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چکیده
سبک ،طرز خاصی از نظم یا نثر است ک نهی ند ،بر می زیند .سبکشناسی ،علمی است کد بد تحلیدل و
بررسی عناصر سخن میپردازد و شاخ ای از علم زبانشناسی است ک هدف آن بررسدی متدهن ادبدی ،و از
الی های هنا هنی برخهردار است .دعا و مناجات ،هر دو راز و نیاز با پرورد ار ه تند ولی مناجات نهعی
تگهی صمیمان با معبهد است ک مناجات سضرت امیر ع) در کهف مناجاتی است ک از قدهالت و عمد
در ساختار و معنا برخهردار است و با وجهد تورار واژ ان ،از زیبایی خاصی برخهردار است .این نهشتار ب
روش تهصی ی – تحلیلی ،سبکشناسی این مناجات را در دو الیدة آوایدی و واژ دانی مدهرد بررسدی قدرار
میدهد .تورار کلمات و سروف در این مناجات همسه و متناسب با معنای ارائ شد ،ه تند و واجآرایدی و
تورار کلمات و سروف ،صبغة آوایی فاخری ب متن بخشید،است .واژ ان این مناجدات ،رسدمی و سدهل و
بیشتر انتزاعی و نشاندار ه تند و در این مناجات ،تورار کلمات و سروف ن تنها ب فصاست و شدیهایی آن
خللی وارد نورد ،بلو ب فصاست و زیبایی مناجات افزود ،و متناسب با فضا و اقتضدای مناجدات اسدت .بدا
بررسی و درک معنای واژ ان و واژ ان مشاب میتهان دریافت کد واژ،هدا هدر کددا در بهتدرین شدول و
مهقعیالت خهیش است وکاربرد فعلهای مضارع و اسم فاعل و اسم م عهل ،متناسب با معندای اراد ،شدد ،در
مناجات است .وجدهد سدرف عطد« »و  ،جمدعت پدی در پدی و ...باعد پهیدایی و بد هدم پیهسدتگی آن
شد،است.

واژگانکلیدی :سبکشناسی ،الیۀ آوایی ،الیۀ واژگانی ،مناجات حضرت امیر (ع).
نهی ندة م ئهل) Email: razieh.k81@gmail.com
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 .۱مقدمه
در تورارِکلمات بعضی ادعیة و مناجات چ سدرالی نه ت اسددت کد ایددن توددرار ند تنهددا
مخلال فصاست کع نی ت بلود بد آن زیبددایی و جلددهة خاصددی بخشید،اسددت؟ و ددزینش
واژ ان این ادعی چگهن صهرت رفت و درکنار هم چید ،شد،است ک هیا جددایگزینی
واژ،ای ب جای واژة دیگر محال مینماید؟ یوی از این مناجاتهدا مناجددات سضددرت امیددر
ع) است ک بارزترین ویژ ی آن هیا تورار کلمدداتی اسددت کد نددمن آهنگددین کددردن
مناجات ،ب آن زیباییِ خاصی بخشید،است .مناجات راز هیی بند ،و بیان عجز و نیاز او ب
پیشگا ،خداوند است ک با صد ای قلددب و رقالدت اس دداس انجددا میشدهد .از آنجددایی کد
مناجات دربردارندة فعل و ان عاالتِ درونددی اسددت ،ماه الیدت غنددایی دارد و چددهن بدا نودداتِ
آمهزند ،برای نددهع بشددر همددرا ،اسددت ،آن را غنددائی – تعلیمددی مینامنددد .مناجددات از واژ،
»نجها ب معنای »سخن سرالی بین دو ن راست عمر ،۲008 ،ج )۲17۴ :1و ب معنای ددتن
راز و اسرار در بین یک رو ،هم میتهاند باشد .همچنین ت شددد ،اصددل کلمد نجددها از
نجات است و اینو کمک کنی شخصی از مشولی نجات پیدا کند مناجات فقددب بددین دو
شخص نی ت بلو بُعدی از آن دربار ،ارتباط خال و مخلهق نیز بیان شد،اسددت .مناجددات
با خدا هم ازهمین معناست ،و بند ،نجهاکنند ،،بددا نجددات ن ددد خددهد از تعلقددات دداهری،
قلب خهیش را از انطراب و واب تگی رها میکند .آنگا ،ک از هم برید ،شددد بددا خدددای
متعال مرتبب شت و با زبان ،آنچ را ک درنهان دارد فاش میکنددد .مناجددات در قددرآن در
قالب کلماتی مانند »ناجیتم » ،نجهاکم و »ندا ًء خ الیاً ب کار رفت اسددت .خداونددد متعددال در
قرآن از زبان پیامبران ،دعاهایی را بیان میکند ک خهد تجلالی سبک و کی یالت دعددا کددردن
در برابر خداوند است تا ان انها در دعاهای خهد ب تناسب رتب معرفت وجددهدی خددهد از
آن تبعیالت کنند و س دعا و آنو با وی ب نیایش مینشیند را ادا کنند.
دعا و مناجات از دیرباز مهرد تهجال بشر بهد ،،اما در ایددن بددین ،نظدر بد هدفدددار بددهدن
تعبیر قرآنی ،بیان دعا در قرآن جلهة دیگری دارد .قرآن با ثبت دعاهددای پیددامبران و دیگددر
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بند ان صالح خداوند در واقع ،شیه ،و الگهی مناسب برای رویارویی با خداونددد را بددرای
ان ان پای

ذاری و پیشنهاد کرد،است ،ک این سبک دعایی عالی با سیر ،و تعددالیم عملددی

نبی اکر ب رشد خهد ادام داد تا با عترت دست پرورد ،ایشان بد اوج بالنددد ی رسددد بد
طهری ک بنیان ذار رویوردی واال شدند ک میتهان از آن ب »دانشگا ،دعددا تعبیددر کددرد
ع زیبددا و
ک در این میان دو کتاب ارزند ،نهج البعغد و صددحی سددجادی بد شددولی کددام ً
اصیل ب ترسیم رابط بند ،با پرورد ار خهد میپردازند .قرآن کریم در جای جددای سددطهر
خهد ب تشریح رابط س با بند ان خهد پرداخت اسددت تددا راهددی بددرای ارتبدداط بنددد ان بددا
پرورد ارشان ،فراروی آنان بگذارد .خداوند در قرآن کریم با تأکید بر محهریالت خداوند
در عرن و اجابت دعا ،ساختار و شول و محتددهای آن را تبیدین کرد،اسددت کد در جددای
جای قرآن بر زبان انبیاء و بند ان صالح تجلالی یافت است و شاید ،نظر ب هدفمندددی مددتن
قرآن ،ب این نتیج رسید ک ایددن سددبک و سدداختاری دعددا مطلددهب و پیشددنهاد خداونددد در
فرایند مناجات و دعای با اوست ر.ک؛ اسمدی :139۶ ،صص.)90-85
ت اوت مناجات و دعا این است ک دعا یعنی خهاستن و طلب کردن اما مناجات نددهعی
سخن تن و درد دل کردن صمیمان با رعایت ادب است ،و شاید درتعبیددری بهتددر بتددهان
ت ک مناجات ن بت ب دعا سالت غیر رسدمیتری دارد .مناجددات غالبداً دو طرفد بیددان
میشهد اما دعا یک طرف است .مناجات ممون اسددت بدین افددراد معمددهلی ،خهیشدداوندان،
دوستان و یا ستی یک شخص بددا ن ددد خددهدش باشددد .امددا در دعددا ،غالبداً شددخص متهجالد
مهجهدی برتر ازخهد است ک از او تقانا کند تا ساجتش برآورد ،شددهد .میتدهان دعددا را
این هن تعبیر کرد ک اعع نیاز ب در ا ،یک بینیاز است .هرچند ک درمناجات ممون
اسددت خهاس دت ای مطددرح شددهد ولددی اصددل بددر ددتن راز دل اسددت ،امددا در دع دا معمددهالً
درخهاست بند ،مطرح است ر.ک؛ بلهچی :139۴ ،صص.)1۴ – 1۲

