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نعمت اله به رقم1  

چکیده 

ــد فراوانــی در مــدح  ــر ایرانــی، ادیــب و ســرایندۀ شــیعی، قصای صاحــب بــن عبــاد)326-385 ق.( وزی
ــینیۀ او در  ــدۀ س ــق و ارادت در قصی ــان، عش ــن ایم ــۀ ای ــت. جان مای ــروده اس ــتb س ــل بی ــای اه و رث
مــدح امــام رضــاg به خوبــی نمــودار اســت کــه در 27 بیــت در بحــر منســرح ســروده اســت. ایــن پژوهــش 
ــای  ــان مؤلفه ه ــده را از می ــن قصی ــناختی، ای ــرد سبک ش ــی و رویک ــه روش توصیفی تحلیل ــد ب می کوش
تحلیــل سبک شــناختی در ســه حــوزۀ معنایــی، آوایــی و ادبــی ارزیابــی کنــد و شــیوه های آفرینش هــای 
هنــری مبتنــی بــر افزونه هــای برون زبانــی را کــه بــا خــروج از حالــت هنجــار زبــان و خلــق تصاویــر بدیــع 
محقــق شــده، مــورد واکاوی و نقــد قــرار دهــد. پژوهــش انجــام شــده بیانگــر آن اســت کــه صاحب بــن عباد 
ــا ایقــاع حاصــل از پیوســت کلمــات محــدود کنــد، در حــد تــوان،  بــه جــای اینکــه شــعر و فضــای آن را ب
عناصــر فرازبانــی شــامل باورهــای ذهنــی، اعتقــادات دینــی و هماهنگــی فضای عاطفی شــعر را بــا عناصر 
درون زبانــی ماننــد عناصــر خیــال و برون زبانــی ماننــد وزن و تفعیله هــای عروضــی بحــر منســرح در آمیخته 
اســت تــا ممــدوح را در لبــاس معشــوق جلوه گــر کنــد و ایشــان را بــا زیبایــی هرچــه تمام تــر در حــّد یــک 

معشــوق جاودانــی بــاال ببــرد و تــا حــدودی در ایــن کار موفــق عمــل کــرده اســت.  
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1.مقدمه 

بی گمان اندیشــه در قالــب واژگان تجّســم می یابــد. هــر شــاعری می کوشــد بــا شــگردهای 
ــتری  ــی بس ــش ادب ــن رو آفرین ــد. از ای ــه بیارای ــا و خالقان ــای زیب ــا آرایه ه ــود را ب ــعر خ ــری، ش هن
ــا  ــد ب ــالش می کن ــی ت ــت. سبک شناس ــی اس ــی و زبان ــای سبک شناس ــرای تحلیل ه ــب ب مناس
روشــی نظام منــد بــا تحلیــل و زیــر و رو کــردن گفتمــان ادبــی، تناســب های فنی و زیبایی شــناختی 

را درک کند)ربابعــه، 2003: 9(. 

زبــان تــوده ای نظام منــد از الیه هــای تــو در تــو اســت در بررســی اثــر ادبــی اجــزای آن در تقابــل 
و ارتبــاط بــا هــم در درون متــن در نظــر گرفتــه می شــوند)تودوروف، 1379: 34(؛ »بنابرایــن 
ــز  ــطح متمای ــن س ــتگی چندی ــکاری و پیوس ــالل هم ــن از خ ــک مت ــه از ی ــر تک ــا ه ــار ی پاره گفت
زبانــی ســازمان دهی می شــود. ســطوح و واحدهــای تحلیــل در زبــان کــه می توانــد یــک بررســی 
ــۀ نحــوی،  ــۀ واژگانــی، الی ــۀ آوایــی، الی سبک شناســانه را ســازماندهی کنــد، عبــارت اســت از الی
الیــۀ معناشناســیک و الیــۀ کاربــرد شناســیک. دانــش زبان شناســی هــر یــک از ایــن الیه هــا را بــا 
روش هــا و ابزارهــای ویــژه ای بررســی می کند«)فتوحــی، 1390: 237(. نبایــد از نظــر دور داشــت 
»در مطالعــۀ ســبکی طــرح همــه عناصــر کالم اثــر شــاعرانه نــه ضــرورت دارد و نــه رواســت. تنهــا 
آن مصداق هایــی از ایــن عناصــر را در تعییــن ســبک و کیفیــت آن بایــد دخالــت داد کــه در ابــالغ 
پیــام و ایجــاد فضــای شــعر ذی نقــش باشــند و دنیــای روحی وفکــری شــاعر را بنمایانند«)ســمیعی 
گیالنــی، 1386: 71(.  گونــۀ رایــج کاوش سبک شناســانه، بررســی درون متنــی اثــر اســت کــه الیۀ 

ادبــی، زبانــی و فکــری آن مــورد مداّقــه قــرار می گیــرد. 

ــت؛  ــی1 اس ــکل گیری ادب غنای ــاز ش ــد زمینه س ــق و امی ــان، عش ــور و هیج ــدوه، ش ــزن و ان ح
به گونــه ای کــه وقتــی بــا صبغــۀ دینــی ســاخته و پرداختــه شــود و بــا عواطــف نــاب و احساســات 
ــا  ــه ب ــت ک ــی اس ــن تجارب ــن و ناب تری ــروز صادقانه تری ــاز ب ــزد، زمینه س ــاعر درآمی ــش ش بی آالی
بیــان مــکارم و فضایــل خانــدان رســالت و امامــت، هجــو دشــمنان و دفــاع از حقــوق حّقــه آنــان، 
ــل  ــاعران اه ــود. ش ــدار می ش ــی و پدی ــل بیتg،متجّل ــتدار أه ــاعران دوس ــروده های ش در س

1 Lyrical literature
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بیــتb بــا الهــام از آیــات پایانــی ســورۀ »الشــعراء« کــه ســرودن شــعر را تنها از کســانی می پســندد 
کــه دارای ایمــان و عمــل شایســته اند و همــواره خداونــد را یــاد می کننــد و ســتایش وجــود مبــارک 
پیامبــر و ائمــه اطهــارb را وجهــۀ همــت خــود قــرار می دهنــد؛ چنان کــه فصــل مســتقلی از دفتــر 
شــعر خــود را بــه مباحــث دینــی و مذهبــی اختصــاص داده انــد. بــر ایــن اســاس ایــن رویکــرد مــورد 
حمایــت پیامبــر و امامــان معصــوم قــرار گرفــت؛ چنان کــه وقتــی عمروبن ســالم بــرای خوانــدن 
شــعرش نــزد پیامبــر مــی رود و حضــرت این چنیــن از ســروده اش اســتقبال می کنــد: »حقــا کــه مــا 
را یــاری نمــودی، خــدا یــارت باشــد«)امینی، 1366، ج 2: 5( چنان کــه درمی یابیــم شــمار زیــادی 
ــل اهــل  ــرای مرثیه ســرایی در ذکــر مناقــب و فضای ــن دســت روایت هــا، شــاعران متعهــد را ب از ای
بیــت b و بیــان رنج هــای ایشــان را مــورد ترغیــب قــرار داده انــد. شــیخ صــدوق بــه نقــل از امــام 
ــة«؛ هــر  صــادق g می فرمایــد: »َمــْن قــاَل فینــا َبیــَت شــْعٍر َبنــی اللــُه َتعالــی َلــُه َبیتــًا ِفــی الَجنَّ
کــس در )شــأن و منزلــت مــا( یــک بیت شــعر بســراید، خداونــد برین خانــه ای در بهشــت از بــرای او 
برافرازد)ابــن بابویــه،1372، ج1: 7-8(، بــه ایــن ترتیــب، شــعر آیینــی بــه هّمت شــاعرانی همچون 
حســان بــن ثابــت و کعــب بــن زهیــر پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت؛ بنابراین بــا زبــان ادبــی مفاهیم 
ارزشــمند و فرهنــگ غنــی اســالم، متمثــل در ســیمای رهبــران دینــی را در قالــب شــاهکارهای 

ادبــی ریختنــد. 

در ایــن میــان شــاعران متعهــد کــه زبــان رســای حقانیــت دیــن بودنــد، بــا آگاهــی و وقــوف کامــل 
بــر قــدرت بــاالی اثربخشــی شــعر در آن دوران بــا اجــرای نقــش بی بدیــل خــود جایــگاه رفیــع ائمــۀ 
أطهــارb را جاودانــه ســاخته اند تــا مریــدان و دلباختــگان ایــن ســاللۀ پــاک از گفتــار و رفتــار آنــان 

پیــروی کــرده  و برنامــه زندگــی خــود را بــا الگوهــای رفتــاری آنــان تنظیــم  کننــد.

 

1-1. بیان مسئله

ــژه  ــگ به وی ــای فرهن ــی و ارتق ــد در غنابخش ــد می توان ــزاری کارآم ــیله و اب ــوان وس ــات به عن ادبی
فرهنــگ دینــی مؤثــر باشــد. فرهنــگ دینــی نیــز قــادر اســت، بســتر و زمینــه را بــرای شــکوفایی 
و تقویــت ادبیــات آمــاده کنــد؛ چراکــه »رابطــۀ ادبیــات و فرهنــگ، رابطــه ای دیالکتیــک 
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است«)تســلیمی، 1386: 226( از ایــن رو، جنبــۀ فرهنــگ دینــی در آثــار ادبــی، خمیرمایــه خلــق 
ــتوانه ای  ــا پش ــزد ت ــود می آمی ــی خ ــری و ادب ــوان هن ــا ت ــب آن را ب ــه ادی ــت ک ــی اس ــن ادب مضامی

