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1اللّه فسنقريتدکتر حج  

  2میالد جعفرپور

  چکیده

عنوان نخستین از جانب پژوهندگان ادبی به) ق.ه341(سرود ابوالحسن کساییتا به امروز، سوگ

آید زیـرا  این قصیده نقطۀ عطفی در تاریخ شعر فارسی به شمار می. استشعر عاشورایی شناخته شده

د، امـا  شـو هنري بیش از پـیش آشـکار مـی   -یدر آن پیشینۀ پیوند ادبیات فارسی با موضوعات دین

نگارندگان با هدف تبیین جایگاه . نامه نشده استهنري این سوگ -ادبیتاکنون توجهی به جایگاه 

واقعی نخستین شعر عاشورایی در ادب فارسی، نخست به روشن ساختن نکاتی دربارة تسامحات نـام،  

متنی به ساختار بالغـت در  شناختی و درونو سپس با نگاهی زیبا مذهب و شعر کسایی روي آورده

این قصیده، به واکاوي و بررسی عناصري نظیر شیوة اثرپذیري از قرآن و حدیث، تلمیحات، بسامد 

ي سازي در تشبیه و صبغهآوایی، وزن و قافیه، تعریف مسندالیه با ضمایر اشاره، عنصر رنگ، معادله

ان این عناصر در منسجم ساختن بالغت تصویر و نسـج  گماند، که بیگري پرداختهاشرافی و سپاهی

  .بخشیدن به فضاي عاشورایی، مهم و اثر گذار است

،  شعر مـدحی و مـذهبی، نخسـتین شـعر عاشـورایی، بررسـی       کسایینام و مذهب  :کلیديواژگان

  .زیباشناختی

                                                             
  dr.fesanghary@gmail.com.   استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواري 1.

 .   زبان و ادبیات فارسی انشجوي کارشناسی ارشدد 2.
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  مقدمه

اصـران فردوسـی   از شاعران بزرگ نخستین دورة شعر فارسی و از مع) ق.ه341(مروزي کسایی

ه، از    است که اشعارش، گذشته از اهمیت و جایگاه ادبی، از آن روي که نکته هـایی در خـور توجـ

شدة عصر او را در بردارد، ضرورت پژوهش در شعر این شاعر را دو چنـدان کـرده   وضع  فراموش

-بیت آنبیت فارسی به تاراج روزگار رفته، کران ادباست و چون دیوانش همانند هزاران گنج بی

چه از او بر جاي مانده ارجمند و گرامی است و در گام نخست باید جستجو و گردآوري و سـپس  

  .تحلیل و بررسی کرد

  

  نام کسایی-1

. اي که نخست باید از آن یاد کرد، نمایاندن صورتی صحیح و علمی از نام کسـایی اسـت  مسئله

عروضی ابوالحسن کنیۀ او بنابر نقل نظامی«: رده استگونه آوایران، نام وي را اینمولّف تاریخ ادبیات

جا منعوت به حکیم است و نامش معلوم و بنابر نقل آذر و هدایت ابواسحاق و لقبش مجدالدین و همه

، اما این صورت از نام کسایی صحیح نیست، در اینجا این نکته هم )1/441ص :ش1369صفا، (» نیست

الدین اوحدي اصفهانی در نامی است که نخستین بار تقی» بواسحاقحکیم مجدالدین ا«گفتنی است که 

جا که به تذکرة آتشکده ذکر کرده است و از آن کساییبراي ) 1024-1022(العاشقین تذکرة عرفات

راه یافته، کار به جایی رسیده که در صد سال اخیر هر کس از ) ق.ه1200(الفصحاء و مجمع) ق.ه1180(

در حالی که . 1ح حالی از کسایی نوشته، در قطعیت این نام تردید نکرده استایرانی و خارجی که شر

ي دیگري نیامده، و مؤلف عرفات هم بیش از شش قرن فاصلۀ زمانی چون این نام در هیچ مأخذ کهنه

  ).11ص :ش1383ریاحی،(با کسایی داشته، گفتۀ او ارزش و اعتباري ندارد 

مقتـول در  (حسن باخرزي بنابوالحسن علی القصرِدمیۀ ی، ترین منبع دربارة کساینخستین و مهم

یکی کنیه و نام صحیح او است که : بیت عربی او، و دو نکتۀ مهم2بیت فارسی و 2شامل ) ق.ه467

نزدیک بـه بخـارا پایتخـت    (که او مقیم نسف کند، و دیگر اینغلط مشهور متاخّران را برطرف می

  القصـرِ دمیۀ ؛ حاال که در )9ص: همان(عران نسف آمده است بوده و ذکرش در میان شا) سامانیان

محمد کسایی بوده، نقل و تکرار این خطا دور از شـیوة  بنبینیم که نام او ابوالحسن علیباخرزي می

  .علمی است
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  مذهب کسایی: 1-1

ز دو بار از کسایی نـام بـرده، و ا  ) ق.ه560تألیف در حدود (در کتاب النقض  عبدالجلیل رازي

. شود کسایی شیعه بوده و دیوانش تا نیمۀ قرن ششم موجود و معروف بوده استنوشتۀ او معلوم می

ۀ   زبـان ایـن دوره و هـم   که بهترین اطّالعات را دربارة شاعران پارسی عبدالجلیل رازي چنـین رویـ

  :نویسدمیخوانی در قرن ششم در جوامع شیعی، به دست داده، دربارة شماري از شاعران شیعی منقبت

اند، هم اشارتی برود به بعضی؛ اوالً فردوسی اما شعراي پارسیان که شیعی و معتقد و متعصب بوده

جرجانی و فخري... طوسی شیعی بوده است و در شاهنامه در مواضع به اعتقاد خود اشارت کرده است

قـب مصـطفی و آل   شیعی بوده است و در کسایی خود خالفی نیست که همۀ دیوان او مدایح و منا

  ).81ص:ش1382جعفریان،(السالم مصطفی است،علیه و علیهم

مردم خراسان طالب استقالل و . روز نیز مستفاد استاین نکته حتّی از اوضاع عمومی خراسان آن

. جسـتند اي مـی پایان یافتن برتري عرب بودند و هر گروهی رسیدن به این آرزو را از راه جداگانه

فردوسی با سرودن شاهنامه : اي بودندهم هر یک بیان کنندة مسیر فکري جداگانه اهل قلم و اندیشه

. آوردکاخ بلند حماسۀ ملّی ایران را برافراشت و روزگاران سرافرازي ملّی را بـه یـاد ایرانیـان مـی    

 عباس قـرار امیه و بنیکه مورد آزار و ستم بنی-) ع(کسایی با بیان مناقب و مصائب خاندان پیامبر 

گفت و نفرت عمومی را نسبت به دردي مردم ایران را با آن خاندان پاك باز میهم   -گرفته بودند

رسـیم کـه کسـایی در محیطـی     از این مقدمۀ کوتاه به این نتیجـه مـی  . زدخلیفگان بغداد دامن می

  ).29 ص:ش1383ریاحی،(اند  جا شیعۀ دوازده امامی بودهزیست که گروه کثیري از مسلمانان آن می
  

  شعر مدحی و مذهبی کسایی:  1-2

دربارة محتواي شعر او مولّف . استدیوان کسایی تا قرن ششم موجود بوده و بعدها از میان رفته

