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بررسی و نقد مؤلفههای سبکساز
در «قصیدۀ بائیه» شریف رضی
حجت اهّلل فسنقری
ّ
**
الهه ستاری

*

چکیده

ـ تحلیلـی اسـت کـه بـه دنبـال کشـف و بررسـی مهمتریـن عناصـر و ويژگیهای سـبکی قصیده اسـت.
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سبکشناسـی ،بهعنـوان جدیدتریـن شـیوه نقـد و تحلیـل متـون ،از کارآمـدی قابـل ّ
توجهی برخودار اسـت .این شـیوه نه فقـط در نقد جدید،
بلکـه در نقـد قدیـم هـم توسـط ناقـدان سرشناسـی چـون جاحـظ و أبوهالل عسـکری ،عبدالقاهر جرجانـی و  ...مطرح و معیارهـا و عناصر آن
کشـف و بررسـی شـده اسـت .ایـن پژوهـش قصـد دارد بـر پایـه مؤلف ههـای مشـهور نقـد قدیـم و نقـد جدیـد (از قبیـل مطلع ،مقطع ،موسـیقی،
صـور خیـال ،واژهگزینـی ،عنصـر عاطفـه و  ،) ...بـه تحلیـل قصیـده بائیـه شـریف رضی ،قصیدهای کالسـیک ،فنـی و بر پایه اصول شـعری دوره
ی گیـرا و حماسـی ،بـه نسـب خـود میبالـد و از معانـی متعالـی و نابـی اسـتفاده
جاهلـی ،بپـردازد .شـاعر در ایـن قصیـدۀ غ ّـرا ،بـا سـبک و اسـلوب 
یهـای بالغـی ،واژگانـی و آوایـی قصیـده در پـی انتقـال
میکنـد .قصیـدۀ مـورد نظـر ،از معانـی بلنـد و انسـجامی محکـم برخـوردار اسـت .ويژگ 
مضمون فخر و خودستایی است و هارمونی زیبایی ،میان محتوا و عناصر ساختاری قصیده برقرار است .روش نقد در این مقاله ،توصیفی

کلیدواژهها :قصیده بائیه ،شریف رضی ،سبک ،لفظ و محتوا ،نقد قدیم و جدید.
ی
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بررسـی هر نوشـتۀ ادبی و شـیوۀ نگارش نویسـندۀ آن ،توامنندی او را در خلق نوآوریهای
ادبـی به ما نشـان میدهد .دسـتاورد این شـناخت ،ارزیابی روش یا سـبک هـر نگارنده و
گزینـش نوشـتههای برتر اسـت .سبکشناسـی ،گونهای از حتلیل ادبی اسـت کـه با تکیه
بـر روشهـای زبانشناسـی ،جنبههـای مؤ ّثـر زبـان جمـازی و زیباییهـای صـور زبانی را
بررسـی میکنـد و بـه زبـان پیچیده و نفیـس ،بیشتر از زبان سـاده ،عالقه نشـان میدهد
(فتوحی .)95 :1390 ،سـبک ،در اصطالح ادبی عبارت اسـت از« :روش خاص ادراک و
بیـان افکار بهوسـیلۀ ترکیب کلامت ،انتخـاب الفاظ و طرز تعبیر .سـبک ،وجهۀ خاص خود
را از حلـاظ صـورت و معنـی ،به اثـر ادبی القا میکنـد و آن نیز به نوبۀ خود ،وابسـته به طرز
مقدمـه)؛ یا «مطالعۀ
تفکـر گوینده یا نویسـنده ،دربارۀ حقیقت اسـت» (هبـار ،1349 ،جّ :1
موقعیت متایزدهنده میباشـد» (چگنـی.)431 :1382،
هـر نـوع کاربرد زبان کـه از نظر ّ
سبکشناسـی یکـی از رویکردهـا و روشهـای نقـد از زمـان قدیم تاکنون اسـت که
در هـر دورهای ،از شـیوۀ خاصـی اسـتفاده کـرده اسـت .در ایـن رویکـرد ،بهطـور کلـی،
عنـارص شـکلی و زبانـی اثـر ،بـه عنوان وسـیلهای برای شـناخت افـکار و اندیشـههای
شـاعر مـورد بحـث قـرار میگیـرد .بنابرایـن پژوهش حـارض بههیچوجـه قصد نـدارد که
برپایـۀ نظریـات خاصـی بـه حتلیـل قصیـدۀ بائیه یا مهـان قصیـده ِ«لغیـر ال ُعلی م ّنـی » ...
بپـردازد؛ بلکـه بـا گلچینـی از مهمتریـن الیههـا و شـیوههای سـبک شناسـی ،از زمـان
قدیـم تـا دورۀ حـارض ،تلاش دارد بـه حتلیل جامعـی از قصیدۀ مـورد نظـر و ويژگیهای
سـبکی آن دسـت یابـد .در ایـن مقالـه ،مؤلفههـای مهم سـبکی از نظر سبکشناسـان و
بالغیـون قدیـم و هم از نظر سبکشناسـان جدیـد ،با اولویت بـه کارگیـری و تأثیرگذاری
ایـن عنـارص در قصیـده رشیف رضـی ،مورد بحـث قرار میگیـرد .نظریات نقـدی جدید
منیتوانـد بـه حتلیل قصیدۀ قدیـم بپردازد و نتیجۀ مطلوب و مفیدی به مهراه داشـته باشـد؛
تبعیت میکند و سـعی
زیـرا قصیـدۀ قدیـم ،از نظریـات و چارچوبهـای نقدی آن زمـان ّ
در رعایـت اصـول نقدشناسـان کهـن دارد .از ایـنرو نظریـات و نـکات نقـدی بایـد در
حتلیـل قصائـد قدیـم بـه کار رود .باید اشـاره کرد که نظریـات نقد قدیم ،برخالف تناسـب
بـا ابداعـات و فرآوردههـای ادبـی کهن ،نظریات جامع و شـاملی نیسـتند و ناقدان قدیم
خیلـی از مسـائل را گـذارا و کلـی بیـان کردنـد و برخـی را هـم رهـا کردند؛ امـا نظریات
نقـد جدیـد ،نـگاه جامعـی دارد و بـا رعایت متامـی جوانـب و جزئیات ،نواقـص نظریات
قدیـم را میپوشـاند .بنابرایـن بـه کارگیـری نظریـات نقد قدیم بـرای حتلیـل قصائد قدیم
کافـی نیسـت و راه به جایی منیبرد .بنابراین سـودمندترین شـیوه نقـد ،بهکارگیری مهزمان

مؤلفههـای نقـد یـا سبکشناسـی قدیـم و جدیـد در حتلیل قصائد کالسـیک اسـت .این
پژوهـش سـعی دارد تا بـا انتخاب مقولههای سـبکی از قبیـل نحـوۀ رشوع و پایانبندی،
عنصر عاطفـه ،صـور خیـال ،نقـد واژگان و  ، ...به حتلیل ،نقـد و بررسـی قصیدۀ رشیف
رضـی بپـردازد و بـا انتخاب معیارهایی ،سـعی در شـناخت الیـه زبانی و معنایـی قصیده
دارد .رشیف رضی ،شـاعر توانای دورۀ عباسـی ،سـبک و اسـلوبی حمکم و اسـتوار دارد
کـه دربـا اهـداف خمتلفـی شـعر رسوده اسـت .حتلیـل قصائـد او از جنبۀ سبکشناسـی
میتوانـد از جهتـی دیگر ،زیبایی و بالغت شـگرف قصیدۀ او را نشـان دهـد و اثبات کند
کـه قرار گرفنت شـاعر در کنار بزرگترین شـاعران دوره عباسـی ،جایگاهـی درخور برای
او بـه ارمغـان آورده اسـت .ایـن پژوهـش بـا هـدف بررسـی مهمترین مؤلفههای سـبکی
شـاعر که قصاید آن بر پایه مهان مؤلفهها اسـتوار اسـت ،سـعی در پاسـخ به پرسـشهای
ذیل دارد:
مهمترین مؤلفههای سبکی در قصیده بائیه رشیف رضی چیست؟
شـاعر از چـه ابزارهایـی بـرای ایجاد انسـجام و انتقال معنـی و تأثیرگذاری سـبک و
لفـظ شـعری خود هبـره گرفته اسـت؟
توجه به مطلع و مقطع ،صور خیال و واژهگزینی
در پاسـخ به فرضیه اول باید گفت که ّ
متناسـب با موضوع  ،مهمترین مؤلفههای سـبکی شـاعر اسـت .در فرضیه دوم نیز الزم به
ذکـر اسـت که شـاعر بـا ایجاد تناسـب میـان لفـظ ،معنا ،خیـال و عاطفـه ،در پـی ایجاد
انسـجامی شایسـته و منطقی ،میان اجزای خمتلف قصیده اسـت.
