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ساختار موسیقایی مناجات امام علی

در مسجد کوفه

تاریخ دریافت1396/8/7 :

تاریخ دریافت1397/1/19 :
علی خضری

1

آمنه فروزان کمالی

2

چکیده

موسههیقی یکههی از عناصههر تحلیههل سههاختاری آثههار ادبههی اسههت کههه نقههش بسههزایی در بیههان و

انتقال مفاهیم ایفا می کند و به سخن تعالی میبخشهد .ادعیهه و مناجاتههای ائمهه

بیانگر توحید و توجه انسانها بهه سهاحت مقهدس ربهوبی اسهت کهه لحهن زیبها و موسهیقی

دلنشین آنها ،از مهمترین عوامل القا و انتقال این مفاهیم در خواننهدگان آن اسهت .یکهی

از این آثار پرمایه ،مناجهات امهام علهی

در مسهجد کوفهه اسهت کهه لحهن عارفانهه و زبهان

شیوای آن با مضامین واال و معارف عالی همراه است.

هدف پژوهش حاضر ،تحلیل و ارزیابی عوامل موسیقایی مناجات امام علی

است تا

از این رهگذر میزان تأثیرگذاری آواها در انتقال مفاهیم آن به مخاطب تبیین گردد .بهر ایهن

اساس ،با تکیهه بهر روش توصهیفی _ تحلیلهی بهه بررسهی شناسهههای موسهیقایی مناجهات
چون ،توازن هجهایی ،تکهرار ،سهجع و تضهاد میپهردازیم .یافتهههها نشهان میدههد کهه آوای

قیامت و حقیقت رستاخیز در قسمت نخست مناجات ،با به کارگیری متناسب هجهای
بلند و کوتاه ،تکرار و سجع برخاسته از واژگهان ،در گهوش آدمهی طنهین میانهدازد؛ چنهانکهه

بسامد بیشتر هجای بلند ،ذو سهلیم در انتخهاب واژگهان متضهاد ،تکهرار واژگهان و سهجع
متوازن در بخش دوم مناجات که تضر حضهرت بهه درگهاه ربهوبی اسهت ،در قوتبخشهی
موسیقی آن مؤثر افتاده است.

کلیذذذد واژههذذذا سهههاختار موسهههیقایی ،موسهههیقی درونهههی ،تهههوازن هجهههایی ،مناجهههات ،امهههام
علی
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 1 .استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر (نویسنده مسئول) ()alikhezri84@yahoo.com
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس ،بوشهر ()@maryam.forouzankamali

از عوامل ماندگاری و رموز جاودانگی و زیبایی متون ادبی توازن ،تناسب و انتظهام در واژ گهان
و عبارات است که موسیقی را تشکیل میدهند .از مهمترین ساختار ی اثر ُبعد موسیقایی آن

است که از جایگاه واالیی برخهوردار اسهت .در شهعر ،همراههی لفهظ و معنها در موسهیقی بیرونهی و
ردی ه

اسههت _ موسههیقی بیرونههی تنههها در تههوازن هجههایی قابههل بررسههی و ارز یههابی اسههت و وجههوه

موسیقی درونی آن نمود بیشتری دارد.

در مسجد کوفه

درونی آن جلوه و نمود مییابهد .امها در نثهر _ کهه از وجهوه تمهایزش بها شهعر ،وزن عروضهی و قافیهه و

ساختار موسیقای مناجات امام علی

 .1مقدمه

ادعیهه و مناجههات بها توجههه بهه معههارف واالیهی کههه در بهر دارنههد آثهار ارزشههمندی بهر جههان و رفتههار

آدمی بر جای مینهند .زبان مناجات زبانی عاطفی است که اندیشه را توأم با احساسات بیان
می کند .مناجات امام علهی

در مسهجد کوفهه ،نمونهة کهاملی از تضهر و وصه

حهال یکهی از

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

به سوی ذات اقدس پروردگار متوجه میسازد.

میتههوان چنههین بیههان داشههت کههه موسههیقی اساسههیترین عنصههر ایههن اثههر ارزشههمند اسههت و بههه

عنوان تواناترین وسیله برای الهام بخشی و قدرتمندترین آن جهت بیان امری است که از عم
وجود امام

برخاسته است .با گوش سپردن و یا خواندن ایهن مناجهات آنگهاه کهه تحهت تهأثیر

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

پژوهش حاضر بر آن است تا به عوامل موسیقایی مناجات پی برده و به میزان تهأثیر آنهها در

القا و انتقهال مفههوم بهه مخاطهب ،دسهت یابهد .پاسهخگهویی بهه دو پرسهشزیر بنیهان اصهلی ایهن
پهههژوهش را شهههکل میدههههد :مهمتهههرین مؤلفهههههای موسهههیقایی مناجهههات امهههام

کدامنهههد؟

شناسهههههای موسهههیقایی مناجهههات تههها چهههه انهههدازه در انتقهههال مضهههمون آن در مخاطهههب مه ههؤثر

افتادهاند؟ بر این اسهاس ،پهژوهش در مبهاحثی چهون تهوازن هجهایی ،تکهرار در سهه سهطح (تکهرار
واج ،تکرار واژگان ،تکرار عبارت) ،سجع (متوازی ،مطرف ،متوازن) و تضاد ،انسجام مییابد.
 .1-1پیشینۀ تحقیق

اهمیت دعا و مناجات در میان مسلمانان موجبات توجه برخی از ایشان را جهت بررسهی و

پژوهش در این زمینه فهراهم آورده اسهت .بها ایهن وجهود ،بایهد اقهرار کهرد کهه تعهداد انهدک این گونهه
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پژوهشها در ادبیات دینی به وضو احساس میشود .افزون بر این ،آنچه بیشتر در ایهن زمینهه

مههد نظههر پههژوهشگههران واقههع شههده بررسههی مضههامین و معههانی ادعیههه و مناجههات بههوده اسههت و در

بسههیاری مههوارد از جنبههههای ادبههی و زیباییشناسههی آن غافههل ماندهانههد؛ از آن جملههه پایاننامههۀ
کارشناسی ارشد از مههدی صهفری تحهت عنهوان «بررسهی قرآنهی و روایهی مناجهات الهراغبین» در

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

از میان پهژوهشههای صهورت گرفتهه در زمینهۀ سب شناسهی مناجهات میتهوان بهه مهوارد ز یهر

اش ههاره ک ههرد :مقال ههۀ «تحلی ههل آوای ههی در ص ههحیفۀ س ههجادیه ب هها تأ کی ههدی ب ههر دع ههای اس ههتعاذه» از

نویسندگان :آفرین زار  ،موسی بیات و لیال دیانت ،که در سال  1391در مجلۀ پژوهشهای قرآن
و حدیث به چا

توصههی

رسیده است .نویسندگان در این مقالهه ،ابتهدا بهه تعر یه

داللهت و انهوا آن و

صههداهای ز بههان میپردازنههد و در ادامههه بههه طههور مختصههر صههحیفه سههجادیه را معرفههی

می کنند .سپس مهتن شهمارۀ  -8فهی االسهتعاذه -را مهورد تحلیهل آوایهی قهرار میدهنهد .حسهین

چراغیوش ،کبری خسروی و افتخار لطفی نیز مقالهای تحت عنوان «سب شناسی مناجهات

التههائبین ب هر مبنههای رویکههرد سههاختارگرایی» نگاشههتهاند کههه آن را در سههه سههطح آوایههی ،نحههوی و
داللتی مهورد وا کهاوی قهرار میدهنهد .ایهن مناجهات در فصهلنامۀ لسهان مبهین ،در سهال  1392بهه

چا

رسیده است.

مقالۀ «سب شناسی مناجات خمس عشر؛ مطالعۀ موردی مناجهات الخهائفین» از حسهین

چراغیوش و افتخار لطفی نیز میزان انسجام سه سطح آوایهی ،نحهوی و بالغهی را بها محهور کلهی

دعها ارز یههابی می کنهد .چنههانکهه مالحظههه میشهود ،در ایههن مقهاالت و دیگههر بررسهیهای صههورت
گرفتههه در ایههن زمینههه بههه طههور کلههی بههه مباحههث سب شناسههی در مناجههات خمههس عشههر امههام

سجاد

امام علی

پرداخته شده و از جزئیات عناصهر موسهیقایی در آن بهاز ماندهانهد .در بهاب مناجهات
و بررسی ساختار شکلی و موسیقایی آن تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است.

