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 چکيده
ادب  از شاهکارهای جاویدانو شهاب الدین زیدری نسوی یکی از امهات کتب تاریخ « نفثۀ المصدور»

هـ ق در زمان اقامت در شهر میافارقین، آن را نوشته و وقایع  632در حدود سال  زیدریاست که  فارسی

های خود و آالم ها و سرگردانیچند ماهه مقارن شکست نهایی و مقتول گشتن سلطان جالل الدین و رنج

ایت ای همراه با گله و شکدر قالب نامهرا و لطمات و زجرهایی که در غربت از دست این و آن چشیده است 

نگاشته « سعدالدوله و الدین»به زبانی شاعرانه و انشایی مصنوع و فنی بیان کرده و خطاب به شخصی به نام 

در گیر و دار فاجعه تاتار است گاه برای  اوکتاب که گزارش آالم و احوال نویسنده این و فرستاده است. 

حدود چهل شاعر و نویسنده  ،تلفشاعران و نویسندگان مخاشعار و متون از  یشدردها حدت و شدتبیان 

از مند گشته است؛ های آنها بهرهو از مضامین و اندیشهمدد گرفته  ،شاعر و نویسنده عجم سیزدهعرب و 

شاعر طراز اول و پرآوازۀ عرب متنبی، شاعر دوره عباسیان در قرن چهارم اشعار بین این بزرگان علم و ادب، 

وضع متوجه بیشتر در البه الی شکوی و اندوه و مالل دل و تألمات درونی زیدری خواننده را هجری، 

کند. هدف از این پژوهش بررسی اشعار متنبی در کتاب می اوپریشان و آگنده از درد و غم و غصه روحی 

به عنوان شاهد  متنبی در سرودن اشعاری که زیدری از آنهاکه نفثۀ المصدور برای پاسخ دادن به این سوال 

؟ یا نه استاو و تیره روزی خود  حالی به همان شدت پریشان استفاده کردهبرای توصیف وضع روحیش 

 -به روش توصیفی نگارندگان بر آنند که نوع حوادث و حاالت روحی این دو شاعر را بررسی کرده و بنابراین

و این یا نه؛ بوده است تر بغرنج  متنبی از او اشعار استفاده ازمشکالت زیدری در بیان کنند که  تحلیلی

به خوبی  بایدرا چنانکه  نمغوالتاریک تاریخ ایران در عصر ایلغار جانسوز و جهانسوز  حادثهها بیشتر بیت

 .منتقل کرده استبه خواننده 

 .نفثه المصدورمتنبی، دیوان متنبی، زیدری،  اژگان کليدي:و 
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 3 خوشقدم یونسی،  2 ویدا سليمی،  1 حسين صدقی
 .استادیار دانشگاه شهید مدنی 1
 . دانشجوی دکتری دانشگاه شهید مدنی 2
 دکتری دانشگاه شهید مدنیدانشجوی  3

 
  نام نویسنده مسئول:

 ویدا سليمی

 «تأثير مضامين اشعار متنبی بر نفثه المصدور زیدري نسوي»
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 مقدمه
های توان کتابرزمینهای اسالمی وجود دارد که میشناخت تاریخ مغول و نحوۀ ورود آن قوم به س منابع بسیار زیادی در خصوص

تر دانست. تحقیقات متخصصان تاریخ مغول نظیر کارل یخ جهانگشای جوینی را از همه مهمو تاراهلل همدانی التواریخ رشیدالدین فضلجامع

، برتولد اشپولر، منوچهر مرتضوی و شیرین بیانی نیز در عصر حاضر به خلق نگرشی یان، ایلیا پاولوویچ پطروشفسکی، جان ماسون اسمیت

تحقیقی و تحلیلی در خصوص نسبت مغوالن با تاریخ ایران و جهان اسالم انجامیده است. نتیجۀ حاصل از همه این تحقیقات به طور کلی این 

عدالتی از سوی عمال نبۀ سرزمین وسیع ایران، گسترش بیهمه جا است که مهمترین دلیل فروپاشی پادشاهی محمد خوارزمشاه و انحطاط

نه تنها ظلم و ستم »خوارزمشاهی و از بین رفتن سجیۀ عدل در این پادشاه گردنکش و اخالف او بوده است. مغوالن زمانی به ایران رسیدند که 

مرو، نیشابور، هرات، طوس، ری، قزوین، همدان، مراغه، ادبیل حاکم بود بلکه قلع و قمع منظم شهروندان در یک رشته از شهرها از جمله بلخ، 

شد، هدف آن انهدام عناصر مقاوم و ان یافته بود و از باال اعمال میو غیره و انهدام تمامی این نواحی برقرار بود. این قتل عام که کاری سازم

 (3-2: 1366)پطروشفسکی، « چادرنشینان بود مبارز و اعالم خطر به ساکنان سایر شهرها و گاهی اوقات تهیه چراگشت برای

در  ادبی دانیجاوعنوان شاهکاری هدر خصوص تاریخ مغول بوده که ب پر اهمیتنفثۀ المصدور زیدری نسوی هم یکی دیگر از منابع 

دانیم که در شادروان یزدگردی می ها و تفحصات عالمانهبا ارزش را مدیون تالشنفیس و آگاهی از این کتاب ما . ماند باقی تاریخ ادبیات ایران

 زمانی کمتر از یک قرن در جامعه علم و ادب آن را به این عظمت و باشکوهی به اشتهار و بلند آوازگی رساند.

هـ.ق  628هـ.ق به منصب کتابت انشای سلطان جالل الدین خوارزمشاه نایل شد و تا  622در سال  نسوی زیدریالدین محمد شهاب

های متعددی از جانب سلطان به نسوی واگذار شد که با امانت داری و تعهد اخالقی همه آنها را به انجام د. در این مدت مأموریترکاب او بودر 

هـ.ق زنده بوده و از آن به بعد در هیچ منبعی در خصوص  639آید تا ب سیره جالل الدین منکبرنی بر میرساند. وی براساس قرائنی که از کتا

؛ مرتضوی، 1179-1182: 2/3 1366؛ صفا، 3/7 1370؛ بهار، 481-482: 1388)ر.ک. اقبال آشتیانی،  مرگ او چیزی نیامده است ادامه حیات و

1385 :394). 

محتوای متن این کتاب بیانگر  .کندبیان میآهنگین در متنی مخیّل با زبانیش را غلیان احساسات «المصدورنفثه»در زیدری نسوی 

همزمان با یادکرد خاطرات عاطفی خود،  و تنهاست که از وطن و یارانش دور افتاده و به آرزوهای خود دست نیافته استای عواطف نویسنده

ای همراه با گله و شکایت خطاب به در قالب نامههای خود را در هنگام زوال حکومت خوارزمشاهیان، ها، دردها، غم غربت و تنهاییبدبختی

حوادث همراهی خود با سلطان  ادبی شرحی دقیق ازتاریخی و  . در این اثرنگاشته و فرستاده است« الدینسعدالدوله و »شخصی به نام 

دهد. زیدری در هنگامه آشوب و گریز سلطان غیاث الدین خوارزمشاهی در سال الدین، آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهیان، را ارائه میجالل

شود که در منطقه ری بین سلطان شود و در راه مطلع میبه سوی سلطان روانه می« نسا»ر منطقه )ه.ق( برای پرداخت وجهی از جانب امی 621

الدین با غلبه بر برادرش الدین که به تازگی از هند به ایران آمده جنگ سختی درگرفته و در نهایت جاللالدین و برادرش سلطان جاللغیاث

