهمت ایهن از بنهد ههر ابتهدای در حضهرت شهود، می مالحظهه که چنان 
 روز آن در آدمیان احوال و رستاخیز روز چگونگی و قیامت هولناک حوادث گر بیان که کریم قرآن

 شهخص کهه روزی ندهنهد؛ سهودی فرزنهدان نهه و مهال نهه کهه روزی از امان طلبد؛ می امان است،
 بهه کهاران جنایت کهه روزی کنهد؛ نهدامت و حسرت اظهار و بگزد را خویش دست دو هر ستمکار
 بکشههانند؛ جهههنم بههه و بگیرنههد هایشههان قدم و پیشههانی بههه را آنههها و شههوند ناختهشهه شههان رخساره
 کنهد، فهدا را هها آن دارد دوسهت و بگریهزد فرزنهدانش و همسهر و پدر و مادر و برادر از انسان که روزی
 یابد. نجات عذاب از خود بلکه
 بخهش در قیامت، هولناک مشاهد کشیدن تصویر به و خواهی امان بیان از پس حضرت، .2

                                                   
 .787، صالجنان مفاتیح. 3
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 معبهود برابهر در تهذلل و تضهر  مقهام در شهود می شهامل را مناجهات از تری گسهترده بخش که_  دوم
 دعهها در- نالههه و تضههر  پههردازد. می ربههوبی مقههدس ذات برابههر در نههاتوانی و عجههز اظهههار بههه و برآمههده
 رد اسهت. خودخهواهی و غهرور شکسهتن عامهل و خهود نیازههای و کمبودهها بهه انسهان توجه نشانة
 شهدید نیهاز و ذاتهی فقهر و انسان ناتوانی و عجز  پایۀ بر که_  استرحام زبان با حضرت قسمت، این
 و رو  بها کهه موسهیقی بها همراه و گوید می سخن خداوند با_  گیرد می  شکل متعال خداوند به او

 گشاید: می ناله و عجز باب گونه این نشیند، می جان بر و خورد می پیوند روان
َ الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  لَا  و  ن  َامل   ا  دُ ََو  ب  ع  ََال  د   ه  ُ ََو  ح  در  ََی  د   ب  ع  ل.َِاالَال  دو  ََامل   الی  دو  ََید َم  الی  دو  ََم  دت  ن  َا 
ن  َامل  ِلُ َ ا  ُاوُکََو  ََامل     د   ه  ُ ََو  ح  در  ََی  ُادوک  ََامل  ِلدُ .َِاالَامل     الی  دو  ََید َم  الی  دو  ََم  دت  ن  ید ََُا  ز ع  د َال  ن  ا  َو 
لیُ َ ََالک   ه    ُ ََو  ح  ر  ََی  لی   یُ .َِاالَالک   ز ع  ََال  الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  ن  َال   ِلُ ََا  ا  ُا.ُقََو  خ  ََامل   د   ه  ُ ََو  ح  در  َی 
َ ُا.ق  خ  ََال   ِلُ .َِاالَامل   الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  ظُیََا  ع  ن  َال  ا  قیدرََُو  ََال   د   ه  ُ ََو  ح  در  قیدرَ َی  ظدُی.َِاالَال   ع  َال 
َ الی  و  الَی َم  و  َم  ََی  ت  ن  ََا  ِ.ی ُ ق  ن  َال  ا  عیُ ََو  ََالض   ه    ُ ََو  ح  ر  ََی  عی   .َِاالَالض   ِ.ی ُ ق  ََال  الی  دو  ََید َم  الی  دو  َم 
َ ت  ن  ََا  ُ  ِ غ  ن  َال  ا  قیرََُو  ف  ََال  ه    ُ ََو  ح  ر  قیرَ َی  ف  .َِاالَال  ُ  ِ غ  ََال  الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  طیَا  ع  ُ ن  َامل  ا  ِئُ ََو  َالس    
َ ه    ُ ََو  ح  ر  ََی  ِئ   طی.َِاالَالس     ع  ُ ََامل  الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  ََا  ی ُ ن  َال   ا  ُتََو  ی ِ  

ََامل  ه    ُ ََو  ح  ر  ََی  دت  ی ِ  
َِاالَامل 

. ی ُ ََال   الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  ب یقَا  ن  َال  ا  ف نَو  ََال  ََو  ُ ََه    ح  ر  ََی  فد ن  بد یق.َِاالَال  ََال  الی  دو  ََید َم  الی  دو  َم 
َ ددت  ن  ََا  ِئُ

ا   دد َالدد   ن  ا  ِئددُ ََو 
ا   ََال   دد   ه  ُ ََو  ح  ددر  ََی  آِئدد   .َِاالَال   الَالدد اِئُ ددو  ََم  ََیدد َی  الی  ددو  ََم  ددت  ن  ُقََا  اِز دد َالددر  ن  ا  َو 

وُقَ ُو ددح  ََامل   دد   ه  ُ ََو  ح  ددر  ََی  وق  ُو ددح  ُق.َِاالَامل   اِز ََالددر  الی  ددو  ََیدد َم  الی  ددو  ََم  ددت  ن  ددواُدََا  ج  دد َال  ن  ا  خیددُ ََو  ب  ََال  دد   ه  َو 
َ ُ ح  ر  ََی  خی   ب  واُد.اَِاالَال  ج  ََل  الی  دو  ََید َم  الی  دو  ََم  دت  ن  عد یفَا  ُ د َامل  ن  ا  یَو  دت  ب  ُ ََامل  د   ه  ُ ََو  ح  در  یَی  دت  ب  ُ َِاالَامل 
ع یف. ُ ََامل  الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  بیرََُا  ک  ن  َال  ا  دغیرََُو  ََالص   د   ه  ُ ََو  ح  در  دغیرَ َی  بیدُر.َِاالَالص   ک  ََال  الی  دو  َید َم 
َ الی  و  ََم  ت  ن  ن  َاهل  دیَا  ا  َالَو  ل ُ ََض     ه    ُ ََو  ح  در  ََی  ل   د    د دی.َِاالَالض  ََاهل  الی  دو  ََم  الی  و  ََید م  دت  ن  ُ ََا  م  َالدر  
ن   ا  ُحوُ ََو  ر  ََامل   ه    ُ ََو  ح  ر  ََی  ُحو   ر  ُ .َِاالَامل   م  ََالدر   الی  دو  ََم  الی  و  ََید م  دت  ن  ط ُنََا  دا  د َالس ُ ن  ا  ُ ََو  ح  دت    ُ َامل 
َ ه    ُ ََو  ح  در  ََی  ح    دت    ُ دَِاالَامل  ط ُن.الس ُ ََا  الی  دو  ََید َم  الی  دو  ََم  دت  ن  ُفد.رََُا  غ  د َال  ن  ا  ِنُ ََو  دک  ُ ََامل  د   ه  ُ ََو  ح  در  َی 

َ ِن   ددک  ُ ُفدد.ُر.َِاالَامل  غ  ََال  الی  ددو  ََیدد َم  الی  ددو  ََم  ددت  ن  غ ِلددُ ََا  دد َال  ن  ا  ُاددوُبََو  غ  ََامل   دد   ه  ُ ََو  ح  ددر  ََی  ُاددوب  غ  َِاالَامل  
غ ِلُ . ََال  الی  و  ََی َم  الی  و  ََم  ت  ن  ََا  ب ُ اَ َالر   ُبوُبََن  و  ح  ََامل   ه    ُ ََو  ح  در  ََی  ُبدوب  ح  .َِاالَامل   ب ُ ََالدر   الی  دو  َید َم 
َ الی  و  ََم  ت  ن  درََُا  ب ِ

