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چکيده
متن حاضر ،مقايسه ای تحليلی ـ توصيفی در ساختار و محتوای دو قصيدۀ مشهور عربی است که
با عنايت به رويکردهای نقد موازنه ای انجام گرفته است و هدف آن ،عالوه بر بررسی شکل ظاهری
و ساختاری ،بازخوانی روحيات ،بن مايه ها ،و پی بردن بـه شـگردها و تمهيـداتی اسـت کـه موجـب
شده است هر دو قصيده ،مقبول نظر نازک انديشان عرصۀ سخن و شعر قرار گيرد« .کَعب بن زُهيـر» و
«متنبّی» از سخنورانی هستند که شاعران بسياری از آن ها پيروی کرده اند .اهميت موضوع اخير و نيز
يافتن رگههای ادبی و فکری هر دو شاعر در واقعيـت هـای اجتمـاعی بازتـاب يافتـه در شعرشـان و
گره خوردگی آن با تجربۀ زندگی اعراب موجب پژوهش حاضر شد .برآيند پژوهش نشـان مـیدهـد،
هرچند هر دو شاعر در بخش تغزّل هم گرايی فکری ،فرهنگی و سبکی دارند ،ولـی قـدرت ذهنـی و
کالمی آن ها در پرداخت مضمون و انتقال تِم با هم متفاوت است ،تا آنجا که جمال فنّی ،احساسـات
رقيق ،ظرافت هنری ،پويايی کالم و قوّت در بوطيقای سخن ،هويت منحصر بهفردی به هـر يـک از
اين قصايد بخشيدهاست.
کليدواژهها :قصيده ،کعببن زهير ،متنبّی ،مدح ،نقد موازنهای.

E-mail: alirhosseyni@yahoo.com
(نويسندۀ مسئول) E-mail: zahrasaberinia@yahoo.com
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 .0مقدمه
عالقۀ اعراب به شعر در قالب فنّی که خبر از روح ،انديشه و هنر میدهد ،بـر کسـی
پوشيده نيست .از همين روست که ديوان شاعر عرب را مظهر حيات او دانستهانـد (ر.ک؛
زرينکوب .)039 :0393 ،در اين بين« ،قصيده» درخشانترين فرم شعر عربی اسـت کـه
پيشينۀ آن به «مذهّبات»« ،معلّقات» يا «سـموط» هفتگانـه مـیرسـد (ر.ک؛ ترجـانیزاده،
3 :0333ـ .)1اين قصايد ،پيشمتن سترگی هستند که عالوه بر ايجاد همگرايی فرهنگی،
آبشخور الزم برای سحر بيان ،بافت مستحکم ،خلق تعبيرات شاعرانه و چگونگی پردازش
محتوا را برای شاعران آن سامان فراهم آوردهاند .در مقالۀ حاضر سعی داريم بـه کمـک
نقد موازنهای که از انواع نقد تطبيقی به شمار مـیرود ،رويکـردی تحليلـیـ توصـيفی از
ساختار و محتوای دو قصيده از ادبيات عربی ارائه دهيم که هرچند هر دو بنا بر اقتضائات
روز و پس از دوران جاهليت سروده شدهاند ،ولی از نگاهها و انديشههای مربـوط بـه آن
دوران فارغ نيستند .ضرورت جستار حاضر از آنجا ناشی میشود که انديشـه و الگوهـای
ذهنی هر دو شاعر ،آبشخور فکری و هنری بسياری از شـاعران بعـد بـودهاسـت و ايـن
ارتباط در اغلب موارد ماهيتی تقريباً تقليدی يافتهاست .بدين منظور ،ضمن بررسی شکل
بيرونی شعر ،بنمايۀ آن را هم که مدح است ،ارزيابیکردهايـم و بـه ايـن نتيجـه دسـت
يافتهايم که هرچند احتجاج عامل اصلی خلق اين دو قصيده بوده ،ولی اين امر مانع خلق
تصاوير هنری و توصيف نشدهاست ،تا جايی که گـاه رسـانگی موجـود در ايـن تصـاوير
موجب همپوشانی مضمون مدح نيز شدهاست.

 .6ضرورت ،اهميت و هدف
بیترديد تحقيقی که در مسير گسترش بود و نمـودِ مـتن ادبـی ،گشـايش مرزهـای
ذهنی ،بازنمايی قوّۀ خيال مخاطب و تعميق نگرش او در دريافت پيـام شـاعر بـا هـدف
پرسشگری انجام گيرد ،میتواند مسير روشن و جديدی فرا روی پژوهشـگران در نقـد و
تحليل اين آثار بگشايد .از اين رو ،در بررسی موردی ساختار و محتوای ايـن دو قصـيده،
ابيات به گونهای انتخاب شدهاند که با در کنار هم قرار آنها تحليل و مقايسه منجـر بـه
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شناخت کامل از خالقيت هر دو شاعر در آفرينش مضامين و محتوای ادبی ،رويکردهای
هنری و وجوه بيانی آنها گردد.

 .3پرسشهای پژوهش
آنچه که مقالۀ حاضر در پی پاسخگويی به آنهاست ،اين پرسش است که :در ساختار
قصايد کهن عربی ،ژانر مدح چه جايگاهی دارد؟ پيکرۀ ايـن قصـايد علـیرغـم نداشـتن
وحدت موضوع ،چگونه به صورت يک متن نمود میيابند؟ در تحليل محتوای قصـايد از
نگاه نقد ،کدام ويژگیهای پنهان را میتوان در آنها يافت؟