الدین بدهد، گویا همین عامل به منزلۀ بیعت با بیند که امانت حاکم نسا را به جاللمیگیرد. زیدری مصلحت در آن حکومت را به دست می

الدین به زیدری تا شود تا سلطان از او برای همراهی با سپاه پیروز خود دعوت کند. اعتماد شایان توجه جاللپادشاه جدید تلقی و سبب می

ه.ق برای دریافت خراج و درخواست کمک  623کند. زیدری در سال صوب میآنجاست که خیلی زود او را به سمت منشی مخصوص خود من

شوند. شنود. سپاهیان سلطان منهزم میرود. پس از دریافت خراج در راه بازگشت خبر حمله مغول به قزوین را میبه دربار مالحده در الموت می

او در همان سال موفق به دیدار گیرند. ل بین او و سلطان قرار میشود، اما همواره سپاهیان مغوزیدری هر سوی به جانب سلطان روانه می

شود. حضور دراز مدت او در میافارقین خبر میشود. اما پس از این زمان از سرنوشت سلطان کامالً بیسلطان و پس از آن به جانب شام مأمور می

رسد. ای از افول خاندان خوارزمشاهیان به گوش زیدری میتازه خوش یمن نیست، زیرا خبرهای شام نزد صاحب این دیار )ملک مسعود( چندان

و در زمانی که نزد ملک مسعود  628شود. زیدری در سال ه.ق به دست اکراد کشته می 624حسب منابع دیگر سلطان جالل الدین در سال بر 

(. تمام امیدهای وی برای دیدار و همراهی با 246: 1376)صفا،  شنودبرد، خبر درگذشت جالل الدین را میاز سالطین کرد ایوبی به سر می

گیرد تا مشکالت و مصائب سلطان و همراهی با او را در قالب شود. سرانجام تصمیم میسلطان پر جالل و شکوه خوارزمشاهی به یأس بدل می

 (. 3: 1368ای سرگشاده خطاب به یکی از بزرگان و صدور بنویسد )بهار، نامه

عاقبت دردناک سلطان جالل الدین منکبرنی به رسم بث الشکوی و در شرح دشواریهایی که برای سلطان در اواخر عهد  بعد از اطالع از»

 (. 1181: 1363)صفا، « او، و خود نویسنده، پیش آمد و بیشتر در شرح مصائبی که خود تحمل کرده بود، نوشت

 

 هدف تحقيق-1-1
به شاعران بسیاری نظر داشته است که با تتبعی که در دواوین و ادب عرب و فارسی  مولف در انتخاب و التقاط اشعار عربی و فارسی

از شاعران فارسی استفاده کرده است. آنچه در این مقاله نگارندگان را تحت تأثیر ل تن از شاعران عربی و سیزده تن شده وی شعر قریب به چه
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های او تأثیراتی فراوان گرفته است. آنچه اهمیت نفثه المصدور را نشان دیشهقرار داده اشعار شاعر بزرگ عرب متنبی است که زیدری از ان

ایران در عصر ایلغار مغوالن را روشن کند و  تاریخ لف در این گزارش مختصر به خوبی توانسته است زوایای تاریکؤدهد این است که ممی

 خواننده را در سیر داستانی خود تا لحظه آخر به دنبال خود بکشاند. 

 

 پيشينه تحقيق -1-2
 کنیم:که به طور مجمل به آنها اشاره میدر باب نفثه المصدور پژوهشهای بی شماری صورت گرفته است. 

 .7، شماره 1387بررسی کنایه و انواع آن در نفثه المصدور از محمد صادقی در پژوهشنامۀ فرهنگ و ادب پاییز و زمستان 

در نفثۀ المصدور زیدری نسوی از احمد فاضل در پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی سال  درآمدی بر سخن آرایی و ظرافتهای معنایی

 .3شماره 1388اول پاییز 

 19شماره  1387نقد و بررسی زیباشناختی نفثه المصدور از احمد طحان در پژوهش های ادبی بهار 

زانه دارلو در پژوهشهای زبان و ادب فارسی اصفهان نمودهای رمانتیسم در نفثۀ المصدور از محسن بتالب اکبر آبادی و محمدعلی خ

 .3شماره  1390دوره سوم پاییز 

تحلیل ساختاری زبان غنایی، با تکیه بر نفثه المصدور از امید ذاکری کیش، اسحاق طغیانی و سید مهدی نوریان در جستارهای زبانی 

 18، پیاپی 2شماره  1393دوره پنجم تابستان 

 .4شماره  1390ر کتاب نفثه المصدور از حسین علیقی زاده در ویژه نامه نامه فرهنگستان بهمن فرهنگ بزرگ سخن از منظ

جریان سیال ذهن و انعکاس آن در نفثه المصدور از سید حامد موسوی جروکانی و مجید سرمدی در فصل نامه زبان و ادبیات فارسی 

 .16شماره  1392دانشگاه آزاد سنندج سال پنجم پاییز 

قرآنی سال اول زمستان  -المصدور از مجید سرمدی و علی عابدی در پژوهشهای ادبیومی و ساختاری آیات قرآن در نفثهمفهبررسی 

 .4شماره  1392

 .77شماره  1382نشر تازه نفثه المصدور از مسعود تاکی در کتاب ماه ادبیات و فلسفه اسفند 

 . 38شماره  1384ی پاییز در باب نفثه المصدور از محمود باقرپسند در نامه پارس

اما بررسی اشعار عربی که به تأثیر از متنبی یا شاعران عرب یا فارسی دیگر باشد مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو محققان با 

 دهند. تفاوتهای آن  مورد بررسی قرار میبررسی و مطالعه وضع روحی هر دو شاعر تشابهات فکری یا 

 

 يقروش و سواالت تحق-1-3
است. سواالتی که در این پژوهش پاسخ داده ای رد استفاده به صورت کتابخانهتحلیلی و منابع مو-روش تحقیق در این مقاله توصیفی

 شود به شرح ذیل است:می

 تبیین میزان بهره گیری مؤلف از اشعار متنبی.

 پیوند معنایی اشعار متنبی مشخص نمودن ارتباط مفهومی و 

 داده در دو اثر و بررسی تشابه و تفاوت روحی هر دو شاعر و نویسنده بزرگ .ن حوادث رخ یتبی

 

 مبانی نظري پژوهش-2
پیش از پرداختن به اشعار متنبی الزم است نگاهی به بیوگرافی و مضامین شعری او افکنده سپس به بررسی اشعار دو ابر مرد تاریخ 

دیده به جهان گشود و در  -محله ای از شهر کوفه -هجری در کِنده 303در سال  جهان توجه کنیم. احمد بن حسین عبدالجبار جُعفی متنبی

گذرد نزدیک به هزار سال میتحصیل شعر و فنون عرب همت گماشت. کوفه نزد علویان پرورش یافت و به محافل علم و ادب قدم گذاشت و به 

در میان »چند از بزرگترین شاعران، خاصه متنبی پژواک و اعتبار دارد: و هنوز این گفته نویسنده و ناقد بزرگ ابن رشیق قیروانی دربارۀ تنی 

مولدین، کسی به شهرت حسن ابونواس نیست. سپس حبیب ]ابوتمام حبیب بن اوس[ است و بحتری؛ گویند این دو در روزگار خود سبب 

ومی و ابن معتز است... سپس متنبی آمد: جهان را پر کرد گمنام ماندن پانصد شاعر بودند که همگی توانا بودند، پس از این دو به آوازه، ابن ر

 «و مردم را به خود مشغول.