ــرای غنــای فرهنــگ دینــی و تعالــی آن بیافرینــد. محکــم و قابــل اعتمــاد ب

ــون  ــری چ ــگردهای هن ــا ش ــد، ام ــی آی ــدۀ کالم، برنم ــی از عه ــوق به تنهای ــۀ ف ــک وظیف بی ش
ــی،  ــه دار و مقطع ــی دنبال ــی و آوای ــی صوت ــق هماهنگ ــی، از طری ــه های آوای ــگ و خوش ضرب آهن
ــی  ــا طیف هــای معنای ــزد ت ــده را برمی انگی ــگ خوانن ــد می ســازد و درن ــا را ممت ــر و نفــوذ معن تأثی
ــی  ــی توصیف ــه بیان ــش از آنک ــروف و واژگان پی ــای ح ــه »نغمه ه ــد؛ چراک ــم کن ــی هض را به خوب
داشــته باشــند، از داللــت آوایــی بــا قــدرت الهــام باالیــی برخوردارند«)صابــر، 1990: 47(. 
ــاب ابعــاد شــخصیتی، تفکــر، رویکردهــا و موضع گیری هــای امــام،  میــزان توفیــق شــاعر در بازت
اهتمــام بــه شــخصیت امــام و چگونگــی انعــکاس جنبه هــای شــخصیتی ایشــان، میــزان توفیــق 
ــیم  ــاعرانه  در ترس ــتعدادهای ش ــا و اس ــر توانمندی ه ــان دیگ ــه زب ــی و ب ــان ادب ــری زب در به کارگی
دورنمایــی از چهــرۀ تابنــاک حضــرت و حقانیــت اهــل بیــتb، بــود و نبــود تکّلــف و تصّنــع در 
زبــان ادبــی ســراینده و درنهایــت میــزان توفیــق شــاعر در اســتفاده از قابلیت های زبان موســیقایی 
و نغمه هــای آهنگیــن واژگان شــعر کــه از عمــق وجــودی شــاعر سرچشــمه می گیــرد بــرای 
بازتــاب دادن مضمــون، بیشــترین تأثیــر و انگیــزش را در احساســات و عواطــف مخاطــب خواهــد 
داشــت)نافع، 1985: 32(. ایــن پژوهــش ضمــن بهره منــدی از روش توصیفی تحلیلــی بــا رویکــرد 
سبک شناســی الیــه ای و اســتفاده از منابــع اســنادی و کتابخانــه ای، پــس از گــردآوری بــه  شــکل  

ــر اســت: ــه ســؤال های زی اســتنتاجی درصــدد پاســخگویی ب

سه الیۀ آوایی، ادبی و فکری چه برجستگی هایی در این قصیده دارند؟

ارتباط و تعامل این سه الیه به چه شکل محقق شده است؟

از این رهگذر، موضوع مقاله به دو محور مضمون و ساختار دسته بندی شده است. 

1-2. پیشینۀ پژوهش

در بــاب پیشــینه تحقیــق الزم اســت ذکــر شــود کــه پژوهــش مســتقلی با این عنــوان شــکل نگرفته 
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اســت. مقالــه ای بــا عنوان »ســیمای امام رضا در اشــعار شــعرای شــیعی معاصــرش« به قلــم ابراهیم 
فــالح )1۳۸9( نگاشــته شــده کــه در ضمــن آن بــه شــرح و تحلیــل درون مایه هــای شــعری ســه تــن 
از شــاعران معاصــر امــام؛ دعبــل الخزاعــی، أبــو نــواس، ابراهیــم بــن عبــاس الصولی پرداخته شــده 
اســت. در ایــن مقالــه تــالش شــده اســت حقانیــت والیــت و زمامــداری امــام g از منظــر ایــن ســه 
ــا عنــوان  ــه و نقــد قــرار گیــرد. ســیاحی و منصــوری نیــا)1391( در پژوهشــی ب شــاعر مــورد مداّق
»فضایــل حضــرت علــی g در قصیــدۀ المیــه ابــن عبــاد« بــه بیــان اســتدالل های فلســفی شــاعر 
در وصــف فضیلت هــای شــخصیت حضــرت پرداختــه و ارزش هــای ادبــی و محتوایــی قصیــده را 
موشــکافی و نقــد کــرده اســت. فرحــان علــی )1420ق( در مقالۀ خــود »القیمة الموســیقیة للتکرار 
فــی شــعر الصاحــب بــن عبــاد « عنصــر تکــرار در موســیقی شــعر را در ســروده های شــاعر نقــد و 

بررســی کــرده اســت تــا میــزان تأثیــر تکــرار را در ایجــاد موســیقی شــعر بــرآورد کنــد. 

ــعر  ــی ش ــة ف ــات المذهبی ــوان »االتجاه ــا عن ــن )2009( ب ــاء عزالدی ــم وف ــه قل ــه ای ب پایان نام
الصاحــب بــن عبــاد« بــر اســاس ارادت ویــژه صاحــب بــه خانــدان پیامبــر اکــرم   ، ارزش هــا و 
مــکارم دینــی بــه کار رفتــه در شــعر صاحــب را دســته بندی و معرفــی کــرده اســت. اســماعیل آذر 
)1397( در کتــاب »تاریــخ هزارســالۀ  شــعر پارســی دربــارۀ امــام رضــا g«  پــس از ذکــر زندگی نامه  
امــام رضــا g اشــعاری را کــه شــاعران پارســی و عــرب در دورۀ پــس از قــرن پنجــم و ششــم قمــری 
در رثــای امــام هشــتم g ســروده اند، آورده و گزارشــی کوتــاه از زندگــی هــر کــدام از شــاعران نیــز 
إرائــه کــرده اســت. مــا در ایــن پژوهــش کوشــیده ایم بــا بررســی ســه الیــۀ فکــری، آوایــی و ادبــی 
قصیــده از یــک ســو میــزان پایبنــدی صاحــب بــن عبــاد بــه مبانــی اســالم و ارادتــش بــه اهــل بیــت 
b را بــا اســتفاده از نحــوۀ انعــکاس شــخصیت امــام g در یکــی از قصایــدش تحلیــل و ارزیابــی 
کنیــم و از ســوی دیگــر زیبایی هــا و ظرافت هــای ادبــی و موســیقایی را کــه در تعامــل بــا مضمــون 

عمــل می کننــد، بازتــاب دهیــم. 

1-3. ضرورت و اهمیت پژوهش

شــعر آیینــی کــه در مــدح و منقبــت پیامبــر و ائمــه اطهــارb اســت، یکــی از مهم تریــن مضامیــن 
و درون مایه هــای شــعر فارســی و عربــی اســت و شــاعران بدیــن طریــق احساســات پــاک و خالصانه 
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خــود را ابــراز داشــته اند. ادبیــات عربــی و فارســی از ســرآغاز بــا نــام اهــل بیــتb عجیــن بــوده 
اســت. ایــن موضــوع هــم در دیــوان ســرایندگان شــیعی و هــم در میــان شــاعران اهل ســنت بســیار 
ملمــوس اســت. از ایــن رهگــذر پژوهش هایــی کــه درصــدد بازتــاب دادن و شناســاندن انگیزه هــای 
اهــل ادب و فرهنــگ در اظهــار ارادت بــه جایــگاه و منزلــت حضــرت و ائمــه أطهــارb  اســت، از 
ــای  ــه باوره ــنوندگان ب ــان و ش ــای مخاطب ــرش و باوره ــق در نگ ــی عمی ــد تحول ــو می توان یک س
اعتقــادی و اســالمی ایجــاد کنــد و از ســوی دیگــر تــوان و ظرفیت هــای بــاالی زبــان ادبــی در ایــن 
زمینــه بیــش از پیــش نمایان تــر شــود. شــاعری چــون صاحــب بــن عبــاد در زمــرۀ ســرایندگانی 
اســت کــه عشــق بــه وجــود نازنیــن و دوست داشــتنی امــام رضــاg را در دل خــود پرورانــده اســت؛ 
ــاهده  ــرت را مش ــی حض ــی از زندگ ــیمای دلربای ــوان س ــروده هایش می ت ــه الی س ــن رو در الب از ای
کــرد. ابــن بابویــه در مقدمــۀ کتــاب »عیــون أخبــار الرضــا« مدعــی اســت کــه دو قصیــده در مــدح 
امــام هشــتم ســروده اســت کــه در دیــوان چــاپ شــده آل یاســین موجــود اســت و متذکــر می شــود 
هیــچ علمــی ماننــد علــوم اهــل بیــت نــزد او پســندیده تر و پذیرفتنی تــر نیســت. دو قصیــدۀ شــاعر 
در مــدح امــام هشــتم عــالوه بــر قصیــدۀ ســینیه، شــامل ضادیــه ای در 17 بیــت اســت کــه در بحــر 

رجــز مجــزوء بــا مطلــع زیــر ســروده اســت:

ْو َرَکضـــــــا2
َ
یا ســاریا َقْد َنَهضـــا                 ُمْبَتــــــِدرًا أ

نبایــد از نظــر دور داشــت کــه اغلــب شــاعران و ادیبــان بــر ظرفیت هــا و قابلیت هــای شــگردهای 
هنــری و ادبــی به ویــژه کارکــرد صوتــی و موســیقایی حــروف و واژگان، وقــوف کامــل دارنــد؛ 
ــرای غنی ســازی مفهــوم اســتفاده می کننــد.  ــف، از آن هــا ب ــه تکّل ــه  دور از هرگون به شــکلی کــه ب
در عیــن حــال، ایــن شــاعر بــا درک کامــل ایــن امــر، حــس و حــال گســترده خــود را دربــارۀ خاندان 
عصمــت و طهــارت بازتــاب داده و بــا کاربــرد هنرمندانــه صــور خیــال و عناصــر موســیقایی زمینه ها 
و تأثیرهایــی آفریــده تــا از ایــن رهگــذر بتوانــد بــه دور از هــر گونــه تصّنــع بــا پیونــد میــان الیه هــای 
مختلــف شــعر بــه هــدف اصلــی خــود کــه همــان برانگیختــن شــور و احساســات مخاطــب اســت، 
دســت یابــد تــا مفهــوم و اندیشــه متعالــی و متعّهدانــه به خوبــی و زیبایــی در ذهــن خواننــده نقــش 

2. »ای بخشنده ای که پیشتازانه و شتابان به پاخاسته است.«
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ببنــدد. صاحــب بــن عبــاد ازجملــه ایــن شــاعران بــود کــه بــا ایــن زبــان ادبــی، افــکار مذهبــی خود 
را بــا مضامینــی عاشــقانه در هــم آمیختــه و قصیــده ای در مــدح حضــرت امــام رضــا g بــا مطلــع 

زیــر ســروده کــه شایســته و بایســته پژوهــش و تحقیــق از جنبه هــای مختلــف اســت: 

ْرِض َتْقِدیس3
َ
یا زاِئرًا ساِئرًا إلی ُطوِس         َمْشَهِد ُطْهٍر َو أ

2. پردازش تحلیلی موضوع

عصــر امــام رضــا g شــاهد تحــوالت گســترده ای در حوزه هــای زیســت اجتماعــی و سیاســی 
بــود و امــام بــه عنــوان نمــاد خــردورزی، آزادی خواهــی، اصول گرایــی در اصــالح و هدایــت جامعه و 
نیــز رســتگاری انســان و دســتیابی بــه حیــات طیبــه، شــیوه ای همخــوان با رهیافــت قــرآن کریم در 
تعامــل و گفت وگــو بــا موافقــان و مخالفــان در پیــش گرفــت. اباصلــت هــروی از محمــد بن اســحاق 