 .2مختصری از محتوای مناجات امام علی

در ابتدا الزم میدانیم مختصری از ساختار محتوایی این اثهر گرانقهدر را شهر دههیم تها از ایهن

رهگههذر تناسههب و همههاهنگی بههین دو سههاختار موسههیقایی و محتههوایی آن تبیههین گههردد چههرا کههه
محتههوا و درونمایههه از عناص ههر وحههدت بخ ههش یهه
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اث ههر اسههت و ه ههر عاطفههه ،معن هها و هههر معن هها،

عاطفهای را به همراه دارد و این دو الزم و ملزومند .متن این مناجات آمیهزهای از خهوف و تضهر

اسهت کهه بها آیهات و مضههامین واالی قرآنهی بهه ههم تنیهده و بهها جمال تهی سهاده و بیتکله  ،مسههیر

ساختار موسیقای مناجات امام علی

خاضعانه از درگاه خداوند میپردازد و شر حال گنه کاران و نیازمندی آنها را با کالمهی شهیوا و

در مسجد کوفه

تکلههم و نجههوا بهها معبههود را از منظههر و بیههان امههام علههی

روشههن میسههازد .بهها تههدبر اجمههالی در ایههن

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

تقسیم می کنیم:

 .1در قس ههمت آغ ههازین ای ههن مناج ههات حض ههرت ب هها آداب خ ههاص و مق ههدمات ب ههه مس ههألت

سخنی که از وحی نشأت گرفته بیان میدارد .در واقع ،قسمت نخست ،امانخواهی اسهت کهه

درآن امهام علهی

هشهت بههار از خداونهد طلهب امههان می کنهد و در آن بهه هشههت آیهۀ اثهر بخههش و

تکان دهنده از قرآن کریم استناد فرمودهاند که هر کدام از این آیات وص
و مفهومی را از روز قیامت ارائه نمودهاند:

مختصر ،اما پهر معنها

ُ
ُ
الا ُه ََ ِانََاسئا ََاِلمد نََیدو ََالَی فد ُ ََمد لََوالب ُ د.نََ ِاالََمد ََاتََاَّللََ ِبقاد ََسدایَ.واسدئا ََ
ُ
ُ
ُ ُ
ا
د.لَسدبی َ.واسدئا ََ
د.لَید َلی ِتد ِ ََاتدک ُ ََمد ََالر ُس ِ َ
عضَالظ ِل ُ ََعیَی ید ِ ََیق َ
اِلم نََیو ََی َ
ُ
ُ
ُ
فَ ُ
املج ِر ُم.نََ ِبسیم ُه ََف ُیؤخ َکَ ِبد ل واصَواِلقد ا ِ َ.واسدئا ََااِلمد نََیدو ََالَ
اِلم نََیو ََ ُیعر َ
ُ
ا
ُ
ُ ُ
اَّللَحد َ.واسدئا ََاِلمد نََ
والد ِ ِ ََشدیئ ََإنََوعد ََ ِ َ
وال ََع ََول ِ ِ ََوالَمولودََهدوََجد ََعد ََ ِ
یَ جحزیَ ِ
وءَال ارَ.واسدئ ُا ََاِلمد نََیدو ََالََت ِاد ََُ
یو ََالَی ف ُ ََالظ ِمل ََمع ِکر ُ ُه ََو ُُل ُ ََالاع ُ ََو ُُل ََ ُس َُ
ِ
ُ
ُ
ا
ُ
ُ
نَفسََ ِل فسََشیئ ََواِلم َُدرَیوم ِئدکََ َِّللَ.واسدئا ََاِلمد نََیدو ََی ِف َدرَاملدر َءَ ِمد ََاخید ِ ََوا ِمد ِ ََوابید ِ ََ
وص ِحب ِت ِ ََو ب ی ِ ََ ِل ُک ََامر ئََ ِم ُم ََیوم ِئکََشأنََ ُیغ ی ِ َ.واسئ ُا ََاِلمد نََیدو ََیدو َُدَ ُ
املج ِدر ُ ََلدوََ
ِ ِ
یفَاِلر ِ ََ
دکابَیوم ِئددکََ ِبب ی د ِ ََوص د ِحب ِت ِ ََواخی د ِ ََوفصددیا ِت ِ ََالددیَ ُتؤوی د ِ ََوم د ََ ِ َ
یفتد یَ ِم د ََعد ِ َ
اُ
ا
3
مثَ ُی جی ِ ََک ََ ِاّن َلظیَن اع ََ ِلاش.یََ .
مجیع ََ َ

چنانکه مالحظهه میشهود ،حضهرت در ابتهدای ههر بنهد از ایهن قسهمت بها اسهتناد بهه آیهاتی از

قرآن کریم که بیانگر حوادث هولناک قیامت و چگونگی روز رستاخیز و احوال آدمیان در آن روز

است ،امان میطلبد؛ امان از روزی کهه نهه مهال و نهه فرزنهدان سهودی ندهنهد؛ روزی کهه شهخص

ستمکار هر دو دست خویش را بگزد و اظهار حسرت و نهدامت کنهد؛ روزی کهه جنایت کهاران بهه

رخسارهشههان ش هناخته شههوند و آنههها را بههه پیشههانی و قدمهایشههان بگیرنههد و بههه جهههنم بکشههانند؛
روزی که انسان از برادر و مادر و پدر و همسهر و فرزنهدانش بگر یهزد و دوسهت دارد آنهها را فهدا کنهد،

بلکه خود از عذاب نجات یابد.

 .2حضرت ،پس از بیان امانخواهی و به تصویر کشیدن مشاهد هولناک قیامت ،در بخهش

 .3مفاتیح الجنان ،ص.787
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دوم _ که بخش گسهتردهتری از مناجهات را شهامل میشهود در مقهام تضهر و تهذلل در برابهر معبهود

برآمههده و بههه اظهههار عجههز و نههاتوانی در برابههر ذات مقههدس ر بههوبی میپههردازد .تضههر و نالههه -در دعهها

نشانة توجه انسهان بهه کمبودهها و نیازههای خهود و عامهل شکسهتن غهرور و خودخهواهی اسهت .در

این قسمت ،حضرت با زبان استرحام _ که بر پایۀ عجز و ناتوانی انسان و فقهر ذاتهی و نیهاز شهدید

او به خداوند متعال شکل می گیرد _ با خداوند سخن می گوید و همراه بها موسهیقی کهه بها رو و
روان پیوند میخورد و بر جان مینشیند ،این گونه باب عجز و ناله می گشاید:

موالیََی َموالیََانتََاملو لَوان َالعبد ُ ََوهد ََیدرح ُ ََالعبد ََ ِاالَاملدو لَ.مدوالیََید َمدوالیََاندتََ
ُ
ُ
وکَوهد ََیدرح ُ ََامل ادوکََ ِاالَامل ِلد ُ َ.مدوالیََید َمدوالیََاندتََالعز ید ََُواند َ
امل ِل ُ ََوان َامل ا ُ َ
ُ
ُ ُ
.قَوهد ََیدرح ُ ََ
الکلی ََوه ََیرح ُ ََالکلی ََ ِاالَالعز ی ُ َ.موالیََی َموالیََانتََال ِل ُ ََوان َاملخا َ
ُ
قیدرَوهد ََیدرح ُ ََالقیدرََ ِاالَالع ُ
ظدیَ.
ظیَوان َال َُ
املخا.قََ ِاالَال ِل ُ َ.موالیََی َموالیََانتََالع َُ
ُ
یَوان َالضعی ََوه ََیرح ُ ََالضعی ََ ِاالَالق ُِ .یَ.مدوالیََید َمدوالیََ
موالیََی َموالیََانتََالق َِ ُ .
ُ
قیرَوه ََیرح ُ ََالفقیرََ ِاالَالغ ُ َ.موالیََی َموالیََانتََ ُ
املعطیَوان َالس ِئ ََ
انتََالغ ِ ُ ََوان َالف َُ
ِ
وه ََیرح ُ ََالس ِئ ََ ِاالَ ُ
تَوه ََیرح ُ ََامل ِیدتََ ِاالَ
یَوان َامل ِی ُ َ
املعطیَ.موالیََی َموالیََانتََال ُ َ
ال ُیَ.موالیََی َموالیََانتََالب یقَوان َالف نَوََه ََیرح ُ ََالفد نََ ِاالَالبد یقَ.مدوالیََید َمدوالیََ
ُ
ئَوان د َال ا ِئ د ُ ََوه د ََیددرح ُ ََال آ ِئ د ََ ِاالَال د ِ ُ
قَوان د َ
ائَ.مددوالَیََی د َمددوالیََانددتََالددر ِاز َ
انددتََال د ا ِ ُ َ
ُ
ُ
ُ
ُ
دوادَواند َالبخید ََوه د ََ
الد َُ
املددح ُو َ
وقَوهد ََیددرح ُ ََاملددح و وقََ ِاالَالددر ِاز قَ.مددوالیََی د َمددوالیََانددتََ ج
یرح ُ ََالبخی ََاالَال ُ
املبدتیَوهد ََیدرح ُ ََ ُ
املعد یفَواند َ ُ
وادَ.مدوالیََید َمدوالیََاندتََ ُ
املبدتیَ ِاالَ
ِ ج
ُ
دغیرَوهد ََیدرح ُ ََالصدغیرََ ِاالَالک ُ
بیدرَ.مدوالیََید َ
بیرَوان َالص َُ
املع یفَ.موالیََی َموالیََانتََالک َُ
ُ
لَوه ََیدرح ُ ََالضد لََ ِاالَاهلد دیَ.مدوالیََید موالیََاندتََالدرم ُ ََ
موالیََانتََاهل دیَوان َالض َ
وان َاملر ُحو ُ ََوه ََیرح ُ ََاملر ُحو ََاالَالدرم ُ َ.مدوالیََید موالیََاندتََ ُ
السداط َُ
امل دتح ََُ
نَواند َ ُ
ِ
امل دتح ََاالَ ُ
السداط ُنَ.مدوالیََید َمدوالیََاندتََالغ ُف َُ
د.رَواند َ ُ
وه ََیدرح ُ ََ ُ
املدک ِن ُ ََوهد ََیدرح ََُ
ِ
ُ
ُ
ُ
املددک ِن ََ ِاالَالغفد ُ
ُ
دوبَوهد ََیددرح ُ ََاملغاددوبََ ِاالَ
د.رَ.مددوالیََید َمددوالیََانددتََالغ ِلد ُ ََواند َاملغاد ُ َ
وبَوه ََیدرح ُ ََاملح ُبدوبََ ِاالَالدر ُبَ.مدوالیََید َ
بَواَن َاملح ُب ُ َ
الغ ِل ُ َ.موالیََی َموالیََانتََالر ُ َ
املتکب َُدرَواند َال ِشد ُ ََوهد ََیدرح ُ ََال ِشد ََ ِاالَ ُ
موالیََانتََ ُ
املتک ِب ُدرَ.مدوالیََید َمدوالیََ ِارمد َ
ِ
دودکََوکر ِمد ََوفضد ِا َ.ید َذ ج ُ
نَ
لَو ِاالم ِت د ِ َ
نَوالطدَ ِ .
دودَواإلحسد ِ َ
اال ِ َ
ِبرم ِت ََوار ََع ََ ِب جُح ِ
ِبرم ِت ََی َارح ََالر ِام ََ4.

چنانکه مالحظه میشود ،در این قسمت از مناجات ،سال

جهت وصول بهه غایهت خهود

طری مکالمه با رب العالمین برمی گزیند و از در ندا و استغاثه پروردگار را متوجه خهود میسهازد

و به تضر میپردازد .وی خود را بندۀ گنه کار و گدای خاشع و گمراه و ضعی
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میداند و خهدا را

می کند.

 .3موسیقی بیرونی مناجات امیر المؤمنین

بررسی ساختار موسیقایی ی

اثر از جنبههای مختل

امکانپذیر است؛ چنانکه شفیعی

کناری (قافیه و ردی ) ،ج .موسیقی داخلی (جناس و قافیههای میانی و همخوانی مصوتها

و صههامتها) ،د .موسههیقی معنههوی ،انههوا هماهنگیهههای معن هوی درونههی ی ه

مصههر یهها چنههد

در مسجد کوفه

کههدکنی موسههیقی کههالم را عبههارت میدانههد از :اله  .موسههیقی بیرونههی (عروضههی) ،ب .موسههیقی

ساختار موسیقای مناجات امام علی

پروردگههار بههزرگ و بخشههندۀ بینیههاز میخوانههد .و بههدین طر ی ه در مقابههل او اظهههار قصههور و تقصههیر

مصههرا (تضههاد ،طبهها  ،مراعههات النظیههر و 5 . )...صههورت گرایان و عروضدانههان بررسههی وزن و
موسههیقی بیرونههی را مخههتص بههه شههعر و کههالم منظههوم دانسههتهاند« .وزن ،نظههم و تناسههب خاصههی

اسههت در اصههوات شههعر (هجاههها) ،ایههن نظههم و تناسههب اصههوات بههه انحههای گونههاگون نههزد ملههل
مختل

مبین نوعی آهنگ و موسیقی است» 6.بر اسهاس تهوالی و نظهم هجاههای کوتهاه و بلنهد،

اوزان عروضی خاص با نامهایی چون رمل ،هزج ،رجهز ،مضهار و  ...در میهان اههل فهن شههرت
یافته است که در حیطۀ موسیقی بیرونی شعر گنجانده میشود.
مناجههات امههام علههی

کههالم منثههور اس ههت و بهها اسههتدالل بههه موسههیقی و وزن در بعض ههی از

بنههدهای آن نمیتههوان عنههوان شههعر بههرآن اطههال نمههود؛ چههرا کههه موسههیقی و آهنههگ موجههود در آن
متفاوت از شعر ملتزم به وزن و قافیه است؛ لکن وجود توالی و توازن یکسان هجاها در بسیاری

از بندهای مناجات را که تأثیر بسهزایی در آهنگهین نمهودن ایهن اثهر داشتهاسهت ،نمیتهوان انکهار

کرد .چنانکه ذکر شده« ،وزن در زبان عربی مختص شعر ،و توازن موجود در آهنگ مختص نثر

اسهت» 7.بنهابراین در مبحهث موسهیقی بیرونهی بهه بررسهی هجاهها در مناجهات و تهوالی و نظههم آن

ذیل مبحث توازن هجایی کالم میپردازیم و در ادامه ،دیگر عناصر موسیقی ساز کالم از جملهه
تکرار ،سجع ،طبا و ...را که در موسیقی داخلی کالم گنجانده میشوند ،بررسی خواهیم کرد.
 .1-3تواز ن هجایی (ضربآهنگ کالم)

توازن هجهایی کهالم بهر بهار موسهیقایی کهالم میافزایهد« .هنگهامی کهه یه
 .5موسیقی شعر ،ص.271
 .6آشنایی با عروض و قافیه ،ص.12
 .7البیان فی روائع القرآن ،ص.269

مجموعهۀ آوایهی بهه

129

علوم حدیث ،سال بیست و سوم ،شماره دوم

لحههاظ کوتههاه و بلنههدی مصههوتها یهها ترکیههب صههامتها و مصههوتها از نظههام خاصههی برخههوردار

باشههد ،گونهههای از موسههیقی پدیههد میآیههد کههه آن را وزن مینههامیم» 8.عمههده دلیههل زیبههایی و تههأثیر

خیره کننده این مناجات نیز عناصر موسیقایی و نظمآهنگ دلنشین آن است .کهورش صهفوی

در کتاب از زبانشناسی بهه ادبیهات ایهنگونهه بیهان مهیدارد کهه «بها همنشهینی چنهد هجها در کنهار

یکههدیگر تههوازن هجههایی ایجههاد می گههردد کههه همههین تههوازن هجههایی موجههب شههکل گیری نظههم
میشود» 9.این مناجات اگر چه به ز بهان نثهر و متفهاوت بها ویژگیههای سهاختمان هجهایی شهعر

اسههت و نمیتههوان آن را در اوزان عروضههی شههعر گنجانههد ،امهها بسههیاری از عبههارات آن در نظههامی
منسجم از توالی و یکسانی هجاها شکل گرفته است.

هجاها از نظر کمیت بر دو گونهاند :بلند و کوتاه .هجای کوتاه مشتمل بر :صامت  +مصهوت
کوتاه است .مانندَ :بهُ ،د ،له  .هجای بلند نیز مشتمل بر دو گونه است:
َ
ال ) صامت  +مصوت کوتاه  +صامت .مانند :ل ْم.
ب) صامت  +مصوت بلند .مانند :ال.

