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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
(از ص  87تا )107
تاريخ دريافت ،1395/05/18 :تاريخ پذيرش1396/07/18 :

چکیده
نظريههاي خوانندهمحور به مثابه نگاه نقديِ نو ،افقهاي جديدي از زيباييشناسي متون ادبي را به روي
ما ميگشايند .اين نظريات ضمن تأکید بر نق ش و اهمیت مخاطب ،به بررسي چند و چون ارتباط متن
ادبي و خوانندة متن ميپردازد .يکي از فاکتورهايي که در ذيل اين نظريه مطرح شده «خوانندة ضمني»
است .اين خواننده به عنوان حلقة واصل متن و خوانندههاي اصلي ،زمینة تحلیلِ تعامل آن دو را فراهم
ميکند .در اين نوشتار چارچوب ظهور «خوانندة ضمني» در دو لوحِ «نامِ شراب» و «موسیقي شعر» و
در دو نوع شعرِ باده بررسي شده است .اول خمرية روحي و رمزي ابنفارض و دوم خمريات مادي أعشي.
در اين پژوهش مشخص گرديد نام شراب در شعر ابنفارض ،نقطة ثقل سرودة اوست و خوانندة
ضمنياش نیز محو اين نام است؛ درحالي که مخاطبِ ضمنيِ شعرِ أعشي مرکزيت شعر را نه خود شراب
بلکه از آنِ تأثیر آن و تلذذات خود ميداند .از ديگر سو مخاطب ضمنيِ هر دو اثر عالقهمند موسیقياند؛
لیکن موسیقي خاص خودشان ،موسیقي شعر بیش از هر چیزي انعکاس جان ،روح و حالي است که
شاعر شعر خود را براي آن مهیا کرده است و بايد جزء جزء آن به عنوان يکي از تماثیل شعري ،با
ماتريس کليِ اثر هماهنگ و متناسب باشد ،موسیقيِ بادهسراييِ اين به نرمي و لطافت متمايل است و
ديگري رو به سوي يک شب عیاشي دارد ،هرچند گاهي تماثیل موسیقايي مشترکي بین آن دو ميبینیم
ولي در نگاه کلي و در کنار جمع تماثیل ديگر ،روشن ميشود که با وجود اشتراک جزئي هر يک گوياي
هندسة متفاوتي هستند و تمام تفاوتها و شباهتهاي آنها ،نشانگر ضعف يا نقص يکي از آنها نیست
بلکه بیانگر يک نظام منحصر بهفرد موسیقیايي در شعر هرکدام هست که نمايي از طلب خوانندهي
ضمني هر کدام به نمايش ميگذارد.
واژههای کلیدی :نظرية مخاطب ،خواننده ضمني ،ابنفارض ،أعشي ،موسیقي.
*  .رايانامة نويسندة مسئولsa.momayezi@mail.um.ac.ir :
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 .1مقدمه
نظرات نقدي جديد بر اين مبنا پايهگذاري شدهاند که اثر ادبي به روي احتماالت بسیار
باز است و متناسب با تغییر زندگي و تحول درجة هشیاري مخاطب تغییر ميکند؛ لذا
در ساختاردهي معناي متن به مخاطب آزادي دادهاند .در اين نظرات به ارتباط متن با
خواننده و تعامل ايندو توجه شد و خواننده به عنوان دريافتکنندهاي که با ابزار تأويل و
تذوق در ابداع اثر ادبي مشارکت دارد ،محل اهتمام ناقدان گشت .از اين منظر وظیفة
ناقد شرح اثر ادبي نیست ،بلکه وظیفة وي شرح تأثیراتي است که اثر ادبي در خواننده
ايجاد ميکند .در اين ديدگاه خواننده از طريق تأويل ميتواند به عمق متن وارد شده و
پیچیدگي آن را کشف کند؛ خواننده بايد تصور کند که در هر سطر معنايي نهفته است و
نقش و جايگاه وي در کشف معاني و کشف آنچیزي است که در پشت ايحائات و
ترکیبهاي زباني اثر ادبي آشکار ميشود (هولب-142 ،36-34 ،25-24 ،2000 ،فضل،2002 ،
 -116-125بارت وديگران.)142-137 ،2003 ،

يکي از مفاهیم مهم آيزر ،خوانندة ضمني است .اين مفهوم که شباهت زيادي به
مفهوم انضماميسازي اينگاردن دارد ،متن را به مثابة رمزگانهاي نوشتاري ميداند که
توسط خواننده کشف ميشود و معنا مييابد .در واقع ،هر متن خوانندهاي ضمني دارد
که توسط نويسنده و در مسیر نوشتن مورد توجه قرار ميگیرد ،گرچه خواننده ميتواند
از خوانندة ضمني نويسنده فاصله گیرد .فرايند خواندن مثل فرايند ديدن يک فرايند
گشتالتي است .خواننده متن را چون قطعههاي جداگانهاي در کنار هم قرار ميدهد ،آن
را با زندگي و فرهنگ خود مخلوط ميکند (جوادي يگانه و همکاران 70 :1392 ،به نقل از :آيزر،
 )1 :2000و در آخر معنا را به وجود ميآورد.

خوانندة ضمني نیز يک قسم از خوانندههايي است که در عرصة وسیع نقدهاي
مخاطبمحور مطرح شده است و در واقع بايد گفت بین «خوانندة ضمني»  -که توسط
خود متن به عنوان کسي معرفي ميشود که از راههاي مختلف به ساختارهاي فرا
خواننده پاسخ ميدهد  -و «خوانندة اصلي» -که واکنش او نسبت به متن از طريق
مجموع تجربیات شخصي وي جلوه مينمايد -تفاوت وجود دارد؛ در واقع خوانندة ضمني
همچون يک مفهوم است که در ساختار متن ريشه دارد و ترکیبي است که نميتوان به
صورت محض آن را با يک خوانندة حقیقي تطبیق داد (ايزر ،بي.تا )19 ،و آن يک ساختار
متني است که توقع حضور مخاطبي را دارد بدون اينکه لزوما آن را معین کرده باشد
(همان )30 :و اين خواننده اي است که از قبل وجود داشته ولي وجود مجرد و غیر حقیقي
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است و نیز ساختار ثبت شدة متن است که رويکردهاي احتمالي ،آن را مشخص ميکند
و متن به اين معني خوانندة خود را آماده ميکند و خود را نیز براي او مهیا ميگرداند
(أمقران.)67 :2012 ،

