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 بیان مسأله -6-6

 همان سبک ترتيب اين به گزيند،مي بر خود موضوع بيان برای نويسنده و شاعر كه است روشي( Style) سبک

 كلمات، نوع تا گرفته موضوع انتخاباز  مراحل تمام در سبک، واسطه به نويسنده و شاعر. است نوشتن يا گفتن شيوه

 كار به هایشيوه بررسي و متون اين تحليل. نهندمي جا به را خود تأثير كالم، گوناگون عناصر تأليف سياق و لحن

 علم شناسي،سبک تعبير ديگر به. است( Stylistic) شناسي سبک هایكاركرد ترينمهم از ها،شن در شده گرفته

 یيافته توسعه شكل همان جهات، بسياری از كه شود مي ناميده ادبي و هنری بيان هایشيوه بررسي و مطالعه

 زباني، علوم ساير به نسبت بهتری هایكارايي ادبيات یگستره در شناسي سبک. است كالسيک سنّت در بالغت

 نتيجه و پردازدمي مختلف متون بررسي به بالغت، زبان، هایابزار كمک با شناس سبک كه چرا دارد؛ نقدی و بالغي

 زبان هایابزار اساس بر كه تحليل نوع اين هایمعيار و اصول و قواعد. است اعتماد مورد و تردقيق شن از حاصل

 داليل با را ادبي شثار و است استوار متن دقيق شماری تحليل پايه بر غالباً شوند،مي طراحي بالغي، و ادبي شناختي،

 .كند مي تعيين را هاشن قوت و ضعف تفاوت، ودرجه كند مي بندی طبقه علمي دقيق و مستند

 مشهورشيعي شاعران جمله از عبّاسي دوره در «خزاعي علي بن دعبل» و اموی دردوره «اسدی زيد بن كميت»

 نداسروده زيادی فخری اشعار ديگر موضوعات برخي و( ع) طهارت عصمت بيت اهل كرامات و فضايل در كه هستند

  هایسروده اين ها،شن با ششنايي بر عالوه ها،شن فخری اشعار شناسي سبک بررسي با تا است الزم رو اين از كه

 .دهيم قرار نقد و بررسي مورد شناسيسبک منظر از را علوی نهضت طرفدارن و شيعه یشوازه پر شاعران

 فرضيات و سواالت ه،مقدمّ قبيل از پژوهش كليات به اول، فصل در كه شودمي تقسيم فصل پنج به ،پژوهش اين

 . شد خواهد پرداخته پژوهش یپيشينه و هاضرورت و اهداف تحقيق، اين

 انواع هجا، و مدح با فخر ارتباط درمورد بعد اصطالح و لغت در «فخر» یواژه توضيح به نخست دوم، فصل در

 .شد خواهد گفته سخن عبّاسي یدوره تا جاهلي یدوره از فخر یپيشينه فخر،

 بيان ظهور نو علم اين پيرامون مختلف شناسان سبک نظريات و تعاريف شناسي، سبک اتكليّ سوم، فصل در

 و سبک به نسبت كامل ششنايي با مخاطب تا ،گرفت خواهد قرار بحث مورد جديد نقد اين با مرتبط وعلوم شد خواهد

 وارد شيعيمتعهد  شاعر دو اين فخری اشعار بررسي و تحليل بخش به شن، مختلف انواع چنينهم و  شناسي سبک

 .شود
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 زيد بن كميت نامه زندگي: شامل كه شعريش هایويژگي و اسدی كميت با به ششنايي ، نخستچهارم فصل در

 شعر كميت، شهادت كميت، فردی امتيازات اموی، دولت با وی رابطه ،(ع) معصوم امامان با كميت رابطه اسدی،

بعد در ادامه  ،شد خواهد گفته سخن است دانشمندان نگاه از كميت و كميت هاشميات شن، هایويژگي و كميت

در سه  اشعار فخری او مقدمه ای از ويژگي شعر فخری در ديوانش مورد بررسي قرار گرفته است و بالخره، پژوهش،

 گيرد.تحليل و بررسي سبک شناسي قرار ميسطح زباني، ادبي و فكری مورد 

 با وی ارتباط دعبل، ینامه زندگي: شامل و است شعريش هایويژگي و خزاعي دعبل با ششنايي ،پنجم فصل در

 شعری هایويژگي و شعر دعبل، شهادت دعبل، مداری واليت و عباسي خلفای با دعبل ارتباط ،(ع) معصوم امامان

مقدمه ای از چگونگي اشعار فخری او شورده  چنينو هم شودمي شورده دانشمندان نگاه از او جايگاه پايان در و وی

 .پردازيممي فكری و ادبي زباني، سطح سه در او فخری قصايد تحليل و بررسي به شده و در انتها

 .گرفت خواهد قرار مخاطب فراديد كوشش اين از شمده دست به نتايج ،نيز تحقيق پايان در

 یكنندهشاعران فخرگو و مدح به نويسنده عالقه به چيز هر از بيش ،نگارنده توسط موضوع اين گزينش داليل

 ،است معتقد نگارنده كه ،گرددمي برفخری و حماسي قصايد با مرتبط موضوعات چنينهم و السالم عليهم بيت اهل

. است بوده حقير اين به( ع) سروران شن توجّهات خاطر به باشد، داشته ایزمينه هر در پيشرفتي حال زمان تا اگر كه

 .است داشته بسزايي تاثير انتخاب اين در دل، شزاد دكتر شقای عزيزم استاد عنايت و تشويق كه است ذكر به الزم

  پژوهش سؤاالت ـ2ـ6

 چگونه هست؟دعبل خزاعي و كميت اسدی اشعار فخری و شوايي  سبک موسيقايي ت1

 ت  سبک شناسي ادبي فخريات اين دو شاعر چگونه هست؟2

 است؟ چگونه فخريشان اشعار در شاعر دو اين شعری سبک

 پژوهش هایفرضیه ـ9ـ6

ويل و بسيط رسد، كه از بحر طو دعبل در بخش موسيقايي چنين به نظر مي  كميت شعری سبک مورد درت 1

 اند. های فخری و مدحي بهره جستهتر در سرودن اشعار و سرودهبيش

ی زبان در قسمت سطح ادبي، تصويرسازی در ديوان كميت در حاشيه قرار گرفته است، كه اين در نتيجهت 2

ی اهل بيت عليهم السالم است و در وردن استدالالت منطقي و اسلوب احتجاج در دفاع از حق غصب شدهمستقيم و ش

ديوان دعبل نيز مي توان گفت، كه تصاوير ادبي وقتي كه سخن از اهل بيت و هجو دشمنان ايشان است، تصاوير 

 گويد، گرايش به استعاره و تشبيهات دارد.شسان است و وقتي از خود سخن مي

 پژوهش اهداف ـ4ـ6
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 كشف با تا است شن بر تحقيق اين شود،مي نمايان جانبههمه بررسي و واكاوی با ادبي متون زيبايي كه جاشن از

 شيعي ادب و شعر ناپيدای زوايای از ایگوشه شن دنبال به و بردارد مؤثر گامي ،شيعي شاعر دو اين اشعار هایزيبايي

 اهل شرمان از دفاع در خود انساني وظيفه قتحقّ بر عالوه شايد تا بنماياند طلب، حق گرانپژوهش و اديبان روی به را

 چون داليلي به ادب، از عرصه اين به شدن وارد از كه باشد گرانيپژوهش از برخي هدايت برای چراغي ،(ع) بيت

 . كنندمي امتناع... و منابع كمبود السالم، عليهم بيت اهل حق نشناختن

  پژوهش اهمّیت و ضرورت ـ5ـ6

 پي برای برای مهم هایشيوه از يكي و دارد خاصي اهميت امروزه كه ،است ادبي علوم جمله از ،شناسي سبک

 او شثار شناختي سبک تحليل هنرمند، يک هنری روش از معياری شوردن دست به و اثر يک هایويژگي به بردن

 و بهتر درک برای اساسي و مهم هایروش از يكي نيز تحقيق اين در و. است فكری و ادبي هایويژگي و زبان براساس

 .بود خواهد شناسي سبک مبحث طريق از شعری غرض اين بررسي شاعر، دو اين فخری اشعار پنهان هایاليه

 پژوهش یپیشینه ـ9ـ6

 هاييپژوهش تاريخي هایكتاب و تحقيقات در شثارشان و حيات زمينه در خزاعي دعبل و اسدی كميت درمورد

 :كرد اشاره هاپژوهش اين به توان مي كه است شده نوشته هاييمقاله و است گرفته صورت

 .اسالمي تبليغات سازمان: تهران ،«حريت حديث اسدی كميت»، (1373، )محتمّد صحّتي، ت1

 .اسالمي تبليغات سازمان: تهران ،«دوش بر دار شاعر خزاعي دعبل»، (1373) ،مصطفي قليزاده، ت2

 علي اسعبّ توسط «اسدی زيد بن كميت شثار و احوال شرح بررسي» موضوع با ارشد مقطع در اینامه پايان ت3