  همۀ دیوان او مدایح و مناقب حضـرت مصـطفی و  : گویدالنّقض که دیوانش را در دست داشته، می

ر اشعار او در زهد و وعظ است، و در اکث: گویدعوفی هم می). 252ص :ش1331رازي، (اوست آل

گیریم که با این تمهید نتیجه می). 31ص :ریاحی،همان/  270ص :ش1335عوفی، (مناقب اهل بیت 

  :گردداشعار کسایی با تطبیق دو دوره از زندگانی او به به دو بخش تقسیم می

گنـان و  اننـد هـم  کسایی در آغاز دورة شاعري م. اي که مداح درباري بوده استدوره: 1-2-1

بن وي قصایدي در مدح عبیداللّه. درباریان مشغول و مشهور بوده است معاصران خود به شعر مدیحه
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اشعار کسـایی را  . منصور سامانی و نیز سلطان محمود غزنوي داردبنعتبی، وزیر نوح احمدبن حسین

شـمار آورد  غزنـوي بـه  توان حلقۀ پیوند میان آثار سـخنوران سـامانی و اشـعار مدیحـۀ دوران     می

  ).73ص :ش1385فوالدي،(

گونه که پـیش از ایـن گذشـت،    همان ،)ص(گیري و مدح خاندان پیامبردورة گوشه:  1-2-2

علّتی کـه مشـخّص نیسـت از    پرداز بوده است، اما بعدها بنا بهسرا و قصیدهکسایی در آغاز  مدیحه

. آوردند و اندرز در شعر و قصیده روي مـی شود و به موعظه و پدرباري پشیمان میمدیحۀ  سرایش 

السالم و مرثیۀ خاندان پـاك  بیت عصمت و طهارت علیهمچنین او شعر را در خدمت منقبت اهلهم

دهد و این از نوادر آن عصر بوده که قالـب بیشـتر   نامۀ شهیدان کربال قرار میویژه سوگعلوي، به

و توانست براي نخستین بار به شکل جدي و فراگیر ا. قصاید مدیحه و در خدمت درباریان بوده است

و در قالب اشعار کامل در کنار توصیفات و مدایح قبلی خود، مواعظ، حکمت و منــاقب را نیز به 

گــردد ) ق.ه 481م( قبادیـانی  رو ناصــر خسـرو کمـال خـود نزدیـک کنــد و در ایـن راه پـیش     

  ).33ص :ریاحی،همان/ 75ص :فوالدي،همان(

او توانسـته اسـت زیباییهـاي    . مهم شعر کسایی، توصیف طبیعت پیرامـون اسـت  هاي از ویژگی

تشبیهات او بیشتر حسی بوده البتّـه گـاه، بـه    . طبیعت را با تشبیهات دقیق، عینی و اقناعی بیان کند

  .تشبیهات غیرمحسوس نیز پرداخته است

بهترین شعري است کـه  ویژه در زمینۀ طبیعت، شعر کسایی از نظر صورخیال و انواع تصویر، به

غلبه دید مادي و توجه به عناصر حسی در همۀ تصاویر او . از گویندگان قرن چهارم در دست داریم

ه بـه عنصـر    . کندامري است که در نخستین مطالعۀ شعر وي نظر خواننده را به خود جلب می توجـ

برجستگی و امتیاز  رنگ در صورخیال یکی دیگر از خصایص شعر او است که نسبت به معاصرانش

در . شـود تصویرهاي شعر او همه باز و گسترده است که گاه در خالل چندین بیت ارائه مـی . دارد

ه کـرده    ل شعر فارسی است، کمتر توجـشعر به استعاره و تشخیص چنان که شیوة شاعران دورة او

-ستعاري دیده میاست و تصویرهاي او همه تشبیه است و تنها در یک غزل کوششی به نوعی بیان ا

  ).  433-430ص :ش1386کدکنی، شفیعی(شود 



 بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

 

199 

 

  شناختی نخستین شعر عاشوراییبررسی زیبایی  -2

بیت مطلع و 20در آغاز به شکل کامل در دست نبوده و تنها  این قصیده :نخستین شعر عاشورایی: 1- 2

در ادامـۀ کاوشـهاي آقـاي    آورده اسـت، ولـی بعـدها    3الفصحاخان هدایت در مجمعرا رضاقلیبهاریۀ آن

بیت  یافت شد که هم از حیث نسخه مورد تأیید اسـت و  50قصیده در  محمدامین ریاحی، نسخۀ کامل آن

  :سرود که حکم تخلّص شاعر است، نام کسایی وجود دارداین سوگ 48گذشته از آن در بیت 

  بر مقتل اي کسایی برهـان همـی نمایـی

      

  خار گشت خرمااین بپایی، بیگر هم بر   

  )72ص :ش1383کسایی،(                

-خالصـۀ    آقاي محمد امین ریاحی این نسخۀ کامل را در جنگ اشعاري به نـام تتمـۀ تـذکرة   

65در خود تذکره. از تقی کاشی آورده است االشعار
4

بیتی 50، از جمله قصیدة کساییبیت از اشعار 

در شـعر  ) ع(مذهبی در رثاي خاندان امـام حسـین   نامۀ کربال، آمده است که نخستین قصیدةسوگ

نامۀ کربال، سوگ.  آید که در ادامه به بررسی بالغت تصویر آن خواهیم پرداختفارسی به شمار می

در ایـن  . شودطبق ساختار کلّی قصیده، با تغزّل و نسیب در توصیف بهار و زیبایی طبیعت آغاز می

-شعر فارسی است، چندان با صنایع لفظی و پیرایۀ فنّی آرایهکه رسم شاعران دورة اولیۀ قصیده چنان

ها روبرو نیستیم بلکه در روانی و سالست لغات و پیوند درونی اجزاي کالم، تصویر ذهنی شـاعر را  

آرایی را در حد اعتدال، در سـه  النظیر، تقابل، تضاد و واجهایی مانند مراعاتآرایه. کنیممشاهده می

اي براي به تصـویر کشـیدن    بینیم که اغلب، بیت شبکۀ درهم تنیدهسرود میقسمت کلّی این سوگ

) ع(حسـین و تجسم فضاي کربال و اوصاف تنی چند از خاندان امام -در بخش تغزّل –طبیعت و بهار

اي که در ایجاد برجستگیهاي تصویر نقشی مهم ایفـا  از ویژگیهاي بالغی. در تنۀ اصلی قصیده است

  :ان به  موارد ذیل اشاره کردتوکنند، میمی

  متنی به ساختار زیباشناختی و تصویرساز نخستین شعر عاشورایینگاهی درون: 2-2

  تجلی قرآن و حدیث در بالغت تصویر: 2-2-1

تجلّی و تاثیر قرآن و حدیث در ایـن   کساییهاي برجستگی بالغت تصویر شعر یکی از نمونه 

  :هانمونه. 5نامه استسوگ

طوع گشت و مرتد    ه مطرد بیآن کور بست

      

  بر عترت محمد چون ترك غـز و یغمــا   

  )70ص :کسایی،همان(                    
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در این شیوة اثرپذیري، شاعر . در این بیت، ما با اثرپذیري واژگانی از نوع ترجمه روبرو هستیم