به راستی هم متنبی، این نابغه بی بدیل شعر، چنین بود. او سرآمد اعالم شعر در زبان عربی است. آوازۀ هیچ شاعری از شاعران عرب به 

ه است. در قید حیات بود که دیوان او در گوشه و کنار جهان اسالم، از پایه شهرت او، چه در زمان حیات وی و چه پس از مرگ او، نرسید

 فارس در خاور گرفته تا اندلس در اقصای باختر، خواستاران پر شمار داشت. متنبی حافظه ای بسیار قوی، ذهنی وقاد، طبع و قریحه ای فیاض،
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حسّ هنری نصیبی وافر برده بود و هم از موهبت تأمل و اندیشه ذوقی رفیع، معرفتی بس گسترده و ژرف و دقت و بصیرتی شگرف داشت هم از 

ترین شاعران هم روزگار خود به زبان و ادب و فرهنگهای منقول زمان بود و احاطه او به فلسفه و آرای اهل کالم و معتزله و ورزی؛ او از آگاه

د را به عنوان یکی از داعیان اسماعیلیه و در نهایت به عنوان مشرب صوفیان نیز بسیار بود. این تکیه گاه قوی علمی موجب گشت تا متنبی خو

ز دیوانش پیامبری از پیامبران این فرقه مطرح سازد. لقب متنبی به معنای مدعی نبوت نیز از همین جا به او داده شد و برای این ادعا به ابیاتی ا

 استشهاد می کنند. مانند دو بیت زیر که از یک قصیده اند:

 بأرضِ نخلۀَ إال             کَمُقام المسیح بین الیهودِما مُقامی 

 (4، المجلد االول، ب133: 2003)متنبی، 

 

ترجمه بیت: بی گمان اقامت من در سرزمین نخله )روستای نخله( همچون اقامت مسیح )ع( در میان یهودیان است. که گویند متنبی 

  در این بیت خود را با حضرت مسیح )ع( قیاس نموده است.

 أنا فی أمۀٍ تدارکها اهلل    غریبٌ کصالحٍ فی ثَمودِ

 (2، ب135)همان، 

 

غریبم و ناخشنود، همچون صالح )ع( در میان قوم ثمود. و در  -که امیدوارم خدا آنها را اصالح کند -ترجمه بیت: من در میان جماعتی

 د را همچون پیامبری از پیامبران خدا نمایانده است. اینجا نیز گفته اند که متنبی خود را به حضرت صالح )ع( تشبیه کرده و خو

موضوعات شعری دیوان او، متنوع است و شامل مدح، رثاء، فخر، هجاء، غزل، حکمت و سایر مضمونهای شعری معروف در ادب عرب 

به کالبد شعر عرب دمیده است. متنبی شاعر حکمت است و مدحت و وصف میادین نبرد و شجاعت، و او در هر سه مضمار مذکور، روحی تازه 

که از امور عادی و است. یکی از مهمترین و معروفترین ویژگیهای سبک شخصی متنبی، خالق المعانی بودن است و مضمون آفرینی، بطوری

ز خصایص سبکی تواند حدس بزند و اآفریند، معانی که به هیچ وجه خواننده انتظار ندارد و در بادی امر نمیپیش پا افتاده، معانی بلند می

شود و متنبی را در این مجال، فضلی انکار دیگر او وحدت و انسجام اسلوب بالغی است که آثار شعرای بزرگ و صاحب سبک مشاهده می

است که افکار و مقاصدش را در صوری محسوس، ناشدنی است؛ او شاعری است خالق و تصویرگرا و نه اهل تقلید از قدما، او تصویرگر ماهری

دهد وی نثری شیوا و در عین حال آمیخته به نماید. از نثر متنبی تنها چند نمونه اندک بجا مانده است که نشان مییبایی ترسیم میبه ز

صنایع ادبی داشته است و تمام شهرت و آوازۀ متنبی مربوط به اشعار نفیس و پر ارزش اوست که اکثر شعراء صاحب نام فارسی بعد از خود را 

(. وی جدای 435: 1368خاقانی، صائب تبریزی و حافظ را مجذوب و شیفتۀ مضمون های تازه و بکر خود گردانیده. )الفاخوری،  چون موالنا،

از شعرا نویسندگان را نیز مورد توجه اشعار خود قرار داده است که از جمله آنها صاحب نفثه المصدور زیدری نسوی است که در باال به آن 

رو در زیر به بررسی اشعار متنبی که زیدری برای تبیین وضع روحی خود از آن بهره گرفته است با توضیح رویدادهای اشاره گردید. از این 

 به آنها می پردازیم.موجود در زندگی هر دو شاعر و نویسنده 

 

 : متنبی
 تَکَسَّرتِ النِّصالُ عَلَی النِّصال   فَصِـرتُ إذا أصـابتنی سـهام      

 (99: 1386)متنبی،  

 

ای شدم که هرگاه تیرهایی ترجمه: )روزگار مرا با تیرهای بال نشانه گرفت تا جایی که دلم در پوششی از تیرها قرار گرفت.( پس به گونه

 .ام که دیگر تحمل آنها برایم آسان است(رسید. )آنقدر بال و مصیبت کشیدهشکست و تیرها به دلم نمیها میخورد، پیکانها بر پیکانبه من می

ه.ق در میافارقین درگذشت و وقتی خبرش به حلب رسید،  337در سال  ویمتنبی این بیت را در مرثیۀ مادر سیف الدوله گفته است. 

رسد؛ زیرا متنبی در متنبی این قصیده را ساخت، البته این مرثیه به پایه مراثی وی دربارۀ جدۀ خود، خواهر بزرگ سیف الدوله و فاتک نمی

احساس و عاطفۀ رقیق است، دلیلش هم این است که روح بزرگ اش دربارۀ بقیه خالی از ریزد، ولی مراثیرثای این سه کس صادقانه اشک می

تواند عاطفه اش را رام خویش سازد. )هفتادری و حسن زاده نیری؛ گیرد و روزگار به آسانی نمیمتنبی، روزگار و مصیبتهایش را به مسخره می

1386 :97.) 

ان خویش است. بختی که تا هزار تیر بال نخورد آب خوش هدف زیدری از این بیت متنبی، بیان شکوی و شکایت از بخت افتان و خیز 

اگر از که  یکه اگر غصه آنها را با خود به گور ببرد در آن نگنجد. روزگار جفاکار یاز گلویش پایین نرود؛ از دوستان نامصادق و اصدقاء مماذق

عجب دلی است که با این همه درد که در او »گوید: خود چنان که تحمل نکند. شنیدن آن را جفای آنچه بر دل او رسیده ذره ای بگوید دلی 
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زلف دلبران پریشان است. و تن در تکالیف دهر »هایی بر او رسیده که چون ( دلی که از حوادث ایام مصیبت6 :1370، نسوی)« بود نشکافت!

)همان( و در تن « تیر جزمی بدو نرسیده است سر مویی نیست که»هایی که در دل هست (. از زخم7)همان: « ار مانند چشم خوبان ناتوانغدّ

تر ناناآرام تر و پریش(. که با بیت فَصِـرتُ إذا أصـابتنی سـهام ... 7)همان: « سر انگشتی نه، که چرمی از گشاد محنت نخورده»از شدت زخمها 

 ده است. کرمتنبی شرح حال دل آگنده از درد و رنج حاصل از جفاهای روزگار را توصیف  از

 

 نبی:مت
 فحلَّ بغیر جارمه العذابُ       و جرمٌ جرَّهُ سفـهاءِ قومٍ     

 (410 :1386،)متنبی

 

 ترجمه: بسا گناه که سفیهان قومی مرتکب شدند و عذاب و عقوبت بر آنکه بدان گناه دست نیازیده فرود آمده است. 

