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مقاله پژوهشی

سبکشناسیآواییقصیده«تائیه»دعبلخزاعی
در مدح امام رضا  gو اهل بیت b

دریافت 1400/1/15 :پذیرش1400/4/14 :

اکرم رضایی ،1محمد غفوری فر ،2علیرضا حسینی

3

چکیده
سبکشناســی میکوشــد تــا از طریــق مطالعــۀ ســاختار متــن و تجزیــه و تحلیــل عناصــر آن ،جنبههــای
ادبــی ،زیباییشناســی و عاطفــی ورای متــن را کشــف کنــد .یکــی از مهمتریــن موضوعــات قابــل بررســی
در سبکشناســی ،سبکشناســی آوایــی یــا موســیقایی اثــر ادبــی اســت کــه افــزون بــر تشــریح واحدهــای
آوایــی (صــدا و آهنــگ) در یــک موقعیــت زبانــی ،بــه کشــف واکنشهــای روحــی و عاطفــی آفریننــدۀ اثــر
کمــک میکنــد .از جملــه متونــی که شایســتگی بررســی و تحلیــل سبکشناســانه را دارد ،قصیــدۀ «تائیه»
مشــهور بــه «مــدارس آیــات» دعبــل خزاعــی اســت کــه آن را در محضــر امــام رضــا  gو در مــدح آن امــام
همــام و اهــل بیــت  bســرود .دعبــل از برجســتهترین شــاعران متعهــد شــیعی اســت کــه آوازه شــجاعت
ل بیــت  bدر تکتــک
و ظلمســتیزیاش زبانــزد همــگان بــوده و ســوزوگداز وی در مصیبتهــای اهــ 
ابیــات ایــن قصیــده مــوج میزنــد .ایــن پژوهــش ،بــا رویکــرد سبکشناســی توصیفــی و روش توصیفــی
تحلیلــی ،بــه تبییــن نمودهــای برجســته سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده پرداختــه و نقــش آن را در
ارتبــاط بــا اهــداف و اندیشــه شــاعر بررســی کــرده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان میدهــد در ســطح
آوایــی هــر یــک از عناصــر آوایــی ،موســیقی بیرونــی (وزن عروضــی) ،موســیقی کنــاری ،موســیقی درونــی
(واج آرایــی ،تکــرار ،جنــاس ،ردالعجــز الــی صــدر) ،موســیقی معنــوی (تضــاد ،مقابلــه و مراعــات نظیــر)
عــاوه بــر زیبایــی و مجــذوب ســاختن مخاطــب بــه موســیقی قصیــده ،امــکان درک و فهــم معانــی را نیــز
بــرای او فراهــم میکنــد.
کلیدواژهها :سبکشناسی آوایی ،دعبل خزاعی ،قصیدۀ تائیه ،مدح امام رضا gو اهل بیت .b
 .1کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنوردAkramRezaei@gmail.com :
 .2استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنورد (نویسندۀ مسئول)m.ghafourifar65@kub.ac.ir :
 .3استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر بجنوردar.hosseini@kub.ac.ir :
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 .1مقدمه
سبکشناســی ،یکــی از دانشهایــی اســت کــه در ســدۀ أخیــر ،مــورد توجــ ه ویــژۀ ادیبــان و
ســخنوران قــرار گرفتــه اســت؛ بهگون ـهای کــه از آن بهعنــوان ابــزاری بــرای ارزیابــی آثــار ادبــی و
تبییــن و بررســی ویژگیهــا و صفــات ســبکی اثــر ادبــی یــاد میشــود .سبکشناســی ،زمینــه را
بــرای تعییــن مهــارت و توانایــی ادبــی نویســندۀ اثــر و میــزان اثرگــذاری وی بــر مخاطــب فراهــم
ً
میکنــد تــا بتــوان بــرای بیــان نظــر و ارائــۀ دیدگاهــی نســبتا صحیــح دربــارۀ صاحــب اثــر گامــی
مؤثــر برداشــت .ســبک ،روش خاصــی اســت کــه شــاعر و نویســنده بــرای تبییــن مفاهیــم در اثــر
خــود از آن بهــره جســته اســت؛ در ایــن زمینــه ،شــناخت عناصــر سبکســاز ،چــه از نظــر زبانــی و
ادبــی و چــه از نظــر مضمونهــای فکــری خالــق اثــر ،در انعــکاس ذهــن خالق شــاعر یا نویســنده و
توانایــی وی در آفرینــش اثــر ،نقــش بســزایی دارد .یکــی از موضوعات مهمی که در سبکشناســی
اثــر ادبــی مــورد توجــه قــرار میگیــرد ،بررســی و تحلیــل قلمروهــای آوایــی زبــان متــن و بــه دیگــر
ســخن سبکشناســی آوایــی اســت« .سبکشناســی آوایــی ،ارزش و نحــوۀ کاربــرد آوهــا و تأثیــرات
زیباییشناســیک و نقــش عمــدۀ آنهــا را در ســبک ســخن ،مطالعــه و بررســی میکنــد و نتایــج
روشــن و دقیقــی در تحلیــل و بررســی موســیقی شــعر و یــا نثــر ادبــی و همچنیــن ســبک ادبــی
صاحــب اثــر ارائــه میدهــد» (فتوحــی.)243 :1395 ،
از جملــه متونــی کــه شایســتگی بررســی و تحلیــل سبکشناســی را دارد ،قصیــدۀ تائیــه مشــهور
بــه «مــدارس آیــات» دعبــل خزاعــی اســت؛ دعبــل خزاعــی از برجســتهترین شــاعران متعهــد
شــیعی اســت کــه آوازۀ شــجاعت و ظلمســتیزیاش زبانــزد اســت؛ وی بــا ذوق و مهــارت خاصــی،
شــعر را وســیلهای در خدمــت عقیــده و مذهــب خــود قــرار داد و بــه بیــان مظلومیتهــای ائمــه b
و مــدح و مرثیهســرایی ایشــان پرداخــت و از میــان جنایــات بنیامیــه و بنیعبــاس در حــق اهــل
بیــت  bو هجــو آن ظالمــان بــاز نایســتاد .ایــن شــاعر متعهــد و ملتــزم آســتان علــی بــن موســی
الرضــا  gاســت و چــه بســا اولیــن کســی اســت کــه در ادبیــات عــرب در مقــام امــام علــی بــن
موســی ّ
الرضــا gشــعر ســروده اســت .قصیــدۀ تائیۀ یــا «مــدارس آیــات» مشــهورترین و بلندترین
شــعر دعبــل خزاعــی اســت کــه از نظــر بافــت کالمــی و صنایــع لفظــی و معنــوی و ادبــی در نهایــت
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زیبایــی و قــوت اســت و از نظــر محتــوا ،غنــی و اندیشــمندانه و عالمانــه اســت .او این قصیــده را در
محضــر امــام رضــا  gو در مــدح و منقبــت آن حضــرت و اهــلبیــت عصمــت و طهــارت ســرود و
وقتــی بــه ایــن بیــت رســید:
ُ َّ
وات ِریهم
ِاذا و ِت ُروا مدوا اال ِ

َ ُّ
ُ َ
ضات
اکفا َعن
االوتار منق ِب ِ
ِ

1

امــام رضــا  gبهشــدت گریســت(االصفهانی1994 ،م ،ج .)313 :20گفتنــی اســت کــه ایــن
قصیــده عــاوه بــر اهمیتــی کــه از لحــاظ ادبــی ،تاریخــی ،اعتقــادی و  ...دارد ،از منظــر تشــیع
دارای دو نکتــه برجســته اســت :یکــی اینکــه امــام رضــا  gضمــن دو بیتــی کــه به قصیــده دعبل
اضافــه فرمــود ،از شــهادت و دفــن خــود در طــوس خبــر میدهــد و بــه ظهــور حضــرت حجــت
 fاشــاره میکنــد .دیگــر اینکــه دعبــل بــه صراحــت ســخن از خــروج امــام قائــم  fبــه میــان
میآورد(امینــی1977 ،م ،ج.)355 :20
بــه لحــاظ اهمیــت قصیــدۀ مذکــور در تبییــن بســیاری از رخدادهــای تاریــخ اســام و تشــیع،
نگارنــده میکوشــد بــا تجزیـ ه و تحلیــل سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده ،فهــم و درک دقیقتری
از ایــن شــاهکار شــعری بــه دوســتداران ادب ارائــه دهــد و بــا بیــان زیباییهــا و ارزشهــای آن،
شــناخت جدیــدی از زمینههــای عاطفــی ،احساســی ،فکــری و اندیش ـههای پنهــان ایــن شــاعر
بــه دســت آیــد.
 .2-1سؤاالت پژوهش
در این پژوهش ،سعی بر این است که به پرسشهای زیر پاسخ دهیم:
ـ قصیدۀ تائیه چه ویژگیهای سبکی برجست ه آوایی دارد؟
ـ پیوند و ارتباط عناصر آوایی با معنی و مضامین قصیدۀ تائیه چگونه است؟

 .1وقتی اهل بیت مورد ستم واقع میشوند ،دستانشان را برای دفاع از خود دراز میکنند ،حال آنکه خود از انتقامجویی بیزارند.
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 .3-1پیشینۀ پژوهش
در زمینـ ه آثــار دعبــل خزاعــی بــه جهــت اهمیــت و جایــگاه شــیعی وی ،بــرای دوســتداران اهـل
بیــت عصمــت و طهــارت  bپژوهشهــای بســیار زیــادی صــورت گرفتــه اســت ،بهگونــهای کــه
هــر یــک از آنهــا بنــا بــه اهتمــام ویــژ ه پدیدآورندگانشــان بــه جنبۀ خاصــی از ایــن آثــار او اختصاص
دارد کــه بهطــور اجمالــی بــه برخــی از پژوهشهــای صــورت گرفتــه آن اشــاره میشــود:
پایــان نامــه بــا عنــوان «بررســی سبکشناســی فخریــات دعبــل خزاعــی و کمیــت بــن زیــد
اســدی» بــه قلــم ســید محمــد قوامــی ( )1396کــه بــه تحلیــل سبکشناســی فخریــات دعبــل و
کمیــت در ســطح زبانــی ،لغــوی و فکــری میپــردازد .در مقالـهای بــا عنــوان «بازخوانــی قصیــده
تائیــه دعبــل از رهگــذر واکاوی اندیشــه ،ســاختار موســیقایی ،تعابیــر و تصاویــر هنــری» محمــد
جنتــی فــر و ســوده مرادیــان ( )1396بهطــور اجمــال بــه بررســی ایــن قصیــدۀ بــی بدیــل علــوی
از نظــر ســاختار موســیقایی ،مضمــون و محتــوای شــعری و هــم از بعــد تصویــری و زیورهــای زیبای
بیانــی و بدیعــی مــورد تحلیــل قــرار میدهــد .در مقالــه دیگــری بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی دو
قصیــده تائیــه دعبــل خزاعــی و طالئــع بــن رزیــک در مــدح اهلبیــت  »bســید مهــدی مســبوق
و اعظــم دریــادل ( ،)1391مضمــون و ســاختار دو قصیــده تائیــه دعبــل و طالئــع بــن رزیــک را
در ســایه ادبیــات تطبیقــی مــورد بررســی قــرار داده و بــه اشــترکات و افتراقــات دو قصیــده از نظــر
واژگان ،صــور خیــال و موســیقایی پرداختهانــد .مقالــه دیگــر بــا عنــوان «ســبک شناســی قصایــد
فخــری و دعبــل خزاعــی» مهــرداد آقایــی و همــکاران ( )1399بــه بررســی اشــعار فخــری دعبــل
خزاعــی از رهگــذر کاوش در ســه ســطح زبانــی ،ادبــی و فکــری و نقــد سبکشناســانه آن اقــدام
نمودهانــد و همچنیــن در مقال ـهای دیگــر بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی ســبک شــناختی رثــای
اهــل بیــت  bدر شــعر دعبــل و وحشــی بافقــی» پویــا دیوســاالر ( )1394بــه بیــان وجــه مشــترک
هــر دو شــعر در پرداختــن بــه موضــوع کربــا و شــهادت امــام حســین  gو مباحــث پیرامــون آن
میپــردازد و ســعی شــده اســت ضمــن پرداختــن بــه مرثیــه و انــواع آن ،وجــوه اشــتراک و افتــراق دو
شــاعر را در بهرهگیــری از عنصرهــای مــورد اســتفاده در مرثیــه شــیعی و خاصــه رثــای امام حســین
 gمــورد بررســی و تحلیــل قــرار میدهــد.
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بــا مطالعــه در منابــع بــه دســت آمــده روشــن میشــود بنــا بــه اهتمــام ویــژ ه پدیدآورندگانشــان،
بهرغــم تالشهایــی کــه در زمینــه شــرح و تفســیر و تبییــن جزئــی عناصــر بالغــی ایــن قصیــده
شــده اســت ،امــا پژوهشــی در زمینــۀ سبکشناســی آوایــی ایــن قصیــده صــورت نگرفته اســت .در
نتیجــه ضــرورت توجــه بــه اشــعار ایــن شــاعر برجســته و تحلیل و بررســی سبکشناســی آن ســبب
شــد تــا مقال ـهای بــا ايــن محتــوا نوشــته شــود و زمینــه درک بهتــر و عمیقتــری از ایــن اثــر ادبــی
دعبــل خزاعــی فراهــم گــردد.