 .7پيشينۀ پژوهش
تحقيقات ارزشمندی دربارۀ کعببن زهير ،متنبّی و اشعار آن ها بـه صـورت جداگانـه
انجام گرفتهاست ،ولی تا آنجا که نويسندگان پژوهش حاضر بررسی کردهاند ،تحقيقی به
صورت مقايسه و تحليل تطبيقی در هيچ يک از قصايد اين دو شاعر صورت نگرفتهاست
و جستار حاضر نخستين گام در اين باب است .ما به برخی از پژوهشهـای انجـاميافتـه
دربارۀ هر دو شاعر اشاره میکنيم:
ـ «نظرة عابرة علی مقدرة ابنهشام النحوية فی شَرحه عَلـی قصـيدة "بانَـت سُـعاد"
لِلکَعب» از احمد پاشازانوس و زهرا رجـبزاده در فصـلنامۀ لسـان مبـين (پـژوهش ادب
عربی) ،سال سوم ،دورۀ جديد ،شمارۀ ششم ،زمستان .0331
ـ «مقايسۀ مضامين تغزّلی مشـترک بـين متنبّـی و حـافظ» از وحيـد سـبزيانپـور و
محمّدرضا سوری ،فصلنامۀ کاوشنامه ،سال نهم ،شمارۀ هفده ،پاييز و زمستان .0394
ـ «مضامين قرآنی در حِکَم و امثال متنبّی» از ولیاهللا شجاعپوريان ،فصـلنامۀ زبـان و
علوم قرآن ،شمارۀ يک و دو ،بهار و تابستان .0343
ـ «تحليل بالغی قصيده بُرديّۀ امام محمّد بوصيری و بُردۀ بانت سُعاد کعببن زهير با
اشاره به مضامين مشترک آنها در شعر فارسی سـبک عراقـی تـا قـرن نهـم» از مهنـاز
نظامی ،پاياننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه محقّق اردبيلی.0393 ،
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 .9پردازش تحليلی موضوع
«قصيده» فعيلی است به معنی مفعول؛ يعنی قصدشده و شعری است که قصد شاعر از
سرودن آن مدح باشد .به همين دليل ،روی آوردن شاعر به مـدح ممـدوح را در ادبيّـات
عربی ،قصيده میگويند (ر.ک؛ شميسا ،0333 ،الف .)643 :اين قالب شعری که ريشـه در
ادبيّات سنّتی عرب دارد ،در فارسی به «چامه»« ،چکامه» و در فرانسه بـه « »Odeمشـهور
است (ر.ک؛ کهنمويیپور و ديگران .)976 :0390 ،همۀ قصايد کالسيک عربی در ساختار
کلّی و پيکرۀ طولی ،تقريباً شکل يکسانی دارند و شاعران هرگـاه مـیخواسـتند شـعری
بسرايند ،خود را ملزم به رعايت آن ساختار میديدند ،به نحوی که غفلت يا عدول از اين
چارچوب ،موجب از هم گسيختگی ارتباط طولی ابيات میشد (ر.ک؛ فرهـود و اليـازجی،
0703ق079 :.ـ .)096دستاورد بررسی ساختاری اين قصـايد بيـانگر آن اسـت کـه ايـن
قصايد به عنوان يک متن ،فاقد وحدت موضوعی هستند و اگر ما آنها را به عنوان يـک
متن میپذيريم ،به دليل انسجام مضمونی آنها نيست ،بلکه به علت حضور عاملی به نام
«توالی قافيه» است .شايد يکی از علل حکومت واحد بيت در عروض عربی هـم ،همـين
امر باشد .ولی بايد توجه داشت گسستهنمايی ظاهری قصيده ،مانع حضور آن به صـورت
يک فرم موفق و فاخر برای بيان احساسات ،افکار و آمال شاعران نيست ،به گونهای کـه
شاعران عرب آن را طنين روحهای بزرگ و به قول آلفونس دو المارتين ،شاعر فرانسوی
(0431ـ0913م ).نغمۀ درونی ،زبان فراغت و احالم (ر.ک؛ زرينکـوب )74 :0397 ،خـود
میشمردند .هرچه از دورۀ مشهور به جاهلی دورتر میشويم ،محتوای اين قصايد عرصـۀ
ذهنی گستردهتر دارند و به قول گئورگ گادامر ،فيلسوف معاصر آلمانی (0311ـ6116م).
افق معنايی دامنهداری میيابند .از داليل اين امر ،پررنگ شدن مدح است .بـرای تبيـين
بيشتر موضوع ،ما ساختار و محتوای اين دو قصيدۀ مدحی را تحليل کردهايم که يکی در
آغازين سالهای حکومت اسالمی و ديگری چند قرن بعد سروده شدهاست.

 .1درنگی کوتاه بر زندگی کعببن زُهَير
کَعببن زُهَير (د 171 .م ).از قصـيدهسـرايان دورۀ دوم اسـت کـه بـه «مخضـرمين»
مشهور هستند (ر.ک؛ ابنسالم0347 ،م .)34 :.پدرش ،زهيربن أبیسُـلمی (د 164 .م ).از
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شعرای بزرگ دورۀ جاهلی و سرايندۀ يکی از معلّقات سبعه با قافيۀ «ميميه» است .هنگام
ظهور اسالم ،کعب به شيوۀ جاهلی شعر میسرود و زمانیکه پيامبر(ص) به صـورت علنـی
به تبليغ آيين اسالم پرداخت ،او و برادرش« ،بُجير» ،روزی برای چراندن گوسفندان خـود
به منطقۀ «أَبرَق العَزّاف» رفته بودند ،بُجير برای آشنايی با دين پيامبر از برادر جدا شد و با
پيوستن به رسول خدا ،نزد کعب بازنگشت .اين واقعه در شاعر اثر نامطلوبی گذاشـت و او
را تحريک کرد که شمشير شعر را از نيام برکشد و با يادآوری تعصّبات عرب جـاهلی بـه
معارضه با رسولهللا بپردازد .از اين رو ،چند بيتی در مالمت پيامبر(ص) سرود که قسمتی از
آن چنين است« :أَالَ أَبلِغَا عَنِّی بُجَيْراً رِسَالَةً * فَهَل لَکَ فِيمَا قُلت( »...الحمـوی0399 ،م:.
 .)4هنگامی که شعر او به گوش پيامبر رسيد ،حضرتش برآشفت و خونش را هدر اعـالم
فرمود .پيامبر پس از فتح مکّه وارد اين شهر شد و برادر کعب نيز در رکاب ايشان بـود و
چون از رحمت آن حضرت نسبت بـه شـعرای ديگـری ماننـد «عبـداهللابـن الزِبَعـرا» کـه
سرنوشتی چون کعب داشتند ،آگاه بود ،بر جان برادر ترسيد و جريان را در نامـهای بـه او
اطالع داد .کعب با اطمينان به سخنان برادر ،از گناه گذشته توبـه نمـود و بـرای جبـران
گذشته ،قصيدۀ حاضر را در مدح رسول خدا سرود .پاس قافلهساالر رحمـت و رأفـت بـه
اين قصيده که شايسته است گونهای زيرکانـه و شـاهکاری از توبـهنامـه خوانـده شـود،
بخشيدن بُردهای به شاعر بود .اين قصيده به «أَلکَعبيـة» ،و «أَلبُـردة» هـم مشهورسـت و
نخستين قصيدۀ مدحی در باب پيامبر(ص) است که بـه صـورت گسـتردهای مـورد توجـه
شاعران قرار گرفتهاست و بسياری نيز دليـل ايـن ويژگـی را در ارائـۀ تصـوير روشـن و
بیتکلّف از فضايل حضرت رسول اکرم(ص) میدانند (ر.ک؛ حسين 0391 ،م711 :.ـ.)714