مناجدداتِ امیرالمدد منین ع) در م ددجد کهفدد یوددی از زیبدداترین مناجاتهاسددت کدد
فرازهای نخ ت آن با آیات الهددی آغدداز شددد ،،و در فرازهددای بعدددی بددا تهسددل بد اسدماء
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س نای خداوند پیش رفت و عبارت »مهالی یا مهالی زینتبخش هر فددراز ردید،اسددت.
این مناجات ،شامل سددی و دو فددراز در ۲ق ددمت اسددت :بخددش اول بددا عبددارت »اللالهدمال نالدی
أسألک األمان  ...شروع میشهد و با است اد ،از آیات قددرآن ،سددختیها و هراسهددای روز
قیامت بیان شد،است .در این فددراز بد ترتیددب ،آید هایی از قددرآن نجانددد ،شد،اسددت کد
عباتنددد از :الشددعراء  88و  ،)89ال رقددان  ،)۲7الددرسمن  ،)۴1لقمددان  ،)33غددافر ،)5۲
االن طددار  ،)19عددبد  ،)37 – 33المعددارج  .)1۶ -11بخددش دو بددا عبددارت »مددهالی یددا
مهالی ...آغاز میشهد ک خدا را با اسماء و صد ات عددالی مددهرد خطدداب قددرار داد ،و در

مقابل ،ب عجز و ناتهانیِ مخلهق اشار ،میکند ،و آنگا ،از پرورد ار طلب رسم مینمایددد.
این مناجات سبک و شیه ،بیان اما علی ع) را ب ذهن متبادر میکند؛ تجلالددی و اسددت اد ،از
آی های قرآن ،است اد ،از سخن فخیم ،فصددیح و شددیها و یدا سدداد ،بددر اسدداس مقتضددی سددال
مخاطب و  ...همگی دال بر صحت انت اب این مناجات ب ایشان است.
این نهشتار ب این پرسشها پاسخ میدهد.1 :علددت توددرار کلمد ها و سددروف و جمددال
مهسیقایی این مناجات از چ چیزی نشأت می یرد؟  .۲زینش و چیددنش واژ ددان بددر چد
اساسی صهرت رفت است؟ فرنی پژوهش بر این است ک توددرار کلمد ها و سددروف بددر
زیبایی مهسیقی و تأثیر ذاری کع میافزاید و در پد آن ممون است فهاید دیگری هددم
نه ت باشد .از سهیی دیگر انتخاب هر واژ،ای از جانب معصه ع) دالیل خاصی دارد ک
کش« و پی بردن ب آن با بررسی و تحلیل سایر واژ،های مترادف و  ...می الدر اسددت .نوتد
قابل ذکر این است ک بررسی برخی کلم ها ،سروف و ...و و انهادن سایر واژ،ها و ال ددا
در دو الیة آوایی و واژ ددانی بدددین صددهرت اسددت کد تودرار واژ،هددا و سروفددی بررسددی
شد،است ک ب امد باالیی داشت و با سال و ههای مناجات مناسبت داشت است یا بر اسداس
پیشفرض نهی ند ،از تحلیل و عم بیشتری برخهردار بهد،است .البت در توددرار کلمد یددا
عد آن تهسب معصه  ،قطعا رافت خاص و مهمی نه ت است ک بررسی هم کلمد ها در
این مقال و در دانش نگارند ،نمی نجد .بررسی واژ ددان در الیددة واژ ددانی هددم بیشددتر بد
سبکِ چینش و زینش و نهع آنها نظددر داشددت و واژ،هددایی انتخدداب شددد ،کد قابددل تهجالد
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بهد،اند یا از آن واژ،ها ،مترادف آنها ب ذهن متبادر میشهد و س البرانگیز است کد چددرا
واژ ،مهرد نظر انتخاب شد،است .در هرسددال ایددن پددژوهش ،مناجددات سضددرت امیددر را بد
روش تهصی ی -تحلیلددی از منظدرِ سبکشناسدی مددهرد بررسددی قراردهددد .در الید آوایددی،
تورار کلمات و تورار سروف را بررسی میکند و در الیة واژ انی ب بررسی معنی برخی
واژ ان و واژ ان مشاب میپردازد.

 .۱-۱ضرورت و پیشینۀ پژوهش
یوی از مباسثی ک خأل آن در ادبیات دینی ب ویژ ،ادبیات شددیعی بد ونددهح اس داس
میشهد تحقی و پژوهش دربارة جنب های ادبددی و بعغددی و سددبوی ادعیدة و مناجاتهددای
معصهمان ع) است .بیشر ک انی ک در تاریخ اندیشة دینی ،پژوهشهایی را در زمینة آثار
عرفانی و دینی بد انجددا رسدداند،اند رویوردشددان عرفددانی و اخعقددی بهد،اسددت و درکنددار
بررسی مضامین فل ی ،عرفانی و اخعقی دعا ،جنب های ادبی ،بعغی و زیباییشددناختی آن
مغ هل واقع شد،است .هر م لمانی نددرورت دارد در درک معنددای کددع معصددهمین کد
انعودداس آیددات الهددی اسددت بوهشددد و بررسدیِ الید هایِ سبکشناسددی مناجددات سضددرت
امیر ع) اقدامی است در جهت این تعش وکهشش ک این مناجددات بهتددر وعمید تر درک
شهد .در مهرد مناجات سضرت امیر ع) »فرشت بلهچی کتابی ب اسم » شرسی بر مناجات
سضددرت امیددر ع) در م ددجد کهف د نهشت اسددت .نگارندددة ایددن مقالد در مددهرد مناجددات
سضرت امیر ع) کتاب و مقالة دیگری را نیافت است و بد نظددر میرسددد ایددن مقالد اولددین
پژوهش در مهرد ایددن مناجددات زیبددا اسددت .البتد در مددهرد سددهر،های قددرآن و ادعید های
مختل« ،مقاالت بیشماری در مهنهع سبکشناسی نهشددت شد،اسددت و در مددهرد بررسددی
ارتباط میان اسع  ،ادب ،هنر و  ...کتبی نهشت شد،است از جمل محمهد ب تانی در کتدداب
»اإلسع و ال ن ک م ل« ب طددرح م ددأل ادب و هنددر از دیدد ا ،اسددع و مقای ددة آن بددا
دید ا ،بشری در زمین پدید،های هنا هن مربهط ب م هدده ادب ،عناصددر ،رایشهدا و
مواتب ادبددی پرداخت اسددت .همچنددین خلیددل باسددتان در کتدداب »دراسد نقدید فددی األدب
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اإلسعمی مباسثی چددهن تمهیددد در ادبیددات عددرب ،م هدده عاط د در نهددج البعغد و  ...را
مطرح کرد ،و ب شرح و نقد شعر هم پرداخت است.

 .2سبکشناسی
سددبک در اصددل واژ،ای عربددی اسددت کدد در لغددت بدد معنددای » ددداختن زر ونقددر،
است عمر ،۲008 ،ج.)1030 :1
ولی نظری پردازان اخیر سبک را ب طهر مجازی ب معنی طرز خاصی از نظم یددا نثددر بد
کار برد،اند .در اصطعح ادبی ،سبک ،روشی است ک شاعر یا نهی ند ،برای بیان مهنهع
خهد برمی زیند؛ یعنی شیهة تن است .شاعر و نهی ند ،ب واسط سبک در تما مراسددل
از انتخاب مهنهع رفت تا نهع کلمات ،لحن و سیاقِ تألی« عناصر هنا هن ،تأثیر خددهد
را در اثر برجای مینهد ر.ک؛ داد.)۲75 :138۲ ،
سبک وسدتی است ک از لحا شددیه ،،روح و فضددای مهجددهد بریددک مددتن بد چشددم
میخهرد .ا ،سبک ساصل زینش نهع خاصی ازکلمددات ،واژ،هدا و چیددنش ایددن واژ،هدا
وکلمات در کنار هم میباشد ،اهی نیز ب واسطة نهع خاص ت والر و بیددنش غالددب برآثددار
ب وجهد میآید ر.ک؛ الشایب.)۴۴ :۲00۶ ،
علم سبکشناسی ،شدداخ ای از علددم زبددان شناسددی اسددت کد بد بررسددی ویژ یهدای
مهجهد در یک متن میپردازد و با ذشت زمان بد صددهرت علمددی م ددتقل ،شاخصد ها و
چارچهب نظری مشخالصی برای آن در نظر رفت شد و در سددالهای اخیددر مددهرد اسددتقبال
دانشمندان و ادبا قرار رفت .هدددف مطالعددات سبکشناسددی بررسددی متددهن و آثددار ادبددی،
کش« و تبیین شاخص ها و ویژ یهای ساکم بر آنها است ک از رهگذر تحلیددل عناصددر
سبکساز از جمل ساختارهای زبانی و لغهی اثر ،اندیش ها و عهاطدد« هینددد ،و کددارکرد
صنایع ادبی و بعغی ب تعیین سبک فردی نهی ند ،میپردازد و سبکشناسان بر این باورند
ک متهن و آثار ادبی آین تما نمای افوددار ،اندیشد ها ،باورهددا و اس اسددات هینددد ،خددهد
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است و میکهشند تا با بررسی عناصددر مهجددهد در مددتن ،بد ارتبدداط بددین ال ددا و معددانی و
ه مچنین ان جا کلی متن پی ببرد تا از این رهگذر شخصیالت نهی ند ،را شناسایی کددرد ،و
بتهانند ب درک انتقادی دست پیدا کننددد و همچنددین بددا شناسددایی ب ددامد و تهزیددع و پیهنددد
عناصددر سددبوی ،ویژ ددی کددارکردی آنهددا را تبیددین نماینددد »سبکشناسددی بددر روش ب د
کار یری زبان متمرکز است و ب زبان از نظر اثری ک در روح و جان شددنهند ،می دذارد
تهج میکند و ب کارکرد ابعغ و افها آن تهج دارد ربابع  )9 :۲003 ،و سبکشناسددی
الی ای با رویورد تحلیل ادبددی ،مددتن را بد پددنج الیددة آوایددی ،واژ ددانی ،نحددهی ،بعغددی و
ایدئهلهژیک تق ددیم میکنددد و بد بررسددی شاخصد های برج ددت و ویژ یهدای مد ثالر در
پیدایی سبک فردی در هریک از الی های مذکهر میپردازد.