ح «نامِ شراب» و «موسیقي
در اين نوشتار چارچوب ظهور خوانندة ضمني در دو لو ِ
شعر» و در دو نوع ،شع ِر باده بررسي شده است؛ اول در يک خمرية روحي و رمزي و دوم
خمرية مادي .هدف از انتخاب دو نوع خمريه نیز اين بود که با بررسي توأمان آنها درک
ما از زبان پنهان هر يک به کمال برسد.
خمرية روحي ما -که به صورت يک شعر مستقل سروده شدهاست -متعلق به ابن
فارض است ،شخصیتي که تاريخ دربارة او ميگويد :او عمربن عليبنمرشد ،شاعر صوفي
مشهور است ،اصالتا حموي است ولي در مصر تولد ،رشد و وفات يافت ،مشهور به ابن
فارض و ملقب به «شرفالدين»« ،سلطان العاشقین» و «سلطان المحبین» است .در
سال  576در قاهره در خانة دين ،تقوا ،اخالق و علم متولد شد .علوم زبان عربي و
شريعت را نزد پدرش و علمايي در األزهر آموخت؛ اين در شرايطي بود که موجي از
تصوف دوران او را فراگرفته بود ،ابنفارض هم تحت تأثیر اين جريان قرار گرفت،
زهدپیشه کرد و در مجاهدت نفس و خلوت براي شبزندهداري و عبادت هممسلک
صوفیان شد (رشید.)301 :1989 ،
او روحي به غايت حساس داشت ،هر منظر زيبا ،خواه اشکال باشد خواه اصوات ،به
اهتزازش مي آورد و اين اهتزاز چنان شديد بود که به جذبه و سکر منتهي ميشد .گفته
شده است در اغلب اوقات چنان در فکر فرو رفته بود که با چشماني باز نه صداي کسي
را ميشنید و نه او را ميديد ،ايستاده يا نشسته همچون مرده بود ،نه ميخورد نه مي-
نوشید ،نه حرف ميزد و نه تکان ميخورد (فروخ.)521/3 :1984 ،
وي متعلق به دورهاي است که قبل آن در نیمههاي قرن سوم شعر صوفي هم از
حیث موضوع و هم از حیث شکل به دست حالج مستقل شده بود و لغات ،اصطالحات و
موضوعات خاص خود را داشت (ر.ک :حسّان ،د.ت )401-400 :و ميتوان گفت وي متعلق به
دوره کمال شعر صوفي است.
خمرية مادي هم برگزيدههايي از مقدمههاي خمري (تقريبا به تعداد ابیات خمرية
ابنفارض) أعشي است که در ابتداي اشعار مدح يا هجاي وي آمدهاست (ر.ک :حاوي:1960 ،
 .)29-30أعشي میمون بن قیس بن جندل ،از بني قیس بن ثعلبة وائلي ،ابوبصیر معروف
به أعشي قیس است و به او أعشي بکر بن وائل و أعشي کبیر گفته ميشد (الزرکلي،
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 .)341/7 :1990استادياش در فن خمر است (فروخ )223/1 :1963 ،تا آنجا که گفتهاند
وي شاعرترين جاهلیان است آنگاه که از مستي و سرخوشي سخن ميکند (ابن رشیق،
174/1 :2000و ر.ک :البستاني.)219 ،1989 ،

دو مقولة مورد تحقیق نیز شامل «نامِ باده» در شعر ايشان و «موسیقي شعري» آنها
است .گفتني است که کشف ماتريس شعر اين دو شاعر ميتواند در تعیین نماي کلي
ماتريس بادهسراييهاي مادي و عرفاني و تفارق و تقاربشان رهنمون باشد.
پژوهش حاضر در پي پاسخگويي به سؤاالت زير است:
 .1نام شراب در دو خمرية مادي و روحي ،چه نقشي در ترسیم خوانندة ضمني دارد؟
 .2ماتريس موسیقايي بادهسراييهاي ابنفارض و أعشي چگونه ميتواند مشخصههاي
خوانندة ضمنيشان را بیان کند؟
نگارندگان اين مقاله به دنبال اثبات فرضیههاي ذيل هستند:
 .1تفاوت نام شراب در دو نوع خمريه ،مشخصههايي از مخاطب ضمني دو نوع باده-
سرايي را نشان ميدهد.
 .2موسیقي شعر بیش از هر چیزي انعکاس جان ،روح و حالي است که شاعر شعر
خود را براي آن مهیا کرده است ،لذا به روشني ميتواند نشانگر کیفیت تجلي خواننده
ضمني در اشعار باشد.
پژوهشهاي مختلفي براي تطبیق نظرية خوانندهمحور و خوانندة ضمني در حوزة

ادبیات عربي انجام شده است که از جمله آنها مقالة «تشكيل القارئ الضّمين يف رواية دمية
النّار للرّوائي بشري مفيت» از آمنة أمقران است که در اين مقاله ضمن بررسي تفصیلي
ادبیات موضوع ،خوانندة ضمني در ذيل مقولههاي عنوان رمان ،مقدمه ،ساختار ،راوي،
ساختار معنايي و تعامل خواننده با متن مورد تحلیل و بررسي قرار گرفته است.
عالوه بر مقالة مذکور پژوهشهاي ديگري نیز در ساير زمینههاي نظرية
خوانندهمحور بر ادبیات عربي انجام شده که ذکر آنها از چارچوب اين نوشتار خارج
است و مقالة ذکر شده تنها پژوهشي بود که به عنوان يک مطالعه مستقل در ساختار
خوانندة ضمني يافتیم .البته شايان ذکر است که پژوهش مذکور نیز نگاهي بسیار گذرا
به اين موضوع داشته و عمدة اهتمام خود را مصروف جانب نظري کرده تا جانب
تطبیقي ،فارغ از اينها هیچ پژوهشي نیز براي تطبیق اين نظريه بر شعر ابنفارض و
أعشي نیافتیم.
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 .2اسم باده و تجلی خوانندة ضمنی
عنوان ،يک نظام نشانهشناسانه محسوب ميشود که داراي ابعاد داللي و رمزي است و
مخاطب را به پیگیري داللتهاي خود و باز کردن گرههاي رمزگونهاش بر ميانگیزد
(قطوس .)33 :2002 ،ابن فارض يک لفظ براي نامیدن آنچه که شراب خوانده ميشود با
عنوان «مُدامة» بهکار ميبرد و فقط يک بار نام آن را به زبان ميآورد؛ زان پس با ضمیر و
سیاق است که آن را به مخاطب مينماياند 1؛ قصیده محو اين نام است و خواننده را نیز
همقدم با خود محو «مُدامة» ميکند.
آنچه که به تصوير ميکشد يک نام ،يک محور و يک شيء هست که بیش از شيء
بودن ،به مفهوم مانندتر است؛ يا شیئي که از لمس و تجربه خارج است ،خواننده،
انتزاعي و مفهومي بودن آن را از محور بودن در قصیده و اصل و اساس بودن درمييابد.
البته که به صورت طبیعي محور شعر خمر همان شراب است لیکن در خمرية مادي،
خواننده يکطرف شراب را ميبیند و يکطرف نوشندة آن را ،يک سو مشخصهها و
تأ ثیرات شراب و در سوي ديگر لذت شاعر را ،همانگونه که در خمريههاي أعشي هست؛
لیکن مخاطب ابنفارض ابتدا در برابر بیت اول قرار ميگیرد و خبر نوشیدن يک
نوشیدني به نام «مُدامة» و مستي که در پي نوشیدن آن پديدار شده را ميشنود سپس
چهلواره مجنونوار شاعر را ميبیند که غرق در ثناي «مُدامة» هست و چنان مستانه
نغمه سر ميدهد که الجرم خواننده در مستانگي وي شريک ميشود:
َش ِربْنا َعلي ِذ ْك ِر ا ْْلَبيب ُمدامة
ِ
ديرها
َلَا الْب ْد ُر َك ٌ
س يُ ُ
أس َو ه َي ََشْ ٌ
ت ِْل ِاِنا
َول َْوال َشذاها َما ْاهتَ َديْ ُ