و او از موســی بــن جعفــرg نقــل کــرده اســت کــه آن حضــرت بــه فرزندانــش می فرمــود:

ْدَیاِنُکــْم َو اْحَفُظــوا َمــا َیُقــوُل َلُکــْم 
َ
ُلوُه َعــْن أ

َ
ــٍد َفاْســأ ُخوُکــْم َعِلــیُّ ْبــُن ُموَســی َعاِلــُم آِل ُمَحمَّ

َ
»َهــَذا أ

ٍد َلِفــی ُصْلِبــَك َو َلْیَتِنی  ٍة َیُقــوُل ِلــی ِإنَّ َعاِلــَم آِل ُمَحمَّ ــٍد َغْیــَر َمرَّ ِبــی َجْعَفــَر ْبــَن ُمَحمَّ
َ
ــی َســِمْعُت أ َفِإنِّ

ْدَرْکُتــُه«؛ برادرتــان، علــی بــن موســیg، دانــای خانــدان پیامبر   اســت. نیازها و پرســش های 
َ
أ

دینــی خــود را از وی فــرا گیریــد و آنچــه را بــه شــما تعلیــم داد بــه خاطــر بســپارید. چــه این کــه بارها 
پــدرم صــادق بــه مــن فرمــود دانای خانــدان پیامبــر   در نســل تــو اســت و  ای کاش مــن او را درك 

کــرده و می دیدم)ابــن بابویــه،1372، ج2: 182؛ طبرســی،1338: 315(.

امام رضا g خود شعر می سرود از جمله:

م4    م َو َتمِّ إذا ُکْنَت فی َخْیٍر َفال َتْغَتر به         َو لکْن ُقل الّلُهّم َسلِّ

)دخیل، 1394: 84(

ایشــان شــاعران متعهــد و وفــادار را مــورد تفّقــد خــود قــرار مــی داد و عــالوه بــر این تکریــم معنوی 

3. ای آنکه به قصد زیارت طوس، جلوه گاه پاکی و مظهر پاکیزگی عزم خود را جزم کرده ای! 
4. اگر در وضعیت خوبی به سر می برید به آن فریفته مشوید! بلکه )در عوض آن( بگو خدایا ببخش )از کرمت( و )این عطا را( 

ادامه دار کن.
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بــه آنــان هدایــای مــادی نیــز اختصــاص مــی داد. وقتــی کــه ابراهیــم بــن عبــاس صولــی خدمــت 
حضــرت در مــرو اشــعاری در وصــف اهــل بیتbســرود، ایشــان 20 هــزار درهــم منقــوش بــه نــام 
مبارکشــان بــه ابراهیــم بخشید)شــریف مرتضــی، 1373ق، ج 1: 485(. ابعاد گوناگون شــخصیت 
ــه  ــژه شــاعران متعهــد شــیعی را ب ــه شــکل بســیار گسترده ای، اندیشــۀ شــاعران به وی ــام g ب ام
ــان  ــیاری از مخاطب ــف بس ــات و عواط ــان احساس ــه سروده هایش ــاخته چنان ک ــغول س ــود مش خ
را برانگیختــه اســت. صاحــب بــن عبــاد بــا تکیــه بــر توانمندی هــای علمــی و ادبــی خــود وظیفــۀ 

خــود را در ایــن زمینــه به خوبــی  انجــام داده اســت.

2-1. صاحب بن عباد

اســماعیل بــن عبــاد مکّنــی بــه أبــی القاســم و ملّقــب  بــه صاحــب، فرزنــد عبــاس بــود کــه از پایان 
ــارس بهــره  ــن ف ــم و ادب از محضــر اب ــا اواســط دورۀ ســوم می زیســت. در عل دورۀ دوم عباســی ت
گرفــت و نیــز نــزد ابــن العمیــد بهره هــای فراوانــی جســت)ابن خلــکان،  ج1: 228(. او بــه ســال 
ــه  326 قمــری در منطقــۀ طالقــان کــه بیــن قزویــن و ابهــر و زنجــان قــرار گرفتــه اســت چشــم ب
جهــان گشــود)الحموی،1980،ج 3: 168(. بــدان ســبب کــه  مصاحــب و معاشــر عضــد الدولــه 
و مؤیــد الدولــه دیلمــی بــوده اســت، او را صاحــب می خواندنــد و نیــز گفتــه شــده کــه معاشــرت 
او بــا محمــد بــن حســین عمیــد، وزیــر فرزانــه آل بویــه مــردم را بــر آن داشــت کــه او را صاحــب بــن 
العمیــد بنامند)ابــن خلــکان، ج1: 229(؛ بنابرایــن او توانســت در علم و سیاســت راه رشــد و تعالی 
را بپیمایــد و در ایــن دو حــوزه ســرآمد همگنــان خــود شــود و بــه حشــمت و مقــام دســت یابــد؛ تــا 
ــت و از  ــرورش یاف ــد و پ ــرای وزارت رش ــه در س ــد ک ــارۀ او می گوی ــی درب ــر خوارزم ــه أبوبک جایی ک

ــن خلــکان،  ج 1: 228(.   ثمــرات آن به نیکــی بهــره جســت)الثعالبی،  ج 3: 194؛ اب

عــالوه بــر شــوکت و حشــمتی کــه از دوران وزارت بلندمــدت خــود در دربــار آل بویــه کســب کــرده 
بــود، چهــرۀ مذهبــی اش در کنــار توانایی بــاالی علمی و ادبــی موقعیت و جایگاه اجتماعی بســیار 
ــوی،  ــدح کرده اند)الحم ــاعر او را م ــد 500 ش ــه گفته ان ــود؛ چنان ک ــم زده ب ــش رق ــی را برای باالی
2010، ج 3: 257(.  او شــیفتۀ نظــم و نثــر عربــی و نیــز فارســی بــود کــه  تبحــر خاصــی در به قالب 
درآوردن مضامیــن بکــر و معانــی نــو داشــت. از طرفــی آگاه بــه علــم توحیــد و علــم اصــول بــود کــه 
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انعــکاس قابــل توجهــی در اشــعارش داشــت تــا اینکــه در ســال 385 قمــری چشــم از جهــان فــرو 
بســت)مبارک،2010، ج 2: 298(.

اگرچــه برخــی وی را معتزلــی حنفــی خوانده انــد، امــا صاحــب کتاب »أعیــان الشــیعه« ضمن رد 
دالیــل مدعیــان، نســبت وی بــه معتزلــه، حنفیــه و زیدیــه را منتفــی دانســته و صاحــب را شــیعۀ اثنا 
عشــری معرفــی کــرده اســت)االمین، 1983،ج 3: 339(.  صاحــب اشــعاری دلکــش و ســوزناک 
در مــدح و ثنــای اهــل بیــت به ویــژه رثــای امــام حســین g و ذکــر فضایــل امــام علــی g ســروده 
اســت. ایشــان همچــون خانــدان بویهــی شــیعی مذهــب بــود و بــه خانــدان نبــوت ارادتــی شــایان 
داشــت و در مــدح آن بزرگــواران قصایــد بســیاری ســروده اســت. اشــعار مذهبــی و اعتقــادی بخش 
مهمــی از دیــوان او را تشــکیل داده تــا از اعتقــادات مذهبــی در دفــاع از مذهــب عــدل، توحیــد، 

اعتقــادات شــیعی و حّقانیــت اهــل بیــت b بهــره ببــرد.

2-2. مدح و رثا

مــدح در اصطــالح »ثنــای زبانــی و بیــان خصلت هــای نیکــو بــا قصــد و اراده اســت«)جرجانی، 
2003: 297(. قدامــه بــن جعفــر مــدح را مشــروط بــه ذکــر اصــول چهارگانــه مــورد تأییــد اهــل 
خــرد؛ فراســت، شــجاعت، عدالــت و عّفــت می دانــد و به عنــوان مثــال می افزایــد کــه اگــر شــاعر 
ــد،  ــوف کن ــدل، موص ــات ع ــر دو، از فروع ــتگیری و ه ــا دس ــازی ی ــت و دل ب ــه دس ــانی را ب انس
ــه ای کــه آن را برجســته کــرده، بــه جوانــب مختلــف آن بپــردازد؛ در عیــن حــال نتوانســته  به گون
ــی کــه در اصطــالح  ــۀ ادب ــن جعفــر: 9۶( این گون همــۀ زیرمجموعه هــای مــدح را مطــرح کند)اب
ــه ویژگی هــای نیــک و پســندیده اســت، از رایج تریــن مضامیــن شــعر  شــعری اتصــاف ممــدوح ب
ــات  ــاالت و خلقی ــی از ح ــی یک ــد حت ــی می توان ــوع ادب ــن ن ــوع ای ــد؛ موض ــمار می آی ــی به ش عرب
نفســانِی انســان باشــد. ســابقۀ مــدح در میــان اعــراب بــه عهــد جاهلــی برمی گــردد و بهره گیــری 
از اغــراض شــعری چــون مــدح و رثــا در ذکــر پیامبــر   و امامــانb در دوره هــای امــوی و عباســی 
ادامــه داشــت. یکــی از ایــن شــاعران بــزرگ صاحــب بــن عبــاد بــود. ایــن مضمــون صرفــا محــدود 
بــه پادشــاهان، وزیــران و امیــران نمی شــود بلکــه بــا عنــوان »نعــت و منقبــت« بــه یــاد پیامبــر و 
ائمــۀ  اطهــارb از آن یــاد می شــود. بــر ایــن اســاس مــدح و رثــای ایــن خانــدان مبتنــی بــر صداقت 
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و پاکــی نّیــت اســت. »یکــی از اعــراب در پاســخ بــه ســؤالی در ایــن دربــاره کــه چــرا چنیــن مــدح و 
رثایــی را صادق تریــن فــن می شــمارید، گفــت: وقتــی کــه دلمــان از مــرگ کســی بــه درد می آیــد بــه 
وصــف و مــدح او می پردازیــم، پــس طبیعــی بــه نظــر می رســد کــه کســی از مــرده اجــر و پاداشــی 
ــت«)ابن  ــر اس ــود صادقانه ت ــام ش ــت انج ــر کاری بی چشم داش ــاس ه ــن اس ــر ای ــد. ب نمی جوی