 .است شده دفاع 1367  درسال كه مدرس تربيت دردانشگاه نقره

 «شيعه نامي شاعر خزاعي علي بن دعبل شثار و افكار و حال شرح»  موضوع با ارشد مقطع در اینامه پايان ت4

 .است شده دفاع 1368  درسال كه مدرس تربيت دردانشگاه كوهي پشت طهماسبي عدنان توسط

 در نژاد موسويان خسرو توسط كه« خزاعي دعبل ديوان شعری اغراض» موضوع با ارشد مقطع در اینامه پايان ت5

 .است شده دفاع 1311 سال در كه گيالن دانشگاه

 بن دعبل و زيداسدی بن كميت شعر در برشريعت مبتني احتجاج»  موضوع با ارشد مقطع در اینامه پايان ت6

 .است شده دفاع 1311 سال در كه بلوچستان و سيستان دانشگاه در رضايي فاطمه خانم توسط كه «خزاعي علي

 در شده چاپ بک صالح مجيد دكتر قلم به« أسدی كميت شعر و شخصيت تحليل و بررسي» عنوان با ایمقاله ت7

 .ديني ادبيات نامه فصل سوم شماره
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 محمتد دكتر قلم به «ناقدان ی انديشه و هاشميات در كميت مذهبي ت سياسي هایديدگاه» عنوان با ایمقاله ت8

 ادبيات و زبان هایپژوهش)  تطبيقي ادبيات و نقد نامه فصل در شده چاپ محمدی مجيد دكتر و فؤاديان حسن

 .1311 خرداد يک، شماره اوّل، سال( عرب

 شده چاپ معروف يحيي دكتر قلم به «التناقضات خالل من الخُزاعِي دِعْبِل شخصية» عنوان با ایمقاله ت1

 .ش1311 شتاء – الثامن العدد – الثانية السنة( محكّمة فصلية) نقدية إضاءات»در

 قشالقي، قره طالبي دكترجمال قلم به« الخزاعي دعبل شعر في السياسية السخرية» عنوان با ایمقاله ت11

 فصلية بها،اوشد العربية للغة االيرانية العلمية الجمعية مجلة» در شده چاپ شاملي نصراهلل زاده، ايرواني عبدالغني

 «. ش.  هت1311 الشتاء ، 25 العدد محكمة،

. است نگرفته انجام پژوهشي شاعر دو اين فخريات اسلوب و سبک بررسي با رابطه در تاكنون ،است ذكر به الزم

 در شيعي  متعهدشاعر دو اين فخری اشعار هایويژگي بررسي به ،نوين شناسي سبک رويكرد با پژوهش اين لذا

 .پردازدمي ادبي و فكری زباني، سطوح

 تحقیق انجام روش ـ7ـ6

 سبک مباني تطبيق و شاعر دو اين ديوان مطالعه با گيرد؛مي صورت تحليلي ت توصيفي روش به پژوهش اين

 موضوع به مربوط قصايد در شعريشان سبک تبيين به ها،اين قصايد بر ادبي و فكری زباني، سطح سه در شناسي

 دوره از شعری غرض اين یپيشينه و فخر شعر پيرامون مهم منابع شوری جمع به ،اول گام در. شودمي فخرپرداخته

 مختلف انديشمندان نظرات و شراء شناسي، سبک علم مطالعه به دوم گام در. شودمي پرداخته اسيعبّ دوره تا جاهلي

 درمرحله. شودمي پرداخته فكری و ادبي زباني، سطح جمله، از علم اين مختلف سطوح به ويژه توجه و علم اين درباره

 سه در فخريشان قصايد و ابيات شناسي سبک بررسي به شعريشان هایويژگي و شاعر دو اين فيازمعرّ بعد ديگر

 .شد خواهد ترسيم نمودار و شمار علم اساس بر نتايج و شده پرداخت مذكور سطح
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 مقدّمه ـ6ـ2

 و گيردمي سرچشمه وی خدايي روح از كه ،است بشر درون ذاتي و اصيل هایگرايش از يكي گراييكمال به ميل

 و تالش در زندگي تمام در است الهي ایتفحه عبارتي به و الهي نامحدود كمال از ایپاره انسان روح كه جا شن از

 شاعران در خصوص به ميل اين .است الهي كمال يعني خود اوليه كمال دريافت و اصيل مرتبه به رسيدن برای تكاپو

 باشد.مي ترقدرتمند ترند،حساس و ترظريف روحي دارای كه

 عبارت فخر كه چرا گيرد؛ مي سرچشمه گراييكمال فطری و اصيل ميل همين از فخرسرايي و فخر موضوع شايد

. رسد مي نظر به همتابي ديگران بين گويا كه ایگونه به خود، قبيله يا خود به واال صفات دادن نسبت از ،است

 شود مي باعث و است يافته انتقال بشری روح به شن از ایهشمّ كه الهي ذات مختص واقع در كه همتاييبي و يگانگي

 .باشند داده پاسخ فطری و دروني اصيل ميل به تا ،بپردازند فخر شعر سرايش به شاعران خصوص به انساني هر كه

ی شن در تاريخ ما در اين فصل، ابتدا به بررسي واژه فخر و انواع شن و ارتباطش با مدح و هجا و سپس به پيشينه

 پردازيم.ادبيات عربي تا دوره ی عبّاسي مي

 اصطالح و لغت در فخرـ 2ـ2

 «الحماسه» كتاب براساس اند داده قرار عربي شعر ابواب برای ناقدان كه بندی تقسيم: است معتقد «حسين طه»

 اساس، اين بر امّا. اندافزوده بدان جاهلي یدوره در رايج فنون بر عالوه را ديگری فنون كه تفاوت اين با است ابوتمّام

 از و افزوده هاباب اين بر قُدَما. حماسه و فخر ت5 غزل ت4 رثا ت3 مدح ت2 وصف ت1: شود مي تقسيم زير ابواب به شعر

  (.73: 1111حسين،)انددانسته ديگر برخي یمجموعه زير را برخي و اندكاسته برخي

 ابن». دارد داللت ارشديّت و بزرگي بر فعل اين و است،( فَخَرَ) مجرد ثالثي فعل ريشه از شده برگرفته فخر واژه

 از و .دارند اشاره ديرينه شرف و عظمت و بزرگي بر و دارند دقيقي و معتبر ريشه راء، و خاء و فاء: » گويد مي «فارس

 (.172: 1362 فارس، ابن)شود مي شامل را «فَخَرَ» فعل چنين هم و...  «خرفَ» یكلمه شن، جمله

 و الفَخارة و الفَخارُ وَ الفُخرُ وَ. است نَهَر و( رود)نَهْر همانند الفَخَر و الفَخْر: است شمده «العرب لسان» در

 فَخرَةً و فَخرَاً خَرُیَفْ فَخَرَ قَد» و .است نيک خصال برشمردن و خودستايي و نازيدن معنای به الفخیِّراءُ و الفخیِّری

 ديگر يک به قوم شن: القومُ تَفاخَرَ و فتَخَرَا چنينهم .است خودستا و فخرفروش او پس. است لحياني از: « حَسَنَةً
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 فالني)  مُتَفَخِّرٌ فُالنٌ: شودمي گفته و. است خودستايي و فخرفروشي: التَّفَخُّر و فروختن فخر: تَفاخَرَ. فروختند فخر

 (.48:تا بي منظور، ابن)فروخت فخر او به: فِخاراً و مُفاخَرَةً یُفاخِرَهُ فاخَرَهُ( خودستاست و فخرفروش

 چون خصوصيات برترين به كردن مباهات و هاخصلت به باليدن معني به فخر ،كه است شمده «العروس تاج» در

 (.315: 1174 زبيدی،)است نسب و اصل

 مي سرايينغمه قومش و خود صفات و اعمال به شاعر شن در كه است غنايي شعر فنون از يكي اصطالح، در فخر

 و هدف خود خودی به فخر واقع در گيرد،مي سرچشمه انساني طبيعي ميل يک عنوان به خود به عشق از كه ،كند

 تعرّض از قبل و بهراسند شن از دشمنان تا بود انسان ذات و نفس ترسيم برای ایوسيله بلكه ؛شد نمي محسوب غايت

 و است خويشتن عاشق طبع، و سرشت براساس انسان. شوند ترس و دودلي دچار اشقبيله و وی به درازی دست و

 هایعيب كه چنان شن معموالً امّا پردازد، مي مقايسه به ديگران و خود بين اغلب و لتأمّ به خود مورد در بسيار

 صادق خود نفس با كه چند هر و نهدنمي سرپوش خود هایعيب بر و بيندنمي را خود ايرادات بيندمي را ديگران

 برتر ديگران از جهات از بسياری از او كه شوردمي ايمان امر اين به و شودمي چيره او بر خودپسندی و غرور باشد،

 (.51: تا ، بيسراج الدّين)است

 هجا و مدح با فخر ارتباط ـ6ـ2ـ2

 ترحجم كم بسيار مراتب به فخر ولي دهد، مي تشكيل را قديم عربي شعر ديوان درصد ترينبيش مدح فنِّ چه اگر