ها و ترکیبهایی دیث است، یعنی واژهدار قرآن و حها و ترکیبها، واماي از واژهدر به کارگیري پاره

در این شیوه شاعر از گردانیدة فارسـی  . آورد که ریشۀ قرآنی و حدیثی دارندرا در شعر خویش می

  :گیردمی حدیثی بهره –واژه یا ترکیب قرآنی 

 مصی و یعمی الشیء ب77/164: تامجلسی، بی(ح(  

ماَص اكوه إِنَّ أَطَعت إِنَّک اَعمـَاك و 3/56:ش 1365خوانساري، (ک(  

را به کورانی تشبیه کرده است که با پیروي از هوا و ) ع(در این بیت کسایی قاتالن امام حسین

هوس دنیا از راه حقّ منحرف گشته و چون چشم دل آنان کور است، توانایی تشخیص راه درست را 

  :ستاین معنی در قرآن مبین نیز مؤکّد گشته ا. ندارند

  ).72/اسراء(و من کَانَ فی هذه اَعمی فَهو فی اآلخرَةِ اَعمی و اَضَلُّ سبیالً 

  .»6تر استاو در آخرت هم کوردل و گمراههر کس که در اینجا کوردل باشد، هم« 

  هاي پیشین آن روز گشته پیـداوان کیـنه  پاکـیزه آل یاسین گمـراه و زار و مسکین

  )71ص :کسایی،همان(

در این شیوه، گوینده . بنیادي است -شیوة اثرپذیري کسایی در این بیت از نوع اثرپذیري الهامی

گیرد و سرودة خویش را بر آن نکتـۀ الهـام   مایه و پایۀ سخن خویش را  از آیه یا حدیثی الهام می

بینند؛ پیوندي د میرا با آیه یا حدیثی در پیونپردازد که آشنایان، آننهد، و سخنی میگرفته بنیاد می

  ).47ص :ش1385راستگو،. (سازدگاه چنان دور و پنهان که پذیرش اثرپذیري را دشوار می

داند که مشرکان دیروز از صفّین هایی میکسایی در این بیت سبب پیدایش واقعۀ کربال را کینه

کسایی در این بیت . ها را آشکار ساختندآن کینه 61اند و در محرّم سال دل گرفتهو بدر و خندق به

  : به این حدیث نظر داشته است

 »ادبن ظُلمِ العع رَّجتَحن الَ یم عادنُ بِالمؤمکه از ستم به بندگان نپرهیزد، به معاد ایمان آن» «.الَ ی

  ).6/416: ش1365خوانساري، (» .و باور ندارد

  یک به خونش کوشاخیل یزید احمق یک  صفّین و بدر و خندق حجت گرفته با حقّ

  )71ص :کسایی،همان(
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. در مصراع اول وجود کلمۀ یاسین ، خود دلیلی دیگر از اثرپذیري واژگانی در شعر کسایی است

پذیري واژگانی است و در گیري که یکی از فروعات اثردر این بیت کسایی با استفاده از شیوة وام

چ دگرگونی، یا با اندك دگرگونی لفظـی یـا   هیآن واژه یا ترکیبی با همان ساختار عربی خود، بی

راسـتگو،  . (یابـد که ساختار عربی آن آسیب ببیند، بـه زبـان و ادب فارسـی راه نمـی    آنمعنوي بی

  ).16ص :همان

  )1-3/یس(» .َالمرسلینإِنَّک لَمن/ والقُرءانِ الحکیمِ/ یس«

  .اند، وجوه مختلفی بیان کردهاست که مفسران در معنی آن) ص(یاسین از القاب پیامبر اکرم

گیـري از اثرپـذیري   است و کسایی با بهره» پاك«اي دیگر در مصراع اول وجود کلمۀ نمونه

  :گونه به آیۀ تطهیر اشاره کرده استواژگانی از نوع ترجمه، این

  ).33/احزاب(» هِیرَاًإِنَّما یرِید اللّه لیذهب عنکُم الرِّجس اأَهلََ البیت و یطَهرَکُم تَط« 

را بزداید، و شما را ) شک و شبهه/ احتمالی(خواهد که از اهل بیت هر پلیديهمانا خداوند می« 

  .»که باید و شاید پاکیزه بدارد چنان

گلشن چو روي لیلی یا چون بهشت مولی    

      

  چـون طلعت تجلّـی بر کـوه طـور سینـا  

  )67ص :کسایی،همان(                  

  )143/ االعراف(» فَلَما تجلّی ربه للجبلِ جعلَه دکّاً و خَرَّ موسی صعقاً« 

در این شـیوه اثرپـذیري،   . در این بیت از شیوة اثرپذیري تصویري استفاده کرده است کسایی

آفرینیهـا،  مـراد از تصـویر نقـش   . گیـرد شاعر تصویر شعر خویش را از قرآن و حدیث به وام می

اي است که در زبان ادب، تشبیه، استعاره، مجاز، بخشیهاي شاعرانهپردازیها و چهرهنگاره، اسازیهاسیم

بنـابراین شـاعر در   . شـود خوانـده مـی  ) ایمـاژ (=طور کلّی صورخیال کنایه، تجسیم، تشخیص و به

سـازد  تشـبیه و تمثیـل خـود مـی    » بـه مشـبه «اي قرآنـی و روایـی را   اثرپذیري تصـویري نکتـه  

دهد، چون از طلعت به تشبیه را کوه سینا قرار می در این بیت مشبه کسایی). 61ص :استگو،همانر(

تجلّی الهی دگرگون گشته است، درست مانند باغ و گلشنی که به سبب فصل بهار و لطـف الهـی،   

  .کند زمستان داشته، پیدا می چه که در فصلاي متفاوت از آنچهره
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  تلمیح وجود آرایۀ بدیعی: 2-2-2

سرود به کار رفته است و در بار در ابیات مختلف این سوگ 15، که »تلمیح«وجود آرایۀ بدیعی 

  : گیري تصویر نقشی اساسی دارد، نمونه شکل

باغ از حریر حلّـه بـر گـل زده مظلّـه        

      

ــه بــر تکیــه     گـــاه دارامـــانند ســبز کلّ

)           69ص :کسایی،همان(                   

در این بیت با تشبیهی مرکّب از نوع حسی روبرو هستیم که در آن شاخ و برگهاي سبز درختان 

گري در فصل بهار نخست به حلّۀ حریري سبزرنگ تشبیه گشته و سپس به از شدت فراوانی و جلوه

جوشـش و   گرسراپرده و شادروان سبزرنگ دارا، این نوع اشاره به شاهان گذشتۀ ایران خود نمایان

العبـاس  امیه و بنـی عالقۀ کسایی و مردم عصر او در بیرون آمدن از یوغ استبداد و خودکامگی بنی

است و براي زنده نگه داشتن روح ایرانی و حفظ استقالل، کسایی را بـه اشـارة گذشـتۀ دیـروزین     

  :بینیمیی نیز میها را در دیگر ابیات کسااین اشارات و گوشه. داردایرانیان در بطن تصویر وامی

گر تخت خسروانی ور نقـش چینیـانی      

      