 .۱-۲الیۀ آوایی
تحلیددل زبددانی متددهن ادبددی بد همددرا ،آنچد ازآوا و مهسددیقی درآن بد ودیعد ذاشددت
شد،است ،همچنین تأثیرآن بر ساختار کلی متن ادبی ،طبیعتاً مددا را در فهددم اثدر و عهاطدد«
درونی ساکم بر مبدع ب هنگا خل اثر ،یاری میدهد؛ همان عددهاط ی کد سددبب شددد ،او
بتهاند از اصهات و ال ا ی خاص بددرای ایجدداد مهسددیقی و تأثیر ددذاری هرچد بیشددتر مددتن
برخهانند ،،بهر ،یرد»ترتیب مقاطع صهتی کلمات و تورار و ب دنبال هددم آمدددن آنهددا بد
شیه،ای مشخص ،در ایجاد مهسیقی درونی متن م ثالر اسددت و مهسددیقی و آهنددت کلمددات
وقتی با افودداری کد نهی ددند ،بیددان میکنددد و بد تصدهیر میکشددد ،هم دده باشددد ،قدددرت
تأثیر ذاری کلمات را می افزاید اسمد نخل .)357 :1981 ،
تحلیل آوایی عبارت است از بررسدیِ آواهددای زبددان آن هند کد در تددار تهلیددد و
ادراک میشهد و سبکشناسی آوایی ،نحهة کاربرد واسدددهای آوایددی صدددا،آهنت) در
یک مهقعیت زبانی و نقش وکارکرد بیانی آواها و اصهات زبان را بررسی میکند .اهمیالت
تغییرات آوایی ب عناصر صددهری زبددان محدددود نمیشدهد؛ بلود نظددا آوایددی درتغییددرات
معنایی جمل وآهنتهای نحهی کع نیز دارای اهمیت ب یاراست .تحلیددل آوایددی سددبک
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ب الگههای صهتی وشیهة تل ظ درزبان

تار و نهشتار و برج تگی و شول کاربرد خاص

الگههای آوایی و واجی زبان ،نظر دارد و مقهلة تورار میتهاند در این سددطح اشددار ،شددهد
رک؛ فتهسی رودمعجنی :1390 ،صص ۲38د.)۲۴3

 .۲-2تکرارکلمات
تورار در ایجاد مهسیقی درونی متن تأثیر ب سزایی دارد .این توددرار کد شددامل توددرار
جمعت ،واژ،ها و یا سروف میشهد ب ایجاد متنی آهنگین کمک میکند .تورار یوددی از
تونیددکهددای زبددانی اسددت کد نهی ددند ،،دداهی بد وسددیل آن ،زیبددایی خاصددی بد کددع
میبخشد .تورار ،هم در زبان فارسی وهم در زبان عربددی ،اهم الیددت ویددژ،ای دارد .امددا ع)
در این مناجات از تورار ال ا بهر ،برد،است .تورار ل ظ یا پدید ،،جنبد روسددی وروانددی
دارد؛ ب طهری ک شنهند ،میتهاند با آن ،شخصدیالت نهی ددند ،و ابعدداد روانددی او را تحلیددل
کند؛ یعنی تورار ،ما را ب سهی سقایقی هدایت میکند ک نهی ند ،میکهشددد از دیگددران
مخ ی سازد او ،با ب کار یری تورار ،اغرانی بد فراتر از زیباییهدای ل ظددی دارد؛ زیددرا
از این طری میتهاند م اهیم و داللتهای ب یاری را ب صهرت زیبا وشای ددت بد دیگددران
انتقال دهد .درسطح آوایی ،تورار میتهاند بُعدی روانشناسان نیددز داشت باشددد و از ن ددد و
باطن شخص سوایت کند.
تورار باع