 هاشن نيكوی اخالقي هایويژگي و هاپيروزی ،نسب و حسب به مربوط تاريخي حقايق از گرفتهبر فخر زيرا. است بوده

 كه زماني يا و هاونيرنگ هاتهمت برابر در خود از دفاع مانند مهم هایرويداد با مواجه هنگام متفاخر شاعر كه، است

 و اجتماعي سياسي، مالحظات با مدح امّا .پردازدمي بدان گشته مفقود قومش اخالقي هایارزش كند احساس

 وجود شن با كننده مدح صداقت يا و ممدوح شايستگي و مدح بين ارتباطي هيچ و است ارتباط در اقتصادی

 (.227: 1115،االيّوبي)ندارد

 در را رثا و فخر «عسكری ابوهالل» چه چنان اند،نشده قائل فخر و مدح بين چنداني تفاوت گذشته ناقدان امّا

 است خردورزی و علم عفّت، پاكي، چون صفاتي به خويشتن ستايش فخر، است معتقد و است داده جای مدح قلمرو

 (.131: 1411،العسكری)است متوفّي شخص محاسن ذكر رثا، و

 متوجّه هميشه فخر است؛ بوده ضمير بردن كار به در فقط شانتفاوت و اند بوده توأم همواره مدح و فخر بنابراين

 است اين فخر با مدح تشابه وجه. گيرد مي دربر را ضماير ساير ستايش و مدح امّا ،است جمع و مفرد متكلم ضمير

 در چه شن و است نيكو هم فخر در ،شودمي شمرده نيكو مدح در هاصورت و افكار صفات، و هاويژگي از چه شن كه

 همين بر جديد و قديم منتقدان تربيش و است چنين ،هم ديگری در باشد زشت و قبيح فن دو از يكي

 (.464: 2117ديگران، و طليمات)باورند
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 و ستايش و مدح نه است تاريخ بيان فخر كه است معتقد «الرّافعي صادق مصطفي» معاصر، ناقدان ميان از

-تجربه و حوادث كه ،است هنری توليدی ایقبيله نوع از چه و فردی نوع از چه نيک، هایويژگي به شاعر فخرفروشي

 طول در هاشن شدن دست به دست يا هاتجربه و حوادث اين با شاعر رويارويي و است شن یبرانگيزننده درپي پي های

 شن از. درشورد نظم یرشته به رويدادها شن از الهام با را خود قصايد او شود مي باعث شاعر دست به رسيدن و تاريخ

 و است درشمده فطری ويژگي و خصيصه يک صورت به او برای فخر است بوده خود یقبيله نگار تاريخ شاعر، كه جايي

 در تا ،است ساخته جاودانه ماندگار تصاوير صورت به را شن شاعر ،است سرزده اشقبيله بزرگان از بزرگي كار هرگاه

 را فخر وی چنين هم. كند تشويق بزرگان از پيروی به را هاشن و بگيرد جای و كند نفوذ خوبي به بعد هاینسل ذهن

 نوع هر بگوييم بايد ،كنيم پيدا هجا و فخر بين ارتباطي بخواهيم اگر كه ،است باور اين بر و داندمي هجا از بخشي

 به. باشد داشته ثانوی معنای نوعي تواندمي ،است دشمنش مقابل در شاعر مباهات و فخر یدربردارنده كه كالمي

 و عهد به وفای شجاعت، كرم، چون صفاتي بيان به و خيزد برمي خود یقبيله از دفاع به شاعر وقتي ديگر عبارت

 فريب و بُخل جمله از صفات شن عكس حال همان در پردازد،مي مرده يا زنده از اعمّ قومش بزرگان نيک نام بيان

همان را مورد  ديگر بار وكرده  ستايش بار يک را ويژگي يک يعني ؛دهد مي نسبت دشمنانش به را زبوني و كاری

 شايسته و نيک صفات شاعر كه ،است هجا از قسمتي فخرمي توان گفت،  كالم يک در و. است داده قرار نقص و عيب

 (.112: 1174،الرّافعي)كندمي مباهات هابدان و دهدمي ترجيح شن صفات متضاد را

 فخر انواعـ 2ـ2ـ2

 منزلت و شأن و اخالقي كرامات و بارز هایويژگي به قبيله و وقوم خود ستايش ،فخر شد، گفته چه چنان

 حنّا» چه چنان و است مختلفي انواع دارای فخر. باشد مي مدح و فخر یرابطه همان اين و واالست اجتماعي

 و حزبي ديني، ،(فردی) ذاتي فخر نوع، چهار به فخر است كرده بيان «الحماسه و الفخر» خود كتاب در «الفاخوری

 :شود مي تقسيم جنگي

 در چه شن و بازو و دست و زبان، قلب، تعقّل، یقوّه به منتسب كه است هاييويژگي به افتخار(: فردی) ذاتی فخر

 .است نياكان و اجداد و نسب و حسب با رابطه

 به و بيان را خاص گروه يک حقوق و شرزوها و اميال كه است خاص گروه و حزب يک گويای زبان: حزبی فخر

 اين. است هاگروه ساير بر سلطه و شدن چيره صددرد و كندمي اقدام شن نشر جهت در و افتخار گروه شن تعاليم و شراء

 مختلف احزاب قيام ،شن اصلي دليل و رسيد خود اوج به اموی یدوره در و شمد وجود به اسالم فجر طلوع با فخر نوع

 .بود دوره شن در

. دارد نام ديني فخر است اخالقي هایارزش و احكام ديني، اعتقادات و دين به افتخار پيرامون چه شن: دینی فخر

 . است موجود عربي ادبيات تاريخ ادوار تمام در شن هاینمونه و شد ششكار اسالم دين ظهور با هم فخر نوع اين
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 شده عجين هاشن با دتولّ ابتدای از حماسي روح اين هاعرب یگفته به و است حماسه همان كه :جنگی فخر

 كه است معتقد «لفاخوریا حنّا».است بوده موثّر بسيار هاشن به حس اين الهام در خشن و سخت طبيعت و است

 جدای جزء مبارزه و است شده عجين شانروح با نبرد و مبارزه روح و هستند شجاع و دلير فطری طور به اعراب

 (.6و 5:تا بي فاخوری،ال)است بوده هاشن طبيعي زندگي ناپذير

    اسیعبّ دوره تا جاهلی دوره از فخر یپیشینهـ 9ـ2ـ2

ها را كسب شن ،های بارزی است كه به مرور زمان و در اثر تحوّالت مختلفهر فنّي از فنون شعر دارای ويژگي

فن فخر نيز در  ،بي چون و چرای موضوعات از شرايط و تحوّالت هر عصر و دوره تاثّر و كرده است. و بنابر قانون تاثير

ها را در عين حال ممكن است برخي ويژگي ره را به خود گرفته است وهای مخصوص شن عصر و دوای ويژگيهر دوره

از ی اين فن شعری ين جا ما به بررسي مختصر تاريخچهاز دست بدهد و يا خصايص گذشته را نيز حفظ نمايد. در ا

 ادبيات عرب مي پردازيم.در عبّاسي  ی جاهلي تادوره

 جاهلی دوره در فخرـ 6ـ9ـ2ـ2

 موضوعات و هست ایقبيله باتتعصّ حاصل دوره اين در فخر ؛بود شعر اصلي موضوعات از جاهلي یدوره در فخر

 بر خويشتن به فخر دوره، اين در. بود امور ديگر و كرم و شجاعت جنگي، شالت و ابزار فراواني نسب، و اصل شرافت شن

 دست ها شن ميان در وااليي جايگاه به ورزيد، مي فخر خويش قوم به شاعری گاه هر امّا ؛داشت برتری قبيله بر فخر

 چنين هم. نمودمي فخر نيز، ديگران به رساندن ياری به بَدَوی اين، بر عالوه. بود سال و سن كم چه اگر ،يافت مي

 قيمت و كم جاهلي زمان در شراب زيرا ؛بود جاهليت در فخر هایانگيزه از ديگران به شن نوشاندن و شراب نوشيدن

 (. 83 :1181فرّوخ،)بود باال نيز شن

 فخر بدان داشت، داللت بخشش بر كه جهت شن از بلكه شود، فخر بدان تنهايي به كه نبود چيزی شراب چند هر

 سمت به را او شراب كه دانست او. است «شدّاد بن عنترة» است، نموده فخر بدان كه شاعراني جمله از. شد مي

(. 131 :1112ديگران، و طليمات غازی)كندمي دار لكّه را شرفش و برد مي ميان از را او اعتبار و كشاندمي فواحش

 :نمود فخر بدان بخشش با شن ارتباط دليل به بنابراين

 

 لَمِــــي وافِرٌ لَم یُکْـِرضــــِالِي وَ عــــم                        هلِکٌ   ــَمستي ـــنإنَّــَف رِبتُــشَ إذاـــفَ

رُـا أقـمـفَ وتُـصَحَ وَإذا  يـرُّمــَي وَ تَکـلـِائـمـتِ شَـمـلِـا عَـمَـوَکَ                       دَیً  ـَن نـعَ صِـّ