گردد. و به دنبال فتنۀ بنی کالب در نواحی بالس سیف داستان سرودن قصیده متنبی به جنگ قبیله بنی کالب و سیف الدوله بر می

ند. متنبی الدوله و متنبی برای سرکوبی به آن ناحیه رفتند، بر آنها تاختند و زنانشان را اسیر کردند اما آنها را مورد ترحم و مهر خود قرار داد

 رفی کرده است. در این قصیده غلو بسیار کرده و سیف الدوله را مالک جان و ناموس جن و انس مع

گریزند اما به قول متنبی سیف الدوله از سر مهر و محبت نیزه ها را از در این جنگ نیروهای بنی کالب از ترس جانشان از معرکه می

همه  دهد، آنچه از مضمون قصیده بر می آید این است که نافرمانی و سرکشی گروهی موجب می شود کهدارد و به زنانشان پناه میآنان باز می

 در آتش فتنه آنها بسوزند و متنبی در این معنی می گوید: جرم جره ...

رخی علی رغم ارادت تامی که به سلطان جالل الدین دارد در بخشهایی از گزارش خود چاره ای از بازگویی بزیدری در نفثه المصدور، 

قدیم، سیاست مدن و تدبیر امور کشور از اولین ویژگیهای حاکم تربیتی حکمای  -بیند. در نظریه های اخالقیخطاها و مقابح اخالقی او نمی

شود. او در حالیکه سپاه مغول به ده گرفته میهر مملکت است. این اصل خدشه ناپذیر در مواضع و مواقعی از سوی سلطان جالل الدین نادی

کند. شاید داند و او را سرزنش میمیر کار ملک حدود اردوگاهش رسیده، مشغول عیش و نوش است و نسوی این کار سلطان را بی تدبیری د

بتوان این عکس العمل سلطان جالل الدین در برابر مغوالن را عکس العملی روانی در برابر شکستی محتوم دانست. سلطانی که بخش عمده 

هم سپاهش خسته و فرسوده شده  ای از سپاهش را از دست داده و ماهها در برابر مغوالن از روش جنگ و گریز استفاده کرده هم خودش و

گ ندارند ولی نسوی این را بر دن و تدبیر امر جنیکند دیگر از نظر روحی کشش اندیشمقطعی که نسوی آنها را مالمت می اند و احتماالً در

 گوید:تابد و در باب آنها این گونه مینمی

تا  -وابل و تحدید بواتر مشغول بایستی بود، از ابتدای صبادوازده روز مهلت به موغان که به استعراض جیوش و عساکر و تثقیف ذ»

پیوست؛ به نغمات خسروانی از نقمات خسروانه متغافل نشست و به ضرب نای و بربط غیوق با صبوح میی رواح، به صید آهو و خربط بر میانتها

لث و مثانی مرثیه داد، و او غافل؛ أغانی مغانی بر مثاگشته، سرود رود درود سطنت او می شده و به اوتار مالهی از اوطار پادشاهی متشاغل

ت. پیاله به خون دل به حال او پنداشکرد، و او قهقهه میه در گلو افگنده، نوحه کار او میخواند، و او بی خبر؛ صراحی غرغرجهانبانی او می

 (18-17: 1370)نسوی، « انگاشتگریست، و او قهوه  میمی

ی پادشاه از مصالح دنیوی و اخروی پندنامه ای دارد که در بخشی از آن مربوط به باب تغافل پادشاه از وظایف دینغزالی در باب غفلت 

احمق تر و نادان تر از تو کیست که »گوید، گویی جالل الدین و کار او را به رای العین دیده بوده است: و دنیایی خویش است این گونه می

مشغول باشد در وقتی که لشکر گران بر در شهری منتظر ایستاده و کسی را فرستاده باشند که او ده و بازی مثل کسی است که به خن مثل تو

 (.21)غزالی، بی تا: « را گرفته ببرند و هالک کنند

قاد وی داری است. و نیز اعتتدبیری و ناشایستی پادشاهان و بزرگان در امور مملکتهدف زیدری از استعمال بیت متنبی، شکوی از بی

دست بر این است که تجاوز و تعدی در امور کشور، سَخَط و غضب آفریدگار را به همراه دارد. سخطی که این بار در دست تاتار بوده تا دمار از 

گناه و یفرومایگان صدرنشین و منزل و دیار آنان بر آورد. اما دریغ و افسوس که کیفر و جزای این دون مایگان و سفیهان قوم را باید مردم ب

 جفا دیده پس بدهند. 

 

 متنبی:

 و أینَ من المُشتاقِ عنقاءُ مُغرِبُ     أحِنُّ إلی أهلی و أَهوی لِقاءَ هُم  
 (325 ،1386هفتادري: )
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شود؟ ام هستم و آرزوی دیدارشان را به دل دارم. ولی سیمرغ کجا به چشم مشتاق و خواهانش دیده میمشتاق دیدار خانواده :ترجمه

 ام مثل دیدار سیمرغ برای من محال است(.)همان()دیدار خانواده

بود تا شایعه کنند که کافور والیت را در مدح کافور سروده است. کافور به حاجبان و خبرگزاران فرمان داده  بیت فوقمتنبی قصیده 

بخشی از صعید مصر را به متنبی واگذار نموده است و نزد کس فرستاده تا آن ناحیه را برای وی معرفی کند. این شایعه رواج یافت و متنبی 

 347، این قصیده را در شوال دینار برایش فرستاد و شاعر 600به آن اعتنایی نکرد، وقتی کافور دانست شایعات در متنبی اثری نکرده است، 

(. یکی از شکواهای او در این قصیده، دوری او از یار محبوب و خانواده 312: 1386در مدح وی سرود و در آن روزگار شکوی کرد. )هفتادری، 

خود را شادمان گوید: هر کسی پیش روی من، یار و محبوب اش است و دیدار آنها بر وی امری ممتنع و محال است. چنانکه با حسرت می

( گویی یار و خانواده خود را از دست داده که در البه 324دهم. )همان: گریم و نوحه سر میالیکه من برای دوست و یار خود میکند، در حمی

 الی این قصیده به مراثی آنها نیز پرداخته است. 