ایجاد نهعی تهازن و هماهنگی درکع و باع

میشهد کع سددهل یددک

محهر واسد بچرخد ،عهاط« را تشدید میکند و برتأثیر ذاری کع میافزاید و با ایجدداد
هم سروفی و تورار صداهای خاص آهنت کددع را بد سددمت ریتمددی مشددخص هدددایت
میکند .این تورار ،تأکید ل ظی میباشد ک ععو ،بر تأکیددد در ل ددظ ،باعد میشدهد کد
معنا در ذهن شنهند ،رسدهخ کنددد و ایمددان و اعتقدداد او را بد مطلددب توددرار شددد ،افددزایش
میدهد .تورار باع میشهد تا م هه در ذهن ان ان بماند و ب یک عادت تبدددیل شددهد و
این عادت پد از مدالتی ب ملو ذهن ان ان بدل میشهد و جدایی آن از ت والر و ایمان ،بد
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سختی اموانپذیراست .تورار ،شک و تردید را در ذهن مخاطب از بین میبددرد و او را بد
سدال اقناع میرساند .برای نمهن ب مهاردی از این تورار در این مناجات اشار ،میشهد.
ن اَتَى اللَّ َ بِ َقلْبٍ َسدلیم وَ ا َْسد َئلُکَ
»اَللالهُمَّ اِنالى اَسْ َئلُکَ االْمانَ یَهْ َ ال یَ ْن َعُ مالٌ وَالبَنُهنَ لالا مَ ْ
ع وَ اَسْ َئلُکَ االْمانَ
االْمانَ یَهْ َ یَعَضُّ الظالالِمُ عَلى یَدَیْ ِ یَقُهلُ یا لَ ْیتِنىِ اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُهلِ سَبی ً
یَهْ َ یُعْرَفُ الْمُجْرِمُهنَ بِ یماهُمْ فَ ُی ْخَذُ بِالنَّهاصى وَاالََْقْدا ِ وَ اَسْ َئلُکَ االْمانَ یَدهْ َ ال یَجْددز
ن والِدِ ِ،شَیْئاً اِنَّ وَعْدَ اللَّ ِ سَد ُّ وَ ا َْسد َئلُکَ االْمددانَ یَدهْ َ ال
ن وَلَدِ ِ،وَال مَهْلُهدٌ هُهَ جازٍ عَ ْ
والِدٌ عَ ْ
د
ن مَعْذِرَتُهُمْ وَ لَهُمُ اللَّعْ َنةُ وَلَهُمْ سُهَّ ُء الدالارِ وَ اَسْ َئلُکَ االْمانَ یَدهْ َ ال تَمْلِدکُ نَ ْد ٌ
یَ ْن َعُ الظالالِمی َ
ن اَخی ِ وَاُمِّ ِ وَاَبید ِ وَ صدداسِ َب ِت ِ وَ
د شَیْئاً وَاالْمْرُ یَهْمَ ِئذٍ لِلَّ ِ وَ اَسْ َئلُکَ االْمانَ یَهْ َ یَ ِرُّ الْمَرْ ُء مِ ْ
لِ َن ْ ٍ
ن عَذابِ
بَنی ِ لِوُلِّ امْرِئٍ مِ ْنهُمْ یَهْمَ ِئذٍ شَأْنٌ یُغْنی ِ وَ اَسْ َئلُکَ االْمانَ یَهْ َ یَهَدُّ الْمُجْرِ ُ لَهْ یَ ْ َتد مِ ْ
ع اِنَّهددا
ن فِى االْرْضِ جَمیعاً ثُمَّ یُنْجید ِ کَد ال
یَهْمَ ِئذٍ بِبَنی ِ وَصاسِ َب ِت ِ وَاَخی ِ وَفَصیلَ ِت ِ الَّتى تُ ْوی ِ وَ مَ ْ
لَظى نَزالاعَةً لِلشَّه .
در مهردِ کلمة »األمان ک در عبارت »أسئلکَ األمان ب تورار در خهاسددت شد،اسددت
میتهان ت ک  :کلم »امان ب معنای طمأنین روح و ج م ،و ند ترس و هددراس اسددت
و کاملترین معنای واژ» ،امان  ،قبهل والیت امیرالم منین ع) و ثابت قددد ماندددن در ایددن
را ،است؛ یعنی بند ،از خدا درخهاست میکند ک در وهلددة اول ،او را تحددت والیددت اهددل
بیت قرار دهد و سپد با تم الک ب ایشان ،رهدایی ازآتددش را بددرای وی رقددم زنددد .اطددعق
واژ» ،امان ب والیددت چهددارد ،معصدده ع) در کددع علددی بددن مهسددی الرنددا ع) نمایددان
ردید،است؛ »والیت علی بن ابی طالب پناهگا ،ودژ و قلع محوم) من است؛ هددر کددد
وارد این پناهگا ،شددهد از عددذاب و آتددش جهددنم) در امددان خهاهددد بددهد ر.ک؛ بلدهچی،
پیشین .)۲9 ،البت انحصار واژ ،امان ب ک ی یا چیزی بر اساس ت والر ،دین و اعتقادات افراد
و مواتب هنا هن ،مت اوت است و از آئینی ب آئینی دیگر تغییر میکند .در مهرد تحلیددل
آوایی وکارکردِ تورار این واژ ،میتهان ت ک در این عبارت سددرف سلقددی »أ توددرار
میشهد و واج های سلقی  -،أ -ع -ح) از ت سل بدون اطباق و یا استواکی بد صددهرت
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نعی« و چ بید ،ب هردو ری بیرون می آیند و این خهد داللت برآن دارد ک ایددن واج از
خ ایا و زوایددای پنهددان دل ان ددان بیددرون مددی آینددد .و ایددن واج سلقددی »ارتبدداطی عمید و
تنگاتنت با ثبات ایمان ویقین ب ملو های ن د ان ان دارند .ب همددین خدداطر دعددا ازعمد
ت لیم و رنای ان ان ب پیهستگی او ب ایمان باال میآیددد و ازآن نشددأت می یددرد؛ ایمددانی
ک تغییرات و پیشامدها درآن تأثیری ندارند عبداهلل.)9۴ :۲008 ،
همچنین در تورار این واژ ،سرف مدال »ا هم وجهد دارد ک میتهان ت ک  :کثددرت
سروف مدالی باع میشهد ک جمعت ب کندی و بددا تددأخیر تل الددظ ددردد و مددالت زمددان
بیشتری صرف شهد و این ،با سال ک ی کد مشددغهل نیدایش اسددت و بددا محبددهب خددهیش
صحبت میکند ،متناسب است؛ زیرا برای چنین فدردی ،دلپددذیرترآن اسددت کد صددحبتش
طهالنی ردد؛ نمن اینود آرامشددی کد در ایددن مصهالتهاسددت ،در مصدهالتهای کهتددا،
وجهد ندارد و »ا تهج ب ملوهت را القا میکند .در فراز دو ایددن مناجددات نیددز مددا شدداهد
تورا واژ ،ه تیم ک این فراز عبارت است از :مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْدتَ الْمَدهْلى وَ أنددا الْعَ ْبددُ وَ
هَلْ یَرْسَمُ الْعَ ْبدَ لالا الْمَهْلى مَهْال َ یددا مَدهْال َ اَنْدتَ الْمالِدکُ وَ أنددا الْمَمْلُددهکُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ
الْمَمْلُهکَ لالا الْمالِکُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْعَزیدزُ وَ أنددا الدذَّلیلُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ الدذَّلیلَ لالددا
الْعَزیزُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَ ْنتَ الْخالِ ُ وَ أنا الْمَخْلُهقُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمَخْلُهقَ لالا الْخددالِ ُ مَدهْال َ
یا مَهْال َ اَنْتَ الْعَظیمُ وَ أنا الْحَقیرُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْحَقی َر لالددا الْعَظددیمُ مَدهْال َ یددا مَدهْال َ اَنْد َ
ت
الْ َقهِ ُّ وَ أنا الضَّعی«ُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الضَّعی«َ لالا الْ َقدهِ ُّ مَدهْال َ یدا مَدهْال َ اَنْدتَ الْغَ ِندىُّ وَ أنددا
الْ َقیرُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْ َقیرَ لالا الْغَ ِنىُّ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْمُعْطى َو أنا ال الداَّئِلُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ
ال الاَّئِلَ لالا الْمُعْطى مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْحَىُّ وَ أنا الْمَ ِّیتُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ الْمَ ِّیدتَ لالددا الْحَدىُّ
مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْباقى وَ أنا الْ انى وَ هَلْ یَرْسَمُ الْ انىَ لالا الْباقى مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْدتَ
الدالاَّئِمُ وَ أنا الزالاَّئِلُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الزالائِلَ لالا الدالائِمُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الرالازِقُ وَ أنا الْمَرْزُو ُ
ق
م
وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمَرْزُوقَ لالا الرالازِقُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْدتَ الْجَددهادُ وَ أنددا الْبَخیدلُ وَ هَدلْ یَدرْسَ ُ
الْ َبخیلَ لالا الْجَهادُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْدتَ الْمُعددافى وَ أنددا الْمُ ْبتَلددى وَ هَدلْ یَدرْسَمُ الْمُ ْب َتلددى لالدا
الْمُعافى مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْوَبیرُ وَ أنا الصَّغیرُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الصَّغیرَ لالددا الْوَبیدرُ مَدهْال َ یددا
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الضداَّلَّ لالددا الْهدداد مَدهْال َ یددا مَدهْال َ اَنْدتَ
مَهْال َ اَنْتَ الْهاد وَ أنا الضالاَّلُّ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ ال
ن مَهْال َ یامَهْال َ اَنْتَ ال ُّلْطانُ وَ أنا
ن وَ أنا الْمَرْسُه ُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمَرْسُه َ لالا الرَّسْم ُ
الرَّسْم ُ
ن لالا ال ُّلْطانُ مَهْال َ یا مَدهْال َ اَنْدتَ الددَّلیلُ وَ أنددا الْمُ َتحَ ِّیدرُ وَ
ن وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمُمْ َتحَ َ
الْمُمْ َتحَ ُ
هَلْ یَرْسَمُ الْمُ َتحَ ِّی َر لالا الددَّلیلُ مَدهْال َ یددا مَدهْال َ اَنْدتَ الْغَ ُددهرُ وَ أنددا الْمُدذْنِبُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ
الْمُذْنِبَ لالا الْغَ ُهرُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الْغالِبُ وَ أنا الْمَغْلُهبُ وَ هَدلْ یَدرْسَمُ الْمَغْلُددهبَ لالددا
الْغالِبُ مَهْال َ یا مَهْال َ اَنْتَ الرَّبُّ وَ أنا الْمَرْبُهبُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمَرْبُهبَ لالا الرَّبُّ مَهْال َ یددا
مَهْال َ اَنْتَ الْمُ َتوَ ِّبرُ وَ أنا الْخاشِعُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْخاشِ َع لالا الْمُ َتوَ ِّبرُ مَهْال َ یا مَهْال َ اِرْسَمْنددى
َضدلِکَ یددا ذَاالْجُددهدِ وَ اإلسْ ددانِ وَ الطَّدهْلِ وَ
بِرَسْمَ ِتکَ وَ ارْضَ عَنالى بِجُهدِکَ وَکَرَمِدکَ وَ ف ْ
ن.
االَِْمْتِنانِ بِرَسْمَ ِتکَ یا اَرْسَمَ الرالاسِمی َ
مشخصال بارز این فراز ،تورار ل ظ »مهالی یا مهالی است ک تورار یددک ل ددظ ،یعنددی
زیادت در ساختار و ب تبددع آن زیددادت در معنددی .کلمد »مددهلی کد در ایددن فددراز تودرار
شد،است ب معنی اولی میباشد ک اصل و مرجع ذکر اق ا معددانی دیگددر اسددت و معنددای
ساصل از این اصل ،عبارت است از سیالد آقا) ،مالک ،سرور ،مهتددر ،دوسددت ،سرپرسددت،
دوستدار ،آزاد کنند ،،ناصر ،یدداور ،مطدداع ،رئددید ،مددا  .ان ددان از بد کدداربردن واژ،ای در
مقابل محبهب خهیش و التماس و زاری و طلب درخهاست از پرورد ددار لدذالت میبدرد و
تورار ،لذالت این صحبت را دو چندان میکند .سضرت در ابتدای هر فراز بددا ذکر»مددهالی
یا مهالی  ،این مطلب را هشزد میکند ک تنها مهال و یاور و سرپرست م منددان ،خداونددد
است وکافران ،مهالیی ندارند و امددا ع) بددا لحددن معط دتآمیزی کد سدداکی از مح البددت
خاص است پرورد ار خهد را ب نا یا مهالی میخهاند و با ذکر این نا شری« هم آتددش
خددهف خددهد را فرونشددانید ،و هددم سقددایقی را در مقددا تهسیددد آشوارکرد،اسددت ر.ک؛
زمرالدیان شیرازی :1385 ،صص.) ۴55-۴5۴
امیرالم منین ع) نمن خطدداب بد پرورد ددار بددا کلمد مددهال ،صدداسباختیاری مطلد
خداوند و پناهگا ،و توی ا ،بهدن اهلل را بیان نمهد،است و بددا توددرار ل ددظ مددهال در شددروع
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هرفراز ،ایمنیبخشی و امن الیدت از جانددب ذات بیهمتددای معبددهد را نهیددد میدهددد تددا ان ددان
ب همددد ک د فقددب خدددا سرپرسددت اوسددت؛ و در درجددات بعدددی ،معصددهمین -از جانددب
پرورد ار -در این رتب قرار دارند ر.ک؛ ستهد ،13۶0 ،،ج.)317 :۲۲
از نقط نظر آوایی میتهان ت ک  :تورار »ال« ک در عبددارت »مددهالی یددا مددهالی
شنید ،میشهد متناسب با مقا دعا و نیایش است و ویژ ی این سرف با مقا دعددا و نیددایش
ساز ارتر است؛ چرا ک طهالنی شدن مدالت تل الظ ،زمان مناجات عاشد بددا معبددهد را هددم،
افزایش میدهد و این ،بددا سددال ک ددی کد مشددغهل مناجددات اسددت و بددا محبددهب خددهیش
صحبت میکند ،متناسب است؛ زیرا برای چنددین فددردی دلپددذیرتر آن اسددت کد صددحبتش
طهالنی ردد؛ نمن اینو آرامشی ک در ایددن مصدهالتها ه ددت ،در مصدهالتهای کهتددا،
وجهد ندارد و این آوا با ویژ ی مدالی ک دارد دالال بر بیان عظمت خداوند است و کشددش
و میزان مدالتی ک برای تل الظ این آوا الز اسددت تقریبداً دو برابدر صدامتها و مصدهالتهای
کهتا ،ب طهل میانجامد و در این واژ» ،،ا تهجال ب ملوهت را القا میکند و »ی تهجالد بد
خهد را ک هر دو در نیایش نرورت دارد یعنی در نجهای عاشقان و عارفاند بددین عابددد و
معبهد هم تهجال ب ملوهت و هم تهجال ب ن د مدالنظر است.

