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 چکیده

 بخـش و حیـات آفـرین بـوده     انسان با توجه به نیاز فطري خود از دیرباز در جستجوي یک الگوي زندگی امیـد 

هاي او توجه ویژه داشته و در مسیر تحقق سـعادت راهنمـاي او    اي جامع، کامل و منطقی که به نیاز برنامه. است

در اشـعار دو شـاعر   . اسـت  شـده ها پاسـخ گفتـه    در آیین آسمانی اسالم در قالب کتب مقدس به این نیاز. باشد

نماید که ارزش کـالم   نگ وحیانی رخ میاي از الهامات ظریف از فره الحلی نمونه الدین صفیزبان متنبی و  عرب

هـایی   ناد به کالم الهی به بخـش است دو شاعر با. بخشد ي تعلیمی آن را ارتقا می آن دو را مضاعف ساخته و جنبه

شناسی نیـز بـا برخـورداري از     ي آموزشی از حیث زیبایی اند که عالوه بر جنبه وسیع از علم اخالق اشاره داشته

 -ما در این پژوهش کـه بـا روش توصـیفی   . است فوذ کالمشان و اعتبار مضامینشان افزودههاي کالمی بر ن آرایه

ي مختلـف بـه بررسـی     ي کـالم الهـی بـا انتخـاب دو شـاعر از دو دوره      اشـاعه  قصـد  بـه تحلیلی انجام پذیرفته 

جز از آن کـالم  ي مـو  ایم، باشد که این ارائـه  هاي تربیتی در اشعار آنان تحلیل مختصري از آن ارائه داده حکمت

 .حکمی مخاطبین را به تأمل بیشتري سوق دهد

 الحلی الدین صفی، شعر، متنبی، تربیت دینی شاخصه، حکمت،: يدیواژگان کل
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 مقدمه

که بدون نور حکمت و معرفت  است وجود انسان یتیپرداختن به بعد ترب ،ت اهتمام به حکمتیاهم
 یتیترب يها زهیها و انگ در مکتب اسالم منابع، راهکار .استر قابل اعتنیارزش و غ یب يد موجودیترد یب

ن، یمعصوم ي ث ائمهیشامل قرآن و احاد یتیمنابع ترب. دارد يادیز يها ر مکاتب تفاوتیبا سا
ا و آخرت و یسعادت در دن یتیترب يها زهیشده برگرفته از منابع مذکور بوده و انگ ارائه يها راهکار

ن مهم یمضام ي ات خاصه شعر ارائهیمهم ادب يها از رسالت یکی. است يت خداوندیکسب رضا
. است  افتهیپرورش  یخوب سرچشمه گرفته و به یتین منابع تربیتر ن و نابیتر یکه از غن است یاخالق

 .است شناسان آشنا در نزد هنر نام يا گونه یمیات تعلیات با عنوان ادبین نوع از ادبیا

 یق و تالشیدق يا راسخ، مطالعه یازمند عزمین یاسالم ینابع حکمو هدفمند از م يابزار ي فادهاست 
ات یبه ادب یراتییات آن زمان چگونه و با چه تغیو نوع ادب یفیو ک یکم تأثیرکه  نیاما ا است؛ مجدانه

با توجه به . است برخوردار ییت واالیاز اهم است افزودهآثار  يافته و بر غنای يبعد تسر يها دوره
 ي از افراد جامعه نسبت به آن دورهیر نییو تغ یم روحانیمفاه يو ارتقا يو دستور یکالم يها  شرفتیپ

 ویژه بهکرد،  یسهل و بدون دانش تلق يرا کار ینیم ارزشمند دیتوان انتقال مفاه ینم ینخست اسالم
درخور  يزد تا اثریآم یدر هم م ینید يواال یواژگان را با معان يبصر يها که هنرمند متعهد جلوه آن

 .تازه در کالبد اجتماع بدمد یند و روحیافرین بیارائه به مخاطب

 تأثیرين دست از آثار یت اید زده و بر محبوبییمحور مهر تأ نید يآثار هنر يبر اعتبار و ارزشمند آنچه
خود خارج شود و احساس و عاطفه و  یدرون  که هنرمند تا چه اندازه از قالب است نیشگرف دارد ا

اشعار  یو معرف یین پژوهش شناسایضرورت انجام ا .کند ینیواژگان شعرش را وقف موضوعات د
نوع واژگان متناسب با  یول است حاکم ها آنبر  یم الهیکه روح تعال است الدین صفیو  یمانه متنبیحک

م یاز آن اشاره خواه يا که ما به شمه است بوده رو روبهمحسوس  یراتییاز او با تغینوع مخاطب و ن
 .داشت

دو شاعر نامبرده تاکنون با هم مورد . است نگرفتهصورت  یقیتحق موردپژوهشدرباره موضوع 
از  یم به بخشیاند که اگر بخواه قرار گرفته یها مورد پژوهش علم هر کدام بار یاند ول پژوهش نبوده

در حکم و امثال  ین قرآنیتوان به مضام یم میاشاره کن است گرفتهنه انجام ین زمیکه در ا ییها پژوهش
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و  یعیداهللا رفیاز  یدر شعر متنب )ع( علین کالم امام یمضام تجلی ان،یپور شجاع یاز دکتر ول یمتنب
 .اشاره کرد... و يخضر یاز دکتر عل یالحل الدین صفیم در شعر یقرآن کر ی، تجلییرمضان رضا

بر کدام  یکه دو شاعر عرب است نیم ایبه آن هست ییگو پاسخ درصددکه  ین پرسشیتر مهم
 .اند د داشتهیتر تأک شیب یموضوعات حکم

 تعریف حکمت و جایگاه آن در ادبیات -1

ف آن در نزد علما یاز تعار یابتدا به بخش یر سالمت اخالقیت و تقریگاه حکمت در تثبیبا توجه به جا
که انسان را به  است حکمت آن« :اند گفته حکمتف لغوى نویسان در تعری برخى از واژه. میپرداز یم

 خروجاز  است حکمت عبارت). 564: 1، ج م 1987د،یابن در(»کرامت دعوت و از قبیح نهى کند
ل یتحص ي وسیله بهانسان  یعنی. ش در دو جهت علم و عملیکمال ممکن خو سوي بهنفس ) حرکت(

ت یش را به فعلیخو یعقالن يها عداداست ي همهتواند  یاز رموز و مسائل آن، م یحکمت و آگاه
به دست آورد و هر کار را  است انسان ممکن يرا که برا) یو خودآگاه یآگاه( کمالبرساند و 

و هم کمال  ین گونه به کمال برسد، هم کمال علمیانجام دهد و بد است ستهیکه درست و شا چنان
ها  سازد و از وسوسه یرا روشن م یقلب آدم که است یحکمت نور اله«). 319: 1389، یمیحک( عملی

 یؤْت ومن یشَاء من الْحکْمۀَ یؤتی :است آمدهم یدر قرآن کر رو ازاین. دهد یها نجات م یو گمراه
 بخواهد کس هر به را حکمت و دانش) خدا( األَلْبابِ أُولُواْ إِالَّ یذَّکَّرُ وما کَثیرًا خَیرًا أُوتی فَقَد الْحکْمۀَ

 جز و ؛است شده داده فراوانى خیر شود، داده دانش کس هر به و دهد؛ مى) بداند شایسته و(
). 53: 1395،يرعمادیم(» )269/بقره( گردند نمى متذکر و )کنند نمى درك را حقایق این( خردمندان،

معرفت « :است آن ذکر شده يدو معنا برا) ع(مذکور از قول امام صادق  ي هیواژه حکمت در آ ي درباره
 .)620، ص 2 ج، ییعالمه طباطبا(»است اطاعت خدا و شناختن امام .است نیرت و آگاهى در دیو بص

راب یتشنه را س يها خود، قلب یشگیکه با جوشش هم است ییگوارا ي حکمت همانند چشمه«
ات یح ي هیکه ما است نیت حکمت همیخاص اساساً. رساند یات میرا به طراوت و ح ها آنسازد و  یم

ز ین 31ت و در نامه یاةٌ للقبِ المیح یه: فرمود 133 ي در نامه مؤمنانر یشود؛ ام یدن دل میو زنده گردان
و حکمت  استه دل، فراموش کردن ارزش یکیرا ظلمت و تاریداند، ز یشدن دل م یآن را باعث نوران

 علی موالکه  استج ن مقوله تا آنیت ایاهم). 54، 1395،يرعمادیم(»است شکن و ظلمت آفرین نور
 ضَالَّۀُ الْحکْمۀُ :افتن آن بداندید خود را ملزم به یبا یکند که هر انسان یم يا ر به گمشدهیاز آن تعب )ع(
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 از چند هر فراگیر را حکمت ،است مؤمن گمشده حکمت؛ النِّفَاقِ أَهلِ منْ لَو و الْحکْمۀَ فَخُذ -الْمؤْمنِ
 .)80/حکمت( باشد منافقان

در اثر  یو حکم یشعر فلسف«: اند گونه اظهار کرده نیات جهان ایآن در ادب ي نهیشیاما در خصوص پ
به تأمل  يتفکر هند). 108: 1348زاده، یترجان(»تر شد قیتر و دق قیونان و هند عمی ي انتشار فلسفه