بیت از و  در غیاب نجم دلتنگ و مضطرب است الدین احمد سرهنگ دوست مجهول الحال زیدری است که ویالمصدور نجمدر نفثۀ

یا لیت بدانستمی که حال او »کند: . چنانکه چشم انتظاری خود را اینگونه بیان میاستفاده کرده استخبری از احوال او متنبی در دوری و بی

ت قاز مدت مفار»تواند سفر کند. فات و بال میتواند باشد فقط باد است که در این آ( با این مسافتها و آفتها کجا می10)همان: « به چه رسیده

(. اما 10)همان: « امتا امروز، چهار سال و چیزیست که دیده بر راه مانده است و از صادر و وارد...ترسان ترسان پرسان پرسان احوال او بوده

(. بنابراین 11)همان: « ع الیها انَّ فیها عجایبا...احوال من بنده بعد از مفارقت او فاوض»ام. حرفی که دلم را شادمان گرداند از کسی نشنیده

ی عزیز است که امید وصال و دیدارش را امری محال و غیر دوستدوری از شرح حال از این بیت همچون متنبی، زیدری هدف توان گفت: می

 کند.ممکن تصور می

 

 متنبی:

 لَیسَ التَّکَحُّلُ فی العَینینِ کَالکَحَلِ   لِأنَّ حِلمَــکَ حِـلمٌ ال تَکَـلَّفُــهُ    
 (157: 1386، هفتادري)

 

 برای این که بردباری تو، بردباری متکلفانه نیست، آری سرمه به چشم کشیدن، چون سیه چشمی نیست. )همان( ترجمه:

یک سوم دیوان خود را به او اختصاص داده است. وی شیفته  الدوله حمدانی امیر حلب یکی از ممدوحان متنبی است که تقریباًسیف

گفت. ای در مدح خویش بشنود، اما شاعر، ساالنه چهار یا پنج قصیده بیشتر نمیداشت هر روز از زبان او قصیدهشعر متنبی بود و دوست می

زبان زنند. ولی متنبی با سکوت خویش، خشم امیر را آورد تا شاعر را زخم از این رو امیر به خشم آمده و حاسدان را در مجلس خود گرد می

کرد. این حالت، شاعر را بر آن داشت تا قصیده را در محضر سیف الدوله خواند، مجلس متشنج شد و اطرافیان امیر در بیرون دو چندان می

آنکه آسیبی به وی رسد. سپس ساخت بیده و دشمنانش را پراکنده مجلس، قصد خون او کردند. ولی شاعر شجاع، شمشیرش را از نیام برکشی

الدوله وارد شد. سیف روز بر سیف 19مکاتبه کرد. پس از الدوله ستانش فرود آمد و از آنجا با سیفمخفیانه به شهر درآمد و در منزل یکی از دو

دگی پیش دیگران محبوب تر است. مرگ پیش تو، از زن»الدوله بر وی خلعتی پوشانده و از او احوالپرسی نمود. شاعر شرمگین شد و گفت: 

سپس برنشست و با همراهانی چند به منزل رفت. سیف الدوله نیز هدایای بسیاری به دنبال او فرستاد. پس از «. خداوند عمر ترا دراز گرداند

 (136: 1386هـ.ق برای سیف الدوله خواند. )هفتادری،  341این قضیه، متنبی این قصیده را سرود و در شعبان سال 

چنانکه سزای اوست غیرممکن و غیر قابل توصیف است. و نیز بردباری و شخصیت او بنابه توضیحات فوق، شاعر معتقد است که ممدوح 

توصیف توان . همانطور که سرمه کشیدن سیاهی واقعی چشم سیاه نیست ممدوح را هم نمیقابل وصف نیستای است که باز او به حد و اندازه

 )توصیف از خوبی ممدوح کجا و خوبی واقعی خود ممدوح کجا!( سیاهی چشم کجا و سیاهی سرمه کجا! کرد. به عبارت دیگر

رود. پس از .ق برای دریافت خراج و درخواست کمک به دربار مالحده در الموت میـه 623زیدری در سال چنانکه پیشتر از این گفتیم 

خبر رسانید که پنجاه طُلب از اطالب مالعین تاتار، »گوید: شنود. چنانکه میبه قزوین را می دریافت خراج در راه بازگشت خبر حمله مغول

کانها أرکان یذبل أو هضاب شمام، مانند سحاب که لواحق، آن را بسوابق در رساند، یا سیالب که تواتر أمداد صواعق، آن را از شواهق سوی 

ش آن تیغ، و غیثی قطر آن غیث، و غیمی رشح آن ضیم، و ابری حمل آن کبر، بر قصد هامون راند، لیکن سحابی حشو آن عذاب، و میغی ر

( زیدری از شدت ظلم و از هول 32: 1370، نسوی)« لشکر، بر حدود ارمن گذشتند و منازل و مراحل بسرعت سیر، ال، بل جناح طیر در نوشت

متنبی مدد جسته گویی هرچه از « التکحل فی العینین کالکحل لیس»خوف وحشت مانده که در توصیف آن از بیت چنان در آن مغول حملۀ

ظلم و ترس آن حادثه گوید کم گفته و کار بیهوده ای انجام داده است. همانطور که کشیدن سرمه و سیاهی عاریتی نتواند سخن از سیاهی 

 واقعی بگوید وی نیز نتواند.  
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  :متنبی

 صبَّحَهُم و بُسطُـهُم تُرابُ فَمَسَّـاهم و بُسطُـهُمُ حَریـرٌ          و

 و مـن فی کفِّـهِ منهـم قَنـاۀٌ          کمـن فی کَفِّهِ منهم خضابُ
 ( 209: 1388)منوچهریان، 

 

: شبانگاه در حالی که بر آنان تاخت که بسترشان پرنیانی )پاک( بود و بامداد در حالی که نزد ایشان رفت بسترشان )مشتی از( ترجمه

نمود که بر دستش حنا حالیکه بر آنان تاخت که( هر کسی از ایشان )بنی کالب( به دستش نیزه ای بود، به سان کسی از آنان میخاک. )و در 

 (209 همان:بود. )

این بیت در ادامه حمله سیف الدوله بر قبیلۀ بنی کالب است که ناز و نعمتی را که شب هنگام در منازل خویش از آن برخوردار بودند 

وی با خاک یکسان گشته و آنان را چنان غارت کرده که به خاک سیاه نشستند. این بیت متنبی بهترین شاهد بر غافالنی است که  تدر دس

 کند.  ر آنان شبیخون میدشمن ب

شده اند مملکت دارانی است که چون اصحاب مشأمه و احزاب شیطان در عرصات و پیرامون درگاه شاه جمع وزراء و ناله زیدری نیز از 

 ی آنان را چنین توصیف کرده است: ناند؛ وی غفلت و تن آساو بجای سینه سپر کردن در میدان مبارزه در بسترهای حریر در کنار زنان خوابیده

به خواب غفلت پهلو بر بستر تن آسانی نهاده و طایفه ای در شراب ارغوانی دور دوستکانی در داده، تا عاقبت تن آسانی هرآسانی با »

آورده و دوستکانی دشمن کامی. یک روز که خندید، که سالی نگریست؟! در وقت عطعطه کفاح و حمحمه جیاد و قعقعه سالح ولوله أجناد، 

قلقل جام می و چپچاپ بوس و چشچش قلیه و فشفش شلوار بند گزیده، و هنگام تجفاف مغفر زیر لحاف و بستر خزیده و طرفه آنکه من بنده 

ه و مرغ قفص شکسته آمده بودم و در تحذیر آن همه مبالغت می نمودم، چون همه ابلهان، الحاقا للفرد باالعم، در ددریکه چون آهوی دام 

شهر کوران دست بدیده بازنهادم و مصلحت کلی فرا آب داد. اجل دو اسپه در پی، عقاب عقاب در شتاب و مجلس اعلی در شراب. نهنگ جان 

 (. 41-40: 1370)نسوی، « آهنگ. ارقم آفت جان بی درنگ و ایشان در زخمه و ترنگشکر در آهنگ و ایشان در نوا و 

چون  کند کهمیالدین سلطان جاللگله از غفلت . و نیز زیدری، برندبه سر می ی و غفلتنآساتن دراند و آنان غافل از اینکه تاتار در پس

 هایی هستند د؛ سپاهیان غافلی که چون ابری تیره حجاب انداخته گویی خرمهرهانی او را احاطه کردهسگان اطراف بیشه که ماندای خفتهشیر

 اند. غافل از اینکه: فَمَسَّـاهم و بُسطُـهُمُ حَریـرٌ/  و صبَّحَهُم و بُسطُـهُم تُرابُ... که گرد درّ یتیم سلطنت را گرفته