 (171و  161: 2117)إبن شدّاد، 

 .شودنمي دار خدشه شبرويم كه شن حال برم، مي ميان از را مالم بنوشم، شراب كه گاهشن ت

-مي را مَنشم و اخالق كه گونههمان نمايم؛نمي كوتاهي بخشش از شيم هوش به شراب سرمستي از كه گاهشن و ت

 .داني
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-قصيده در شاعر اين. است «عبد بن طرفة» گذاشت، جا به جاهلي عصر در بسياری فخری قصايد كه شاعراني از

 خود شاعر. ورزدنمي غفلت شن از و شتابدمي شن سوی به بشنود، بلندی فرياد گاه هر او. نمايدمي فخر خويشتن به ای

 و جدی اهل او. بردنمي پناه دوردست هایمكان به شنان از ترس خاطر به و نمايدنمي پنهان شب مهمانان از را

 گرانسرزنش طرفه،. رسدمي نسب و اصل با و شريف ایخانوده به نَسَبَش و هاستميكده و هامجلس جوان و شوخي

 چنين اين و دهدمي قرار خطاب مورد اند،نموده منع لهو، به شوردن روی و هاجنگ در فرورفتن را او كه كساني و

 :سازدنمي جاويد را او و نمايدنمي دفع او از را مرگ امور، اين از خشنودی و رضايت كه گويدمي

 

ـــنْ  ـــالواـ مَ ــو ُ ق ـــتيخ  ِ إذا الق ــف ـــنيلْ  تُ أنَّ

ـــسْ ـــتَّالِ مَـــــ افَ     و لَــ  تُ بِـــــحَل الِ الــ

ـــیني  وَ إنْ ـــقمین تَـاقـ ـــيم الـ ـــاِ الـحَـ  یَلتَـ

ـــل ائِمي أ ْ  ـــا ذا الـ ـــوَ ي أال أیمهـ ـــرَ الـ  ـضـ

ـــإنْ ــ فَ ـــعینُ فَفْــ ـتَ ال تَـسْکُـنْ ـــیمتيـت  نَ مَنِ
 

 أتَـلَـبَّـــد  ـسَـــو و لَـــمْ  أکْ عُـنِـیـــتُ فَـــلَمْ  

ـــد    ـــو  أ ف ـــدِ الـق ـــتي یـَسـتَـرفِ ـــن م  ولکِ

ـــمِ ـــتِ الـکَـری ـــي ذَ وَ ِ الـبَـی ـــدِ إل  الـمُـصَـمَّ

ـ  ـهـدَ الـلَّــااتِ ََــوْ  أشْ وأنْ  ـلِــدی ـتَ مُـ ْانْ

ــ ـــدی بـاف ُـني أُفَـدَعْ ـــت یَ ـــا مَـلَـکَ ـــا بِـم َ 
 

 (61ت  57: 1185 ،وزنيالزّ)

 نه و شوممي خسته نه زيرا ؛است من با سخن روی كه نمودم يقين كيست؟ مردجوان: گويند قوم كه گاه شن ت

 .ناتوانم

 .كنممي ياری را هاشن نمايند، ياری طلب من از قوم هرگاه و رومنمي كوه یقلّه به( دشمن يا مهمان) بيم از ت

-مي فخر نسب و اصل با و اصيل ایخانوده به كه بينيمي مرا شوند، جمع فخرفروشي جهت قبيله مردم اگر و ت

 . فروشم

 دوری امور اين از اگر) نماييمي سرزنش لذّات به پرداختن و جنگ در حضور خاطر به مرا كه من گرمالمت ای ت

 ساخت؟ خواهي جاويدان مرا شيا( نمايم

 .نمايم استقبال شن از امدارايي انفاق با بگذار پس، سازی دور من از را مرگ توانينمي اگر پس ت

 و كردمي  محافظت بسيار زنان و همسايه و شرف از  نشين باديه چنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه، فردهم

 وقت شن. شدمي برانگيخته شعرا ذوق و افروختمي بر راه اين در را جنگ شتش كرد،مي تعرّض هااين به كسي اگر

 .بود فخر شعر سرودن داليل از يكي هرجنگي. كردمي سرريز و طغيان حماسي سبک به را شعر

 و جاهلي عصر در عرب روزگار. است كردهمي همراهي شانتاريخي دوران تمام طول در را عرب كه( شعری) 

 ميان درگيری به هاشن هایزرو از بسياری. است بوده شنان گوهایگفت و اشعار گونه اين محور شنان هایجنگ

 بوفالقة،)است شده مرتبط جاهلي زندگي شرايط به مفاخره شعر بروز عوامل خاطر همين به و گذشتبرمي خودشان

2116 :17.) 
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 بن كليب چون هم قهرماناني زيرا ؛است شده سروده سروده فخر یزمينه در بسياری اشعار جاهلي ادبيّات در

 و فخر و شجاعت در وااليي هاینمونه كه ،اندداشته وجود صعاليک شاعران ، وشدّاد بن عنترة حلّزه، بن حارث ربيعه،

 شاعران نزد فخری اشعار سرودن هایانگيزه كه گفت توانمي پس به طور خالصه. اندبوده ستم و ظلم پذيرش عدم

-مي تفاخر شن به جاهلي دوره شاعران كه هاييارزش واالترين از و است بوده گوناگون و عمتنوّ عرب جاهلي دوره

 هنگام در بردباری بودن، ثاقب عقيده و نظر دارای همسايگان، ياری و حمايت وفاداری، شجاعت، به توانمي ،كردند

 بخشنده و كرم و بودن نوازمهمان گفتار، در عفّت رسيدن، گاندستم دي و مظلومان فرياد به اخالقي، خوش ها،سختي

 . كرد اشاره ديگر موارد و بودن

 اسالم صدر یدوره در فخرـ 2ـ9ـ2ـ2

 ششكارا شانفرستادگان كه ایگونه به. شد وارد جديد دين به جزيره شبه تمام مكّه سرزمين به اسالم ورود با

 شاعران خصوص به شاعران، از بسياری ميان، اين در و شوردندمي روی( ص) پيامبر به دين، اين پذيرفتن جهت

 زمينه اين در «زهير بن كعب» یقصّه كه چنان. بودند خواستار را او گذشت و بخشش و شورده روی پيامبر به قريش،

 روی با و كرد توبه سپس ،نمود هجو را پيامبر ابتدا كه بود كساني جمله از «زنيم بن اَنَس» چنين هم. است مشهور

 :سرود او ستايش و فخر در ابياتي )ص(پيامبر به شوردن

 دٍــممــمُحَ نْـِم   ــي ذِمَّــرَّ وَ أوفَـَـأب              ها            ـلِوقَ  َ ْـ ٍ فَـاقَـن نْـت مِـلَـمَـا  َـوَ مَ

 (22ـ 2002 ضیف،) 

 . ننمود حمل خود پشت بر( ص) پيامبر از باوفاتر و نيكوتر شخصي شتری، هيچ ت

 بررسي نيز نبوی احاديث و كريم قرشن منظر از را اين غرض شعری اسالم، صدر یدوره در فخر بحث ادامه در

 . كرد خواهيم

 

 

   نبوی و احادیث قرآن دیدگاه از مباهات و فخر ـ6ـ2ـ9ـ2ـ2

 در خودپرستي ميل با مستقيم غير يا مستقيم نحوی، به كدام هر كه بينيممي كنيم، تدقّ اسالمي تعاليم در اگر

 .اندكرده ايفا را يمهمّ نقش انسان هایخودخواهي تعديل در و اندبرخاسته مبارزه به انسان نهاد

 و كند فخر به شديد ميل و حرص جايگزين را فروتني و خشوع كه كرد تالش مبين دين اين اسالم، دين شمدن با

 واالی و جديد روحي مبين، دين اين. دهد جلوه ناپسند و ناخشنود مسلمانان نزد را جويي برتری و تفاخر حس

 تعاون، و همكاری برادری، برابری، شن یدهنده تشكيل عناصر و قوام كه ،دميد عربستان جامعه در را انساني
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 و طليمات)بود هاخودخواهي بردن بين از برای تالش و اسالمي یواحده تامّ به خدمت راه در ايثار پرهيزگاری،

 (.216: 2117 ديگران،

 انسان نكوهش و انسان خودخواهي حس تعديل و مفاهيم اين يدتأي در ،است شمده كريم قرشن در كه شياتي بنابراين

 كننده ييدأت یشيه چند اامّ نيست هاشن یهمه به پرداختن مجال چند هر كه ،است بوده مغرور و رمتكبّ خودپرست،

 .كنيم مي نقل را امر اين

 واهللُ آتاکُم امَبِ واتَفرَحُ ال و ماتَکُفَ امَ یلَعَ تَأسُوا الِکَیلَ» : فرمايدمي حديد سوره 23 ی شيه در مهربان خدای

  (.23/ حديد) «فَخُورٍ مُختالٍ کُلَّ الیُحِبُّ

چه به شما بخشد شادماني مكنيد؛ و خداوند  بر شنكه بر شن چه از دست شما رود اندوه مخوريد و  تا شن»ترجمه: 

 (541:1311)خرّم شاهي،«متكبّر فخرفروشي را دوست ندارد.هيچ 

 هایريشه كه طلبيدمي را عملي روش و راه و قانون بود، شن كننده ايجاد قرشن كه زندگي از زندگاني رتصوّ اين

 فخر با ششكارا ،قرشن پس. كند ايجاد فروتني و تواضع بر مبتني جديدی نسل و ببرد بين از را بيني بزرگ خود و فخر

 :فرمايدمي ديگری جای در چه چنان نمود، دشمني گانكبرپيشه و فروشان

 (.18/  لقمان) « فخورٍ مُختالٍ کُلَّ الیُحِبُّ اهللَ اِنَّ مَرَحاً االرض فی تَمشِ ال و للنّاس خَدَّکَ تُصَعِّر ال و »

چ متكبّر و رويت را از مردم )به تكبّر( برمگردان و در زمين خرامان راه مرو، چرا كه خداوند، هي »:ترجمه

 (.412)همان،«فخرفروشي را دوست ندارد.