 .2سبکشناسی آوایی
واژۀ «األســلوبیه» (سبکشناســی) ،معــادل لفــظ « ،»stylisticsاصطــاح جدیــدی در دورۀ
ـبک زبــان میپــردازد و در حقیقــت امتــداد زبــان و ســبک اســت.
معاصــر اســت کــه بــه بررســی سـ ِ
بــر اســاس گفتــۀ «عبداللــه ّ
المســدی» ایــن کلمــه از دو بخــش تشــکیل شــده اســت« :اســلوب
( styleو َویــة  )ticsبنابرایــن واژۀ ســبک دارای مدلولــی انســانی ،شــخصی و نســبی اســت و پســوند
َویــه (شناســی) بــه ُبعــد علمــی اختصــاص دارد؛ بــه همیــن دلیــل ،األســلوبیة (سبکشناســی)
بهطــور طبیعــی ،در جســتوجوی پایههــای علمــی بــرای دانــش ســبک است»(المســدی،
 .)۳۴ :۱۹۸۲سبکشناســی در تــاش اســت تــا متــن ادبی را از ســاختارهای بیرونی و شــرایط آن،
رهایــی بخشــد و شــیوهای جایگزیــن و دانشــی منظــم و دقیــق ارائــه دهــد کــه هــدف از آن تحلیــل
متــن ادبــی و جس ـتوجوی ویــژۀ ابعــاد زیبایــی و هنــری آن اســت(ابوالعدوس .)۳۵ :۲۰۰۷ ،از
جملــه مســائلی کــه باعــث ایجــاد اختــاف در ســبکهای مختلــف میشــود« ،سبکشناســی
آوایــی»( )phonostylisticsیــا موســیقایی آن اســت کــه بــر زیبایــی و تأثیرگــذاری یــک نوشــتار
میافزاید(شمیســا.)۱۵۳ :۱۳۷۴ ،
سبکشناســی آوایــی یکــی از مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه در ســدههای اخیــر توجــه بســیار
زیــادی از جانــب پژوهشــگران و زبانشناســان بــه آن شــده اســت .تحلیــل ســبک آوایــی متــون ،بــه
فهــم طبیعــت و کشــف زیباییهــای آن کمــک میکنــد و افــزون بــر آن ،بــه کشــف واکنشهــای
روحــی و عاطفــی کــه آفریننــدۀ اثــر ســبب شــده کــه آواهــا و موســیقیهای خاصــی را برگزینــد،
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کمــک میکنــد و «بــر همــگان مبرهــن اســت کــه صــوت ،جلــوگاه احساســات درونــی اســت و ایــن
انفعــال ،طبیعتــا ســبب تنــوع صــوت و آوا میشــود»(الرافعی ،)169 :1997 ،بــه دیگــر ســخن،
«احساســات و عواطــف درونــی مبــدع اثــر ،ســبب شــده کــه او بتوانــد از اصــوات و الفاظــی خــاص
بــرای ایجــاد موســیقی و تأثیرگــذاری هــر چــه بیشــتر متــن خــود بــر خواننــده بهــره گیرد»(رفیــق
احمــد صالــح.)4 :2003 ،
سبکشناســی آوایــی ،نحــوۀ کاربــرد واحدهــای آوایــی (صــدا و آهنــگ) در یــک موقعیــت زبانی و
نیــز کارکــرد بیانــی آواهــای زبــان را بررســی میکنــد و میتــوان از خــال بررســی ســطح آوایــی ،بــه
عملکــرد ادیــب یــا آفریننــدۀ اثــر حکــم کــرد؛ «زیــرا در علــم آواشناســی ،امکانــات و عناصــر بیانــی
مهمــی یافــت میشــود کــه آواهــا ،آهنگهــا ،انبوهــی و گســتردگی آنهــا ،اســتمرار و تکرارشــان،
فاصلـ ه صامتهــا ،تکــرار ،کمــی صوتــی همگــی دربردارندۀ تــوان بیانــی جذابی هســتند»(فضل،
 .)25 :1998کــه بــه انتقــال مفاهیــم بــه صورتــی هنرمندانــه کمــک شــایانی مینماینــد .برخــی
از نویســندگان هــم ســطوح آوایــی کالم را بــه موســیقی درونــی ،موســیقی بیرونــی و موســیقی
معنــوی تقســیم میکننــد .موســیقی بیرونــی و کنــاری از بررســی وزن و قافیــه و ردیــف در شــعر
معلــوم میشــود و موســیقی درونــی متــن بهوســیلۀ صنایــع بدیع لفظــی از قبیل ســجع (متــوازی،
متــوازن ،مطــرف و ،)...انــواع جناس(ناقــص ،اشــتقاق و ،)..انــواع تکرار(یــک لفــظ ،یــک حــرف،
یــک صــدا) ،اتبــاع ،ردالعجــز علــی الصــدر ،و موســیقی درونــی نیــز بهوســیلۀ تضــاد و مقابلــه و..
مــورد بررســی قــرار میگیــرد( ».شمیســا.)153 :1374 ،

 .3سبکشناسی آوایی قصیدۀ «تائیه»
از ویژگیهــای ســبکی قصیــدۀ «تائیــه» دعبــل خزاعــی ،مؤلفههــای موســیقی آن اســت؛ زیــرا
هــر کــدام از کلمــات و عبــارات آهنگــی ویــژه داشــته و همســاز و هماهنــگ بــا اندیش ـ ه و عاطفــۀ
شــاعر اســت .بــه طــور کلــی میتــوان گفــت کارکــرد عنصــر آوایــی در ایــن قصیــده ،اغلــب القاگــر
دیــدگاه و نگــرش دعبــل در برابــر پیشــامدها و نیــز بیانگــر احساســات وی اســت.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

 .1-3موسیقی بیرونی
موســیقی بیرونــی بــر اســاس کشــش هجاهــا و تکیههــا ،همــان وزن عروضــی است(شــفیعی
کدکنــی .)51 :1384 ،وزن مهمتریــن عامــل ســازندۀ شــعر اســت کــه باعــث ایجــاد لــذت
موســیقایی در مخاطــب میشــود ،بــه عبــارت دیگــر میتــوان بیــان داســت اصلیتریــن تأثیراتــی
کــه وزن در شــعر میگــذارد عبــارت اســت از .1« :لــذت موســیقایی بــه وجــود م ـیآورد و ایــن در
طبیعــت آدمــی اســت کــه خواهناخــواه از آن لــذت میبــرد .2.میــزان ضربههــا و جنبشهــا را
منظــم میکنــد .3.بــه کلمــات خــاص هــر شــعر تأکیــد میبخشــد و امتیــازی از نظــر کشــش
کلمــات ایجــاد میکند»(همــان .)49 :برگزیــدن وزن شــعری مناســب ،یــاور ســراینده در انتقــال
بهتــر اندیشــه و عواطــف شــاعرانه اســت .در واقــع بحــر و قافی ـهای کــه شــاعر برمیگزینــد ،در
اندیشــۀ شــاعر اثــر دارد.
دعبــل خزاعــی هــمماننــد بســیاری از شــعرا بــه دلیــل دلبســتگی بــه شــعر قدمــا ،نــوآوری در
شــکل و ســاختار شــعر نداشــته و قصیــدۀ «تائیــه» خــود را در بحــر طویــل ســروده اســت؛ «بحــر
طویــل پرکاربردتریــن بحــور شــعر عــرب اســت و در ســرودن اشــعار بــا موضوعاتــی ماننــد حماســه،
مفاخــره ،مــدح ،داســتان ،رثــا ،اعتــذار ،عتــاب و جــز آن بــه کار میرود»(حســنی )44 :1989 ،و
وزن عروضــی آن فعولــن مفاعیلــن فعولــن مفاعلــن اســت؛ وزنــی طبیعــی و آهنگیــن که «مناســب
رثــا ،مــدح و فخــر است»(اســماعیل.)377 :1974 ،
بحــر طویــل بــه دلیــل داشــتن مقاطــع و بندهــای طوالنــی و نغمههــای آرام بــا عاطفـهای مالیــم
و آمیختــه بــا تأمــل ،زمینــۀ مســتعدی را فراهــم کــرده تــا دعبــل ،عشــق واالیــش بــه اهــلبیــت b
و غــم و انــدوه خــود بــه مصیبتهــای علویــان و حســرت و انــدوه بــر فقــدان آنهــا را در ایــن بحــر
ل نکــرده اســت؛ بلکــه چــون هنرمنــدی ماهــر
بیــان کنــد .وی در انتخــاب بحــر ،تصادفــی عمـ 
وزنــی را کــه بــا موضــوع ،متناســب و بــا عواطــف حــزن و انــدوه همخوانــی دارد ،برگزیــده اســت و
آنجــا کــه شــاعر بهشــدت احســاس غربــت و دلتنگــی میکنــد کالم را بــه درازا میکشــاند و بــر
تفعیلههــا میافزایــد.
انتخــاب بحــر طویــل کــه دارای موســیقی آرام ،متیــن و نیــز امتــداد نفــس و قابلیــت تفصیــل
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

121

122
ســخن اســت ،بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی ،بیــان حــال مظلومــان و رثــا ،نشــانۀ ذوق
ســلیم و توانایــی دعبــل اســت.
ُ
تالوة
آیات خلت من ٍ
مدارس ٍ