 

 متنبی:

 بُ قَـومٍ عِندَ قَومٍ فَوائدُبِذَا قَضَتِ االَیَّامُ مَا بَینَ أَهلِهَا        مَصَائِ

 (508: 1386)منوچهریان، 

 

روزگار میان اهل خود، چنین حکم نموده است که مصیبتهای مردمی، نعمتهای مردم دیگر بگرداند. این بیت از امثال و حکم  :ترجمه

 معروف است که ناصر خسرو در این معنا گفته: 

 بر او محنت استنعمـت تو نیـز  آن که تو را محنت او نعمت است 

 ، همان(54)تحليل اشعار ناصرخسرو، 

 

لدوله سروده است و در آن از حملۀ سرمای زمستان که وی را از جنگ خرشنه ین بیت را باز در مدح ممدوحش سیف اشاعر قصیده ا

جنگ و خونریزی دشمن کوتاه از  (. زیرا ممدوح متنبی به ندرت562پردازد. )همان: کند و به شرح ماجرای آن میاد میباز داشته است ی

این نبرد ان زمستان هم جلودارش نیست. حاصلآنگونه است که حتی سرمای یخبنداعت سیف الدوله در جنگ با رومیان آید. دالوری و شجمی

د بر این که نابودی است که زنانشان تنها بازماندگان آن سرزمینند و آنان را جزء غنائم جنگی دانسته و معتقم مردان جنگی رومیقتل عام تما

 کند. اگر چه در ابیات قبل زنان آنان را به عنوان کاالی نارواج و بی رونق تلقی میک قوم نعمتی برای قوم دیگر است. ی

ای دانسته که معتقد است: آنان )مغوالن( حتی ثغور بن دندان زیدری نیز تجاوز و تعدی مغوالن در سرزمین مسلمانان را به حد و اندازه

نشستند؛ و چنان حدت و دانستند و چون مرغان شکاری جز شکار هدفی نداشتند؛ چون مگس بر سر صیدها مینگان را هم غنیمتی میگرس

کرد. چنانکه قائل به باور متنبی است و می گوید شدت در ظلم و تعدی داشتند که تشنگی آنان را فقط آب دهان جگر سوختگان زایل می

http://www.rassjournal.ir/


 82 -93  ، ص1396 ، زمستان12تماعی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اج
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ای بر قوم دیگر بود. در واقع سیف الدوله با دشمن همان کاری را کرد که مغول با ایران کرد. و بازماندگان هر  مصیبت قومی غنیمت و فایده

 دو مملکت را از جمله غنائمی دانستند که خداوند مختص قوم دیگر قرار داده بود.  

 

 متنبی:
 مــَانِمالعـبُ جِنَّـۀٍ لو سـارَ فیـها            سلیمــانٌ ، لَسـَارَ بِتَرجُ

 (541متنبی: )

 

دیوالخی)جایهای منزه بسیار آب و گیاه را گویند که در شعاب کوهها و مواضع غیر مأهول باشد( )که پنداری( بازیگاه جنیان  ترجمه:

 (255)بود( که اگر )بمثل( سلیمان پیامبر بدانجا می رفت)به ناچار( به همراه خویشتن ترجمان می برد. )نسوی: 

ی رسیدن به شیراز از درۀ بوان تا به خدمت ممدوح برسد. برا بودهراهی شیراز و  این بیت را در مدح عضدالدوله گفتهمتنبی قصیده 

کند وصف بهشت بوان است. وی در زیبایی درۀ بوان گفته است که آن به عنوان یکی از ای که تقدیم حاکم فارس میو نسیب قصیده گذردمی

روح و تابستانهای داغ، پاییزهای بیور شده و در میان تفرجگاههای جهان به منزلۀ بهاری است در برابر چهار بهشت اربعه روی زمین مشه

، زمستانهای سوزناک کویر. انبوهی از درختان در هم تنیده، ترس نهفته در ضمیر شاعر از این درهم تنیدگی مفرط، ازدحام آوای درهم پرندگان

 اند.گذرانیده، اساس و پایه این توصیفکه گاه اشباحی را در دیدگانش می هاوبها و زوزۀ باد از میان شاخهآوازها و اصوات ناشی از گذر آب از ج

 فهمیده است؛ اما به عقیده شاعر سلیمان نبی هم برای فهم زبان ساکنان دره نیازمند مترجمی است.سلیمان نبی زبان پرندگان را می

گیر بیفتد یا مردم تسلیم تاتار او انب والیان نساء به شاه برساند. ولی از اینکه تاتار برسند و زیدری اندک کاالیی در دست داشت تا از ج

شوند و گنجینه ها و خزانه های شاه اسالم را بدست تاتار بدهند می ترسید. و می گفت باید قبل از رسیدن مغوالن که چون اجل معلق در 

می بیت متنبی بهره از آن  وصفکه برای برد والخی )کوهپایه ای( پناه میبه دی د. از این روپس روی آنها بود امانت را به دست صاحبش برسان

 . گیرد

 

 متنبی

 لو کُنتَ حَشوَ قمِیصِی فوقَ نُمرُقِهَا        سَمِعـتَ  للجِنِّ فِی غِیطَانِها زَجاَل
 (17) متنبی: 

 

اگر درون پیراهن من بر روی نهالین پاالن شتر من می بودی، )اگر بجای من بودی( در سرزمینهای پست فراخ این بیابانهای  :ترجمه

 (.273: 1370هول خیز بی زنهار بانگ و فریاد جن ها را می شنیدی. )نسوی، 

 ی قبیله به منتسب کالبی به او بوده است. اینکالبی پرداخته و خواستار خدمت رسانی  عبداهلل بن متنبی در این قصیده به مدح سعید

 قیام خواستار . ویاست گرفته شیادعا این دلیل به هم ار متنبی عنوانو  بوده کرده پیامبری ادعای قبیله این در متنبی که بوده، کالب بنی

ممدوح می پردازد. و از  مدح به چینی مقدمه در این قصیده بعد ازاست.  کرده مدح باشد او را همراهش کالبی سعید اینکه و برای هکردن بود

 ه خدمتچنان به ضعف جسمانی رسیده که آرزوی زنده ماندن می کند تا بو نالد ای بسیاری که کشیده و تاب و تحمل نمانده میسختیه

 ممدوح برسد. 

 صبر چه اگر می خواهد بگویدضعف حالش از سختی راهی است که تحمل کرده است. و  تبیین بیت و ابیات زیراین  ازهدف متنبی 

  د.کنمی تقویت را جسممیار دارم  ی که به دیداراشتیاق و شوق ، اماکرده الغرم

کند و به بخت زنده اش که نهایت شادمانی را می صاحب اربیل از دوستان عزیز نسوی است که آرزوی دیدار او را دارد ونفثه المصدور: 

اما رفتن به ( 71محط رحال کرامت انداز )همان: برخیز راحلۀ آمال بدان کعبه اقبال امت و »وید: یارش گشته است می بالد و به خود می گ

گشته، ده، بالرک هندی ببرگ هندبا منثلم شمع مجلس سلطنت را پروانه نشان»دارد. غافل از اینکه آذربایجان او را از رفتن به اربیل باز می

( وی با 74)همان:  «سنقر را شکار کرده، آهوی ضعیف غضنفر را افگار گردانیدهتیهوی نحیف  بوتیمار منهدم شده، بنای سنمار به لگدکوب

)همان( به آذربایجان رفت. جایی بسیار پر خطر که دشمن دیرینه اش جمال علی عراقی قبل تر از او « لب تا لب نوید»دلی پر امید و زبانی 

صاحب منصب ناگهان، خواجه نابیوسان، چنان مردمان به دبیرستان »ش گفته: وصفدر سیره جالل الدین منکبرنی در آنجا بود. چنانکه در 

برده و دوات دیگران به دیوان آورده هرخباز، که دبیریش فرموده، نانش در انبان نهاده و پیش هر محرر که خریطه کشی کرده، سر جوال باز 

آبی بر روی کار باز آورد، آب از دیده رفته. تا به طلب منصب برخاسته، بس داشته، خلیع العذار، عذار در خدمت عارض عراق سبط کرده، و تا 
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نرم  به روی خفته. مذلت چارپایی بسیار کشیده، تا از منزلت خری فراتر آمده. در عراق بسی پرده دری ورزیده، تا به نهاوند کارش باال گرفته.