ــیق، 1981،ج 1: 214(.  رش

به طــور کلــی رثــا در یــاد و ذکــر نیکی هــای افــراد از دســت رفته و امــور آنــان ســروده می شــود. بــر 
ایــن اســاس، میــان مرثیــه و مــدح تفــاوت چندانی جــز تفاوت شــکلی موضوعــی که بر محــور مّیت 
می چرخــد وجــود ندارد)ابــن جعفــر: 118(. واژگان اندوهبــار دل هــای انســان های درشــت خوی 
ــر  ــا ب ــرایی ها بن ــف مرثیه س ــدت و ضع ــه ش ــد؛ اگرچ ــکیده را روان می کن ــک های خش ــرم و اش را ن
عمــق فاجعــه در نوســان اســت؛ به گونــه ای کــه برخــی  انــدوه را از خاســتگاهش بــر می انگیــزد و 
برخــی دیگــر آتــش ســوز و گــداز را فــرو می نشــاند و صبــر و شــکیبایی را جایگزیــن آن می کند)ابــن 
عبــد ربــه، 1404ق، ج 3: 183(، امــا بــر اســاس درد و رنجــی کــه خانــدان نبــوت و امامــت در طول 
تاریــخ متحمــل شــده اند، رثــای شــاعران در شــأن آن بزرگــواران عــالوه بــر اظهــار ارادت و دوســتی 
بــه ایــن خانــدان بــا افســوس و انــدوه و حســرت همــراه بــوده اســت. در هــر صــورت، نقدپــردازان و 
تاریخ نگاران انــدوه و حســرت در شــعر رثایــی شــیعه را به انــدازه ای می داننــد کــه شــعر رثایــی آنــان 
را شــعر اندوه می نامند)ضیــف: 315(. شــاخه ای از ادبیــات اســالمی کــه دربردارنــدۀ مدیحه هــا و 
مرثیه هایــی در ســتایش اهــل بیــت و ائمــه اطهــار b  اســت، به اصطــالح »ادبیــات متعهــد« اهــل 
بیــت شــناخته می شــود؛ چنان کــه شــعر شــیعی خــود را مقّیــد و متعّهــد بــه الگوســازی بــر اســاس 
ــه  ــاحت ائم ــه س ــق و ارادت ب ــراز عش ــن اب ــد. ای ــار b می دی ــه اطه ــلوک ائم ــی و س ــای قرآن آیه ه

شــیعه به وضــوح در آثــار شــاعران متعهــد قابــل مشــاهده اســت. 

ــدان عصمــت و طهــارت توســط شــاعران  توصیــف شــاعرانه و شــورانگیز فضایــل اخالقــی خان
ــد: ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــدت تح ــب را به ش ــاد مخاط ــن عب ــب ب ــون صاح ــدی چ متعه

فاِنینــا5
َ
حزانًا أ

َ
إذا َتراَخی َمِدیحی آَل یاِسینـــا      َوَجدُت ِفی الَقلِب أ

5. »هنگامی که سروده هایم از ستایش آل یاسین بازماند دلم از اندوه و غم تکه تکه شد.«
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د َثناًءِللَوِصیینــــــــا6   یاَطبُع ِفْض ِبَمِدیِح الطاِهرین َوال      َتِغْض َوَجدِّ

)صاحب بن عباد: 106(

 ایــن ناشــی از شــناخت عمیــق و راســتین شــاعر نســبت به جایــگاه رفیع خانــدان نبــوت و امامت 
از یــک ســو و عشــق بی آالیــش و خالصانــه اش بــه آنــان از ســویی دیگر اســت.   

2-3. سروده های رضوی در دیوان صاحب

این شـاعر شـیعه، یکی از کسـانی اسـت که در ادبیات عربی در مقام شـامخ ائمۀ اطهارb از جملۀ 
امـام علـی g و امـام علی بـن موسـی الرضـا g طبع آزمایـی کـرده اسـت. وی دو قصیـده در مدح و 
رثـای امـام رضـا g سـروده اسـت کـه زبان عاطفـی و صادقانـه اش در سرتاسـر قصیده مـوج می زند. 
اکنـون به شـرح درون مایه هـا و مضامین مندرج در یکی از سـروده های رضوی این شـاعر می پردازیم:

ایــن قصیــده بــا 27 بیــت در بحــر منســرح7 ســروده شــده کــه بــه معنــای حیــوان تنــد دونــده 
ــوالت«  ــتفعلن« و »مفع ــن »مس ــاوب دو رک ــت و از تن ــعری اس ــن اوزان ش ــت، از کم کاربردتری اس
تشــکیل شــده اســت. بــا توجــه بــه اهمیــت بازتــاب دادن فعالیــت ادبــا در پرداختــن بــه جایــگاه و 
منزلــت ائمــۀ اطهــارb پرداختــن بــه ایــن امــر می توانــد تحّولــی عمیــق در نگــرش عاّمــه مــردم بــه 

باورهــای اعتقــادی و اســالمی داشــته باشــد،

ْرِض/  َتْقِدیس8
َ
ٍر َو أ یا زاِئرًا / ساِئرًا إ/ لی ُطوِس         َمْشَهِد ُطْهـ / ـ 

نظــم هجایــی و در پــی آن، نظــم آوایــی خــاص ایــن وزن، نــوای پرطنینــی را در وجــود مشــتاقان 
زیــارت حضــرت عشــق، خلــق کــرده اســت. طنیــن و آوای برآمــده از چیدمــان حــروف، واژگان و 
عبارت هــای متجلــی در موســیقی درونــی و توالــی منظــم حروف مــّد خــوش طنیــن؛ » ا- او-ای«، 

6. »ای طبع شعری سرشار از ستایش این خاندان پاک باش و لحظه ای از این کار فرومگذار وستایش این سالله ی پاکی را نو به نو 
کن«

7.  مستفعلن مفعوالت مستفعلن 
8.  منسرح تام مقطوع: مستفعلن، فاعالُت، مفعولن
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در کنــار موســیقی کنــاری قوافــی مختــوم بــه »ســین« نــرم و آرام، چنــان بــا آرایه هــای ادبــی چــون 
تجریــد و کنایــه در هــم آمیختــه کــه پــژواک معنایــی پرطمطــراق و باشــکوهی ایجــاد کــرده اســت. 

2-3-1. الیۀ فکری و ادبی قصیده 

2-3-1-1. اظهار ارادت

شــاعر در ابیــات ابتدایــی قصیــده، بــه إرائــه  مضامینــی مرتبــط بــا عشــق و دلدادگــی می پــردازد؛ 
ــه  ــود، غبط ــان می ش ــام نصیب ش ــاک ام ــد پ ــارت مرق ــق زی ــه توفی ــانی ک ــال  کس ــر ح ــی ب گوی
ــد.  ــتفاده می کن ــال اس ــور خی ــق از ص ــن عش ــان دادن ای ــرای نش ــذر ب ــن رهگ ــورد؛ از ای می خ
همان گونــه کــه گفتــه شــد، بــا کمــک ایــن تصویــر ادبــی و زبــان شــعری قــوی، شــکوه و عظمــت 

ــد: ــم می کن ــدگان مجّس ــر دی ــی در براب ــیار ملموس ــور بس ــت را به ط ــت و امام ــگاه والی جای

ْرِض َتْقِدیس
َ
یا زاِئرًا ساِئرًا إلی ُطوِس         َمْشَهِد ُطْهٍر َو أ

بــه تصویــر کشــیدن تجــارب شــعری الهــام گرفتــه از مفاهیــم دینــی و اعتقــادی چــون طهــارت 
و قداســت، جاودانگــی و أبدیتــی خــاص بــه ســروده اش بخشــیده اســت. در صحنه پردازی هــای 
شــاعر، آمیــزش عنصــر خیــال بــا واقعیت چنــان  هنرمندانه طراحی شــده  کــه در نــگاه اول چندان 
ــرای  ــد، ب ــب می کن ــود جل ــه خ ــدان ب ــده را چن ــه خوانن ــه توج ــه ای ک ــد؛ به گون ــم نمی آی ــه چش ب
تشــخیص رؤیــا از واقعیــت چندیــن بــار ارتبــاط واژگانــی را در ذهــن خــود مــرور کنــد و در نهایــت 

ارتبــاط عاطفــی بــرای او محکم تــر و پــر تــب و تاب تــر حاصــل شــود. 

ــود را در  ــش خ ــد و محبوب ــد مری ــام بلن ــاندن مق ــا شناس ــد ب ــالش می کن ــه ت ــب در ادام  صاح
ســعادت زیــارت شــریک و ســهیم کنــد، انــگار کــه خــود نیــز همــراه و هــم گام بــا او بــه ســوی کعبــۀ 
دل حرکــت می کنــد و بــا او بــر ســر مــزار شــریف امــام زیــارت می کنــد و بــر ایــن اســاس مضمــون 
را در لباســی از تشــبیه، مجــاز و کنایــه در قالــب هنــری می ریــزد تــا این بــار عناصــر مختلــف خیــال 
را چنــان هنرمندانــه بــه هــم در می آمیــزد کــه مخاطــب بــرای دریافت اندیشــۀ شــاعر بــار گرانــی بــر 

دوش خــود احســاس نمی کنــد و مفاهیــم را در اوج پختگــی و رســایی می یابــد:
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ْکَرِم َرْمٍس ِلَخْیِر َمْرُموٍس9
َ
ضا َو ُحطَّ َعَلی     أ ْبِلْغ َسالِمی الرِّ

َ
أ

ــه  ــا ســوز و گــداز خاصــی ب ــراز  انــدوه شــاعر از غربــت و تنهایــی امــام در طــوس کــه ب پــس از اب
ــریف ترین و  ــر ش ــا درود ب ــراق را ب ــن دوری و ف ــی از ای ــج ناش ــه رن ــد، بالفاصل ــا ش ــده الق خوانن
بزرگوارتریــن انســان می کاهــد. چنیــن تصویرپــردازی صاحــب کــه فضــای شــعرش را باطــراوت و 
پویــا کــرده اســت، چنــان بــا واژگان پرطمطــراق و پرطنیــن خطاب گونــه گره خــورده که احساســات 
ــاعر  ــه ش ــفی حکیمان ــیر فلس ــه تفس ــکلی ک ــه ش ــزد؛ ب ــر می انگی ــف ب ــور مضاع ــب را به ط مخاط
مبتنــی بــر بیــان خطابــی بــا بــار عاطفی بســیار بــاال بــه کمــک واژگان شــیوا و رســا صــورت گرفته و 

ایــن واکنــش برخاســته از عاطفــۀ صــادق و عشــق درونــی شــاعر اســت. 