 .4درآمدی مختصر بر زندگی مُتنبّی
او از مولّدان عرب است که در قرن چهارم ( 313ق ،).عصر طاليی شعر عربی به دنيا
آمد .قصيدۀ حاضر را در مدح «سيفالدّوله» حاکم حمدانی سرود؛ کسی که وی نماد دولت
مقتدر عرب در برابر تجاوز روميان بود .مقابلۀ جانانۀ سيفالدّوله با روميان دستمايۀ اصلی
چند قصيدۀ شاعر است که در مجموع ،به «السّيفيّات» مشهور هسـتند .ايـن قصـايد نـام
شاعر را با عنوان «بالطِ سيفالدّوله» در تاري حماسی و مـدحی ادبيـات عـرب جاودانـه
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ساختهاست (ر.ک؛ شجاعپوريان9 :0341 ،ـ .)3با ورود متنبّی به دنيای قصيده ،بستر الزم
برای تحول مضامين شعری فراهم شد .او با ابداع و نوآوریهای هنرمندانه ،توجـه قشـر
عظيمی از شاعران عرب و عجم را به خود معطوف کرد ،به طوری که دربارۀ او گفتهانـد
متنبّی که آمد ،عالم را پُر کرد و انسانهـا را بـه خـود مشـغول سـاخت (ر.ک؛ قيروانـی،
0313م )033 :.و بعد از او شاعری نتوانستهاست که به مقام شعری او دست يابـد ،حتّـی
أبوالعالء معرّی که در احاطه به علم و ذکاوت فوقالعاده بود و تصوّرات عالی داشت ،خود
را برتر از او نمیدانست (ر.ک؛ بهروز.)693 :0393 ،