 ةحجّ» خطبه در. نيست الهي كالم یكننده تكميل جز چيزی ،است شمده شريف نبوی حديث در چهشن اامّ

 منسوخ حجّاج به گذاریخدمت جز به را كردندمي مباهات بدان كه جاهلي عرب امتيازات تمام( ص) پيامبر «الوداع

 شرافت و اجداد و شبا به باليدن از و .« السقایة و السدانة غیر موضوعةٌ الجاهلیة مآثرَ نَّإ: » فرمود و نمود

 لما هدِیَبِ فسینَ ذیالَّ وَفَ ،ةِلیَّالجاهِ فی کمآبائِبِ وارُفخَتَ ال: » فرمود نهي گونه اين ميراث يک عنوان به خانوادگي

 ننازيد، خود جاهلي پدران به»  :يعني«  الجاهلیة فی ماتوا الذین آبائکم من خیر بمنخریه الجعل یدهده

 در كه شماست پدران از بهتر بسيار گرداندمي گردان سرگين چه شن اوست دستان در جانم كه كسي به سوگند

 شدم فرزندان سرور من يعني: « خرَفَ ال و مَآدَ دِلَوَ دُیِّسِ ناأ» : اند فرموده اكرم نبي چنين هم.«. مردند جاهليت

 و حمد را خداوند بلكه گويمنمي غرور فخرو روی از را شن اين كه يعني. كنم زني الف و فروشي فخر شنكه بي هستم

 (.463و  462: 2117 ديگران، و طليمات)هستم هايشنعمت كننده بازگو و گفته سپاس

 قلب به فخر نفوذ اامّ داشت باز ایقبيله و فردی یگونه دو به فخر از را مسلمان شاعران زبان احاديث و شيات اين

 جديد واالی هایارزش یوسيله به را شن ندنبركَ نبُ و بيخ از تنها نه شانجان و روح در هاشن گرفتن جای و هاعرب

 نوع جاهلي فخر به و شد مردم زبان ردوِ فخر و شد تبديل رتفكّ نوعي به و رفت فراتر هاقلب از بلكه ساخت مشكل
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 همين بر گرفت،مي الهام بود شن مولّد جديد دين كه هاييحماسه و مبادئ الگوها، از كه شد اضافه فخر از ديگری

 نبرد زيرا. بود شن گويای فراوان معاني اندک الفاظي با اشعاری و ماند باقي فخر یشيفته زبان عربي زبان اساس

 در بنابراين داشت، نياز شمشير از نيرومندتر سالحي به بدان پاسخ و مشركان هایگويي ياوه و مشركان با مسلمانان

 شن و نايستاد باز شن بازگويي از مومنان بين در زباني هيچ و نديدند ديگری ابزار و فن هيچ در كه يافتند چيزی فخر

 نفس نه و داشت وجود افراط شن در نه كه شدمي محسوب شن پشتيبان و گرياری چه شن یهمه و اسالم به فخر

 دعوتي و هاستنشمَ و اخالق ها،شرمان عقايد، از ایمجموعه اسالم،. بود مبالغه از عاری و شدمي بيزار شن از شدمي

 و بودند مغلوب گروهي و پيروز گروهي و بود همراه نبردهايي و هاجنگ با ظهورش ابتدای همان از كه است همگاني

 (.217 همان،)شد فخر موضوع و عامل موضوعات همين

 راه در مبارزه و جهاد كه چرا ؛داشت پيوند اسالم دين با شعری اغراض ساير از بيش حماسه و فخر فن بنابراين

 شن نبردهای در و بودند جوجنگ قهرمانان از شاعران تربيش و داشت اسالمي جديد زندگي در ایويژه جايگاه خدا

 دچار مسلمان شاعران دست به شعری فن اين. كردندمي دفاع مسلمين اسالم از هم شانزبان با شمشير بر عالوه روز

 شأن بردن باال به شاعران ديگر، كه است توجه قابل امر اين شاعران، دواوين به نگاهي با كه شد توجهي قابل تغييرات

 پشتيباني خدا، راه در شدن شهيد بلكه ؛كردندنمي افتخار دشمنان كردن اسير يا و فراوان غنايم كسب يا قبيله

بن كعب »مانند سخن  .دانستندمي خود مباهات یمايه را گوراست مومنان پيروزی و شنان، از خداوند مقرّب فرشتگان

 :گويدمي داند و ميكه كشته شدن در راه خدا را فضيلتي « مالک

 ریوُبْو جِ یکالٌمِ رِصْالنَّ نَفیه مَ                           فٌدَا مَنَم لَناکُــیقِلَ د ٍبَ و َیَ

 عند اهلل تفضیوُ ي الحاِّفِ توُالقَو       نا                 عرتُاهلل فِ ینُدِلونا فَقتُن تَأ

 (255: 1166،األنصاری)

 بودند. ما گرياری الهي فرشتگان و جبرئيل و ميكائيل كه شديم روبرو دشمن با كه حالي در بدر نبرد روز در ما ت

 ترين بافضيلت حقيقت و حق راه در كشته شدن كه بدانيد كشيد،مي ما است فطرت خداوند كه دين به مارا اگر ت

 .هاستمرگ

 اموی عصر در فخرـ 9ـ9ـ2ـ2

 تعصّبات اين. ديد خود حكومتي هایپايه نمودن استوار برای روشي را ایقبيله تعصّبات برانگيختن ،اموی حكومت

 شعر ظهور قبايل، ميان شديد هایگيریرد اين ینتيجه. شدند اختالف دچار ديگريک با و يافت نمود قبايل شعر در

 ها،اين بر عالوه. سرودمي دشمنان هجای و اشقبيله به فخر در را ایقصيده ،ایقبيله شاعر كه گونهبدين. بود نقائض

 فخر اعراب برابر در ايرانيان جايگاه به كه چنان يافت، تریبيش وسعت شعر ميدان و شمدند كار سر بر نيز هاشعوبي



08 
 

و  175: 1382 شذرشب،)يافت شيوع حال هر در ولي بود اسالمي یروحيه با مخالف فخر گونه اين چند هر. نمودندمي

176.) 

 و سركشي یمثابه به كه طوریه ب شد؛ غالب فخر مفهوم و معني بر سياسي و حزبي گرايش ،اموی یدوره در

 و شوردن پايين پيكار و جنگ هایعرصه در را او منزلت و مقام و بردن او بر خشن حمله و يورش و دشمن بر تجاوز

 (.317: تا بي الفاخوری،) بود است، تمذمّ و هجو از شكنده كه عاطفي و عقلي مناظره و مجادله چنينهم

 انامويّ نزد در فخر»  :گويد مي باره اين در نيز «العربي االدب في رُوّاد و أعالم» كتاب ینويسنده «حطيط كاظم»

 نيز سياسي شعر دوره اين در. بود سياسي و حزبي و ایقبيله صورت به رقيّات قيس ابن و فرزدق اخطل، جمله از

 ابن و خوارج چونهم مختلف احزاب به شانابانتس با شاعران و شمد وجود به سياسي فخر شن دنبال به و نمود رشد

 (.141: 1187 حطيط،.« ) نمودندمي فخر بودند، شيعيان همان كه السالم عليهم بيت اهل داران دوست و زبير

 اشقبيله به يا انامويّ به قصايدش تربيش در كه «اخطل» چون هم شمدند كار روی بزرگي شاعران عصر اين در

 اش قبيله به كه است ای قصيده از زير بيت. است گرفته خود به نيز جاهلي رنگ او اتفخريّ. است نموده فخر ثعلب

 :نمايد مي فخر

 افٍـیـِو ِ جـهُـظُ نْـلي مِضَ أَ ْاَ ْـرَی الـنَ                        رَکٍـعْـدَ مَری عِنْـ ثـرَّ الـمَـوَ کُن ا إذا ا 