2-3-1-2.  پاکی و رفعت

شــاعر در ایــن بخــش از ســروده اش، هماهنــگ بــا روح و حقیقــت پاک امــام و مرافقــت و همراهی 
بــا نجابــت، تمــام تــوان خــود را بســیج می کنــد، امــا بیــان و تعبیــر آن برایــش ممکــن نبــوده مگــر با 
قــوت زبــان و لطافــت ادبــی و ایجــاد روابــط غیر منتظــره، پس  ائتــالف چندجانبــه میــان واژگان در 
الیه هــای واژگانــی،10 نحــوی11 و آوایــی12 بافــت ســاختاری جذابــی ایجــاد کرده تــا جهت گیــری 

بــه ســوی پیــام ســوق داده شــود:

َة الِعیــِس13 مِضی الَعِزیَم ُمرَتِحاًل        ُمنتِسفـــًا ِفیِه ُقوَّ
ُ
َو ُکنُت أ

ناِء َمأُنوِس14 نی َو السَّ کــــــاِء ُملَتِحـــٍف         َو ِبالسَّ ِلَمشَهٍد ِبالزَّ

آرزوی دیــدار همــان بــس اســت تــا عــزم را جــزم کنــد کــه ایــن توفیــق را بــه جــّد نصیــب خــود 
ســازد. شــاعر روحــی سرشــار از پاکــی و خلــوص را بــه کار گرفتــه و بــه  دور از انگیزه هــای مــادی و 

9.  درود مرا به امام رضا g برسان و بر پاک ترین مزار شریف ترین انسان به خاک سپرده شده فرود آی!
10. توزیع منظم و توالی خاّص واژگان که برآیند آن بافت متوازن نحوی و آوایی مطرح است )ن.ک: فتوحی، 1390: 254-249(.

11. قرینه سازی ترکیب نحوی وصف محور که معنا و مفهوم معادل یکدیگر را دارند، تأکیدی بر مفهوم اصلی بیت یعنی؛ »مشهد« 
است )برای مطالعه بیشتر ن.ک: فتوحی، 1390: 267-274(.

12. مکّرر به گوش رسانیدن طنین خوش آهنگ حرف مد؛ »ی« )برای مطالعه بیشتر ن.ک: فتوحی، 1390: 248-243(.
13. با تکیه بر عزم پوالدین نیرویی فرا توان شتر )در سیر( به کار می گیرم. 

14. به سوی قله ای که جلوه گاه بالندگی، گران قدری و سربلندی است.
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هرگونــه مبالغه هــای نابخردانــه انگیزه هــای دینــی و معنــوی بــه شــعر بخشــیده اســت تــا همــراه بــا 
هدفمنــد و جهــت دار کــردن مضامیــن، نیــروی تأثیرگــذاری و تحول ســازانه اشــعار را فزونی بخشــد، 
امــا ناگهــان گریــزی می زنــد بــه ســرودن ابیاتــی بــا محتــوای مــرگ و ناکامــی. از همــان ابتــدا، غــم 
و ناامیــدی در اندیشــۀ وی مــوج می زنــد، نســبت بــه دنیــا و متعلقــات آن ابــراز نفــرت می کنــد و در 
جــای جــای ایــن قصیــده از همــه چیــز ِشــکوه و شــکایت دارد. بــه عقیــدۀ نگارنــده، این امر نشــان 
ــراینده ســنگینی می کنــد. او ضمــن  ــر جــان و روح ُس از نهایــت ناراحتــی و اندوهــی اســت کــه ب
ایــن ندبــه کــه به واســطه اش اظهــار بی تابــی و نگرانــی می کنــد. فضیلت هــای امــام و اهــل بیــت 
ــاروای حاکمیــت زور و ســتم بیــدار شــده،  ــر ســتم های ن ــا وجدان هــای خفتــه ب را برمی شــمارد ت

عواطــف انســانی برانگیخته شــوند.  

2-3-1-3. دفاع از حریم و حقانّیت والیت

ــردازد؛  ــاع می پ ــه دف ــه ب ــا g این گون ــام رض ــژه ام ــت به وی ــل بی ــت اه ــر حقانی ــاعر در ذک  ش
ــد: ــرار می ده ــت ق ــرای خالف ــان ب ــوق واقعی ش ــاع از حق ــان در دف ــار آن ــود را در کن ــه خ چنان ک

واِصَب انَقَلَبت     رایاُتها ِفی َضماِن َتنِکیــِس15 یُت النَّ
َ
لما رأ

َصَدعُت ِبالَحقِّ ِفی ِوالِئُکم    َوالَحقُّ ُمذ کاَن َغیُر َمبخوِس16

در ایــن بخــش از ســروده ها، الزمــۀ جایــگاه امامــت و پیشــوایی امــام را ابّهــت و صالبــت در برابــر 
ــی  ــا بیان ــه ب ــد؛ چنان ک ــش می بین ــکوه بی آالی ــل و ش ــری در فض ــز برت ــتمگران و نی ــی س زورگوی
ظریــف و هنــری در تعلیــل اســتعاری کالم پیشــین بــه کمــک صناعــت بدیعــی تجریــد، از امــام 
شــخصیتی بــا ابهــت و شــکوهمند مجــّرد می ســازد کــه یک تنــه در برابــر سرســختی دشــمنان بــا 

صالبــت و شــدت ایســتاده اســت: 

ــــوس17 ِذی  ِبِه َقَصَم الـ     لُه َظَهوَر الَجباِبِر الشَّ ِبیِّ الَّ یا ابَن النَّ

15. هنگامی که دیدم فوج بالها و دردها برای سرنگونی شما سر برآورده اند.  
16. من از حقانّیت عشق شما سخن می رانم؛ چراکه حقیقت از ازل بی کم و کاست بوده است.  

17.  ای فرزند پیامبر که خداوند به دست او کمر زورگویان و متکبران را شکسته است.
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ــان  ــه زب ــواری ب ــخاوتمندی و بزرگ ــارت در س ــی و طه ــدان پاک ــودن خان ــرآمد ب ــه از س و در ادام
ــه حســاب  ــد؛ به شــکلی کــه شــکوه و فضیلــت امــام را غیــر قابــل تصــور ب خطــاب ســخن می ران

ــت: ــه اس ــر گرفت ــاب در نظ ــر حب ــی در براب ــان را دریای ــودی ایش ــاحت وج آورده و س

ِل الَقناِعیِس18 َم ِفی الـ         َفضِل َعَلی الُبزَّ ِذی َتَقدَّ َو ابَن الَوِصیِّ الَّ

َو حــــاِئَز الَفضِل َغیَر ُمنَتَقِص      َو الِبَس الَمجِد َغیَر َتلِبیـِس19

تـوازن نحـوی حاصـل از تکـرار سـاخت نحـوی کـه عناصـر هـم نقـش در مـوازات یکدیگـر قـرار 
، و حـــــاِئَز  ، ابَن الَوِصیِّ ِبـیِّ گرفته انـد، به گونـه ای که سـاخت نحـوی منادا با تغییـر واژگان »ابَن النَّ
الَفضـِل« بـدون انقطـاع عینا تکرار شـده اسـت تا احسـاس نزدیکی بیشـتری به حضرت نسـبت به 
خودش نشـان دهد و صمیمیت ناشـی از آن را هرچه بیشـتر به مخاطب منتقل کند. شـاعر با این 
گونـه خطـاب خالصانه که به دور از انگیزه های نفسـانی و دنیاطلبانه اسـت، به شـکل غیرمسـتقیم 
برای شـفاعت خواهی به امام خوبی ها توسـل می جوید، گویی در پیشـگاه امام ایسـتاده تا در پناه 
شـکوه و عّزتـش آرام گیـرد. دوسـتی و محّبـت خاندان امامت با گوشـت و خونش آمیخته شـده و بر 
آن هدایت و رشـد یافته اسـت؛ درحقیقت  با ابراز این نوع از عالیق پاک انسـانی، موجب می  شـود 

کـه بـا محبوب هم صـدا و هم فکر شـده و جلـوه و پرتوی  از او شـود:

ْعلُقها       َما َوَصَل الُعْمَر َحْبُل َتْنِفیِس20
َ
ْنُتم ِحباُل الَیِقیِن أ

َ
أ

در ایــن بخــش، شــاعر بــه یکــی از جنبه هــای مهــم شــخصیتی ســاللۀ والیــت کــه همــان دانــش 
ــار مفهومــی ایــن نقــش  گســترده و بی منتهــا و علــم یقینــی اســت، اشــاره می کنــد؛ چنان کــه ب
ــر  ــوس در براب ــری محس ــا تصوی ــت را ب ــعت دالل ــا وس ــد ت ــی می نه ــم کنای ــر دوش تجّس ــر را ب مؤث

ــر کنــد. دیــدگان محــدود، امــا قابــل فهم ت

2-3-1-4. جهاد با جبهۀ باطل

18.  ای ساللۀ خاندان نبوت که در فضل و برتری بر مردان بسیارکارآزموده و توانمند چیرگی یافته است.
19. و ای فضل مدار بی عیب و نقص و ای شکوه منِش بی مکر و تزویر. 