ک  ت  ُ د َامل  ن  ا  ََال   ِشدُ ََو  د   ه  ُ ََو  ح  در  ََی  دُر.َِاالَال   ِشد   ب ِ
ک  ت  ُ ََامل  الی  دو  ََید َم  الی  دو  د َم  م   َِار 

َ م  ِت   ََِبر  ار    ََو  ََع    دوِدک  ََِبحجُ ِمد   ر  ک  دَو  ض  ف  .و  دوِدََید َِا   ُ ج اال  سد ِنََذ  اإلح  ِلََو  د.  الط   ِت د ِنََو  ااِلم  َو 
َ م  ِت   ََی َِبر  ح    ر  .َا  اِم    4ََالر 

 خهود غایهت بهه وصول جهت سال  مناجات، از قسمت این در شود، می مالحظه که چنان 
 سهازد می خهود متوجه را پروردگار استغاثه و ندا در   از و گزیند برمی العالمین رب با مکالمه طری 

 را خهدا و داند می ضعی  و گمراه و خاشع گدای و کار گنه بندۀ را خود وی پردازد. می تضر  به و
                                                   

 .787همان، ص. 4
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 تقصههیر و قصههور اظهههار او مقابههل در طریهه  بههدین و خوانههد. می نیههاز بی بخشههندۀ و بههزرگ پروردگههار
 کند. می

 نیالمؤمن ریام مناجات یرونیب یقیموس .3
 شفیعی که چنان  است؛ پذیر امکان مختل  های جنبه از اثر ی  موسیقایی ساختار بررسی
 موسههیقی ب. )عروضههی(، بیرونههی موسههیقی الهه . از: دانههد می عبههارت را کههالم موسههیقی کههدکنی
  ها مصوت همخوانی و میانی های قافیه و )جناس داخلی موسیقی ج. ردی (، و )قافیه کناری

 چنههد یهها مصههر  یهه  درونههی ویمعنهه هههای هماهنگی انههوا  معنههوی، موسههیقی د. ها(، صههامت و
 و وزن بررسهههی دانههان عروض و گرایان صهههورت 5 . و...( النظیههر مراعههات طبههها ، )تضههاد، مصههرا 
 خاصههی تناسههب و نظههم وزن،» اند. دانسههته منظههوم کههالم و شههعر بههه مخههتص را بیرونههی موسههیقی
گون انحههای بههه اصههوات تناسههب و نظههم ایههن )هجاههها(، شههعر اصههوات در اسههت  ملههل نههزد گونهها
 بلنهد، و کوتهاه هجاههای نظهم و تهوالی اسهاس بر 6«.است موسیقی و آهنگ نوعی مبین تل مخ
 شههرت فهن اههل میهان در ... و مضهار  رجهز، هزج، رمل، چون هایی نام با خاص عروضی اوزان
  شود. می گنجانده شعر بیرونی موسیقی حیطۀ در که است یافته

 از بعضهههی در وزن و موسهههیقی بهههه اسهههتدالل بههها و اسهههت منثهههور کهههالم علهههی امهههام مناجهههات
 آن در موجههود آهنههگ و موسههیقی کههه چههرا نمههود؛ اطههال  بههرآن شههعر عنههوان تههوان نمی آن بنههدهای
 بسیاری در هجاها یکسان توازن و توالی وجود لکن است؛ قافیه و وزن به ملتزم شعر از متفاوت

 انکهار تهوان نمی اسهت، داشته اثهر ایهن نمهودن آهنگهین در بسهزایی تأثیر که را مناجات بندهای از
 نثر مختص آهنگ در موجود توازن و شعر، مختص عربی زبان در وزن» شده، ذکر که چنان  کرد.
 آن نظههم و تهوالی و مناجهات در هجاهها بررسهی بهه بیرونهی موسهیقی مبحهث در بنهابراین 7«.اسهت
 جملهه از مکال ساز موسیقی عناصر دیگر ادامه، در و پردازیم می کالم هجایی توازن مبحث ذیل
 کرد. خواهیم بررسی شوند، می گنجانده کالم داخلی موسیقی در که را و... طبا  سجع، تکرار،

ن .3-1  (کالم آهنگ ضرب) ییهجا تواز
 بهه آوایهی مجموعهۀ یه  کهه هنگهامی» افزایهد. می کهالم موسهیقایی بهار بهر کهالم هجهایی توازن

                                                   
 .271، صشعر موسیقی. 5

 .12، صقافیه و عروض با آشنایی. 6

 .269، صالقرآن روائع فی البیان. 7
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 برخههوردار خاصههی نظههام از ها تمصههو و ها صههامت ترکیههب یهها ها مصههوت بلنههدی و کوتههاه لحههاظ
 تههأثیر و زیبههایی دلیههل عمههده 8«.نههامیم می وزن را آن کههه آیههد می پدیههد موسههیقی از ای گونههه باشههد،
 صهفوی کهورش است. آن دلنشین آهنگ نظم و اییموسیق عناصر نیز مناجات این کننده خیره
 کنهار در هجها چنهد شهینین هم بها» کهه دارد مهی بیهان گونهه ایهن ادبیهات بهه شناسی زبان از کتاب در

 نظهههم گیری شههکل موجههب هجههایی تههوازن همههین کههه گههردد می ایجههاد هجههایی تههوازن یکههدیگر
گر مناجات این 9«.شود می  شهعر هجهایی سهاختمان ههای ویژگی بها متفهاوت و نثهر زبهان به چه ا

 نظهههامی در آن عبههارات از بسهههیاری امهها گنجانهههد، شههعر عروضهههی اوزان در را آن تههوان نمی و اسههت
  است. گرفته شکل هجاها یکسانی و توالی از جممنس

 مصهوت + صامت بر: مشتمل کوتاه هجای کوتاه. و بلند اند: گونه دو بر کمیت نظر از هجاها
  است: گونه دو بر مشتمل نیز بلند هجای . له   ُد، َبه، مانند: است. کوتاه

  َلْم. مانند: صامت. + کوتاه مصوت + صامت ال (
 ال. مانند: ند.بل مصوت + صامت ب(
 و تر قههوی عههاطفی حالههت کننههدۀ القهها اسههت، بیشههتر کوتاهشههان هجههای تعههداد کههه هههایی وزن
 دارای هههای وزن آرامههش و تههأنی بهها همههراه تههر مالیم هههای حالت بههرای و هسههتند انگیزتری هیجههان
 کشهیده هجهای دارای کهه ههایی واژه از لحهن کهردن کنهد برای معموال» ترند. مناسب بلند هجای
 بهه را سهخن لحهن کشهیده هجهای بهه مختهوم ههای واژه آوردن ههم سهر پشهت برند. می بهره است
 مشههاهد بیههان کههه مناجههات نخسههت قسههمت هجههایی تقطیههع بهها 10«.رسههاند می کنههدی نهایههت
 بهه انهدازه یه  به تقریباا  آن بلند و کوتاه هجاهای تعداد که یابیم درمی است، رستاخیز و قیامت
 توالی و نظم و آمیخته درهم کوتاه و بلند هجاهای قسمت این اراتعب تمام در و شده گرفته کار