 .2پيشینۀ پژوهش
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پیرامـون قصائـد رشیف رضـی ،پژوهشهای صورت گرفته اسـت که نیاز بـه ذکر مهۀ آنها
نیسـت و در اینجا به مهمترین آهنا اشـاره میشـود .ازمجله:
مقاله «دراسـة مجالية يف شـعر الرشيف الريض» 2005( ،م) ،دکتورة سميحة غنام ،منترش
شـده در جمله جامعۀ دمشق .نویسـنده در این مقاله به مهمترین مؤلفههای فنی شعر رشیف
رضی پرداخته و حتلیلی زیباشناسـانه از آهنا ارائه داده اسـت .مقاطعی از اشـعار حجازیات
و مهچنین اشـعاری محاسـی شـاعر در این مقاله مورد بحث و بررسـی قرار گرفته است.
کتـاب ،األسـلوبية واخلطاب الشـعري الرشيـف الـرىض منوذجـا 2006( ،م) ،حممد امحد
الطویـل ،نویسـنده در ایـن کتـاب به بررسـی سبکشناسـی اشـعار رشیف رضـی در پرتو
حتلیل گفتامن انتقادی پرداخته اسـت .نویسـنده در این کتاب سـعی کرده با گزینش پارهای
از قصائد ،مهمترین ويژگیهای سـبکی در شـعر شـاعر را مورد بحث و بررسـی قرار دهد.
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مقاله «بررسـی مقایسـهای مضامین عاشـورایی در شعر ابنحسـام خوسفی و رشیف
رضـی» (1394ش)؛ کلثـوم جویبـاری و زینـت صاحلـی .ایـن مقالـه بـه بررسـی تطبیقـی
مضامیـن دو شـاعر پرداختـه اسـت .از نظر حمقـق ،متایز میان این دو شـاعر در شـیوۀ بیان
آنهـا میباشـد که خـود تا حد زیـادی حمصول رشایط معیشـتی ،تاریخـی و فرهنگی زمان
عینیت تاریخـی و در عینحال
زندگـی آنها سـت .در اشـعار رشیف رضـی ،واقعگرایـیّ ،
نوعی خشـم و احسـاس محاسی ،بسیار برجسـته و آشکار اسـت؛ ّاما در اشعار ابنحسام،
دیدگاه شـاعرانه و انتزاعی شـاعر ،فضایی روحانی ،معنوی ،لطیف و در عین حال آسمانی
مقـدس ایجاد کرده اسـت.
و ّ
تغزل رشیـف رضی و غـزل سـعدی» 1392( ،ش) ،وحید
مقالـه «بررسـی مقایسـهای ّ
سـبزیانپور و مهـکاران .برخلاف تفاوتهـای زیاد ،در سـبک غزلرسایـی و نوع نگرش
دو شـاعر نسـبت به عشـق شـباهتهایی وجود دارد .عنارص و مضامین مشترک فراوانی
در غزلیـات ایـن دو شـاعر دیـده میشـود که اگـر این مسـأله را نـه از باب تقلید سـعدی
کـه از بـاب تـوارد بدانیم ،باز هم دالیلی چون آشـنایی سـعدی با زبان عربـی و تأثیرپذیری
وی از ادیبـان نامـدار عـرب از یـک سـو و شـهرت رشیف رضـی به عنوان برجسـتهترین
غـزلرسای ادبیـات عربـی از دیگـر سـو ،احتامل متأ ّثر شـدن سـعدی از رشیـف رضی را
فزونی میبخشـد.
مهچنیـن مقاهلـای «تصاويـر اسـتعاری حزنانگيـز در مراثـی رشيـف ريض» (1385
ش) ،حامـد صدقـی و نرگـس انصاری .در ميـان مراثی رشیف رضی قصيـدهای را منیتوان
يافـت كـه در آن ،انـواع تصاوير تشـبيهی ،اسـتعاری و  ...به كار گرفته نشـده باشـد و اين
بـه آن دليـل اسـت كـه او َماز را باالتـر از حقيقت میدانـد .الب ّته اين تصاويـر ،تنها برای
زيبايـی كالم و نيكویـی تصوير كلی شـاعر ،چاشـنی سـخن منیشـود ،بلكه بـرای نزديك و
جتسـم امور معنـوی ،مورد اسـتفاده
ملمـوس كـردن معنـی در ذهن شـنونده و يـاری او در ّ
قـرار میگريد.
 .3بررسی و تحلیل

در ایـن بخـش از مقالـه ،بـه حتلیـل مهمترین مؤلفههـای سـبکی در قصیـده بائیه رشیف
رضـی میپردازیم:
1ـ .3مطلع و مقطع

یکـی از مباحـث سـبکی مهـم در قصیـدۀ قدیـم ،نحـوۀ رشوع و پایانبنـدی آن اسـت که
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در سبکشناسـی جدیـد در زیـر جمموعـه الیـه نحـوی از آن سـخن گفتـه میشـود .اینکه
شـاعر چگونـه قصیده را آغـاز و چگونه پایـان برده اسـت؛ زیرا مطلع ،اولین چیزی اسـت
کـه در ذهـن خواننـده نقـش میبنـدد و مقطـع نیـز از جهـت روان ،آخرین چیزی اسـت
مني ِ
کـه در ذهـن خواننـده باقـی میماند .مطلع قصیـدۀ رشیف رضـی ِ«ل ِ
القلی
غري ال ُعلی ّ
أرغب»(1رضـی ،)16 :1999 ،انسـجام زیبایی،
ـب ،ولـوال ال ُعلی ما ُ
کنـت يف احلُ ِّب ُ
وال َتج ّن ُ
بـا سـاختار کلـی قصیـده دارد ،کـه بر اسـاس نفاخر ،بنا هناده شـده اسـت .در بیـت اول،
سـنگ بنـای قصیده فخریـه هناده شـده اسـت و آن بیان مضمون و دسـتیابی بـه بزرگیها
سـت .او معتقد اسـت که حتی در عشـق که شـیرینترین حادثۀ برشی اسـت ،اگر بزرگی
تعدد حرکت ضمه«ـ ُــ» در کلامتی نظیر
و کرامتی نباشـد ،از آن دوری باید جسـت .مطلع با ّ
أرغـب و  ...بـا موضوع فصیده که فخر اسـت ،مطابقـت زیادی
کنـت،
ال ُعلـی ـ
التجنـبُ ،
ُ
ُ
دارد؛ زیـرا ایـن حرکـت هنـگام ادا ،به سـمت بـاال تلفظ میشـود و مهانطور کـه از نامش
پیداسـت ،مرفـوع بهمعنـای بـاال رفته اسـت و ایـن بزرگـی و رفعت ،مناسـب قصیده فخر
اسـت که مدام بر مفهوم بزرگی و واالیی تکیه دارد .تقدیم در آغاز قصیده ،نشـانگر حرص
اسـت .او غیر از بزرگی نسـبت به مهه چیز رویگردان اسـت .کینهتوزی شـاعر نسـبت بر
آنچـه بزرگـی او را هتدیـد میکند ،فقـط در حد کینه نیسـت ،بلکـه او از آن دوری میکند.
مهچنیـن بیـت ،برای نشـان دادن هبتر ارزش بزرگی ،در هـر دو بیت از اسـلوب قرص هبره
امهیت بزرگـی را حمدود و منحصر به ويژگی خاصـی بداند.
گرفتـه اسـت تـا ارزش و ّ
توجه زیادی مبذول داشـتند؛ زیرا آخرین
ناقـدان عـرب ،عالوه بر مطلع ،به مقطع نیـز ّ
کالمـی اسـت که بر گوش میمانـد .در قصیدۀ رشیـف رضی ،مقطع به بیان فخـر ورزیدن
بـه پیامبر و علـی (ع) میپـردازد و این اصلی دیگر از اصول فخر اسـت کـه رشیف رضی
بـه آن اعتقاد داشـت .او هرنمندانه چنین میرساید:
2
أُ ِع ُّـد ِل َفخـري يف املَقـام حممدا ً
وأدعو َع ّليا ً ِلل ُعلی ح َني أر َک ُب
(رضی)172 :1999،
از نظـر ناقـدان عـرب ،کالم نباید مقطوع باشـد و این مقطـع این ویژگی را دارا سـت.