داشته باشد رنگ تأمل و شعر داشت و که رنگ علم  ش از آنیب يهند ي شهیاند رو ازاینل بود و یمتما
 بسیار تأثیرشان صاحب  یرومند و در زندگیان نیو زهد و تصوف در نزد هند بند عاطفهیسخت پا

 يها سوق داد و به روش بود که عرب را به جانب حکمت یاز علل يهند ي شهیرسوخ اند. است
 ).273:تا بی ،یتیآ( کردآشنا  یاناست ات دیزاهدانه مشتاق نمود و به ادب

دکتر طه . وجود دارد ینظران اختالفات د و صاحبیان اساتیز مین سبک نیا قراوالن پیشدرباره 
در ادب  -یمیشعر تعل -ن هنریا ي به وجود آورنده ید الحقیناً أبان عبدالحمیقی«: است گفتهن یحس
 داشتهن فن توجه یکه به ا است ین کسیرسد که ابان، اول یبه نظر م: دیگو یم ي، واست یعرب

ن یا«: است گفتهن یطه حس برخالفف یض یشوق). یفینقل از شر به ،286: م 1969ن،یطه حس(»است
ن هنر، یم ندارد و منظورمان از ایدر قد يا شهیاند و ر به وجود آورده یکه شاعران عباس است يهنر

از شعرا  يفرد که است بودهن دوره یدر ا یعقل یشرفت زندگیکه جهت پ است یمیهنر شعر تعل
 ).190: م 2004ف، یض یشوق(»است کشیدها خبرها را به نظم ی یا سلوك زندگیاز معارف  یبرخ

که  است قدر مسلم آن یخ ادب باشد ولیاز تار يا تواند محصول هر دوره ین نوع شعر میا هرحال به
و  تندذهنیکه به  است یمانه از آن کسانیسخنان کوتاه حک«. رود یانتظار نم یش آن از هر کسیسرا

م که به گمنامان یابی یرا م یتر حکمت کم. اند بوده یمختلف زندگ يها معروف و در صحنه یهوش زیت
 ).51: 1374العاکوب،  یسیع(»باشد نکشیدهبر آن  یفراموش ي منسوب باشد و گذشت زمان پرده

 الحلی الدین صفیهاي شعري متنبی و  نگاهی به زندگی شخصی و ویژگی -2

 یظهور کرد که به تنهائ يمرد یو اجتماع یاسیشان سیط پریو مح یجمود ادب ي بحبوحهدر 
: 1348زاده،  یترجان( است یم متنبیت عظیک عصر بوده و آن شخصیک ملت و ی ي ندهینما

ب و یاش ابوالط هیو کن ین بن عبدالجبار جعفیاحمد بن حس یعباس عصر نامدارشاعر . )143
ده به جهان ید -از شهر کوفه يا محله -در کنده يهجر 1303در سال  يو. است یلقبش متنب
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افت و به محافل علم و ادب یان پرورش یدر کوفه نزد علو یمتنب). 31: 1390ان، یمنوچهر( گشود
که خود،  است یوانید يدارا یمتنب. ل شعر و فنون عرب همت گماشتیقدم گذاشت و به تحص

 وان او، متنوعید يموضوعات شعر). 38: همان( نمود يکه آن را گردآور است ین کسینخست
معروف در ادب  يشعر يها ر مضمونیو شامل مدح، رثا، فخر، هجا، غزل، حکمت و سا است

 یلیاز تخ. خروشان داشت یز و قلبیت يبا قدرت و نبوغ بود که خرد يشاعر یمتنب«. است یعرب
 يها نسل یشعر متنب. ار داشتیاخترومند در ین یز برخوردار بود که زبانیانگ رتیخالق و ح

را در آنان  نفس عزتها فراخواند و همت و  قله سوي بهمختلف را پس از مرگش 
ده و در شعر یبا به ما رسین و زیبا سبک مت یاز او نثر کم). 817: 1984، يالفاخور(»ختیبرانگ

ات آن یاز اب یبعض دارد که اول خود، آن را جمع و مرتب کرده و بر مردم انشاد نموده و یوانید
 )144:همان( اند ت کردهیمحل وثوق آن را از او روا يکه ادبا است را شرح کرده

 ی، با عقلیمعان یت متانت، بالغت و بزرگیکه با رعا است نیا یمتنب يازات شعرین امتیتر از مهم
ن ییتز فن او. است باز و بلند پرواز، شعر گفته یالید، خیق و شدیعم يا ع و عاطفهیو وس يقو

ت زنده، با تنوع و یقالب شخص يش رنگارنگ عبارات نبود بلکه شعرش دارایو آرا یمعان
بود که شعر را  یشاعران ازجمله يو«. )145: همان( است و مبنا یرات گوناگون و قدرت معنیتعب

، يو يات بارز شعریخصوص. دیتشنه نوشان يها و به خورد جان درآمیختبا حکمت 
 ).98: 1386آباد،(»است پند و موعظه ز ازیلبر يها حکمت

سان که  اوست بدان وحکم امثالز یان مردمان نین عوامل اشتهار و رواج اشعار او در میتر از مهم
از حکمت و  ییها را تفحص کند به گنج يوان ویو هر که د است به شاعر حکمت معروف يو

او  يموجب شده که ابوالعالء معر یب متنبیکثرت حکمت در شعر ابوالط« .ابدی یمعرفت دست م
 ).557: 1 ج ،1986، يالفاخور(»م بداندیرا قبل از شاعر بودن حک

 ریشعر ز است پرداخته) حکمت( موضوعن یکه به ا ين اشعاریتر ن و بارزیتر یهیاز بد یکی 
 .است

ـــــــ ـــــــار يفنيَ َو مـــــــا اجلمـــــــُع ب ـــــــ  املـــــــاِء و الن  يدي
 

 أِبصـــــــــــــــعِب ِمـــــــــــــــن أن أمجـــــــــــــــَع اجلِـــــــــــــــدَّ و الفهمـــــــــــــــا 
 )٢٠١٢:١٥١عزام، ( 

 .ستیبخت و درك و دانش ن نمودن فراهمتر از  در دستم، دشوار وآتش آبفراهم آوردن : ترجمه
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، یالحل یو با شهرت صف الدین صفیا با لقب یفرزند سرا) 752ا ی 750-677( عبدالعزیزابوالمحاسن 
عرب در قرن  يفنون شعر ي هیعه و متبحر در کلیش ي بلندمرتبه يا، از شعرایسرا یا و ابن ابیابن سرا

چشم  )یط ي لهیاز قب يرهایت( سنسن ي رهیاز عش يا عراق در خانواده ي او در حله. است يهشتم هجر
به کار  ازآن پسل شعر و ادب پرداخت یپرور حله به تحص و ادب یط فرهنگیدر مح. به جهان گشود
به مالزمت و  یمدت. گر انجام دادید يها مکانن و یبه شام، مصر، مارد ییها سفر. افتیتجارت اشتغال 

ه یریغد يرا از شعرا يو 1ینیعالمه ام. افت نمودیدر یگران يها گذراند و صله ین ارتقیمدح سالط
 يو شعر یکه در فنون ادب است یعیشمند شیبان و شاعران اندید از معدود ادیگو یکند و م یذکر م

 يها ، در فنون و مهارتاست لفظ و ظرافت معنا مشهور ینیریمهارت داشته و با اشعارش که به ش
 ).362: 1383و همکاران،  يد جوادیصدر حاج س( است گفته یشیگران پیاز د يشعر

اول شاعران لغت عرب جا دارد و شعرش با داشتن بافت محکم، الفاظ  ي در دوره الدین صفی«
به  يمعنو يایاو با محافظت بر مزا. است و اسلوب نغز، ممتاز است ق، انسجام، سلیرق یل، معانیاص

از  یکیشرو شناخته شده و خود یفنون شعر پ ي در همه رو ازاینو  است پرداختهز ین یمحسنات لفظ
با الفاظ  يع و بازیاز انواع بد يریگ در بهره يو). 154: 1379، یمیحک(»رود یشروان ادب به شمار میپ

» ۀیالمدائح النبو یۀ فیعیه البدیالکاف«بلند  ي دهیادعا قصن یبارز ا ي و نمونه است نمودهار افراط یبس
 ید در ادب عربیجد یشگام فنیو پ است بهره جسته يو معنو یکه در آن از انواع محسنات لفظ است

ن ی؛ که به بهتراست نیشود ا یده مید الدین صفیکه در شعر  يا ن نکتهیتر برجسته. است اتیعیبه نام بد
کهن در  یراث عربیگونه که در تالش بود تا بر م کشد، همان یر میبه تصووجه، روزگار خودش را 

 ).71: 1386هاشملو،( کندگوناگونش اعتماد  يها دن غرضیم و به نظم کشیمفاه يزیر نه قالبیزم

 الحلی الدین صفیمنشأ مضامین حکمی در اشعار متنبی و  -3

 یقرآن يها هیاز ما وفور بهها جست و در آثار و اشعارش،  ق آن، بهرهیاز قرآن و فرهنگ عم یمتنب
ن یتر و مهم است ن شاعر از قرآنیمانه ایشتر سخنان حکیب یاصل ي که هسته ییبرخوردار شد تا جا