ا ابوالجمال نویسد، رده، تا هنگامه عمل گرم کرده. پدر تا ندانند کیست، خود و درشت فراوان چشیده، تا به تصدر رسیده. بسی انبانچه نرم کر

  (77 - 78: 1389)نسوی، « و برادر تا نشناسند که کیست، خود را اخو علی گوید

 

 متنبی
 مـا  لِجــرحٍ  بِمَیِّـتٍ  إیــالمُ: )من یَهُـن یَسـهُلِ الهَـوانُ عَلیـهِ( 

 ( 89: 1370)نسوي، 

 

 ( 305خستگی و زخم و جراحت را بر مرده دردی نیست. ): مرده را جراحت و خستگی و زخم درد نرساند(. )همان: ترجمه: 

علی  وزیر سلطان جالل الدین خوارزمشاه،زیدری پیش از اینکه در دست قوم تاتار بیفتد در دست بزرگ مردان دوران خود از جمله 

این تن می گوید، از این رو مخصوصا عراقی که در بیت قبل به توصیفش پرداخته بود. ملک مسعود آمدی و اوتر خان و... مرده است.  عراقی،

 من که از دست و ضربۀ خودی مرده ام چه ترس و نگرانی دارد. تن و زخم حاصل از تاتار بر دارد  قوم مغولمرده چه ترسی از آسیب 

 

 متنبی:
 إذا رأی غَیــرَ شـیءٍ ظَنَّــهُ رَجُـال   حتَّی کانَ هَارِبُهُم()و ضاقتِ االرضُ

 (92: 1370متنبی به نقل از نسوي، )

 

 (.310ترجمه: هرگاه خیالی به نظر وی می آمد )که آن خیال ناچیز بود( آن را مردی می پنداشت. )همان: 

چنانکه متنبی در مدح سعید عبداهلل کالبی آورده این بیت ادامه آن است. وی تا به نزد ممدوح برسد خطرات زیادی را تحمل کرده و 

 اینجا نیز از ترس ورود خطری غیرمنتظره نگران و دلشوره دارد. 

ای به قلعه موزهیی بیو با تنی برهنه و پا یابدمیاز بند دشمن رهایی در بند و زنجیر دست و پا بسته بود که ای در خرابه نیززیدری  

چیزی را که بیند و چنان ترس بر او مستولی گشته که هر سرما و ناهمواری راه را چون گرمابه هموار می و نگرانی، برد که از ترسپناه می

ورم پا گوشت و پوستش چنان از هر دو پایش  رساند که از شدتمی. تا اینکه سحرگاهان خود را به مصطبه ای ندکبیند احساس خطر میمی

(. چهار روز راه تا خراب آباد خوی از دردی 93: همان)« انگشتها مانند اصابع مذری برهنه ماند و کف چون پنجۀ مریمی عاری شد»که  هریخت

رسانید چنانکه در توصیف میخود را به شاه  تا سرانجام پای بسته به سمت خوی رسیده و ندکبار فریاد و ناله می ای هزاردر هر مرحله هکه داشت

 گوید:از بیت متنبی مدد جسته و می هداشتکه  سختیهای کشیده

 حتَّی وَصَلتُ بِنَفسٍ ماتَ أکثَرُهَا       و لیتنی عِشتُ مِنهَا بِالَّذِی فَضاَل

 (93: همان)

 

، و ای کاش بدانچه از آن تن برجای بمانده بود )برای أدای ترجمه: تا )سرانجام( با تنی که بیشتر آن تباه شده بود )به ممدوح( رسیدم

 ( 311خدمت بوی( می زیستم. )همان: 

و او را در ه مجادله عقل و نفس شروع شد ه وزد ی اهل مسکن به سرشبعد از دو ماه اقامت در خوی تمنای حُب وطن و هوازیدری 

خبر واقعه ارمن در ارّان و آذربایجان در همه جا منتشر شد. خواست تا مغول بر آنان از آنکه . و بعد ه استتردید از رفتن و ماندن قرار داد

وی قصد شام کند. اما تاتار از سمت موغان به طرف آذربایجان حرکت کردند و جهان را با پیش دستی خود دگرگون کرده و  خوردچاشت 

توصیف کرد. از متنبی  رار خود از چنگ مغوالن را با بیت فوق. وی سرعت فتمام تدبیرهایی که اندیشه کرده بود با یک ایمای تقدیر برهم زدند

  ...حتی وصلت بنفس 

 

 متنبی: 
 مِن دارِشٍ ، فَغَـدَوتُ أمشِی راکبّـا    وَحُبِیتُ مِن خُوصِ الرکاب بأََسوَدٍ   

 (291 :1388،منوچهریان)

 

http://www.rassjournal.ir/


 82 -93  ، ص1396 ، زمستان12تماعی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اج
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

سیاه داده شد تا در حالیکه )بر چرم سیاه( سوارم، پیاده ره سپارم. )پاپوشی از( چرمی  چشم فرو رفته، به منشتران ا جایبه : ترجمه

 )همان(

متنبی قصیده این بیت را در مدح علی بن منصور حاجب سرود و آورده اند که ممدوح در ازای این قصیده فقط به او یک دینار داد از 

و فراق دلبران در رنج و عذاب است. خورشید رویانی که دلها معروف گشته است. وی در این بیت از دوری و  «دیناریه» یهداین رو به قصی

سازند. متنبی از از ناز و کرشمه طرفه ها ظاهر می کنند. نازک بدنانی که هم می کشند و هم زنده می کنند وعقلها را تاراج چهره هایشان می

 سختی و بال در چنان دنیا او را گشته و امید رهایی ندارد. داند که در چنگالهای آن اسیر ان گشته که آن را بالی سهمگین میدوری آنان چن

یاریگری ابن منصور  را وی تنها راه رهایی از این بالی سهمگین و جان گداز...«  وَ حُبِیتُ مِن خُوصِ الرکاب بأََسوَدٍ »فرو برده که می گوید: 

 نان از کردۀ خود به نزدش آید و اظهار پشیمانی کند. ممدوح خود می داند و از او می خواهد چنان کمکش کند که روزگار توبه ک

منزل پرگری از دست صعالیکی که در راه ، زیبا رویان و دلبران بی تاب و غمین گشته فراقدر این بیت برخالف متنبی که از زیدری 

مغول گویی در نظر وی حتی از قوم این گروه گوید. و تعدی نمودند سخن می چپاول و تاراجبر او و همراهانش )پناهگاه آنان از دست مغوالن( 