و منزل وحی ُمقفر َ
الع َرصات
ٍ ِ

U – U / U - - - / U-U / U

- -U-U /U--- / U- - / U- U -

فعول مفاعیلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعیلن فعول مفاعل

شــاعر بــه یــاری تفعیلههــای بلنــد ایــن بحــر ،بهراحتــی توانســته غــم و ناراحتیهایــش را
درون آن بگنجانــد؛ چراکــه «موســیقی و بحــر شــعری مناســب بــا حــاالت درونــی شــاعر تغییــر
میکند»(أنیــس)۱۷۴ :۱۹۵۲ ،
 .2-3موسیقی کناری
قافیــه از مهمتریــن عناصــر شــعر عربــی اســت کــه عــاوه بــر تنظیــم ایقــاع شــعری ،در
انتقــال احساســات نهفتــه و معانــی لطیــف و دور از ذهــن کــه واژههــای بیــت قــادر بــه بیــان
آنهــا نیســت ،مؤثــر است(ســلطانی رنانــی )۱۶ :1385 ،و در تأثیــر موســیقایی شــعر نقــش
بســیار مهمــی دارد .شــاعر میتوانــد بــا آوردن کلمــات آهنگیــن و همســان ،کالمــش را
دلنشــین و مخاطــب را بــرای شــنیدن اشــعارش برانگیزانــد ،بهطوریکــه هنــگام مقایســه دو
ً
قالــب شــعری یکســان مثــا دو قصیــدهیــا دو غــزل کــه حتــی وزن عروضــی یکســان دارنــد،
ی میبریــم .حرکــت حــرف روی،
ولــی از نظــر قافیــه متفاوتانــد ،بــه اهمیــت آن بهخوبــی پ ـ 
دو نــوع مطلقــه و مقیــده اســت .منظــور از مقیــده آن اســت کــه حــرف روی ســاکن و بــه حــرف
وصــل نپیونــدد و منظــور از مطلقــه آن اســت کــه حــرف روی متحــرک یــا بــه حــرف وصــل
بپیوندد(الــرازی ،بیتــا .)269 :دعبــل در ایــن قصیــده از قافیــه مطلقــه بــا حــرف روی «تــاء»
متحــرک مکســوره بهــره میگیــرد.
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(دعبل خزاعی)39 :1417 ،
از ویژگــی حــرف «ت» شــدت و فخامــت اســت کــه بــا موضوعــی جــدی چــون رثــا تناســب دارد
و از ســوی دیگــر حرکــت حــرف تــاء در ایــن قصیــده ،کســره اســت کــه «بــا عواطــف لطیــف،
نــرم و شــکننده همخوانــی دارد»(ابــو ریشــه .)82: 1990،دعبــل بــا انتخــاب حــرف روی «تــاء»
مکســوره کــه بــه اقتضــای وزن شــعری ،هنــگام تلفــظ اشــباع شــده و بهصــورت مصــوت «ای»
تلفــظ میگــردد ،بــه تبییــن حــاالت روحــی و روانــی خــود میپــردازد .حرکــت کســره از لحــاظ
موقعیتــی ،پاییــن کرســی قــرار میگیــرد و رو بهســوی پاییــن دارد کــه در اینجــا گویــی شــاعر
ریــزش اشــکهایی را بــه نمایــش میگــذارد کــه در فــراق ممــدوح از چشــمان ریــزان اســت.
دعبــل بــا آوردن «الــف» مــدی پیــش از حــرف روی کــه جــزو ســاختار قافیــه بــه شــمار میآیــد،
بــر طــولمو جهــا و ضربآهنــگ قافیــه میافزایــد .آهنگــی کــه ایــن حــرف مــد در موســیقی
ابیــات ایجــاد میکنــد در واقــع تــاش شــاعر بــرای رهایــی از غــم و انــدوه درونــی وی اســت
کــه از دلتنگــی پنهــان وی نشــئت میگیــرد و بــر زیبایــی و ارزش موســیقایی آن میافزایــد.
ً
ت فشــار ،ســازگاری دارد و شــاعر
صداهــای کشــیده و مــد غالبــا بــا نفــس غـمزده و رنجــور و تحـ 
بــا کشــیدن صداهــا در تــاش اســت از غــم دلتنگــی خــود بکاهــد و از ایــن طریــق بــه تخلیــۀ
روانــی و هیجانــی خــود بپــردازد .بــا انتخــاب بحــر طویــل ،شــاعر توانســته اســت قافیــه پایانــی
خــود را بــا یکــی از حــروف صــدادار (الــف) همــراه ســازد؛ چــون کلمــۀ قافیــه در ایــن قصیــده
از تفعیلــه «مفاعلــن» تشــکیل شــده کــه دارای الــف تأســیس اســت .از اجتمــاع ایــن حــرف بــا
حــرف مـ ّـد «الــف» آوای کشــیدهای در تمامــی ابیــات قصیــده بــه وجــود میآیــد و تکــرار حــروف

ّ
مــد در تمامــی ایــن قافیههــا میتوانــد بیانگــر ایــن باشــد کــه شــاعر بــه نحــوی میخواهــد
توجــه مخاطــب را بــه حالــت و احساســات درونــی خــود جلــب کنــد.
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 .3-3موسیقی درونی
قلمــرو موســیقی شــعر ،مهمتریــن قلمــرو موســیقی است(شــفیعی کدکنــی )51 :1384،و
از انســجام ،لحــن ،ریتــم و وزن حاصــل میگردد(المازنــی )67 :1990،موســیقی درونــی کــه
عبــارت اســت از هماهنگــی و نســبت ترکیبــی کلمــات و طنیــن خــاص هــر حرفــی در مجــاورت بــا
حــرف دیگر(شــفیعی کدکنــی .)51 :1384،تکــرار واژگان و جملــه ،تکــرار صامتهــا و مصوتهــا
و چیدمــان حــروف و داللتهــای لفظــی آن ،جنــاس ،ســجع ،لــزوم ماالیلــزم و رد العجــز علــی
الصدر(تصدیــر) از انــواع موســیقی درونــی اســت .در بررســی موســیقی درونــی قصیــدۀ «تائیــه» به
بررســی مــواردی پرداختــه میشــود کــه نمــود ســبکی برجســتهای دارد.
 .1-3-3نظم آهنگ درونی(موسیقی ناشی از چیدمان حروف)
نظــم آهنــگ درونــی ،همــان انعــکاس احساســات و عواطــف درونــی خالــق اثر اســت کــه در نظم
زبانــی اثــر مؤثــر اســت؛ نظمــی کــه در قالــب انتخاب دقیــق کلمــات ،حــروف متمایز و ســبک بیان
آنهــا تجلــی مییابــد و خالــق اثــر را بــه انتخــاب حــروف و کلماتــی کــه بــا فضــای اثــر و معنــای
آن هماهنــگ باشــد ،وادار مینماید(کتانــه .)168 :1999 ،زبانشناســان بــر ایــن باورنــد کــه هــر
آوایــی ،ایــن ویژگــی را دارد کــه معانــی و داللــت خاصــی را القــا کنــد؛ عــاوه بــر ایــن ،از مؤلفههــای
خــاص زیباییشناســی نیــز برخــوردار باشــد .بنابرایــن قبــل از هــر چیــز ،آگاهــی از انــواع آواهــا
ضــروری بــه نظــر میرســد؛ آواهــا را بــر مبنــای مخرجهــا بــه دو دســته تقســیم میکننــد :الــف.
آواهــای مجهــور و مهمــوس .ب .آواهــای شــدید و رخوت(أنیــس.)20 :1973 ،
الف .آواهای مجهور و مهموس
آواهــای واکدار (اصــوات مجهــوره) :ایــن آواهــا متعــدد و از کمیــت قابــل مالحظـهای در زبــانً
برخوردارنــد و غالبــا بــر ایــن باورنــد کــه چنیــن آواهایــی را میتــوان در ایــن قبیــل حــروف یافــت:
«ب ،ج ،د ،ر ،ز ،ض ،ظ ،ع ،غ ،ل ،م ،ن» برخــی حــروف «الــف ،و ،ی» را و برخــی دیگــر «ا ،ط،
ق» را نیــز بــه آن ملحــق دانستهاند(بشــر .)110 :1971،از ویژگــی آواهــای واکدار(مجهــوره)،
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کثرتشــان در هــر زبــان اســت .تأمیــن شــکل موســیقایی هــر زبــان از اهــداف و کارکردهــای
اصلــی ایــن حــروف اســت(انیس.)21 :1973،
-آواهــای بـیواک (اصــوات مهموســه) :اصــوات مهموســه از جملــه آواهایــی اســت کــه همــراه بــا

ََ
نفــس ،خــارج میشــود و هنــگام ادا تارهــای صوتــی مرتعــش نمیشــود(همان .)29 :تعــداد ایــن
ت اســت از« :ت ،ث ،ح ،خ ،ک ،ش ،ص ،س ،ط ،ف،
حــروف را  12حــرف برشــمردهاند کــه عبــار 
ق ،هـ»(ابــن جنی.)68 :1990،
ب .آواهای شدید و رخوه
آواهــای ســنگین (اصــوات شــدیده) ایــن آواهــا کــه بهصــورت دفعــی یــا انفجــاری ،ادا میشــود،نتیجــۀ حبــس هــوا در خــارج از ریههاســت و ادای آن همــراه بــا آزادی صــوت و رهایــی از فشــار
ت اســت از« :ب ،ت ،د ،ج ،ط،
اســت .از اصلیتریــن حروفــی کــه اینگونــه ادا میشــود ،عبــار 
ض ،ک ،ق ،ا»(ســعران ،بیتــا.)153:
آواهــای ســبک (اصــوات رخــوه) :آوای ســبک یــا سســت ،برخــاف آوای ســنگین هنــگامخــروج ،نیــازی بــه فشــار نــدارد؛ بلکــه کوچکتریــن منفــذی نیــز میتوانــد مخرجــی مناســب
بــرای ادای آن باشــد .از نشــانههای ایــن حــروف پدیــد آمــدن نوعــی صفیــر یــا صدایــی خفیــف
هنــگام تلفــظ اســت .ایــن حــروف عبــارت اســت از« :ف ،ث ،ذ ،ظ ،ز ،س ،ش ،ص ،خ ،غ ،ح،
هـ»(همــان) .منتقــدان عــرب بــا روابــط پوشــیده و نهانــی میــان لفــظ و معنــا و نیــز بــا توانایــی
آهنگهــا و آواهــا بــر داللــت معنــا ،آشــنا بودنــد و هماهنگــی و تناســب لفــظ و معنــا را در شــعر و
نثــر شــرط میدانســتند؛ بهطوریکــه لفــظ نــرم و ظریــف بــرای معنــای ظریــف و لفــظ پرصالبــت
و فصیــح بــرای معنــای قــوی و متیــن بــه کار مـیرود .زبان عربــی همچــون موســیقی ،دارای الفاظ
بســیاری اســت کــه آواهــا و صداهــای آن از معانــی حکایــت میکند(غریــب.)15 :1378 ،
نقــش آواهــا و بــه دیگــر ســخن ،نظــم آهنــگ درونــی حــروف و ترتیــب واژگانــی قصیــدۀ «مــدراس
آیــات» دارای کارکــرد زیبایــی شــناختی و موســیقی اعجــاز آمیــزی اســت کــه کامــا بــا موضــوع و
معانــی مــد نظــر شــاعر هماهنگــی دارد؛ فراوانــی و بســامد نظــم آهنــگ درونــی در ایــن قصیــده
بدیــن شــرح اســت:
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چنانکــه در جــدول شــماره  1مشــاهده میشــود ،حــروف جهــر چــون «الم» و «نــون» و «میــم» و
«راء» نســبت بــه حــروف همــس چــون «تــاء ،حــاء ،یــاء ،هــاء ،کاف» حضور بیشــتری در ســاختمان
واژگان دارد و پــس از حــرف مــدی «الــف» از بیشــترین بســامد برخــوردار اســت .ایــن حــروف بــا
صفــت جهــری خــود ،در شــدت و تحکیــم پیامهــا جلــوه خــاص دارد.
تکــرار حــروف لیــن «الــف و یــاء» بــا آوای طویــل خــود در ایــن موضــوع برجســتگی خاصــی دارد و
بــر امتــداد و طــول آه کشــیدنهای دعبــل داللــت دارد .صداهــای کشــیده و مــد بــا نفس غـمزده و
رنجــور او مرتبــط اســت کــه از ایــن طریــق میخواهــد از غــم و انــدوه پنهانــی خــود بکاهــد.
جدول و نمودار شماره ()2
بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه
اصوات

تعداد

درصد

مجهوره

۱۸۴۲

61/52

مهموسه

۱۱۵۲

38/47

مجموع

۲۹۹۴

۱۰۰

بسامد فراوانی اصوات مجهوره و مهموسه

بــر اســاس جــدول و نمــودار شــماره  ،2بســامد بــاالی آواهــای مهموســه یــا آهنــگ نهانــی حــروف
از جملــه ویژگیهایــی اســت کــه در ایــن قصیــده بــرای مخاطــب بســیار جلــب توجــه مینمایــد،
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