 و اضهطراب نهوعی گهر بیان مناجات، نخست قسمت در هجایی ویژگی این ندارند. نیز خاصی
 اضههطراب حههس بهها را مخاطههب آوایههی شههگرد ایههن کههارگیری بههه بهها حضههرت کههه اسههت هیجههان
 قسمت این بند هشت از بند دو ال،مث عنوان به سازد؛ می رو به رو قیامت هولناک های صحنه

 از کوتههاه هجههای دادن نشههان بههرای گههردد. تعیههین دقههت بههه هجاههها کمیههت تهها کنیم مههی تقطیههع را
 بهههره اسههت، رایج عههروض فههن اهههل میههان در کههه ،«-» عالمههت از بلنههد هجههای و «∪» عالمههت

                                                   
 .105، ص«تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور. »8

 .187، صادبیات به شناسی زبان از. 9

 .143، ص«عوامل ایجاد تغییر و تنو  و نقش لحن در شعر. »10
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  11گیریم. می
الّ  َبُنوَن  َوال مال   َیْنَفُع  ال َیْوَم  َقْلب   اهلَل  َاَتی َمْن  ا   .َسلیم   ب 
له/ نون/ َبه/ ال/ َو/ ُلن/ ما/ ُ / َفه/ َینه/ ال/ َم/ یو/ هه/ َه/ ال/ َتلهه/ َا/ َمهن/ ال/ ا  هن/ َقلهه/ ب   َسهه/ ب 
 لیم
 /∪/ / /∪ /∪/  / /∪ //∪/  /  / / /∪/ / /∪ /∪/  
/  /∪ /  

ُموَن  ُیْعَرُف  َیْوَم  واصی َفُیْؤَخُذ  ب سیماُهْم  اْلُمْجر  الّنَ  .واألْقدام ب 
/ ُمْجههه/ ُفلههه/ َر/ ُیْعههه/ َم/ َیههْو/ ه/سیههه/ َن/ ُمههو/ ر  نههه/ ُذ/ ُیْؤ/َخههه/ ُهْم/َفههه/ مهها/ ب   صههی/ وا/ َنههه/ ب 
/ 
َ
 دام َوله/أ
 /∪/  /∪/  /  / ∪ / /∪/∪/  / /  /∪/ /∪ /∪/ /∪ / / 
 /  /  /  

 آلهود حزن مضهمون گشهاید، می ناله و تضر  باب حضرت که آنگاه مناجات، دوم قسمت در
 در بلنههد هجاهههای افزونههی شههود. می مالیههم و آرام هههم وزن آن بهها متناسههب کههه اسههت انههدوهبار و

 کنهد بهه ویژگهی این شد ذکر پیشتر که گونه همان است، کوتاه هجای از بیشتر کلمات و عبارات
 اسههت. قسهمت ایهن در دوهانه بیهان و عهاطفی زبههان سهاختار مناسهب کهه انجامهد می لحهن کهردن

   12اند. کرده توجه امر این به خویش اندوه بیان در بزرگ شاعران
اّل  اْلَعْبَد  َیْرَحُم  َوَهْل  اْلَعْبُد  َوَاَنا اْلَمْولی َاْنَت »  «اْلَمْولی ا 

ن/
َ
/ َو/ ال/ َمو/ َتله/ أ

َ
له/ َد/ َیر/َحه/ُمله/َعبه/ َهل/ َو/ ُد/ َعبه/ َنله/ أ  ال َمو/ َلله/ ا 

 /  / / /∪/∪/ /  /∪ /∪/ /  /∪/  /  /∪/ / /  /   
ّبُ  َاْنَت » ال اْلَمْرُبوَب  َیْرَحُم  َوَهْل  اْلَمْرُبوُب  َاَنا َو  الّرَ ّبُ  ا   «الّرَ

/ َو/ ُبه/ َربه/ َتر/ أن/
َ
 َرب َلر/ إله/ / َبه بو/ َمر/ ُمله/ َ / َیر/ َهل/ َو/ بوب/ مر/ َنله/ أ

 / / / ∪/ ∪/∪//  /  / ∪ /  /  /∪ /  / /  /∪ /  / /  
 بها متناسهب و آرام کهامال وزنهی مناجهات، دوم بخهش در عبهارات شهود، می مالحظهه که چنان 

 در روان و سهاده را دلهش ههای حرف مهتکلم واقع، در دارند. متکلم شبانۀ نجواهای و وگوها گفت
                                                   

که امالی عروضی و تقطیع هجاها مبتنی بر حروف ملفوظ است و نه مکتوب و الفاظ همان11 کهه  . شایان ذکر است  گونهه 
در « نون»شود؛ مانند حرف  طیع محسوب نمیشوند. و نیز صوامت بعد از مصوت بلند در تق شوند، تقطیع می تلفظ می
 شود. که به هنگام تقطیع حذف می« مان»کلمه 

 .6-4، صفارسی شعر آهنگ. 12
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 بها همهراه و نشهده تحمیل مضمون بر وزن که هدد می نشان این و راند می زبان بر آهنگین کالمی
 کهارگیری بهه میهزان شهود، می مالحظهه مقابهل نمهودار در کهه چنهان  است. شده شکوفا ذهن در آن

  است. مناجات نخست قسمت از بیش دوم قسمت در کوتاه هجای به نسبت بلند هجای
 دوم قسهمت عبهارات زا بسهیاری در کوتهاه و بلنهد هجاههای یکسهان نظهم و توالی این بر افزون
یهتم و تر منسهجم را مهتن موسهیقایی نظهام کهه نمهوده ایجهاد را خاصی آهنگ ضرب مناجات،  و ر
  است. ویژگی این گویای زیر جدول در موجود بندهای است. نموده چندان دو را آن آهنگ

لیل َوَاَنههههههها اْلَعزیهههههههُز  َاْنهههههههَت   الهههههههّذَ
  

لیَل  َیههههههْرَحُم  َوَهههههههْل  ال الههههههّذَ  اْلَعزیهههههههز ا 
  اْلَحقیههههههر َوَاَنهههههها اْلَعظههههههیُم  َت َاْنهههههه 

 
ال اْلَحقیهههههَر  َیهههههْرَحُم  َوَههههههْل   اْلَعظهههههیم ا 

ّیُ  َاْنهههههَت   هههههعی  َوَاَنههههها اْلَقهههههو   الّضَ
  

ههههعیَ   َیههههْرَحُم  َوَهههههْل  ال الّضَ ّی  ا   اْلَقههههو 
ههههههههّیُ  َاْنههههههههَت     اْلَفقیههههههههر َوَاَنهههههههها اْلَغن 

 
ال اْلَفقیهههههههَر  َیهههههههْرَحُم  َوَههههههههْل  هههههههّی  ا   اْلَغن 

ههههههغیر َنههههههاَواَ  اْلَکبیههههههُر  َاْنههههههَت    الّصَ
 

ههههههغیَر  َیههههههْرَحُم  َوَهههههههْل  ال الّصَ  اْلَکبیههههههر ا 
  اْلَبخیههههههل َوَاَنهههههها اْلَجههههههواُد  َاْنههههههَت  