خواننـده بعـد از ایـن بیت در مییابد که شـعر متام شـده اسـت .هرچند قصیـده با حکمت
یـا مفهـوم واالیـی امتام نیافته اسـتّ ،اما توانسـته اسـت مجع کننـدۀ متامی اسـباب فخر در
یک قصیدۀ فخریه باشـد .شـاعر حسن ختام کرده اسـت و از جهت الفاظ ،مقطع استوار
و شـیوا سـت .شـاعر ،قصیده را با سـتایش بزرگی و دسـت یابی به آن ،خامته داده اسـت:
ِ
ـب» (مهـان .)171:مهانطـور که با مهیـن مفهوم ،قصیـده را
«أدعـو َعليـا لل ُعلـی حين أر َک ُ
رشوع کـرده بـود .بنابرین آغاز و پایان قصیده براسـاس بزرگی و دسـت یافنت به آن اسـت.
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ایـن دو مفهـوم در آغـاز و پایان به مثابه دو سـتونی اسـت که زندگی رشیـف رضی و بهتبع
آن ،چکامـۀ او بر پایۀ آن بنا شـده اسـت.
2ـ  .3الیه آوایی
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ناقدان ،موسـیقی کالم را این موارد میدانند« -1 :موسـیقی بیرونی (عروضی)؛  -2موسـیقی
کنـاری (قافیـه و ردیـف)؛  -3موسـیقی داخلـی (جنـاس و قافیههـای میانـی و مهخوانـی
مصوتهـا و صامتهـا)؛  -4موسـیقی معنـوی ،انواع مهاهنگیهـای معنـوی ـ درونی یک
مصرع یـا چند مرصاع (تضـاد ،طباق ،مراعـات النظیر و ( ) ...شـفیعی کدکنـی:1391 ،
 .)271بررسـی موسـیقی و سـطح آوایی شـعر در نقد کهن و در سـبک شناسـی معارص،
امهیـت دارنـد؛ زیـرا «آواهای شـعر عالوهبر نقشـی که در زیبایی موسـیقایی شـعر
بسـیار ّ
توجـه به معنی
دارنـد ،گاه مهاهنـگ بـا سـایر ارکان شـعر ،خـود القـا کننـدۀ معنا و بـدون ّ
آشـکار واژههـا ،تصویرسـاز و زیباییآفریـن و بیانگـر عواطف هسـتند( ».صهبـا:1384 ،
« .)94رضبآهنـگ ،ناشـی از همنشـینی آواهـای حـروف در کلمه و مهچنین همنشـینی
کلمات در عبـارت و برگرفتـه از نغمههـای اوزان و قافیههـا در یـک بافت شـعری اسـت»
(یعقـوب و عاصـی  .)1216 :1987موسـیقی هبرتین وسـیله بـرای نشـان دادن زیبایی اثر
ادبـی اسـت که بهخاطـر آهنگ الفاظ ،انسـجام منظـم و تردد مقاطـع ،به انـدازه معین بر
جـان تأثیر دارد (سـلیامن درویـش .)190 :2003 ،در اینجا به بررسـی مهمترین مؤلفهها و
جلوههـای موسـیقی در قصیده مـورد بحـث میپردازیم.
در خصوص ارکان موسـیقی ازمجله ،موسـیقی کناری و بیرونـی در قصیده بائیه رشیف
رضـی بایـد گفـت کـه شـاعر حـرف «ب» را بهعنوان قافیـۀ ،برگزیده اسـت .ایـن حرف که
از حـروف مهجـوره اسـت ،بـا مضمـون فخـر ،بهویـژه اوصاف محاسـی شـاعر در قصیده،
مهخوانـی دارد .علاوه بـر قافیـه ،وزن و طـول قصیـده نیـز با مضمـون و اغـراض قصیده
کـه بیشتر در جهـت ارائـۀ نظـرات و دیدگاههـای شـاعر رسوده شـده اسـت ،مهخوانـی
ِ
ِ
ُـن /فَ ُع ْول ُْن
ُـن فَ ُع ْول ُْن َم َفا ْع ْيل ْ
دارد .وزن قصیـده رشیـف رضی در بحـر طویل (فَ ُع ْول ُْن َم َفا ْع ْيل ْ
ِ
ُـن فَ ُع ْول ُْن َم َفا ِْع ْيل ُْن) رسوده شـده اسـت .این وزن با رویکردی تفصیلـی ،برای ارائه
َم َفا ْع ْيل ْ
آراء و افکار شـاعر مهخوانی دارد .چنین وزنی توفنده و آهنگین اسـت که مناسـب قصاید
فخـر و محاسـه اسـت .هرچنـد وزن طویل در بسـیاری از قصائـد عربی به کار مـیرود که
ایـن موضـوع بـه خاطر اهتامم شـعر عربی به موسـیقی اسـت؛ لیکـن در فخر ،بـا قاطعیت
و بسـامد بیشتری بـه کار مـی رود .به این شـکل شـاعر در بـه کارگیـری َروی و قافیهای
متناسـب با فخر و مهچنین وزن و موسـیقی متناسـب با این موضوع ،انتخاب شـده اسـت
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و تناسـب و مهاهنگـی قابـل مالحظهای میان سـطح آوایی و معنایی قصیده برقرار اسـت.
حجـم زیـاد کاربـرد انـواع شـاخصههای موسـیقی درونـی در قصیـده رشیف ،سـبب
زییایـی و رونـق کالم و موسـیقی الفـاظ و تعابیر و ابیات او شـده اسـت؛ ازمجله مهمترین
این شـاخصهها و پرکاربردترین آنها «تکرار» اسـت که شـاعر در مواضع خمتلفی از آن هبره
گرفتـه اسـت .شـاعر در مهان بیت ابتـدا از «ال ُعلـی» ،که کلیدواژه اصلی قصیـده و بنمایۀ
مرکزی چکامه فخری او سـت ،تکرار کرده اسـت« :لغري ال ُعلی منّی ِ
القلی والتجنّ ُب /ولوال
أرغب» (رضـی)166 :1999 ،؛ یا مانند تکـرار کلمه أوقات و حلم
ال ُعلـی
ُ
ماکنـت يف احلّب ُ
ِ
«و ِل ِ
للج ِ
أقـرب» ( 3رضی:1999 ،
لحلـم ٌ
أوقات و َ
هل مثلُها /و ّ
در بیـتَ :
لکـن أَوقايت إلی احل ِلم ُ
«نصحت
 )167یـا زمانـی که کلمه نصحیـت و عتاب را بـا تعدیل در بیتی تکـرار میکند:
ُ
وبعـض ال َّتناجي ِ
بالع ِ
ـب»( 4مهـان .)168 ،موارد
عـض النصـ ِح يف النـاس ُهجن ٌة
ُ
وب ُ
تاب تَع ّت ُ
َ
تکـرار در قصیـده زیـاد اسـت و در افزایـش ظرفیـت آوایـی کالم با توجه به جنبـه مفاخره
و محاسـهگویی نقـش مثبتـی دارد .یـا زمانی که شـاعر از شـاخصه رد الصـدر علی العجز
الزاعبيـات ِ
اسـتفاده میکنـد ،مانند بیتِ :
ِ
ِ
األقران ما
ناصلاًَ /و ِمن َعلَـق
ضاب
َ
«صحب ُتـم َخ َ
ـب»( 5مهـان .)172،مهانطور که دیده میشـود ،ذکر کلمه خضـاب در آغاز و پایان
ُ
الي ّض ُ
بیـت ،علاوه بـر ایجـاد چنین آرایـهای ،در موسـیقی کالم تأثیر بهسـزایی گذاشـته اسـت.