 (341: 1114اخطل،) 

 . دانيممي اسبان پشت از ترشيرين را زمين ما شود گلگون زمين نبردی هنگام به كه گاه شن و ت

 در شاعر تمايل به امر اين و است نموده فخر تركم قومش و خويشتن به كه است شاعراني جمله از ،«جرير»

 «حسين طه». نمودمي فخر خويش توانايي و شعر فن به كه گردد برمي «فرزدق» رقيبش و خود ميان یمقايسه

 يافتمي زمينه اين در را كسي نمودمي فخر خود به اگر و نمايد فخر خويشتن به توانستنمي جرير كه است معتقد

 او بنابراين. بود شرف و ثروت از بارزتر او یخانواده در فقر و بود فقير ایخانواده از جرير. بپردازد رقابت به او با تا

 .نمودمي فخر نداشتند، را شن با رويارويي توانايي ،شاعران كه اششعری نبوغ و فن به همواره

 ا ــابـا  ِقـهـونَ لَـعُـضَـ ْـاَ یَـواعِـصَ   ي      ــنِّـِراءِ مــعَـشُّــــــلـهُ لِـلـدَّ الـــــأَعَ

 (61: 1111 جرير،) 

 .شورندمي سرفرود شن برابر در كه نمود فراهم صاعقه چون هم اشعاری شعرا، برابر در من برای خداوند ت

 هایاندوه و شرزوها در او. است «رقيّات قيس بن عبيداهلل» دارد، بسياری اشعار زمينه اين در كه شاعراني ديگر از

 متّحد قريش یقبيله تمام داشت دوست و دانستمي قريش در منحصر را خالفت. بود خالص قريشي يک خويش

 و نمودمي افتخار خود یقبيله به او. جُست مي دوری بودند، شده قبيله پراكندگي باعث كه احزابي از بنابراين. شوند

 خالفت نمودندمي گمان كه افرادی ديگر و خوارج به ایقصيده با شاعر(. 316 الفاخوری،) كوشيدمي شن اتّحاد راه در

 :دهد مي پاسخ گونه اين شود،مي بازگردانده مسلمانان به و شودمي خلع قريش از
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ـــبَّاا ـــیْ ُ  َـ ـــینَ الـعَـ ـــومي  ـ ـــمینُ قَـ  جَـ

  قَـرَیـــــ ٍ فَـــــناءَ الـمـشْـتَـــــهي أیُّـهَـــــا

ـــوَفِّ  إنْ  ـــِنَ تُــ ـــافِ مــ ـــ ٌ الـبـِلــ  قُـرَیــ
 

   األَــــــواءُ أُمُــــــو ََا تُــفـَــــــرِّق لَــــــم 

ـــدِ ـــهِ بِــیَــ ـــرَُا الـلــ ـــاءُ وَ عُـمْــ  الـفَـنــ

ـــنْ ال ـــم یَـکُــ ـــيٍّ بَـعْـدََُـــ ـــاء لِـحَــ  بـَقــ
 

 (27و  26: 1185 ،قيس رقيّات)  

 را امورشان ارزشبي هایخواسته و تمايالت و هستند جمع من قوم كه گاه شن نيكوست، زندگي قدر چه ت

 . سازدنمي پراكنده

 .خداست دست به قريش نابودی و بقا كه بدان قريشي، نابودی خواهان كه شخصي ای ت

 .ماند نمي باقي ایقبيله هيچ هاشن از پس ،بربندد رخت سرزميني از قريش كه گاهشن ت

به زيرا  ؛ی جاهلي داردبه فخر و حماسه در دوره ی اموی شباهت بسيارزيادیدر دوره ،فخر ،خالصه  بحث اين كه

 تماعي، سياسي و ديني را دری موضوعات اجای گرايش فراوان دارد و دايرهای و قبيلهذكر ايّام و مجد و عظمت طايفه

جزيه و تحليل ها و ابزارشالت جنگي سرشار از غلوّ، اغراق و مبالغه هست. توصيف و تگيرد و در توصيف جنگبر مي

های بارز و ت و طعنه در شبروی رقيب از ويژگيها، بيان عيب و نقص دشمن، هتک حرمحركت سپاهيان و اسب

 ی فخر در اين دوره است.برجسته

 اسیعبّ ی دوره در فخر ـ4ـ9ـ2ـ2  

 اوج به گذاشت،مي تاثير اسالمي یجامعه زندگي ینحوه در كه مختلفي عوامل خاطر به اسيعبّی دوره در شعر

 چنينهم و كرد تغيير شهرنشيني به صحرا از جامعه در زندگي شكل و كرد پيشرفت جامعه. رسيد خود شكوفايي

 سرازير جامعه در ثروت شن تبع به و شد دارهدامن اسالم هاییپيروز  گستره و گشته برقرار جامعه در امنيت و ثبات

 شاخصي یوانديشه فكر صاحبان كه  شمد وجود به داشت عربي یريشه و اصل كه جديدی طبقه يک ادامه، در و. شد

 شن پي در و كردند شميزش غيره و كشورها ساير فتح و ازدواج طريق از هاتملّ ساير با هاعرب دوره اين در. بودند

 و شوردند روی عربي زبان و اسالم دين به روی، اين از( ها غيرعرب) و شدند سهيم حكومت یاداره در هاغيرعرب

 فكری بيداری یزمينه عرب، بودن علم طالب و عطش اين فلذا. شدند زبردست و ماهر هازمينه اين در بسياری حتي

 (. 33: تا بي ين،الدّ سراج)كرد مهيّا را هاشن انديشه و

 ایقبيله فخر دوره اين در: » گويدمي «فرّوخ عُمَر». بود قبل هایدوره از متفاوت اسيعبّ دوره در فخر غرض اامّ

 (.44: 1181 فرّوخ،«)يافت رونق و گسترش شن، اخالقي و ذاتي خصوصيات و خويشتن به فخر و شد ضعيف

 ميان در را فخر نوع اين گاهي گه چند هر. بود ای قبيله تعصّبات شدن رنگ كم فخر، اين شدن ضعيف داليل از

 از عموهايش پسر بر كه گاه شن يابيم، مي «معتز ابن» چون هم افرادی نزد در را فخر نوع اين .يابيم مي افراد برخي

 فخر او، فخريات زيباترين از و داندمي علويان از برتر را عبّاسيان شن در كه است سياسي او فخر. نمايدمي فخر علويان
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 از گويد،مي سخن وفا و بخشش و شجاعت از خود هایبرتری از شن در و كندمي همراه شكايت با را شن كه اوست عام

  اوست؛ سخنان زيباترين

 اُـرَّنَـوبُ وَ الـشُّـری الـیـغَـقَاَی وَ لِـمِنَ ال             رِفٌ   ـقَـنـوَ مُـرِبُ الماءَ إل ا وَ َُـــــال أشْ

 رَقـفَـء وَ الرْــــمَـ ُ الزْـمَ عَـَاصــــ ـإذا تَ               ه ـالِفُـبي ال یُ لْـا ٌ وَ قَــــسـمي  ُزْـعَ

 (86: 2114 ،ابن معتز)

 .است كدر و تيره ديگران برای كه شن حال نوشممي باشد، خاشاک و خار از خالي كه زماني تنها را شب ت

-نمي سرپيچي شن از دلم و است شمشير چون هم اماراده گيرند، قرار هم برابر در ترس و انسان اراده كه گاه شن ت

 .نمايد

 سپس حفصه، ابي بن مروان درنزد سياسي و برد بن بشّار نزد گریشعوبي صورت به عبّاسي عصر در فخر شعر

 . درخشيد متنبّي و فراس ابي نزد در قومي و ذاتي

 درهمان كه بود بزرگي یشيفته و پرواز بلند شاعری او .است ومتفاوت مختلف ،«متنبّي» نزد در فخر هایانگيزه

 مبارزه نبوغ، صاحب شاعری عنوان به و داشت اعتماد خود استعدادهای به و نمودمي بزرگي احساس زندگي، ابتدای

 نقص كه داشت شن بر سعي متنبّي. شورد روی ذاتي فخر به او كه شد منجر امور، اين بسيار بود. او برابر در هاطلبي

-پاسخ و خويش وجود صدای او شری.نمايد تأكيد كارهايش و خويش درون در ششكار جوانب بر و برطرف را خويش

 شن در كه متنبّي فخر. است پراكنده حكمت و ومدح هجا جمله از اشعارش، تمام در او فخر و است شن گوی

 و است خوشنود خويش پروازی بلند به او. اندشده سروده صادقانه بياني با گويد،مي سخن هايشخواسته و ازخويشتن

(. 141:1187 حطيط،)كند مي مجسّم ونااميدی شكست درتلخي يا شرزو و اميدو درشادی چه پادشاهان برابر در را شن

 :نمايدمي فخر شعرش و خويشتن به شاعر

 دَ ُـهِ قَـعي بِـــــْـســتَ نْـــــَرٌ مـــــیْ َ              ني أنَّـِنا بـلِسُـقْـمَّ مَـضَ نْنُ مِمَّقَمْـمُ الـلَـیَعْـسَ