نامردانه چشم بر سلب روز برگشتگان ایام مشقت نهاده تا از برهنه پوست برکشند و از مرده کفن »و درنده تر بودند که  ملعونتر ،هم ملعون

 (.103)زیدری: « درربایند

 

 متنبی:
 و هو الشتاءُ و صیفهن شتاءُ؟!  و عقاب لبنان، و کیف بقطعها

 فـکأنـها ببیـاِضـهَا سَــودَاءُ  س الثلوج بها علی مسالکیلب

 (79: 1388)منوچهریان: 

 

و )نیز میان من و بوعلی( گردنه های کوه لبنان است و من چگونه می توانم آنها را پشت سر گذارم در حالی که اکنون فصل  ترجمه:

ه کوهستان( آن چنان مسیرهایم را بر من پوشانده که گویی از )فرط( زمستان است و حتی تابستان آنجا مانند زمستان است! برفها)ی انبو

 ( 80 -79سپیدی )شبی( تیره و تار است. )همان: 

متنبی قصیده این بیت را در مدح ابوعلی هارون عبدالعزیز اورجی کاتب سروده است. از آنجا که اورجی دارای مشرب صوفیه بود، شاعر 

گوید. و با نوعی پیچپدگی خاص آن سخن میکار، شیوۀ صوفیان را در پیش گرفته، احیاناً به زبان رمز در این قصیده از حیث عبارات و اف

. وی از ممدوحش بخاطر اینکه او را به فراموشی سپرده است غمگین و ناالن است. و از دوری او چنان الغر و نحیف گشته که (69)همان: 

بیند که میلبنان را قصد دیدار او را دارد اما میان خود و ابوعلی کوههایی بلند  واست انده گوید: به سبب شدت بیماری عشقی، بدنی برایم نم

 . کوههایی که از عبور آن به علت برف فراوان در تابستان واهمه دارد. به عظمت ممدوحش می ماند

و به کوه زیدری و همراهانش که بدست صعالیک راه تاراج و چپاول شدند، بعد از رهایی از دست آنان، به عقبۀ پرگری پناه بردند 

کرده در اطراف آن پرواز می بلکهچنان وصف کرده که حتی عقاب قادر به پرواز از اوج آن نبوده  . زیدری بلندی کوه رارسیدند )در شام(لبنان

 کرده نه از باالی آن.آن عبور میاز کنار  بلکهرسید ه بلندی آن نمیاست. و ابر ب

 

 متنبی:

بُ  «)و کلُّ أمریءٍ یُولِی الجمیلَ مُحَبَّبٌ(             وَ کُلُّ مَـکانٍ یُنبـتُ العِزَّ طَیِـّ
 (  404: 1388)منوچهریان، 

 

 هر انسانی که نیکی می کند، محبوب )و دلجوست( و هر دیاری که )گیاه( عزت برویاند نیکوست. )همان( ترجمه:

ب سرودن آن آورده اند: کافور به پرده داران و خبر پراکنان دستور داده بهجری سرود و در س 347متنبی قصیده این بیت را در شوال 

انروایی فالن ناحیه گماشت. از سویی، کسانی را نزد متنبی می فرستاد تا او را نیز آگاه سازند. بود هر روز شایع کنند که کافور متنبی را به فرم

شنود اعتمادی ندارد، ششصد دینار زر برای او فرستاد و ابوالطیب ت که دیگر متنبی به سخنانی که میچون این امر بارها تکرار شد و کافور دانس

 (. 389: 1388اغالب فیک الشوق اغلب/ و اعجب من ذا الهجر و الوصل اعجب( )منوچهریان، »نیز در مدح وی این قصیده را با مطلع 

 شمتاو اق ه است، به خانواده و خویشان خود ترجیح دادهکرد در حقشبخاطر نیکوییهایی که  او راشاعر به ممدوحش کافور می گوید که 

 شده است.  )همان(ممدوح به سبب عزت و کرامتی است که با آن روبه رو در دیار 
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 این بیت جزء بیتهایی است که حکم ضرب المثل یافته است. چنانکه صاحب بن عباد در مضمون این جمله گفته است: 

 أرض ینـال بها کریم المطلب  و احب اوطان البالد إلی الفتی

 (404: 1388)به نقل از منوچهریان، 

 

سرزمینها، سرزمینی است که در آن عزت و کرامت به خواسته هایش برسد.  نزد جوانمرد دوست داشتنی ترین وطنها در میان ترجمه:

 )همان(

ی ان به قدری سخت است که حتزاما زیدری برخالف ابیات متنبی با این دیدگاه موافق نیست. وی معتقد است دوری از خانواده و عزی

دانست که خوشی و آسایش جاهای دیگر را به وطن خود افرادی نمی و خود را از جملهتواند او را راضی کند. زیباترین و خرمترین مکانها نمی

د دست روزگار و ابریده ب»گوید: بیتی در مضمون این جمله کرد و میروز از روزگار شکایت میترجیح دهد بلکه از دوری از وطن خود هر 

بیش گویی بیت متنبی را رد کرده و گوید هر که این کالم را بر زبان آورده گزاف آورد. ورا شاهد می «که بر ما دوری را داروی کردحوادث آن 

 است که او هرگز درد فراق نیازموده است.  آن. نشانگر نیست
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 نتيجه گيري
حاصل و نسوی برای بیان درد و رنجهای  استسایه افکنده  در گسترۀ متون نفثۀ المصدوراشعارش که  استمتنبی از بزرگترین شاعرانی 

حال دردمند کند تا چنان که باید به ناچار از ابیات او استفاده می به او می رسدکه از مملکت داران  و رنجهایی از حمالت مغول و نیز مشکالت

لمصدور ه اثدر نفرا بیت از ابیات متنبی  19و ناالن خود را به سعدالدوله و سپس به خواننده منتقل کند. چنانکه مالحظه گردید نسوی حدود 

درون خود را با این ابیات متنبی توصیف می کند که آن سوز  . وی چناناستتر از وضع متنبی  بغرنجاو وضع روحی  می توان گفتکه  آورده

از این رو نتیجه می گیریم متنبی در بیشتر اشعارش مدح گویی کرده است اما  توان تجسم و تصور کرد.نمی مورد متنبیحدت و شدت را در 

 زیدری مرثیه گویی. 
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 مراجعمنابع و 
 (. تاریخ ادبیات زبان عربی، ترجمۀ عبدالحمید آیتی، چاپ دوم، انتشارات توس.1368الفاخوری، حنّا، ) [1]

 (، تاریخ مغول. تهران: امیرکبیر.1388عباس ، ) اقبال آشتیانی، [2]

 ( سبک شناسی، تهران: امیرکبیر1370بهار، محمدتقی) [3]

اقتصادی ایران در دورۀ مغول. ترجمۀ یعقوب آژند، -(، تاریخ اجتماعی1366پطروشفسکی، ا، پ؛ یان، کارل و اسمیت، ان ماسون. ) [4]

 تهران: اطالعات.

 ر.(، تصحیح امیرحسین یزدگردی، تهران: نشر ویراستا1370زیدری نسوی، شهاب الدین محمد ) [5]

 )بی تا(، پندنامه، تهران: بی جا. غزالی، محمد [6]

 ( مسائل عصر ایلخانان، تهران: بنیاد موقوفات افشار1385مرتضوی، منوچهر) [7]

(، شرح گزیدۀ دیوان متنبی، چاپ دوم: انتشارات دانشگاه 1386رضایی هفتادری، غالمحسین، حسن زاده نیری، محمد حسن، ) [8]

 تهران. 
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