وزنهههایی کههه تعههداد هجههای کوتاهشههان بیشههتر اسههت ،القهها کننههدۀ حالههت عههاطفی قههویتر و

هیجههانانگیزتری هسههتند و بههرای حالتهههای مالیمتههر همههراه بهها تههأنی و آرامههش وزنهههای دارای
هجای بلند مناسبترند« .معموال برای کنهد کهردن لحهن از واژهههایی کهه دارای هجهای کشهیده

است بهره میبرند .پشهت سهر ههم آوردن واژهههای مختهوم بهه هجهای کشهیده لحهن سهخن را بهه

نهایههت کنههدی میرسههاند» 10.بهها تقطیههع هجههایی قسههمت نخسههت مناجههات کههه بیههان مشههاهد
ا
قیامت و رستاخیز است ،درمییابیم که تعداد هجاهای کوتاه و بلند آن تقریبا به یه انهدازه بهه
کار گرفته شده و در تمام عبارات این قسمت هجاهای بلند و کوتاه درهم آمیخته و نظم و توالی

خاصی نیز ندارند .این ویژگی هجایی در قسمت نخست مناجات ،بیانگهر نهوعی اضهطراب و

هیجههان اسههت کههه حضههرت بهها بههه کههارگیری ایههن شههگرد آوایههی مخاطههب را بهها حههس اضههطراب

صحنههای هولناک قیامت رو به رو میسازد؛ به عنوان مثال ،دو بند از هشت بند این قسمت

را تقطیههع مههی کنیم تهها کمیههت هجاههها بههه دقههت تعیههین گههردد .بههرای نشههان دادن هجههای کوتههاه از

عالمههت «∪» و هجههای بلنههد از عالمههت « ،»-کههه در میههان اهههل فههن عههروض رایجاسههت ،بهههره
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« .8تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر قیصر امین پور» ،ص.105
 .9از زبانشناسی به ادبیات ،ص.187
« .10عوامل ایجاد تغییر و تنو و نقش لحن در شعر» ،ص.143

می گیریم.
ْ
ّ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َی ْو َم ال َینف ُع مال َوال َبنون اال م ْن اتی َ
اهلل بقلب َسلیم .
ُ
َ
َ
َ َ
یوَ /م /الَ /ینه /فه / ُ /ما /لنَ /و /الَ /به /نون /اله /الَ /مهن /ا /تلهه /الَ /ه /بهه /قلهه /بهنَ /سهه/

ساختار موسیقای مناجات امام علی

 / ∪/  /
ْ
ْ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
َی ْو َم ُی ْع َر ُف ال ُم ْجر ُم َ
ون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی واألقدام .
ُ
َ ْ َ ُ
َ
َیه ْهوَ /مُ /ی ْع ههَ /ر /فل ههُ /م ْج هه /رُ /مههوَ /ن /به/سی هه /مههاُ /ه ْم/ف ههُ /یؤ/خ هه /ذ /بن هه /ن هه /وا /صههی/
َ
َوله/أ  /دام

در مسجد کوفه

11

لیم

 /∪/ ∪/ / /∪/ / /  /  /∪// ∪/ /  /∪/ ∪/ / /∪/ 

/ / ∪/ /∪/ ∪/ /∪/  / /  /∪/∪/ / ∪ /  /  /∪/  /∪/ 

///

در قسمت دوم مناجات ،آنگاه که حضرت باب تضر و ناله می گشهاید ،مضهمون حزنآلهود

و انههدوهبار اسههت کههه متناسههب بهها آن وزن هههم آرام و مالیههم میشههود .افزونههی هجاهههای بلنههد در

عبارات و کلمات بیشتر از هجای کوتاه است ،همانگونه که پیشتر ذکر شد این ویژگهی بهه کنهد

کهردن لحهن میانجامهد کهه مناسهب سهاختار ز بههان عهاطفی و بیهان انهدوه در ایهن قسهمت اسههت.

شاعران بزرگ در بیان اندوه خویش به این امر توجه کردهاند.
ْ َ ّ ْ
َْ ْ
ََ ْ ُ ْ
«ان َت ال َم ْولی َوانا ال َع ْبد َو َهل َی ْر َح ُم ال َع ْبد اال ال َم ْولی»
َ
ه/مل َ
ر/ح ُ
َأنَ /تلهَ /مو /الَ /وَ /أَ /نلهَ /عبهُ /دَ /وَ /هلَ /ی َ
ه/عبهَ /د /اله /للهَ /مو /ال
12

 /  / / /∪/  /  /∪/  / /∪/ ∪/  / /∪/∪/ / /  / 

وب اال َّ
« َا ْن َت َّ
وب َو َه ْل َی ْر َح ُم ْال َم ْر ُب َ
الر ُّب َو َا َنا ْال َم ْر ُب ُ
الر ُّب»
َ
َ َ
َ
أن /ترَ /ر بهُ /بهَ /و /أ /نله /مر /بوبَ /وَ /هلَ /یرُ / َ /ملهَ /مر /بوَ /به  /إله /لرَ /رب

 / /  / ∪/  / /  / ∪/  /  / ∪ /  /  //∪/∪ /∪ / / / 

چنانکه مالحظهه میشهود ،عبهارات در بخهش دوم مناجهات ،وزنهی کهامال آرام و متناسهب بها

گفتوگوها و نجواهای شبانۀ متکلم دارند .در واقع ،مهتکلم حرفههای دلهش را سهاده و روان در
 . 11شایان ذکر است که امالی عروضی و تقطیع هجاها مبتنی بر حروف ملفوظ است و نه مکتوب و الفاظ همانگونهه کهه
تلفظ میشوند ،تقطیع میشوند .و نیز صوامت بعد از مصوت بلند در تقطیع محسوب نمیشود؛ مانند حرف «نون» در
کلمه «مان» که به هنگام تقطیع حذف میشود.
 .12آهنگ شعر فارسی ،ص.6-4
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کالمی آهنگین بر زبان میراند و این نشان میدهد که وزن بر مضمون تحمیل نشهده و همهراه بها

آن در ذهن شکوفا شده است .چنهانکهه در نمهودار مقابهل مالحظهه میشهود ،میهزان بهه کهارگیری
هجای بلند نسبت به هجای کوتاه در قسمت دوم بیش از قسمت نخست مناجات است.

افزون بر این توالی و نظهم یکسهان هجاههای بلنهد و کوتهاه در بسهیاری از عبهارات قسهمت دوم

مناجات ،ضربآهنگ خاصی را ایجهاد نمهوده کهه نظهام موسهیقایی مهتن را منسهجمتر و ر یهتم و

آهنگ آن را دو چندان نموده است .بندهای موجود در جدول زیر گویای این ویژگی است.
َّ
ْ
َْ َ ْ
َّ َ
ْ
ََ
هت ال َعز ی ه ه ه ُهز َوان ه ه هها ال ه ه ههذلیل َو َهه ه ههل َیه ه ه ْهر َح ُم اله ه ههذلیل اال ال َعز یه ه ههز
ان ه ه ه
ْ
ْ
ُ ََ ْ
ْ
ْ
َْ
هیم َوانه ه هها ال َحقیه ه ههر َو َه ه ههل َی ه ه ْهر َح ُم ال َحقی ه ه َهر اال ال َعظ ه ههیم
ان ه ه ه َت ال َعظه ه ه
َّ
َّ
ْ
َْ
َ
َْ َ ْ َ
ََ
َو َهه ههل َیه ه ْهر َح ُم الضه ههعی اال القه ههو ّی
هت الق ه ههو ُّی َوان ه هها الض ه ههعی
انه ه
َْ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َْ َ َ
هت الغنه ه ه ه ُّهی َوانهه ه هها الفقیه ه ه ههر َو َه ه ه ههل َی ه ه ه ْهر َح ُم الفقی ه ه ه َهر اال الغن ه ه ه ّهی
انهه ه ه
َ ْ َ
َْ َ ْ َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
َّ
ََ
هغیر اال الکبیه ه ههر
الصه ه ه
الصه ه ههغیر وهه ه ههل یه ه ههرحم
هت الکبیه ه ه ُهر َوانه ه هها
انه ه ه
َْ
ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َْ َ َ ُ ََ
هواد َوانهه هها ال َبخیه ه ههل َو َه ه ههل َی ه ه ْهر َح ُم ال َبخی ه ههل اال الج ه ههواد
انهه ههت الجه ه ه
∪ ∪∪∪ ∪ ∪∪∪∪∪ 

چنانکه مالحظه میشود ،شش عبارت موجود در قسمت دوم مناجات بر یه

وزن انتظهام

یافتهاند .دیگر عبارات این قسمت نیز بر پایههای مشهابه و قر یهب بهه ایهن عبهارات هسهتند و تنهها

در دو یا سه هجا تفاوت دارند .ایهنگونهه نزدیه

برانگیختن موسیقی مناجات به شمار میآید.