َس ِك ْران ِِبا ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن ُيُْلَ َق الْ َك ْرُم
ِ
ت ََْن ُم
ِه ُ
زج ْ
الل َو َك ْم يَ ْب ُدو اذا ُم َ
رها ال َْو ُه ُم
ص َّو َ
َو ل َْو ال َسناها ما تَ َ
(ابنفارض ،د.ت)179 :

(به ياد دوست بادهاي نوشیديم که بدان باده سرمست گشتیم پیش از آن که درخت انگور آفريده
شود .ماه شب چهارده براي آن مي پیالهاي است در حالي که خود آن مي آفتابي است که انگشت هالل
مانند ساقي آن را به گردش درميآورد و هربار که اين باده با آب آمیخته گردد  ،حبابهايي چون ستاره
برآن پديدار ميگردد .اگر بوي خوش آن مي نبود ره به سوي خانة خمّار نبرد مي و اگر پرتو نور آن مي
نميشد وهم به تصور آن قادر نبود).

شايد عنوان مستانگي -براي تصوير روحي که ابنفارض براي خواننده ميآفريند-
عنوان رسايي نباشد ،او خوانندة خود را هم مست ميبیند ،هم هشیار؛ و نه مست
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ميداند و نه هشیار ،مستانگي و هشیاري را در هم آمیخته است ،خوانندة او هم بايد
مست شرابي باشد که ميگويدش و هم بايد بر يگانه بودن «مدامة» هشیار باشد او
خوانندة خود را مست و هشیار ميطلبد.

«مدامة» از أدامَ است و أ ََد َام الشيءَ يعني آن چیز را پايدار کرد ،به غیر از معناي
معجمي ،ويژگيهاي آواشناختي نیز تداوم و کشش اين کلمه را براي خواننده جاننشین
ميکند ،خوانندهاي که اين نام را دوست ميدارد و از کش آمدن و معناي تداومي که در
آن نهفته است لذت ميبرد ،ابن فارض هم ،قدم به قدم با دل خواننده خود همساز
ميشود .در اين کلمه حرف «م» دوبار تکرار شده است ،میم از حروف مجهوره و اشباه
لین بوده که از مشخصههاي تلفظ آن ،گردش هوا در فضاي دهان است (ممیزي:1392 ،
 .)32همین گردش هوا فرصتي روحافزا به خوانندة خود داده تا بیشتر بر روي اين کلمه
مکث کند .حضور «آ» در میانة اين کلمه اوج تجلي اين احساس است ،اين حرف مدي
که از آن با عنوان «طول دادن آوا» ياد ميشود (سعاد )75 ،2010-2009 ،از يک حالت
آرامش وسکینه روحي حکايت دارد و موسیقي آرام آن اين احساس را منتقل ميکند
(أحمد /124 :1996 ،سلیمان العبد )80 :1989 ،موسیقي و روح کلمه ،خوانندة خود را مست
ميخواند ،تا مست و مجنون نباشي سازنوازي «مدامة» او را غرق خود نخواهد ساخت
بايد مدهوش شوي آنگونه که تو را گويند« :گر غرقة دريايي اين خاک چه پیمايي»
(مولوي :1378 ،غزل شماره .)2620

ب
نام شراب در شعرهاي أعشي در وضعیت مقابل شعر ابنفارض قرار ميگیرد ،مخاط ِ
ضمنيِ شع ِر أعشي اهمیت خود شراب و نام آن را تا آنجا ميپسندد که سبب تأثیر
بیشتر و لذت فراتر او را فراهم کند؛ از همین روست که در شعر او نام شراب محوريتي
ندارد بلکه مرکزيت از يک سو از آنِ تأثیر و کیفیت شراب است:
اانت َشهرا
َّيها أَخو ع َ
ََتَََّ
يُ َؤِّم ُل أَن تَكو َن لَهُ ثَراء
فاء ِِبا َو ُكنّا
الو َ
فَأَعطَينا َ
عاع قَ ِ
َكأ َّ
ش ِ
مس فيها
رن ال َ
َن َش َ

َوَر ّجى أَوَلَا عاما فَعاما
دوِنا َو َعال ِسواما
فَأَغلَ َق
َ
السواما
ي لِ ِمثلِها فينا
ُِن ُ
َ
إِذا ما فَ َّ
ت َعن فيها اخلِتاما

(أعشي ،د.ت)197 :
(میکدهداران يک ماه انگورهايش را برميچینند و براي ارزشمندتر شدنش يکي دو سال منتظر
ميمانند ،به امید اينکه ثروتي برايشان باشد ،مهر آن را برنميدارند و مدام قیمتش را باال ميبرند ،پس
ما هم بهاي کامل ميپردازيم و بابت آن بادة عزيز ،شتران مادهمان را قرباني ميکنیم ،شرابي که چون
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مهرش را بردارند گويا پرتو خورشید را در آن ميبیني).