 
ال اْلَبخیهههههَل  َیهههههْرَحُم  َوَههههههْل   اْلَجهههههواد ا 

   ∪  ∪ ∪ ∪  ∪  ∪   ∪  ∪  ∪   ∪  
 انتظهام وزن یه  بر مناجات دوم قسمت در موجود عبارت شش شود، می مالحظه که چنان 
 تنهها و هسهتند عبهارات ایهن بهه قریهب و مشهابه ای پایهه بر نیز قسمت این عبارات دیگر اند. یافته
 مههم عوامهل از عبهارات در هجهایی تهوازن بهودن نزدیه  گونهه ایهن دارند. تفاوت هجا سه یا دو در

  آید. می شمار به مناجات موسیقی برانگیختن
 بها متناسب مناجات این در ...( یرحم )وهل استفهامی عبارات بیشتر که است ذکر شایان

 مفههاعلن( فعههولن مفههاعیلن )فعههولن رکههن چهههار از کههه اسههت شههعر عروضههی اوزان در طویههل بحههر
 مناسهبت خهوانی تعزیهه و سهرایی نوحه و مرثیهه بها بحهر ایهن فارسهی ادب در اسهت. شهده تشهکیل
 دوره در و بهوده یمهذهب های نمایشهنامه شهیوه ایهن پیهدایش منشهأ فارسهی ادبهای اعتقاد به دارد.

 در ارکههان ایههن کههارگیری بههه بهها امههام 13اسهت. یافتههه راه آن بههه مطایبههه و هههزل مضههامین معاصهر
 طههوالنی انههدوه و سههاخته چنههدان دو را نالههه سههنگینی ناخواسههته، یهها خواسههته خههویش، نجههوای
 وا خههود حهال بههر ریخهتن اشهه  بهه را خواننههده کهه ای گونههه بهه اسههت؛ کشهیده تصههویر بهه را خهویش

   دارد. یم
                                                   

 .79، صفارسی شعر اوزان و بحور. 13
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 واقع مؤثر مناجات دوم قسمت شدن ریتمی  آن پی در و هجاها تنو  در که مواردی از یکی
 بررسههههی در وّقههههاد، مسههههعود اسههههت. «گشایشههههی و گرهههههی» جمههههالت کههههارگیری بههههه اسههههت، شههههده
 إیقها » عنهوان تحهت را مبحثی البیاتی الوهاب عبد سرودۀ موسیقایی ساختار شناسی زیبایی
 جمهالت» کهه دارد مهی بیهان گونهه این وی است. داده اختصاص موضو  نای به «والحل العقدة
 هسهتند، قبلهی عبهارات در موجهود گهره   بهرای چهاره و حهل نهوعی دهندۀ ارائه واقع در که گشایشی
 بهه مناجهات از قسهمت ایهن بنهدهای در مسهأله ایهن 14«.دارنهد ههدوء و آرامش به بیشتری تمایل
  است. مشاهده قابل وضو 
 بها را خهود سهپس و خوانهد می کمالیهه و جمالیهه صهفات بها را معبهود ابتدا در رتحض که آنجا
 سهرگردانی و پیچیدگی نوعی گیری شکل به واقع در کند، می معرفی آن متضاد و مقابل صفاتی

 ،«عبهد مهن و مهوال تهو» ،«مربهوب مهن و رب تهو» میان تقابل که چنان  انجامد؛ می خواننده ذهن در
 کهه اسهت روحهی و عهاطفی هیجانهات کننهدۀ القها ،«ذلیهل مهن و عزیز تو» ،«مرزو  من و راز  تو»
 ای وسههیله دنبههال بههه خواننههده و دهههد می انتقههال خواننههده بههه را روحههی تههابی بی و درد و قههراری بی

 غمهوض و مسهأله ایهن پهی در یابهد. دسهت آرامهش بهه و یابهد رهایی تابی بی این از آن با که است
 معمهوالا  اسهلوب ایهن که پردازد، می حل و چاره بیان به مفّر  یمستثن اسلوب قالب در حضرت
کید با و مثبت کیهد الفهاظ مثبت جمله ابتدای در که صورت بدین شود، می ترجمه تأ  ماننهد تأ
 و آرامههش اطمینهان، نهوعی دربردارنهده خهود کلمهات ایهن کهه آیهد می تنهها،....( شه ، بهی )فقهط،
َب  َیههْرَحُم  َوَهههْل  اْلُمههْذن ب، َوَاَنهها الغفههورُ  َت أنهه» عبههارت مثههال، عنههوان بههه هسههتند؛ یقههین ال اْلُمههْذن   ا 
 بهر کهه اسهت بخشهنده تنهها و کار، گنهه مهن و ای بخشهنده تو» که شود می ترجمه گونه این ،«اْلَغُفورُ 
 معرفههی واقههع در کههه_  را بنههد هههر آغههازین عبههارات تمههام ترتیههب، ایههن بههه «.کنههد می رحههم کار گنههه

 عبهارات و ای، گهره عبهارات_  اسهت پسهت و دون صهفات بها بنهده و عهالیمت صهفات بها پروردگار
 نامیم. می گشایشی عبارات را ها آن متوالی پرسشی

 
 و کوتهاه هجاههای بسهامد کهه دههد می نشهان گونهه این عبهارات ایهن در هجاهها کمیت بررسی

 عبهارت در دبلنه هجهای تعهداد کهه حهالی در اسهت؛ انهدازه یه  بهه تقریبا ای گره عبارات در بلند
                                                   

 .369، صالبیاتی الوهاب عبد شعر فی االیقاعی التشکیل جمالیات. 14
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 بهه خواننهده کهه اسهت آرامشهی و سکون بر دال خود این که است کوتاه هجای از بیشتر گشایشی
 جهان و انجامهد می مهتن موسهیقایی تنهو  بهه کالمهی شگرد گونه این کارگیری به است. آن دنبال
   زند. می پیوند شنونده جان به را کالم

 نیالمؤمن ریام مناجات یدرون یقیموس .4
 وحهدت و واژگهان همسهانی نتیجهۀ در کهه اسهت ههایی هماهنگی مجموعهه» درونی موسیقی

 اصهههلی رکهههن دو 15«.آیهههد می وجهههود بهههه شهههعر یههه  درون واژگهههان های صهههامت و ها مصهههوت بهههین
 اولهههی کهههه دانسهههت معنهههوی موسهههیقی و )اصهههوات( لفظهههی موسهههیقی تهههوان می را درونهههی موسهههیقی
  النظیر. مراعات و یهاما طبا ، شامل دومی و است جناس و تکرار از برخاسته
 ها، مصههوت و صههامت در آن بسههامد کههه اسههت تکههرار مناجههات ایههن موسههیقی اصههلی محههور
  است. زیبایی موجب جمله و واژگان

 تکرار .4-1
 و آوایهی سهاختار کلهی انسجام و متن موسیقی زیبایی کش  در کارگشا عوامل از تکرار پدیدۀ
 یه  کننهدۀ تشهدید یها دهنهده انتقهال کهه یباسهتز آنگهاه آرایهه ایهن اسهت. اثهر یه  مرکهزی محور
 بررسههی در المالئکههه نههازک افتههد. مههؤثر کههالم همههاهنگی و تههوازن ایجههاد در و باشههد عاطفههه و حههس
 حسهاس نکتهه سهازی برجسهته معنهای بهه تکهرار» که: دارد می بیان گونه این معاصر شعر در تکرار