20. شما ریسمان یقین هستید، تا زمانی که عمر باقی است به آن تمسک می جویم.
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هرچنــد ایــن مســیر را به آســانی و بــدون دردســر طــی نکــرده، بــرای باقــی مانــدن بــر ایــن عشــق 
ازلــی، تاوان هــای زیــادی چــون درگیــر شــدن بــا گروه هــای معانــد و بدخــواه پرداختــه اســت:

یــــِس21 ْلُت هاماِتها ِبِفطِّ ُرِنی      َذلَّ ]ِب[ َکْم ُفرَقٍة ِفیُکم ُتَکفِّ

ی ِبَطْیِر َمْنُحوِس22 َقَمْعُتها ِبالِحجاِج َفــاْنَخَزَلت      َتْجُفُل َعنِّ

بایــد ایــن نکتــه را در تفســیر ســروده های فــوق بیفزاییــم کــه آراســتن کالم بــا زبــان عالمانــه بــه 
انــواع برهــان و اســتدالل بــر اســتواری، فخامــت و گیرایــی ســخن افــزوده اســت. افــزودن حســن 
تعلیلــی زیبــا در پــی اســتدالل منطقــی بیــت فــوق بــا کمــک تشــبیه تمثیــل عــالوه بــر جذاب تــر 
کــردن کالم قــدرت تأثیرگــذاری را صدچنــدان کــرده اســت. ایــن در حالــی اســت کــه بــر جنبــه ای 
دیگــر از شــخصیت امــام کــه همــان عدالــت و دادگــری ناشــی از شــأن پیشــوایی و ســیادت اســت 

تکیــه مــی ورزد:

ُیوَث ِفی الِخیِس23 ِإنَّ ابَن َعّباٍد اسَتجاَر ِبُکم     َفما َیخاُف اللُّ

ایــن در حالــی اســت کــه ســران و پیــروان کفــر در مواجهــه بــا حقانّیــت خانــدان نبــوت و امامــت 
بســیار ناتــوان و عاجزنــد. عالمــان و ســرآمدان کفــر پیشــگان در مقــام اســتدالل پایی چوبیــن دارند 
و خــود را در زیــر پوســتین نافهمــی و نادانــی پنهــان می کنند تــا حقیقت توجیهات ساختگی شــان 

فــاش نشــود؛ چراکــه اینــان از دیــن و دینــداری چیــزی درک نمی کننــد:

باِحُثـــــــــُه         ِفی ِجلِد َثوٍر َو َمسِک جاموِس24
ُ
َعاِلُمُهم ِعنَدما أ

و َقرُع ناُقــــوِس25
َ
ذاٍن أ

َ
ذاُن َیرَفُعُکم-       َصوُت أ

َ
َلم َیعَلُموا- َو األ

شــاعر بــا تجســیم عملکــرد بــه کمــک صناعــت تجریــد و کنایــه توانســته عملکــرد سرشناســان 
ســنگر کفــر را بــرای مخاطــب تبییــن و ترســیم کنــد؛ یعنــی آنچــه در برابــر دیــدگان خواننــدگان و 

21.  چه بسیار فرقه هایی که عشقم به شما را کفر خواندند، اما من پوزه آن ها را به خاک مالیدم. 
22.  و با حجت هایی متقن آن ها را درمانده ساخته ام؛ به گونه ای که با پرندگان شوم و بداقبال از من گریختند.

23. یکی از بندگان به دامان محبت شما پناه برده است و در این اراده مصمم است؛ چنان که از شیرهای خفته در بیشه نمی هراسد.
24.  هرگاه که با دانای آنان به بحث می پردازم همچون گاو وگاومیش زبان نمی فهمند.

25. و در حالی که اذان نام شما را بلندآوازه می کند، آنان )حتی از( اذان و صدای ناقوس درک و فهم )مشخصی( ندارند. 
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مخاطبــان جلــوه می کنــد  حاصــل »رســتاخیز کلمــات« اســت کــه در کســوت واژگان، خودنمایــی 
ــگاه مخاطــب  ــت او کــه انعــکاس آن در ن می  کنــد؛ از ایــن رهگــذر صداقــت، پاکــی و خلــوص نّی

مــوج می زنــد، از البــه الی ایــن بخــش از قصیــده به خوبــی قابــل فهــم اســت. 

2-3-1-5. توّسل

ــی،  ــاب و فراخوان ــا خط ــت ت ــده اس ــث ش ــوع آن باع ــده و موض ــاعر در قصی ــی ش ــاختار زبان س
باالتریــن بســامد را بــه خــود اختصــاص دهــد. همان طــور کــه دیدیــم این گونــه آرایــش و چیدمــان 
واژگانــی در بخش هــای مختلــف بــا توجــه بــه رویکــرد صاحــب بــه بحــث، وجــه غالــب ابیــات اســت 

تــا بیــش از هــر چیــز نشــان دهــد چقــدر بــه ائمــه اطهــارb احســاس نزدیکــی می کنــد:

ُکونوا أیا ساَدِتی َوساِئَلُه       ُیفِسح لُه اللُه فی الَفراِدیِس26

شــاعر در بیــت فــوق بــه یــک نکتــۀ مهــم اعتقــادی اشــاره می کنــد، مبنــی بــر اینکــه دل بســتن 
بــه اهــل بیــت b در پــی امیــد بســتن بــه خداونــد اســت؛ بــر ایــن اســاس مدیحــه اش را به آســتان 
ــه ای را ذکــر  ــا اســتفاده از تشــبیهی جــّذاب، دلیــل ســاده و بی پیرای ــد و ب ــم می کن دوســت تقدی

می کنــد:

واِویــــــِس27 ُة الطَّ ها ُحلَّ نَّ
َ
ُرها      َکأ َکم ِمْدَحٍة ِفیُکم ُیَحبِّ

شــاعر بــا کمــک صنعــت التفــات و برگردانــدن روی ســخن از تکلم به غایــب برهان خــود را تحکیم 
می کنــد و گیرایــی ســخنانش را کاراتــر نشــان دهــد و در ادامــه نیــز بــا همین ســبک ســخن، چنین 
شــخصیتی را الیــق و شایســتۀ قــرار گرفتــن در بهشــت می دانــد به گونــه ای کــه ســخنان پــرآب و 
تابــی در ســتایش مقــام رفیــع امامت ســروده اســت. احساســات شــاعر چنــان در غلیان و جوشــش 
اســت کــه بــا کمــک موســیقی واژگان، ســمفونی عشــقی را می نــوازد تــا تصویــری زنــده، متحــرک 
و پویــا از قــدرت تاثیــر کلمــات و عبــارات بســازد؛ چنان کــه درخشــش مضامیــن در قالــب واژگان 

چشــم و جــان مخاطــب را برمی انگیــزد.

26. ای سروران من! زمینه ای فراهم کنید تا خداوند مرا در بهشت جای دهد.
27. چه بسیار مدیحه هایی فاخر و گوهرافشان در شأن شما که جذابیتی همچون طاووس دارد.
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شــاعر بــا نگرشــی فراتــر از رفــع نیازهــای موضعــی و مــادی، بــا توســل بــه دیــن کــه ناظــر بــه کلیه 
ــاعران در  ــته های ش ــیاری از خواس ــده بس ــه جهت دهن ــعر را ک ــت ش ــان اس ــی انس ــب زندگ جوان
مســیر زندگــی از حیــث گزینــش و نحــوه عمــل و مســیر آن اســت، بــه ســمت و ســوی معنویــت 
ــرت  ــی و غی ــۀ دین ــک عاطف ــوف تحری ــود را معط ــالش خ ــاعر ت ــاس، ش ــن اس ــر ای ــاند. ب می کش

مذهبــی می کنــد تــا شــاید بتوانــد دری بــرای حاجــت وصــل بیابــد:

رَّ ِفی الَقراِطیــِس28 َو هِذِه َکم َیُقوُل قاِرُئهـــا           َقد َنَثَر الدُّ

َیمِلُک ِرقَّ الَقِریِض قاِئُلها         ُملَک ُسِلیماَن َصرَح ِبلَقیِس29

مهم تــر از همــه اینکــه شــاعر بــا تلفیــق زبــان عاطفــی و حماســی درون مایه  اندیشــۀ دینی خــود را 
بــروز داده اســت؛ چنان کــه در پایــان، خــود را بــه پشــتوانۀ ایــن ســرودۀ دلکــش و جــذاب، شایســتۀ 
لطــف خداونــد می بینــد تــا او را بــه آرزوی زیــارت محبــوب برســاند. چیدمــان واژگانــی در بیــت زیــر 
از نوعــی ضرب آهنــگ تنیــده در صــور خیالــی اســت کــه تداعــی کننــدۀ تابلــوی زیبــای دعــا و 
التمــاس بنــده بــه درگاه خداونــد بخشــنده اســت. در پایــان قصیــده، با دلی شکســته اما عاشــقانه 
ــه، از خــدای خویــش  ــه کنای ــا کمــک آرای ــد و ب آن بزرگــوار را طبیــب دل مجــروح خویــش می  دان

اســتدعای کمــک و شــفاعت دارد تــا بــرای پابوســی آن آســتان در طــوس رحــل اقامــت افکنــد: 

حاَل فی ُطْوِس30 َلُه        َحّتی ُیِحلَّ الرِّ َغـــُه اللُه مــــــــا یَؤمِّ َبلَّ

2-4. الیۀ موسیقایی قصیده

ــان  ــر از زب ــا فرات ــر می دهــد ت ــان را تغیی ــا اســتفاده از شــگردهای شــاعرانه، ماهیــت زب شــاعر ب
ــر  ــر تصوی ــر عناص ــار دیگ ــد. وی در کن ــره جوی ــنایی زداینده به ــر آش ــی از عناص ــارف، به خوب متع
ماننــد کنایــه، اســتعاره، تشــبیه، مجــاز و... موســیقی حاصــل از چینــش حــروف و هجاهــا را مایــۀ 
تقویــت داللــت معنایــی قــرار داده اســت تــا تأثیــر و کارایــی کالم را دو چنــدان ســازد. او بــا تلفیــق 
واژگان بــر اســاس ضــرب آهنگــی معهــود و آشــنا وزن را چنــان بــه بازتابــی از آهنگ شــوق و هیجان 

28. چه بسا این چنین ستایش هایی به مثابه دانه های مروارید روی کاغذها می درخشند.
29. چنان که سراینده اش می تواند به واسطۀ آن فرمانروایی سلیمان و کاخ بلقیس را به دست آرد.

30.  خداوند او را به آرزویش برساند تا بتواند رخت اقامت در دیار طوس افکند.
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تبدیــل کــرده اســت کــه درک روابــط واژگانــی و در پــی آن معنــای کالم را بــرای مخاطــب آســان تر 
کــرده اســت. 