 ان،یپور شجاع( است یقرآن يها او، قرآن و آموزه ي مانهیبلند حک يها شهیبخش افکار و اند منابع الهام
). 1386:101آباد،(»اوست یو فرهنگ غن ينگر ؛ تجارب، الهامات، ژرفیمنبع حکمت متنب« ).57:تا بی
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 يرشد نمود و پهنا یافق حکمت در قرن چهارم گسترده شد و به دنبال آن علوم و معارف اسالم
 یناد او به کتاب وحاست از يا ر نمونهیت زیب. )47: همان( هویداست یگسترش حکمت در شعر متنب

 :است

ــــــــــــــــــــــــــال  ِطــــــــــــــــــــــــــييـُعْ  ــــــــــــــــــــــــــةٌ َف  ُيَكــــــــــــــــــــــــــّدُرها َمْطَل
 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و ال   ايـَُنكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُدها  َمنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٌ  هِب
 )٢٠١٢:٩عزام، ( 

 کاهد اش نمی کند و با منت گذاشتن از ارزش بخشوده بدون درنگ عطا می: ترجمه

اي اهل ایمان، صدقات خود را به سبب منّـت و  ؛ َ� أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْبِطلُـوا َصـَدقَاِتُكْم اِبْلَمـنِّ َواْألََذىٰ 
 ).264: بقره( نسازیدآزار تباه 

ي مغوالن شعر و ادب تا حد زیادي تنزل  ي ددمنشانه زیست که به دلیل حمله الدین در عصري می صفی
هاي دینی، گسترش بدعت و تحریف، تحریف و ریا، سوءاستفاده  نادیده گرفتن ارزش«. پیدا کرده بود

: 1390زینی وند و دیگران، (»است  ي این روزگار بوده از مفاسد رایج در جامعه ...هاي دینی و آموزهاز 
 یات وحیآ به غیرمستقیمم و یمستق استناد الدین با ویژه صفی اما در این میان بعضی از شعرا به ؛)92
 .نددیو متعهد به انجام رسان مسئول يعنوان شاعر ف خود را بهیتکل

 الظَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن إمثٌ  واعلَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنَّ 
 

  بِـــــــــــــــــــــــِه اإلحِتَمـــــــــــــــــــــــالُ نيِ ِقـــــــــــــــــــــــيَو لِکــــــــــــــــــــــنَّ لِل 
 )٤٠١: ١٩٨٣،ياحلل( 

مبارکه حجرات که خداوند از ظن و گمان بر حذر داشته و  ي سوره 12 ي هیبه آ يا ت اشارهین بیا
الظَّنِّ إِنَّ بعض الظَّنِّ إِثْم یا أَیّها الَّذینَ آمنُوا اجتَنبوا کَثیراً منَ « :کند یگران را مذمت میتجسس در کار د

وهتُمتاً فَکَرِهیم یهأَخ مأْکُلَ لَحأَنْ ی کُمدأَح ّبحضاً أَ یعب ضُکُمعب غْتَبال ی وا وّسسال تَج إِنَّ و اتَّقُوا اللَّه و 
یمحر ّابتَو ها گناه ها دورى کنید، زیرا بعضى گمان گماناز بسیارى ! اید اى کسانى که ایمان آورده؛ اللَّه 

تجسس نکنید و بعضى از شما دیگرى را غیبت نکند، آیا هیچ یک از شما ) در کار دیگران( است؛ و
دانید و از خدا پروا  بلکه آن را ناپسند مى) هرگز(دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ 

 .»است هربانپذیر م کنید، همانا خداوند بسیار توبه
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است تا جایی که  ي آیات الهی در آثار او مشهود متنبی در زمان کودکی قرآن را حفظ کرد و سیطره
در دیوان متنبی گاه مفاهیم و مضامین قرآنی، در قالب صورت بیانی و تعبیري خود قرآن، ادا «

به چشم  یات وحیآنیز تلمیحاتی به  شاعر عصر سقوطدر دیوان  ).٦۰:تا بی ان،یپور شجاع(»اند شده
 »تبت «و  »قدر «، »سی«از او اشاره کرد که به سوره  يتوان به اشعار یم ها آنکه از جمله  خورد می

که  است ز در آثار او مشهودیان نیمتق يکلمات قصار موال تأثیرم یو عالوه بر قرآن عظ است  پرداخته
 .میپرداز یاز آن م يا ون به نمونهاکن. میپرداز یم ها آنشتر به یدر ادامه ب

 ِســــــــــــــُن الَعــــــــــــــذُل،حيَمثَــــــــــــــِل ُحــــــــــــــّبُکم ال  ِيف 
 

ـــــــــــــــــا النـــــــــــــــــاُس أعـــــــــــــــــداٌء ِلمـــــــــــــــــا َجهِ    لـــــــــــــــــواو إّمن
 )١٤٥: ١٩٨٣، ياحللّ ( 

 .»جهِلُوا ما أَعداء النَّاس« است البالغه نهج 172ت تکرار حکمت یمصراع دوم ب

 

 هاي مشترك تربیتی در اشعار متنبی و الحلی معیار -4

 .میشو یشتر آشنا میدر شعر دو شاعر عرب ب یتین اشتراکات تربیتر کار با مهم ي در ادامه

 مدح احسان به خلق )4-1

 :دیسرا یگونه م نین خصوص ایدر ا یمتنب

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــَل اإلحَســــــــــــــــــــاَن َغ  بِ يــــــــــــــــــــ ربريَ إذا َجَع
 )٢٠١٢:٢٨٤عزام، ( 

  ِلُمحِســــــــــــــــنٍ ريٌ َو لَلــــــــــــــــرتُک ِلإلحَســــــــــــــــاِن َخــــــــــــــــ 
 

 .تمام بگذارد ک را نایکه کار ن است کوکار بهتر از آنین ينکردن برا یکین: ترجمه

 :برد یت نام میکسب شهرت و محبوب يبرا یعامل عنوان بهگر از آن ید يدر جا

ـــــــــــــــ يَو کـــــــــــــــُل امـــــــــــــــر   َل ُحمَبَّـــــــــــــــبُ يـــــــــــــــاجلَم َوّيل ي
 

ـــــــــــــــُت العـــــــــــــــزَّ طيَو ُکـــــــــــــــُل َمکـــــــــــــــاٍن    بُ يـــــــــــــــنِب
 )مهان( 
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د یبرو يکه در آن ارجمند یو هر مکان است و سخاوت کند محبوب مردم یکیهر که ن: ترجمه
 .است دهیپسند

بخش تشبیه کرده که  استعاره مکنیه عزت و ارجمندي را به گیاهی ثمر شاعر در اینجا ضمن آوردن
 .هاي مکانی در آن مطرح نیست مرز

 .دیگو یگونه مدح م نی، ابن ارتق را ايابوالفتح غاز »ۀیۀ القافیاألرتق «ز، در شعر ین الدین صفی

 قالئـــــــــــــــــــــــُد أعنـــــــــــــــــــــــاِق الرجـــــــــــــــــــــــاِل ِهباتُـــــــــــــــــــــــه
 

ُطــــــــــــوَّقِ ا کَ نَهـــــــــــالنــــــــــــاَس مِ  يتـَـــــــــــرَ  
 احلَمــــــــــــاِم امل

 )٧٤٥: ١٩٨٣، ياحلل( 

 يبایاوست و مردم را در آن حالت مانند کبوتران ز يهااحسان بر گردن مردم از بخشش يهاحلقه
 .يپنداریدار مطوق

ت، اثبات اطاعت ین بیشاعر در امقصود . کند بخشش به طوقی تشبیه شده که مردمان را مطیع می 
را به  ها آن است  که با جود و بخشش و احسان خود توانسته استمردم از ممدوحش  يو فرمانبردار

 .کشد یبندگ

 :دیگو یدر بخشش م ياز سخاوتمند الدین صفی

 شـــــــــــــــــــــة إال ســـــــــــــــــــــاعٌة َذاِهبَـــــــــــــــــــــٌة،يمـــــــــــــــــــــا الع
 

 هِبَـــــــــــــــــــا األقـــــــــــــــــــَدارُ  تْ ال تَبَخـــــــــــــــــــل إن َســـــــــــــــــــخَ  
 )٥٥٠: ١٩٨٣، ياحللّ ( 

 .ست اگر روزگار بر تو سخاوت روا داشت تو بخل نورزیش نیب یساعت یزندگ: ترجمه

 .آمیز دارند هر دو شاعر نسبت به نیکی به خلق نگاهی تشویق

 هاي روزگار بردباري بر بالیا و مصیبت )4-2

از ثبات نفس و اطمینان آن و مضطرب نگشتن آن  است و آن عبارت است» جزع«نقطه مقابل » صبر«
سینه تنگ نشود، خاطر پریشان  که نحوي بهدر بالیا و مصائب و مقاومت کردن با حوادث و شداید، 
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زکی زاده ( نپذیردزوال  است نگردد و گشادگی و طمأنینانه که پیش از حدوث آن واقعه
 ).51:1388رنانی،