بهودن تهوازن هجهایی در عبهارات از عوامهل مههم

شایان ذکر است که بیشتر عبارات استفهامی (وهل یرحم  )...در این مناجات متناسب بها

بحههر طو یههل در اوزان عروضههی شههعر اسههت کههه از چهههار رکههن (فعههولن مفههاعیلن فعههولن مفههاعلن)
تشهکیل شهده اسهت .در ادب فارسهی ایهن بحهر بها مرثیهه و نوحهسهرایی و تعز یهه خهوانی مناسهبت

دارد .به اعتقاد ادبهای فارسهی منشهأ پیهدایش ایهن شهیوه نمایشهنامههای مهذهبی بهوده و در دوره
معاصهر مضههامین هههزل و مطایبههه بههه آن راه یافتههه اسهت 13.امههام

بهها بههه کههارگیری ایههن ارکههان در

نجههوای خههویش ،خواسههته یهها ناخواسههته ،سههنگینی نالههه را دو چنههدان سههاخته و انههدوه طههوالنی

خهویش را بهه تصههویر کشهیده اسههت؛ بهه گونهههای کهه خواننههده را بهه اشه
میدارد.
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 .13بحور و اوزان شعر فارسی ،ص.79

ریخهتن بههر حهال خههود وا

یکی از مواردی که در تنو هجاها و در پی آن ریتمی شدن قسمت دوم مناجات مؤثر واقع
ّ
شهههده اسه ههت ،بهههه که ههارگیری جمهههالت «گرهه ههی و گشایشهههی» اسه ههت .مسهههعود وقه ههاد ،در بررسه ههی

ساختار موسیقای مناجات امام علی

تمایل بیشتری به آرامش و ههدوء دارنهد» 14.ایهن مسهأله در بنهدهای ایهن قسهمت از مناجهات بهه

در مسجد کوفه

زیباییشناسی ساختار موسیقایی سرودۀ عبد الوهاب البیاتی مبحثی را تحهت عنهوان «إیقها

العقدة والحل» به این موضو اختصاص داده است .وی این گونهه بیهان مهیدارد کهه «جمهالت
گشایشی که در واقع ارائه دهندۀ نهوعی حهل و چهاره بهرای گهره موجهود در عبهارات قبلهی هسهتند،

وضو قابل مشاهده است.

آنجا که حضرت در ابتدا معبهود را بها صهفات جمالیهه و کمالیهه میخوانهد و سهپس خهود را بها

صفاتی مقابل و متضاد آن معرفی می کند ،در واقع به شکل گیری نوعی پیچیدگی و سهرگردانی

در ذهن خواننده میانجامد؛ چنانکه تقابل میان «تهو رب و مهن مر بهوب»« ،تهو مهوال و مهن عبهد»،
«تو راز و من مرزو »« ،تو عزیز و مهن ذلیهل» ،القها کننهدۀ هیجانهات عهاطفی و روحهی اسهت کهه

بیقههراری و درد و بیتههابی روحههی را بههه خواننههده انتقههال میدهههد و خواننههده بههه دنبههال وسههیلهای
است که با آن از این بیتابی رهایی یابهد و بهه آرامهش دسهت یابهد .در پهی ایهن مسهأله و غمهوض
ا
حضرت در قالب اسلوب مستثنی ّ
مفر به بیان چاره و حل میپردازد ،که ایهن اسهلوب معمهوال
مثبت و با تأ کید ترجمه میشود ،بدین صورت که در ابتدای جمله مثبت الفهاظ تأ کیهد ماننهد

(فقهط ،بهیشه  ،تنهها )....،میآیهد کهه ایهن کلمهات خهود دربردارنهده نهوعی اطمینهان ،آرامههش و
ْ ْ
ُ ََ ْ ْ
ْ
هور َوانهها ال ُمههذنبَ ،و َهههل َیه ْهر َح ُم ال ُمههذن َب اال
یقههین هسههتند؛ بههه عنههوان مثههال ،عبههارت «أن ه َت الغفه
َُْ
الغف ُور» ،این گونه ترجمه میشود که «تو بخشهندهای و مهن گنهه کار ،و تنهها بخشهنده اسهت کهه بهر
گنههه کار رحههم می کنههد» .بههه ایههن ترتیههب ،تمههام عبههارات آغههازین هههر بنههد را _ کههه در واقههع معرفههی
پروردگار بها صهفات متعهالی و بنهده بها صهفات دون و پسهت اسهت _ عبهارات گهرهای ،و عبهارات

پرسشی متوالی آنها را عبارات گشایشی مینامیم.

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

بلند در عبارات گرهای تقریبا بهه یه

انهدازه اسهت؛ در حهالی کهه تعهداد هجهای بلنهد در عبهارت

 .14جمالیات التشکیل االیقاعی فی شعر عبد الوهاب البیاتی ،ص.369
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گشایشی بیشتر از هجای کوتاه است که این خود دال بر سکون و آرامشهی اسهت کهه خواننهده بهه

دنبال آن است .به کارگیری این گونه شگرد کالمهی بهه تنهو موسهیقایی مهتن میانجامهد و جهان
کالم را به جان شنونده پیوند میزند.

 .4موسیقی درونی مناجات امیر المؤمنین

موسیقی درونی «مجموعهه هماهنگیههایی اسهت کهه در نتیجهۀ همسهانی واژ گهان و وحهدت

ب ههین مص ههوتها و ص ههامتهای واژ گ ههان درون یه ه

ش ههعر ب ههه وج ههود میآی ههد» 15.دو رک ههن اص ههلی

موسههیقی درونههی را میتههوان موسههیقی لفظههی (اصههوات) و موسههیقی معنههوی دانسههت کههه اول ههی

برخاسته از تکرار و جناس است و دومی شامل طبا  ،ایهام و مراعات النظیر.

محههور اصههلی موسههیقی ایههن مناجههات تکههرار اسههت کههه بسههامد آن در صههامت و مصههوتها،

واژگان و جمله موجب زیبایی است.
 .1-4تکرار

پدیدۀ تکرار از عوامل کارگشا در کش

محور مرکهزی یه

زیبایی موسیقی متن و انسجام کلهی سهاختار آوایهی و

اثهر اسهت .ایهن آرایهه آنگهاه ز یباسهت کهه انتقهال دهنهده یها تشهدید کننهدۀ یه

حههس و عاطفههه باشههد و در ایجههاد تههوازن و همههاهنگی کههالم مههؤثر افتههد .نههازک المالئکههه در بررسههی
تکرار در شعر معاصر این گونه بیان میدارد که« :تکهرار بهه معنهای برجسهته سهازی نکتهه حسهاس
عبارت است و دال بر اهتمام و توجه شاعر به آن است».

16

در این مناجات تکرار را میتوان برجستهترین عامل موسیقیساز و بخهش جهدایی ناپهذیر آن

دانست که با توجه به محور کالم و نو عاطفه حا کم بر آن در انوا تکرار؛ تکرار واج ،تکرار واژ گهان
و تکرار عبارت نمود یافته است.
 .1-1-4تکرار واج

واج کوچ ه ه ته ههرین عنصه ههر سه ههازندۀ واژه در سه ههاختمان آوایه ههی اسه ههت که ههه شه ههامل صه ههامت

 consonantو مصوت  vowelsاست« .از تکرار واحهد ز بهانی کوچه تر از واژه یعنهی واج در درون

هجا توازن واجی ایجاد میشد» 17.ترکیب آواها و انتخاب کلماتی با واجهای خاص موسهیقی
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 .15نگاهی به شعر شاملو ،ص.108
 .16قضایا الشعر المعاصر ،ص.276
« .17تحلیل زیباشناختی ساختار آوایی شعر احمد عزیزی» ،ص.104

تکرار اصوات مد و کششی در این مناجات از برجستهترین نمونۀ تکهرار اسهت .امهام

بها بهه

کههارگیری مصههوتهای «آ«،»ā-ای« ،»ī-او ،»ū-در سراسههر مناجههات فرصههتی بههرای آه کشههیدن در

انسان اندوهگین و تحسر برای انسان فراهم میآورد.

18

تکهرار مصهوت «ای» بها صهدای آرام و کشهش و امتههداد ،باعهث تهأثیر بیشهتر پیهام و القههای آن در

در مسجد کوفه

خواننده میشود .تکرار این مصوت در محور عمودی اسهت کهه دههان خواننهده در حهالتی نیمهه
َ ْ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ
هت القهو ُّی
باز میماند و نوعی اندوه را در وی به وجود میآورد؛ مانند عبارت «موالی یها مهوالی ان
ْ
َْ
َّ َ
َ َ َّ ُ
َوانهها الض هعی َو َهههل َیه ْهر َح ُم الضهعی اال القههو ُّی» کههه نمونههۀ آن در قسههمت دوم مناجههات بههه وفههور

ساختار موسیقای مناجات امام علی

سخن را افزون و گوشنواز میسازد و تناسب صوتی و سیمایی دلپذیری بدان میبخشد.