یـا زمانی که شـاعر ،اشـکال خمتلـف جنـاس را بهعنوان یکـی دیگر از شـاخصههای مهم
موسـیقی درونـی بـه کار میبـرد ،مانند :جنـاس ناقص اختالفی بین سـایر و سـیر در بیت
نجمها ،وسيري فيها /يأبنة ِ
أعجب»( 6مهـان)170 ،
القـوم،
:
ُ
ُ
سـاير َ
«عجبـت لغريي کيف َ
ِ
یـا جنـاس ناقص اختالفی میـان غاض و فـاض در بیت« :لَنئ کن ُتـم يف ِ
آل ف ٍ
هـر َکواکبا ً/إذا
کوکب» ( 7مهـان.)172 ،
کوکب َ
َ
فـاض ُ
غـاض منها ٌ
عالوهبـر موارد ذکر شـده ،شـاعر از مقادیر خمتلفـی از انواع موسـیقی درونی یا معنوی
به کار برده اسـت .ازمجله آهنا تضاد یا طباق اسـت که آوایی معنایی و دلنشـین در قصیده
خلـق کـرده و در تأثیـر بـر خواننده و فراخوانـی او به طـرف خویش کارآمد اسـت ،مانند:
«فحسـبي ّأن يف األعـادي ُمب َّغ ٌض/وأنّی إلی ُغر املَعالی
تضـاد میان مبغض و حمبب در بیت
َ
ـب» ( 8مهـان .)167 ،شـاعر بـرای برجستهسـازی مفاهیم و معانی مـورد نظر خویش
ُم َّب ُ
در فخـر ،از تضـاد هبـره گرفته اسـت تا آنچـه که در نـزد خود دارد ،برجسـتهتر نشـان دهد
و از ایـن طریـق گونـۀ آوایـی نـرم و معنـوی ،در قصیـده ایجاد کرده اسـت .یا زمانـی که از
مراعـات النظیـر یـا تناسـب ،هبره میگیـرد و اهدافـی چون برجستهسـازی مضمـون مورد
نظـر و تقویـت ظرفیـت آوایـی را در نظر داشـته اسـت ،مانند :تناسـب میان حلـم و جهل
در بیـت ذیل:
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و ِ
للح ِ
للج ِ
هل ِمثلُها
لـم ٌ
أوقات و َ

لکـن أوقايت إلی احلِ ِ
أقر ُب
و ّ
لـم َ
(مهان)167 :

یا میان صوارم و قنا در بیت ذیل:
9
تُ ِ
رجب
الصـوارم وال َقنـا
فيـک
ضاف ُـرين
صح ُبين ِم َ
َ
نک ال ُع ُ
و َي َ
ُ
ذیق امل ُ ُ
یـا زمانی که شـاعر میان کلامتی چون سـقی ،ارض ،قطـر ،روض ،مـزن ،اباطح و رشب
تناسـب برقرار میکند.
10
رش ُب
ِإذ املُز ُن َتسـقي
القطر روضها
ُ
َسـ َقی الل ُه أرضا ً َ
واألباطـح َت َ
جاور ُ
(رضی)168 :1999 ،
مهانطور که دیده میشـود ،واژگان شـاعر با شـگردهای مناسـبی ازمجله تناسب نظم،
آوا و جلوه آهنگینی به ابیات بخشـیده اسـت .در چنین حالتی خواننده ،هوشـیارتر میشود
و بـا اسـتفاده از ابزارهـای ادبـی ،مضمـون را در ذهـن خماطب خـود تداعی میکنـد .این
ابزارهـا عبارتنـد از :تضاد ،تقابل ،ترادف ،تناسـب ،مراعات النظیر و  ...که نشـان از توجه
ويـژه شـاعر بـه مقوله آوایی اسـت .این موارد مهگـی در خدمت آوای فخر قصیده هسـتند
محيـت و غرور هنفتـه در قصیـده را به ظاهـر الفاظ
و شـاعر بهواسـطۀ آهنـا تلاش دارد تـا ّ
منتقل سـازد و خواننـده را در این موضـوع رشیک گرداند.
3ـ .3الیه ایدئولوژیک:
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سـطوح متفـاوت زبـان ،حامل ایدئولوژی اسـت ،به ایدئولوژی شـکل میدهد و از آن سـو
از آن نیـز شـکل میپذیـرد .ایدئولـوژی ،نـه تنهـا چـه چیـز گفتن مـا را حتت کنترل خود
دارد ،بلکـه چگونـه گفنت را نیز سـازمان دهـی میکند .در نوشـتار و گفتار هـر گویندهای،
ذهنیـت هسـتی شـناختی ،ارزشهـا ،تلقیهـا ،باورهـا ،احساسـات
نگـرش شـخصی و ّ
و پیـش داوریهـای زمانـه او ،بهطـور خـودآگاه یـا ناخـودآگاه منـودار میشـود (فتوحـی،
 .)345 :1395بـارت بـر آن اسـت کـه «عناویـن ،نظامهای داللی و نشانهشناسـی با خود
ارزشهـای اخالقـی ،اجتامعـی و ایدئولـوژی را منتقـل میسـازد (محـداوی.)9 :1997 ،
بـا توجـه بـه ایـن ،آثـار ادبـی دربردارنـده بنمایههـا و مضامیـن خمتلـف و حامـل
ایدئولـوژی ،یـا یـک پیـام و یـک بنمایه یا چندیـن مفهوم و مضمون هسـتند .متناسـب با
ایـن مطلـب ،رشیف رضـی در قصیدۀ خود ،معانی زیادی گنجانده اسـت کـه زیر بنای آن
فخر ورزیدن اسـت .شـاعر به سـتایش بزرگی میپردازد .شـاعر خـود را بردبـار میداند و
جـز در مقابل دشـمنان ،صرب پیشـه میکنـد .در مقابل دشـمنان ،بهعنوان فردی شـجاع و
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کینهتـوز ،علیه دشـمنان ظاهـر میشـود .از وقار و متانت خود سـخن میگوید ،از فحشـا
بـه دور اسـت؛ پـس عفیف اسـت .شـاعر از جهل ،ناشـکیبی و نادانـی کـه از واژه حجی
اجلهل باحلِجی» .11بدین سان معانی
آشـکار میشـود ،بهدور اسـت« :لسـاين حصا ٌة یقر ُع َ
و بـن مایههایی از این دسـت که در قصاید فخریه مرسـوم اسـت ،در قصیـدۀ رشیف رضی
دیده میشـود.
رشیـف رضی از معدود شـاعرانی اسـت که معانی ناپسـند در شـعر او دیده منیشـود.
مهانطـور که مشـاهده میشـود ،در این قصیده شـاعر به ابـراز معانی پسـندیده ،پرداخته
اسـت .او بـه مدح فرومایگان گردن منیهنـد ،از اینرو به مهمترین ويژگیهایی که شایسـته
بالیدن اسـت ،میپردازد .بنابراین مدح را نه وسـیلهای برای سـودجویی و چاپلوسـی ،بلکه
بـرای سـتودن نبـی و خانـدان وی که هبرتین و رسـاترین انواع مدح اسـت ،معطـوف کرده
است:
12
وبعـض القـوم مـا ُيتج ّنـب
یـرام
النبـي وآلـه
املـدح إلـی يف
ومـا
ُ
ُ
ّ
(رضی)171 :1999 ،
بـا مهـه ایـن اوصـاف ،معانی رشیـف رضی بیشتر تقلیـدی و از دایـرۀ معانی مرسـوم
فخـری بیـرون منیرود؛ ولـی از آنجایی که رشیف رضـی در فخر از کرامـت خاندان پیامرب
مایـه گرفتـه ،بـه دایـرۀ ابتکار قدم میهند .شـاعران پیـش از او ،هـر چند به مـدح پیامرب و
خانـدان او میپرداختنـد؛ ّامـا او آن را اسـاس فخر قرار داده و از معدود شـاعرانی اسـت
کـه بـه پدر خـود که مـردی فاضل بـود ،فخر ورزیـده و بـر آن تکیه کرده اسـت:
13
وأيـــن َعلی األ ِ
عجبمثلــيبنفسه
وقالوا،
أب
ُ
يـام
َ
عجيــب ُ
ٌ
مثـــل أيب ُ
(مهان)172 :
شـاعر جمموعـهای از مهمتریـن مفاهیـم انسـانی ،دینـی و اخالقـی را در شـعر خـود
گنجانـده اسـت و بـه نوعی مهـگان را به آن دعوت میکند که این نشـان از چنین اندیشـه
من ِ
پـر صالبتـی نزد شـاعر دارد؛ مانند ارج هنـادن بزرگی در بیـت اول«ِ :ل ِ
القلی
غري ال ُعلـی ّ
أرغب» (مهان .)166 :شـاعر بهقـدری بزرگی را
ـب /ولـوال ال ُعلـی ما ُ
ـب ُ
کنت يف احلُ ِّ
وال َتج ّن ُ
ارج هنـاده اسـت کـه ح ّتی به عشـق که در آن بزرگی نباشـد ،متایلی نـدارد .بنابراین اینگونه
ـک َعن
«ني ُت َ
پرداختن بـه معانـی مهم انسـانی ،در شـعر رشیف اسـت .مهچنیـن در بیت َ
طلـب» ( 14مهان .)168 :شـاعر در این بیت
البخل يأيت
َ
واملکارم تُ ُ
طبـع اللئام فإنّني /أری ُ
مـا را بـه دوری از خلـق وخـوی فرومایـگان فـرا میخواند؛ زیـرا او معتقد اسـت ،بخل از
صفـات فرومایـگان اسـت و در کمین انسـان نشسـته و انسـان بایـد از آن دوری کند و به
جـای آن ،بـه کرامتهـا بپـردازد .از آنجایـی کـه رشیـف رضـی مـدح را شایسـته پیامرب و
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توجه بـه اینکه در
خانـدان او میدانـد ،تـز منظـر دین نیز اشـعارش مورد تأیید اسـت .بـا ّ
شـعر و نقـد عربـی ،واقعگرایی بهعنـوان مؤلفهای مهم قابل بررسـی اسـت .رشیف رضی
در قصیـدۀ خـود مضامین آرمانگرا و مبالغهآمیـز زیادی را به کار نربده اسـت؛ بلکه معانی
او در فخـر ،بیشتر واقعگـرا سـت .وی هرچنـد در معانی خود ،چندان عمیـق عمل نکرده
اسـت؛ ّامـا هرگـز به معنای سـطحی بـودن معانی موجـود در قصیده نیسـت ،بلکـه معانی
متوسـط و میانهای دارد .او در چکامۀ خویش ،به معانی مرسـوم در فخر ازمجله حکمت و
وصـف مـ ی پـردازد و منیتوان گفـت که او معانی سـطحی در قصیده گنجانده اسـت؛ البته
از معانـی عمیق نیز خربی نیسـت.