 مُـمَـهِ صـبِ نْـي مَـاتـمـلِـت کَـعَــمَوَ أَس            ي   ـــي أَفَبـمَي إلــــرَ األعْـظَــــای نَـا الَّـأنَ

 (82: 1186،يمتنبّ)

 .نهدمي قدم زمين بر كه هستم كسي بهترين من كه دانندمي هستند جمع ما مجلس در كه افرادی تمام ت

 .شنيد را شن الفاظ ناشنوا و افكند نظر ادبياتم به نابينا شخص كه هستم كسي من ت

 زيادی حدّ تا او فخريّات. است «حمداني فراس ابي» دارد، بسياری فخری قصايد كه دوره عبّاسي شاعران ديگر از

 را فردی ذات او فخريّات در. كندمي ياد شنان شجاعت و توانايي و خويش قوم هایبزرگي از شاعر،. است مدح به شبيه

 معاني فراس ابي فخر در بنابراين. رسندمي نظر به واحدی موضوع فخر و مدح كه جا شن تا بينيم،مي اجتماعي من با

 (.41: 1414 مروة،)است مجسّم بزرگي و عزّت و توانايي نظر از عشيره و قبيله از گروهي

 : نمايدمي فخر قومش و خويشتن به شن در كه است، ایقصيده از زير ابيات
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 جــــا ا   الـن ــــا ِ أَعَــــزَّ  تَـرَنــــا لَــــمْ أ

ـــا ـــوُ لَـنَـ ـــوُّ الـقَـبَـ ــي الـمُعِـ ـــزا ٍ عَلَـ  نِـ

 نـــــزا ُ بَــــوْ  َبـیـعَــــ ُ عَـلِـمَــــتْ قَــــد وَ
 

ـــم وَ  ـــم  و أمـرَّ َـهُــ ـــَا أَمْـنَـغَـهــ  جَـنَـابــ

 الـهِـضابـــــا وَ مِـنْــــهُ الـنَّـقْــــدُ  َـلَـلـنــــا

ـــا  ـــر  ُ بِـأن ـ ـــا ُ وَ الـ  الـاُّنـابــــي الـن ـ
 

 (11: 1113 ،الحمداني) 

 .است ناحيه ترينمحفوظ و سرسبزترين ما ی ناحيه و هاستهمسايه عزيزترين ما یهمسايه كه بيني نمي شيا ت

 .شمديم فرود شن هموار و مرتفع هایسرزمين در كه ماست شن از نزار قبيله بر مشرف كوه و ت

 .هستند ما مطيع و پيرو مردم ديگر و سروريم ما كه دريافتند نزار و ربيعه یقبيله ت

 بارز موضوعات از و اندسروده شعر مختلفي، اغراض و موضوعات در عرب، ادبيات در شاعران كه نموديم مالحظه

 بسياری قصايد شاعران،. است بعدی عصرهای و صدراسالم و جاهلي در شعر هایپايه از فخر،. است فخر شعرشان، در

 كه يابيممي در نماييم،مي بررسي را فخری اشعار روند كه گاهشن. اندسروده قومشان و خويش جايگاه باالبردن برای را

 اوصاف مورد در صدراسالم، در فخر. است شنان هایجنگ و هانيكي و اوصاف و شاعر قبيله مورد در فخری اشعار

 شاعران كه طوری به يافت، نمود زيبايي صورت به شاعران شعر در فخر عباسي عصر در اامّ اوست هایبزرگي و پيامبر

 .نمودند مي فخر شانشجاعت و هاقهرماني و شعرشان و خويشتن به
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 کلیّات سبک شناسی
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  مقدّمهـ 6ـ9

 شناسيزبان و لغت علوم به تام اهتمامي كه شمد وجود به علمي یزمينه در انقالبي ميالدی، بيستم قرن شغاز در

 شناسي زبان علم یزاييده شناسي، سبک. است شناسيسبک يا اسلوب علم ظهور علمي، انقالب اين نتايج از. داشت

 هایگام خود، تكاملي روند یادامه در پس شن از. شد گذاریپايه «سوسور دی فرديناند» توسط كه است جديد

 شارل» شاگردش سوسور دی از بعد. شمدند وجود به راستا اين در زيادی مذاهب و هاديدگاه و برداشت را جديدی

 با « بالي»  صورت اين به. كند معرفي شناسي زبان فروعات از يكي عنوان به را شناسي سبک تا كرد تالش «بالي

 سال در كه شد شناسي سبک علم حقيقي مبتكر« الفرنسي االسلوب» نام با رابطه اين در كتابي نوشتن

 نوين شناسيسبک پدر عنوان به را بالي اگرچه(. 12: 1112 ديگران، و خفاجي.) كرد گذاریپايه را شن ميالدی1115

 ديگر توسط علم اين از ديگری زوايای وی از بعد و نپرداخت شناسي سبک هایجنبه همه به وی اامّ كردند معرفي

 .شد ششكار گرانپژوهش

 به سبيكه و نقره و زر كردن گيریقالب و ريختن گداختن، معني به است؛ عربي مجرد ثالثي مصدر» سبک، واژه

 از بسياری(. سبک ماده ذيل منظور، ابن«)است واژه اين از مشتق شده، گيریقالب و گداخته نقره و زر پاره معني

 هريک بگوييم كه باشد شن بهتر شايد و اند كرده ارائه زباني پديده اين پيرامون دیمتعدّ نظرات فن، اين نظرانصاحب

 .شوردند پديد را مختلفي ادبي مذاهب و مكاتب شن تبع به و كردند هتوجّ علم اين به خاص نمايي و زاويه از شنها از

 و سبک از ما منظور خاطر همين به شود،مي ياد شن از« اسلوب»  لفظ با تربيش عربي زبان در« سبک» واژه

« وأسلوبية أسلوب» همان ت پردازدمي ادبي متون بررسي به كه زباني هایشاخه از يكي عنوان به ت شناسي سبک

  .دارد كاربرد عربي زبان در كه است

 ـ سبک در نقد غربی2ـ9

 گفته شن لغوی درمعنای شده گرفته يوناني«  Stilus»  ستيلوس لغت از اروپايي هایزبان در ،«Styleh» سبک

 نوک سر دو شهن شن، معنای. گرددمي بر« Stylus »لفظ  به اشريشه اروپايي گوناگون هایزبان در سبک واژه: » اند

 (.412:1111 نجم،«)كردندمي استفاده مُهرشده هاینامه كردن باز جهت شن از پيشينيان كه است تيزی

 تالشي ینتيجهسبک، : » معتقدند و اندكرده صحبت سبک خصوص در خود بالغي دروس در گامپيش يونانيان

 بردارد در ادبي اثر كه مفهومي با و اثر خالق با را شن یرابطه سپس. گيرد مي كار به نگارش برای نويسنده كه است
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 ذريل، بن«)اند كرده بررسي شن شكلي ساختار يا و ادبيات نوع با را شن یرابطه سويي از و. اندداده قرار بررسي مورد

2112 :151.) 

 نويسنده زبان بودن منطبق سبک،»  داند؛ مي وسايل و هدف بين كامل هماهنگي معني به را سبک ،«افالطون»

 (.125:1376 ميرصادقي،)«دارد را شن گفتن قصد كه چه شن با است

 كرده اشاره است مخاطب كردن قانع كه شن وظيفه به و برده كار به نيز «ارسطو» را سبک اصطالح كه چنانهم

 هاشن جذب و شنوندگان در گذاریثيرتأ برای ممتكلّ و نبوده كافي رانيسخن در داليل و هابرهان بنابراين. است

 كافي رانيسخن مطلب از فرد شناخت»  .دارد احتياج كننده قانع و ثيرگذارتأ سبكي به داليل و هابرهان از تربيش

 (.53: 1426 الكواز،)«بداند را شن درست بيان چگونگي بايد او بلكه نيست

 خود متون بررسي به علم اين از گيریبهره با جهان سراسر از زيادی اديبان و گرانپژوهش جديد عصر در

 سبک و سبک گسترش و رواج با. برداشتند بلندی هایگام شناسي سبک علم تكميل و تكوين در و پرداختند

 از مختلفي تعاريف خود، شرای و ديدگاه به بنا مكاتب، اين هريک. شمدند وجوده ب زيادی مذاهب و مكاتب شناسي،

 :شود مي پرداخته هاشن به ادامه در كه كردند هارائ سبک

 مؤلف یا نویسندهی زاویه از سبک ـ6

 ،سبک و بوده سبک اساس تنهايي به خود ،افكار كه چرا است نويسنده همان ،سبک: است معتقد ،«بوفون»

 .كندمي دهيسازمان را شن فكر كه نيست جرياني نظم جز چيزی

 خواننده یزاویه از سبک ـ2

 قوی را سبكي يعني. كنندمي بررسي گذارد،مي خوانندگان نفوس بر كه ثيریتأ اساس بر را سبک ديدگاه، اين در