البتــه شــاید ســؤال شــود ،چگونــه میتــوان بســامد اصــوات مهموســه بیشــتر باشــد ،درحالــی
کــه بــر اســاس جــدول ،بســامد آوای مهجــوره بیشــتر اســت؟ در پاســخ بایــد گفــت کــه بــر اســاس
عقیــدۀ زبانشناســان« ،در متــون معیــار ،نســبت حضــور آواهــای مجهــوره 80درصــد یــا بیشــتر و
نســبت حضــور آواهــای مهموســه 20درصــد یــا کمتــر اســت»(أنیس )30 :1952 ،و «اگــر متنــی
از ایــن مقیــاس ،فراتــر باشــد ،بــه عبــارت دیگــر ایــن مقیــاس در آن رعایــت نشــده باشــد ،دارای
داللــت و معنــای خاصــی است»(طرابلســی .)55 :1981 ،بنابرایــن مقیاســی را کــه بــر اســاس آن
در تحلیــل خــود بهــره جســتیم ،نســبت حضــور آوای «همــس» و «جهــر» در کالم معیــار و میــزان
تجاوزشــان از ایــن مقیــاس اســت؛ زیــرا تجــاوز از زبــان معیــار ،نشــانگر ســبک و ســیاق خــاص و
همچنیــن دارای فراهنجــاری و انحــراف از زبــان معیــار اســت .کاربرد زیــاد آواهای مهمــوس مرتبط
بــا ســاختار قصیــده و بیانگــر حالــت درونــی و احساســی دعبــل اســت؛ بــه عبــارت دیگــر ،دعبــل
موســیقی شــعر خــود را بــا تصاویــر شــعری و آوای درونـیاش متناســب ســاخته اســت؛ زیــرا او برای
بیــان ناراحتیهــا ،غــم و انــدو ه خویــش از آواهــای مهمــوس بهــره برده اســت ،عــدم لــرزش تارهای
صوتــی در حــروف مهمــوس باعــث میشــود کــه ایــن حــروف بــدون هیچگونــه صفیــری ،بــه
صــورت نرمتــر و نجــوا گونــه ادا شــود.
جدول و نمودار شماره ()3
بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت
اصوات

تعداد

درصد

شدت

۱۰۹۰

58/82

رخوت

۷۶۳

41/17

مجموع

۱۸۵۳

۱۰۰

نمودار بسامد فراوانی اصوات شدت و رخوت

دعبــل در بــه کار بــردن صداهــای شـ ّـدت و انفجــاری در ســرودن ایــن قصیــده اهتمــام ورزیــده،
زیــرا ایــن اصــوات مناســب ســرودن موضوعاتــی چــون رثــا و مــدح اســت؛ شــاعر بــا بهکارگیــری این
حــروف ،حــزن و انــدوه و رنــج محبــوس در ســینه خــود را بیــرون میریــزد ،کاربــرد حــرف «تــاء» کــه
از حــروف شــدت اســت و حــرف روی قصیــده نیــز بــه شــمار مـیرود ،بــا بســامد  294مرتبــه خــود
دلیلــی بر ایــن ادعاســت.
سال دهم ،شماره  ،37بهـار  1401فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی
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 .2-3-3تکرار
زبــان بــرای نشــاندادن و عینیــت بخشــیدن بــه عواطــف شــدید ،شــگردها و ویژگیهــای خــاص
خــود را دارد از جملــه ایــن شــگردها ،تکــرار اســت(وحیدیان کامیــار .)21 :1374 ،تکــرار میتوانــد
ُبعــدی روانشناســانه نیــز داشــته باشــد و از نفــس و باطــن شــخص حکایــت کنــد .تکــرار باعــث
ایجــاد نوعــی تــوازن و هماهنگــی در کالم میشــود و کــه بهطــور ذاتــی و البتــه پنهــان در عبــارت
موجــود اســت( .مالئکــه.)277 :2000 ،
اســلوب تکــرار ،یکــی از ویژگیهــای سبکشناســی برجســته در قصیــدۀ «تائیــه» اســت.
دعبــل در قصیــدۀ خــود از اســلوب تکــرار و موســیقی زیبــا و دلنشــین آن بهمنظــور اهمیــت
معنــا و بهقصــد تأکیــد و ایجــاد وحــدت بیــن مطالــب بهــره گرفتــه اســت؛ عــاوه بــر آن،
نقــش اساســی و مهــم پدیــدۀ تکــرار در آفرینــش زیبایــی و موســیقی شــگفتآور قصیــده
غیرقابلانــکار اســت .در ادامــه بــه بررســی انــواع تکــرار و نمونههایــی از آن در قصیــده
«تائیــه» میپردازیــم.
ـ تکرار حروف
تکــرار حــرف بــدان معناســت کــه یــک حــرف در چندیــن واژه تکــرار شــود ،خــواه در ابتدا ،وســط
یــا پایــان آنکــه باعــث ارتبــاط بیشــتر بیــن لفــظ و معنــا میگــردد و بیشــک انســجام برخــی از
حــروف و تکــرار آن در داخــل متــن ادبــی باعــث جلــبتوجــه بیشــتر خواننــده میشــود(علی
ســید )14 :1987،میتــوان گفــت تکــرار حــروف و اصــوات دارای دو مزیــت اســت؛ یکــی خاصیت
ســمعی و شــنوایی کــه بــه ویژگــی صوتــی حــروف بــاز میگــردد و دیگــری خاصــت فکــری آنکــه
بــه معنــا و تصویــر ناشــی از صفــات صوتــی حــروف مربــوط اســت .دعبــل بــا بهرهگیــری از تکــرار
حــروف و اصــوات بــرای بــه تصویــر کشــیدن معانــی بهــره میگیــرد .در نتیجــه معنــا و عاطفــه و
احساســات نیــز تقویــت میشــود و قــدرت تأثیــر گــذاری بیشــتری خواهــد داشــت .در ادامــه بــه
نمونههایــی از تکــرار حــروف اشــاره میشــود.

فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

ـ حرف «میم»
َ َ َ َّ
ــلـدوا ُ
الموصی إلیه َز َ
مامها
ولوق

129

مــن َ
مون َ
َل ُز ّمـَـت بم َْـأ َ
ثـــرات
الــع
ِ
ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)40 :
حــرف «میــم» از حــروف جهــوری اســت و ایــن حــرف از نظــر دانشــمندان علــم آواشناســی
معاصــر «از حــروف شــفوی است»(بشــر)۸۹ :۱۹۷۱ ،؛ زیــرا «دو لــب بــه هنــگام تلفــظ ایــن حروف
بــر رویهــم بســته میشــود»(ابن منظــور ،1971،ج )236 :24در تولیــد حــرف «میــم» ابتــدا هــوا
از حنجــره میگــذرد و تارهــای صوتــی را مرتعــش میکنــد ،هنگامیکــه هــوا از مجــرای خــود
بــه دهــان رســید ،نــرم کام پاییــن میآیــد و مجــرای دهــان را میبنــدد ،هــوا وارد فضــای بینــی
ً
میشــود و در موقــع خــروج هــوا از فضــای بینــی لبهــا کامــا بســت ه اســت(انیس)۴۴ :1973 ،
و ایــن حــرف متضمــن معنــای غــم و انــدوه اســت (مفتــاح.)۶۲ :۱۹۸۲ ،
در ایــن بیــت ،تکــرار  8مرتبــه حــرف «میــم» و نحــوۀ چینــش آن ،نوعــی موســیقی را ایجــاد کــرده
کــه گوشهــا بــدان تمایــل مییابــد .بــا نگــرش در ماهیــت کیفــی تلفــظ حــرف «میــم» کــه بــر
اثــر فشــردن کامــل لبهــا رویهــم و ســپس بــاز کــردن آنهــا حاصــل میشــود ،خــود نوعــی
اســتحکام ،فشــردگی و قــدرت را القــا میکنــد کــه ایــن اســتحکام و فشــردگی در واژه ّ
«لزمــت»

بهآســانی قابلتشــخیص اســت و ّ
مؤیــد ایــن مطلــب اســت کــه در صــورت التــزام و همراهــی مــردم
بــا وصـ ّ
ـی پیامبــر و امــام علــی  gاز ایــن قــدرت و اســتحکام برخــوردار میشــدند .در اینجــا فعــل
ُ
ُ
«لز َّمــت» بــه معنــای «شـ َّـدت» نیــز متضمــن معنــای التــزام و پایبنــدی اســت و بــرای تأکیــد بیشــتر
ّ
مفهــوم همراهــی و بیعــت بــا حضــرت علــی  ،gبــا حــرف الم مؤکــد نیــز شــده اســت؛ افــزون بــر
َ
آنِ ،دعبــل بــا حــرف «لــو» بیــت را آغــاز کــرده که متضمــن معنای تمنــا و آرزوســت ،یعنــی ایکاش
مــردم بــه آن حضــرت پشــت نکــرده و بیعــت شــکنی نمیکردنــد و زمامــداری ایشــان را بــا نااهــان
معاوضــه نمیکردنــد تــا از گزنــد دشــمنان و معانــدان و بداندیشــان در امــان میماندنــد ولــی
افســوس ایــن آرزوی محالــی اســت کــه شــاعر بــا یــادآوری آن مخاطــب را بــه فضــای حزنانگیــز و
ماالمــال از غــم و انــدوه و حســرت ،منتقــل میکنــد.
 .1اگر امور خالفت را به فردی وامینهادند که مورد سفارش پیامبر بود هرآینه امورشان قوام مییافت و ایمن از لغزشها بود.
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ـ حرف مد «الف»
َّ
جاو َ
َت َ
فرات
ب
بن
األرنان و الز ِ
ِ
ِ

َ ُ ُ ُ َ
َّ َ
النطقاتِ1
جم اللفظ و
وائح ع
ن ِ
(دعبل خزاعی1417ق )40 :

در ایــن بیــت ،شــاعر  ۵بــار حــرف مــد «الــف» را تکــرار کــرده اســت .یکــی از مدلولهــای اصــوات
مـ ّـد ،ایجــاد فرصتــی بــرای بیــان شــدت انــدوه و فریــاد اســت .دعبــل در ایــن بیــت بــا تکــرار حــرف
مــد «الــف» درصــدد رهــا ســاختن ناراحتــی و حــزن درونــی خویــش اســت تــا از ایــن طریــق
غصههــای خــود را کــه گلوگیــر شــده اســت ،بیــان کنــد.
ـ حرف «راء»
ُ ًَ
َ َ ََ ُ َ َ َ
مرة
االفق ح
ة
رزایا ارتنا خضر
ِ

َ َ َّ ُ
ً َ َ ُ ِّ
فرات
وردت اجاجا طعم کل ِ

2

(همان)41 :
در ایــن بیــت حــرف «راء»  ۶بــار و حــرف «جیــم» نیــز هــر کــدام  2بــار تکــرار شــد ه اســت.
همانگونــه کــه پیــش از ایــن بیــان شــد ایــن اصــوات ،جــزو اصــوات مجهــوره هســتند(أنیس،
6۵ :۱۹۷۳ـ )7۵طنیــن ایــن اصــوات و تعــدد در تکــرار آنهــا و همچنیــن همنشــینی آنهــا،
ل بیــت  bوارد شــده و
نشــاندهندۀ تأکیــد و اصــرار بــه یــادآوری مصیبتهایــی اســت کــه بــر اهـ 
ایــن مصیبتهــا بهقــدری عظیــم و ســخت اســت کــه رنــگ افــق را بــه ســرخی مبــدل میســازد و
طعــم گــوارای هــر رودی را بــه تلخــی.
داللــت آوایــی کــه از اصــوات مجهــور ایــن بیــت برمیآیــد ،بــا مفهــوم و معنــای آن تناســب دارد.
تکــرار صــوت «راء» بیانگــر حادثـهای مکــرر اســت؛ چراکــه خاصیــت صوتــی حــرف «راء» بــر تکــرار
یــک پدیــده داللــت دارد و در حالــت تلفــظ آن ،کنارههــای زبــان بــه لثــه بهطــور متوالــی و ســریع
برخــورد میکنــد و بــا تولیــد صدایــی خــاص ،حرکــت پیدرپــی و ســریع واقعــه لرزیــدن را بهخوبــی
 .1نوحهگران گنگ و گویا با نالهها و آههاى سوزان خود به گفتگو با یکدیگر پرداختند.
 .2مصیبتهایی که سبزی شفق را گلگون نمود و هر آب گوارایی را تلخ و ناگوار ساخت.
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مجســم میکند(بیاتــی)۱۵ :2007،؛ بنابرایــن تکــرار ایــن حــرف کــه بــر تحــرک و تکــرار داللــت
دارد ،ایــن پیــام را میرســاند کــه مصیبتهــای وارد شــده از ســوی حکومتهــای بنیامیــه و
بنیعبــاس پیوســته تــداوم داشــته اســت.
ـ حرف «دال»
ُ َ َ
ٌ ٌ
بات
و بدر واحد شامخ الهض ِ