 .است ه بتیدعوت به صبر بر مص ینبن حکمت در شعر متیگر از مضامید یکی

  ُمصــــــــــــاهباميقبلت نفــــــــــــُس الَکــــــــــــر اســــــــــــت إذا
 

 بِ يـــــــــــــــــدبرتُه ِبطاســـــــــــــــــت ِخبُبـــــــــــــــــٍث ثـََنـــــــــــــــــت ف 
 )٢٨٥: ٢٠١٢عزام، ( 

و  يشد و از آن رأیاندیبا خود ب(کند  یتاب یروزگار ب يها شامدیاگر شخص بزرگوار در برابر پ: ترجمه
 ).ندارد يسود يصبر یابد که بیرا دریز( ورزد ییبایباز گردد و صبر و شک )روش

هرکس بدان کون : اند حکما گفته چراکه است حکمت ي از مقوله یت متنبین بیا: دیگو یم يعکبر«
بت ین نشود و تحمل مصیاء عالم، حادث گردد از وقوع مصائب اندوهگیاش ي بر همه درپی پیو فساد 

بت یدر دفع مص یو جملگ است عالمن یاز ا یز جزئیداند که او خود ن یرا میآسان گردد ز يبر و
 ).1390:149ان، یمنوچهر(»اند ناتوان

ر یتعب ییبایه از دستاورد صبر به زیده و در قالب تشبین اصل مهم غفلت نورزیز از این الدین صفی
 کند یم

 صـــــــــــروف الّنوائـــــــــــب يَإلن ثـََلمـــــــــــت َحـــــــــــدَّ 
 

بنــــــــــار التجــــــــــارب يَفقــــــــــد أخلصــــــــــت َســــــــــبکِ    
)١٣: ١٩٨٣، ياحلل(  

را روزگار با آتش ی؛ ز}ستین يدیناام يجا{ر مرا بشکند،یشمش ي حوادث روزگار، لبهاگر : ترجمه
.ختین شکل خواهد ریش، قالب وجود مرا به بهتریها تجربه  

:دیگو یگونه م نیگر اید يدر جا  

 :دیگو یم یحل چنانچه، است ه رین تقدیبهتر ي ستهیشک انسان صبر و انسان صبور شا یب

 َمَواِطنِــــــــــــــــــــــِه، االّ ِيف ِســــــــــــــــــــــُن احلِلــــــــــــــــــــــُم حيال 
 

 ُق الَوفَــــــــــــــــــــاُء االّ ِلَمــــــــــــــــــــن َشــــــــــــــــــــَکرَايــــــــــــــــــــليو ال  
 )٦٩: ١٩٨٣، ياحلل( 
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 .است وفاداريسته یشا گزار سپاسو  است نیبا و دلنشیش زیگاه خویدر جا يبردبار: ترجمه

تنها ستوده  ز باشد نهیآم ط مخاطرهیدر کنترل شرا ییضعف و عدم توانا ياز رو ين بردباریاما اگر ا
 :است  ن نکته توجه داشتهیبه ا یمتنب. است یآدم ییننگ و رسوا ي هیست که ماین

  اقِتــــــــــــــــــــدارٍ ريِ ِبغــــــــــــــــــــ ُکــــــــــــــــــــلُّ ِحلــــــــــــــــــــٍم أيتَ 
 

ــــــــــــــــــــــــــــــٌة الجــــــــــــــــــــــــــــــ   هــــــــــــــــــــــــــــــا اللئــــــــــــــــــــــــــــــامُ يٌء إليُحجَّ
 )٢٠١٢:١٤٠عزام، ( 

گان پناه یکه بدان فروما است یلید، دلیکار آ به يرومندین یو ب یناتوان يکه از رو يا يبردبار هر :ترجمه
 .برند یم

ز در قرآن یخداوند متعال ن. طلبد یط دشوار را میها و شرا یوصول به اهداف بزرگ تحمل سخت قطعاً
 عسرٍ بعد اللَّه سیجعلُ آتَاها ما إِلَّا نَفْسا اللَّه یکَلِّف ال«: ندیفرما یگونه م نیطالق ا ي سوره 7ه یم در آیکر

 از بعد يزود به خداوند کند؛ نمى تکلیف داده او به که توانایى مقدار به جز را کس هیچ خداوند؛ یسرًا
 .»دهد مى قرار آسانى ها سختی

 :داند یها م دن به آرزویدر رس یکام را مصادف با نا يصبر یشاعر انحطاط ب

ـــــــــ  َعفـــــــــَواً بِـــــــــال َتِعـــــــــٍب، يَو َمـــــــــن اراَد الُعَل
 

 قــــــــــــِض ِمــــــــــــن إدراکهــــــــــــا وطــــــــــــراً ي، َو َمل يَقَضــــــــــــ 
 )٦٩: ١٩٨٣، ياحلل( 

هنوز به  که درحالیبندد  یم ا رخت بریها بخواهد از دن یرا بدون تحمل سخت یهر کس بزرگ: ترجمه
 .است  دهینرس اش خواسته

 :است  گونه سروده نیدر ادامه همان شعر ا

 بلـــــــــــــــغ الســـــــــــــــوُل اال بعـــــــــــــــد ُمؤملـــــــــــــــةٍ يال 
 

ــــــــــــــــــــــــين  
ُ
 االّ ملــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــربا و ال تــــــــــــــــــــــــتمُّ امل

 )مهان( 

که  کس آنرسد مگر  یش نمیو به آرزو رسد مگر بعد تحمل درد و رنج ینم اش خواستهبه : ترجمه
 .شه کرده باشدیپ ییبایشک
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 .داند یط دشوار میکردن شرا يرا مقاومت و سپر یزندگ يها یاز تلخ ییز تنها راه رهاین یمتنب

 الزمــــــــــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــــــــــرارةٌ  دوَن احلــــــــــــــــــــــــــالوة يف
 

 أهوالِـــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  ياّال علـــــــــــــــــــــــــــــــــــ يال ُختَتطـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 )٢٠١٢:٢٥١عزام، ( 
 

 يهم جز با گام نهادن در خطرها یکه از آن تلخ است یروزگار، مرارت ینیریبرابر ش در :ترجمه
 .روزگار نتوان گذشت

ل بدان ین يکه برا است یبه آرزوها حکم عسل ينگاه و الدین صفیو  یگر بر اشعار متنبید يدر گذر
 .ش زنبور را تحمل کردید نیبا

 صــــــــــــــــــــــهً يرخ اَن املعــــــــــــــــــــــايليــــــــــــــــــــــَن لقيديـــــــــــــــــــــتر 
 

 البـــــــــــــــــّد دون الشـــــــــــــــــهِد ِمـــــــــــــــــن إبـــــــــــــــــر الّنحـــــــــــــــــلو  
 )٤٧٠: ٢٠١٢عزام،( 

  ش زنبور قرار گرفتهیدر مقابل عسل ن که درحالی؟ یابی دست آسانی به یبه بزرگ یخواه یا میآ: ترجمه
 .است

ها براي انسان را منوط به پذیرش  استفاده کرده و کسب بزرگواري در بیت فوق شاعر از تشبیه مرکب
 .یابی به عسل باید تحمل نیش زنبور را داشت گونه که براي دست داند؛ همان میهاي مسیر  سختی

 علَــــــــــــــُم أّن الشــــــــــــــهَد َمطَلبَـــــــــــــــهُ يَمــــــــــــــن کــــــــــــــاَن 
 

 اُف لِلــــــــــــــــــــذِع الَنحــــــــــــــــــــِل ِمــــــــــــــــــــن أملٍ خيَــــــــــــــــــــفَــــــــــــــــــــَال  
 )١٩٨٣:٦٩٠، ياحلل( 

 .ندارد یچ ترسیش زنبور هیطلبد، از ن یدن به شهد، درد و رنج میرس يکه بداند، برا یهرکس: ترجمه

مهم بپردازد   ي ن نکتهیرد تا به ایگ یزنبور و عسل بهره م يبایل زیاز تمث یز چون متنبی، نالدین صفی
 داشتهرا  یزندگ يها يمات و ناهمواریمقابله با نامال ید آمادگیبا یها آدم یکه در راه کسب بزرگ

به  یامبر رحمت و مهربانیدان پیجاو ي که خداوند عزوجل در معجزه است يا ن همان وعدهیا. باشد
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 ي به همه ید آسانین مطلب نوید ایتأک با 1»انشراح«مبارکه  ي ه سورهیو در دو آ است  آن اشاره داشته
 .دهد یقت میان حقیگران و رهپو تالش

ي شکیبایی فراتر از قدرت ایستایی در برابر موانع  الدین به مقوله قطعاً نوع نگاه متنبی و صفی
ي عصر انحطاط درگیر مشکالت مهم سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و  جامعه .است زندگی فردي

است و عصري که  است که فائق آمدن بر مشکالت نیازمند عزم جمعی و صبري هدفمند فرهنگی
هاي پراکنده قدرت عباسیان رو به ضعف گرایید که  کند به دلیل شورش متنبی در آن زندگی می