  16«.است آن به شاعر توجه و اهتمام بر دال و است عبارت
 آن ناپهذیر جهدایی بخهش و ساز موسیقی عامل ترین برجسته توان می را تکرار مناجات این در

کم عاطفه نو  و کالم محور به توجه با که دانست  واژگهان تکرار واج، تکرار تکرار؛ انوا  در آن بر حا
 است. یافته نمود عبارت تکرار و

 واج تکرار .4-1-1
 صههههامت شههههامل کههههه اسههههت آوایههههی سههههاختمان در واژه سههههازندۀ عنصههههر تههههرین کوچهههه  واج

consonant مصوت و vowels .درون در واج یعنهی واژه از تر کوچه  زبهانی واحهد تکرار از» است 
 موسهیقی خاص های واج با کلماتی انتخاب و آواها ترکیب 17«.شد می ایجاد واجی توازن هجا

                                                   
 .108، صشاملو شعر به نگاهی. 15

 .276، صالمعاصر الشعر قضایا. 16

 .104، ص«تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر احمد عزیزی. »17
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 بخشد. می بدان دلپذیری سیمایی و صوتی تناسب و سازد می نواز گوش و افزون را سخن
 بهه بها امهام اسهت. تکهرار نمونۀ ترین برجسته از مناجات این در کششی و مد اصوات تکرار
 در کشههیدن آه بههرای فرصههتی مناجههات سراسههر در ،«ū-او» ،«ī-ای»،«ā-آ» های مصههوت کههارگیری
 18آورد. می فراهم انسان برای تحسر و اندوهگین انسان

 در آن القههای و پیهام بیشهتر تهأثیر باعهث امتههداد، و کشهش و آرام صهدای بها «ای» مصهوت تکهرار
 نیمهه حهالتی در خواننهده دههان کهه اسهت عمودی محور در مصوت این تکرار شود. می خواننده

 ّیُ اْلَقهو   َاْنهَت  َمهْوالَی  یها َمْوالَی » عبارت مانند آورد؛ می وجود به وی در را اندوه نوعی و ماند می باز
هه َوَاَنهها هه َحُم َیههْر  َوَهههْل  عیُ  الّضَ ال عیَ  الّضَ  وفههور بههه مناجههات دوم قسههمت در آن نمونههۀ کههه «ّیُ اْلَقههو   ا 

 شود. می مالحظه
 صوتی که نون صوت تکرار از برخاسته آوای کنار در «ī-ای» مصوت تکرار نیز ذیل عبارات در

  است: شده گرفته کار به دردمندی و توّجع ناله، برای است هیجانی
َ ُا   ئ  س  ا  َاِلم َو  دَن  َی  َو  ِفدر ََُ   ُءََی  در  َِمدَامل   دَخیدِ َاَ َ   ِ ُام  بَیَِ َو  ا  تََِِ َیدو  صد ِحب  ََیَِ َو  ََب  یدِ َو  ِ

ََِلُکد   دِرئ  َام 
َِمدد ُ َم    ََ ِئددک  م  و  ََی  دد ء  َش  ََن  ََ. یددِ َُیغ  ُا   ددئ  س  ا  َاِلمدد َو  ددَن  َی  د ََُو    ددو  ددِرُ ََی  ج  ُ ََامل  ددو  دد یَل  ت  ف  ََی  ددکاِبََِمدد   َع 

َ ِئک  م  و  ص ِحََ یِ َِببَ َی  ِتِ َو  خَیَب 
ا  فَ َِ َیو  یَِتِ َاَ یصو 

ََال   مَ َویِ َُتؤ  َو  ِ ََیِفََ   ََاِلر  ََع َایمج  جیِ َیََُمُث     .َ

 عمی  حرکات خاطر به صوت این که هستیم نیز «هاء» حرف تکرار شاهد عبارت همین در
 کههه_  فههو  عبههارت در بنههابراین 19کنههد. می تعبیههر درونههی های اضههطراب از حلهه ، انتهههای در آن

 «هاء» صامت و «ای» مصوت تلفی _  است عذاب از رست و احوال دگرگونی و قیامت از سخن
  است. آورده فراهم را اندوه با توأم هراس و ترس از فضایی یکدیگر کنار در

 ماننههد: اسههت، رفتههه کههار بههه بسههیار مناجههات ایههن در کههه اسههت حروفههی دیگههر از «یههاء» حههرف
مههاَن  َوَاْسهَئُلَ  »

َ
ُم  ّضُ َیعهه َم َیهْو  األ نهه یها وُل ُقههیَ  َیَدْیهه   َعلههی الّظهال  َخهْذُت  ی  َلْیت  ُسهول   َمههَع  اّتَ  .َسههبیالا  الّرَ
ُموَن  َرُف ْع یُ  َم َیْو  األماَن  َوَاْسَئُلَ   واصهی َخهُذ ُیْؤ فَ  ب سهیماُهْم  اْلُمْجر  الّنَ  عبهارت در نیهز و«واألْقهدام   ب 
 نغمههۀ اسههت. شههده تکههرار بههار چنههدین مناجههات دوم قسههمت در کههه ،«یمههوال ایهه یمههوال» نههدایی

 کههه دارد، فقههدان و انههدوه و درد از نشههان مناجههات در آن وتکههرار منههادی همههراه بههه «یهها» از برخاسههته
 20گذارد. می تأثیر مخاطب بر ناخواسته
 مههتن شههدن آهنگههین و آرایههی واج سههبب مهوارد از بسههیاری در واژگههانی اشههتقا  ایههن، بههر افهزون

                                                   
 .141، ص«شناسانه سورۀ مریم بررسی سب . »18

 .189، صمعانیها و الحروف خصائص. 19

 .121-120، ص«االیقا  الصوتی فی قصیده بلقیس لنزار قبانی. »20
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هد   َیْجهزی ال َیهْوَم  ألمهاَن اا َوَاْسهَئُلَ  » عبارت در «د – ل -و» حروف تکرار مانند است. گردیده  وال 
د   َعْن  جاز   ُهَو  َمْوُلود   َوال ه  َلد  َو  َعْن   و فاعهل اسهم کهه آنجها همچنهین و «.َحهّ ُ  اهلل   َوْعَد  إّنَ  َشْیئاا  ه  وال 
ُ   َاْنهَت » عبهارت ماننههد هسهتند؛ مههاده یه  از مشههت  مفعهول اسهم  َیههْرَحُم  َوَههْل  اْلَمههْرُزوُ   َوَاَنها الههّراز 
ال ُزوَ  اْلَمْر  ُ  ا ا   در مهوارد قبیهل ایهن کهه هسهتیم «  -ز -ر» حهروف تکهرار شهاهد طری  بدین «.لّراز 

 آوایههی نظههام انسههجام بههر مههذکور مههوارد همههۀ اسههت. یافتههه بیشههتری نمههود مناجههات دوم قسههمت
 اند. بوده مؤثر آن موسیقی ساختن غنی و مناجات

گان تکرار .4-1-2  واژ
 و صههوری سههاختار زیبههایی کههه آورد مههی پدیههد تههوازنی یکههدیگر بهها ههها آن نسههبت و واژگههان تکههرار