مالحظه میشود.

در عبارات ذیل نیز تکرار مصوت «ای »ī-در کنار آوای برخاسته از تکرار صوت نون که صوتی
هیجانی است برای نالهّ ،
توجع و دردمندی به کار گرفته شدهاست:

ُ
ُ
ُ
واسئا ََاِلم نََ یدوَ ََی ِف َُدرَاملدر ُ َءَ ِمد ََاَخید ِ ََوا ِمد ِ َیَوابید ِ ََوصد ِحب َِت ِ َیَوَ ب ید ِ ََ ِلکد ِ ََام ِدر ئََ
م ََیوم ِئددکََش د ءَنََ ُیغَ ید ِ َ َ.واسددئ ُا ََاِلم د نََ یدو ََیددو َُدَ ُ
دکابَ
املجد ِدر ُ ََلددوََیفت د یَ ِم د ََعد ِ َ
ِمد ُ َ
ُ
ا
مثَ َُی جی ِ َ َ.
یفَاِلر ِ ََمجَیع ََ َ
یوم ِئکََ ِببَ ی ِ ََوص ِ َحب ِت ِ َیَواخی ِ ََوفَصیاَ ِت ِ ََالیَ ُتؤَوی ِ ََومَ ََ ِ َ

در همین عبارت شاهد تکرار حرف «هاء» نیز هستیم که این صوت به خاطر حرکات عمی

آن در انتهههای حل ه  ،از اضههطرابهای درونههی تعبیههر می کنههد 19.بنههابراین در عبههارت فههو _ کههه
سخن از قیامت و دگرگونی احوال و ترس از عذاب است _ تلفی مصوت «ای» و صامت «هاء»

در کنار یکدیگر فضایی از ترس و هراس توأم با اندوه را فراهم آورده است.

حههرف «یههاء» از دیگههر حروفههی اسههت کههه در ایههن مناجههات بسههیار بههه کههار رفتههه اسههت ،ماننههد:
ا
َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُّ ّ
الظهال ُم َعلههی َی َد ْیهه َی ُقه ُول یها َل ْیتنهی َّات َخ ْهذ ُت َمه َهع َّ
الر ُسهول َسههبیال .
«واسهئل األمههان یهوم یعهض
ُ ْ
ْ
ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َّ
َ
َ
َو َا ْس َئ ُل َ
األمان َی ْو َم ُی ْع َرف ال ُم ْجر ُمون بسهیماهم فیؤخهذ بالنواصهی واألقهدام »و نیهز در عبهارت

نههدایی «مههوالی ی ها مههوالی» ،کههه در قسههمت دوم مناجههات چنههدین بههار تکههرار شههده اسههت .نغمههۀ
برخاسههته از «یهها» بههه همههراه منههادی وتکههرار آن در مناجههات نشههان از درد و انههدوه و فقههدان دارد ،کههه

ناخواسته بر مخاطب تأثیر می گذارد.

20

افهزون بههر ایههن ،اشههتقا واژ گههانی در بسههیاری از مهوارد سههبب واج آرایههی و آهنگههین شههدن مههتن

« .18بررسی سب شناسانه سورۀ مریم» ،ص.141
 .19خصائص الحروف و معانیها ،ص.189
« .20االیقا الصوتی فی قصیده بلقیس لنزار قبانی» ،ص.121-120
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گردیده است .مانند تکرار حروف «و -ل – د» در عبارت « َو َا ْس َهئ ُل َ ااألم َ
هان َی ْهو َم ال َی ْجهزی والهد
ُ
َ
ُ
َ ا َ َ
َع ْن َولده َوال َم ْولود ُه َو جاز َع ْن والده ش ْیئا ّإن َو ْعد اهلل َحه ّ » .و همچنهین آنجها کهه اسهم فاعهل و
ُ ََ ْ
ْ
ُ
اسهم مفعهول مشههت از یه مههاده هسهتند؛ ماننههد عبهارت « َا ْن َ
هت اله ّهراز َوانها ال َمه ْهر ُزو َو َههل َیه ْهر َح ُم
ْ
ُ
َ
ال َم ْر ُزو اال ا ّلراز » .بدین طری شهاهد تکهرار حهروف «ر -ز » -هسهتیم کهه ایهن قبیهل مهوارد در
قسههمت دوم مناجههات نمههود بیشههتری یافتههه اسههت .همههۀ مههوارد مههذکور بههر انسههجام نظههام آوایههی
مناجات و غنی ساختن موسیقی آن مؤثر بودهاند.
 .2-1-4تکرار واژ گان

تکههرار واژ گههان و نسههبت آنههها بهها یکههدیگر تههوازنی پدیههد مههیآورد کههه زیبههایی سههاختار صههوری و

موسیقایی متن را به دنبال دارد و تحت عنوان واژهآرایهی مهورد بررسهی قهرار می گیهرد« :واژه آرایهی

گاه کاربرد چند بارۀ ی

کلمه است و گاه همنشینی چند واژه هم گون و هممایهه» 21.در قسهمت

نخست مناجات واژه «یوم» هشت بار تکرار شده است که دربردانهده مفههومی هولنهاک اسهت؛

چرا که در سیا عباراتی به کار گرفته شده که سخن از اههوال قیامهت و احهوال آدمیهان در آن روز
ُّ
ّ
الظهال ُم َعلهی َی َد ْیهه َ /...ی ْهو َم ُی ْع َهر ُف ْال ُم ْجر ُم َ
الب ُن َ
استَ « :ی ْو َم ال َی ْن َف ُع مهال َو َ
هون
هون َ /...ی ْهو َم َیعهض
َ
َ َْ ََْ ُ ّ
ُ
بسه ُ
َ
الظههال َ
/...ی ه ْو َم ال
مین َم ْعههذ َرت ُه ْم
هیماه ْم َ /...یه ْهو َم ال َی ْجههزی والههد َعه ْهن َولههده  /...ی هوم ال ینفههع
ُ ْ
ْ
ْ َ ا
َ
َ ْ
َْ
َ
ت ْمل ُ نفس ل َنفس ش ْیئا َ /...ی ْو َم َیف ُّر ال َم ْر ُء م ْن اخیه َ /...ی ْو َم َی َو ّد ال ُم ْجر ُم ل ْو َیف َتدی .»...
تکههرار واژ گههان در قسههمت دوم مناجههات بههارزتر از قسههمت نخسههت اسههت؛ از آن جملههه ،تکههرار

ضمایر «أنت و أنا» است که در آغاز کالم ذکر شده و هرکدام  22بار تکهرار شهدهاند ،بسهامد بهاالی

تکرار ضمایر متکلم و مخاطب ،خواننده را در فضای گفهتوگهو بها معبهود قهرار میدههد کهه تکهرار

آنها شیرینی این تکلم و نجوا با رب األرباب را بیش از پیش می کند .افزون بر این بهه کهارگیری
ضمیر مخاطب و سپس متکلم در قیهاس بها ضهمیر غایهب در محهور همنشهینی کهالم از حضهور و

وصل شدید بین مهتکلم و مخاطهب حکایهت می کنهد« ،ضهمایر مهتکلم و مخاطهب بهر حضهور و
وصل داللت می کند».

22

فعل «یرحم» نیز  22بار در این قسمت تکرار شدهاسهت .ایهن فعهل در بردارنهدۀ صهوت «حهاء»

است که برای تعبیر از احساسات و اضطرابهای درونی ناشهی از شهو و عشه بهه کهار مهیرود.

در ایهن مناجهات نیههز ،در عبهاراتی کهه مشههتمل بهر ایهن فعههل هسهتند ،رو امیهد بههه رحمهت و عفههو
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 .21هنر سخن آرایی ،ص.52
 .22شر ابن عقیل علی الفیه ابن مال  ،ج ،1ص.88

از دیگر موارد تکرار _ که باز هم در قسمت دوم مناجات نمهود یافتهه اسهت _ تکهرار یه

واژه در

آغاز کالم و پایان کالم است که این صنعت را در فنون بالغت رد الصدر علی العجز نامیدهانهد.

«لفظهی کهه در اول بیهت و جملهه نثهر آمهده اسهت ،همهان را بعینهه یها کلمهۀ متجهانس آن را در آخههر

بیههت و جملههۀ نثههر بههاز آرنههد» 23.در عبههارت ز یههر تکههرار واژه «الکبیههر» در آغههاز عبههارت اول و پایههان

در مسجد کوفه

عبارت دوم ،مصدا این صنعت ادبی است:

غیرَوه ََیرح ُ ََالصغیرََ ِاالَالک ُ
بیرَ.
بیرَوان َالص َُ
انتََالک َُ

و همچنین است تکرار ی

ساختار موسیقای مناجات امام علی

الهی موج میزند .تکرار این فعل با این ویژگی بر موسیقی کالم افزوده است.