 .۳-2تکرار حروف
تورار سرف ،نهعی تأکید ل ظی و نهعی واجآرایی ب شمار میرود ک هددر دوی اینهددا
باع ن هذ و رسهخ معنا ب قلب مخاطب میشدهد ماننددد تودرار سددرف »ت در کلمد »یددا
لیتنی اتالخذتُ مع الرالسهل سبیع ک در مهرد آن میتهان ت ک » :صامتهددای ان جدداری
ک ب وسیل موانی م ب ت تهلید میشهند عبارتنددد از :ب ،ت ،د ،ط ،ض،ک ،ق زندددی،
.)70 :1371
بنابراین سرف »ت ک از ویژ یهای آن ان جاری بهدن است نشاندهندة انقعب ن د
علی

د
ناهان است هیا با تورار سرف »ت شخص ناد از ارتواب نا ،،میخهاهد سد ال
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انزجار و بیزاری خهد را ن بت ب

۱9

ناهوار بهدن خهیش نشان دهد .از سهی دیگر از منظددر

زبان شناسی ،سرف »تاء از جمل سددروف ان جدداری اسددت کد بددر سقددارت ،بددی اهمیالتددی،
نع« و س تی داللت دارد و ت میشهد »کلماتی ک این صامت در آنها ب کار رفتد ،
از نهعی انطراب ،هیجان و شدالت سوایت میکنند عباس.)57 :1998 ،
ن
یوی دیگر از مهارد این واجآرایی توددرار سددرف »ی  -ة در عبددارت »یَ ِدرُّ الْمَدرْ ُء مِد ْ
اَخی ِ وَاُمِّ ِ وَ اَبی ِ وَ صاسِ َب ِت ِ وَ بَنی ِ لِوُلِّ امْرِئٍ مِ ْنهُمْ یَهْمَ ِئدذٍ َشدا ْءنٌ یُغْنید و عبددارت »یَدهْ َ یَدهَدُّ
ن فِددى
ن عَذابِ یَهْمَ ِئذٍ بِ َبنی ِ وَصاسِ َب ِت ِ وَ اَخید ِ وَ فَصددیلَ ِت ِ الَّتددى تُ ْوید ِ وَ مَد ْ
الْمُجْرِ ُ لَهْ یَ ْتَد مِ ْ
االْرْض جَمیعاً ثُمَّ یُنْجی ِ است .در مهرد بُعد آوایی آن میتهان ت ک  :در مهرد سرف
» ،ت شد ،ک »ب سبب سرکات عمید بد هنگددا تل ددظ آن در داخددل سلد سدداکی از
د تنهددایی و
انطرابات درونی اسدت همددان )89 ،و توددرار ایددن نددمیرها بد زیبددایی سد ال
وسشت فرد ناهوار را ب مخاطب میرساند و تورارآن درفهاصل فهق از انطراب ان ان
عصیان ری پرد ،برمیدارد ک آوار ،و بی کددد ماند،اسددت و تنهددا را ،خعصددی از تددرس
خهد را در باز شددت بد سددهی پناهگددا ،بیپناهددان میبینددد و تنهددا درسدریم او بد آرامدش
میرسد و تورار سرف »ی با آن ،ک مدت زمان بیشتری برای تل الظ میطلبد سر شددتگی
و ترس و انطراب را بیشتر نمایان میسازد و تصهیر فرار و پناهجهیی ان ددان مضددطرب را
ترسیم میکند.
واژ ان دارای قدرت کهبند ،،در مقا تهدید ،کلمات نر و لطی« در مقددا تشددهی و
تهذیب و واژ ان آرا و نیوه در مهقعیالت تشریع و قانهن ذاری بد کددار میرونددد ر.ک؛
محمدالمطعنی.)18۶ :1388 ،
چرا ک ال ا و عبارات بیانگر ت والر و اندیشة ان ان است .در این مناجات میبینیم کد
اما ع) وقتی در عبارات خهیش از ال ا و آواهای خشن اسددت اد ،کندد ،نددهعی خشددهنت
در معنا را هم نشان میدهددد ماننددد توددرار سددروف مجهدهرة د– – ل– ذ– ر) در عبددارت
ن عَذابِ یَهْمَ ِئذٍ  ...ک این سروف با معنای شدالت عددذابی کد
»یَهْ َ یَهَدُّ الْمُجْرِ ُ لَهْ یَ ْ َتد مِ ْ
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از معنا اراد ،میشهد هماهنت و متناسب است .ب خصهص واج »د ک هنگامی ،با سدداکن
همرا ،ردد ،ونهسش دوچندان میشهد ،زیرا با شدالت و قهالت بیشددتری ادا میشدهد .ایددن
ویژ ی جهر سروف با امهر سخت و مهم و روز قیامت ک در این جملد ها از آن صددحبت
ب میان آمد،است متناسب است و ارتباط و انطباق ل ظ و آوا با معنا را نشان میدهد.