َ
َ
الغ ُ
شهیده
دیر
فان جحدوا کان

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)41 :
در ایــن بیــت واج «د» کــه از «حــروف انفجــاری» اســت و بــر صالبــت و شــدت داللــت دارد؛ گویــی
از صخــرهای ســخت برمیآید(عبــاس ۵ )۶۶ :۱۹۹۸ ،مرتبــه تکــرار شــده و فضــای موســیقایی
مناســبی فراهــم آورده اســت کــه بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر تحــدی و اســتدالل و بــه
مبارزهطلبــی دارد ،تناســب کاملــی برقــرار کــرده اســت.
ـ حروف «طاء» و «تاء»
الحسین ّ
َ
مجدال
لت
افاطم! لو ِخ ِ

اذن للطمت َّ
الخدُ ،
فاطم ،عنده
ِ

ً ّ
فرات
وقد مات عطشانا بشط ٍ
َ
ََ
َ َ
2
نات
واجریت دمع العین فی الوج ِ
(دعبل خزاعی1417 ،ق)41 :

در ایــن دو بیــت ،حــرف «طــاء»  ۵بــار و حــرف «تــاء»  ۶بــار تکــرار شــده اســت .ایــن حــروف از
اصــوات مهمــوس و شــدت اســت و بهخوبــی بــا فضــای معنــوی بیــت کــه داللــت بــر حــزن و انــدوه
میکنــد ،تناســب دارد .شــاعر در چینــش حــروف ابیــات قصیــده بهگونـهای عمــل کــرده کــه اگــر
معانــی بــه موســیقی قــوی نیازمنــد باشــد ،از حــروف بــا طنیــن بــاال بهــره بــرده و معانــی را تقویــت
میکنــد و اگــر چنانچــه نیازمنــد آرامــش و نرمــی باشــد ،الفاظــی را بــه کار گرفتــه کــه دارای ویژگــی
 .1اگر حق مسلم او را انکار کنند ،غدیر خم گواه آن است و بدر ،احد با کوههای فرازمند خود شاهد بر اوست.
 .2ای فاطمــه اگــر میدیــدی کــه حســینت چگونــه بــر خــاک افتــاده و بــا لبتشــنه بــر کنــار فــرات جــان داده اســت .هــر آینــه بهصــورت
خــود مینواختــی و ســیالب اشــک بــر گونههایــت روان میســاختی.
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س اســت و ریتمــی آرام ایجــاد میکنــد.
همـ 
شــاعر در ایــن بیــت بــا صــدای آرام ،از درد و اندوهــی کــه فضــای قلبــش را آکنــده ســاخته ،تعبیــر
میکنــد و بــا دلــی شکســته و صدایــی گرفتــه حضــرت فاطمــه hرا صــدا میزنــد و بــرای حســین
شــهیدش نوحهســرایی میکنــد و او را بــه شــیون و نالــه فرامیخوانــد ،لــذا درد و انــدوه پنهانــی و
بغــض فروخــوردۀ خــود را بــا ایــن اصــوات کــه دارای ویژگــی شــدت اســت ،ادا میکنــد.
ـ حرف «فاء»
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ ُ
ت ُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

1

(همان)42:
حــرف «فــاء» بــر ضعــف و سســتی داللــت دارد(عبــاس )۱۳2 :۱۹۹۸ ،و از حــروف نافثه به شــمار
میآیــد؛ بدیــن معنــا که هنــگام تلفــظ ایــن واج ،آوا منتشــر و پراکنده میشــود(ابن جنــی:1990 ،
 .)۲۵۹تکــرار ایــن حــرف مهمــوس و همنشــینی آن بــا حــرف «تــاء» کــه شــش مرتبــه تکرار شــده و
از اصــوات شــدید مهمــوس اســت ،بــا فضــای عاطفی بیــت و مفهــوم آن تناســب دارد .تکــرار حرف
فــاء و حــرف «تــاء» کــه در ایجــاد آن تارهــای صوتــی حرکــت نمیکنــد و نمیلــرزد بلکــه هــوا،
مجــرای حلــق و دهــان را میگیــرد و حبــس میشــود تــا اینکــه بــا برخــورد زبــان بــا دندانهــای
پیــش باالیــی خــارج میشــود و ناگهــان جــدا میشــود و صــدای انفجــاری شــنیده میشــود ،از
حــزن و انــدوه شــاعر بــرای شــهدای لبتشــنه کربــا حکایــت دارد.
ـ تکرار واژه
واژه یکــی از عناصــری اســت کــه سبکشناســان بــر آن تأکیــد بســیاری میکننــد؛ از نظــر آنــان
واژه ،عنصــری بنیادیــن و اساســی در شــعر یــا نثر اســت و توالــی آهنگین و معنــادار واژهها ،شــعر یا
نثــر ادبــی را پدیــد مـیآورد .تکــرار لفــظ در اثنــای متن ادبــی ،از چند جهــت اهمیت دارد .نخســت
 .1آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند .ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
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ارزش موســیقایی آن اســت؛ یعنــی بــا تکــرار لفــظ ،ریتــم و آهنگــی در متــن حاصــل میشــود کــه
لــذت شــنیداری آن را دوچنــدان میکنــد ،دوم؛ ارزش فنــی آن اســت؛ «زیــرا تکــرار لفــظ در مقاطع
مختلــف متــن ،انســجامی بــه آن میدهــد کــه بنــای آن را محکمتــر میســازد»(الخوالده:2006،
 )94-93و ســوم؛ ارزش معنایــی و ایدئولوژیــک آن اســت؛ زیــرا «شــاعر یا نویســنده با تکــرار ،اصرار
بــر اندیشـهای میکنــد کــه بــه آن توجــه خاصــی دارد» (ابــن ادریــس.)28 :1997،
اســلوب تکــرار واژه ،یکــی دیکــر از پدیدههــای سبکشناســی برجســته در قصیــدۀ «تائیــه»
اســت .دعبــل بــا اســتفاده از ایــن شــیوه در قصیــدۀ خــود ،ضمــن تأکیــد بــر اندیشــهها و
باورهــا ،واژگان را بهگون ـهای تکــرار میکنــد کــه عــاوه بــر بــاال بــردن ســطح موســیقایی کالم و
خوشآهنــگ کــردن آن ،بــر اثربخشــی ســخن خــود نیــز میافزایــد .بــه نمونههایــی از تکــرار واژه
در ایــن قصیــده توجــه کنیــد:
ـ واژۀ «دیار»
جعفر
علی والحسین و
ٍ
دیار ٍ
ٌ
دیار لعبدالله و الفضل صنوه
دیار عفاها ُ
ٌ
جور کل منابذ

ََ
َ
ّ
َ
نات
و حمزة و السج ِاد ذی الثف ِ
ََ
وات
ِنجی
رسولالله فی الخل ِ
ِ
ُ
َ َ
1
وات
و لم تعف لالیام و السن ِ
(دعبل خزاعی1417 ،ق)41-40 :

موســیقی بـ ه کار رفتــه در بافــت اشــعار ،بخشــی از آن بافــت را تشــکیل میدهــد و حامــل معنــا و
ً
مفهــوم ویــژهای اســت کــه بــا تکـرار کلمــات ،موســیقی بینظیــری ایجــاد میشــود کــه معنــا را کامال
بینظیــر میگردانــد .در ایــن ابیــات ،واژۀ «دیــار» تک ـرار شــده اســت و ایــن تک ـرار بیانگــر آن اســت
کــه ایــن ســرزمین از ِآن اهلبیــت  bبــوده کــه خالــی و متــروک مانــده و گــذر روزهــا و ســالها

کهنهشــان نکــرده اســت؛ بلکــه از ظلــم و جــور ســتمگران بــه ایــن وضعیــت درآمــدهاســت.
 .1خانههای علی ،حسین ،جعفر بن ابیطالب ،حمزه سید الشهدا و امام زینالعابدین که پینهها بر جبین داشت.
خانههای عبداهلل بن عباس و برادرش فضل ،خانههای علی که همراز رسول خدا بود.
خانههایی که دست تطاول دشمنان محو و نابودش ساخت و نه گذشت ایام و روزگار.
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ـ واژۀ «قبر»
ٌ
بطیبة
بکوفان ،واخری
قبور
ٍ
ٍ
ُّ
و ٌ
قبر بارض الجوزجان محله
َ
َ
َو ٌ
کیه
قبر
ٍ
فس ز ٍ
ببغداد ِلن ٍ

ٍّ َ
واخری بفخ نالها صلواتی
ُُ
ٌ
بات
و قبر بباخمری ،لدی الغر ِ
ُ
الر ُ
1
َت َض َم ّنها ّ
حمن ِفی الغرفات
(همان)42:

ابیــات فــوق بــا واژۀ «قبــور» بــه صیغــۀ جمــع کثــرت آغــاز شــده و در ابیــات پیاپــی ،یــا خــود لفــظ
بهصــورت مفــرد «قبــر» تکــرار شــده اســت یــا ضمیــری کــه بــه آن برمیگــردد .در ابتــدا «قبــور»
بــه کوفــه کــه ســنگرگاه تشــیع و محــل شــهادت امــام علــی gو امــام حســین  gو خانــواده
و یــاران ایشــان اســت ،اضافــه شــده و ســپس واژۀ قبــر را بــه مدینــه منــور «طیبــه» اضافــه کــرده
کــه قبــور مقدســی چــون امــام حســن  ،gامــام ســجاد ،gامــام محمدباقــر  gو امــام جعفــر
صــادق gدر آن قــرار دارد؛ در ادامــه بــا تکــرار واژۀ قبــر و اضافــه آن بــه «فــخ» کــه نــام وادی در مکه
اســت ،قبــور امامــزدگان در آنجــا واقــعشــده اســت و ســپس قبــر واقــع در منطقــه «جوزجــان» کــه
قبــر یحیــی بــن یزیــد در آنجاســت و همچنیــن قبــری کــه در «باخمــر» کــه ابراهیــم بن عبداللــه در
آن واقــع اســت و در پایــان واژۀ قبــر را بــه بغــداد اضافــه میکنــد کــه قبــر امــام موســی کاظــمg
و امــام محمــد جــواد gدر آن مــکان اســت .بــا اندکــی درنــگ ،مشــخص میشــود کــه دعبــل بــا
تکــرار واژۀ قبــر اوال در پــی اســتخراج مفهــوم و داللتهــای تاریحــی و مذهبــی اســت کــه یــک بــه
ً
یــک چــون خاطــرات زنــدهای پیــش چشــم خواننــده بــه تصویــر میکشــد و ثانیــا بــه تبییــن پیــام
حزنانگیــز و اندوهنــاک میپــردازد و قلــب هــر شــیعۀ دلســوختهای را بــه درد م ـیآورد.
ـ منازل
ُ َ
نزل بینها
منازل وحیالله ی ِ

ُّ َ
رات
علی
احمد المذکور فی السو ِ
ِ

 .1قبرهایی در کوفه و مدینه است و قبرهایی در ناحیه فخ باشد که درود من بر جملۀ ایشان باد.
و مویه کن بر قبری دیگری که در سرزمین جوزجان و قبری در باخمر است.
قبری در بغداد از صاحب نفس زکیه است خدای رحمان جان پاکش را با غرفههای بهشتی احاطه کند.
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ُ
لصالة و ّ
منازل کانت ل ّ
للتقی
ِ ِ