واژه در پایهان و آغهاز کهالم کهه ایهن صهنعت رد الصهدر علهی العجهز

نام گههذاری شههده اسههت« .چههون کلمهههای در آخههر بیههت آمههده اسههت در اول بیههت بعههد تکههرار شههده

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

دارد:

غیرَوه ََیرح ُ ََالصغیرََ ِاالَالک ُ
بیرَ.
بیرَوان َالص َُ
انتََالک َُ

به کارگیری این شهگرد کالمهی در سراسهر بخهش دوم مناجهات عهالوه بهر داللهت بالغهی آن کهه

تأ کیههدی بههر صههفت متعههالی خههدا و نههوعی اصههرار و الحهها در رحمههت و آمههرزش اسههت ،باعههث

غنیسازی لحن و موسیقی کالم نیز شده است .تکرارهای مختل

حالی که وجود مؤل

در رساندن و القای حس و

را تصرف کرده و بر او سهایه افکنهده مهؤثر اسهت و از طهرف دیگهر خواننهده را

نیز به درون و احساس خود نزدی

میسازد.

 .3-1-4تکرار عبارت

حضههرت ،اف هزون بههر تکههرار واج و واژه ،گههاه جمههالت و عبههاراتی را تکههرار می کنههد کههه ت ه

واژههای آن بار معنایی حزن انگیهزی دارد .تکهرار عبهارت «أسهأل

ته

األمهان» در ابتهدای ههر بنهد از

قسمت نخستین مناجات از بارزترین نمونۀ تکرار عبارت اسهت .انسهان طالهب آرامهش اسهت و

این یکی از نیازهای طبیعی و روانی اوست؛ اما زندگی انسان پیوسته عجین با اضطراب است

و بههه همههان انههدازه کههه معرفههت و فهههم انسههان فزونههی مییابههد و بیشههتر بههه آینههدۀ خههود میاندیشههد،
 .23فنون بالغت و صناعات ادبی ،ص.55
 .24همان ،ص.56
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اضههطراب و نگرانههیاش نیههز افههزایش مییابههد .انسههان فهههیم بههیش از اضههطرابها و نگرانیهههای

دنیوی ،نگران سرنوشتی است که هنگام جان دادن و روز قیامت خواهد داشت .از این روست
کههه ام ههام علههی

 ،ب ههه صههورت مک ههرر قیامههت و ح ههوادث آن را متههذکر میش ههود و از آن روز ام ههان

میطلبههد .در ایههن قسههمت ،حضههرت بههه هشههت آیههه از آیههات قههرآن در بههاب قیامههت و اهههوال آن

استناد می کند و در ابتدای هر هشت آیه ،عبارت «أسأل
و وقایع هولناک قیامت طلب امان می کند.

األمان» را تکرار می کند و از حهوادث

از دیگر موارد تکرار عبارت ،تکرار جملۀ ندایی «مهوالی یها مهوالی» اسهت .امهام

در ابتهدای

هر بند از بخش دوم مناجات خداوند را با صفت «موال» مورد خطاب قرار میدههد .مجهاورت و

همنشینی این کلمه با حرف «یاء» ندا ،از آن جهت کهه ههر دو دارای اله

کشهیده هسهتند بهر بهار

موسهیقایی کهالم افزودهاسههت .تکهرار ایههن نهو نههدا نهه تنهها مههاللآور نیسهت ،بلکههه شهور و اشههتیا

خواننههده را جهههت ادامههۀ سههخن و ابههراز آنچههه از انبههوه تههرس و فشههار درونههی او حکایههت دارد ،دو

چندان می کند .افزون بر این تکرار دو بهارۀ واژۀ «مهوالی» در ابتهدای ههر بنهد ،سهبب تکهرار صهوت

«آی» میشود که این صوت بر تألم و افسوس و انهدوه و درد داللهت دارد 25.و بها تکهرار آن فضهایی

از اندوه بر پیکرۀ متن حا کم میشود.
 .2-4سجع

از مهمترین مشخصات موسیقایی مناجات امیرالمهؤمنین

وجهود عبهارات مسهجع در آن

است .المیدانی در کتاب البالغه العربیه سجع را این گونه معرفی می کند« :سجع در نثهر ماننهد
قافیه در شعر است و به معنای تواف و هماهنگی ی

حرف از فواصل نثر است بعضی از علما

از این آرایه در بررسی آیات قرآنی تحت عنهوان فاصهله یهاد کردهانهد» 26.سهجع بهر سهه نهو تقسهیم
میشود:

 .1-2-4سجع متوازی

س ههجع متهههوازی آن اسهههت کهههه «کلمهههات در وزن و حهههرف روی ههههر دو مطهههاب باشهههند» 27.از
َ ّ َّ
نمونههای به کارگیری این نو سجع در مناجات ،عبارت زیر از بخش نخست است« :کال انها
َ
َ ا َ
لظههی ن ّز َاعههة لل ّشههوی» .واژههههای (لظههی و شههوی) هههم در وزن و هههم در حههرف روی یکههی هسههتند.
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 .25لغتنامه ،ج ،1ص.202
 .26البالغه العربیه أسسها و علومها و فنونها ،ج ،2ص.504-503
 .27فنون بالغت و صناعات ادبی ،ص.39

هم در حرف پایانی /حهرف روی ،بها ههم مطهاب و هماهنهگ هسهتند .و همچنهین در عبهارت« :
ْ
ْ
َ ْ
ْ
ْ
َ
ا ْن َت الباقی َوا َنا الفانی َو َهل َی ْهر َح ُم الف َ
هانی اال البهاقی» کلمهات (فهانی و بهاقی) بهر یه وزن و یه
روی هستند.

س ههجع مط ه ّهرف آن اس ههت ک ههه «الف ههاظ در ح ههرف روی یک ههی و در وزن مختله ه

نمونههای این نو سجع در مناجات عبارت زیر از قسمت نخست آن است:

باش ههند» 28.از

در مسجد کوفه

 .2-2-4سجع ّ
مطرف

ساختار موسیقای مناجات امام علی

نمونهۀ سههجع متهوازی در بخههش دوم مناجهات بیشههتر دیهده میشههود؛ از آن جملهه عبههارتَ « :ا ْنه َ
هت
ْ َ ُ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ َّ
غیر اال ْال َک ُ
الص َ
بیر» است که واژههای (کبیهر و صهغیر) ههم در وزن و
الکبیر وانا الصغیر وهل یرحم

واسئ ُا ََاِلم نََ یَو ََی ِف َُرَاملر ُ َءَ ِم ََاخید ِ ََو ُا ِمد ِ ََوَابید ِ ََوصد ِحب ِت ِ ََوَ ب ید ِ ََ ِل ُکد ََامدر ئََ ِم ُ
دم ََ
ِ ِ
یوم ِئکََشأنََ َُیغ ی ِ َ َ.

چنههانکههه مالحظههه میشههود ،واژههههای «أخیههه -أبیههه -بنیههه» بهها هههم سههجع متههوازی را تشههکیل
میدهند؛ چرا که هم در وزن و هم در ّرو ی هماهنگ هستند ،اما این واژهها با واژههای «یغنیه»

سههجع مطههرف هسههتند؛ چههرا کههه از نظههر وزن ب هها هههم مطابقههت ندارنههد و تنههها در حههروف پای ههانی
ُ ْ
َ ْ
َ
هماهنگ و یکی هستند .و نیز مانند عبارت « َو َا ْس َئ ُل َ
األمان َی ْو َم َی َو ّد ال ُم ْجر ُم ل ْهو َیف َتهدی م ْهن
َ َ َ
اُ
َ
صیلته ّالتی ُت ْؤویه َو َم ْهن فهی ْ
األرض َجمیعها ث َّهم ُی ْنجیهه »
َعذاب َی ْو َمئذ ب َبنیه َوصاح َبته َواخیه َوف
که واژههای (بنیه و أخیه) با واژههای (تؤویه و ینجیهه) سهجع مطهرف هسهتند؛ چهرا کهه در حهرف

روی یکی و در وزن متفاوتند؛ هرچند که هر کدام از کلمات این دو گهروه بها ههم سهجع متهوازی را
تشکیل میدهند.

 .3-2-4سجع متوازن

سجع متوازن «آن است که کلمات قرینه در وزن متف و در حهرف روی مختله

باشهند».