و از ديگر سو متعلق به شاعر و تلذذات او است:
ت إل ى ال ح انُ ِ
ش لٌّ َش لُ ٌ
ش ٌل َش ِو ُل
وت يَ ْت بَ عُ ِن
ول ُش ل ُ
َش ا ٍو ِم َ
َوقَ ْد غَ َد ْو ُ
َ
فِ ي فِ ت ي ٍة َك سي ِ
ِ
وف اَلِ ِ
اْليل
ند قَ ْد َعلِ ُموا
َ ُُ
أَ ْن ل ي س ي دف ع ع ن ي ال ح ي ل ة ُ
ِ
ِ
ِ
َوقَ ْه َوة ُم ّزة َر ُاووقُ َه ا َخ ض ُل
ب ال َّرْْيَان ُمتَّ كئا
نَ َازع تُ ُه ْم قُ ُ
ض َ
إِالَّ بِ َه ِ
ات! َو إ ْن َع لّوا وَ إِ ْن نَ ِه لُ وا
الَ يَس تَ ِف ي ُق و َن ِم ن َه ا َ ،وه َي َراه نَةٌ
(أعشي ،د.ت)59 :

(صبحگاه ـ بین نماز صبح و طلوع آفتاب ـ به میکده رفتم و کبابي چابک و سبکدست همراهم بود ،در
بین جواناني که در قدرت و برايي همچون شمشیر هندي هستند و ميدانند که آنچه خداوند مقدر
بدارد الجرم همان ميشود ،به پشتي تکیه داده و با آنها گل رد و بدل ميکنیم ـ سخن خوش ميگويیم
ـ و پي در پي شراب دست به دست ميدهیم به گونهاي که ظرف شراب همواره نمناک است ،اين
جوانان چنان سرمست بادهاند که هشیار نميشوند جز با اين سخن که به ساقي ميگويند بیار!).

 .3خوانندة ضمنی در موسیقای شعر
موسیقي شعر بیش از هر چیزي انعکاس جان ،روح و حالي است که شاعر شعر خود را
براي آن مهیا کرده است ،و نشان گر اين است که او براي چه کسي زبان به شعر باز کرده
است ،تا م وسیقي به دلش خوش نیايد ،او را راضي نکرده و شعرش را عرضه نميکند؛ از
اينروست که موسیقي روشنتر از هر مقولة ديگري ميتواند براي ما بیان کند که وي
خوانندة خود را چگونه ديده و چگونه او را فراخوانده است و نشانگر کیفیت تجلي
خوانندة ضمني در اشعار است.
 .1-3تجلی خوانندة ضمنی در قافیة شعر

قافیة خمرية ابنفارض را حرف «میم» از آن خود کرده است ،همانطور که قبال نیز اشاره
کرديم گردش هوا در تلفظ اين حرف موجب مکث بر روي آن ميشود ،خوانندة اين شعر
بايد اهل دلي باشد که با خواندن هر بیت اين شعر مکثي کند ،نفس عمیقي بکشد ،شعر
را در ريههايش ببلعد ،نسیم عطرانگیزش را استشمام کند ،صفاي کرانههايش را نظاره
کند و دستي بر صفاي رودهاي آن برساند:
ذوق سر سرمست را هرگز نداند عاقلی

حال دل بیهوش را هرگز نداند هوشمند
(مولوی :1378 ،غزل شماره )532
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و به جان ،ادامه را طلب کند.
ولي انتخاب حرف قافیه در خمريههاي أعشي تابعي از احواالت خود اوست مخاطب
ذهني هم تابع احوال اوست ،اگر مست و عربدهکش است قافیه سريع و بدون کشش
برميگزيند:
ت إل ى ال ح انُ ِ
ش لٌّ َش لُ ٌ
ش ٌل َش ِو ُل
وت يَ ْت بَ ُع ِن
ول ُش ل ُ
َش ا ٍو ِم َ
َوقَ ْد غَ َد ْو ُ
َ
فِ ي فِ ت ي ٍة َك سي ِ
وف اَلِ ِ
اْليل
أَ ْن ل ي س ي دف ع ع ن ي ال ح ي ل ِة
ند قَ ْد َعلِ ُموا
َ ُُ
ُ
ض ل1
ِ
ض ب ال َّرْْي ِ
ان ُمتَّ ِكئا
َ
نَ َازع تُ ُه ْم قُ ُ َ
َوقَ ْه َوة ُم ّزة َر ُاووقُ َه ا َخ ُ
(أعشي ،د.ت)59 :

ولي اگر به قصهگويي نشسته باشد وضعیت فرق ميکند و به حرف کششدار متوسل
ميشود:
ْت لَهُ :غَ ِ
َأَتِِن يُ َؤ ِام ُرِِن يف َّ
اد َها
الش ُمو
ِل ل َْيال فَ ُقل ُ
وس وح َّس ِ
اد َها
الصبُو
أ ََر ْحنَا نُبَاکِ ُر ِج َّد َّ
ِح قَ ْب َل النُّ ُف ِ َ
إلی جونٍَة ِع ْن َد حد ِ
فَ ُقمنَا ول ََّما ي ِ
َّاد َها
ص ْح ِدي ُکنَا
َ
ْ
َْ
َ
(أعشي ،د.ت)69 :
(شب هنگام قبل از روشني صبح به سراغم آمد که با باده چگونهاي؟ گفتم :برويم ،حرکت کرديم تا قبل
از اينکه حسودان باخبر شوند ،گل باده صبحگاهي را چیده باشیم .پیش از آنکه خروس سکوت شب را
بشکند ،به کنار مي در نزد صاحبش رسیده بوديم).

 .2-3ترکیب حرف قافیه با سایر حروف بیت

ابن فارض با خوانندة خود راه ميآيد و آرام آرام او را پیش ميبرد ،اين را از ترکیب
حروفي که به «وضوح» شهرهاند ،ميشود فهمید :ترکیب «میمِ» قافیه با «نون»هاي
مکرر.
ي اَح ِ
ِ
شاء ال ِّد ِ
ت
صاع َد ْ
انن تَ َ
وِ م ْن بَ ْ ِ ْ

1

َو ََلْ يَ ْبق ِم ْنها يف اَ ْْلَقي َق ِة اِّال ا ْس ُم

(ابنفارض ،د.ت)180 :
(و آن مي از درون خمها متصاعد گشت و به حقیقت از آن جز نامي باقي نماند).