 آرایهی واژه» گیهرد: می قهرار بررسهی مهورد آرایهی واژه عنوان تحت و دارد دنبال به را متن موسیقایی
 قسهمت در 21«.مایهه هم و گون هم واژه چند نشینی هم گاه و است کلمه ی  بارۀ چند کاربرد گاه

 اسهت؛ هولنهاک مفههومی دربردانهده که است شده تکرار بار هشت «یوم» واژه مناجات نخست
 روز آن در آدمیهان احهوال و قیامهت اههوال از سخن که شده گرفته کار به عباراتی سیا  در که چرا

ُم  َیعهّضُ  َیهْوَم  .../ َوالَبُنهوَن  مهال   َیْنَفُع  ال َیْوَم  » است: ُمهوَن  ُیْعهَرُف  َیهْوَم  .../ َیَدْیهه   َعلهی الّظهال   اْلُمْجر 
ههد   َیْجههزی ال َیههْوَم  .../ سههیماُهْم ب   ه   َعههْن  وال  میَن  َیْنَفههُع  ال ْوَم َیهه .../ َوَلههد  َرُتُهْم  الّظههال   ال ْوَم .../َیهه َمْعههذ 

  ُ َنْفس   َنْفس   َتْمل  ّرُ  َیْوَم  .../ َشْیئاا  ل  ْن  اْلَمْرُء  َیف  ُم  َیَوّدُ  َیْوَم  .../ َاخیه   م   ...«. َیْفَتدی َلْو  اْلُمْجر 
 تکههرار جملههه، آن از اسههت؛ نخسههت قسههمت از بههارزتر مناجههات دوم قسههمت در نواژگهها تکههرار
 بهاالی بسهامد اند، شهده تکهرار بار 22 هرکدام و شده ذکر کالم آغاز در که است «أنا و أنت» ضمایر
 تکهرار کهه دههد می قهرار معبهود بها وگهو گفهت فضای در را خواننده مخاطب، و متکلم ضمایر تکرار
 کهارگیری بهه این بر افزون کند. می پیش از بیش را األرباب رب با نجوا و لمتک این شیرینی ها آن

 و حضهور از کهالم نشهینی هم محهور در غایهب ضهمیر بها قیهاس در متکلم سپس و مخاطب ضمیر
 و حضهور بهر مخاطهب و مهتکلم ضهمایر» کنهد، می حکایهت مخاطهب و مهتکلم بین شدید وصل
  22«.کند می داللت وصل
 «حهاء» صهوت بردارنهدۀ در فعهل ایهن اسهت. شده تکرار قسمت این در بار 22 نیز «یرحم» فعل
 رود. مهی کهار بهه عشه  و شهو  از ناشهی درونی های اضطراب و احساسات از تعبیر برای که است
 عفههو و رحمهت بههه امیهد رو  هسهتند، فعههل ایهن بهر مشههتمل کهه عبهاراتی در نیههز، مناجهات ایهن در

                                                   
 .52، صآرایی سخن هنر. 21

 .88، ص1، جمال  ابن الفیه علی عقیل ابن شر . 22
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  است. افزوده کالم موسیقی بر ویژگی این با فعل این تکرار زند. می موج الهی
 در واژه یه  تکهرار_  اسهت یافتهه نمهود مناجات دوم قسمت در هم باز که_  تکرار موارد دیگر از
 انهد. نامیده العجز علی الصدر رد بالغت فنون در را صنعت این که است کالم پایان و کالم آغاز
 آخههر در را آن متجهانس کلمهۀ یها بعینهه را همهان اسهت، آمهده نثهر جملهه و بیهت اول در کهه لفظهی»

 پایههان و اول عبههارت آغههاز در «الکبیههر» واژه تکههرار زیههر عبههارت در 23«.آرنههد بههاز نثههر جملههۀ و بیههت
 است: ادبی صنعت این مصدا  دوم، عبارت

َ ت  ن  بیرََُا  ک  ن  َال  ا  غیرََُو  ََالص   ه    ُ ََو  ح  ر  غیرَ َی  بیُر.َِاالَالص   ک  َال 

 العجهز علهی الصهدر رد صهنعت ایهن کهه کهالم آغهاز و پایهان در واژه ی  تکرار است همچنین و
 شههده تکههرار بعههد بیههت اول در اسههت آمههده بیههت آخههر در ای کلمههه چههون» اسههت. شههده گههذاری نام

 صغیر واژه فو  عبارت همان در مثال، عنوان به 24؛«گویند می العجز علی الصدر رد را آن باشد
 ادبهی آرایهۀ ایهن بهر داللهت اسهت شهده تکهرار دوم عبهارت ابتهدای و آغازین عبارت انتهای در که

   دارد:
َ ت  ن  بیرََُا  ک  ن  َال  ا  غیرََُو  ََالص   ه    ُ ََو  ح  ر  غیرَ َی  بیُر.َِاالَالص   ک  َال 

 کهه آن بالغهی داللهت بهر عهالوه مناجهات دوم بخهش سراسهر در کالمهی شهگرد این کارگیری به
کیههدی  باعههث اسههت، آمههرزش و رحمههت در الحهها  و اصههرار نههوعی و خههدا متعههالی صههفت بههر تأ
 و حس القای و رساندن در مختل  تکرارهای است. شده نیز کالم موسیقی و لحن سازی غنی
 را خواننهده دیگهر طهرف از و اسهت مهؤثر افکنهده سهایه او بر و کرده تصرف را مؤل  وجود که حالی
 سازد. می نزدی  خود احساس و درون به نیز
  عبارت تکرار .4-1-3

 تهه  تهه  کههه کنههد می تکههرار را عبههاراتی و جمههالت گههاه واژه، و واج تکههرار بههر زونافهه حضههرت،
 از بنهد ههر ابتهدای در «األمهان أسهأل » عبهارت تکهرار دارد. انگیهزی حزن معنایی بار آن های واژه

 و اسهت آرامهش طالهب انسهان اسهت. عبارت تکرار نمونۀ بارزترین از مناجات نخستین قسمت
 است اضطراب با عجین پیوسته انسان زندگی اما اوست؛ روانی و عیطبی نیازهای از یکی این
 اندیشههد، می خههود آینههدۀ بههه بیشههتر و یابههد می فزونههی انسههان فهههم و معرفههت کههه انههدازه همههان بههه و

                                                   
 .55، صادبی صناعات و بالغت فنون. 23

 .56. همان، ص24
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 هههای نگرانی و ها اضههطراب از بههیش فهههیم انسههان یابههد. می افههزایش نیههز اش نگرانههی و اضههطراب
 روست این از داشت. خواهد قیامت روز و دادن جان هنگام که است سرنوشتی نگران دنیوی،
 امهههان روز آن از و شهههود می متهههذکر را آن حهههوادث و قیامهههت مکهههرر صهههورت بهههه ،علهههی امهههام کهههه
 آن اهههوال و قیامههت بههاب در قههرآن آیههات از آیههه هشههت بههه حضههرت قسههمت، ایههن در طلبههد. می

 حهوادث از و کند می تکرار را «األمان أسأل » عبارت آیه، هشت هر ابتدای در و کند می استناد
 کند. می امان طلب قیامت هولناک وقایع و