 .۴-۲الیۀ واژگانی
بخش عمد،ای از سرشت یک سبک را نهع زینش واژ،ها میسددازد .واژ،هدا ای ددتا و
جامد نی تند .بلو جاندار و پهیایند ،برخی ثابت و انعطافناپذیرند و برخددی در اثددر فشددار
بافتهای مختل« تغییددر شددول و معنددا میدهنددد و جدددال و انگیزشددی مددداو بددرای تخ الیددل
نهی ددند ،ایجدداد میکننددد .واژ،هددا از نظددر ویژ یهددای سدداختمانی ،هندد های داللددت و
مختصات معنایی ب یار متنهعاند .انبههی هریک از طی«های واژ انی در متنهای ادبددی و
کاربردهای زبانی ،زمینددة تنددهع سددبکها را پدیددد مددیآورد .از ایددن رو بددرای سبکشدناس
کاربردهای برج ت  ،معنادار و نقشمند یک نهع واژ ،یا یک سبک یا یک طبقة واژ ددانی
در متن اهمیالت دارد .واژ،ها ععو ،بر انتقال معنی و اید،ها سامددل نشددان های متمددایز کننددد،
ه ددتند .شددناخت نظددا واژ ،زینددی و نددهع واژ،هددای م ددلالب بددر مددتن ،یددک نددرورت
سبکشناختی است .هر طی« واژ انی ،تناسب خاصی با نهع اندیش و سبک دارد .واژ،ها
دارای شاخصهای عقیدتی و ایدئهلهژیک هم ه ددتند ر.ک؛ فتددهسی رودمعجنددی:1390،
صص.)۲۶۶ – ۲۴9

هر متنی چ ادبی باشد یا مذهبی یا هددر مهنددهع دیگددر ،از واژ،هدا و م رداتددی تشددویل
شد،است و درکنار هم قرار رفتن آنها ب صهرت هدفمند بار معنایی خاصددی را دارنددد و
»م ردات و واژ ان ب کار رفت در ساختار یک اثر ادبددی و تعیددین عناصددر سددبوی ،اهم الیددت
ویددژ،ای در کشدد« معیارهددای زبددان و شاخصد های آن دارد و نقددش مهمددی در تشددخیص
عناصر ذهنی و عدداط ی از یودددیگر در سددهزة تعبیددر ای ددا میکنددد و بایددد در تعبیددر فوددر و

سراج منير؛ سال  ،۱۰شمارة  ،۳۷زمستان ۱۳9۸

2۱

اندیش  ،میزان ان عاالت عاط ی واژ ان را از خعل تحلیل مجمهع ای از واژ ددان متددرادف
و واب ت ب آن تا سد تهان مقای

کرد فضل.)۲9 :1998 ،

البت در این مناجات عارفانة زیبا ،واژ ان ب کار رفت در آن ،بددار معنددایی همدداهنگی بددا
فحهای کع سضرت دارد چرا ک نهعِ واژ ددان م دلالب بددر مددتن را بیشددتر واژ ددان رسددمی
تشویل میدهد؛ این امر از آن جهت است ک در راستای رسالت تعلیمی خهد نشددان دهددد
ک بندة سراپا تقصیر و نا ،وقتی در محضر معبهد ب تضدرالع و التمدداس و دعددا و ندبد مددی
ای تد باید شول رسمی و محترمانة خهد را س ظ کند و البتد در ایددن مناجددات ،مددا فددراز و
فرود را اس اس میکنیم چراک وقتی اما ع) در جمعتی ک با تورار و است اد ،از نددمیر
»أنا و » أنت یک تگهی صمیمان و دوسهی ای را ترسیم میکند هیا از سالت رسمی
عدول کرد،است.
اما ال ا و واژ ان ب کار رفت در متن ،اغلددب فصددیح اسددت و واژة صددعب و ثقیددل در
کع ایشان وجهد ندارد .در این مناجات زیبا واژ ان ذهنی و عاط ی ب امد باالتری ن بت
ب سایر واژ ان دارد و این امر بیانگر این است ک محهر اصلی دعا بددر پایددة م داهیم ذهنددی
بیان شد،است؛ »واژ،هایی ک بر عقایددد ،کی یددات ،معددانی و م دداهیم ذهنددی داللددت دارنددد،
انتزاعیاند و واژ،هایی ک بر اشیاء واقعی و مح هس داللت دارند عینددی و س ددیاند .غلبددة
واژ،های عینی در برابر ذهنددی) سددبک مددتن ،را س ددی میکنددد و کثددرت واژ،هدای ذهنددی
مهجب انتزاعی شدن سبک میشهد فتهسی رودمعجنی ،پیشین .)۲51 ،ک از ایددن لحددا
میتهان قضاوت کرد ک مناجات سضرت امیر ع) از این نظر انتزاعی است.
نشانداری واژ،ها یوی از مبدداسثی اسددت کد در الیددة واژ ددانی مطددرح میشددهد »همد
واژ،ها ب طهر یو ان سامل ذهنیت و نگرش هیند ،نی تند .برخی خنثایند؛ یعنی خددالی از
معانی نمنی و م اهیم و ارزشهای فرهنگی و اجتماعی ه تند و برخی دیگر سامل معانی
نمنی و ارزش ذاران اند .بر این اساس زبانشناسدان واژ،هدا را بد دو دسددتة »بینشددان و
»نشاندار تق یم کرد،اند .عناصر بینشان ب آن دست از اموانات زبان آوا ،واژ ان ،نحه)
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ت میشددهد کد سدداد ،،عددادی ،خنثددی و همگددانیانددد و آن هددا را بخددش پددیش الگدده یددا
ارزشهای »پای زبان هم مینامند؛ اما آن بخش از عناصر زبان ک غیر عددادی ،کی یددتدار
و پیچید ،باشد ،نشدداندار نامیددد ،میشددهند  .بددر اسدداس ایددن تعریدد« ،بیشددتر واژ،هدای ایدن
مناجات نشاندار ه تند و سامل معانی ارزشی و دینی واالیی ه تند و کی یت و کدداربردی
پیچید ،دارند ب طهریو جایگزینی واژ،های مشاب و متددرادف در معنددای اراد ،شددد ،خلددل
وارد خهاهد کرد در این مناجات ،میتددهانیم بددا درک معنددای برخددی واژ ددان و یددادآوری
واژ ان مشاب و مترادف در پی علالت زینش این واژ ددان از جانددب امددا ع) باشددیم و در
راستای همین اصل ،ب تهنیح است ادة اما ع) از برخی از همین کلمات پرداخت میشهد.
البت پر وانح است ک کاربرد همة واژ،ها از جانددب ایشددان رافتهدای خاصددی دارد کد
تعش در درک و فهم این واژ،ها خالی از لط« و صهاب نخهاهد بهد.
اما ع) در فراز ابتدای مناجات خهیش دریافت اماننام را داشتن »قلب سلیم معرالفددی
میکند ب کاربردن ص ت سلیم برای قلب مهرد تهج اسددت؛ مددثع چدرا قلددب را بددا صد ات
دیگری چهن »رسیم و یا »رؤوف بد کددار نبرد،اسددت کد در مددهرد آن میتددهان ددت:
»قلب ٍسلیمٍ ،قلبی است ک ازسبال دنیا خالی باشد انصاری.)1۴۶ :1385 ،
درآزمایشات الهی آن کددد کد قلددبش سددالم و پداک ازآالیددش باشددد سددربلند بیددرون
میآید .یعنی درآن یرودار رستاخیز ک مال و فرزنددد بددرای هددیچود سددهدبخش نی ددت
آنهایی ک صاسب قلب سلیم باشند از آن دو بهر ،مند خهاهند شد .اما صادق ع) دربددار،
قلب سلیم فرمهد» :منظهر قلبی است ک از محبالت دنیا خالی باشد  .قلددب سددلیم یعنددی قلبددی
خالی از شرک و شک .قلب سلیم را ب دل پاک از ف اد و نا ،نیز معنا کرد،اند ،زیددرا هددر
معصیتی با قلب انجا میشهد و ا ر قلب پاک باشد سایر اعضای بدددن هددم پدداک خهاهنددد
بهد ر.ک؛ ستهد.)33 :13۶0،،
ب این ترتیب ،قلب سلیم سالم از هر هن شرک ،ک ر و آلهد ی ب نا )،است و تنها
سرمای نجات بخش در قیامت ،قلب سلیم است ،ک هم ایمان خالص و ن الیددت پدداک در آن
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وجهد دارد ،و هم هر هن عمل صالح؛ چرا ک چنین قلب پاکی ،ثمر،ای جددز عمددل پدداک
نخهاهد داشت .ب تعبیر دیگر ،همان هن ک قلددب و روح ان ددان ،در اعمددال ان ددان مد ثالر