 .9وصف و مدح در قصيده
تجمل و تفنن عرب باديهنشين در پرداخت مضمون قصيده بيشتر به توصيف فضـای
بکر باديه ،مرکَب ،شراب و نيز مويه بر اطالل و دمن ،و نيز فراق يار خالصـه مـیشـد و
اغلب پرندۀ خيالی در آسمان اين قصايد پَر نمیزد .آنچه بود ،عاطفه و احساس شـاعرانه
بود که هم با ذوق عامۀ مردم که چنين تقاضايی داشتند ،هماهنـگ بـود و هـم ترغيـب
هيجان مخاطبان و رقّت قلبی آنان را بـه همـراه داشـت .مورخـان بـر ايـن باورنـد کـه
امرءالقيس (971ـ 911م ).نخستين شاعری است که در قصايد خود به کمک توصيف بر
اطالل و دمن نالههای عاشقانه و مويههای جانسـوز سـر دادهاسـت (ر.ک؛ جـانمحمّـد،
 .)71 :0390اوصاف کوتاه او که پيشامتن ذهنی شاعران بعد بودهاست ،با اين بيت شروع
میشود:
0
بِسَقْطِ اللَّوَی بَيْنَ الدُّخُولِ فَحَومَلِ»
«قِفَا نَبْکِ مِنْ ذِکْرَی حَبِيبٍ وَمَنْزِلٍ
(ترجانیزاده6 :0333 ،ـ.)3
اما مدح ،فنّی کالمی است که در آن ،شاعرِ فضائل اخالقـی ،مراتـب پسـنديدهای را
برای ممدوح خود برمیشمارد .از نظر محتوا ،قصيده متّکی به مدح و وصف است .نقـش
وصف در گسترۀ مدح آن است که زندگی ممدوح را به تصوير مـیکشـد .بـدون وصـف،
مدح غيرممکن است ،ولی میتوان وصف کرد بیآنکه نياز به مدح داشت .بنابراين ،هرگاه
در ابيات مدحی ،وصف ديده شود ،بهتر است که از نگاه ساختاری ،آن را روايت بخوانيم و
مقولۀ وصف را فقط دربارۀ ابياتی بهکار ببريم که فاقد روايت ،ولی شامل توصيف هستند.
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وضعيت مدح در قصيده نسبت به وصف متنوّعتر است .زمانی که مدح با خيال کـه از
وجوه ادبی کالم و «از عوامل محرّک عاطفه است» (غريب ،)73 :0396 ،امتزاج میيابـد،
شاهد مضامين هنری و پرمايهای هستيم که سبک شاعر را گاه تا يک «نمط عالی» 6ارتقا
داده ،سهم عمدهای در انتقال تصاوير ذهنی و آشنا نمودن شنونده با دنيای شاعر بر عهده
میگيرد .از اين رو ،گاهی در تحليل محتوای ابيات مدحی ،شاهد توصيفهـايی هسـتيم
که به کمک مدح آمدهاند و پردۀ نازکی از خيال بر صورت دارند .اين توصيفها با توجـه
به فضای داللی حاکم بر قصيده ،بستر الزم برای بازآفرينی دارند .نگاهی به ابيات زير از
هر دو قصيده میتواند بهخوبی بيانگر مطلب باشد:
مُتــيَّمُ إِثْرَهَــا ،لَــمْ يُفْــدَ مَکْبُــولُ»
«بَانَتْ سُعَادُ ،فَقَلْبِـی الْيَـومَ مَتْبُـولُ
(الحموی0399 ،م.)64 :.
قلب آشفته از فراق يار ،شاعر را چون ديوانگان ساخته است .آنچه که در پيشانی اين
پژوهش از رگههای مشترک فرهنگی و فکری گفتيم ،در اين بيت نمودار میشود .چـون
در فرهنگ گذشتگان ،ديوانه را به زنجير میکشند و برای بهبودی او قربـانی مـیکننـد.
همچنين ،دربارۀ معشوقۀ شاعر در اين بيت ،همين بس که بدانيم محبوبۀ خيالی آهوچشم
و بیوفای شاعر که راه هجران را برگزيدهاست و هر روز چون غـوالن بـه رنگـی نـو و
چهرهای تازه درمیآيد ،با معشوقۀ پدرش تفاوت خاصی ندارد .بيت اخير را با اين بيـت از
قصيدۀ متنبّی میتوان مقايسه کرد:
فُــؤَاداً لِعِرْفَــانِ الرُّسُــومِ وَالَ لُبَّــا»
«وَکَيْفَ عَرَفْنَا رَسْمَ مَنْ لَمْ يَدَعْ لَنَـا
(حسين0390 ،م.)703 :.
يعنی؛ «ما آثار ديار آن که عشقش ،عقل و دلی برايمان در شـناخت ويرانـههـا بـاقی
نگذاشت ،چگونه شناختيم؟».
فضای مبالغهآميزی که کعب در توصيف خود ساخته ،مديون واژگانی چون «متبول» و
«مکبول» است که عالوه بر تقويت مضمون ،زمينه را برای اشتراک فکری او با مخاطـب
پيام فراهم کردهاست ،تا جايی که پشت صحنۀ بيت او میتوان روايتـی داسـتانگونـه را
سراغ گرفت ،ولی توصيف متنبّی فقط شگفتی او را میرساند.
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مِنْ صَوبِ سَـارِيهِ ،بَـيْوٌ يَعَالِيـلُ»
«تَنْفِیَ الرِّيَاحُ القَذَی عَنْـهُ وَ أَفْرَطَـهُ
(الحموی0399 ،م.)30 :.
يعنی؛ «بادها ،خار و خاشاک را از آن دور میکنند و بارانهای ابر سفيد ،شب آن را پُر
میکنند».
وَ نُعْرِضُ عَنْهَا کُلَّمَـا طَلَعَـتْ عَتْبـا»
«نَذُّمُ السَّحَابَ الْغُـرَّ فِـی فِعْلِهَـا بِـهِ
(منوچهريان.)093 :0396 ،
يعنی؛ «ما ابرهای سپيد (پرباران) را بـه دليـل آنکـه منزلگـاه يـار را [محـو سـاخته]،
نکوهش میکنيم و هرگاه نمايان شوند ،به نشانۀ سرزنش ،از آنها روی برمیگردانيم».
توصيف متنبّی از منزلگاه يار با چاشنی خيال درهم آميختهاست و به کمک تشخيص
ابرهای بارانزا ،عالوه بر خلق تصوير هنری ،به گونهای روشنکنندۀ پيام کلّی بيت کعب
نيز میباشد.
کعب ،شاعری بدوی و بياباننشين است که قدرت فکری و پايههای ذهنی او متّکـی
به بيابان و موجودات آن است .از اين رو ،توصيفات او پررنگتر و قویتر از مدح اوسـت.
او در توصيف ناقۀ ايدهآل خود میگويد:
فِی خَلْقِهَا عَنْ بَنَاتِ الْفَحْلِ تَفْضيلُِ»
«ضَــخْمٌ مُقَلَّــدُهَا ،فَعْــمٌ مُقَيَّــدُهَا
(الحموی0399 ،م.)71 :.
يعنی؛ «صاحب گردنی ضخيم و يک پيشانی فراا است و از ديگر شتران هـمنـوع خـود،
برتر و نيکوتر است».
مِنْهَـــا لَبَـــانٌ وَأقْــرَابُ زَهَالِيْـ ـلُ»
«يَمْشِـی الْقُـرَادُ عَلَيْهَــا ،ثُـمَّ يُزْلِقُـهُ
(همان.)73 :
يعنی؛ «سينه و لگن خاصرۀ اين شتر ،لغزنده است و کَنه بر پوسـتش مـیلغـزد و بـه
پايين میافتد ».
از نظر محتوا ،بارزترين ويژگی ابيات توصيفی ،نبودِ انسجام مضمونی آنهـا بـا بدنـۀ
اصلی و ابيات غايی قصيده ـ مدح ـ است ،وگرنه از نظر شکل بيرونی بين اين ابيـات بـا
ابيات مدحی تفاوتی ديده نمیشود .به همين دليل ،میتوان گفت که وصف جايگاهی در
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انتقال تِم و مضمون اصلی مدح ندارد ،بلکه راهی برای روايت و تصوير زنـدگی ممـدوح
است؛ روايتی که ويژگی آن مبالغه است و تصويری که گاه با تخيـل شـاعر برجسـتهتـر
مینمايد .از ديگر خصوصيات محتوايی ابيات توصيفی ،آن است که اين ابيات به عنـوان
ميرا برجای مانده از قصايد دورۀ جاهليّت ،طرحـی شـاعرانه بـرای ترغيـب احساسـات
ممدوح و تحريک عواطـف او محسـوب مـیشـوند .نبايـد فرامـوش کـرد کـه شـاعران
انگيزههای مختلفی در سرودن مدح داشتهاند .عدهای به منظور صله و پـاداش ،دريافـت
حُکم حکومتی و برخی با انگيزههای سياسی به مدح پرداختهانـد و تنهـا بعـد از اسـالم،
شاهد حضور شاعرانی هستيم که با انگيزه اثبات حقانيت پيامبر(ص) و تثبيت ديـن اسـالم
در تمجيد و مدح هنرنمايی کردهاند (ر.ک؛ محمود سـالم0331 ،م .)74 :.قصـيدهسـرايان
مداح در ادبيات عربی ،به مثابۀ شيپوری بودهاند که فضايل بزرگان را فريـاد مـیزدنـد و
قدرشان را میافراشتند و برای روايت سـجايا و اخـالق ممـدوحان ،کلمـات پرطنطنـه و
ترکيبات پرطمطراقی را بهکار میبردند و از اين راه ،يا کسب معاش مـیکردنـد و يـا بـه
دنبال تحصيل منصبی بود (ر.ک؛ الفاخوری0347 ،م .)634 :.در قصيدههای برجای مانده
از اين دوران ،شاهد آن هستيم که هرقدر شدّت اين ترغيب بيشتر میشود ،ردّ پای عنصر
خيال هم عميق و قویتر احساس میگردد.