 .کردمشکالتی را بر مردم جامعه تحمیل 

 به دنیا رغبتی بی )4-3

ا اعتماد منما و دلت را به یبه دن! پسرم يا« :دیگو یک عبارت پندآموز لقمان خطاب به فرزندش میدر  
تر از آن  پست يا دهیچ آفریو خداوند ه يا ده نشدهیآن، آفر يتو برا چراکهآن مشغول نکن؛  یدوست

فر ینافرمانان، ک يآن را برا يو گرفتار فرمانبرداران، پاداش يا را براینعمت دن چراکه؛ است دهیافرین
تعبیر لقمان در میان نعمات خداوندي به  ).119: 1386گران،یو د شهري ري يمحمد(»است قرار نداده
عقاب  ي منزله بهبراي اهل اطاعت در حکم پاداش بوده و نه گرفتاري آن  نهکه  است ترین دنیا پست

 .است براي اهل عصیان
 .ا در نظر اوستیدن یاشاره دارد پست یحکمت متنب يایکه به در يگرین دیاز مضام

 ًال تـََقّلبـــــتيا طَـــــو يَو مـــــن َصـــــِحَب الـــــُدن
 

ــــــــــــِه حــــــــــــّيت يع يعلــــــــــــ  ــــــــــــ ن  ِصــــــــــــدَقها ِکــــــــــــذابً  ير ي
 )٢٠١٢:٢٨٦عزام، ( 

دروغ ش را استجا که ر د تا آنیا به چشمش واژگون نمایکند، دن ینینش ار همیا بسیو هر که با دن: ترجمه
 .پندارد

ق کائنات را دگرگون یکه گردش روزگار حقا است از سخنان حکم ین سخن متنبیا: دیگو یم يعکبر«
 ).149: 1390ان، یمنوچهر(»سازد یم

 )7-6(إنّ مع العسر یسرا  -فإنّ مع العسر یسرا. 1
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 :است  اوضاع آن بر حذر داشته يداریپا ل نایا به دلیبا اهل دن یاز دوست يگرید يدر جا

ـــــــــــــدن أيب ـــــــــــــُق ال  هُ ميـــــــــــــبـــــــــــــاً ُتديا حبيُخُل
 

ـــــــــــــــــــــــِيب َفَمـــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــُه َحبِ  طَل ـــــــــــــــــــــــردُّهُ يِمن ـــــــــــــــــــــــاً َت  َب
 )٢٠١٢:٤٠٧عزام، ( 

دوام کند، پس  دار و بایما پا يرا برا یکند که وصال دوست یم ين جهان خودداریا يخو: ترجمه
 ).ا او را به وصال ما برگرداندی( داردبخواهم که او را از وصال ما باز  یا، دوستین دنیچگونه از ا

 :شود یادآور میا را به همگان یدن ییوفا یانت و بیگر خیبار د گرید یاتیدر اب

 إذا مـــــــــــــا اتملـــــــــــــِت الزمـــــــــــــاَن و َصـــــــــــــرَفهُ 
ــــــــَل ِعنــــــــَدهُ   و مــــــــا الــــــــدهُر اهــــــــُل أن ُتؤمِّ

 

 َقنــــــــــــــــَت أنَّ املــــــــــــــــوَت ضــــــــــــــــرٌب ِمــــــــــــــــن الَقتــــــــــــــــلِ يتَ  
ــــــــــــــــــــح ــــــــــــــــــــاة و أن تشــــــــــــــــــــتاَق في  النســــــــــــــــــــلِ  ه إيلي
 )٢٤٦: ٢٠١٢عزام،( 

 از قتل یکرد که مرگ نوع ین خواهیقی یکنروزگار و حوادث آن خوب تأمل  ي هرگاه درباره: ترجمه
ندارد که انسان  را آن یستگیو ابداً شا وفاست بیروزگار خائن و . ا دل بستید به دنین نبای، بنابرااست
 .باشد داشتهد نسل یو تول ید زندگیام ياز و

 يویذ دنیرا از لذا یبا آدمیار زیر بسیک تعبیداند و با  یا را مذموم میبا دن یز دوستین الدین صفی
 .است  بازداشته

ــــــــــــــّر يفيو َمــــــــــــــن   شٍ يا بعــــــــــــــيالــــــــــــــدن غتَـ
 

ـــــــــــــــــَب الشـــــــــــــــــرَاُب ِمـــــــــــــــــَن الَســـــــــــــــــرابِ    فـََقـــــــــــــــــد طََل
 )٣٨٦: ١٩٨٣، ياحللِّ ( 

 .است  شود از سراب طلب شراب کرده يویدن یفته زندگیهرکس فر: ترجمه

به آن و  یدلبستگ بودن اساس بیا، یدن يداریپا م که نایروبرو هست يریب عرب با تعابیدر اشعار دو اد
الدین با توجه به شرایط جامعه این نوع نگاه  در شعر صفی .دینما یر میتصو ییبایرا به ز آن يبکاریفر

 .شاید ناشی از ناامیدي او از بهبود شرایط باشد

 تسلیم بودن آدمی در برابر مرگ  )4-4
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لقمان به پسرش در از جمله سخنان حکیمانه . است یکی از حقایق زندگی بشریت مرگ 
مرگ را همواره پیش چشم خود قرار بده و خود را در ... « :که است خصوص یاد مرگ این

پیشگاه پروردگارت حاضر بدان و با عمل خود، شهادت اعضا و جوارحت را نمایان ساز تا 
 ).105:1386آریانی،(»کنندحیا  -که شاهد توست-از پروردگارت و ها آنفرشتگان موکل، از 

 :دیگو یگونه سخن م نینش و مرگ انسان ایآفر ي ز از نحوهین یعهد عباس شاعر

 َمرَجـــــــَع الَفـــــــَيت  ِمثـــــــِل َمـــــــا کـــــــاَن الَفـــــــَيت  إيل
 

 يکمــــــــــا أُرمــــــــــ  يکــــــــــر يَو  يُعــــــــــوُد َکَمــــــــــا أبــــــــــدَ ي 
 )١٤٩: ٢٠١٢عزام، ( 

عدم ده شده به یگونه که از عدم آفر همان یعنی است یستیعدم و ن سوي به یبازگشت هر انسان: ترجمه
 .ردیگ یم استیک است  گونه که رشد کرده و همان گردد بازمیز ین

 کند ین اصل کرنش میدر برابر ا يگرید ي وهیبه ش الدین صفی

 ا َکِظـــــــــــــــــــٍل زَائـــــــــــــــــــلٍ يالـــــــــــــــــــدن النـــــــــــــــــــاُس يف
 

 ريُ صـــــــــــــــــــــــياِحلَکـــــــــــــــــــــــِم الَفَنـــــــــــــــــــــــاِء  ُکـــــــــــــــــــــــلٌّ إيل 
 )٣٨٥: ١٩٨٣، ياحللّ ( 

 .هستند یستیمحکوم به فنا و ن یگذرا هستند که همگ يا هیا بسان سایمردم در دن: ترجمه

:دیگو یدهد و م یش قرار میکار خو ي ان را سرلوحهینیشیز عاقبت پین یمتنب  

 َو قَـــــــــــد فَـــــــــــاَرَق النــــــــــــاُس األِحبَّـــــــــــُة قَبَلنَــــــــــــا 
 

ــــــــــــــــــوِت ُکــــــــــــــــــلِّ طَبِ يــــــــــــــــــو أع 
ُ
 بٍ يــــــــــــــــــا َدَواُء امل

 )٢٨٣: ٢٠١٢عزام، ( 

 .است را ناتوان کرده یاند و درمان مرگ هر پزشک جدا شدهش یش از ما از دوستان خویمردم پ: ترجمه

 :دیگو یم يگرید يدر جا

ــــــــــــــــــــش البقــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــِق َمل َتِع ــــــــــــــــــــو َمل تُب  �َو َل
 

اضـــــــــــــــــ َو يف 
َ
ـــــــــــــــــيِلمـــــــــــــــــن  يامل  إعتبـــــــــــــــــارُ  يبَق

 )٦١: ١٣٥٦صاحب بن عباد، ( 
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و ) شدند یهمه هالك و نابود م( زیستند یز نمیها ن مانده یباق يزنده بگذار خواستی نمیاگر : ترجمه
 .است  که نمرده و مانده آن يبرا است عبرت و پند است که درگذشته یکس

 :است  عمر اشاره کرده یبه کوتاه يگرید يدر جا يو

ــــــــــــــرِء مثــــــــــــــُل قَلِ يــــــــــــــح ريُ کثــــــــــــــ
َ
 ِلَهــــــــــــــاياِة امل

 
ــــــــــــــــــيــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــبِ يعَ  يُزوُل َو اَبِق  َشــــــــــــــــــِه مثــــــــــــــــــُل ذاِه

 )١٩٢: ٢٠١٢عزام،( 

 همچوناش  یزندگ یابد و باقیهمانند عمر اندك اوست که سرانجام زوال  یعمر آدم ياریبس: ترجمه
داشته باشد که باالخره به  مدنظرن را ید ایهم شود با یگرچه که طوالن یعمر آدم( .است  رفته) عمر(