َ ُ
ُّ
نازل ِجبریل األمین َی ِحلها
م ِ

َمناز ُل َ
حی الله و َمعدن ِعلمه
و
ِ
ِ

ُ
منازل قوم یهتدی بهداهم
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ّ
ّ
َ َ
نات
و ِللصوم و التطهیر و الحس ِ
َ َّ َ
َّ
َ
وات
سلیم و الصل ِ
ِمن الله بالت ِ
َ َ
َ َ
رقات
واضح الط ِ
سبیل رشاد ِ
ّ ََ
1
رات
فتؤمن منهم زلة العث ِ
(همان)41-40:

(اینهــا آثــار خانههــای متــروک کســانی اســت کــه مــردم بــا نــور هدایتشــان راه مییافتنــد و
لغــزش و کــژی از آنــان دور بــود).
در ایــن ابیــات ،آنچــه توجــه خواننــده و شــنونده را بــه خــود جالــب میکنــد ،تکــرار  5مرتبــه واژۀ
«منــازل» اســت؛ ایــن تکــرار ،ضمــن کمــک بــه ســاختار اثــر و محوریــت مفهــوم رثــا و مــدح ،فضای
موســیقایی زیبایــی بــرای القــای هــر چــه بهتــر مفهــوم مــد نظــر شــاعر ،مهیــا ســاخته و بــا فضــای
کلــی متــن و حالــت احساســی موجــود در قصیــده هماهنــگ اســت.
دعبــل بــرای تســکین درد فــراق و جدایــی از دوســتان متوســل بــه تکــرار میشــود تــا هــم
احساســات درونــی خــود را بیــان کنــد و هــم خواننــدگان و شــنوندگان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد و با
صادقانهتریــن احســاس ،حســرت و ســوز و گــداز ناشــی از فقــدان محبوبــان را بــه تصویــر کشــد،
عــاوه بــر داللــت آوایــی و ارزش موســیقایی ایــن تکــرار ،اختــاف صوتــی برآمــده از تکــرار ایــن واژه
بــا الفــاظ همجــوار خــود کــه تکــرار نشــدهاند ،باعــث برجســتگی بیشــتر ایــن واژه و توجــه بیشــتر
بــه آن میشــود.
ـ آل رسولالله
و ُآل رسولالله َت َ
دمی ُن ُ
حور ُهم

ُ
زیاد آمنوا َّ
السر َبات
و آل ٍ

 .1این خانههای ویران و متروک جایگاه نزول وحی الهی بر احمد ،موعود کتب آسمانی بود.
خانههایی که در آن نماز ،تقوا ،روزه ،پاکی و خوبیها بود.
خانههایی که مهبط جبرئیل امین بود؛ آن پیامآور وحی الهی که از جانب خدا با سالم و برکتها بر پیامبر نازل میشد.
آن خانهها محل نزول وحی خدا ،گنجینۀ علم او و راه روشن هدایت بود.
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ُ
ُ
ُ
حریمهم
و آل رسولالله تسبی
ِ
ُ
ُ ٌ
حف ُج ُ
سومهم
الله ن
و آل
رسول ِ
ِ

و ُآل َ َ ً َ َ
الت
ٍ
زیاد ربة الحج ِ
ُ
َّ ُ َ َ
1
رات
و آل ٍ
زیاد غلظ القص ِ
(همان)45-44 :

تکــرار پیاپــی عبــارت «آل رســولالله» عــاوه بــر ایجــاد نوعــی موســیقی درونــی و تــوازن در کالم
ب توجــه مخاطــب نیــز شــده و بــا فضــای کلــی متــن و عاطفه و احســاس شــاعر
دعبــل ،باعــث جلـ 
کــه محبــت و تعلــق خاطــر بــه ایــن خانــدان اســت ،هماهنــگ اســت .در مقابــل بــا تکــرار متقابــل
واژۀ «آل زیــاد» ،برجســتگی و امتیــاز آل رســول  nبــر آل زیــاد نمایانتــر میگــردد و تنفــر و انزجار
مخاطــب نســبت بــه قاتــان و حرمــت شــکنان را بــر میانگیــزد.
ـ ُهم
ِّ
ُهم َمنعوا اآلباء عن اخذ حقهم

األبناء َر َه َن َ
َ
شتات
َو هم ترکوا

و هم عدلوها عن ّ
وصی محمد

ََ
ُ
َ
رات
فبیعتهم جاءت علی الغد ِ
َ ُ َ َ ُ ِّ
2
ُ ُ
هات
و محکمه بالز ِور و الشب ِ

َ َ
ُ ُ ََ ُ َ َ
تاب و فرض ُه
هم نقضوا عهد ِ
الک ِ

		

(همان)43 :

دعبــل بــا تکــرار واژۀ ُ
«هــم» اشــاره بــه ســوزوگداز و حــزن و انــدوه عمیــق خــود بــرای اهلبیــت
 gمیپــردازد .تکــرار ایــن واژه بهعنــوان ابــزاری هنــری ،دلتنگــی شــاعر را ،بــه گــوش مخاطــب
گوشــزد میکنــد و عــاوه بــر داللــت معنــوی ،موســیقی دلنشــین و گوشنــوازی را در واحدهــای
صوتــی ایجــاد میکنــد کــه باعــث زیباتــر شــدن ابیــات میشــود.
 .1اهلبیت پیامبر  nخون از گلویشان میریزد و آل زیاد در خانههای مجلل آرام گرفتهاند.
خاندان پیامبر نوامیسشان به اسارت و غربت میرود و خاندان زیاد در کاشانههای خود ایمن هستند.
اهلبیت رسول با بدنهای الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردنی ستبر.
 .2آنان پدران را از حقوق مسلّم خویش بازداشتند و فرزندانشان را آواره و سرگردان ساختند.
محمد) گرفتند و با تکیه بر خدعه و نیرنگ از مردم بیعت گرفتند.
و آنان بودند که زمام امور خالفت را از کف هدایتگ ِر علی (وصی ّ
اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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 .3-3-3رد العجز علی الصدر
یکــی از انــواع تکــرار واژه ،صنعــت «رد العجــز علــی الصــدر» اســت« .رد العجــز علــی الصــدر» یــا
ً
ً
«تصدیــر» کالمــی اســت کــه میــان صــدر و عجــز آن رابطــه غالبــا لفظــی و احیانــا معنــوی برقــرار
اســت(ابن أبــی اإلصبــع المصــری )۱۳۸ :۱۳۳۶ ،کــه جملــه را بهســوی انســجام و نیــز هماهنگی
در موســیقی ســوق میدهــد ،یعنــی دو لفــظ متجانــس (از هــر نوع جناســی) در بیــت بدینصورت
بیاینــد کــه یکــی در آخــر بیــت باشــد و دیگــری در صــدر ،وســط یــا آخــر مصــراع اول یــا اول مصــراع
دوم بیاید(تفتازانــی )446 :1385 ،هنگامیکــه شــاعر از ایــن ابــزار بالغــی اســتفاده میکنــد،
میخواهــد بــر یــک معنــی معیــن تأکیــدکنــد یــا مخاطــب را از اهمیــت آن معنــی آگاه ســازد .بــا
ایــن نــوع تکــرار کلمــه در ابتــدا و انتهــا ،معنــی در ذهــن مخاطــب بهخوبــی قــدرت حــدس زدن
و پیشبینــی کــردن پیــدا میکنــد کــه بهواســطۀ آن موســیقی داخلــی بــه ســطح درجــۀ عالــی
میرســد(القزوینی۱۴۲۵ ،ق )۳۳۰ :دعبــل از ایــن آرایــه بهــره میجویــد بهگونـهای کــه در صــدر
برخــی عبــارت کلماتــی بــه کار میگیــرد و بــا تکــرار آن در اجــزای عبــارت ،نوعــی ارتباط و انســجام
برقــرار میکنــد تــا عــاوه بــر تأکیــد معنــا ،موســیقی دلنشــینی را بــه کالم بیفزایــد .نمونههایــی از
آن را در قصیــدۀ «تائیــه» بررســی میکنیــم.
العرصات الخالیات من َ
َعلی َ
المها
ِ ِ
ِ

َ ُ َ
العرصات
الم ش ٍّج َص ٍّب علی
س
ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)38 :
مالحظــه میشــود کــه تکــرار هــر یــک از واژگان متجانــس در ابتــدا و انتهــای بیــت ،هــم معنــای
مــد نظــر را تقویــت و تأکیــد میکنــد و هــم لفــظ را برجســته و متمایــز میســازد؛ بــرای مثــال
تکــرار «علــی العرصــات» در ابتــدای مصــرع اول و در انتهــای مصــرع دوم تأکیــد شــاعر بــر مفهــوم
عرصههــای خالــی و دیــار بهجــا مانــده و فقــدان محبوبــان را نشــان میدهــد.
ٌ َ ُ
ُ
تراث بال ُقربی و ُم ٌ
َ ُ
2
داة
لک َبال ُهدی
وحکم بال ش َوریِ ،بغ ِیر ه ِ
ِ
(همان)39 :
 .1سالم این عاشق محزون بر آن عرصههای خالی از ماهرویان باد ،سالم مردی اندوهگین و عاشق.
محمــد ثابــت نمیشــد ،پــس بنــی هاشــم در خویشــی و نســبت بــا
 .2اگــر اســتحقاق مقــام خالفــت جــز بــه دلیــل خویشــاوندی و قرابــت ّ
پیامبــر از دیگــران پیشتــر و بــه خالفــت شایســتهترند.
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در ایــن بیــت همانطــور کــه مشــاهده میشــود واژۀ «هــدی» و «هــداه» در پایــان دو مصــراع
دارای آرایــه جنــاس و نشــانۀ تأکیــد بــر هدایــت مــردم توســط اهلبیــت  bاســت؛ چراکــه کشــتی
نجــات بــدون هدایــت ایشــان بــه ســر منــزل مقصــود نمیرســد.
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ
ُُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

1

(همان)42:
در ایــن بیــت ،دعبــل بــا تکــرار کلمــات «توفــوا ،توفیــت ،وفاتــی» کــه همگــی از ریشــۀ «وفــی»
مشــتق شــده ،آهنــگ و موســیقی درونــی بــر اثــر آرایــۀ «رد العجــز الی الصــدر» ایجــاد کرده اســت؛
بــه ایــن ترتیــب کــه شــاعر کلمــه «توفــوا» را در مصــرع اول یعنــی «صــدر» آورده و یکــی از مشــتقات
آن را در آغــاز و دیگــری را در پایــان مصــرع دوم «عجــز» تکــرار کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن
عوامــل زیباییشناســی ایــن فــن ،ایجــاد وحــدت در شــعر اســت و از آنجــا کــه ایــن قصیــده ،از
ابتــدا تــا انتهــا حــول محــور «رثــا» میچرخــد ،بنابرایــن بــه وحــدت هرچــه بیشــتر ایــن قصیــده
کمــک کــرده اســت.
ً
َ َّ ُ
َّ
خیر تهم ُرشدا ِلمریِ ،فان ُهم
ت