  ي بخــارا لیــانی پیــرایه  ور جـوي مو  

  )69ص :کسایی،همان(                   

  )آراییواج(بسامد آوایی :  2-2-3

نامه در شکل برونی و درونی، بـه وضـوح، هنرنمـایی    نگر به ساختار این سوگبا نگاهی جزیی

با یک بار خوانش این قصیده، نخست متوجه برجستگی آوایی . ن قصیده خواهیم دیدکسایی را در ای

با بررسی کـه در میـزان   . ابیات آن خواهیم شد، که حاصل فزونی برخی از مصوتها و صامتها است

بسامد برخی از اجزاي آوایی قصیده انجام دادیم، متوجه کثرت تکـرار سـه جـزء گشـتیم، نخسـت      

پیوندي و توصـیلی اسـت و در   ، که حروفی لبب و م و سپس دو صامت ، اي، اوآمصوتهاي بلند 

. نامه کارا افتاده و متـاثّر از درد و انـدوه کسـایی اسـت    نشان دادن ناله و زاري سرایندة این سوگ

افزونی هجاهاي بلند و کشیده در .  7اند گونه کثرت حروف شعر را در دو بخش بر رسیدهبدیعیان این

گینی وزن موثّر است و شاعران بزرگ در بیان حزن و اندوه خویش به این امـر توجـه    کندي و سن

گونه این) ع(اصغرکسایی با استفاده از این شگرد در نشان دادن اندوه خود از شهادت علی. اندکرده

  :دستی کرده استچیره



 بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

 

203 

 

  اجاح شد مفوجرمرك اه تا بي تاکز پ  حکیري چه کرد وبادك وهه کمان پنجآ

  )71ص :کسایی،همان(

  بـاحامبیو  مرحبیره گشته یه چادخوب  ره گشتهیـت امره گشـته ایـّیـح خوجـرم

  ـاطحب نیاجان حوبر چ اور بلشکر زده   تـربن  اان  سنـولعـمفر، ارکـمشـ مشربـی

  )70ص :همان(

ه کاویدیم میزان بسامد و تکرار سه جزء آوایی موجود در این قصیده را با توجه به ساختار قصید

  .و روند روبه ازدیاد این دو جزء را با توجه به سه قسمت اصلی قصیده در جدول ذیل آوردیم

  بسامدآوایی در نخستین شعر عاشورایی): 1(شکل
  

  وزن و قافیه: 2-2-4

ع  » مفعول  فاعالتن/ مفعول  فاعالتن« بیتی در بحرعروضی 50این قصیدة  و زحاف مضارع مربـ

. ترین اوزان عروضی براي شـعر اعتـراض اسـت   این وزن یکی از مناسب. اخرب سروده شده است

نامه قصد ایجاد تنبه و بیداري چهارم و پنجم هجري با سرودن این سوگدر قرن ابوالحسن کسایی 

العباس را دارد و با گذشـت  امیه و بنیدر محیط فرهنگی و اجتماعی خویش و بیزاري جستن از بنی

ي خـویش  اعصار پیام دیروزین خود را در قالب این وزن عروضی به مخاطبان امـروزین و آینـده  

  . انتقال داده است

هرچند در ظاهر با حفـظ جایگـاه   . فیه یکی از ارکان شعر فارسی و همراه همیشگی آن استقا

) 192ص :ش1373قیس،شمس(» شودآید و بیت بدو تمام میاز پس اجزاي شعر در می« سنّتی خود

و نقشی ثابت در شکل و اساس شعر فارسی در همۀ این هزار سال داشـته اسـت و حتّـی از آن بـه     

ارزشهاي هنري نهفته در ). 188ص: همان(اند میان شعر و سخنان موزون یاد کرده عنوان حد فاصل

  بصامت   مصـامت   آ، اي، اومصوت   سه قسمت اصلی قصیده

  67  38  219  تغزّل یا نسیب

  6  17  33  تخلّص یا بخش پیوندي

  52  82  194  ي اصلی قصیدهتنه

  125  137  446  بیت 50میزان کلّ بسامد در 
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اي که باید در نکته). 2/458: ش1375پور،آرین(اثر ادبی به مقدار زیادي مرهون حضور قافیه است 

مصراع بودن یک بیت هاي درونی و چهارپاره یا نیمشکل برونی این وزن در نظر داشت، وجود قافیه

عالوه بر ویژگی روانی و زود فهمی این وزن باید از فراهم آمدن بستر درونـی مناسـب و    است که

تـرین  مصراع با یکدیگر، بـه عنـوان مهـم   کوتاه  و فضاي برونی گسترده در عین ارتباط چهار نیم

سازي و تـرادف شخصـیتها اسـت و مـا      خصیصۀ این وزن یاد کرد که بستري مناسب براي معادله

  :نمونه. یابیمو بحري این ویژگی را میدرکمتر وزن 

   ه در خـاك خوابنیـد  / ه آن میر سر بریـد 

      

گشــته اســیر غوغــا     / ه از آب ناچشــید  

  )70ص :کسایی،همان(                    

در بیت فوق چهار قطعه تصویر مجزّا در درون یک بیت و در قالب برونی یک شکل تصویري 

گردد و به خوبی موجب تجسم چهار تصویر در محور افقی شعر، در ذهـن  می مجزّا به خواننده ارائه

مصراع شاعر هنرمندانه تصویر را به پایـان آورده و آن را مختـوم بـه    در پایان هر نیم. شودوي می

آید صامت هاء یا به تعبیري هاي بیان کسره کرده است و گویی در بیان هر تصویر نفسش بند می

افتد و این حالت دردآور درونی را بـا اسـتفاده از بحـر    هق می را ندارد و به  هقو تاب ادامۀ سخن 

بیت پایانی که حکم تنـۀ   25خوبی نشان داده است و در   اي مضارع و هاي بیان کسره بهچهار پاره

نامه را دارد شش بار ازین دو شگرد خود توامان بهره گرفته است که بـر بالغـت   اصلی این سوگ

  .عینیتی دوچندان افزوده استتصویر شعر 

نامه در سه بخش تغزّل و تخلّص و تنۀ اصلی متوجه ایـن نکتـه   هاي این سوگبا نگاهی به قافیه

این قصیده که بخش تغـزّل را   25-1رود، از بیت گام با قافیه به پیش میخواهیم شد که، تصویر هم

  :فضاي شاد و پویاي بهار استسوي با ها مادي و طبیعی است و همدهد، قافیهتشکیل می

  ان به فـرش دیبـاـتان را نیسـآراست بوس  باد  صبا  درآمد فردوس گـشت صحـرا

  ل  باد  صبا    بـه   صهبـاـامۀ گـآورد ن  قُرنفـلآمـد نسیـم سنبل بـا مشک و بـا 

  ست و شیداران شدهـکز نعت او مشعبد حی  زده ز بسـدنقـطـه زمـرّد کهسـار چـون

  وده کـرده به می مطـرّاـست سصندل شده  ــود بـوده چـون آینـه زدودهآب کب

  خضراهايزیتون چون قبه) و(نخل وخدنگ   و گلگون)گشت(رنگ نبید و هامون پیروزه 

  )65ص :کسایی،همان(
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-که شاعر از این عناصر مادي و طبیعی موجود در تغزّل قصیده بـی پس از آن 29-26و از بیت 