 ).رسد یاتمام م

ــــــــــراَد و إن أُمـــــــــــت يفَــــــــــإن أحــــــــــ
ُ
 أدرکـــــــــــُت امل

 
ـــــــــــــــــــــــِه ِمـــــــــــــــــــــــ   اُث الَســـــــــــــــــــــــَمواِت و األرضِ ري فَلّل

 )٣٢: ١٩٨٣، ياحلل( 

ز از آنِ یو همه چ) گر نتوانمید( رم،ید و اگر بمیخود خواهم رس ي خواستهاگر زنده بمانم، به : ترجمه
ن یو با ا است دیحد ي سوره 10 ي هیاز آ یمصراع دوم برگرفته از بخش«. است وتعالی تباركخداوند 
اگر اجل . دهم یخود انجام م ي خواستهدن به یمن تالش خود را در رس: دیخواهد بگو یاقتباس م

از من  يرد، کاریاگر مرگ بر سر راهم قرار گ ید، ولیمهلت دهد، با همت خود به آن خواهم رس
از اوست  است نیها و زم در آسمان آنچهو هر  است ن سرانجام همهید دانست که ایست و بایساخته ن

 ).160: 1390 ،یادانیان و صیفؤاد(»دهد یخواهد خود را تسل یدر واقع شاعر م

 :خورد یز به چشم میدر شعر آن دو شاعر عرب ن یو روح ماورائ ياعتراف به جسم ماد 

ــــــــــــــــــــــــــــــن َجــــــــــــــــــــــــــــــوِّهِ   َفهــــــــــــــــــــــــــــــذه األرواحُ  ِم
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــن تُربِـــــــــــــــــــــــــــــــهِ    َو هـــــــــــــــــــــــــــــــذِه األجَســـــــــــــــــــــــــــــــاُم ِم
 )٢٠١٢:٥١٨عزام،( 

.ها از خاك آن ن جسمیو ا است جهان يها از هوا ن جانیا: ترجمه  

 ینیف، زمیو کثا یف، آسمانیرا لطایز است سخن حکما ت از جنسین بیا: دیگو یم يعکبر«
).1390:455ان، یمنوچهر(»گردد یبه اصل خود باز م يزیو هر چ است  
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هیرکانه از ابوالعتاهیز یبا اقتباس الدین صفی يگریدر بخش د  :ديسرا یگونه م نیا 1  

 لِــــــــــــــــُدوا لِلَمـــــــــــــــــوِت َو ابنَــــــــــــــــوا لِلَخـــــــــــــــــرَابِ 
 

ـــــــــــــــــــــــــوَق الـــــــــــــــــــــــــُرتاِب إَيل   ـــــــــــــــــــــــــرَاِب  َفَمـــــــــــــــــــــــــا َف التـُّ  
)٣٨٦: ١٩٨٣، ياحلل(   

 است خاك يکه بر رو يزیرا سرانجام هر چیران شدن، زیو يد برایمردن و بساز يد براییبزا: ترجمه
 .است بازگشت به خاك

 :کند یا را در دل شاعر عرب محال میدر دن یجاودان ید زندگیبودن جسم انسان ام یخاک

ـ   بیــ ا عجِیالــدن  یس الحتــف فــ  یو لَـ
 

ــــــا عجِ  بِهـ یـــــــو لکـــــــنَّ البقـــــــاءب 
 )388: 2012، یالحل( 

 .است آور و بقا در آن شگفت يداریست اما پایب نیا عجیمرگ در دن: ترجمه

 ندیگو یمرگ با صراحت سخن م ي دهیکسان بودن افراد در برابر پدیاز  یو متنب الدین صفی

 َجهلِــــــــــــــهِ  الَضــــــــــــــأِن ِيف  يوُت رَاِعــــــــــــــميُـــــــــــــ
 

 طبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ  نوَس يفيتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُة جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليمَ  
 )٢٠١٢:٥١٨عزام،( 

 .شینوس با علم خویرد که جالیم یگونه م بزچران در جهل خود همان: ترجمه

 ة أظفــــــــــــــــــــــــــاٌر، إذا َظفــــــــــــــــــــــــــرتيــــــــــــــــــــــــــللمن
 

 ٍد و هـــــــــــــــــــــو معمـــــــــــــــــــــوديـــــــــــــــــــــَت کـــــــــــــــــــــل عميـــــــــــــــــــــرأ 
 )١٩٨٣:٣٥٦، ياحلل( 

۱. 

 َفُکلکم يصُري إلی تباب  ِلدوا للموت و ابنوا للخراب

 )٤٦: ١٩٨٦ابوالعتاهيه، (
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ف در یو ضع يقو( .یابی یرا ناتوان م ییابد هر توانایرا در یدارد هرگاه کس ییها مرگ چنگال: ترجمه
 .)اند میبرابر مرگ تسل

استعاره مکنیه تخییلیه مرگ را به حیوانی وحشی تشبیه کرده که همه را  شاعر در این بیت با آوردن
 .درد می

در شعر متنبی آغاز و پایان آدمی را عدم و نیستی . خورد اندیشی در اشعار هر دو به چشم می مرگ
رغم عمر دراز، یادآوري ناتوانی علم  مرگ علیبه مرگ دوستان اشاره شده، رسیدن . است  معرفی کرده

شاعر انحطاط نیز از مردم تعبیر به . است که با آن روبرو هستیم ترین مضامینی در پیشگیري از آن مهم
اما دو شاعر  است؛ گیري از مرگ را با مطالعه در سرنوشت پیشینیان خواستار است و عبرت  سایه کرده

ي آدمیان را  آن دو همه. نظر دارند و باقی ماندن روح ماورائی اتفاقي فانی بودن بعد جسمانی  درباره
 .دانند نیز در رویارویی با مرگ یکسان می

 ترغیب به زندگی عزتمندانه )4-5

ت از هر گونه یانسان يک مسلمان بر حفظ کرامت و عزت اوست تا گوهر واالی یاساس زندگ
به میزان ارزش و احترامی که براي خود و شخصیت خود «. ر و تمسخر در امان بماندیب تحقیآس

گویند که از احساسات، طرز تفکر و تجربیات خودمان در طول زندگی  می نفس عزتقائل هستیم 
 نفس عزتبا : توان گفت کنیم می اگر بخواهیم به بعضی از فواید آن اشاره . به دست آوردیم

. هستند نفس عزتي افراد نیازمند  این همهشود؛ بنابر می تأمینسالمتی روح و روان آدمی 
شود که فرد به خود و اطرافیان خود اعتماد نموده و تمام تالش خود را  موجب می نفس عزت

 باالیی دارند از نفس عزتافرادي که . کار گیرد و حل مشکالت زندگی به ها مسؤولیتبراي انجام 
 .گیرند عوامل محیطی قرار نمی تأثیرحت ت راحتی بهعداد و خالقیت خوبی برخوردار هستند و است

باالیی دارند براي خود ارزش قائل هستند بنابراین از اعمال زشت و  نفس عزتکه  کسانی
 )11: 1389فر،  کیانی(»کنند ناشایست دوري می

ـ از عاقبـت ذلـت ا   یمتنب   گونـه سـخن   نی
 یفَحب الجبانِ النّفس أورده التّق: دیگو یم

ــجاعِ    ــب الشُــ ـ ــا و حـ ــنفس أورده الحربــ  الــ
 )2012:288عزام، ( 
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 .ر را به کارزار واداشتیو دل) کاریاز پ( پرهیزحب نفس، بزدل را به : ترجمه

ل و نژاده از یانسان اص: ندیگو یمان میرا حکیز است یت از سخنان حکمین بیا: دیگو یم يعکبر«
ه عکس یفروما یداند ول یش میوات خیورزد و فنا در طلب عزت را ح یشدت امتناع م رش ذلت بهیپذ

 ).169: 1390ان،یمنوچهر(»شدیاند یآن را م

 :داند ین سؤاالت میزتریچ ز ذلت را در ناین الدین صفی

ـــــــــــــــــا إمنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــُذُل ِيف   ُســـــــــــــــــؤاِلَک لِلَن
 

 ُق؟يــــــــــــــــــــــــــَن الطر يـــــــــــــــــــــــــُســـــــــــــــــــــــــؤاِل أ و لَـــــــــــــــــــــــــو ِيف  سِ  
 )٦٥٢: ١٩٨٣، ياحلل( 

 .یکه از مردم درباره راه بپرس نیذلت توست و لو ا ي هیتو از مردم ما درخواستپرسش و : ترجمه

ي  از نگاه آنان عزت آدمی نباید دستمایه .دندیاز کرامت انسان مق يب عرب به پاسداریهر دو اد
 .هاي کوچک نفسانی شود خواهش

 و تدبیر امور اندیشی عاقبت )4-6

شجاعت و دالوري . است کننده دهنده و تنظیم شک در هر کاري نیروي تفکر و اندیشه سامان بی
هاي او مقدم  ؛ لذا متنبی نیروي تفکر و اندیشه جوان را بر زورآزماییاست مایه بدون تفکر بی

 .شمارد می

َحــــــــــــــــلُّ الثّـــــــــــــــــاِين  ُهــــــــــــــــَو اَالَوُل وَ 
َ
 ْهـــــــــــــــــَي امل