ُ
علی کل حال خیرة الخیرات
ٍ

2

(همان)43:
شــایان ذکــر اســت آوردن چنــد واژۀ متجانــس «تخیرتهــم ،خیــره ،الخیــرات» در این بیــت ،افزون
بــر ایــن کــه دارای جنــاس اشــتقاق اســت ،آرایــۀ رد العجــز الــی الصــدر را نیــز دارد کــه بــر زیبایی آن
افــزوده و از لحــاظ موســیقایی ،بــه ایــن بیــت جلــوهای خاص بخشــیده اســت؛ همچنیــن از لحاظ
مفهومــی ،انتخــاب اهــل بیــت bبــرای هدایــت و رهبــری مــردم را مــورد تاکیــد قــرار میدهــد.
 .4-3-3جناس
جنــاس ،بــه شــباهت داشــتن دو واژه در گفتــار گفتــه میشــود کــه در معنــا بــا یکدیگــر اختــاف
 .1آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند .ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
 .2آنان را برای هدایت خویش برگزیدهام ،چراکه در هر حال بهترین برگزیدگاناند.
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دارنــد و آن یــا تــام اســت کــه دو کلمــه در تعــداد ،نــوع ،شــکل و ترتیــب حــروف بــا هــم متفــق
هســتند؛ و یــا ایــن کــه غیــر تــام هســتند .زمانــی کــه آن دو کلمــه در یکــی از مــوارد چهارگانــه با هم
اختــاف داشــته باشــند( .القزوینــی .)323 :1425 ،جنــاس از یکســو ،باعــث توافــق ،انســجام
و هارمونــی کالم میشــود و از ســوی دیگــر ،بــه خاطــر همگونــی کلمــات متجانــس ،باعــث ایجــاد
موســیقیای میشــود کــه گــوش از شــنیدن آن لــذت میبرد(الجنــدی .)29 :1954 ،تأثیــر
جنــاس در موســیقی شــعر بــر هیــچکــس مخفــی نیســت؛ زیــرا نقــش مثبتــی را در آهنگیــن کردن
آواهــای شــعری و رســاندن آن بــه ســطوح بــاالی هنــری ایفــا میکنــد .از عوامــل مهــم سبکســاز
شــعر دعبــل خزاعــی ،کاربــرد بســیار زیــاد وی از جنــاس اشــتقاقی اســت؛ شــاعر بــا اســتفاده از
جنــاس ،نوعــی ســبک موســیقی زیبــا و طنینانــداز ایجــاد میکند کــه هــر شــنوندهای را مجذوب
خــود میســازد .در قصیــدۀ «تائیــه» آنچــه بیــش از پیــش جلوهگــری میکنــد ،بهرهمنــدی شــاعر
از جنــاس اشــتقاق اســت کــه نشــانۀ توانایــی بینظیــر او در شــناخت ابعــاد مختلــف واژه اســت.
ایــن آرایــه ســبب ایجــاد نوعــی هماهنگــی و تناســب میــان کلمــات و عبــارات قصیده شــده اســت.
در ادامــه بــه نمونــه هایــی از آن میپردازیــم.
َ
فکم حسرات َ
هاجها ُبم َح ِّس ٍر
ٍ

وقوفی یوم الجمع من عرفات

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)43 :
دو واژۀ «حســرات ،محســر» کــه دارای جنــاس اشــتقاق هســتند ،بــر آالم و رنجهــا و حســرتهای
شــاعر دربــارۀ آل رســول  gتأکیــد میکنــد.
ُ
قلیلة ُز ّ
زور
بعض
سوی
ار
و
ٍ
ٍ

من الضبع والعقبان و الرخمات

2

(همان)43 :
دو واژۀ «زوار ،زور» از نــوع جنــاس اشــتقاق هســتند؛ شــاعر بــه آوردن جنــاس توســل جســته
تــا از خــال آن توجــه مخاطــب را بــه خانههــای اهلبیــت  gکــه خالــی از زائــر و یاورنــد و جــز
 .1آنگاه که در وادی محسر در اجتماع عرفاتیان ایستادم حسرت و اندوهی عمیق از نهادم برآمد.
 .2زائران ايشان اندكاند به اضافه تعدادی از کفتارها و عقابان و کرکسها
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درنــدگان و پرنــدگان شــکاری زائــری ندارنــد جلــب کنــد و عظمــت مصیبتهــای وارده بــر آنــان را
بیــان نمایــد.

ُ
منازل قوم یهتدی بهداهم

ّ ََ
رات
فتؤمن منهم زلة العث ِ

1

(همان)40:
در دو واژۀ «یهتــدی ،هــدی» جنــاس وجــود دارد و واژۀ دوم ،تأکیــد واژۀ نخســت اســت .دعبــل
راه هدایــت مــردم و در امــان مانــدن از انحــراف و لغــزش را توســل بــه امامــان و رهنمودهــای ایشــان
میدانــد و بــا آوردن واژههــای متجانــس ،بــر ایــن مفهــوم تأکیــد مـیورزد.
ََ َ ُ ّ
َّ
َُ ََ َ
َ
ََ َ
2
َهنات
حنة کشف ُتهم
ک ِال ِم
ولم ت
بدعوی ضل ٍل ِمن ه ٍن و ِ
(همان)39 :
تکــرار واژۀ «هنــات» کــه بهصــورت «هــن» و بــدون فاصلــه هــم موســیقی زیبایــی بــه آن بخشــیده
و هــم معنــا را تأکیــد کــرده اســت.
ً
ُت ُو ّ
بالفرات ،فلیتنی
فوا ِعطاشا
ِ

َ
ُ ُ
ت ُوفیت فیهم قبل حین َوفاتی

3

(همان)42:
ّ
َ ُ
در ایــن بیــت دعبــل بــا آوردن واژههــای متجانــس و تکــرار حــروف ریش ـهای «توفــوا ،توفیــت،
وفاتــی» ،انســجام و درهــم تنیدگــی کالم را بیشــتر کــرده و موســیقی دلنشــینی بــه وجــود آورده
تــا بــه خواننــده یــادآوری کنــد کــه در آموزههــای اســامی شــهادت بــا افتخــار ،آرزوی هــر مؤمنــی
اســت.
فکم تری لألیام ما ّ
جر جورها

علی الناس من نقص طول شتات

4

(همان)39 :
 .1اینها آثار خانههای متروک کسانی است که مردم با نور هدایتشان راه مییافتند و لغزش و کژی از آنان دور بود.
 .2و این آزمایشى بود که پرده از چهره آنان و ادعای دروغین و زشت و ناپسندشان برگرفت.
 .3آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند.ای کاش من نیز در میان ایشان جان میسپردم.
 .4آیا نمیبینی که روزگار با شکستن پیمانها و پراکندن جمعیتها ،سختی و ستم خود را بر مردم طوالنی کرده است.
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جنــاس بیــن دو واژۀ «جـ َّـر» و «جـ ْـور» وجــود دارد کــه اولی بــه معنــای «امتـ َّـد» و واژۀ دوم به معنای
«ظلــم» اســت .در ایــن ابیــات ،شــاعر بــا آوردن جنــاس اشــتقاق در مجــاورت هــم ،اوج هنرنمایــی
در کالم خــود را بــا حفــظ مفاهیــم عمیــق نشــان داده اســت ،آنچنانکــه موســیقی درونـیای در
عبــارت بــه گــوش میرســد کــه بــر جــانو دل مینشــیند و بهخوبــی توانســته مضامیــن شــعری را
بــا چاشــنی موســیقی درآمیــزد و موســیقی حاصــل از جنــاس را ابــزاری مؤثر بــرای جــذب خواننده
بــه شــنیدن شــعر رثــا قــرار دهــد.
 .4-3موسیقی معنوی
همــۀ ارتباطهــای پنهانــی عناصــر یــک بیــت یــا مصــراع و از ســوی دیگــر ،همــۀ عناصــر معنــوی
یــک واحــد هنــری ،اجــزای موســیقی معنــوی آن هستند(شــفیعی کدکنــی )393 :1384 ،و انواع
تناســب ،هماهنگــی ،انســجام ،تعــادل و امثــال آنهــا را در برمیگیــرد؛ یعنــی عوامــل و اســباب
ایجــاد وحــدت و انســجام غیــر صوتــی را شــامل میشــود؛ بدیــن ترتیــب ،تناســب تصویــر و محتوا،
لفــظ و معنــا ،آهنــگ و معنــا ،و آرایههــای بدیــع معنــوی را کــه مولــد و تقویتکننــده تناســب و
هماهنگــی اجــزای شــعرند ،در برمیگیــرد .آرایههایــی چــون مراعاتالنظیــر ،طبــاق ،مقابلــه و...
از ایــن نــوع موســیقی بــه شــمار میرونــد .یکــی از ویژگیهــای برجســته سبکســاز قصیــده،
کاربــرد پربســامد آرایههــای تضــاد ،مقابلــه و مراعــات النظیــر در جــای جــای قصیــده اســت کــه
افــزون بــر ایجــاد تــوازن آوایــی باعــث انســجام و وحــدت فکــری نیــز شــده اســت.
 .1-4-3تضاد یا طباق
تضــاد یکــی از اقســام بدیــع معنــوی اســت کــه منجــر بــه شــکل گیــری نوعــی موســیقی پنهــان
در کالم میشــود و بــه ایــن شــکل اســت کــه کلم ـهای بــه همــراه ضـ ّـد و مخالفــش در کالم بیــان
شــود کــه میتوانــد بیــن دو اســم ،فعــل ،حــرف و یــا بیــن دو کلمــه مختلــف از آنهــا پیــش آیــد
(تبرماســین.)230 :2003 ،
ً
اســتفاده از صنعــت تضــاد در قصیــدۀ «تائیــه» ،نســبتا چشــمگیر و تناســب و زیبایــی متناظــری
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بــه کالم بخشــیده اســت و ســبب تبییــن برخــی حقایــق بــه مخاطــب میشــود .دعبــل بــا آوردن
اضــداد ،بــر موســیقی درونــی ابیــات افــزوده و تــوازن و تناســب ملموســی بیــن جمــات و عبــارات
ایجــاد کــرده کــه ذوق و اشــتیاق را در مخاطــب افــزوده و خســتگی رازدوده اســت .پیــش از اینکــه
نمونههــای از انــواع تضــاد را در قصیــده «تائیــه» بپردازیــم بــه انــواع کلمــات متضــاد بـهکار رفتــه در
آن اشــاره میکنیــم.
جدول شماره ( )4تضاد بین دو اسم
1

الوصال _الغربة 4

_آت
ماض ِ
ٍ

7

النور_الظلمات

10

ّ
حب _بغض

2

الکفر _االسالم 5

ضالل _هدایة

8

اللیل_الغدوة

11

ّ
نحف_ غلظ

3

6

النعمة_النقمة

9

موتی_حیاتی

12

المصفی -القذی

حق_باطل

جدول شماره ( )5تضاد بین دو فعل و اسم
تضاد بین فعل و اسم

تضاد بین دو فعل
1

أروح_ أغدو

1

ُ
تضيء _ الظلمات

2

ّ
ّقرب_ أخر

2

طلع _ غروب

3

الینوا – أضمروا

3

یحبون – وغرات

نمونههایی از تضاد بهکار رفته در قصیدۀ «تائیه»:
ُی َّم ُیز فینا ُک َّل َح َّ
باطل
و
ق
ٍ

َّ
َّ
ُ
مات
و یجزی علی الن ِ
عماء و الن ِق ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)45 :
دعبــل بــا آوردن کلمــات متضــاد «حــق ،باطــل» و «النعمــاء ،النقمــات» تصویــری از زیباییهــا
و زشــتیها پیــش روی خواننــده ترســیم میکنــد و موســیقی دلنشــینی بــه ابیــات میبخشــد.
ل مالحظــه اســت.
همچنیــن تناســب معنــوی بیــن حــق و النعمــاء و باطــل و النقمــات ،قابـ 
 .1در میان ما ،حق و باطل را از یکدیگر جدا میکند و بر نعمتها و نقمتها جزا میدهد.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

ُ ِّ َ َ َّ َ
هط ِه
ِسوی حب ابن ِاء النبی و َر ِ
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َ
ُ
َّ
ََ
الت
غض ب ِنی الزرقاء والعب ِ
وب ِ