 ،كه است معتقد «فاليری» .دهد هديه وی روح به را شرامش و زيبايي و انگيزد بر را خواننده توجه كه دانندمي زيبا و

 . است سبک ،عبارت و كالم در مهم اصل يعني(. 44: 2111 ذريل، بن.« )است كالم و عبارت سلطان سبک،»

 شن یشايسته كه كندمي ثيراتيتأ به شراسته را نمعيّ فكر يک كه است چيزی شن سبک،: » گويدمي «ستندال»

 (.37: 2117 ابوالعدوس،«)است فكر

 و احساسات بر كالمي، عناصر سری يک وسيله به كه است محرّكي نيروی سبک،: گويدمي «ريفاتير مايكل»

 و زيباتر سبكي رو اين از(. 162: 1111ابوالعدوس،)«انگيزد رابرمي مخاطب توجه و گذاردمي اثر خواننده عواطف

 .سازد اقناع را خواننده شن تبع به و بگذارد خواننده بر را ثيرتأ ترينبيش معاني، القای در بتواند كه است رساتر

 خطاب ) پیام، کالم( زاویه از سبک ـ9

 ناحيه از سبک ديگر، عبارتي به شود؛مي تعريف سخن شيوه يا و بيان نحوه منظرِ از سبک ديدگاه، اين در

 نيروی انفجار»  را سبک «بالي شارل»  .شود مي بررسي شود، مي متن يک شمدن وجود به سبب كه هاييتركيب
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 عناصر از برخي كه است ابزاری سبک: » گويدمي «ريفاتر» (.44: 2111 ذريل، بن«)داند مي زبان در بيان نهفته

 (.11 همان،) «كندمي تحميل خواننده ذهن به را بياني

 نتايج به رسيدن برای نويسنده سوی از بياني ابزارهای كارگيری به سبک»  :گويدمي سبک تعريف در «جيرو بير»

-مي متمايز كند،مي مشخص را هاشن درستي و ادبي هایصورت معني كه قواعدی طريق از نتيجه در و است ادبي

-مي حساب به سبک ايجاد در عوامل ترينمهم از زباني امكانات و الفاظ گيریكار به بنابراين(. 1 ت، د جيرو،«)شود

 .شيد

 است اين نظرات اين همه مشترک بخش باشد، كه هرچه غربي مفهوم در چه و عربي مفهوم در چه سبک تعريف

 انتخاب در سبک امتياز و. است موجود ابزارهای و امكانات سری يک براساس زبان از خاصي كارگيری به سبک كه

 معني با شده خلق متن تا است زباني تركيب محور روی بر هاشن چينش چگونگي و تدقّ با اثر خالق سوی از الفاظ

 (.23: 1112 ديگران، و خفاجي)گردد متفاوت ،اند شده وضع شن برای كلمات كه اصلي

 بيانگر ،سبک گوينده، جهت از اند، داده قرار بررسي مورد مختلف زوايای از را( سبک) اصطالح اين شناسان سبک

 گيرنده نظر جلب و كردن متقاعد هدف دو قتحقّ برای ،سبک پيام، یگيرنده جهت از و باشدمي اثر صاحب فكر

 و بياني ابزارهای انتخاب در تفاوت ،سبک كه دارند نظر فاقاتّ شناسانسبک اكثر ،(كالم) پيام خود جهت از اامّ. است

 (.135: 2112 ذريل، بن)است زباني معروف اصول از انحراف

 نقد عربی در سبک ـ9ـ9

 راتتصوّ اساس بر كردند تالش گذشته قرون از عربي بالغت و شناسيزبان گرانپژوهش و دانشمندان و ناقدان

 .دهند ارائه شن از تعريفي سبک، خصوص در خود خاص

 درختان از راسته يک گرفتن قرار: » كه است شمده گونه اين «سَلَبَ» ماده ذيل در «العرب لسان» درفرهنگ

 و شيين و صورت راه، به واسلوب. گويند( سبک) اسلوب را داردنباله و ممتد راه هر و هم كنار در منظّم شكل به خرما

 را بد مسلک و روش و مسير شما يعني «سوءٍ اسلوبٍ فی أنتم » :شود مي گفته كه چنان. شودمي اطالق مسلک

 را هنر أسلوب،. رويم مي راه شن در كه است مسيری معنای به اسلوب نيز و. است أساليب شن جمع. ايدكرده اختيار

 بهره متنوعي هایهنر از گفتن سخن در: يعني برگزيد گفتن سخن در هايياسلوب فالني: گويي كه چنان. گويند نيز

 (.473:  تا بي منظور، ابن«)برد

 كندمي اكتفا روش و راه معني به واژه اين از واژه، اين اتمشتقّ ذكر و مختلف لغوی معاني هئارا با «زمخشری»

 (.212: 1161زمخشری،)«حسنة أسالیب علی کالمه و طریقته :فالن أسلوب سلکت» :گويدومي

 معنای با معاني اين از بسياری كه شده ذكر عرب قديم مشهور كتب ساير در اسلوب واژه كه است ذكر به الزم

 اين ذيل كه زير معاني به توانمي جمله از است؛ متفاوت كامال درشمده علم يک صورت به امروزه كه واژه اين واقعي
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 شكمبه و روده غنيمت، ضخيم، ريسمان كردن، واریسوگ كردن، محروم ربودن، دزديدن،: » كرد اشاره شمده واژه

  ماده ذيل شبادی، فيروز)«روش و شيوه معنای به و ...و چرم شده، ذبح حيوان

 ماده ذيل زبيدی، ت «سلب» ماده ذيل فارس، ابن ت «سلب»  ماده ذيل االعالم، و اللغه في المنجد ت «سلب» 

  (.«سلب»

 قُدَما اسلوب، لغوی برتعريف عالوه اامّ. است سبک و شيوه روش، راه، معنای، به «اسلوب» شده، ذكر تعاريف به بنا

 .شودمي اشاره هاشن به ادامه در كه اندداده ارائه شن از اصطالحي معاصرتعاريف ناقدان و دانشمندان و

 وأودیة والمذاهب الطرق هو» كند؛مي تعريف بيان هایشريان و هاشيوه معنای به را سبک( هت388) «خَطّابي»

 (.42: 1162ديگران، و خطّابي)«المختلفة الکالم

-مي شن در نهادن گام و( شعر) نظم از ای گونه: » است شورده سبک تعريف در( هت471) «جرجاني عبدالقاهر»

 .است گفته جرجاني كه است «نظم» همان ،«اسلوب»  واقع در(. 82ت36: 1112جرجاني،)«باشد

 نظريه اين بر ایهعدّ اامّ است، گرفته قرار شناسان سبک از بسياری تأييد مورد اگرچه «جرجاني نظم» نظريه

 سبک و نظم ميان عربي، زبان در ادبي نقد كامل كتاب ليناوّ مؤلف( هت684) «قرطاجنيّ»  نمونه برای. گرفتند اشكال

 است هيأتي ،نظم اامّ شيد مي دسته ب معنايي حادواتّ تركيب از كه است هيأتي ،سبک»  ،وی نظر از. است قائل تفاوت

-نمي نظم كلمه از تفسير اين كه رسدمي نظر به (.364:1186قرطاجنّي،)«شيد مي وجوده ب لفظي پيوند و حاداتّ از كه

 سبب كه شيد مي وجود به الفاظ گرفتن قرار هم كنار و حاداتّ از موقعي نظم كه چرا باشد؛ درست و كننده قانع تواند

 .كند معاني ايجاد

 و ساخته شن در هاتركيب كه روشي از است عبارت سبک: » گويدمي سبک تعريف در( هت818) «خلدون ابن»

 حقيقت در(. 514: 1141خلدون، ابن.« )شود مي ريخته شن در كلمات و هاعبارت كه است قالبي يا شود،مي پرداخته

 .داندمي ادبي اثر ابداع يا نگارش شيوه را سبک خلدون، ابن

 بر داللت برای قديم عربي ادب در «اسلوب» واژه: گويد مي «النص نظرية و األسلوبية» كتاب در «خليل ابراهيم »

 شده گرفته كار به كريم قرشن اعجاز پيرامون بالغت علمای كالم در ادبي ساختار هماهنگي و تناسب

 شن و كردند اشاره( اسلوب) سبک اصطالح به بالغت علمای و ادنقّ از بسياری ،ترتيب اين به(. 26: 1117خليل،)«است

 شثار ليفتأ در شاعر يا نويسنده كه است روشي و شيوه همان سبک، كه است اين شودمي برداشت شاننظرات از چه

 .گيردمي كار به خود

-زبان و ناقدان و يافت رواج عرب معاصر دانشمندان ميان در گيرچشم طور به غرب، از ثيرتأ با سبک چنين هم

 به زمينه اين در زيادی تأليفات و هاكتاب رو اين از. پرداختند شن جانبههمه بررسي به عرب ادبيات معاصر شناسان

 .دادند نشان ایويژه توجه جديد و قديم شاعران اشعار و متون شناسانه سبک بررسي به شناسانسبک و رسيد چاپ
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