ــــــــــــــاِء ُكــــــــــــــلَّ َمَكــــــــــــــانٍ  ــــــــــــــْن الُعْلَي ــــــــــــــْت ِم  بـََلَغ
ــــــــــــــــــــرَانِ   اِبلــــــــــــــــــــرَّأِي قـَْبــــــــــــــــــــَل َتطَــــــــــــــــــــاُعُن األقْـ

 

ــــــــــــــــــــــــــــَل   ــــــــــــــــــــــــــــرَّأُي قـَْب  َشــــــــــــــــــــــــــــجاَعِة الّشــــــــــــــــــــــــــــْجعانِ اَل
ـــــــــــــــــــــــَرٍه◌ْ  ِـــــــــــــــــــــــنَـْفٍس ُم ـــــــــــــــــــــــا ل ـــــــــــــــــــــــإَذا ُمهَـــــــــــــــــــــــا اجلَْتَمَع  َف
 َو لُرَمبَــــــــــــــــــــــــــــــــــا َطَعــــــــــــــــــــــــــــــــــَن الَفــــــــــــــــــــــــــــــــــَيت أْقرانِــــــــــــــــــــــــــــــــــهِ 

 )٣٧٢: ٢٠١٢عزام،( 

عقل در مرتبۀ اول و شجاعت در مرتبۀ دوم  است تدبیر و اندیشه بر شجاعت شجاعان مقدم: ترجمه
قرار دارد اگر عقل و شجاعت در انسان آزاده جمع گردند آن شخص جایگاه واالیی را از لحاظ 

 



1400 تابستان، 3، شماره دوممجله پژوهش در آموزش زبان و ادبیات عرب؛ سال   | ۱۲٦ 

هم رزمش را با رأي و اندیشه   چه بسیار مواقعی که یک جوان .آورد دست میه شرافت و بزرگی ب
 .که با نیزه زخمی نماید کند قبل از این زخمی می

 :دیگو یو م شمارد یبرم یامور زندگ يگشا ر را مشکلیز تدبین یحل

ــــــــــهُ يمــــــــــن دبَّــــــــــر العــــــــــ  ش ابالراء داَم ل
 

 ه اخلطــــــــــب معتــــــــــذرَايــــــــــو جــــــــــاء ال صــــــــــفواً  
 )٦٩: ١٩٨٣، ياحلل( 

 است نیشه دلنشیاو هم يبرا یدهد، زندگ سروسامانشه یر و اندیرا با تدب اش زندگیکه  یکس: ترجمه
 .خواهد آمد عذرخواهانهو مشکالت به جانب او 

 :داند یل بر وجود عقل میرا دل ينگر ز عاقبتیشاعر انحطاط ن
 

 و اغـــــــزُر النــــــــاِس َعقــــــــًال َمــــــــن إذا َنظَــــــــَرت
 

ـــــــــــــــــــــَربا رينـــــــــــــــــــــاُه أمـــــــــــــــــــــراٌ َغـــــــــــــــــــــَدا اِبلغـــــــــــــــــــــيعَ     ُمعتَـ
 )مهان( 

 .ردیبنگرد، از آن عبرت بگ يزیکه هر گاه به چ است ین مردم کسیتر عاقل: ترجمه 

 .تابد برنمی یشیاند ده گرفتن عاقبتیناد يرا برا يا چ عذر و بهانهیه يگرید ياو در جا

 و احــــزُم النــــاس مــــن لــــو مــــات مــــن ظمــــٍإ، 
 

 عــــــــــــــــرف الصــــــــــــــــدراي قــــــــــــــــرب الــــــــــــــــورد حــــــــــــــــيتيال 
 )مهان( 

گردد  یک نمیرد به آبشخور نزدیبم یکه اگر از شدت تشنگ است ین مردم کسیتر شیدوراند: ترجمه
 .آن را بداند ینکه خروجیمگر ا

 :اند قت اذعان نمودهین حقیز به ایدو شاعر ن هر

ــــــــــــــــــو َفّکــــــــــــــــــَر العاشــــــــــــــــــُق يف  يُمنتهــــــــــــــــــ ل
 

 ســــــــــــــــــــــــــبهِ يه َمل يســــــــــــــــــــــــــبي يُحســــــــــــــــــــــــــِن الــــــــــــــــــــــــــذ 
: ١٩٨٣، ياحللـــــــــــــــــ/ ٥١٨: ٢٠١٢عـــــــــــــــــزام،( 
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٦٣٧( 

 يو) ییبایآن ز(د، یشیاند یسازد، م یفته میفته و فریکه او را ش ییبایاگر عاشق به سرانجام آن ز: ترجمه
 .دیکش یرا در بند نم

ده هم از گفتن آن ناتوانند یکه سخنوران ورز است ن سخنانیتر کویت از نین بیا: دیگو یم يعکبر«
شتر یب) انسان يبرا(ق آن را یکه نظر کردن در عاقبت امور، حقا است مانین قول از اقوال حکیو ا

 ).456: 1390ان، یمنوچهر(»است ت معشوقیحس از درك رؤ يسازد و عشق، همان کور یم) آشکار(

متنبی عقل را . براي انسان یک نگاه وجوبی دارند ي خرد ي داشتن قوه هر دو ادیب نسبت به الزمه
داند که حتی  ترین افراد را آن کسانی می داند و حلی در یک تمثیل زیبا خردمند بر زور بازو مقدم می

معتقدند عاشق آن دو . شوند شرط دانستن مسیر خروجی به آن وارد می اگر از تشنگی هالك شوند به
 .شود گیرد که اسیر می نعمت عقل بهره نمی

 اندوزي و دانش خردورزيگذاري  ارزش )4-7

 هاي ارزشمند خداوندي نیروي خرد و به طبع آن تمایل به یادگیري یکی از نعمت
 .است

 :است  ت خرد سخن گفتهیاز ارزش و اهم یمتنب

 لُبَّــــــــــــــــــــهُ  و أنفــــــــــــــــــــُع مــــــــــــــــــــا لِلَفــــــــــــــــــــَيت 
 

 إنفاقَـــــــــــــــــــــــــــهّکـــــــــــــــــــــــــــرُه يَو ُذواللُّـــــــــــــــــــــــــــِب  
 )١٣٦: ٢٠١٢، عزام( 

ع شدن عقلش را دوست یعقل اوست و عاقل ضا) جوانمرد( آدمی يز براین چیتر ارزشمند: ترجمه
 .دارد ینم

 قــــــــــــــــاُل عثــــــــــــــــاُر إن عثــــــــــــــــرتيفقــــــــــــــــد 
 

 إن عثـــــــــــــــــرا يقـــــــــــــــــاُل، ِعثـــــــــــــــــاُر الـــــــــــــــــرأيو ال  
 )٦٩: ١٩٨٣، ياحلل( 

شه قابل یو اند يد، اما لغزش رأیبخشتوان  یلغزش پا را م یعنیند یگو یلغزش پا را لغزش م: ترجمه
 .ستیبخشش ن
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نه به ین زمیت داشته و در ایعنا يآموز متفاوت به مسئله علم يا گونه ک بهیهر الدین صفیو  یمتنب
 :میکن یه اشاره میما ب گرانین دو ادیاز ا یاتیاب

 ســــــــــرج ســــــــــائحٍ  الــــــــــّدين أعــــــــــزُّ مکــــــــــاٍن يف
 

 الزمـــــــــــــــــــاِن کتـــــــــــــــــــابٌ  ٍس يفي جلـــــــــــــــــــريُ َو خـــــــــــــــــــ 
 )٤٣٤: ٢٠١٢عزام، ( 

 .است ن در زمانه، کتابینش ن همیتر کیع و نیسر ین اسبیا، زین مکان در دنیبهتر: ترجمه

 س لـــــــــــــــــــــه دواءٌ يفَـــــــــــــــــــــداُء اجلهـــــــــــــــــــــِل لـــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــ   فيــــــــــــــــــــــفصــــــــــــــــــــــل اخلر  الرَّبــــــــــــــــــــــِع يف يُکحمِّ
 )٦٥٦: ١٩٨٣، ياحلل( 

 .زییداروست بسان تب نوبه در فصل پا یب يدرد یجهل و نادان: ترجمه

 يرا درد شنی از علم و دابهرگ یب الدین صفیکند و  یاد مین همدم یبهتر عنوان بهاز کتاب  یمتنب
 .داند یدرمان م یب

 کند یح میشتر تشریرا ب ییت خردگرایل اهمیک تمثیبا  یمتنب

ـــــــــــــــال عقـــــــــــــــل إيل  أدب فقـــــــــــــــُر اجلهـــــــــــــــوِل ب
 

 رســــــــــــــــــــن فقــــــــــــــــــــُر احلمــــــــــــــــــــار بــــــــــــــــــــال رأس إيل 
 )١٤٥: ٢٠١٢عزام، ( 

 .است از االغ بدون سر به رسنیادب چونان ن از نادان بدون خرد بهین: ترجمه

 واراست خرد ي هیت و رشد بر پایو ترب یل انسانیکه تمام فضا است نیا ید مقصود متنبیشا«
ن یما چن. است ریپذ امکان يچ رشدی، هباشد نداشته یگاهی، جاییکه خردگرا يا و در جامعه است