 ابتهدای در امهام اسهت. «مهوالی یها مهوالی» ندایی جملۀ تکرار عبارت، تکرار موارد دیگر از
 و مجهاورت دههد. می قرار خطاب مورد «موال» صفت با را خداوند مناجات دوم بخش از بند هر
 بهار بهر هسهتند کشهیده اله  دارای دو ههر کهه جهت آن از ندا، «اءی» حرف با کلمه این نشینی هم

 اشههتیا  و شهور بلکههه نیسهت، آور مههالل تنهها نهه نههدا نهو  ایههن تکهرار اسههت. افزوده کهالم موسهیقایی
 دو دارد، حکایهههت او درونهههی فشهههار و تهههرس انبهههوه از آنچههه ابهههراز و سهههخن ادامهههۀ جههههت را خواننههده
 صهوت تکهرار سهبب بنهد، ههر ابتهدای در «مهوالی» واژۀ دوبهارۀ تکرار این بر افزون کند. می چندان

 فضهایی آن تکهرار بها و 25دارد. داللهت درد و انهدوه و افسوس و تألم بر صوت این که شود می «آی»
کم متن پیکرۀ بر اندوه از  شود. می حا

  سجع .4-2
 آن در مسهجع عبهارات وجهود امیرالمهؤمنین مناجات موسیقایی مشخصات ترین مهم از
 ماننهد نثهر در سجع» کند: می معرفی گونه این را سجع العربیه البالغه کتاب در المیدانی است.
 علما از بعضی است نثر فواصل از حرف ی  هماهنگی و تواف  معنای به و است شعر در قافیه
 تقسهیم نهو  سهه بهر سهجع 26«.انهد کرده یهاد فاصهله عنهوان تحت قرآنی آیات بررسی در آرایه این از
 ود:ش می

  یمتواز سجع .4-2-1

 از 27«.باشههههند مطههههاب  دو هههههر روی حههههرف و وزن در کلمههههات» کههههه اسههههت آن متههههوازی سهههجع
ها َکالّ » است: نخست بخش از زیر عبارت مناجات، در سجع نو  این کارگیری به های نمونه ّنَ  ا 
ل َنّزاَعههةا  َلظههی ههویل   سههتند.ه یکههی روی حههرف در هههم و وزن در هههم شههوی( و )لظههی هههای واژه «.ّشَ

                                                   
 .202، ص1، جنامه لغت. 25

 .504-503، ص2، جفنونها و علومها و أسسها العربیه البالغه. 26

 .39، صادبی صناعات و بالغت فنون. 27
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 َاْنههَت » عبههارت: جملهه آن از شههود؛ می دیهده بیشههتر مناجهات دوم بخههش در متهوازی سههجع نمونهۀ
غیُر  َوَاَنا اْلَکبیُر  غیَر  َیْرَحُم  َوَهْل  الّصَ ال الّصَ  و وزن در ههم صهغیر( و )کبیهر های واژه که است «اْلَکبیُر  ا 
 » عبهارت: در مچنهینه و هسهتند. هماهنهگ و مطهاب  ههم بها روی، حهرف پایانی/ حرف در هم
ال اْلفهانَی  َیهْرَحُم  َهْل  َو  اْلفانی َوَاَنا اْلباقی َاْنَت   یه  و وزن یه  بهر بهاقی( و )فهانی کلمهات «اْلبهاقی ا 
 هستند. روی
  مطّرف سجع .4-2-2

 از 28«.باشهههند مختلههه  وزن در و یکهههی روی حهههرف در الفهههاظ» کهههه اسهههت آن مطهههّرف سهههجع
 است: آن نخست قسمت از زیر ارتعب مناجات در سجع نو  این های نمونه

َ ُا   ئ  س  ا  ََو  َیَ َاِلم ن  ِفر ََُو    ُءََی  ر  ََامل   خیدِ ََِم   دِ ََا  ِ ُام  ََو  بیدِ َو  ِتِ ََا  صد ِحب  ََو  ََب  یدِ َو  ِ
ََِلُکد   دِرئ  ََام    ُ َِمدم 

َ ِئک  م  و  ََی  أن   ََ.غ  یِ َیََُش 

 شههکیلت را متههوازی سههجع هههم بهها «بنیههه -أبیههه -أخیههه» هههای واژه شههود، می مالحظههه کههه چنههان
 «یغنیه» های واژه با ها واژه این اما هستند، هماهنگ رّوی در هم و وزن در هم که چرا دهند؛ می

 پایهههانی حهههروف در تنهههها و ندارنهههد مطابقهههت ههههم بههها وزن نظهههر از کهههه چهههرا هسهههتند؛ مطهههرف سهههجع
ُم  َیَوّدُ  َیْوَم  األماَن  َوَاْسَئُلَ  » عبارت مانند نیز و هستند. یکی و هماهنگ هْن  َیْفَتهدی َلهْو  اْلُمْجر   م 
ذ   َعذاب   ه   َبنیه  ب   َیْوَمئ  َبت  ه   َاخیه  َو  َوصاح  تی َوَفصیَلت 

َ
هی َوَمهْن  ُتْؤویه   اّل  «ُیْنجیهه   ُثهّمَ  َجمیعهاا  األْرض   ف 

 حهرف در کهه چهرا هسهتند؛ مطهرف سهجع ینجیهه( و )تؤویه های واژه با أخیه( و )بنیه های واژه که
 را متهوازی سهجع ههم بها گهروه دو این کلمات از کدام هر که چندهر متفاوتند؛ وزن در و یکی روی

 دهند. می تشکیل
 متوازن سجع .4-2-3

 29«.باشهند مختله  روی حهرف در و متف  وزن در قرینه کلمات که است آن» متوازن سجع
 آن دوم بخهش در ویهژه بهه مناجهات در آن دیگهر انهوا  بهه نسهبت سجع نو  این کارگیری به میزان
 است: بیشتر
لیُل  َوَاَنا اْلَعزیُز  َاْنَت » لیَل  َیْرَحُم  َوَهْل  الّذَ ال الّذَ  َیهْرَحُم  َوَههْل  اْلَحقیهُر  َوَاَنها اْلَعظهیُم  َاْنهَت » ،«اْلَعزیهُز  ا 

ال اْلَحقیهَر  ُم  َاْنهَت » ،«اْلَعظههیُم  ا  ئ 
هُل  َوَاَنهها الههّدّاَ ئ 

ههَل  َیهْرَحُم  َوَهههْل  الّزّاَ ال الّزآئ  ُم  ا   تکلمهها از کههدام ههر ،«الههدائ 
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 بها آنهان پایهانی حهروف امها هسهتند، یکی وزن در دائم(، و )زائل و عظیم( و )حقیر عزیز(، و )ذلیل
 شوند. می شامل را متوازی سجع صورت بدین که است متفاوت هم

 سهجع بها مهرتبط های آرایهه از کهه هسهتیم نیهز موازنهه آرایه شاهد مناجات این در این، بر افزون
 بعضهی یا کالم الفاظ همۀ که است آن معنای به و است سجع از ینوع» مماثله یا موازنه است.