 . 3موازنه و تحليل ساختار و محتوای دو قصيده
از منظر ساختاری ،هر دو قصيده شبيه قصايد دورۀ جاهليّـت هسـتند .قصـيدۀ مـورد
بحث کعب در بحر عروضی بسيط با قافيۀ «الميّۀ مضموم» و قصيدۀ متنبّی در بحر طويل
با قافيۀ «بائيه» سروده شدهاند .استفاده از صورت های حسّی و مادّی کـه منشـاء بيابـانی
دارند ،در هر دو مشهود است .از منظر تحليل محتوا ،بخش نخست در هر دو قصيده بـه
عنوان يک پندار قالبی عمل میکند و تنها فضا را برای تحريک عاطفه آماده مـیسـازد،
وگرنه هيچ گونه ارتباط مضمونی با طرح اصلی قصيده ،يعنی مدح ندارد .اين بخش که بر
اساس تقسيمبندی سنّتی میتوان آن را «نسيب» ناميد ،تنهـا از طريـق وزن عروضـی و
توالی قافيه است که به طرح اصلی پيوسته و با انسجام متن ،ساختار قصـيده را تشـکيل
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میدهند .تأمّل در محتوای بخش اخير ،ما را با سـه مضـمون در قصـيدۀ هـر دو شـاعر
روبهرو میکند.

3ـ .0روايت داستانگونه و توصيفی از يار و فراق او
اين موضوع مشترک در هر دو قصيده بر اساس سنّت ادبی تکـرار شـدهاسـت .شـايد
جوهرۀ تأثير سخن از هجران يار در اين بخش به دليل تأثير آن بر مخاطـب و تحريـک
رقّت قلبی او بر اساس نيروهای مبهمی است کـه بـر سرنوشـت محتـوم عاشـق حکـم
میرانند و فطرت انسان با آن مأنوستر است .مخاطب ،شاعر را در اين باب نيمۀ گمشده
خود میيابد و با او همدل میشود .تأثير عميق جانمايۀ فراق به عنوان مضمون غالب و
برجسته در اين بخش ،از آنجا ناشی میشود که اساساً غم و نامرادی با مزاج آدمی آشناتر
بوده ،طرفداری از ناکامان بالکش از شـادکامان واصـل بـه مراتـب بيشـتر اسـت (ر.ک؛
صورتگر .)44 :0397 ،اين موضوع دوازده بيـت از قصـيدۀ کعـب را بـه خـود اختصـاص
دادهاست (از بيت  0تا پايان بيت  ،03به جز بيت  .)9واژگانی چون «بَانَتْ» و «غَدَاةَ الْبَيْن»
يادآور مضمون فراق و «وَلَعٌ»« ،إخالَفٌ»« ،تَبْدِيلُ»« ،تَلَوَّنُ» و «عُرْقُـوب» تشـديدکنندۀ تِـم
بیوفايی معشوق است که شاعر سعی در انتقال آن به مخاطب دارد .اما در قصيدۀ متنبّی،
سخن از فراق و هجران است ،نه بیوفايیهای او .آنچه که نسيب قصيدۀ متنبّی را شبيه
نسيب قصيدۀ کعب ساختهاست ،رعايت سنّت ادبی قصايد عربی است که مضمون فـراق
را دارند ،ولی از يک سو ،احترام و حرمتی که معشوق متنبّی در قصـيده يافتـه ،بـاالتر از
شأن و مقامی است که سُعاد (معشوقه کعب) دارد و از سوی ديگر ،بينش و نگرش متنبّی
به اين فراق ،حکيمانهتر از کعب است ،تا جايی کـه او بـه جـای نکـوهش معشـوق ،بـه
مالمت روزگار و دنيا پرداختهاست و آن را عامل اصلی هجران يار میپندارد:
لِمَنْ بَـانَ عَنْـهُ أَنْ نُلِـمَّ بِـهِ رَکْبَـا»
«نَزَلْنَا عَـنِ الْـأَکْوَارِ نَمْشِـی کَرَامَـةً
(منوچهريان.)093 :0396 ،
يعنی؛ «[زمانی که به منزلگاه يار رسيديم ]،به پاس و حرمت يـاری کـه از ايـن ديـار
کوچ کرده بود ،از شتران فرود آمديم تا مبادا به آنجا سواره وارد شويم ».
کعب در واگويه و شکوائيۀ کوتاهی که از فراق معشوق سرودهاست ،میگويد:
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مَوْعُودَهَا ،أَوَلَو أَنَّ النُّصْـحَ مَقْبُـولُ»
«وَيْلُ أُمِّهَا خُلَّـةً ،لَـوْ أَنَّهَـا صَـدَقَتْ
(الحموی0399 ،م.)36 :.
يعنی؛ «اگر او به عهد خود وفادار و پايبند بود و نصيحتهـا را مـیپـذيرفت ،دوسـت
خوبی بود».
فَجْعٌ ،وَ وَلَـعٌ وَ إِخْـالَفٌ وَ تَبْـدِيلُ»
«لَکِنَّهَا خُلَّـةٌ قَـدْ سِـيطَ مِـنْ دَمِهَـا
(همان).
اما خون سعاد خون با مصيبت ،دروغ ،خُلف وعده و تقلّب سرشته شدهاست.
کَمَــا تَلَــوَّنَ فِــی أَثْوَابِهَــا الْغُــولُ»
«فَمَا تَقُومُ عَلَـی حَـالٍ تَکُـونُ بِهَـا
(همان.)33 :
يعنی؛ «او در رفتار خود ثابت نيست و به عهدش وفا نمیکند؛ مانند غولی مدام تغييـر
میکند و از شکلی به شکل ديگر درمیآيد».
وجهشبه «غول» بیمناسبت با فضای داللی بيابان نيست که نشـان مـیدهـد تفـنّن
خيالی او محدود به فضا و بافت محيط زندگی اوست ،در حالی که متنبّی برخالف کعب،
و نيز به دليل حرمت معشوق ،تنها به مذمت دنيا و پديدههای طبيعی آن که سعی دارنـد
ياد خوش ايام وصل را از بين ببرند ،بسنده کردهاست.