 ).182: 1384فرزاد، (»مینیب یفراوان م یرا در شاهنامه فردوس يا شهیاند

 :شمرد برمیعزت انسان  ي هیز علم را ماین یحل

 مــــــــــــــن فاتــــــــــــــُه العــــــــــــــزُّ ابألقــــــــــــــالِم أدرکــــــــــــــهُ 
 

ــــــــــــــ   قــــــــــــــَدُح مــــــــــــــن أعطافهــــــــــــــا الشــــــــــــــررايض يابلب
 )٦٩: ١٩٨٣، ياحلل( 
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از دست دهد، عزت را با  است  دهیبه آن رس) دانش( قلمرا که از راه  یهرکه عزت: ترجمه
د به علم یست بایر کارساز نیشمش( .جهد یدو طرف آن شراره م آورد که از یم دست به يریشمش

 .)و دانش متوسل شد

 دیسرا یگونه م نیداند و ا یم ها آنار سنجش افراد را قلم یز معین الدین صفی

ــــــــــــــــفقــــــــــــــــد ق  ل إنَّ عقــــــــــــــــوَل الرجــــــــــــــــالي
 

 َحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت الُســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة أقالِمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 )١٩٨٣:٦٦١، ياحلل( 

 .است شانیا يها قلم ر زبانیگفته شده که افکار مردمان ز: ترجمه

بسا به  است و چه  در شعر هر دو شاعر نسبت به فراگیري علم تأکید و تشویق صورت گرفته
با توجه به نقش خرد در فراگیري علم، متنبی . است  خطرات دوري از علم نیز صراحتاً اشاره کرده

کند و فرصت یادگیري  عنوان آن را ضایع نمی هیچ داند که به خردي می آن را نیاز هر انسان صاحب
عنوان  حلی نیز از جهل به. کند عنوان بهترین همدم یاد می او از کتاب به. گذراند را به بطالت نمی

دست نیاید با زخم شمشیر کسب  به است اگر عزت با قلم است و معتقد  درد بدون دارو نام برده
 .داند هایشان می شود و افکار مردم را نهفته در زبان قلم می

 مذمت حسادت )4-8

عداد، امکانات است انسان وقتی با موفقیت و پیشرفت دیگران مواجه شود و خود به علت نداشتن«
که حسادت نامیده  کند 4 میمحروم بماند حسی را تجربه  ها آنو تالش کافی به 

 ).47: 1389فر،  کیانی(»شود می

 :کند یاشاره م يریگ گوشه یعنیحسادت  يماریآفت ب ترین بزرگک مدح به یدر  یمتنب

 ن فَإ�ــــــــــــــايفَـــــــــــــَدتَک نفــــــــــــــوسَ  احلاســـــــــــــد
 

ــــــــــــــــــــــــــــــحضــــــــــــــــــــــــــــــرٍه و مغ ُمَعّذبَــــــــــــــــــــــــــــــة يف   بِ ي
 )٢٨٥: ٢٠١٢عزام، ( 

 .کشد یرا حسود در حضور و خلوت رنج میت باد زیجان حسودان به فدا: ترجمه

 :است  گونه سروده نیا يگرید يدر جا
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 ئاً َقَصـــــــــدتُهُ يَو مـــــــــا َکَمـــــــــُد اُحلّســـــــــاُد شـــــــــ
 

ــــــــــــــــن   ــــــــــــــــُه َم ــــــــــــــــَو لکّن  غــــــــــــــــَرقِ يزَحِم البحــــــــــــــــر ي
 )٥٤: ١٣٥٦صاحب بن عباد،( 

ا را در یهر که در ولیکن ام خواستهست که من آن را ین يزیبرندگان من چ رشک ینیغمگ: ترجمه
ن جهت یمزاحمت مرا نداشتند به هم يارایحسودان  یعنی( شود یتنگنا و زحمت اندازد غرق م

 )ن شدندیغمگ

 :داند یدر امان نم ب حسودانیز شخص منعم را از آسین یحل

  صـــــــــاحَب الرتبـــــــــة املعـــــــــذوِر حاســـــــــُدها�
 

 النعمــــــــــــــــاِء حمســــــــــــــــودُ  يَد علــــــــــــــــيإنَّ الســــــــــــــــع 
 )٣٥٧: ١٩٨٣،ياحلل( 

 چراکه، )است  رفتهیعذرش پذ( است ش معذور ا که حسادت کننده یصاحب مقام يا: ترجمه
 .شود یبرخوردار از نعمات مورد رشک واقع م

ها  و حلی شخص مورد حسد واقع شده را برخوردار از نعمتداند  متنبی درد حسود را انزوا می
 .داند می

 دعوت به توبه )4-9

و مراد در  است به معنى بازگشت و رجوع توبه اصل و ؛است و پشیمانى توبه ضد اصرار بر معاصى،
به  الهیرجوع از دورى از درگاه  و به خالى ساختن دل از قصد معصیت خداستاینجا بازگشت به 

تالفى  و در آینده ها آنعزم بر ترك  و در حال است حاصل آن ترك معاصى و ؛قرب و نزدیکى
 .)674: تا بی النراقی،( تقصیرات

 :است اراست متنبی امیدوارانه پذیرش توبه را خو

 کــــــــــــُل ذنـــــــــــٍب فَإنـّـــــــــــه  و إن کـــــــــــان ذنـــــــــــيب
 

 حمــــــا الــــــذنَب کــــــُل الصــــــحو مــــــن جــــــاء اتئبــــــاً  
 )٢٠١٢:٢٩٥عزام، ( 
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 د، توبه گناه او رایایرا هرکس با توبه بیز) مرا ببخش( گناه را مرتکب شدم، ترین بزرگاگر من : ترجمه
 .دینما یمحو م

به گناهان  یبه ذات اقدس اله يدواریکند و با ام یش مناجات میخو يز با خداین یالحل الدین صفی
 .کند یش اقرار میخو

  ربِّ إن کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَن ذنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب�
 َس ذلــــــــــــــــــــــــــــَک إاليفـَلَــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــإل مــــــــــــــــا يل   ٌع، يک شــــــــــــــــفي
 إال  َس َحســـــــــــــــــــــــــــــــِيب يَو لَــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــيب   خــــــــــــــــــــــــــــــــالَف إخــــــــــــــــــــــــــــــــالِص قل
 بِـــــــــــــــــــــــــــــــَرّيب  ِحلُســـــــــــــــــــــــــــــــن ظـــــــــــــــــــــــــــــــّين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذنيب إّال إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِرتاِيف   ِب
 أِبنَّ َعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَک حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب

 )٦٧٢: ١٩٨٣، ياحلل( 

دوار به پروردگارم هستم و نسبت به یا اگر گناه من برخالف خلوص قلبم بود من امیبار خدا: ترجمه
کند عفو و  یت میکه مرا کفا يزیو تنها چ است ع من اعتراف به گناهمیتنها شف. ک برمیاو گمان ن

 .گذشت توست

 .نظر دارند هر دو شاعر نسبت به توبه به درگاه خداوندي و اثر آن در از بین رفتن گناهان اتفاق

 جهینت

مبانی تربیت و  قرآن زالل حکمت ي هماز سرچش يریگ از بهره ییها زبان نمونه در اشعار دو شاعر عرب

آنان که عطش . است انیقت جویحق ي همه يو راهنما راهگشاخورد که  یبه چشم م دینی

ب ینص یخود را ب یقیحق ي از وجود سرچشمه است  کرده تابشان بیدر عمق جانشان  ییجو قتیحق

کوچک خود را  يها ن چشمهیکنند از هم یراب میس يا نخواهند گذاشت و آنان که خود را با جرعه

ن دست اشعار آنان را به یا ي اند که ارائه ستهیز يا مذکور در عصر و زمانهدو شاعر . سازند یمتنعم م

است که عهد  مطالعه در دوران زندگی دو شاعر مبین این مطلب .است  شاعران حکمت ملقب ساخته

است؛  ویژه شعر که عصر انحطاط دوران افول آثار ادبی به است، حال آن ي شکوفایی ادبی متنبی دوره

ي او قابل  اشعار حکمی متنبی هم از جهت نبوغ شعري او و هم به فراخور شرایط جامعه تردید لذا بی

. اند آزمایی کرده هایی طبع اما درهرحال هر دو در زمینه الدین نیست؛ قیاس با اشعار حکمی صفی
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 يمدح احسان به خلق، بردبار: از است در اشعار آن دو عبارت یتیز تربیآم ن حکمتین مضامیتر مهم

عزتمند،  یم بودن انسان در برابر مرگ، دعوت به زندگیا، تسلیبه دن یرغبت یزمانه، ب يها بتیمص بر

، مذمت حسادت نسبت به افراد و دعوت به توبه از ياندوز و دانش يدر امور، خردورز گرایی تدبیر

و به دنبال آن  یشناس تواند ضامن خود یتر م شیکه با تعمق و تدبر هر چه ب ینیمضام. گناهان
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