29

میزان به کارگیری این نو سجع نسهبت بهه انهوا دیگهر آن در مناجهات بهه و یهژه در بخهش دوم آن

بیشتر است:
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ّ
ّ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
« َا ْن َت ْال َع ُ
زیز َوانا الذلیل َوهل َی ْر َح ُم الذلیل اال ال َعز ی ُهز»« ،انهت ال َعظ ُ
هیم َوانها ال َحقی ُهر َوههل َی ْهر َح ُم
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ّ َّ ُ َ َ َ ّ َّ ُ َ َ ْ َ ْ َ ُ ّ َ
الزآئههل اال الههدائ ُم» ،ههر کههدام از کلمههات
الحقیهر اال العظههیم»« ،انهت الههدائم وانهها الزائهل وهههل یهرحم
 .28همان ،ص.40
 .29همان ،ص.40
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(ذلیل و عزیز)( ،حقیر و عظیم) و (زائل و دائم) ،در وزن یکی هسهتند ،امها حهروف پایهانی آنهان بها
هم متفاوت است که بدین صورت سجع متوازی را شامل میشوند.

افزون بر این ،در این مناجات شاهد آرایه موازنهه نیهز هسهتیم کهه از آرایهههای مهرتبط بها سهجع

است .موازنه یا مماثله «نوعی از سجع است و به معنای آن است که همۀ الفاظ کالم یا بعضهی

از آنها در وزن یکی و در حرف روی مختل

باشند» 30.در عبارات زیر در بخهش دوم مناجهات

شاهد این آرایۀ ادبی هستیم که از برجستهترین نمونههای موسیقایی متن به شمار میآید:

َم ْو َ
الی
َم ْو َ
الی
َم ْو َ
الی

یا َم ْو َ
الی
یا َم ْو َ
الی
یا َم ْو َ
الی

ْ
أن َت
َْ
ان َت
َْ
ان َت

ْال َع ُ
ظیم
َْ
القو ُّی
َْ
الغن ُّی

ََ
َوانا
ََ
َوانا
ََ
َوانا

ْال َح ُ
قیر
َّ ُ
الضعی
ْال َف ُ
قیر

ْ
َو َهل
ْ
َو َهل
ْ
َو َهل

َی ْر َح ُم
َی ْر َح ُم
َی ْر َح ُم

ْال َح َ
قیر
َّ َ
الضعی
ْال َف َ
قیر

اال
اال
اال

ْال َع ُ
ظیم
َْ
القو ُّی
َْ
الغن ُّی

همانگونه که مالحظه میشود ،هر کدام از کلمهات موجهود در ایهن سهه بنهد بهه ترتیهب بهر یه

وزن سازمان یافتهاند؛ هر چند حروف پایانی آنها متفاوت از یکدیگرند.
 .3-4تضاد

از انوا بدیع ،صنعت تضاد است که در آن دو معنای نقیض و متضهاد و یها بهه منزلهه متضهاد

را بها هههم میآورنههد 31.نظههر بههه ایهنکههه افههراد در برقههراری ارتبههاط از واژ گهان ز بههان مههدد می گیرنههد ،لههذا
هرچه دایهرۀ واژ گهان قهویتر باشهد ،برقهراری ارتبهاط نیهز راحهتتر و سهریعتر انجهام می گیهرد .تضهاد

یکی از مؤلفهههای مههم ز بهان در بعهد واژ گهان اسهت کهه افهزون بهر ایهنکهه کلمهات را بهه ههم مهرتبط
میسازد ،به گونهای سبب زیبایی کالم نیز می گردد .اسهتفاده از ایهن آرایهه و «تقابهل دو معنهی یها

تخال

آن دو از مواردی است که بر زیبایی و ظرافت سخن میافزاید».

32

ایههن صههنعت در بخههش دوم مناجههات بههه شههیوهای بسههیار هنرمندانههه بههه کههار بسههته شههده کههه

هممعنا را به خوبی انتقال میدهد و هم بهر موسهیقی مهتن افهزوده اسهت .امهام
پروردگههار متعههال را بهها صههفات نی ه

پهس از ایهنکهه

میخوانههد ،خههود را بهها صههفتی مقابههل و متضههاد آن معرفههی

می کند .این صنعت در  22جای ایهن مناجهات بهه کهار رفتهه اسهت .کلمهات متضهاد موجهود در
مناجات را در جدول زیر به نمایش می گذاریم.
موال
عبد
دائم
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مال
مملوک
راز

عزیز
ذلیل
جواد

خال
مخلو
معافی

 .30معجم البالغه العربیه ،ص.715-642
 .31کتاب الطراز ،ص.564
 .32جواهر البالغه ،ص.249

عظیم
حقیر
کبیر

قوی
ضعی
هادی

غنی
فقیر
رحمن

معطی
سائل
سلطان

حی
میت
غفور

باقی
فانی
غالب

رب
مربوب
متکبر

در مههوارد مههذکور ،تقابههل و تضههاد میههان کلمههات در آفههرینش ایقهها درونههی مناجههات مههؤثر افتههاده
ا
اسههت و چههون بهها خوانههدن دو کلمههۀ مختل ه  ،معنههایی کههامال متضههاد در ذهههن تههداعی می گههردد،
لذتی معنوی میآفریند که در موسیقی درونی متن نقش دارد .به کارگیری این نو ظواهر بهدیعی

بر زیبایی ی

متن ادبی کنار هم قرار داده میشوند ،مجموعۀ آهنگینی را میآفریننهد کهه گهاه

هوش از سر ،و قرار از دل میربایند.

در مسجد کوفه

آهنگها در ی

متن افزوده و سبب توجهه بیشهتر مخهاطبین بهر معنها میشهود .آنگهاه کهه تمهام ایهن
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زائل

مرزو

بخیل

مبتلی

صغیر

ضال

مرحوم

ممتحن

مذنب

مغلوب

خاشع

نتیجهگیری

نتهایج حاصهل از بررسهی جلوهههای موسهیقایی مناجهات امیرالمهؤمنین

این گونه نشان میدهد که:

در مسهجد کوفهه،

• سههاختار موسههیقایی مناجههات نقههش بسههیار عمههدهای در فضاسههازی متناسههب بهها مفههاهیم و
انتقهال معههانی بهه مخاطههب دارد؛ چنههانکهه موسههیقی و آهنههگ برخاسهته از بخههش نخسههت

مناجات که یادآور صحنههای هولناک قیامت است با بخش دوم آن که در باب تضر و
ا
ندبه به درگاه الهی است ،کامال متفاوت است.

• بسامد یکسان هجای کوتاه و بلنهد در بخهش نخسهت مناجهات و عهدم نظهم و تهوالی آنهها،
حاکی از اضطراب و ترس روز رستاخیز اسهت؛ در حهالی کهه بسهامد بیشهتر هجهای بلنهد در

بخههش دوم و نظههم و تههوالی هجاههها در عبههارات آن ،مناسههب سههاختار ز بههان عههاطفی و بیههان

اندوه است.

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

• تکههرار در سههه سههطح واج ،واژه و عبههارت ،از مهمتههرین مؤلفههههای موسههیقی درونههی مناجههات
اس هت .در سههطح واجههی ،تکههرار مصههوت (ای) و صههامت (یههاء) بههه مههتن عنصههر موسههیقایی
میبخشههد و نههوای آن را پههر اثههر می کنههد .در سههطح واژ گههان ،تکههرار ضههمیر مخاطههب (أنههت) و

مههتکلم (أنهها) ،فضههای لذتبخشههی از تکلههم و نجههوا بهها پروردگههار ایجههاد می کنههد کههه دال بههر

حضور و وصل عبد و معبود است .تکرار عبارت (أسأل

األمان) و جملهۀ نهدایی (مهوالی

یا موالی) نیز ،از برجستهترین نمونههای تکرار در سطح عبارت است کهه فضهایی از انهدوه
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را بر پیکرۀ متن حا کم میسازد.

• از دیگههر مشخصههههای موسههیقایی مناجههات ،سههجع اسههت کههه در انههوا ؛ سههجع متههوازی،
مطهرف و متهوازن ،نمههود مییابهد .بسههامد بیشهتر سهجع متههوازن در مناجهات بههه و یهژه بخههش

دوم ،موسیقی درونی آن را غنیتر ساخته است.

• شگرد به کارگیری واژگان متضاد چون (کبیر و صهغیر ،عبهد و مهوال ،عز یهز و ذلیهل) ،افهزون بهر

اینکه در آفرینش ایقا درونی مناجات مؤثر واقع شده است ،با پیوندی که میهان کلمهات
ایجاد می کند سبب جلب توجه مخاطب به معنا و مضمون آن نیز میشود.
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