1

(همان)39 :
در ایــن بیــت تقابــل معنایــی بیــن واژگان «حــب ،بغــض» و «أبنــاء النبــی ،بنــی الزرقــاء» بســتری
مناســب بــرای انتقــال و تداعــی مفهــوم دوســتی و محبــت آل رســول nو بغــض و کینــه نســبت
بــه دشــمنان آنهــا فراهــم نمــوده اســت .مالحظــه میشــود کــه ایــن تضــاد ،تأثیــر معنایــی و
موســیقایی بیــت را دوچنــدان میکنــد و مخاطــب را بهســوی معنــا ســوق میدهــد؛ زیــرا ایــن
حماســه در حقیقــت تقابــل و رویارویــی قهرمانــان و ضدقهرمانــان را تداعــی میکنــد.
َ
َ َّ َ َ
َ َ َّ َ ُ ُ
َُ َ َ
2
رات
وغد
َقطع قلبی ِاثرهم حس ٍ
الیوم ا ٍ
فلوال الذی ارجوه ِفی ِ
(همان)45 :
در ایــن بیــت تضــاد میــان واژگان «الیــوم» و «غــد» بــر اســتمرار بــدون وقفه و همیشــگی حســرت
دعبــل بــر فقــدان اهلبیــت  bداللــت دارد کــه لحظـهای از آن فــارغ نمیشــود.
َ
َ ّ
ََ
حان ُغ ُ
مس و َ
َو ما َط َل َعت َش ٌ
3
وات
ال
ب
و
ها
روب
بکیهم و ِبالغد ِ
لیل ا ِ
ِ
ِ
(همان)44 :
در ایــن بیــت دو تضــاد وجــود دارد ،اولــی بیــن واژگان «طلعــت» و «غروبهــا» کــه بــر گریه و شــیون
دایمــی و همیشــگی بــر ائمــه  bداللــت دارد و دومــی بیــن واژگان «اللیــل» و «الغــدوات» کــه
بیانگــر آه و حســرت مــدام شــاعر اســت.
َ َ
ُه ُم َن َقضوا َع َ
الکتاب و فرض ُه
هد
ِ

َ
ُ
محک َم ُه ُّ
بالزور و الش ُبهات
و

4

(همان)39 :
بیــن واژگان «محکــم ،الــزور ،الشــبهات» نوعــی تضــاد و یــا طبــاق وجــود دارد و از لحــاظ معنایــی
 .1جز با محبت فرزندان پیامبر و خاندانش و دشمن داشتن بنی مروان و بنی امیه
 .2اگر نبود آنچه امروز و فردایم بدان امیدوارم هر آینه دلم از حسرت و اندوه پاره پاره میگشت.
 .3زمانیکه خورشید طلوع میکند تا آنگاه که غروبش فرا میرسد در شبانگاهان و سپیدهدمان پیوسته میگِریم.
 .4اینان بودند که عهد قرآن و واجباتش را نقض کردند و محکماتش را با دروغ و تشکیک درآمیختند.
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دشــمنان اهلبیــت  bآیــات محکمــات را کــه امامــت را حــق ائمــه میداننــد نقــض کــرده و
بهجــای آن شــبهات باطــل و احادیــث دروغ را جایگزیــن کالم حــق کــرده و حــق ایشــان را غصــب
نمودند.
ُ َ ُ ً َ ُ ُ
نکر
فإن قلت عرفا أنکروه بم ٍ

َّ
َ ّ َ
ُّ َ
هات
وغطوا علی التحقیق بالشب ِ

1

(همان)45 :
در ایــن بیــت ،دوتضــاد بیــن واژگان «عــرف» و«منکــر» ،و«التحقیــق» و«الشــبهات» وجــود دارد
کــه مخالفــان ســخنان معــروف و درســت شــاعر را بــد شــمرده و بــا شــبهه میآمیزنــد .شــایان ذکــر
اســت کــه گاه آوردن بیــش از یــک طبــاق و آمیختــه شــدن آن بــا دیگــر عناصــر موســیقایی بــه شــعر
دعبــل جلــوهای خــاص بخشــیده اســت .صنعــت طبــاق و تضــاد در ســطح وســیعی از گفتمــان
دعبــل ،تناســب و زیبایــی خاصــی بــه کالم وی بخشــیده اســت ،امــا تأثیــر کاربــرد ایــن آرایــه بــه
بعــد زیباییشــناختی کالم او ختــم نمیشــود؛ بلکــه از ســوی دیگــر بــرای تفهیــم برخــی حقایــق
بــه خواننــده و بــرای اســتمرار و دوام از آن ســود جســته اســت کــه شــمول و فراگیــری مفهــوم را
میرســاند .چــه بســا گاهــی اوقــات بــه مقایســه بیــن ویژگیهــای امامــان معصــوم  bو دشــمنان
ایشــان میپــردازد و از ایــن طریــق توجــه مخاطــب را بــه ویژگیهــا و کمــاالت ائمــه  bجلــب
مینمایــد .بهرهگیــری گســترده شــاعر از صنعــت تضــاد ،عــاوه بــر افــزودن موســیقی هنــری،
نشــاندهندۀ موضــع و دیــدگاه او در زندگــی اســت کــه رنجهــا و آالم خــود را در آینــه آن منعکــس
میکنــد.
 .2-4-3مقابله
«مقابلــه» عبــارت اســت از «ذکــر دو یــا چنــد کلمـهی غیــر متضــاد و باهــم و ســپس ،ذکــر کلمات
متضــاد آنهــا ،بــه ترتیبــی کــه اول آمــده اســت»(تفتازانی ،1385 ،ج .)267 :1مقابلــه ابــزاری
اســت کــه بهوســیلۀ آن میتــوان تصاویــر متضــاد را در قالبــی زیبــا و آهنگــی مــوزون بــه تصویــر
 .1هرگاه سخنی نیک گفتم ،بدخواهان با حرفهای ناروا به انکارم برخاستند و حقیقت را با سخنان گزاف و شبههانگیز پوشاندند.
فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401

سبکشناسی آوایی قصیده «تائیه» دعبل خزاعی در مدح امام رضا  gو( ...رضایی و همکاران)

145

کشــید .در ایــن تقابلهــا کــه از تجمیــع دو لفــظ یــا عبــارت بــا دو معنــای متضــاد در کالم حاصــل
میشــود؛ موســیقی برخاســته ،از طریــق شــنیدن قابـلدرک نیســت بلکــه بر فکــر و وجــدان آدمی
تأثیــر میگــذارد و ســپس اثــر آن بــر حــواس ظاهــر میشــود.
ّ
در قصیــدۀ «تائیــه» نیــز اســلوب مقابلــه حضــوری چشــمگیر دارد و دعبل بــدون تکلــف ،این نوع
موســیقی درونــی را ب ـهکار میبــرد .اکنــون بــه نمونههایــی از صنعــت مقابلــه و اینکــه چگونــه در
موســیقی قصیــدۀ «تائیــه» مؤثــر واقــعشــده اســت ،اشــاره میکنیــم.
ُ
ُ ٌ
حف ُج ُ
سومهم
الله ن
و آل
رسول ِ
ِ

ُ
َّ ُ َ َ
رات
وآل ٍ
زیاد غلظ القص ِ

1

(دعبل خزاعی1417 ،ق)45 :
در ایــن بیــت تصویــری اســت از بدنهــای ضعیــف و نحیــف اهلبیــت  bکــه از حــق خــود
محــروم شــده و در نهایــت ســختی و مصیبــت قــرار گرفتهانــد و در مقابــل آن تصویــر خانــدان زیــاد
کــه از رفــاه و خوشگذرانــی زیــاد ،گردنهــای خــود را کلفــت کردهانــد.
لجبریل االمین ،وانتم
ّنج ٌی
ِ

ً
عــکوف عـلی ّ
الـعـزی َمـعا و مـنـاة

2

(همان)40 :
در ایــن بیــت دعبــل بــه ویژگــی حضــرت علــی  gاشــاره میکنــد و در تصویــر مقابــل وثنیهای
مشــرک کــه مــازم بــا بتهــای عـ ّـزی و منــات هســتند را بــه تصویــر میکشــد .بــه عبــارت دیگــر دو
جبهــه کــه در افــکار و دیــدگاه مخالــف یکدیگرنــد؛ یعنــی مکتــب امــام علــی  gکــه علــم و ایمــان
و جانفشــانی اســاس آن اســت و مکتــب مشــرکان را بــه تصویــر میکشــد .شــاعر بــا اســتفاده از
صنعــت تقابــل و در مقابــل هــم قــراردادن ایــن دو جبهــه بــه تنویــر افــکار و ترجیــح مکتــب امــام بــر
مشــرکان میپــردازد.

 .1اهلبیت رسول با بدنهای الغر و نحیف باشند و خاندان زیاد با گردنها ستبر.
 .2هنگامیکه شما توطئهگران سقیفه ،شب و روز و بیوقفه بتهای عزی و منات را میپرستیدید او همراز جبرئیل بود.
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نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــه بررســی و تحلیــل بازتــاب سبکشناســی آوایــی قصیــده مــدارس آیــات دعبــل
خزاعــی بــا رویکــرد سبکشناســی توصیفــی پرداختــه و نتایــج حاصــل از آن بدیــن شــرح اســت:
– بررســی ســطح آوایــی قصیــده در چهــار حــوزه موســیقی بیرونــی ،موســیقی کنــاری (قافیــه)،
موســیقی درونــی (واج آرایــی) ،تکرار(حــروف ،واژگان) و موســیقی معنوی(تضــاد ،مقابلــه ،مراعات
النظیــر) بیانگــر نقــش عمــدهای ســطح آوایــی اســت کــه منجــر بــه پیدایــش ســبک شــاعر
میگــردد.
 از نظــر موســیقی بیرونــی ،دعبــل خزاعــی بــا ســرودن قصیــده در بحر طویــل کــه دارای مقاطعو بندهــای طوالنــی اســت زمین ـهای را ّ
میســر ســاخت تــا عشــق واالیــش بــه اهلبیــت  bو غــم
و انــدوه خــود دربــارۀ علویــان و حســرت بــر فقــدان آنهــا را بــا ایــن بحــر عروضــی بیــان نمایــد.
انتخــاب ایــن بحــر کــه دارای موســیقی آرام ،متیــن و ویژگیهــای امتــداد نفــس و تفصیــل ســخن
اســت ،بــرای موضوعاتــی چــون استبدادســتیزی ،بیــان حــال مظلومــان و رثــا متناســب و نشــانۀ
ذوق ســلیم و توانایــی شــاعر اســت.
 در حــوزۀ موســیقی کنــاری ،شــاعر بــا انتخــاب قافیــه مناســب و حــرف روی «تــاء» کــه دارایویژگــی شــدت و فخامــت و متناســب بــا مضمــون رثاســت ،بغــض و دلتنگــی 30ســالۀ خویــش را
بشــکند و بــا آوردن «الــف مـ ّـدی» پیــش از حــرف روی و امتــداد صــدا در تــاش اســت تــا از غــم و
دلتنگــی خــود بکاهــد و توجــه مخاطــب را بــه حالــت نفســی خــود جلــب نمایــد.
 در حــوزۀ موســیقی درونــی ،نظمــی کــه در انتخــاب دقیــق کلمــات ،حــروف و نحــوۀ چینــشآنهــا بـهکار رفتــه و کاربــرد پربســامد تکــرار و جنــاس (جنــاس اشــتقاق) و رد العجــز علــی الصــدر،
گذشــته از غنــای موســیقی درونــی ،بــه ایجــاد نوعــی وحــدت فکــری انجامیــده کــه دارای
برجســتگی ســبکی اســت .ایــن تناســب میــان موســیقی و مفهــوم مــد نظــر حضــرت ،ســبب
هارمونــی چشــمگیری در قصیــده شــده و بــر انســجام متــن افــزوده اســت.
 در حــوزۀ موســیقی معنــوی آنچــه نمــود برجســتهای دارد ،وجــود آرایههایــی چــون طبــاق،فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی سال دهم ،شماره  ،37بهـار 1401
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مقابلــه و مراعاتالنظیــر اســت کــه دو مــورد اخیــر بســامد بســیار باالیــی در قصیــده داشــته و به آن
وجهــۀ ســبکی داده اســت؛ ایــن تقابلهــا ،باعــث تفهیــم برخــی حقایــق ،تداعــی معنــا در ذهــن
مخاطــب و ایجــاد ذوق و اشــتیاق در وی میگــردد و بــا بیــان برخــی ویژگیهــای متقابــل خانــدان
پیامبــر nو آل زیــاد بــه برجستهســازی صفــات و ویژگیهــای اهــل بیــت پیامبــر nپرداختــه و
خواننــده را ترغیــب میکنــد تــا از بیــن دو طــرف متقابــل دســت بــه گزینــش بزنــد.
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