3ـ« .6ايديل»

3

اوصافی که هر دو شاعر از اطالل و دمن ،مرکَب و ساير پديـدههـای بيابـانی دارنـد.
محتوای بخش اخير را میتوان «قصيدههای کوتاه بيابانی» ناميد و آن را معادل اصطالح
«ايديل» در نقد ادبی نوين دانست .اين اوصاف انگارههايی هستند که خبـر از همگرايـی
فکری و وحدت رويۀ بين آنها میدهد .مضمون اخير در قصيدۀ کعب ،بيشترين سهم را
به خود اختصاص دادهاست .گستردگی وصف شتر به عنوان نمادی از بيابـان در قصـيدۀ
کعب ،عالوه بر گسستگی معنايی بين قسمتهای متن ،گاه خواننده را با رکود و سُسـتی
مواجه میکند؛ مانند اين بيت:
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وُرْقُ الْجَنَادِبِ يَرْکُضْنَ الْحَصَی قِيلُوا»
«وَقَالَ لِلْقَـومِ حَـادِيهِمْ وَقَـدْ جَعَلَـتْ
(همان.)73 :
يعنی؛ «حُدیخوان که وظيفهاش تحريک قوم برای حرکـت اسـت ،در شـرايطی کـه
مل ها پاهايشان را از شدّت گرما بر سنگ میکوبند ،به قوم دسـتور خـواب چاشـتگاهی
میدهد».
اين در حالی است که متنبّی با تلفيق اوصـاف بيابـانی بـا مضـامين ديگـر ،سـعی در
تلطيف آنها داشتهاست و با اين شگرد ،هم از گسستگی معنايی کالم و هم از سُستی و
ايستايی متن دوری جستهاست .متنبّی به جای شتر ،اسب را توصيف میکنـد .ايـن امـر
عالوه بر اينکه بنا به فضای داللی حاکم بر مدح که صحنههايی از جنـگ سـيفالدّولـۀ
حمدانی با روميان را بيان میکند و اقتضای پيروزی ممدوح او را نشان میدهد ،میتواند
بيانگر دوری ذهن شاعر از زندگی بيابانی و جاهلی که يکی از نمودهايش نبودِ تمدّن بود،
هم باشد:
وَ قَدْ نَدَفَ الصِّنَبَّرُ فِی طُرْقِهَا الْعُطْبَا»
«وَتَرْدِی الْجِيَادُ الْجُرُدُ فَـوْقَ جِبَالِهَـا
(منوچهريان.)046 :0396 ،
يعنی؛ «اسبان تُنُکموی بر بلندای کوههای آن قلعه (= مَرعَش) میتازند ،در حالی که
بادهای خنک در مسيرهای منتهی به آن قلعه ندّافی میکنند».
او در بيتی بهخوبی از تندبادهای بيابان برای خَلق تصوير تخيّلی بهره بردهاست ،ولی
برای پرهيز از گسستگی معنايی ،اين تصاوير را با مدح ممدوح درهم آميختهاست:
خَرِيقُ رِيَاحٍ وَاجَهَـتْ غُصُْـناً رَطْبَـا»
«وَ جَ ـيْشٌ يُثَنَّ ـی کُ ـلَّ طَــودٍ کَأَنَّ ـهُ
(همان.)049 :
يعنی؛ «[حمالت دشمن و تيزی نيزه های آنان را] لشکری دور کرد که عظمت آن به
اندازۀ دو کوه است و گويی اين کوه ،تندبادی است که با شاخهای شکننده میجنگد».
گسستگی معنايی در قصيدۀ کعب موجب شدهاست که او دو بـار از تخلّـص اسـتفاده
کند .بار اول در اتصال ابيات مغازله به ابياتی که ما آنها را قصايد بيابانی خوانديم (ر.ک؛
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الحموی0399 ،م )34 :.و بار دوم ،زمانی که شاعر قصد دارد وارد تنۀ اصلی قصيده ،يعنی
مدح شود:
إِنَّکَ ،يَا ابْنَ أَبِی سُـلَمِی ،لَمَقْتُـولُ»
«يَمْشِی الْغُـوَاةُ بِجَنْبَيْهَـا ،وَ قَـولُهُمْ:
(همان.)96 :

3ـ .3صدای پنهان شاعر
اين صدا در واقع ،مضامينی هستند که هر دو شاعر غالباً به صورت صدای پنهـان در
البهالی قصيدۀ خود بيان کردهاند .بسامد اين مضامين در قصيدۀ کعب کمتـر از قصـيدۀ
متنبّی است:
إِنَّ الْأَمَـــانِیَّ وَالْـ ـأَحْالَمَ تَضْـ ـلِيلُ»
«فَالَ يَغُرَّنَّکَ مَا مَنَّتْ وَ مَـا وَعَـدَتْ
(همان.)34 :
مضمون بيت يادآور اين سخن گهربار از خطبۀ  76امام علی(ع) است که فرمود« :أَيُّهَا
النَّاسُ ،إِنَّ أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْکُمُ اِثْنَانِ :اِتِّبَاعُ الْهَوَی وَ طُولُ الْأَمَلِ ،فَأَمَّا اتِّبَاعُ الْهَوَی فَيَصُدُّ
ل َف ُي ْنسِـی الْـآ ِخ َرةَ :ای مـردم بـر شـما از دو چيـز مـیترسـم:
ل ا ْل َأ َم ِ
ق َو َأمَّا طُو ُ
ح ِّ
ن ا ْل َ
َع ِ
هواپرستی و داشتن آرزوهای طوالنی .پيروی از هوای نَفْس ،انسان را از حق دور میکند
و آرزوهای طوالنی ،آخرت را از ياد میبرد» (دشتی11 :0396 ،ـ.)14
کعب در تعبيری حکيمانه و کنايهآميز از مرگ میگويد:
يَوم ـاً عَلَــی آلَ ـةٍ حَ ـدْبَاءَ مَحْمُــولُ»
«کُلُّ ابْنِ أُنْثَی وَ إِن طَالَتْ سَالَمَتُهُ
(همان.)97 :
يعنی؛ «انسان هرقدر هم که عمرش طـوالنی باشـد ،روزی بـر تختـۀ تـابوت سـوار
میشود».
بسامد مضامين حِکمی در قصيدۀ متنبّی نشانگر تأثير دين اسالم بر گفتمان اوست:
عَلَی عَيْنِهِ حَتَّی يَرَیَ صِدْقَهَا کِذْباً»
«وَ مَنْ صَحِبَ الدُّنْيَا طَوِيالً تَقَلَّبَـتْ
(منوچهريان.)097 :0396 ،
يعنی؛ «و هر که با دنيا همنشينی کند ،دنيا به چشـمش واژگـون نمايـد و راسـتش را
دروغ پندارد».
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إِلَی أَنْ يُرَی إِحْسَانُ هَذَا لِذَا ذَنْبـا»
«وَ يَخْتَلِفُ الرِّزْقَـانِ وَالْفِعْـلُ وَاحِـدٌ
(همان.)013 :
يعن؛ «[گاهی] عمل دو نفر يکسان ،ولی روزی آنـان متفـاوت اسـت ،تـا جـايی کـه
میپنداری نيکی نمودن يکی برای ديگری ،گناه است».
برتری تقدير خدا بر تدبير انسان ،مضمون مشترکی اسـت کـه کعـب چنـين مطـرح
کردهاست:
فَکُ ـلُّ مَــا قَ ـدَّرَ ال ـرَّحْمَنُ مَفْعُــولُ»
«فَقُلْتُ :خَلُّوا طَرِيقِـی ،الَ أَبَـا لَکُـمْ
(الحموی0399 ،م.)93 :.
يعنی؛ «پس به دوستان دروغين گفتم :کنار برويد ،ای بیپدران هرچـه خـدا قسـمت
کند ،همان انجام میشود».