2-4-1.  وزن

ــن رهگــذر  ــه واژگان در هــم تنیــده در قالــب شــعر اســت. از ای ــون توجــه مخاطــب ب »وزن« کان
ســخن را در بافتــی کامــال آوایــی ســازمان دهی می کند)ســلدن، 1372: 19( پــس »وزن هیئتــی 
ــع نظــام ترتیــب حــرکات و ســکنات و تناســب آن در عــدد و مقــدار کــه نفــس از ادراک  اســت تاب
آن هیئــت، لذتــی مخصــوص یابد«)طوســی، 1369: 22(. اگرچــه شــاعر رکــن »فاعــالت« را بــه 
تناســب بحــر منســرح میــان دو رکن »مســتفعلن« جــای داده اســت، اما ریتــم و هارمونــی حاکم بر 
کالم را بــه هــم می زنــد. شــاید او بــرای جلوگیــری از یکنواختــی آهنــگ شــعر بــا اعمــال گونه هایــی 
از زحــاف، محدودیــت وزن را جبــران کــرده و متناســب بــا محتــوا بــا اعمــال ایــن چنیــن اختیــارات 
شــاعری تنــوع زیبایــی خلــق کــرده اســت. چنان کــه شــنیده می شــود تکــرار نشــدن عینــی ارکان 
عروضــی، باعــث شــده تــا ترکیــب نظــام ایقاعــی خــاص بــا همــه لطافت هــا و زاللی هایــش کنــار 
زده شــود و تکــرار نظام منــد در ســاختار احســاس نشــود. ناگفتــه نمانــد کــه اقتضــای شــخصیت 
و احســاس لطیــف شــاعر ایــن اســت کــه از وزن هــای خیزابــی همســان، گــذر کنــد تــا بــا توجــه 
بــه هیجــان عاطفــی مخاطــب در بــاب موضــوع قصیــده، ایجــاد تنــاوب در ارکان عروضــی قابــل 

ــیرتر باشد: تفس

َیْمِلُک رقْـ /َق القریِض / قاِئُلها  ُملَک ُسلیْـ/ ماَن َصْرَح/ ِبْلقیِس

ُمفَتِعُلن     فاعالُت      ُمفَتِعُلن       ُمفَتِعُلن    فاعالُت    َمفعولن

شــاعر کــه بــه ویژگــی بحــر منســرح )ابــن جنــی، 1987: 126( مبنــی بــر ترتیــب اوتــاد و اســباب 
واقــف اســت، آهنــگ جــاری و روانــی را ایجــاد کــرده اســت تــا بــا کاســتن از شــدت تنــدی و تحــرک 
وزن متنــاوب، به آرامــی بــر جــان مخاطــب بنشــیند؛ زیــرا چیدمان اســباب و اوتــاد به گونه ای اســت 
کــه ســبب روانــی و ســیالن آوا و آهنــگ شــده اســت. هرچنــد شــاعر در توجــه خــود بــه کیفیــت 
هجاهــا در میــان حــرکات و سکنات شــان، بســامد عنصــر حرکــت را بیشــتر بــه گــوش می رســاند 
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تــا بــا حــذف ســاکن اول از هجــای اول،31 حرکــت تنــد تفعیلــه »مفتعلــن« ایجــاد شود)ُمْنَتِســفًا، 
َفضــُل َعلــی الْـ، َقَمْعُتهــا، َتْجُفــُل َعــْن، َیمِلــُک ِرْقـــ،  ُملــَک ُســَلْیـ و...( بــا جریــان نــرم و آرام وزن، 
پیونــد معنــاداری خلــق شــود. ایــن در حالــی اســت کــه گاه با حذف ســاکن چهــارم و خلــق تفعیله 
ــنی، ُوُجــوُه َدْهـ، َصَدعُت ِبــالْـ،  َو حاِئَزالـ،  َو الِبــَس الـ،  إذا  مْـ،  ِلَمشــَهٍد، َو ِبالسَّ

ُ
»ُمفَتِعُلــن«؛ )َوُکنــُت أ

مْـ،  َوَجــدُت ِفــی و...( تنــاوب توازنــی نیــز در امتــداد آوایــی ایجــاد کــرده تــا عــالوه بر جلــب توجه 
َ
تــأ

مخاطــب، تأثیــر موســیقایی کالم را افزایــش دهــد. از ایــن رهگــذر وزن توانســته بــا دنیــای عاطفی 
شــاعر ارتبــاط مســتحکمی برقــرار کند.

ــــوس32 ِذی ] ِبِه[ َقَصَم الـ     لُه َظَهوَر الَجباِبِر الشَّ ِبیِّ الَّ َیا اْبَن النَّ

  ناگفتــه نمانــد شــاعر محدودیت هــای ناشــی از شــیوه تقطیــع ارکان عروضــی بحــر منســرح را 
ــن وزن شــعری جبــران می کنــد کــه  ــا اســتفاده از آهنــگ جویبــاری و آرام کلمــات برآمــده از ای ب
بــا درون مایــه غیــرت شــاعر کــه بــا فخــر و نــازش او درآمیختــه بــا وزن کامــال متناســب اســت؛ از 
ایــن رو در تنگنــای محدودیــت، تنــوع ایجــاد می کنــد. به عنــوان مثــال در بیــت فــوق زنــگ و ریتــم 

موســیقی کــه مقاطــع ارکان بــر مقاطــع کلمــات منطبــق نمی شــود، تفــاوت ایجــاد می کنــد.

2-4-2. قافیه

ــازآورد هماهنگی هــای صامت هــا  ــی و موســیقایی آن نتیجــه ب ــژه جنبه هــای صوت ــه و به  وی قافی
و مصّوت هــای مشــترک اســت و جنبــۀ معنایــی آن کــه در خصوصیــت کلــی شــعر دخیــل اســت، 
ــود)ولک و وارن،  ــت می ش ــن تثبی ــتی در ذه ــر بازگش ــه در ه ــت ک ــری اس ــام تصاوی ــۀ تم نتیج
1373: 178(. حــرف روی کــه در پایــان همــۀ ابیــات تکــرار شــده و حــرف اصلــی قافیــه نــام یافتــه 
است)طوســی،1369: 129(، همــان حــرف ســین از حــروف اســلی33 اســت کــه از تیــزی زبــان 
تلفــظ می شــود)پورفرزیب، 1383: 47( و نرمــی و لطافــت ایجــاد می کند)عبــاس، 1998: 110(. 
در فواصــل زمانــی منظــم گوش هــا را می نــوازد. کیفیــت آوایــی حــرف ســین در کنــار طنیــن حرف 

31. مخبون شدن تفعیله »مستفعلن«
32. ای فرزند پیامبر که خداوند به دست او کمر زورگویان و متکبران را شکسته است. 

33. »اسل« یا »اسله« تیزی هر چیزی را گویند و مراد در این جا تیزی سر زبان است. حروف »اسلی« عبارت است از حروفی که 
تیزی نوک زبان در ادای آن ها تأثیر داشته باشد.
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مــد ناشــی از اشــباع کــه بــه حــرف وصــل مشــهور اســت، بــرای تشــدید توجــه و جلــب آگاهــی 
بیشــتر مخاطبــان از آنچــه در شــعر آمــده بســیار چشــمگیر اســت؛ به طوری کــه به مثابــه محــّرک 
و مکّمــل عاطفــی وزن شــعر را تقویــت می کنــد. ایــن تــا حــدی اســت کــه بــا ایجــاد نوعــی وزن در 

پایــان هــر بیــت وزن را خیــال انگیز تــر جلــوه می دهــد. 

باِحُثـــــــــُه        ِفی ِجْلِد َثوٍر َو َمْسِک جاُموِس
ُ
َعاِلُمُهم ِعْنَدما أ

و َقْرُع ناُقـــــوِس
َ
ذاٍن أ

َ
ذاُن َیْرَفُعُکم-       َصْوُت أ

َ
َلْم َیْعَلُموا- َو األ

تکــرار متنــاوب باشــکوه و باشــدت و صالبــت حــرف »ع«)عبــاس، 1998: 214( در کنــار کشــش 
ــر فضــای موســیقایی بیانگــر  ــر افــزودن ب حاصــل از حــروف مــّد متنــاوب و گاه متــوازن عــالوه ب

پاســخ قاطــع صاحــب، همــراه بــا دعــوت مخاطــب بــه تأمــل و درنــگ اســت.

تــوازن آوایــی حاصــل از حــرف »ســین« واقــع در کانــون انعطاف پذیــری ابیــات کــه بــه عنــوان 
موســیقی کنــاری از آن یــاد می شــود در کنــار دیگــر عناصــر زبانی، تشــخص زبانی خاصــی را خلق 
کــرده و گســترۀ معنایــی و تصویــری زیبایــی را طراحــی و شــکل داده اســت. تــوان القایــی عاطفــی 
معنــا در ســایۀ همخوانــی آوایــی معنایــی حــرف قافیــه تأثیــر کالم را در خواننــده و مخاطب بیشــتر 
ــذا ایــن تعامــل آوایــی معنایــی به صــورت کنــش و واکنــش نوعــی تصویرپــردازی  کــرده اســت؛ ل

صوتــی وآوایــی خلــق کــرده اســت.

2-4-3. تکرار 

ضرب آهنـگ حـروف آشـناترین نـوع موسـیقی درونـی اسـت. هنـگام سـختی و شـدت، حـروف 
درشـت پیاپـی می آینـد و در زمـان نرمـی و مالیمـت، آوای نـرم و آرام. از ایـن رهگـذر ایـن آواهـا در 
یـک تعامـل درونـی بـه کمـک کلمـه در نشـان دادن معنـای مـد نظـر می آینـد. آوای حـروف امواج 
قابـل درکـی هسـتند کـه در فضـا پراکنـده و بخشـی از آن محو می شـوند و قسـمتی دیگر بسـته به  
شـدت نوسـان در گـوش طنین انـداز می شـوند و داللت هایـی از قبیـل شـادی، اندوه، نهـی، امـر و 
... در بردارند)الصغیـر، 2000: 14(. شـاعر بـه فراخـور حـال و نیاز تصاویر را با طنیـن آوایی حروف 
همـراه کـرده اسـت. به عنـوان نمونـه، ریتـم حاکـم بـر ایـن بیـت به گونه ای اسـت کـه شـدت آوایی 
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ناشـی از حـروف پرطنیـن و پرطمطـراق چنـان سـریع و بریـده بریـده ادا می شـود کـه عـالوه بـر 
نفس نفس انداختـن واژگان، معنـای اسـتدالل گونه عبـارت را به خوبـی بـه خواننـده القـا می کنـد:

ی  ِبَطیِر َمنُحوِس َقَمْعُتها ِبالِحجاِج َفــانَخَزَلت      َتْجُفُل َعنِّ

ــی،  ــوِس، تعریس ــِس، مغم ــد در واژگان)تقدی ــای بلن ــی مصوت ه ــش صوت ــات، کش ــن ابی در ای
تعبیــِس، مأنــوِس، تلبیــِس، تنفیــس، بلقیــس، و. ..( نــدای عاجزانــه و ملتمســانه شــاعر را بیشــتر 
مجســم می کنــد و حــال و هــوای دلواپســانه اش را طنین اندازتــر می کنــد. یعنــی بــا تکــرار 
ــم  ــاد نظ ــل ایج ــی کالم عام ــول قاعده افزای ــوان محص ــه عن ــه ب ــوازی ک ــوازن و مت ــیقایی مت موس
به شــمار می رود)صفــوی، 1383، ج1: 152(. قــدرت و تــوان بــاالی الیه هــای آوایــی را کــه از 
برجســته کــردن واژگان متــوازن حاصــل شــده، محــوری بــودن آن هــا را عینی تــر  بــه رخ مخاطــب 
می کشــد. نکتــۀ مهــم دیگــری کــه از ایــن چشــم انداز جلــب توجــه می کنــد، ایــن اســت کــه قــرار 
گرفتــن هجاهــای بلنــد و کشــیده در میــان هجاهــای کوتــاه بــا فوج انــدوه شــاعر متناســب اســت؛ 
به شــکلی کــه بــا ایجــاد مکــث و ســکون مقطعــی اشــک و انــدوه خــود را در ســکنات هجایــی جاری 
ــز  ــان هیجان انگی ــاه بی ــای کوت ــا هجاه ــل ب ــزد و در مقاب ــده را برمی انگی ــل خوانن ــد و تأم می کن

ــه می کنــد: ــود را تخلی احساســات خ

ْکَرِم َرْمٍس ِلَخْیِر َمْرُموٍس
َ
ضا َو ُحطَّ َعَلی     أ ْبِلْغ َسالِمی الرِّ

َ
أ

شــاعر بــا شکســتن از طریــق شکســتن ســطرهای شــعری به هجاهــای کوتــاه و بلند تنــوع لحنی 
ــر منتقــل کنــد. پــس خواننــده در هــر  ــر و ملموس ت ــا احســاس خــود را واقعی ت خلــق می کنــد ت
ــی  ــز نوع ــی از وزن نی ــع خاص ــا در مقاط ــن هجاه ــن ای ــرار گرفت ــی رود. ق ــرو م ــر ف ــه فک ــی ب مکث
دیگــر از ایــن هماهنگــی میــان وزن و محتــوا را نشــان می دهــد. موســیقی میانــی یــا درونــی کــه 
ناشــی از »مجموعــه هماهنگی هایــی اســت کــه از رهگــذر وحــدت یــا تشــابه یــا تضــاد صامت هــا و 
مصّوت هــا در کلمــات یــک شــعر پدیــد می آید«)شــفیعی کدکنــی، 1370: 392( در ایــن ســروده 
صاحــب ناشــی از تکــرار صامت هــا و مصوت هــا، جنــاس و ســجع اســت. جنــاس از زیبایی هــای 
ــت:  ــده اس ــر ش ــوه گ ــتقاق جل ــاس اش ــب جن ــه در قال ــت ک ــده اس ــه در قصی ــه کار رفت ــی ب لفظ
ــس«،  ــناِء«، »البس-تلبی ــنی- السَّ ــل«، »ِبالسَّ ــاَل«، »حبال-حب ح ــلَّ الرِّ ــوٍس«، »ُیِح »َرْمٍس-َمْرُم
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چنان کــه چیدمــان خــاص ارکان جنــاس اشــتقاق، روح و فضــای حاکــم بــر متــن را که همــان تفکر 
و بینــش دیــن خواهــی و اســالم طلبــی اســت در حــس شــنوایی بــه خوبــی بازگــو می کنــد. 

ــر شــنیداری  ــرا- ســائرا« در موقعیــت نحــوی واحــد، اث ــی دو رکــن جناس»زائ ــرار گرفتــن پیاپ ق
آوای هــای منســجم را در بیــان حــس اصلــی شــعر کــه همــان تحــت تأثیــر قــرار دادن روح و حــس 
مخاطــب اســت، در خاطرپذیــری معنــا صدچنــدان کــرده اســت. از طرفــی تکــرار کلمــه توســط 
شــاعر می توانــد عاطفــه، شــگفتی، دلتنگــی و غربــت را در مخاطــب برانگیزد)الطیــب، 1409ق، 
ج 2: 59( اگرچــه طبــق معمــول ایــن نــوع تکــرار بــرای تقریــر و تثبیــت معنــا بــه کار مــی رود. تکــرار 
واژۀ »اللــه« عــالوه بــر اینکــه بــر غنــای موســیقایی بیــت افــزوده اســت، احســاس حســرت و انــدوه 

ــزد:   ــب برمی انگی ــری را در مخاط فزاینده ت

واللِه واللِه َحلَفًة َصَدَرْت     َعْن ُمْخِلٍص فی الوالِء َمْغُموِس

ــارز و  ــده ب ــن قصی ــرار دارد، در ای ــرار واژه ق ــت تک ــری از اهمی ــه باالت ــه در مرتب ــلوب ک ــرار اس تک
آشــکار اســت؛ چراکــه تکــرار عنصــر دســتوری در ســطح گــروه بــا توالــی یکســان)صفوی، 1383: 
ــژه  ــدا به وی ــلوب ن ــرار اس ــده دارد. تک ــر عه ــوم ب ــای مفه ــری را در الق ــش پررنگ ت 207-209( نق
زمانــی کــه بــر توالــی یــک وزن انجــام گرفته)زائــرا- ســائرا(، در ضمــن اینکــه ســاختار معنایــی را 
متحــول ســاخته و شــرایط جــذب معانــی دیگــر را میســر کــرده، القــای معنــا را مؤثرتــر و جاندارتــر 
کــرده اســت. اســلوب خطابــی و ندایــی در کنــار کشــش آوایــی و صوتــی ناشــی از حرف روی ســین 
اشــباعی از انتظــار طوالنــی و شــوق ســوزناک شــاعر حکایــت دارد کــه امیدوارانــه بســتر را بــرای 

ــد: ــم می کن ــی اش فراه ــت اصل ــش و درخواس خواه

دی َو اْبَن ساَدِتی َضِحَکْت     ُوُجوُه َدْهِری ِبَعقِب َتْعِبیِس یا َسیِّ

ــان شــعر، از جملــه خیــال،  ذکــر ایــن نکتــه خالــی از لطــف نیســت کــه هــر یــک از عناصــر زب
ــا  ــد، ام ــازی می کنن ــعر ب ــاختار ش ــزا در س ــی مج ــدام نقش ــر ک ــه ه ــوا اگرچ ــه، وزن و محت عاطف
ســازگاری و هماهنگــی میــان ایــن عناصــر اهمیــت بیشــتری می یابد)فولــر، 1995: 148(.  ایــن 
ــی  ــق و زیبای ــر رون ــه ب ــا آنچ ــت، ام ــده اس ــت ش ــی رعای ــی و زیبای ــده به خوب ــن قصی ــده در ای قاع
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ــد، شــکل قابــل حــس پنهــان در الفــاظ اســت کــه  ــر می افزای ناشــی از پویایــی و جنبــش تصاوی
ناشــی از حســی خیال گونــه و عاطفــه ای قــوی اســت کــه آن هــا را از داللت هــای معجمــی خــود 

ــد. ــوق می ده ــی س ــای فرامعجم ــه داللت ه ب

واِصَب انَقَلَبْت     رایاُتها ِفی َضماِن َتْنِکیــِس ْیُت النَّ
َ
لّما رأ

َصَدعُت ِبالَحقِّ ِفی ِوالِئُکُم    َوالَحقُّ ُمذ کاَن َغیُر َمبخوِس

حــروف لثــوی و دندانــه ای چــون »س«، »ص«، »ض« و »ذ« هنــگام تلفظ، زنگ و طنین بیشــتری 
ــت  ــا دق ــاعر ب ــوق ش ــت ف ــی، 1375: 53( در دو بی ــد)ن.ک: فاراب ــروف دارن ــر ح ــه دیگ ــبت ب نس
نظــر و چیدمــان خــاص ارزش صوتــی و موســیقایی بــاالی آن هــا را برجســته تر کــرده اســت. بدیــن 
گونــه بــا نوعــی در هــم تنیدگــی تکــرار واژگانــی بــا تصاویــر زیبــای شــاعرانه، بــه شــکلی موســیقی 
تکــرار را بــا موســیقی درونــی شــعر کــه بــا چیدمــان صامت هایــی چــون تــاء و مصوت هــای چــون 
ضّمــه در طــول بیــت ایجــاد شــده، غنــا بخشــیده شــده و بــا اســتفاده از ایــن ویژگــی، هم صدایــی 
اصلی تریــن حــرف قافیــه موســیقی شــعر بــه کمــال رســیده اســت. مضامیــن بــه زیبایــی هرچــه 
تمام تــر در شــعر بازتــاب یافتــه اســت؛ بنابرایــن شــاعر بــا فعــال کــردن موســیقی در هــم تنیــده بــا 
بافــت ادبــی و معنایــی، بــرای تداعــی مفهــوم و انتقــال حســی کــه بــا زبــان قابــل بیــان نیســت، 

تــالش کــرده اســت.
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نتیجه گیری

پس از واکاوی و کاوش ساختاری و محتوایی، به رهاورد تحقیق به اختصار اشاره می کنیم: 

در ســطح فکــری ومعنایــی شــاعر واژگان، ترکیب هــا وعبارت هــا را در یــک نظــام معنایــی 
یک دســت و منســجم کــه همــان گفتمــان غالــب خانــدان نبــوت اســت قــرار می دهــد. در سراســر 
ایــن قصیــده شــاهد تقابــل عناصــر خیر و شــّر هســتیم. شــاعر با زبــان شــعر، معانی بلنــد و متعالی 
را در قالــب تقابــل بــا دشــمنان ترســیم کــرده اســت. شــاعر کــه تســلط باالیــی در بیان اندیشــه های 
نــاب اســالمی انســانی بــه ســبک و شــیوه خــاص خــود دارد، زبــان فطرتــش را در بیــان حقانیــت 
اهــل بیــت b ناطــق و گویــا ســاخته اســت؛ بنابرایــن قصیــده از ویژگــی جاودانگــی و پایــداری 

برخــوردار شــده اســت.

ســراینده بــا پایبنــدی کامــل بــه وزن عروضــی، ســاختار خاصــی را در به کارگیــری قافیــۀ شــعری 
پیــروی کــرده اســت. بــه دور از پیچیدگی هــای معمــول در زبــان، در کنــار عناصــری تصویــر چــون 
ــای  ــروف و هجاه ــش ح ــل از چین ــی حاص ــن آوای ــاز و. .. از طنی ــبیه، مج ــتعاره، تش ــه، اس کنای
هماهنــگ و واژگان متــوازن، به عنــوان خمیرمایــۀ انســجام لفظــی و واژگانــی و درپــی آن تقویــت 

داللــت معنایــی بهــره بــرده اســت. 
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