در رابطه با نون گفته شده است :از قوت وضوح شنیداري برخوردار است براي همین
به حرکهها ( )Vowelsشبیه گشته است و همانند میم با تلفظ آن هوا از بیني آزاد
ميشود (محمد علي .)111 :2011 ،اساسا میم و نون شباهتهاي چندگانهاي با هم دارند؛
در صفت جهر با هم مشترکاند ،مخرج نون لثوي و مخرج میم شفوي دوگانه است و
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اين دو مخرج به هم نزديکاند ،همانگونه در مورد ويژگيهاي مشترک اين دو حرف
آمده است :خوشه صوتي که بین میم و نون جمع کرده ،شامل ارتباطات آوايي غُنّه،
جَهر ،و نزديکي مخرج ميشود  ،اين ارتباطات اختالف دو آوا را به تماثل در ويژگيهاي
صوتي و تقارب مخرج بدل کرده است (عتیق ،د.ت.)6 :
هیچ بیتي در شعر ابنفارض وجود ندارد که از ترکیب نون و میم خالي باشد:
َو ل َْو نَظََر النُّ ْدما ُن َخ ْت َم اِانئها

ألَس َكرهم ِمن ُد ِ
وِنا ذلِك ْ
اخلَْتم
َ َُ ْ ْ
(ابنفارض ،د.ت)180 :

«و اگر همنشینان آن باده نظر بر مُهر ظرف آن باده افکنند ،هر آينه آن مُهر بدون
نوشیدن آن باده آنها را مست گرداند».
لیکن ميتوان گفت فرقي بین نون و میم وجود دارد که سبب شده تا میم بر نون
سبقت گرفته و مدال بیت بیت شعر را بر گردن خود بیاويزد ،فرق اول در مکث بیشتر
میم و تفاوت دوم در تلفظ شفوي (لبي) آن هست .هنگام تلفظ میم دو لب کامل بر روي
هم قرار ميگیرند سپس همزمان باز ميشوند .اين موضوع سبب ميشود که اين حرف
يک آواي فخیم تلقي شده و از امثال شعر بازاري دور گردد؛ لذا به عنوان معرف و برند
شعر به مخاطب ارائه شده است.
قافیة أعشي هم از اين قضیه مستثني نیست ،لیکن چون خمريههاي او متنوع و
کوتاه کوتاه هستند ،وضعیت هر يک از آنها متفاوت است ،همانگونه که در باال هم ذکر
کرديم ،آنجا که به قصهگويي نشسته و میل به تفصیل دارد از قافیههاي مکثدار و
کششدار همچون الف مدّي و میم استفاده ميکند ،در اين صورت ميبینیم که حروف
مدي در خود بیت هم بیشتر ميشود او که خواننده ذهنياش را همگام با خود
ميپندارد ،لذت خود را لذت او ميداند ،وقتي از يادآوري خاطرات خوشگذرانيهايش
سرخوش ميشود و لذت ميبرد ،خوانندة ذهني خود را نیز همراه خود سهیم ميگرداند،
در کنار اينکه به تفصیل جزئیات ميپردازد ،موسیقي خود را نیز همنوا با ساير اجزاي
شعر خود با دل خوانندة ضمني هماهنگ ميکند:
ف ُقل ُ ِ
ص ِف ْنا :أَ ْع ِط ِه
ْت ل ُم ْن َ
َض ِ
ِ
لس َرا
اء مظَلَّتَه ِِب ّ
أََ
َد َر ِاهُنَا ُکلُّ َها َجيِّ ٌد
ب لَنَا قَ ْه َوة
ص َّ
ام فَ َ
فَ َق َ

ض َر
فَ لَ َّما َرأَی َح ْ
ِج واللَّْي ُل غَ ِام ُر
ِ
سنَّا
فَ َال ََتْب َ
س ِّکنُنَا بَ ْع َد
تُ َ

ُشه ِ
َّاد َها
جد ِ
َّاد َها
ُ
ِ
بِتَْن َقاد َها
إر َع ِ
اد َها
ْ

(أعشي ،د.ت)69 :
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«به خادم گفتم :آنچه ميخواهد به او بده ،وقتي پولها را ديد ،در تیرگي شب
چراغي برافروخت تا سکههاي سره را از ناسره جدا کند که از سر ضیق وقت گفتم:
سکههاي ما همه سره است ،براي آزمايش معطلمان نکن برخاست و شرابي ريخت،
شرابي که نشوه آن درعمق وجود نفوذ ميکند و ميلرزاند و سپس با لذت ،بدن را آرام
ميکند».
 .3-3موسیقی ،زیباییشناسی برداشتی و خوانندة ضمنی

ي اثر ادبي مقولهاي است که براي عموم مطرح ميشود و نه صرفا مخاطب
زيباييشناس ِ
خاص؛ چرا که تمام کساني که به ادبیات روي ميآورند انتظار دريافت زيبايي دارند و
حق دارند از آثار ادبي لذت ببرند (جواري ،حمیدي کندول )157 :1386 ،موسیقي نیز يکي از
وجوه قابل لمس براي عموم است.
يک وجه مشترک در حوزة زيباييشناسي موسیقايي ابنفارض و أعشي وجود دارد
که شايد بتوان گفت تنها وجه مشترک بین آنها است ،و آن توانمندي هر دو شاعر در
کاربرد موسیقي حروف ،کلمات و عبارات است؛ لیکن چگونگي آن متفاوت است که البته
يک موضوع طبیعي محسوب ميشود؛ چرا که خوانندة ذهني آنها دو جامعة کامال
متفاوت هستند .به ديگر سخن ميتوان گفت در هر دو اثر ،لذت موسیقايي براي
مخاطب تعبیه شده است لیکن مخاطب ضمني و متصور هر کدام از شاعران در دو عالم
مجزا ميزيند.
أعشي به عنوان «صناجة العرب» شهره گشته است ،ولي اشعارش لطافت و نرمي
موسیقايي شعر ابن فارض را ندارد ،آيا اين نقصي بر موسیقاي شعر او وارد ميکند؟
طبیعتا نه .خوانندهاي که در ذهن أعشي هست و براي او ميسرايد ،موسیقي نرم
نميپسندد و به حالش خوش نميآيد ،او آهنگ سازي را ميپسندد که در مستي،
عربدهکشي و عیاشي همراه او باشد .او دنبال دلنوازي نیست ،دنبال آني است که کمک
کند شبي را بیشتر خوش بگذراند ،از همین روست که موسیقاي شعر وي عمدتا بر
حروف قوي و سنگین همچون حروف جهر ،تفشي و  2 ...تکیه دارد تا حروف لطیف .مثل
اين بیت که بروز حرف شین (از حروف تفشي) توانسته آينة احوال مخاطب شعر أعشي
باشد:
ت إل ى ال ح انُ ِ
وت يَ ْت بِ ُع ِن
َو قَ ْد غَ َد ْو ُ
َ