4ـ .3واژهگزینی
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واژگان ،یکـی از مهمتریـن سـازههای شـعر اسـت کـه اثـری مفیـد در جهتیابـی و
ويژگیهـای سـبکی دارد .ناقدان از گذشـته بـه این مقولـه پرداختهاند و امروزه در سـبک
شناسـی از آن حتـت عنـوان الیـۀ واژگانـی سـخن گفته میشـود .در نقـد واژگانـی ،جنس
و نـوع واژگان و مهچنیـن میـزان سـهولت ،غموض ،سـاختار رصفـی واژگان و کارکردهای
امهیـت بررسـی واژگان و الیـه واژگانی به قدری اسـت که
آن مـورد اهتمام قـرار میگیـردّ .
«بسـیاری سـبک را هنر واژهگزینـی میداننـد و در کار شـناخت سـبکها ،بیـش از هـر
چیـز چشـم بـر واژگان دوختهانـد .منـود واژگانـی سـبک ،بیشتر از دیگـر الیههـای زبانی
اسـت؛ زیـرا واژه ،شناسـنامهدارتر از دیگـر سـازههای زبـان اسـت و هـم چونـان انسـان،
زنده و پویا اسـت» (فتوحی .)249 :1395 ،رصف یا بررسـی واژگانی ،به شـناخت کارکرد
سـازهای رصفـی و اثر آن در سـاختار کلمـه توجه میکنـد .از اینرو زبان شناسـان از آن
بـه این شـکل تعریف میکننـد که واژگان ،کوچکرتین سـازه در سـاختار مجله هسـتند که
کارکردهـای خاصـی را القـاء میکننـد (حجـازی.)102 :1978 ،
قصیـده رشیـف رضی ازجهت مضمـون ،به حمورهایی چـون فخر ،نوسـتالوژی ،وصف
توجه بـه این مفاهیم ،بـه گزینش واژگان اصیل و برجسـته
و مـدح تقسـیم میشـود .وی با ّ
پرداختـه اسـت و بسـیاری از واژگان در قصیـده وی نشـانهدار و دارای معانـی و مفاهیـم
مهمی اسـت« .مهه واژهها بهطور یکسـان ،حامل ذهنیت و نگرش گوینده نیسـتند .برخی
خنثی هسـتند؛ یعنی خالی از معانی ضمنی و مفاهیم و ارزشهای فرهنگی و اجتامعیاند
و برخـی دیگـر حامل معنـای ضمنـی و ارزش گذارانهاند .بر این اسـاس ،زبانشناسـان،
واژهها را به دو دسـتۀ بینشـان و نشاندار تقسـیم کردهاند» (فتوحی)262 :1390 ،؛ برای
منونه کلمه «قلی» در بیت اول ،نشـانگر کینۀ زیاد اسـت و شـاعر نشـان میدهد که نسـبت
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بـه غیر بزرگیها کینهای زیاد دارد .شـاعر میتوانسـت این مفهوم را کـه دربردارنده اصلی
مهـم در فخر اسـت ،بـا کلامتی دیگر ابراز کند؛ اما از کلمه «قلی» اسـتفاده کرده اسـت که
داللـت بر کینه مهیشـگی و ریشـهدار دارد .یـا در واژۀ «فطنة» در بیت « َت َعلَّم ،فـإن اجلو َد يف
أغلـب» ( 15مهان .)168 :شـاعر بهطرز لطیفی در
األحرار والطب ُع
النـاس فطن ٌة /تَناقَلَهـا
ُ
ُ
توصیـف بخشـش در انسـاهنا از کلمه «فطنه» بـه معنای زیرکی اسـتفاده کرده اسـت .وی
کلمهای مبتکرانه و نشـانهدار از این واژه به کار برده اسـت که به معنای اسـتفاده انسـان
بعض النصح
آزاده از بخشـش دارد؛ ماننـد اسـتفاده از کلمـه «هجنـة» در بیت َن
صحـت َو ُ
ُ
يف ِ
النـاس ُهجنـ ٌة  . ...او میگویـد که بعضی از نصیحتها عیب و ناپسـند اسـت .او کلمه
«هجنـة» کـه معنی ناسـزا را هـم در بـردارد ،بهکار میبرد تا انسـان نصیحتگو ،حواسـش
باشـد که چگونه نصیحت بگوید .در واقع ،واژگان شـاعر بهطرز ملموسـی با مفاهیم شاعر
مهخوانی دارد و تناسـب میان لفظ و معنا برقرار شـده اسـت.
ناقـدان بـرای سـهولت ،الفـت و ظرافـت ،کالمـی را میپسـندیدند کـه از غمـوض
پیراسـته باشـد (بـدوی ،بیتـا .)477 :از ایـن جهـت ،واژگان بـه کار رفتـه توسـط رشیف
رضـی ،از امتیـاز ويـژهای برخـوردار اسـت .قصیـده او با اسـلوب جزل و انتخـاب کلامت
صیقـل خـورده ،از کلمات بـازاری و وحشـی بـه دور اسـت .واژگان ،روان و بـدون تکلّـف
يضنـا /أال ِنعـم ذا البـادي ِ
وبئ َس
يـام ُث َّم هتَ ُ
ادا میشـوند .بـرای منونـه ایـن بیـت «تُ َر ُّ
يشـنَا األ ُ
َ
ـب»( 16مهـان )172:کـه کلمات بـا انـدوه وصفناپذیـر شـاعر از دسـت روزگار ،با
املُع ّق ُ
«تريشـنا و هتيضنا» که یکی پس از دیگری در
اسـلوبی جزل و حمکم ادا شـده اسـت .واژه ّ
شـعر قـرار میگیـرد ،روزگار را بـه مثابه شـخصی فرض کرده اسـت که به شـاعر َپـر پرواز
میدهـد؛ ّامـا زمانـی منیگـذرد تا اینکـه او را در هم میشـکند .در شـعر رشیـف رضی ،از
کلامتی اسـتفاده میشـود کـه از دایرۀ سـهولت خارج هسـتند؛ اما میزان این کلمات اندک
الزاعبيـات ِ
اسـت ،هبـرای منونه کلمه «الزاعبيـات» در ِ
ِ
ناصالً» غیر مألوف
ضاب
َ
«صحب ُتم َخ َ
و ناپسـندیده است.
واژگان قصیـده رشیـف رضـی ،بـا توجـه بـه موضـوع فخـری ،بیشتر در دایـرۀ واژگان
ال بـر ويژگیهـای معنوی تأکیـد دارد .گفتـه فتوحی
انتزاعـی و غیـر حسـی اسـت و معمو ً
«واژههایـی کـه بـر عقاید ،کیفیـات ،معانـی و مفاهیم ذهنـی داللـت دارنـد ،انتزاعیاند و
واژههایـی عینـی (در برابر ذهنی) ،سـبک منت را حسـی میکنـد و کرثت واژههـای ذهنی،
موجـب انتزاعی شـدن سـبک میشـود .واژههـای ذهنی ،تیرهترنـد ،زیرا تصویر روشـنی از
مدلـول خـود در ذهـن خواننـده ایجاد منیکنند؛ بـرای منونـه واژه فخر فروش ،ذهنی اسـت؛
ولـی واژۀ جواهـر فـروش ،حسـی اسـت؛ زیـرا تصویر حمسوسـی در ذهـن ایجـاد میکند.