 مناجهات دوم بخهش در زیر عبارات در 30«.باشند مختل  روی حرف در و یکی وزن در ها آن از
 آید: می شمار به متن موسیقایی های نمونه ترین برجسته از که هستیم ادبی آرایۀ این شاهد
ال اْلَحقیرَ  َیْرَحُم  َوَهْل  اْلَحقیرُ  َوَاَنا اْلَعظیُم  أْنَت  َمْوالَی  یا َمْوالَی   اْلَعظیُم  ا 
ّیُ  َاْنَت  َمْوالَی  یا َمْوالَی  عیُ   َوَاَنا اْلَقو  عیَ   َیْرَحُم  َوَهْل  الّضَ ال الّضَ ّیُ  ا   اْلَقو 
ّیُ  َاْنَت  َمْوالَی  یا َمْوالَی  ال اْلَفقیرَ  َیْرَحُم  َوَهْل  اْلَفقیرُ  َوَاَنا اْلَغن   ّیُ اْلَغن   ا 

 یه  بهر ترتیهب بهه بنهد سهه ایهن در موجهود کلمهات از کدام هر شود، می مالحظه که گونه همان
 یکدیگرند. از متفاوت ها آن پایانی حروف چند هر اند؛ یافته سازمان وزن
  تضاد .4-3
 متضهاد منزلهه بهه یها و متضهاد و نقیض معنای دو آن در که است تضاد صنعت بدیع، انوا  از
 لههذا گیرنههد، می مههدد زبههان واژگهان از ارتبههاط برقههراری در افههراد کههه ایهن بههه نظههر 31ورنههد.آ می هههم بها را

 تضهاد گیهرد. می انجهام تر سهریع و تر راحهت نیهز ارتبهاط برقهراری باشهد، تر قهوی واژگهان دایهرۀ هرچه
 مهرتبط ههم بهه را کلمهات کهه ایهن بهر افهزون کهه اسهت واژگهان بعهد در زبهان مههم های مؤلفهه از یکی
 یها معنهی دو تقابهل» و آرایهه ایهن از اسهتفاده گردد. می نیز کالم زیبایی سبب ای گونه به د،ساز می

  32«.افزاید می سخن ظرافت و زیبایی بر که است مواردی از دو آن تخال 
 کههه شههده بسههته کههار بههه هنرمندانههه بسههیار ای شههیوه بههه مناجههات دوم بخههش در صههنعت ایههن
 کهه ایهن از پهس امهام اسهت. افهزوده مهتن موسهیقی بهر هم و دهد می انتقال خوبی به را معنا هم

 معرفههی آن متضههاد و مقابههل صههفتی بهها را خههود خوانههد، می نیهه  صههفات بهها را متعههال پروردگههار
 در موجهود متضهاد کلمهات اسهت. رفتهه کهار بهه مناجهات ایهن جای 22 در صنعت این کند. می

 گذاریم. می نمایش به زیر جدول در را مناجات
 موال
 عبد

 ل ما
 مملوک

 عزیز
 ذلیل

 خال 
 مخلو 

 عظیم
 حقیر

 قوی
 ضعی 

 غنی
 فقیر

 معطی
 سائل

 حی
 میت

 باقی
 فانی

 رب
 مربوب

 متکبر غالب غفور سلطان رحمن هادی کبیر معافی جواد راز  دائم
                                                   

 .715-642، صالعربیه البالغه معجم. 30

 .564، صالطراز کتاب. 31

 .249، صالبالغه جواهر. 32
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 خاشع مغلوب مذنب ممتحن مرحوم ضال صغیر مبتلی بخیل مرزو  زائل
 افتههاده مههؤثر مناجههات درونههی ایقهها  آفههرینش در کلمههات میههان تضههاد و تقابههل مههذکور، مههوارد در
 گههردد، می تههداعی ذهههن در متضههاد کههامالا  معنههایی مختلهه ، کلمههۀ دو خوانههدن بهها چههون و اسههت
 بهدیعی ظواهر نو  این کارگیری به دارد. نقش متن درونی موسیقی در که آفریند می معنوی لذتی
 ایهن تمهام کهه آنگهاه شهود. می معنها بهر مخهاطبین بیشهتر توجهه سبب و افزوده متن ی  زیبایی بر

 گهاه کهه آفریننهد می را آهنگینی مجموعۀ شوند، می داده قرار هم کنار ادبی متن ی  در ها آهنگ
 ربایند. می دل از قرار و سر، از هوش

 یریگ جهینت
 کوفهه، مسهجد در امیرالمهؤمنین مناجهات موسهیقایی ههای جلوه بررسهی از حاصهل نتهایج

 که: دهد می نشان گونه این
 و مفههاهیم بهها متناسههب فضاسههازی در ای عمههده بسههیار نقههش مناجههات موسههیقایی سههاختار •

 نخسههت بخههش از برخاسهته آهنههگ و موسههیقی کهه چنههان  دارد؛ مخاطههب بهه معههانی انتقهال
 و تضر  باب در که آن دوم بخش با است قیامت هولناک های صحنه یادآور که مناجات

 ست.ا متفاوت کامالا  است، الهی درگاه به ندبه
 هها، آن تهوالی و نظهم عهدم و مناجهات نخسهت بخهش در بلنهد و کوتاه هجای یکسان بسامد •

کی  در بلنهد هجهای بیشهتر بسهامد کهه حهالی در اسهت؛ رستاخیز روز ترس و اضطراب از حا
 بیههان و عههاطفی زبههان سههاختار مناسههب آن، عبههارات در هجاههها تههوالی و نظههم و دوم بخههش
 است. اندوه

 کهارگیری بهه مناجهات، دوم بخهش شهدن آهنگهین آن پهی در و هجاهها  تنهو در مهؤثر مهوارد از •
 بهه گشایشهی جمهالت در بلنهد هجاههای بیشهتر بسهامد اسهت. گشایشهی و ای گره جمالت
 انجامد. می مخاطب رو  و جان در سکینه و آرامش ایجاد

 مناجههات درونههی موسههیقی های مؤلفههه تههرین مهم از عبههارت، و واژه واج، سههطح سههه در تکههرار •
 موسههیقایی عنصههر مههتن بههه )یههاء( صههامت و )ای( مصههوت تکههرار واجههی، سههطح در ت.اسهه
 و )أنههت( مخاطههب ضههمیر تکههرار واژگههان، سههطح در کنههد. می اثههر پههر را آن نههوای و بخشههد می

 بههر دال کههه کنههد می ایجههاد پروردگههار بهها نجههوا و تکلههم از بخشههی لذت فضههای )أنهها(، مههتکلم
 )مهوالی نهدایی جملهۀ و األمان( )أسأل  رتعبا تکرار است. معبود و عبد وصل و حضور

 انهدوه از فضهایی کهه است عبارت سطح در تکرار های نمونه ترین برجسته از نیز، موالی( یا
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کم متن پیکرۀ بر را  سازد. می حا

 متههوازی، سههجع انههوا ؛ در کههه اسههت سههجع مناجههات، موسههیقایی های مشخصههه دیگههر از •
 بخههش ویهژه بههه مناجهات در متههوازن سهجع ربیشهت بسههامد یابهد. می نمههود متهوازن، و مطهرف
 است. ساخته تر غنی را آن درونی موسیقی دوم،

 بهر افهزون ذلیهل(، و عزیهز مهوال، و عبهد صهغیر، و )کبیر چون متضاد واژگان کارگیری به شگرد •
 کلمهات میهان که پیوندی با است، شده واقع مؤثر مناجات درونی ایقا  آفرینش در که این
  شود. می نیز آن مضمون و معنا به مخاطب توجه لبج سبب کند می ایجاد
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