ش لٌّ َش لُ ٌ
ش ٌل َش ِو ُل
ول ُش ل ُ
َش ا ٍو ِم َ
(أعشي ،د.ت)59 :
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ابنفارض ولي نرم و آرام است؛ حروف مهموسة «ک ،ح ،ف ،ت ،ه» در زير ساية عاطفة
موجود در صفیر حرف مهموسة سین ،بر اين ابیات چتر گستردهاند:
ِ
استَ ْجلِها
َو ُدونَ َكها يف اْلْان و ْ
ت َو ا َْلَ َّم يَ ْوما ِِبَْوض ٍع
فَما َس َكنَ ْ

بِ ِه َعلی نَع ِم االْل ِ
ْان  ،فَ ِه َي ِِبا غُْن ُم
َ
َكذلِك ََلْ يَ ْس ُك ْن َ ،م َع الْنَغَ ِم الْغَ ُّم
(ابنفارض ،د.ت)184 :

«پس آن مي را در میخانه بستان و طالب جلوه مي در میخانه باش با صداي خوش
نغمهها  .پس آن مي با نغمهها غنیمت است .آن مي در يک لحظه و يک مکان با غم
همدم نميشود همچنانکه غم با نغمهها و ترانهها در يک جا و يک لحظه جمع
نميگردد».
او از همراهي مِي طلبي در میخانه و نغمهخواني سخن گفته همانگونه که أعشي نیز
در اين مورد سخن ميگويد:
الَ يَس تَ ِف ي ُق و َن ِم ن َه ا َ ،وه َي َراه نَةٌ

إِالَّ بِ َه ِ
ات! َوإ ْن َع لّوا َوإِ ْن نَ ِه لُ وا

(أعشي ،د.ت)59 :

««اين جوانان چنان سرمست بادهاند که هشیار نميشوند جز با اين سخن که به
ساقي ميگويند بیار!».
َو ُم س تَ ج ي ٍ
ب تَ َخ ُ
ال َّ
نج يَس َم ُعهُ
الص َ
سِ
اخلز آ ِونَة
ول
ات ذُيُ َ
و ال َّ
احبَ ُ
ّ

ض ُل
إِ َذا تُ َرِّج ُع فِ ي ِه ال َق ْي نَ ةُ ال ُف ُ
ت َعلَی أَ ْعجا ِزَها ِ
الع َج ُل
و ال َّر ِاف َال ُ
َ
(همان ،د.ت)59 :

«مطربه ،کنیز يکتا پیرهن است که چنگ مينوازد و تحرير صدايش با عود هماهنگ
است .آنسوتر زناني دامنکشان با جامههاي پرنیان ميخرامند و کپلهاشان مثل مشگ پر
ميلرزد و تموج دارد».
نسبت حروف مهموسه و مجهوره در همین دو بیت ابنفارض چنین است:
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نسبت حروف مهموسه و مجهوره در اين سه بیت أعشي نیز نزديک به شعر ابنفارض
بوده و به شکل زير است:

جهر در حروف به معناي قوت و شدت است (سعاد ،)27 :2010-2009 ،و همس
مشخصة آوايي به شمار ميرود که در طبیعت و تکوين خود به نرمي متمايز ميشود
(عبدالرحمن )10 :2006،و در واقع صدايي پنهان است و هنگام تلفظ آن چون َنفَس تکیه
ضعیفي روي آن دارد به صورت نجوا ادا ميشود (ابن الجزري.)161/1 :2002 ،
با استفاده از برهان استقرايي چنین بیان شده است که نسبت شیوع حروف مهموسه
در کالم تقريبا يک پنجم يا  20درصد هست ،در حالي که چهار پنجم سخن از حروف
مجهوره تشکیل ميشود (أنیس ،د.ت .)23 :با اين توضیح ميتوان گفت نسبت حروف
مهموسه اندکي بیش از معمول است که به موضوع ابیات مربوط ميشود .در اين قسمت
ميبینیم که ابنفارض و أعشي با وجود تمام تفاوتها به يکديگر نزديکترند ،آهنگ
ت جهر و همس به هم شبیه شده است ،لیکن در همین حال نیز
کالمشان از حیث کمی ِ
تفاوت آشکاري در لحن موسیقايي بین آن دو وجود دارد .به عبارت ديگر تعداد شمارش
حروف ابیات به تنهايي نميتواند ما را در رسیدن به ديدگاه درست رهنمون گردد؛ چرا
که آواها در ترکیبهاي مختلف ميتوانند تأثیرات متفاوتتري از خود بروز دهند ،ضمن
اينکه کیفیت تجمیع حروف نیز به خودي خود داراي اهمیت است.
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با گذر از نگاه کمّي و با رويکرد تفصیليتر ميتوانیم مشاهده کنیم که با وجود
نزديکي آمار حروف مهموسه و مجهوره در ابیات دو شاعر ،شور بیشتري در شعر أعشي
موج ميزند .اول اينکه اين ابیات متعلق به قسمت اوج شعر أعشي قرار دارند و همین
موضوع ،باعث ايجاد شور رواني در خواننده است ،ديگر اينکه در ابتداي هر بیت يک
حرف صفیري (س) وجود دارد که در همان ابتدا جرسي شورافزا به بیت ميبخشد.
حروف صفیري که عبارتنداز «س ،ص ،ز» صدايي همچون سوت و صفیر پرنده دارند
و براي همین است که به آنها حروف صفیري يا جرس گفته ميشود (سعاد-2009 ،
 )56 :2010و اين زنگ سبب قوت و وضوح آن در شنیدار مخاطب ميگردد (عبدالرحمن،
.)18 ،2006

البته شورِ ابیات ،شور هیجاني -که سريع به پیش رَوَد -نیست ،شور ميدمد و مکث
ميکند ،چون مخاطباش دوست دارد هر چه بیشتر از زيباييهاي زنان نوازنده و
رقاصان بشنود ،سرعت و گذار در اينجا برايش خوشآيند نیست؛ از اينروست که به
موسیقاي شعري ابنفارض نزديک شده است ،اگر شور حروف جرسدار را در سخن
دمیده ،حروف مدي را هم کنارش قرار داده که نرمش کند.
ولي ابنفارض از وصف شراب عبور کرده ،شعرش به پايان نزديک گشته ،حرفهاي
پاياني شروع شده ،دماد ِم فرود نهايي است ،مخاطب ذهني او تا کنون از تأثیرات شراب
عشق الهي شنیده و به شور آمده ،آماده پذيرش است که ابنفارض به آرامي توضیحات
پايانياش را ارائه ميکند ولي او مخاطبش را بر روي زمین فرود نميآورد ،خواننده که با
دلنوازي و دلسازي او با شعر عجین گشته ،آوازهخوان و ترانهسرا بر روي شاخساري پر
پرواز خود را ميبندد ،نشان به آن نشان که تا همین ابیات پاياني صداي جرس و
صفیرش چاشني کالم اوست:
ِ
استَ ْج ِلها
َو ُدونَ َكها يف اْلْان و ْ
ت َو ا َْلَ َّم يَ ْوما ِِبَْوض ٍع
فَما َس َكنَ ْ
الدنْيا لِمن عاش ِ
صاحيا
ش يف ُّ َ ْ َ
فَال َع ْي َ
و يف سك ٍ ِ
ساع ٍة
ْرة م ْنها َو ل َْو ُع ْم َر َ
َ
َ َ
ِِ
ْيب ِ
ضاع عُ ْم ُرهُ
ك َم ْن َ
َعلی نَ ْفسه فَ ل ْ