است اعمال او نیز بازتدداب وسددیعی در قلددب و جددان دارد و آن را بد رنددت خدهد – خددها،
رسمانی یا شیطانی – در می آورند ر.ک؛ موار شیرازی.)۲93 :1385 ،
»مَهْال َ اَنْتَ الْجَهادُ وَ أنا الْ َبخیلُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْبَخیلَ لالا الْجَهادُ در این عبارت خداونددد
»جهاد نامید ،شد،است .این واژ ،مترادفهایی چهن سخی ،کددریم و ...را در ذهدن متبددادر
میکند برای درک کاربرد زیبایی استعمال این واژ ،میتهان

ددت کد  :روهددی جددهد و

سخاء را مترادف دان ت اند ولی فرق ری ی در آن نه ت است ب ایددن صددهرت کد »سددخیال
ک ی است ک مقداری از یک چیز را میبخشد و بخشددی را بددرای خددهد نگد مدیدارد در
صهرتی ک جهاد ک ی است ک بیشتر یک چیز را میبخشد و مقدار کمددی را بددرای خددهد
نگ میدارد المهسهی الجزائری :13۶7 ،صص.)100-97
»جهاد  ،ب ک ی ت میشهد کد بدددون خهاسددتن عطددا میکنددد ،درسددالی کد کددریم
ک ی است ک عطای او م بهق بد خهاسددتن اسددت .هر ددز دربددار ،خداونددد »سددخی ت
نمیشهد زیرا سخاوتمند ب ک ی اطعق می ردد ک ب او عددرض ساجددت میشددهد و وی
عطا کند بر خعف پرورد ار ک اس ان و نعمت الهی قبددل از خهاسددتن بندد ،،بد وی عطددا
شد ،است .در این فراز ،ان ان با ص ت »بخیل بیان شد ،ک ص ت مقابددل جددهاد بخشددند)،
است .بخیل ک ی است ک ص ت بخل در او بیشتر باشد ،چ بخل داشتن در امهال خهیش
و چ بخل ورزیدن ب امهال غیر ک ناپ ندتر و مذمه تر اسددت .واژ»،بخددل و مشددتقات آن
ب دشمنان خددا و غاصدبان و المددان درسد امیددرالمد منین ع) تأویددل شد،اسددت ر.ک؛
بلهچی :139۴،صص.)10۶-10۴
ن والِدِ ِ،تصهالر براین اسددت کد کلمد
ن وَلَدِ ِ،وَال مَهْلُهدٌ هُهَ جازٍ عَ ْ
در »ال یَجْز والِدٌ عَ ْ
»والد و »أب ب یک معنی ه تند ولی والد فقب برپدددر و بد وجهدآورندددة فرزنددد بدددون
واسط ب کارمیرود ،درصددهرتی کد أب ،دداهی برجددال دور و پدددربزر هددا هددم اطددعق
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میشهد و وَلَد ،ا ،برفرزندِ فرزند هم اطعق میشددهد بد خددعف مهلهدکد فقددب برفرزنددد،
بدون واسط  ،اطعق می ردد ر.ک؛ ع وری.)11۶ :13۶3،
در این مناجات از اسم فاعل ب تعداد زیاد است اد ،شد،است و در مقابددل اسددم فاعددلهددا
اسم م عهل همان فعل را ب کار برد،است در بخشی میبینیم ک از این شیه ،عدددول کددرد،
ن وَ أنددا الْمَرْسُدده ُ وَ هَدلْ
و از لغت دیگری است اد ،کرد،است مثع در عبارت »اَنْدتَ الدرَّسْم ُ
ن الرالسمن را در مقابل المرسه اسددت اد ،کرد،اسددت کد مموددن
یَرْسَمُ الْمَرْسُه َ لالا الرَّسْم ُ
است س ال پیش آید ک رسمن چ ت اوتی با مثع »الددراسم یددا »الددرسیم دارد کد از آنهددا
است اد ،نشد،است .در مهرد آن میتهان ت ک » :رسمان ب معنددای رسمددت پرورد ددار
در ارزاق و اسباب و معاش است و شامل م من وکافر و شای تگان و نابواران میشهد؛ امددا
ص ت »رسیم از سددهی خداونددد فقددب شددامل م منددان میشددهد ر.ک؛ ابددنمنظددهر:13۶3 ،
.)۲31
»رسم مشت از واژ ،رسمت است ،و رسمت یعندی نرمددی و نددر خددهیی کد دداهی بد
معنای اس ان و نیوی کردن ب کار میرود .همچنددین رسمددت بد معنددای مغ ددرت ،رأفددت،
لط« ،مدارا کردن ،محبت ودل هزی نیز

ت شد،است.

اما رسمت از سهی خدا فقب بد معنددای عطهفددت و اس ددان رزق او بربنددد انش اسددت
ر.ک؛ همان ،صص .)۲31 - ۲30رسمن و رسیم از رسمة رفت شد،اند و ب معنای رقالددت
و عطهفت قلب ه تند .کلمة رسمن از رسیم ،بلیغتراست ب دلیددل کثددرت و زیددادی تعددداد
سددروفش و بد خداونددد تبددارک و تعددالی اختصدداص دارد .اطددعق کددردن آن بد غیرخدددا،
ک راست و وج دیگر بلیددغ بددهدن رسمددن ایددن اسددت کد از نظرکم الیددت ،افددراد بیشددتری را
مشمهل میشهد و عمهمیالت دارد ر.ک؛ المهسهی الجزائری :13۶7 ،صص 137و .)138
ب نظر میآید ک چهن الرسمن اختصاص ب خدا دارد و ن کد دیگر ،امددا بزر ددهار
از این واژ ،و ن واژة دیگر است اد ،کرد،اند .و ایشددان در ایددن عبددارت »اَنْدتَ الْمُ َتوَ ِّبدرُ وَ أنددا
الْخاشِعُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْخاشِعَ لالا الْمُ َتوَ ِّبرُ خداوند را با اسم متوبالر خهاند،اسددت و الخاشددع را
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در مقابل آن قرار داد،است .با تهج ب اینو اغلب ،تو البددر صد تی مددذمه و ناپ ددند تصدهالر
میشهد خداوند را با ایددن نددا خهاندددن استیدداج بد تهنددیح دارد و خشددهع بنددد ،در مقابددل
پرورد ار نیز جای تأمالل دارد؛ متوبالر ب معنای صاسب کبریاء و عظمت و جبروت اسددت و
متوبالرک ی است ک هم را ن بت و در مقای با خهدش سقیر میبیند و کمال و شددرف و
عزالت را فقب برای خهدش در نظر می یرد و این ویژ ی با این خصهصدیالات ا ددر سقیقددی
باشد فقب ب اهلل سبحان و تعالی اختصاص دارد ر.ک؛ همان ،ص.)۲03
المتوبالر با کبریا و بزر منش) مخصهص پرورد ار است ،و او ب اقتضای عظمددت و
شوه ،ذاتش ،شای ت تو البر است و الز ب ذکددر اسددت کد تو البددر بد دو شددول پ ددندید ،و
شای ت و توبالر مذمه و ناپ ند وجهد دارد کد در تهنددیح آن میتددهان ددت  –1 :توبدر
پ ندید ،و شای ت  :افعال نیک آنقدر در ک ددی زیدداد باشددد کد افددزون بددر نیویهدای غیددر
اوست؛ و فقب پرورد ار اینگهن تهصی« شد،است –۲ .توبر مذمه و ناپ ند :توبری کد
با تولال« و زسمت همرا ،باشد و ان ان بیش از شخصیت خهیش طلب کند و بخهاهددد کد