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شـفافیت سـبک ادبـی و تأثیـر هنری آن ،ناشـی از غلبـه واژههای حسـی اسـت و تیرگی
و اهبام سـبک ،خمصوص بسـامد بـاالی واژههـای ذهنـی» (فتوحـی)2۵1 :1390 ،؛ مانند
واژگان مشـخص شـده در دو بیـت ذیل:
مني ِ
ِل ِ
القلـی وال َتج ّن ُب،
أرغب
لـوال ال ُعلـی ما ُ
غير ال ُعلـی ّ
ـب ُ
کنت يف احلُ ِّ
(رضی)166 :1999 ،
17
ٍ
آداب حبانـی بحفظهـا
غرائـب
املؤدب
رصف الدهر نعـم
زمانـی و ُ
ُ
(مهان)166 :
مهانطـور که مشـاهده میشـود ،در ایـن دو بیت و ابیـات متعدد دیگر ،شـاعر کلامتی
در حـوزه اخلاق و امـور معنـوی به کار برده اسـت .کلامتی ذهنـی و انتزاعی که شـاعر با
توجـه بـه مذهـب و بـا عنایت بـه امهیت مقولههـای اخالقـی و جوامنـردی در نـزد اعراب،
بسـامد ایـن واژگان افزایش یافته اسـت؛ اما گاهی اوقات برای ترسـیم فضـا و یا به تصویر
ِ
وارم
الص ُ
کشـیدن فضای جنـگ و نربد ،از واژگان حسـی هم هبره میبـردُ « :تضاف ُرنی فيـک ّ
ـب» (مهـان.)168 ،در بیـت ذیل ،شـاعر از واژگان
صحبني منـک
ُ
العذيق ّ
املرج ُ
وال َقنـاَ /
وي ُ
حسـی بهطرز ملموسـی اسـتفاده کرده اسـت« :وبرق رقیق ِ
خو ُار
اجلـو ّ
الطرتین حلظ ُته /إذا ّ
أکهـب»( ،18مهـان .)168 :بنابرایـن واژگان رضی ،هر آنگاه کـه جانب فخر از
املصابيـح
ُ
موضوعـات اخالقـی به خود بگیـرد ،از واژگان ذهنی هبره میبرد و هـر آنگاه که توصیف ،بر
قصیـده چیرگی مییابـد ،از دایره واژگان ذهنی کاسـته میشـود.
 .3-5صور خیال
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ختیـل و عنـارص ،ازمجلـه شـاخصههایی اسـت کـه هـم در سبکشناسـی قدیم بـا عنوان
ّ
صـور خیـال و هم در سبکشناسـی جدید ،زیر جمموعـه الیه بالغی ،مورد بحث و بررسـی
قـرار میگرفـت و ازمجله اصول و شـاخصههای مهم برای تبیین سـبک اثر ادبی از شـعر
و نثر بوده اسـت .صور خیال که در تشـبیه ،جماز ،اسـتعاره و کنایه اثـر ادبی جلوه میکند،
عنرصی رضوری اسـت و هرگونه زیبایی ،قطع نظر از هر شـکلی را ایجاد میکند» (هگل،
 .)152 :1371در حقیقـت ،اسـتفاده از صـور خیـال« ،نحـوه خـاص ظهـور یک شـیء در
شـعور انسـانی اسـت و یا به طریق اولی ،تصویر ،طریقۀ خاصی اسـت که شـعور انسـانی،
بهوسـیلۀ آن یک شـیء را به خـود ارائه میدهـد» (براهنـی .)114/1: ،1380به گفته صالح
فضـل« :صنایـع ادبی و صور خیـال و آرایههای بالغی ،از منظر سبکشناسـی دارای نقش
فعال و داللتهای معنادار در سـاختار منت و چارچوب زبانی آن ،متناسـب با هدف گوینده
بوده و زمینهسـاز آفرینش تأثیرات سـبکی خمتلفی در متون میگردد» (فضل.)180 :1988 ،

رشیـف رضـی ،هنگامی که در خیال سـیر میکند ،بسـیار توامنند و قدرمتنـد عمل کرده
اسـت .اگـر به بیت محاسـی زیر توجه کنیـم ،زوایای ایـن قـدرت و تصویرپردازیهای وی
نـم فَإما ِ
ِ
ِ
فائ ٌز
ُ
بر اسـاس صور خیال نشـان داده میشـود:
«ومااخليـل إال کالقدا ِح ُنجیلُها /ل ُغ ٍ ّ
ـب»( 19رضی)171 :1999 ،
أو ُ
م ّي ُ
توجـه بـه فخـری قصیـده ،شـاعر زمانـی کـه زبان به محاسـهگویی و شـعر محاسـی
بـا ّ
میگشـاید ،ابیاتـش رنگ و لعابی دیگـر دارد و از صـور خیال میتوان هبرتین اسـتفاده را
برای ترسـیم فضای جنگ و جدال کرد .در این بیتّ ،قوت خیال شـاعر نشـان داده شـده
اسـت .او اسـبان را مانند تیرهایی تیزرو و رسیع السـیر نشـان داده اسـت و شـاعر آنها
را بـرای بهدسـت آوردن غنیمـت ،وارد صحنـۀ کارزار میکند.اسـبان از دو حالـت خـارج
منیشـوند ،یـا پیروزند و یا شکسـت خورده .او متامـی حالتهایی مبـارزان در میان معرکه با
آن مواجـه میشـود را از نظر دور نداشـته و در تشـبیه اسـب به تیرهـا ،از خیالی مبتکرانه
و بـا قـدرت تصویـر پـردازی و پویایـی باال اسـتفاده کرده اسـت .گاهی ترسـیم صحنهها و
سـوژههای مـورد نظر شـاعر ،با اسـتفاده از آرایهای خـاص ،واژگان حسـی و تأثیرگذار که
نقـش مهمی در ترسـیم فضـا دارد ،انجام گرفته اسـت؛ ماننـد دو بیت زیر:
ِ
ِ
الس ِ
ـض
ـب
ـيوف ُم َف َّض ٌ
هنـار بلأالء ّ
ٌ
وجـو بحمـراء األنابیـب مذ َه ُ
ٌّ
20
ِ
ــــمر اخلَـوايف کأ َّنـا
حم
َتـری
ـــرب مـن َد ٍم َی َت َص َّب ُب
َ
الیـوم ُ
َعلی الَ و َغ ٌ
ّ
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(مهان)171 :
مهانگونـه کـه مشـاهده میشـود ،تصویـر او از صحنـۀ نبرد ،بـا خیالپـردازی قـوی
صورت گرفت .در حالی در طول روز با دشـمنان در کارزار مشـغول جنگیدن اسـت ،ملعان
و درخشـندگی شمشـیرها در روز نربد سـبب نقره فام گشنت روز شده اسـت و هوای آن روز
با رسخی نیزهها ،بر اثر دریدن شـکم دشـمنان طالیی شـده اسـت و آن روز را میبینی که
پایانش رسخ اسـت ،گویی غروب آن روز غروبی خونین اسـت .در اینجا شـاعر با تشـبیه،
از شـیوه جتسـم منایشـی هبره گرفته است .سـفیدی و روشـنایی روز و رسخی شفق به تابش
شمشـیرها و خوناب شـدن آهنا بعد از کشـتار و نربد تشـبیه شـده است.
مهانطـور کـه بیـان شـکل ،از مهمتریـن صور خیال تشـبیه اسـت؛ رشیف رضـی ،در
مواقـع لـزوم از ایـن آرایه مهم هبره گرفته اسـت .تشـبیهات او هرچند قـوی و در جای خود
بـهکار رفته اسـت و به پیشبرد معنا کمک میکنـد؛ ّاما جز در پـارهای از اوقـات ،بهندرت
از دایرۀ تشـبیهات مرسـوم بیـرون میآید؛ برای منونـه در بیت:
ّ 21
عر ُض َعن ِ
غائـر امل ُ ِ
ِ
ِ
َو أُ ِ
غــمام ِ
النديـــــم کأهنا
کأس
ـزن ُخلَ ُب
ميـض
َو ُ
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(مهان)167 :
در ایـن بیـت ،رشاب در جـام را بـه جهش ابر بارانزا تشـبیه کرده اسـت و یـا در بیت
شـدت
الليـل إال فحمـ ٌة مستشـف ٌة
«فَما ُ
تله ُب» ( 22مهان ) :شـب را در ّ
ُ
/وماالربق إال مجر ٌة َت َّ
شـدت فروزش چـون اخگری سـوزناک تشـبیه کرده
سـیاهی چـون سـیاهی و بـرق را در ّ
قب»(23مهان:
وراءهاَ ،صف ٌ
ري تعاطاهـا اليرا ُع امل ّث ُ
اسـت .یـا در بیت «کأن تراجيـ َع احلُـداة َ
 )169رسود حدایخوانـان را مهچـون سـوتی میدانـد کـه شـخص نینـواز ،آن را بنـوازد
و بـرای شـیوا کـردن صدایش سـوراخی در آن ایجاد کنـد .موارد این چنینی که در ترسـیم
فضـا نقـش بهسـزایی دارنـد ،از دایره تشـبیهات مرسـوم که توسـط دیگـر شـاعران به کار
رفتـه ،فراتـر منیروند.