بِ ِه َعلي نَع ِم االْل ِ
ْان  ،فَ ِه َي ِِبا
َ
َكذلِك ََلْ يَ ْس ُك ْن َ ،م َع الْنَغَ ِم
ِ
ْم
َو َمن ََلْ َيَُ ْ
ت ُس ْكرا ِبا فاتَهُ اْل ُ
اْلُ ُك ْم
َك ْ
َّه َر َع ْبدا طائِعا و ل َ
تَ َری الد ْ
غُْن ُم
الْغَ ُّم

نصيب َو ال َس ْه ُم
س لَ هُ فيها
ٌ
َو ل َْي َ
(ابنفارض ،د.ت)184 :
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«پس آن مي را در میخانه بستان و طالب جلوه مي در میخانه باش با صداي خوش
نغمهها  .پس آن مي با نغمهها غنیمت است .آن مي در يک لحظه و يک مکان با غم
همدم نميشود همچنانکه غم با نغمهها و ترانهها در يک جا و يک لحظه جمع
ن کسي است که مست آن باده
نميگردد .پس در حقیقت زندگي واقعي در دنیا از آ ِ
گرديد و براي هوشیاران زندگي واقعي متصور نیست و کسي که مرده مستي آن باده
نگشت  ،استوار کاري و دورانديشي را از دست داد و در يک مستي از آن باده خوشگوار ـ
اگر چند به اندازه ساعتي باشد ـ روزگار را ميبیني که بندهي مطیعٍ تو گشته و تو
فرمانروا و حکمراني .کسي که از اين باده بيبهره ماند ،بايد بر عمري که در بينصیبي
تلف کرد بگريد».
 .4-3خوانندة ضمنی در ماتریس موسیقایی شعر

اين کلمه بیان کنندة مضمون يا معناي مضموني و نهفتة معناي سطحي متن است که
بواسطة وجود تماثیل متفاوت در آن متن کشف ميشود .تنها کاري که خواننده بايد
انجام دهد اين است که با مقايسة عمیق اين تماثیل ،ماتريس را شناسايي کند ،کلمه
ل بر معنايي نیست و تنها يک ماتريس است که در ارتباط با کل
درمقیاس واحد خود دا ّ
متن داراي معنا و مفهوم ميشود؛ لذا ماتريس اساس ارجاع نشانهها و معناي متني است
(جواري ،حمیدي کندول.)163 :1386 ،