بیند و به یاد واقعۀ کربال و ایام محرّم که با بهار مصادف گشته جوید خود را تنها میزاري و تبرّا می

  : کندخوانی میکند و درخواست مقتلافتد و مأوا و گوشۀ تنهایی اختیار میاست، می

  دل ناورم  سـوي  تـو ایـنک چک تبـرّا  توهم ننگرم سوي هم نگذرم سوي تو 

  بر ما چنان شد ازغم چون گور تنگ و  تنها    خرّم ارین مشکبوي عالم وین نوبهکا

ـاله کنجی گرفته مـاوا  الهلـاز پیـاله ور ارغـوان و  زارمبـی   مــا و خــروش و ـن

مــدح و غــزل نگـویم مقتـل کنم    ویم عزّ و شرف نجویمبشدست از جهان 

  تقاضـا

  )7172ص :کسایی،همان(

پاي تصویر که دیگر عینی و ملمـوس نیسـت،   افیه، هماصلی قصیده، قاما با رسیدن به بخش تنۀ 

: کسـایی،همان (کند جز یک مـورد  تغییر کرده و رنگ عاطفی و جنبۀ انتزاعی و تجریدي  پیدا می

  ).72ص/ 48بیت

  از خان و مان  گسسته وز  اهل بیت آبــا  شکسـته بر خویـشتن گرستهتنهـا و دل

  لیل مـانده  بر  تخت مـلک مـولیمولی ذ  از شهر خویش رانده وز ملک برفشانده

ام تیـره گشته محابـا رحـم و بیبدخواه چیـره گشته بی  مجـروح خیـره گشته ایـ  

  )72ص :ش1383کسایی،(

بخشی از کتاب را براي آشنایی با نقش و » موسیقی شعر« کدکنی در کتاب محمدرضا شفیعی

هاي ادیبان و ذیل این عنوان بر اساس گفتهاند و ارزش هنري قافیه در ساختار شعر فارسی قرار داده

انـد و آن را  هاي آن در شعر رسیدهزبان به نتایجی در باب نقش قافیه و فایدهعلماي عربی و فارسی

  :اند بندي کردهگونه دسته این

لذّتی که قافیه  -3بخشد؛ تشخّصی که قافیه به کلمات خاص هر شعر می -2تأثیر موسیقایی؛  -1

تنظـیم   -5زیبایی معنوي یاتنوع در عین وحدت؛  -4آورد؛ وجود می شدن یک انتظار به از برآورده

ایجاد وحدت شـکل در   -8کمک به حافظه و سرعت انتقال؛  -7استحکام شعر؛  -6فکر و احساس؛ 

توجه دادن بـه زیبـایی    -11کمک به تداعی معانی؛  -10جدا کردن و تشخیص مصراعها؛  -9شعر؛ 

ع   -14ایجاد قالب مشـخّص و حفـظ وحـدت؛     -13سازي؛ تناسب و قرینه -12ذاتی کلمات؛  توسـ
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بـا  ) . 62ص :ش1370شفیعی کـدکنی،  . (القاء مفهوم از راه آهنگ کلمات -15تصویرها و معانی؛ 

آید این است که آیا قافیه در ایـن قصـیده از کسـایی، همـه یـا      وجود  می این تمهید سؤالی که به

گمـان  را ایفا کرده است؟ با بررسی که انجام شده، پاسخ این سؤال بـی  اکثریت نقشهاي فوق خود

  .مثبت خواهد بود

  تعریف مسندالیه به اشاره: 2-2-5

و » آن«بار در آغاز بیتها و مصـراعها از ضـمیر تعقیبـی     15نامۀ شعر فارسی در نخستین سوگ

ل علّت استفاده از ایـن ضـمیرها    استفاده شده است، که باید با استفاده از دانش معانی به تأوی» این«

  .اندالدین کزّازي به خوبی توانایی شگرف این ضمیر را نمایاندهمیرجالل. پی برد

در . است» آن«و » این«هاي اشاره در پارسی واژه. توان با اشاره بدان شناخته گرداندنهاد را می

ند به چیزي نزدیک یا دور اشـاره  شوند که بخواهزمانی به کار برده می» آن«و » این«قلمرو زبان، 

ناچار پیکرینه و حسی است؛ لیک شناختگی نهاد به اشاره هنگامی شود بهچه بدان اشاره میآن. کنند

به سخن دیگر، کـاربرد هنـري، در   . رفتار ادبی است و ارزش زیباشناختی دارد که نهاد حسی نباشد

چه را که پیراسته و ذهنـی اسـت و بـه    آن نهاد، جز آن نیست که) تعریف(این گونه از شناختگی 

جا که ساختار ذهنی آدمی انگارند؛ از آنآید، بدین شیوه پیکرینه و دیداري و حسی میحس در نمی

تـوان، شـناخت و   هاي حسی است، بدین سـان مـی  ها و آزمودهو خرد او برآمده و پرورده از یافته

ص :ش1385کـزّازي، (دوست داد عقلی است به سخنچه ذهنی و تر از آنتر و آساندریافتی روشن

103(  

  از آب ناچشیـده گشتـه  اسیـر غـوغـا  خـوابنیـدهدر خـاك  ریـدهـر بـآن میـر س

  کز پاي تا به تارك مجـروح  شد مفاجا  ویـحک بـاري چه کرد ماهه کودكآن پنج

  داـعمشتـه نظّـاره گزیاد و مـروان آل  دیـوانیـان ـریـوان انـدر مـغ بـآن زیـن

  رداـکنند فپنهـان پیـدا  ویـن رازهـاي  برهان آن بزرگرفت و گذاشت گیهان دید 

  )72- 70 ص:کسایی،همان(

آلود کـربال  بینیم که کسایی چگونه مخاطب خود را در صحنه و فضاي غمدر این چهار بیت می

بـا اشـاره بـه     گیـرد و بهره مـی » این«و » آن«سازد و چگونه از توانایی شگرف ضمیر حاضر می



 بررسی زیباشناختی نخستین شعر عاشورایی

 

207 

 

آورد و نگاه و گوشِ هوش خواننده را بدان متوجه را برجسته کرده و فراچشم میمسندالیه بیت، آن

  .گرداندسازد و او را به روزگاران گذشته بارمیمی

  عنصر رنگ: 2-2-6

شناسی یونگ  در روان. ده استثابت شاز طریق علم ، انسانذهن و رفتار  بر  نآاثر نفوذ رنگها و 

یاد شده که در آن دانش و تجربۀ انسان ذخیـره شـده   » ها اي از نادانسته مجموعه«از رنگ به عنوان 

او با ایجاد چرخۀ رنگ بر اهمیت . دانست چون جریان فعالی در زندگی می گوته، رنگ را هم .است

دیدگاه . کردتجربه کردن رنگها به عنوان احساسی پویا و اثر متقابل میان روشنایی و تاریکی تأکید 

گوته در تشریح انرژي رنگها و تأثیر آن بر ما به همراه مشاهدات تحلیلـی نیـوتن، اسـاس نظریـۀ     

  ). 53-49ص :ش1379سان، /  24-12 ص:ش1376فلمار، (دهد  معاصر رنگها را تشکیل می

 در نخستین شعر عاشورایی، رنگهاي متنوعی مانند سبز و زرد و کبود و سفید به کار رفته است،