اسـتعاره نیـز بهعنوان یکی دیگـر از صور خیال ،در قصیدۀ رشیف رضی مانند تشـبیه،
از ّقوت و ضعف برخوردار اسـت؛ ّاما اسـتعاراتی تیز وجود دارد که نشـان از قدرت شـاعر
ِ
کارم
اللئـام فإنَّني /أری َ
ـک َعن طب ِع
در خیالپـردازی اسـت ،ماننـد« :هنی ُت َ
البخل یـأيت وامل َ َ
َـب» (مهـان .)168 :شـاعر در اینجـا از دو اسـتعارۀ مکنیه ،بسـیار زیبا اسـتفاده کرده
ُتطل ُ
اسـت .او بخـل و بزرگـی را مهچون انسـانی میداند که جان دارد واگر انسـان حواسـش
نباشـد ،او را بـه دام میکشـد .پـس چـه هبتر کـه بزرگیهـا وکرامتها در سـایه مـا منزل
أنـت مل تُ ِ
جـوح ٍ َک َّل
عط النصيحـ َة َح ّقها /فَ ُـر َّب َ ُ
مرصحـه در بیت« :فـإن َ
کننـد .یـا اسـتعاره ّ
ـب» ( 24مهـان )168 :کـه در اینجـا شـاعر ،فـردی را که نصیحـت در او تأثیری
َعنـ ُه املؤ ّن ُ
نـدارد ،به اسـبی چموش تشـبیه کـرده اسـت و در این بیت فقط به آوردن مشـبهبه بسـنده
ِ
«تُ ُّر ُظ ُنـوين يف ِ
املطالب
ـب َعزمي يف
کـرده اسـت .یا اسـتعاره مکنیه در بیت َ
املآرب إرب ٌةَ /ي ُن ُ
«هتر» به معنای زوزه میکشـد ،برای ظنون به کار رفته
َم ُ
طلب»(25مهـان .)169 :در اینجـا ّ
اسـت .از اینرو گامنها به حیوانی که زوزه میکشـد ،تشـبیه شـده و مشـبه ،حذف و یکی
از لوازم آن ذکر شـده اسـت.
اسـتعارۀ رشیـف رضـی ،هنگامـی جـان تـازهای بـه خـود میگیرد کـه وجود شـاعر پر
از نخـوت و کبر میشـود؛ یعنـی زمانی کـه رصاحتا ً از مضامیـن فخری اسـتفاده میکند؛
بـرای منونـه در ایـن ابیـات محاسـی ،اسـتعارهها افزایش یافته اسـت« :فلـو کان أمـرا ً ثابتا ً
یجـر ُب» ( 26مهـانَ «. )171 :ع َق َـل» کـه در اصـل برای
األمـر الـذي ال ّ
عقلـوا لـه /ولکنّـه ُ
بستن شتر اسـتفاده میشـود ،در اینجا به معنای کلی بستن بهکار رفته اسـت و برای امر
ـا/وراء ِ
لثـام الل ِ
َّيل
الصبا ِح و إ َّن
به کاری اسـتفاده شـد اسـت و یـا در بیـت ُ«یراعو َن
إسـفار ّ
َ
َ
مکنیه اسـت .شـاعر
َی ٌ
ـوم َع َ
صبص ُ
ـب» ( 27مهـان .)171 :در اینجـا صباح و لثام ،اسـتعارۀ ّ
سـیاهی را برای شـب مهانند گذاشتن و برداشتن نقاب میداند که این نقاب هنگام صبح

برداشـته میشود و شـب هنگام گذاشته میشود .زیباترین اسـتعارات او در کلمه احادیث
أحاديث تبـدو ِ
طال ٍ
عات و
الدجـی/
در بیـت مقابـل اسـت« :أقول إذا َ
َ
السـمريان يف ُ
خـاض ّ
قصهگویان غرق در تاریکی را به خورشـیدی
غـر ُب» (مهـان .)170 :در اینجا سـخنهای ّ
َت ُ
تشـبیه منـوده اسـت کـه به گفتن آغاز میشـود و پایـان مییابـد ،طلـوع و غـروب میکند.
بـه ایـن صـورت ،رشیف بـه میـزان قابل توجهـی از اسـتعارات بکـر و زیبا اسـتفاده کرده
اسـت .تشـبیه در نزد او ،گاهی مبتکرانه اسـت و گاهی نیز از دایره استعارات مرسوم فراتر
منـیرود؛ ّامـا در مهـه حـال ،تأثیرگـذار و بهجا و منطقـی به کار رفته اسـت.
رشیـف رضـی ،گاهی اوقـات در عامل خیالپـردازی ،از کنایه اسـتفاده میکند .کنایات
او قـوت خاصـی بـه شـعر میدهد؛ بهویـژه هنگامی که او شـعر محاسـی میرسایـد؛ مانند
طيـب» ( 29مهان:
ایـن بیـت «د ُعوا رشف األحسـاب يا آل ظـامل ٍ /فال املاء ُ
الرتب ُ
مـورو ٌد وال ُ
 )171کـه او غـرق در فخـر ،بـه شـجاعت خـود و اقوامـش مینـازد و قبیلۀ آل ظـامل را به
مفاخـره دعـوت میکنـد و با دو مجله کنایی در مصرع دوم ،به هجاء آهنا مـی پردازد .مفهوم
کنایـه در ایـن بیت این اسـت کـه این قوم ،اصل ،نسـب و اصالـت پاکی ندارند .شـاعر با
بهکارگیـری تصویـر خیالانگیـز و تصویرپردازانه ،آب و خاک آهنا را شایسـته و پسـندیده
تلقـی منیکنـد .مقصـود از آب و خاک ،مهان نجابـت ،رشف و مردانگی آهنا سـت .کنایات
ِ
عم ذاالبادي
يام ُث َّم هتَ ُ
ري ُشـنا األ ُ
بسـیار زیبای رضی در این بیت دیده میشـود« :تُ ّ
يضنا /أال ن َ
ری ُشـنا» ،کنایهای قـرار داده
و َ
ـب» (مهان .)167 :در اینجا شـاعر در عبارت « ُت ّ
بئـس املع ّق ُ
اسـت و پـر دادن روزگار ،کنایـه از عطـاء و بخشـش روزگار اسـت .یعنـی روزگاری که در
دورهای بـه شـاعر بـال و پـر پرواز داده و سـپس آن را گرفته اسـت؛ یعنـی در دورهای به او
بخشـش کـرده و جایـگاه و منزلت بزرگی ،بـرای او قائل بوده اسـت.
توجه به آنچه گفته شد ،پارهای از نتایج به قرار زیر بهدست آمده است:
با ّ
قصیـدۀ فخریـه رشیف رضی ،قصیدهای منسـجم و مهاهنگ اسـت کـه متامی عنارص
آن در جـای خـود قـرار دارند و برخالف قصائد کهن ،قصیدهای اسـت بـا وحدت عضوی
و موضوعی که اجزاء آن به هم پیوسـته و م ّتصل هسـتند .در این قصیده ،عنارص سـبکی و
لفظی در اختیار حمتوا بوده اسـت و هر آنگاه که شـاعر رو به فخر آورده ،موسـیقی کوبنده
و تأثیرگـذار و مفاهیـم ذهنـی و انتزاعـی و هـر گاه کـه رویکـرد قصیـده بـه سـمت وصف
میرود ،موسـیقی قصیده دلنشـین و از جهت واژگانی ،الفاظ ترسـیمی و برصی میشود و
بـه مهیـن دلیـل ،در دیگر مـوارد و مؤلفهها ،میان معنـا و لفظ مهاهنگی وجـود دارد.
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مضمـون قصیـده ،فخـر اسـت و این مضمـون سـبب ورود معانـی بلند و پسـندیده در
قصیـده شـده اسـت ،مهچنـان که آوایـی ،محاسـی و موسـیقی درخـور و طنینانـدازی در
قصیـده شـکل گرفته اسـت و دیگر عنـارص صور خیـال و انتخـاب واژگان ،در گـروه این
زمینـه و بنمایـه اصلی اسـت.