ماتريس اساسي که در شعرهايي همچون بادهسرايي ابنفارض و أعشي وجود دارد
کشف مادي يا روحي بودن شعر آنهاست ،در واقع تماثیل شعري آنها بر اساس همین
مفهوم توسعه يافته و متکثر شدهاند؛ يک جلوة اساسي از اين ماتريس در تماثیل
موسیقايي پديدار است ،که خوانندة ذهني شاعر ،در فرم آن مؤثر بوده است.
هیپوگرام فردي در کشف ماتريس اين دو متن ادبي تأثیر بسزايي دارد و البته خود
هیپوگرام شخصي نیز متأثر از جامعة تفسیري هست که بدان تعلق دارد .در توضیح
هیپوگرام آمده است :مراد از هیپوگرام يک عبارت  ،يک کلیشه يا يک مرجعي است که
ي خواننده وجود
ي جامعهشناس ِ
سابقا در راستاي خوانش مرتبط با پیشینههاي ذهن ِ
داشته است و خواننده آن را با خواندن تماثیل شعري ،به علت وجود مجموعه کلمات
مشابه ،به خاطر ميآورد .هیپوگرام به خواننده تأثیري ميدهد که گويا آن را سابقا ديده
است .بنابراين اگر هیپوگرام يادآور چیزي باشد ،تنها زماني ميتواند معني شعري در
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ذهن ايجاد کند که بر پاية ساختار لغوي يک ماتريس که در برگیرندة مجموعهاي از
تماثیل است ،بنا شده باشد (همان.)164 :
اين دو شاعر بر اساس خوانندهاي که در ذهن خود داشتهاند ،مجموعهاي از تماثیل
براي وي تدارک ديدهاند تا با مشاهدة آنها بتواند به ماتريس اساسي شعر پي ببرد ،ولي
همانگونه که در زيباييشناسي برداشت نیز اشاره کرديم ،اين دو شاعر در برخي تماثیل
موسیقايي به هم نزديک شدند که اگر تماثیل ديگر ديده نميشد يا هیپوگرام خواننده
سبب ميشد تا تماثیل مشابه ،محور و مرکز توسعه ساير تماثیل تلقي گردد ،مفهوم
اساسي شعر نیز دستخوش سوء تفاهم ميشد .اين موضوع در مورد شعر ابن فارض -که
يک شعر روحي است -بیشتر صدق ميکند چرا که شعر روحي ،زادة شعر مادي شراب
ي خود را در
است و نشانههاي آن را در خود جاي داده است؛ لذا اگر خوانندهي ذهن ِ
حدي هشیار بداند که گمان کند در ادراک نشانههاي بسیار ظريف تواناست و يا حتي
ناگفته به سرّ دل او آگاه است ،سبب ميشود که از قرار دادن تماثیل واضحتر بپرهیزد ،يا
اهتمام به آنها را توضیح واضحات بداند.
همانگونه که در قرابت موسیقايي دو شاعر ديديم ،آنجا که از زنان نوازنده و زيبارو
سخن مي گويند هر دو آرام و کند هستند ،و چاشني حروف صفیري را به کالم خود
اضافه کردند؛ خود اين قرابت موسیقايي در واقع جلوة تماثیلي است که با اجماع خود
ماتريس شعر را پيريزي ميکنند .اگر شاعر در اينجا از تشابه تماثیل اجتناب نکرده از
آنروست که خوانندة ذهني او اين درجه از هشیاري را دارد که بتواند با کنار هم قرار
دادن تماثیل ديگر ،ماتريس صحیح شعرش را ترسیم کند يا شايد بيابا خود شاعر نیز
غرق شعرش ميشود و خوانندة ذهنياش را فراموش ميکند.
به عبارت ديگر ،در مواردي تماثیل موسیقیايي دو شاعر ،به دو دلیل متفاوت به
يکديگر نزديک ميشوند ،عالوه بر تشابه دو موسیقي در هنگام توصیف زنان زيبارو ،در
موارد ديگري همچون قافیه نیز خودنمايي ميکند ،ابنفارض يک خمريه دارد با يک
حال واحد که قافیة واحدي نیز ميطلبد ،در مورد حرف قافیة او و اينکه چرا از حرف
مکثدار میم براي اين منظور استفاده کرده صحبت کرديم ،ولي أعشي مثل او نیست و
قطعات مختلفي در وصف باده سروده که در هر يک حال خاص خود را داشته است،
يکي را در حال مستي سروده و ديگري را براي تعريف مستي.
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ابنفارض براي آنکه اهل دلنوازي مخاطب ذهنيِ خود هست نرم نرمک ميسرايد،
ميخواهد مخاطب ضمنياش با بیت بیت شعر و توصیف شراب الهياش زندگي کند و
جان بگیرد ،موسیقي شعرش نیز با اين ديدگاهش هماهنگ است .أعشي هم وقتي به
توصیف لذايذ گذشته ميپردازد ،گمان ميکند مخاطب ضمنياش از توضیح و تفصیل
بیشتر لذت ببرد؛ پس سعي ميکند هر چه بیشتر مخاطب ضمني را در صحنههايي که
ديده و لذتهايي که برده شريک کند؛ از اينجاست که هر دو شاعر به آرامي و کندي
گرايش پیدا ميکنند و مخاطب ضمنيشان در اين تماثیل شبیه هم ميشود .اين
شباهت به روشني بیانگر اين است که مخاطب ضمني آنها هشیار فرض شده است که
ميتواند تفاوت دو نوع ماتريس را با وجود تماثیل مشابه ،از يکديگر تشخیص دهند.
 .4نتیجه
ضمن بررسي نام شراب و موسیقي در بادهسراييهاي ابنفارض و أعشي روشن شد که:
 .1نام شراب در شعر ابنفارض ،نام يکتايي است که فقط يک بار بر زبانش جاري
ميشود ،او عنوان «مدامة» را براي اين منظور برگزيده است که با ويژگي معجمي و
داللتهاي آوايي و سیاقي که در آن بهکار رفته است ،نقطة ثقل قصیده قلمداد ميگردد.
شاعر محو اين نام است و خواننده ضمنياش را نیز با خود همقدم ميکند ،آنچه که
به تصوير ميکشد يک نام ،يک محور و يک شيء هست که بیش از شيء بودن به مفهوم
مانندتر است يا شیئي که از لمس و تجربه خارج است و خواننده ،انتزاعي و مفهومي
بودن آن را از محور بودنش در قصیده درمييابد .اين در حالي است که نام شراب در
ب ضمنيِ شع ِر أعشي اهمیت خود
شعرهاي أعشي در وضعیت مقابل قرار ميگیرد .مخاط ِ
شراب و نام آن را تا آنجا ميپسندد که سبب تأثیر بیشتر و لذت فراتر او را فراهم کند،
ي او مرکزيت شعر را از يک سو از آنِ تأثیر و کیفیت شراب و از ديگر
لذا خوانندة ضمن ِ
سو متعلق به تلذذات خود ميداند.
 .2موسیقي شعر بیش از هر چیزي انعکاس جان ،روح و حالي است که شاعر شعر خود
را براي آن مهیا کرده است و نشانگر اين است که او براي چه کسي زبان به شعر باز
کرده است .قافیة «میم» در خمرية ابنفارض نشاندهندة اين است که وي خوانندة اهل
دلي ميطلبد که با خواندن هر بیت مکثي کند ،شعر را در ريههايش ببلعد ،نسیم
عطرانگیزش را استشمام کند و به جان ،بیت بعدي را طلب کند .اين در حالي است که
انتخاب حرف قافیه در خمريههاي أعشي تابعي از احواالت خود اوست و مخاطب ذهني
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هم تابع احوال اوست ،اگر مست و عربدهکش است ،قافیة سريع و بدون کشش بر
ميگزيند ولي اگر به قصهگويي نشسته باشد برعکس است.
 .3در حوزة برداشت زيباييشناسي موسیقايي اين دو نوع شعر بايد گفت :در هر دو اثر،
لذت موسیقايي براي مخاطب تعبیه شده است ،لیکن مخاطب ضمني و متصور هر کدام
از شاعران در دو عالم مجزا ميزيند .اشعار أعشي لطافت و نرمي موسیقايي شعر
ابنفارض را ندارد ،ولي اين نقصي بر موسیقاي شعر او وارد نميکند چون خوانندهاي که
در ذهن أعشي هست ،موسیقي نرم نميپسندد .او ،آهنگ سازي را ميپسندد که در
مستي و عیاشي همساز او باشد.
 .4ماتريس اساسي در شعرهايي همچون بادهسرايي ابنفارض و أعشي عبارت از کشف
مادي يا روحي بودن آن هاست و تماثیل شعري بر اساس همین مفهوم توسعه يافتهاند و
اين دو شاعر بر اساس خوانندهاي که در ذهن خود داشتهاند ،مجموعهاي از تماثیل براي
وي تدارک ديدهاند تا با مشاهدة آنها بتواند به ماتريس اساسي شعر پي ببرد ،ولي
کاربرد «تماثیل موسیقايي مشابه» که در شعر آن دو وجود دارد ،در صورت عدم توجه به
ساير تماثیل ،ميتواند زمینهساز اشتباه در تشخیص محو ِر توسعة تماثیل شود.
پینوشت
 .1در يک مطالعة پژوهشي که در نسخة الکترونیکي ديوان العرب منتشر شده ،آمده است :تعداد اسامي
و وصفهاي شراب در شعر ابنفارض زياد است که آن بیاني از حاالت غیبي و فناء في اهلل است
(هاديپور ،2011 ،مجله آنالين ديوان العرب) که ظاهرا مقصود نويسندة محترم صرفا اوصاف متنوع
شراب بوده و گرنه در خمرية ابن فارض فقط يک نام آن هم فقط يکبار در شعر ذکر شده است.
 .2صفات قوي حروف عبارتنداز :جهر ،شدت ،استعالء ،اطباق ،إصمات ،صفیر ،قلقله ،انحراف ،تکرير،
تفشي ،استطاله و غنه( .الجريسي)62 :2003 ،
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