از بسامد و تکرار بیشتر  -واقعۀ عاشورا –رنگ، طرح کلّی و فضاي شعراما یک رنگ با توجه به پی

صـورت مسـتقیم و   چنین نقشی کارآمدتر برخوردار است و آن رنگ سـرخ اسـت کـه بـه    و  هم

کند، رنگ سرخ در مقایسه بـا سـایر رنگهـا از    بار در فضاي تصویري نقش ایفا می 11غیرمستقیم 

-به عمل،گرمی، هیجان و روحیۀ پیشابتکار و اشتیاقاي برخوردار است، نمایانگر قدرتعمدهانرژي 

از ویژگیهاي  نیاستقامت و نیروي جسماو  قدرت و شود و پشتکارمی  روي است که موجب ترقّی

طـر،  خرفتار، خشونتهاي جسـمانی و ایجـاد    ادبی و لجاجت دربیو   گستاخی.این رنگ است خاص

  ).60ص :سان،همان. (هاي احتمالی این رنگ استپیامد

روي دردنـاك   -2روي شادمانی و سـرور؛   -1: روي دارددو کساییرنگ سرخ در این قصیدة 

  :کنیمجا با ذکر دو نمونه به کاربرد این رنگ اشاره میاین. ریزي خون

یعت بهـاري شـاعر از رنـگ    با توجه به فضاي پویا و شاد طب) تغزّل(در قسمت اول قصیده  -1

  :سرخ در مایه سرور و فرخندگی بهره برده است

  هاي خضرازیتون چون قبه) و(نخل و خدنگ   گلگونو ] گشت[و هامون پیروزه  رنگ نبید

  )65ص :کسایی،همان(

نامه رنگ سرخ به صورت مستقیم و غیر مستقیم پیام ناخوشایند در بخش تنۀ اصلی این سوگ -2

  .آوردزي را به ارمغان میریکشتار و خون
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  گشته لولو بر درد ناشکیبا بیجاده    زانو مصقول کردهبیچاره شهربانو 

  )71ص :کسایی،همان(

را مصقول، یعنـی سـرخ و   ) ع(حسیندر مصراع اول این بیت، شاعر، زانوان شهربانو همسر امام

این مرواریـد را   خونین وصف کرده و در مصراع دوم اشک او را نخست به مروارید و سپس رنگ

رنگ توصیف در کربال به جوشش افتاده، سرخ) ع(حسینکه از خون جگر شهربانو براي وضع امام 

  .9کرده است

  سازي در تشبیهمعادله: 2-2-7

هـا از  سازیهاي تشبیهی روبروییم و بیشتر این معادلـه نامه با معادلهدر ساختار تشبیهی این سوگ

به مانند گشته و یا طرفین تشبیه هر کدام ، گاه مشبه، به دو مشبهکه 8نوع تشبیه ملفوف و جمع است

  .انددر یک مصراع قرار گرفته

  ______بهمشبه/بهمشبه____     _______مشبه________تشبیهی      )1(شکل

  ______بهمشبه/بهمشبه____    ______مشبه/مشبه______تشبیهی      )2(شکل

هاي درونی موجود در در ابیات نخست منتج از وزن عروضی و سپس قافیه این چینش تصویري

این معادلهـاي تشـبیهی   . به هموار ساخته استسازي مشبه و مشبهشعر است که زمینه را براي معادله

زار و اسـت، گـل  که در جدول ذیل آورده شدهکند و چناننامه تغییر میهمگام با فضاي این سوگ

  :نمونه. دهدلّ مشبه جاي خود را در قسمت تنۀ اصلی قصیده به شمر و سنان میابربهاري در مح

  بر عترت محمد چون ترك غز و یغما  مرتدطوع گشت و بی کوربسته مطردآن 

  )71ص :کسایی،همان(

اي از نفرت مـردم  را به غز و یغما که نمونه) ع(، کشندگان حضرت حسینکساییدر این بیت 

  )70ص : ریاحی،همان(کند مهاجم است، تشبیه میروز از این قبایل آن

ـه ـه  مشبـ بــهمشبـ  

  زلیخـا –یـوسف   ابر بهاري - زارگل

  اسمــاء  –سعد   دشت و باغ

  عفـراء –عـروه   بلبل و دراج

  کـافر –مومن   )شقایق(سرخ و سیه 

  چـراغ –شمع   )ص(محمـد 

  حاجیان بطحاء  سنان  -شمر 
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  یغمــا -ترك غـز  دمرت - کور بسته مطرد 

  هاي تشبیهی در نخستین شعر عاشوراییجدول معادله): 2(شکل

  صبغۀ اشرافی : 2-2-8

کارگاه خیال شاعرانۀ شاعران، تمام هستی است، اما بعضی از عناصر جایگاه و نقشی خـاص در  

-اصـر از عناصر گیاهی که بگذریم، شاید بیش از همـه عن . تصویرپردازي و توصیف شاعرانه دارند

مایۀ آفرینشهاي شعري قرار گرفتـه  هاي اولیه شعر فارسی، دستویژه در شعر مدحی دوره اشرافی، به

  . باشند

درسـتی  هاي اولیه از چنان فراوانی برخوردار است کـه بـه  کاربرد عناصر اشرافی در اشعار دوره

صورخیال در شعر ایـن  توان یکی از شاخصها و ویژگیهاي عمدة شعر این دوره را صبغۀ اشرافی می

هاي اولیۀ شعر فارسی بـا عناصراشـرافی ارتبـاط    اصوالً بخش اعظم اشعار دوره. دوره به شمار آورد

اي از اشعار این دوره را مدایحی در ستایش شاهان دانیم، بخش عمدهکه می ماهوي دارند؛ زیرا، چنان

کنـد و بـه توصـیف و    ی تنفّس مـی دهد که عمدتاً در فضایی شاهانه و اشرافو بزرگان تشکیل می

-پردازد، به ناگزیر جهت گزارش فضـایی کـه شـاهان و صـاحب    تصویر شکوه و جالل شاهانه می

نمایند، نیازمند استفاده از عناصري است که بخشـی از ایـن   منصبان و پهلوانان در آن آمد و شد می

  .سازدفضا را می

از غم نان فارغ هستند، ) گرفته تا حماسه و غنااز مدح (چون شخصیتهاي شعري اشعار دورة اولیه 

گردند و وابسـتگیها و  آالت و در یک کالم زندگی اشرافی میالجرم وارد قلمرو تجمالت و زینت

شک شاعران که گزارشگران این قلمرو کنند، بیدلبستگیهاي تنگاتنگی با عناصر اشرافی برقرار می

کنند تا تابعیت سرزمین اشرافی را کسـب کننـد و از   میباشند و بعضی از آنان تالش از زندگی می

تأثیر فضا از عناصر اشرافی غافل نماندند و آنها را در بازتابی شاعرانه در دان بزنند، تحتنقره دیگ

  ).2ص :ش1384استاجی،(اشعار خود به وفور به کار بردند 

ره دفعتاً واحـده بـه وجـود    وسیلۀ شاعران در این دو دید اشرافی و به کار گرفتن عناصر آن به