3ـ .7تحليل ساختار و محتوای تنۀ اصلی دو قصيده
از مجموع پنجاهوپنج بيت از قصيدۀ بُردۀ کعب بر اساس نسخۀ الحموی ،بيست بيـت
به مدح پيامبر(ص) اختصاص دارد ،در حالیکه دامنۀ اين ابيات در قصيدۀ متنبّی ،بيشـتر و
وسيعتر است .از نظر محتوا در قصيدۀ کعب ،مضامينی که حاوی حقيقتنمـايی ،گريـز از
توصيفات پيچيده ،نگاه واقعبينانه به رخدادهای مهم حکومت اسالمی پيـامبر و انعکـاس
فضايل و مکارم اخالقی ايشان است ،برجستهتر از ساير مضامين و اوصاف شاعرانه است.
شاعر برای بيان احتجاج خود به پيامبر(ص) نيازی به آراستن کالم با تخيالت دور و دراز و
نيز اوصاف اغراقآميز نمیبيند و آگاه است که هر آنچه که از دل برآيـد ،الجـرم بـر دل
نشيند .خصوصيات يادشده عالوه بر آنکه تناسب خاصی با شأن و مقـام حضـرت پيـامبر
دارد ،موجب شدهاست که کالم شاعر در اين بخش فصيح و بليغ گردد .به همـين دليـل
است که گفتيم قصيدۀ کعب نوعی توبهنامه اسـت؛ زيـرا شـاعر آشـکارا در آن از پيـامبر
شفاعت میطلبد و در ضمن اين توبهنامه به ذکر فضايل ايشان هم پرداختهاست( :همان:
)97
وَالْعَفْ ـوُ عِنْــدَ رَسُــولِ اهللاِ مَــأمُولُ»
«نُبِّئْــتُ أَنْ رَسُــولَ اهللاِ أَوْعَــدَنِی
(همان.)97 :
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يعنی؛ «باخبر شدم که رسولاهللا مرا تهديد کردهاست ،در حالی که همۀ مردم از ايشان
انتظار عفو و بخشايش دارند » (همان.)99 :
فُرْقَــانُ فِيهَــا مَ ـوَاعِيظٌ وَ تَفْصِــيلٌ»
«مَهْالً هَدَاکَ الَّذِیأَعْطاَکَ نَافِلَةَ آلٍ
(همان).
يعنی؛ «کمتر تهديدم کن ای کسی که خدا به تو نعمت قرآن داده که در آن موعظه و
بخشايش است».
أُذْنِبُ ،وَلَـو کَثُـرَتْ فِـیَّ الْأَقَاوِيـلُ»
«الَ تَأخُـذَنِی بِ ـأَقْوَالِ الْوُشَــاةِ وَ لَ ـمْ
(همان).
يعنی؛ «مرا به سبب سخن چينان مؤاخذه نکن ،حال آنکه بیگناهم ،هرچند حـرفهـا
دربارۀ من بسيار است».
آنچه دربارۀ فصاحت و بالغت مدح در قصيدۀ ابنزهير گفته شد ،دربارۀ قصيدۀ متنبّی
هم صدق میکند و تنها راه رسيدن به آن متفاوت است .عـاملی کـه تخـيالت شـاعرانۀ
متنبّی را در وصف ممدوح تلطيـف نمـودهاسـت و از پيچيـدگی ،اغـراق و تکلّـف آنهـا
جلوگيری کرده ،پويايی و ديناميک بودن آنهاست ،تا آنجا که مخاطب آگاه ،شاعر را در
مقامی میيابد که به دنبال ممدوح به راه افتادهاسـت و جوانـب مختلـف و صـحنههـای
متنوّع حيات او را همراه با خصوصيات آن وصف میکند:
وَ يَوْماً بِجُودٍ تَطْرُدُ الْفَقـرَ وَالْجَـدْبا»
«فَيَوْماً بِخَيْـلٍ تَطْـرُدُ الـرُّومَ عَـنْهُمُ
(منوچهريان.)019 :0396 ،
يعنی؛ «روزی روميان را میرانی و روزی ديگر با جود و کَـرَم ،فقـر و قحطـی را دور
میکنی».
او از اين شيوۀ طعنآميز در توصيف دشمنان ممدوح استفاده کردهاست:
وَ شُعْثَ النَّصَارَی وَالْقَرَابِينَ وَالصُّلْبَا»
«وَخَلَّی الْعَذَارَی وَالْبَطَارِيقَ وَالْقُـرَی
(همان.)019 :
يعنی؛ «[دمتريوس] در حالی که زيبارويان ،سـرداران ،روسـتاها ،راهبـان ،ملـکهـا و
صليبها را رها ساخت [و از شدّت ترس گريخت]».
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 .01نتيجهگيری
برآيند پژوهش حاضر را میتوان به طور خالصه چنين دستهبندی کرد:
0ـ پيکرۀ قصيدۀ هر دو شاعر ،هرچند شکل يکسـانی از نظـر سـاختار دارد ،ولـی در
متنبّی ،بخش نسيب کوتاه و اغلب با تنۀ اصلی قصيده (= مدح) ادغام شدهاست.
6ـ توصيفات متنبّی پوياتر از توصيفات کعب است؛ زيـرا او خـود را اسـير پنـدارهای
قالبی قصيده نکردهاست .در توصيفهای او ،ممدوح را به صورت يک الگوی نقّاشی ثابت
مقابل شاعر نمیبينيم.
3ـ توصيف فراق يار و مرکَـب در قصـيدۀ کعـب ،موجـب گسسـتگی معنـايی در آن
شدهاست ،تا جايی که عامل اصلی متنبودگی اين قصيده ،تنهـا تـوالی قافيـه اسـت ،در
حالی که متنبّی روايت از صحنهها و جوانب مختلف زندگی ممدوح را اصل قرار دادهاست
و ساير توصيفات و مطالب حکمی را به شيوۀ پنهان و به ضرورت آوردهاست.
7ـ مدح با اهداف متعدّدی صورت گرفته ،ولی در همۀ آنها احتجاج مشترک است.
9ـ مضامين مدح در قصيدۀ کعب ساده ،بیتکلّف و بدون اغراق است و تکيۀ شاعر بر
عفو و بخشش گناه او از سوی پيامبر ،آن را به يک توبهنامه نزديکتر کردهاست.