شـاعر رشوعـی جـذاب و پایانـی جذابتـر دارد و به ایـن دلیل ،سـبکی دلپذیر برای
قصیده فراهم شـده اسـت .سـاختار میانی قصیـده هم با نظم و تربیتی خـاص یکی بعد از
دیگـری قـرار گرفته و شـاعر مضامین مورد نظر را با سـۀ صدر و با رعایت تعـادل واژگانی
ذکر میکند .عبارات ،در مطلع و مقطع سـاده و روشـن انتخاب شـده و داللت بر فحوای
اصلی قصیده دارند .معانی قصیده دلنشـین و تأثیرگذار اسـت.
شـاعر در بخـش زیـادی از قصیده ،بـه کاربرد واژگان فصیح ،محاسـی و روشـن ،روی
آورده اسـت و ایـن واژگان تنهـا در پـارهای از اوقـات غامض و پیچیده اسـت .بهگارگیری
هـدف فخـر در قصیـده ،در انتخـاب واژگان کهـن و دشـوار ،بیتأثیر نبوده اسـت .هرچند
قـوت قابـل مالحظـهای
ایـن واژگان از دایـرۀ صالبـت و اسـتحکام بیـرون نیسـتند و از ّ
برخـوردار اسـت .در ایـن قصیـده گرهافکنـی میـان عنصر عاطفه و خیـال ایجاد شـده و
شـاعر متناسـب بـا عواطف خمتلفی از قبیـل فخر و غرور ،معنـای بلندی به کار بـرده و در
عامل خیال سـیر میکند و صور خیال از قبیل تشـبیه ،اسـتعاره و کنایه را متناسب با عاطفه
اسـتفاده کرده اسـت .هرچند در پارهای از اوقات تصاویر شـاعر ،مبالغهآمیز اسـتّ ،اما از
امـور معقـول و طبیعی و مرسـوم در فخر فراتـر منیرود.
پینوشتها:
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« .1نسـبت بـه آنچـه با بزرگی نسـبتی نـدارد کینـه دارم و دوری میگزینم ،اگر در عشـق هم دسـت یافنت
بـه بزرگیها نباشـد ،میلی بدان نـدارم».
« .2بـرای فخـرم نسـبتم بـه حرضت حممـد را بر میشمارم ،و چون زبان به فخر بگشـایم حضرت علی را
میخوانم».
« .3بـرای صبر اوقاتـی اسـت و برای جهـل و نادانی هم مثـل آن ،اوقاتی اسـت و لیکـن روزگار به صرب
و بردبـاری من نزدیکتر اسـت».
« .4نصحیـت کـردم و برخـی از نصیحتهـا عیبنـاک اسـت ،و برخـی از راز و نیازهـا بـا صبغـه مالمت،
رسزنش اسـت».
« .5با نیزه از غیر خودم شـگفته زده شـدم که چگونه با سـتاره شـب روی کرد ،مهان رفنت با در آن ای قوم،
(بدون سـتاره) شگفت انگیزتر بود».
« .6دشمنان را با خون خضاب کردی و از خون غلیظ مهاوردان اثری باقی مناند».
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« .7در میان آل فهر ستارههایی است که اگر ستاره به خاموشی گراید ستاره دیگر روشن میشود».
« .8پـس مـرا کفایـت میکنـد از اینکـه در میان دشـمنانم مورد غضـب و در میـان انسـانهای بزرگوار و
رشیف ،حمبوب باشـم».
« .9نیـزه و شمشـیرها در نبرد بـا تـو مـرا یـاری میکنـد و نخـل فروافتـاده مرا مهراهـی میکنـد .عذیق:
درخـت خرمـا ،مرجـب :قـوی ،تنومنـد :مقصـود از آویخنت به نخل قـوی مهراهی بـا خاندان و عشـیرهای
قدرمتند اسـت».
« .10خداونـد رسزمینـی را سـیراب کنـد کـه بـاران مهـراه باغهایـش بـود ،چـون زمانـی که ابر سـیرابی
میکـرد و دشـت هـا مینوشـیدند».
« .11زبان چون فردی است که جهل و نادانی را با خرد و دانش می کوبد».
 « .12مدح تنها در خصوص پیامرب و خاندان وی است ،و درباره برخی دیگر باید از مدح پرهیز منود».
« .13گفتنـد ،کسـی ماننـد من عجیب و شـگفتانگیز اسـت و در روزگار چه کسـی پدری بـه مثابه پدر
من دارد».
 « .14تو را از رسشت فرومایگان هنی میکنم ،من بخل را می بینیم که میرود و کرامتها را خواستار است».
« .15بـدان کـه بخشـش در میـان برخی از مردم کمیاب اسـت کـه تنهـا آزادگان آن را میان خـود ردوبدل
میکننـد و خوی و رسشـت بخشـندگی در بخشـش بـر مهه چیز چیرگـی دارد».
« .16روزگار بـه مـا پـر میدهـد و سـپس پرهـای مـا را میگیرد و سـبب سـقوط مـا میگردد ،چـه رشوع
خوبـی اسـت و چه پایـان بدی».
« .17و اخالقهای شگفت انگیزی که روزگارم به من بخشید ،روزگار هبرتین ادب کننده است».
« .18برقی نازک به مهراه ابر که آن را به چشم دیدم ،که هوا را تاریک و از روشنایی دور ساخت».
« .19اسـبها در آن میـدان بسـان تیرهایـی بودنـد که آهنا را برای به دسـت آوردن شـکار پرتـاپ می کردیم
(روانـه میـدان جنـگ میمنودیـم) یا پیروز می شـدند یـا اینکه شکسـت میخوردند».
« .20روزی کـه با درخشـش شمشـیرها ،تابیده بـود ،و فضایی رسخ و طالیی با رسخی نیزهها ایجاد شـده
بـود .روز را رسخگـون میدیـدی گویی بـر جو و فضا خون ریخته میشـود».
« .21از جام هم پیاله دوری میکنم ،گویی آن ،رعد و برق ابری بی باران است».
 « .22شب چون زغال سیاه منترش شده نیست ،و برق جز شهابی شعلهور نیست».
« .23گویی آوازهای حدیخواهنا در پی آن ،صدایی است که با نی سوراخ شده نواخته میشود».
« .24اگر تو حق نصیحت را بهجا نگذاری ،چهبسا انسان رسکشی که توبیخ نیز از آن خسته میشود».
 «.25چهبسـا نیـازی کـه مـرا از پرداختن به دیگـر نیازها و چه بسـا موضوعی کـه ذهنـم را از موضوعات
دیگر دور میسـازد».
« .26اگرچه اموری ثابت را برای وی نگه داشتهاند ،اما کاری هم هست که قابل جتربه نیست».
« .27منتظر فرا رسـیدن صبح و سـپیده دم هسـتند ،مهانا در پشـت پرده شـب ،روزی شـدید و سـخت در
انتظار اسـت».
« .28هنگامـی کـه قصهگویان شبنشـین در تاریکـی فرو میرونـد ،قصههایی که رس میکشـد و غروب
میکنـد را نقـل میکنم».
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« .29رشافت و حسـب و نسـب را رها کنید ای آل ظامل ،نه کسـی از آبشـخور شما هبره میبرد و بر آن وارد
میشـود نه از خاک و رسشـتی پاک و پاکیزه برخوردارید».
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Abstract
As the latest method, stylistics is considered the most effective method
of critique and analysis of texts. This method has been debated and its
standards and elements have been discovered and investigated not only in
the new critique, but also in the old critique by well-known critics such as
Ja’hez, Abhulal Askari, Abd al-Qaher Jarjāni, and others. This study intends
to analyze the Qaṣī�da of Ba’eiyeh Sharif Razi, a classical and technical verse
which is based on the principles of poetry of the Jahiliyyah era, in light
of the well-known style elements that were used in the old and the new
critiques (such as Matla and Maqta, imagery, element of sentimentetc.).
In this eloquent and epic Qaṣī�da, the poet has expressed his pride in his
ancestors with pure and elevated meanings. This Qaṣī�da boasts of deep
meanings and solid cohesion, as the rhetorical, lexical, and phonetic
elements of the Qaṣī�da seek to convey the theme of pride and self-esteem,
and there is a beautiful harmony between content and structural elements
of the Qaṣī�da. The paper uses descriptive-analytic method of criticism
that seeks to discover and investigate the most important elements and
features of the style of the qaṣī�da.
Keywords: Ba’eiyeh Qaṣī�da, Sharif Razi, Style, Vocabulary and Content, Old
and New Criticism.
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