گمان نشانۀ تاثیر فرهنگ ایـران باسـتان و احتمـاالً شـعرهاي دربـاري عصـر ساسـانی         نیامده و بی

گذشته از اشرافی بودن عناصرتصویر، طرز نگرش و دید ). 291ص :ش1386کدکنی،  شفیعی.(است

ر زندگی مردم عادي شاعران با طرز دید مردم متفاوت است، یعنی اگر هم شاعران درباري به عناص

  .کندنها، تصویرها را دیگرگون می روي آورند، دید اشرافی آ
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که کشد اما در هر دو بخش به دلیل آنکه کسایی دو فضا را به تصویر مینامه نیز با آندر این سوگ

محـیط   تواند از ابراز عناصر گرفته از شعر درباري دورة نخستین شاعري خویش دارد، نمیاي نشاتروحیه

اشرافی و درباري بگسلد و البتّه این نکته نیز گفتنی است که، قصد استفاده از این عناصر، فخامت و بزرگی 

. این عناصر به طور کلّی جز از چند مورد در بخش تغزّل به کار رفتـه اسـت  . نامه استبخشیدن به سوگ

  :ها هنمون. این قصیده بهره برده است بار از عناصر اشرافی در 32کسایی 

  صهبـا بهي گـل بـاد صبـا آورد  نـامه  قُرُنفُـلو بـا  مشکآمد نسیـم سنبل بـا 

  شیداست و کز نعت او مشعبد حیران شده  بسـدزده ز نقطـه  زمـرّدکهسـار چـون 

  )65ص :کسایی،همان(

  گريصبغۀ سپاهی: 2-2-9

گیرد و شعر فارسـی،  قرار مینامۀ شعر فارسی از دیدگاه انواع ادبی در نوع غنایی نخستین سوگ

به ویژه نوع غنایی آن از نظر تصاویر خاص، در همۀ ادوار، تا روزگار ما، با سپاه و زندگی سـپاهی  

هاي آشکاري از تأثیر سـپاهیان و ابزارهـاي سـپاهی در    پیوندي ناگسستنی دارد؛ از قرن پنجم نمونه

هـاي بعـد،    چنان ادامه دارد و در دورهشود و این خصوصیت همتصاویر شعر غنایی فارسی دیده می

وجود آمدن آنکه عامل اصلی و منشأ طبیعی آن به طور عمومی وجود داشته باشد، بازهم، بر اثر بهبی

چنان بر جاي خـود بـاقی اسـت    گونه تصاویر هماي، رنگ ایننوعی سنّت شعري و تصاویر کلیشه

ین نظر میان ادب فارسی با ادبیات دیگر ملل اي از ا، اگر مقایسه)304ص :ش1386کدکنی، شفیعی(

گونـه تصـاویر در ادب   خوبی دانسته خواهد شد که عامل تاریخی سبب شده است که ایـن بشود  به

  ).305ص: همان. (ویژه ادب فارسی، گسترش یابداسالمی، به

ادآور نامه یاي که باید در باب گشتار عناصر بالغی و تصویرآفرینی کسایی در این سوگنکته

آفریند، کسایی حتّـی در قسـمت نخسـتین ایـن     خاطر تصویر نمیشد، این است که او تصویر را به

قصیده که فضایی پویا براي اوصاف بهار است و جایی براي ذکر مصیبت نیسـت، ایماوارانـه و بـا    

گري در جوف تصویر، سعی دارد زمینۀ عاطفی مخاطب را بـراي پـذیرش   استفاده از عناصر سپاهی

ریزي و کشتار اسـت، آمـاده کنـد و    نامه، که فضاي ساکن و منفعل خونصاویر تنۀ اصلی سوگت

هاي تشـبیهی و حتّـی   آرام ذهن خواننده را با چینش ابزارآالت و ادوات جنگی در قالب اضافهآرام

کسایی این هنر خود را از همـان بیـت   . رنگ پیکار بخشیدن به عناصر طبیعی، با خود همراه سازد

دهد او در بیت اول دو تصویر را در نشان می» درآمد«زین و با استفاده از فعل پویا و تصویرساز آغا

چون لشکر دهد که گویی همگنجاند و در مصراع اول صحنۀ ورود باد صبا را نشان مییک بیت می
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ۀ بهـار  آورد و در مصراع دوم، دوباره به صحنو سپاهی است که از جانبی روي به لشکري دیگر می

  .گرددو پویایی طبیعت برمی

  

  باد صبا درآمد فـردوس گشـت صـحرا   

      

  آراست بوستان را نیسـان بـه فـرش دیبـا      

  )65ص :کسایی،همان(                    

  :اي دیگرنمونه

  هاي خضراخدنگ و زیتون چون قبه]و[نخل  وگلگون]گشت[رنگ نبید و هامون پیروزه

  )همان(

رنـگ  طریق رنگ، دو حوزة تصویري که مـروط بـه لشـکرگاه سـرخ     در این بیت، کسایی از

آورد و است را در دو مصراع مجزّا کنار هم می )ع(حسینهاي سبزرنگ امامسپاهیان یزیدي و خیمه

  .آوردپیشاپیش زمینۀ رنگ پوششی سپاهیان را فراچشم می

  :هاي دیگرنمونه

  رنـگ چــرغ دورخ  آمد کلـنگ فرّخ هــم 

        

  سپاه خلّخ صف برکشیده سرماچون هم  

  )66ص :همان(                            

سرخ و سیه شقایق هـم ضـد و هـم موافـق        

      

  چون مومن و منـافق پنهـان و آشکـارا  

  )67ص :همان(                            

   ستــم  دمیــده  جفـا  کشیـده،   بــوق تیـغ

      

  ه شود  معـاداـده تـازدیآب کرده  بی  

  )70ص :همان(                           
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  گیرينتیجه

سرود را فراهم ساخته، رمـز  ، موجبات اهمیت و ارزش ویژة این سوگاي که بیش از همهنکته

هاي ادبی در بـارور سـاختن تصـاویر    او از حد القایی آرایه. آگاهی کسایی از تناسب تصویر است

کسایی در بخشهاي مختلف این قصیده از ابوالحسن. سرود بهره برده استبخشهاي مختلف این سوگ

گام بهتقابل دو عنصر، که گاه متضاد و گاه متشابه است، استفاده کرده تا بتواند ذهن خواننده را گام

به فضاي عاشورایی نزدیک کند و در این سیر از بخش تغزّل، کار را شروع کرده و خواننـده را در  

قبول از همۀ اوصـاف و  اي روان و قابلگونهتصویري نگاه داشته و در قسمت تخلّص به بین تزاحم

آگاهاند و او را همراه با خود به سکون و پویاییها فاصله گرفته و خواننده را از هدف واقعی خود می

  .کندانفعال درونی دعوت  می

هر جا کـه توانسـته ایـن    هاي شعر کسایی حفظ رنگ ایرانی است و او در یکی دیگر از جلوه

-ستیزي کسـایی و روي رنگ را بر بوم نقشهاي خود ریخته است و این گرایش ناشی از روحیۀ ظلم

  .گرداندن او از خاندانهاي جور آن زمان بوده است

اي از عناصر طبیعی در بخش تغـزّل و حفـظ صـبۀ اشـرافی و     وجود آمدن شبکۀ درهم تنیدهبه 