بزر ش بدانند .ان ان با ص ت »فروتن بیان شد ،ک بد معنددای خشددهع در نگددا ،و زبددان و
تار در برابر خداوند است و خشهع قلب آن است کد از همد چیددز دوری کنددد و فقددب
متهجال پرستش و نیایش خدا باشد؛ چشم را فرو نهاد ،و ب ک ی و چیزی تهجالد نونددد و از
کارهای بیههد ،خهدداری نماید .در تومیل تهنیح واژ،های این جمل میتهان اشار ،کرد
ک خشهع و خضهع و تهانددع واژ،هدایی ه ددتند کد متدرادف بد نظددر میرسددند ولددی در
ت اوت بین خشهع و خضهع ت شد،اسددت :خشددهع یعنددی نگددا ،ان ددان بددر زمددین باشددد و
فروتنی در هاهر ج مانی ههیدا ردد؛ و خضهع غالباً ب فروتنی در قلب و اندیش اطعق
می ردد .خشهع یعنی تهانع و اطاعت و فروتنی در برابر خداوند و پیامبر و ائم ن بت بد
آن چیزی ک ب آن امر شد،اند .همچنین خداوند دربارة ک ی ک از اهل آتددش باشددد نیددز
واژ» ،خشهع را ب کار برد،است ،و منظهر از آن خشهع یعنی ذلالتی ک دشمنان اهددل بیددت
در قیامت ب آن دچار خهاهند شد؛ زیددرا اهدل جهددنم ه ددتند و تهانددایی رهددایی ازآتددش را
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نخهاهند داشت .تهانع درمهرد اخعق و افعال وکددردار دداهری و بدداطنی اسددت و خشددهع

مربهط ب جهارح و اعضای بیرونی است ر.ک؛ بلهچی :139۴ ،صص.)13۲ – 1۲9

در عبارت »اَنْتَ الْحَىُّ وَ أنا الْمَ ِّیتُ وَ هَلْ یَرْسَمُ الْمَ ِّیتَ لالددا الْحَدىُّ مددا بددا دو واژة سدیال و
میالت مهاج ه تیم؛ ب سیال و قیاله بهدن خداوند شوالی نی ت ولی مناجددات کننددد ،خددهد را
م الیت خطاب کرد،است .این م أل ممون است در نگا ،اوالل با تهجالد بد اعتقدداد بد معدداد و
زند ی دوبار ،در سرای دیگردرتضادال ب نظر برسد و از طرف دیگر سرزدن فعدل مناجددات
از مرد ،محال است ک تهنیح آن میتهان ت ک »المیالت برک ی ک مرد ،و برزنددد،ای
ک خهاهد مرد اطعق میشهد المهسهی الجزائری.)۲1۲ :13۶7 ،
و در نهایت در جملة »اَنْتَ الرَّبُّ وَ أنا الْمَرْبُهبُ وَ هَلْ یَدرْسَمُ الْمَرْبُددهبَ لالددا الدرَّبُّ واژة
»الربال نشاندار است و استیاج ب تهنیح دارد؛ ما در زبان فارسی واژ ،ربال را بددرای مددهارد
دیگر غیر خدا ب کار میبریم ولی باید دقالت نظر داشت باشیم ک ا ر ربال همرا ،با الدد« و
ال باشد اختصاص ب خداونددد دارد چددرا کد ربال بد معنددای مالددک ،دارندددة هددر چیددز ،از
نا های خداست و ب غیر او اطعق نمیشهد ،جز در صهرت اناف شدن ر.ک؛ انصدداری،
.)107 :1385
»الرالبال ب معنای پرورشدهند ،و تربیتکنند ،است و مختص اهلل اسددت وکلمد اربدداب
ک جمع ربال است) در اعتقادات مد منین جایگدداهی ندددارد .دریددک نگددا ،کلددی میتددهان
»ربال را ب چهار معنا تق یم کرد -1 :ب معنای صاسب  -۲ب معنای آقا  -3ب معنددای مدددبالر
ومدیر -۴ب معنای مربی وتربیت کنند» .،ا ر ربال با ال« و ال باشد جدز بد معنددای معبددهد
نی ت زیرا ال« و ال معنای »الرالب را عمهمیت میبخشد .یعنی فقب خدا مالک هم چیددز
است .اما ا ر بدون ال« و ال باشد بر غیر خدا اطعق میشهد و ب معنددای »مالددک بددهدن
شخص ن بت ب چیزی است ابنمنظهر13۶3 ،ق ،ج .)399 :1در مقابددل ،اینود ان دان بددا
ص ت »پرورشیافت بیددان شد،اسددت ،بیددانگر عجددز و ندداتهانی بشددر در مقابددل خهاسدت ها و
مقدالرات خداوند است.
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بحث و نتیجهگیری
سبکشناسی شاخ ای از علم زبانشناسددی اسددت کد هدددف آن بررسددی متددهن و آثددار
ادبی ،کش« و تبیین شاخص ها و ویژ یهای ساکم بر آنها است» .مناجات سضرت امیددر
ع) در م جد کهف نهعی سخن تن صمیمان با پرورد ار اسددت کد توددرار کلمددات و
سروف بد آن زیبددایی و جلددهة خاصددی بخشید،اسددت؛ توددرار کلمددات و سددروف در ایددن
مناجات در راستا و هم ه با معنایی است ک اما ع) در صدد ارائة آن ه تند؛ سروف م الد
و سلقی و ...بر غنای بار مهسیقایی این مناجات افزود،اند و تورار سروف در کلمددات ایددن
مناجات ،معنای کلمات را عم بخشید ،و تاماللبرانگیز کرد،اسددت .کدداربرد آواهددا در ایدن
مناجات ،طب سال و ههای مناجاتکنند ،است .اغلب از آواهایی ک برای تل الظ آن زمددان
بیشتری نیاز است است اد ،شد ،تا زمان مناجات و راز و نیاز عاشقان عبد با خداوند طددهالنی
شهد .ایشان با تورار ،م اهیم و معانی مهرد نظر خددهیش را ارائد میدهددد؛ سروفددی کد بددا
شدالت تل ظ میشهند و فخیم ه تند ،برای ارائ م اهیم عقدداب و عظمددت خداونددد بد کددار
برد ،شد،است و سروف نر تر و یا سروفی ک ویژ ی خاصی دارند برای بیددان انددطراب،
تنهایی ،تشریع و  ...ب کار رفت اند .واژ ان ایددن مناجددات رسددمی ه ددتند و صددعب و ثقیددل
نی تند.کاربرد واژ ان ذهنی و عاط ی در این مناجات بیشتر اسددت و سدبب انتزاعددی شدددن
سبک این مناجات زیبا شد،اند .با بررسی و دریافت واژ،های مشاب و مترادف این مناجات
ب نشاندار بهدن واژ،های آن پی میبریم .با انتخاب واژ ان و چیددنش آنهددا در کنددار هددم،
تهجال و س اسیالت خهانند ،را جلب میکند و ذهن را ب ج توجددهی علالددت ایددن ددزینش
رهنمهن میشهد .ایشان ،واژ انی را در مهرد خداوند ب کار میبدرد کد مخددتصال خداونددد
است و قابل انتقال ب غیر از ذات او نمیباشد .یا از واژ انی است اد ،میکند ک کاربرد آن
برای خدا غیر قابل تصهالر است ولی با تدبالر و تامالل در آن میتدهان بد نوددات ریدد« ایددن
کاربرد پی برد .البت ایشان ،استعمال این واژ ان قابل تامالل را برای غیر خدا و مخلددهق هددم
ترش داد،است .چینش واژ ان ،متن سهل و ممتنعی را ب وجهد آورد،است ک در عین

28

سبکشناسی مناجات حضرت امير(ع) در دو الیۀ آوایی و واژگانی /حجّتاله فسنقری و راضيه کارآمد

فصدداست و ددزینش کلمد های آسددان ،بددار معنددایی عظددیم و پیچیددد ،دارنددد بد طهریکد
جایگزینی کلم ای ب جای کلم دیگر محال مینماید.
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