 .00پینوشتها
0ـ يعنی؛ «همسفران بايستيد تا به ياد ياری بگرييم که منزلش در ريگـزار باريـک و
کجی بين دخول و حومل واقع است و هنوز آثارش باقی ماندهاست».
6ـ لونگينوس ،درگذشته به سال  643ميالدی ،اديب و سـخنور رومـی ،اسـتاد علـم
منطق و معانی و بيان بود .او رسالهای در زمينۀ سبک عالی و فاخر در ادبيات نوشتهاست
که استاد زرينکوب از آن به نمط عالی ياد میکنند (ر.ک؛ شميسا ،0333 ،ب.)71 :
3ـ به نوعی قصيدۀ کوتاه گفته مـیشـود کـه در آن شـاعر عشـق و دلـدادگی را در
صحنهای روستايی میسرايد .اين نوع شعر به همراه «اگلوگ» و «بوکوليک» جز شعرهای
توصيفی و شبانی هستند (ر.ک؛ کهنمويیپور.)713 :0390 ،
7ـ اصطالحی که رومن ياکوبسن ـ فرماليست معروف روس ـ بهکار بردهاسـت و آن
ناظر به ارزش برجسته در نظام سلسلهمراتبی از ارزشهای اصلی در اثر ادبی است.
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 .06منابع
بهروز ،اکبر .)0393( .تاري ادبيّات عرب .تبريز :انتشارات دانشگاه تبريز.
ترجانیزاده ،احمد .)0333( .شرح معلّقات سبعه .مقدمۀ جليل تجليل .چ  .9تهران :سروش.
جانمحمّد ،عبدالجليل .)0390( .تاري ادبيّات عرب .ترجمۀ آذرتاش آذرنوش .چ  .7تهران :اميرکبير.
حسين ،طه0390( .م .).من تاري األدب العربی .ج  .0بيروت :بینا.
ــــــــــ 0391( .م .).فی األدب الجاهل؛ المجموعة الکاملة .ج  .0بيروت :بینا.
الحموی ،إبنحجّة0399( .م .).شرح قصيدة کعببن زُهَير .الرّياض :مکتبة المعارف.
(ع)
دشتی ،محمد .)0396( .ترجمۀ نهجالبالغه .چ  .3قم :مؤسسۀ فرهنگیـ تحقيقاتی اميرالمؤمنين .
زرينکوب ،عبدالحسين .)0371( .شعر بیدروغ شعر بینقاب .تهران :علمی.
ــــــــــــــــــــــ  .)0397( .يادداشتها و انديشهها (از مقاالت ،نقدها و اشـارات) .چ  .3تهـران:
جاويدان.
ـــــــــــــــــــــــ  .)0393( .نقد ادبی .ج  .0تهران :اميرکبير.
شجاعپوريان ،ولیاهللا .)0341( .اخالق و حکمت عملی در شعر متنبّی .اهواز :انتشـارات دانشـگاه شـهيد
چمران.
شميسا ،سيروس .)0333( .الف .انواع ادبی .چ  .9تهران :ميترا.
ـــــــــــــــ  .)0333( .ب .نقد ادبی .چ  .6تهران :ميترا.
صورتگر ،لطفعلی .)0397( .منظومههای غنايی ايران .تهران :دانشگاه تهران.
غريب ،رز .)0396( .نقد بر مبنای زيبا شناختی و تأثير آن بر نقد عربی .ترجمۀ نجمـه رجـايی .مشـهد:
انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
الفاخوری ،حنا .)0347( .تاري ادبيّات عربی .ترجمۀ عبدالمحمد آيتی .تهران :نشر توس.
فرهود ،احمد عبداهللا و زهير مصطفی اليازجی0703( .م .).المعلّقات العشر .حلب :مطبعة دارالقلم العربی.
قيروانی ،ابنرشيق0313( .م .).العمدة فی محاسن الشعر و آدابه .ج  .0قاهره :مطبعة السعادة.
کهنمويیپور ،ژاله و ديگران .)0390( .فرهنگ توصيفی نقد ادبی (فرانسه ـ فارسی) .چ  .0تهران :مؤسسۀ
انتشارات دانشگاه تهران.
منوچهريان ،عليرضا .)0396( .ترجمه و تحليل ديوان متنبّی .با مقدّمۀ فيروز حريرچی .جزء اوّل از شـرح
برقوقی .همدان :انتشارات نور علم.