و در عین حال اثرپذیري از آیات و روایات در بالغت تصویر، سبب  گري در سراسر سروده سپاهی

گشته جایگاه ادبی نخستین شعر عاشورایی گذشته از تقدم زمانی آن، از نظـر زیباشـناختی در میـان    

  .  نظیر باقی بماندهمانندان خود در طی سالیان متمادي ممتاز و کم
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  نوشتهاپی

نامـۀ کـربال در شـعر    نخستین سـوگ « مقالۀ سودمند خود حتّی دکتر محمد فوالدي نیز در طی  .1

) ابواسـحاق (ابوالحسـن  «نـام کسـایی را    بدون توجه به این نکته در قسمت مقدمۀ مقالـه » فارسی

اند و نگارندگان تنها از جهت تنبه به ذکر صـحیح نـام کسـایی    آورده»  مجدالدین کسایی مروزي

الزّمان فروزانفر بـا  چنین تسامحی را نیز آقاي بدیع. ص دادندبخشی از مقدمه را به این محتوا اختصا

 ).38ص :ش1380فروزانفر،(اند الفصحا کردهتکیه بر مجمع

سخن فراوان گفته شده و تشـتّت آرا فـراوان    )Rhetorical(هاي زیباشناختی  در باب دیدگاه .2

 :ین اصول استچه در این مقاله مدنظر نگارندگان است بیشتر مبتنی بر ااست اما آن

شـود،  بالغت هنر استفاده از زبان است، براي مطلوب ساختن هر چیزي که نوشته یـا خوانـده مـی   

بالغت هنري بـراي ابـداع و فـراهم    : کندگونه تعریف میارسطو بالغت را این. رانیخصوصاً سخن

 سیسـرو رومـی  . آوردن راههایی در جهت بـاال بـردن سـطح جـذّابیت در هـر موضـوعی اسـت       

(Cicero))43-106انـد کـه تـا    و دیگران، بالغت را در یک رشته از قوانین کدبندي کرده) م.ق

  :حدود کمی تا عصر معاصر به قوت خود باقی مانده است

 اد و مصالح مناسب و مربوط؛آفرینش یا ابداع مو  

 اد و مصالح اشاره دارد؛نظم و ترتیب که به روشمندي این مو  

 تها، تأثیر و طرح اثر است؛اي مناسب اسبک، که شیوهشخصی ت و حالتز وضعی  

 اکثر تأثیر است اصل انتقال پیام، که شیوة ارائۀ سخنرانیها با حد)King, ٢٠٠٢: p ١٤١(  

معموالً ادبا به سه علم معانی، بیان و بدیع علوم بالغی گویند و کالم بلیغ آن است که عالوه بر دارا 

ص :ش1376زاده، مقدم و اشـرف علوي(و مناسب مقام باشد  بودن شروط فصاحت، به مقتضاي حال

1.( 

ق است و تذکرة عمومی رایج و .ه1284خان هدایت در الفصحا، تألیف امیرالشعراء رضاقلیمجمع .3

و هفت شاعر قدیم و جدیـد از آغـاز شـعر    مشهوري است در ذکر احوال و آثار هشتصد و شصت 

-کر منابع این تألیف نام کتاب و نویسندة تذکرة عرفـات نویسنده در ذ. دري فارسی تا زمان تألیف

و عقیدة بعضی بر این است ) کذا(الدین اوحدي فارسی تذکرة تقی: کندگونه ذکر میالعاشقین را این

هایی را که به عنوان منابع و مآخذ خود ذکر کرده اسـت در  الفصحا مجموع تذکرهکه مؤلّف مجمع

غلط نوشـته  آنها را ندیده بوده، و حتّی نام بعضی از آنها را هم به که وي قالبدست داشته، حال آن

 ).  146-2/144: ش1363معانی،گلچین(که ذکر شد است، چنان
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کاشی جنگی است متضمن اشعار گویندگانی که مؤلّف ترجمۀ حال آنها ر تقیاالشعاخالصۀ تتمۀ  .4

هـاي  یوانهاي بسیاري از شاعران و مجموعهالدین کاشی نسخ ددانیم که تقیرا به دست نیاورده و می

 1016 -975ي عظیم تذکره و منتخبات خود را در فاصلۀ سالهاي کهنی را در دست داشته و مجموعه

-بانکیخانۀ ، این جنگ در فهرست کتاب)1/524: همان. (فراهم آورده و منقوالتش اعتبار تام دارد

 ).40ص:ش1383ریاحی، امین. (سیده استبه ثبت ر 684ي ، نسخۀ خطّی شماره73ص7پور، ج

گـوي از  ها و پیشینۀ اثرپذیري شـاعران فارسـی  سید محمد راستگو در طی پژوهشی که بر زمینه .5

نوع شیوة تـأثیري دسـته    11هاي اثرپذیري از قرآن و حدیث را در اند؛ گونهقرآن و حدیث، داشته

. یري به واکاوي اشعار کسایی از این منظر پرداختیماند که ما با استفاده از این نحوة اثرپذکرده بندي 

 ).15ص : همان(

 .در ترجمۀ آیات از برگردان بهاءالدین خرّمشاهی استفاده شده است .6

بـازي بـا   : انـد آرایی را در بخش بازي با واژگان جاي دادهالدین کزّازي این نحوة سخنمیرجالل .7

آور گاه با بازیهاي واژگانی، چیرگی و استادان زبان. مدتواند آواژگان فرجامیان سخن را نیز به کار می

دارند؛ و با تردسـتیها و  شان رابر سخن پارسی، استوار، آشکار میچند و   چونتوانایی شگرف و بی

دوستان را برازد، سخنرسد و نمیآوري نمیسرانجامی را در زبان کاریهاي خویش هر که خام بیشیرین

پیوند که در بدیع توصیل نامیده شده است، ، لب)168ص :ش1385کزّازي،(د اندازنبه شگفتی در می

اي است که به هنگام بر خواندن آن، لبان گونهگسل است؛ در این بازي، ساخت سخن بهوارونۀ لب

موجب ایجاد چنـین هنـري    بو  موجود حروفی مانند ) 173ص:همان(مانند پیوسته به یکدیگر می

انـد  آرایی یا تکرار مورد بحث قـرار داده را با عنوان واج تر کتب بدیعی آناما در بیش. گشته است

 ).57ص :ش1387شمیسا، / 64ص :ش1387فشارکی،/ 84ص :همان(

 .بندي و توضیحات سیروس شمیسا در کتاب بیان مراجعه کردیمدر این قسمت به تقسیم .8

د که از جگر تفتـه از درد و  اندر باب خون گریستن و خونین بودن اشک، پیشینیان بر آن بوده  .9

. شوندآیند و انبوه میاین بخارها، ابروار، در بام دماغ گرد می. رودخیزد و فرامیرنج، بخارهایی برمی

در باب  ). 274ص :ش1386کزّازي،. (ریزدها فرو میبارد و از مژهسپس، باران اشک از آنها فرو می

 :کندگونه تعبیر میاین) ق.ه512( شروانیخاقانیگیري اشک از خون جگر شکل

  سیل خون از جگر آرید سوي بام دمـاغ 

  
  

  نـاودان مــژه را راه گــذر بگشاییــد   
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