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 واکاویدر آینه نقد و  های ابوالطیب متنبی  های دراماتیکی سروده جنبه

 

1عاطی عبیات 

 2علیرضا ملک میرزایی

 چکیده

های دورة عباسی  ترین سطح تعبیر فنی است که در بسیاری از سرودههای بیانی و باال ترین شگرد درام یکی از مهم        

بیانی، تأثیرپذیری آنان از فلسفه   سرا به این شیوة آوردن شاعران تازی نمودی چشمگیر دارد. باید گفت سبب اصلی روی

های سدة سوم  ستاست که بیشتر با عقاید سوفی« سقراط»و « جالینوس»و ادبیات یونانی و ترجمة اشعار بزرگانی چون 

های دینی، حزبی و سیاسی، سبب رویکرد این شاعران به کاربست فن  خوانی دارد. از دیگر سو، کشمکش میالدی هم

 درام شد. 

های خویش را  ازجمله سرایندگانی است که همسو با رویدادهای عصر عباسی، بنای برخی از سروده« ابوطیب المتنبی»     

گرایش به ستیز، از نقش کلیدی  ار ساخت. او در سرایش اشعار ستیزوار دراماتیکی وبر تنش و کشمکش درامی استو

حاضر با روش آید. نوشتار  حساب می داران این آوردگاه به حق در شمار طالیه واژگان و مفاهیم شعری، غافل نماند و به

دستاورد پژوهش به مخاطب پردازد.  گونة او می های درام و نقد برخی از سروده تحلیلی ـ توصیفی به بررسی

درام افقی به سبب همخوانی  نمایاند که سه نوع درام عمودی، دینامیکی و افقی در شعر متنبی دارای برجستگی است. می

مند است و درام  مفهوم آن با اخالق و رفتار متنبی و تناسب با رویدادهای عصر عباسی، نزد او از عرصة بروز بیشتری بهره

اما درام عمودی به سبب خو گرفتن شاعر با دنیای اندیشگی خویش و ؛ گر است ای او جلوه اشعار مرثیهدینامیکی نیز در 

 تری برخوردار است.  ور شدن در مسائل سیاسی عصر عباسی، به نسبت دو نوع دیگر درام، از برجستگی پایین غوطه

 ، نقد، واکاوی.شعر درام، متنبی،واژگان کلیدی: 
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 ـ مقدمه1

های قدیم و جدید عربی،  االترین سطح تعبیر فنی و یکی از شگردهای مهم بیانی است که در بسیاری از سرودهب« درام»   

عنوان ابزاری جهت ترسیم  خواسته یا ناخواسته با اقبال فراوانی روبرو شده است. بسیاری از شاعران از این تکنیک به

فرآیند ادب از زمان ظهورش تاکنون در سه »این باورند که  اند. ناقدان ادبی بر رویدادهای عصر خویش استفاده نموده

( به عقیده این 200؛ 1000)وارین،«. . شکل درامی0. شکل غنایی 2. شکل قصصی 1شکل نمودار شده است؛ 

ای کهن و عمری به طول تاریخ آثار حماسی و غنایی دارد.     نظران، درام در کنار دیگر اشکال ادب، تاریخچه صاحب  

در زبان « دراماتیک»شده است و ویژگی  گرفته « عمل»به معنی  Dramای است یونانی که از لفظ  ام در لغت واژهدر    

 که رایزنیز هست؛ « فعل، حدث و حرکت»شود. همچنین به معنی  یونانی داللت بر امری دارد که باعث برانگیختگی می

 (0002442پیوندد. )علقم، در هردو به وقوع می ایو ای یا در زمان و مکان  هر واقعه

« الصراع» درام نزد ناقدان ادبی تعریف دیگری نیز دارد و به معنای درگیری و نزاع است. این درگیری در زبان عربی    

، 1005آید. )معلوف،  می« عُ صِراعصارَعَ یُصارِ»هست که در باب مفاعله بصورت « صَرَع»نام دارد و برگرفته از ریشه 

های  . درام در فرهنگ لغتاستدهنده ستیز و کشمکش نیز  که چون  داللت بر مشارکت دارد نشان (؛ بدین معنی022

غربی و اروپایی چون فرهنگ مشهور آکسفورد، مفاهیمی همسو با ستیز دارد و به لحاظ مفهومی، معادل واژگانی چون 

conflict ،struggle،altercation ،quarrel  ،( 005و  10050200است. )آریانپور 

ای است که در چهارچوب آن، عمل، اتفاق و حرکت باهم در ارتباط هستند و از متن آن  اما در اصطالح،  نمایشنامه    

کورکنیان، ) شود که نزد مخاطب، هم جنبة دیداری و هم شنیداری دارد. نمودار می وستهیپ هم بهای از حوادث  زنجیره

 ( 00؛1004

پیوندد؛ زیرا بافت  های یک قصه یا نمایشنامه به وقوع می میان شخصیت طورمعمول بهشود که  نیز به ستیزی گفته می   

گیری تنش در سازة آن  ها سبب اصلی شکل ها و اضدادی است که این تناقض داستانی، همواره متشکل از تناقض

تنهایی  را به« درگیری صراع و»شود. البته منتقدان لفظ  شود و به همسوسازی مفهومی میان درام و کشمکش منجر می می

عناصر داستانی بسیارند و کشمکش نیز یکی از این »دانند، بلکه باور دارند  کافی نمی« درام»برای داللت بر مفهوم 

در توصیف  ( گرچه500؛1004،همان) ؛«های دراماتیکی نقشی درخور دارد عنصرها است که در حوزة درام و داستان

نام نهاده است که در آن زبان گفتار و « تقلید یک کنش»نیز اعتماد کرد که آن را توان به این گفتة ارسطو  درام می

 (10؛1020عوامل اطراف باهم در کشمکش هستند. )ارسطوطالیس، بوطیقا،

هایی به نام  ی دراماتیکی نیز شخصیتها ضیضدونقها باید این نکته نیز اشاره کرد که در سیستم  همسو با این تعریف    

اند  عبارتکند و  ها نمو پیدا می مایة اصلی ستیز از جانب آن های چالشگر وجود دارد که بن یا شخصیت« ستپروتاگونی»

در زبان  شوند. می هیاول« ی و بدون حاشیه ساکن»ابتدایی یا اصطالحاً   در موقعیت  که موجب چالش اشخاصیاز آن دسته 

شده   استفاده« شخصیت چالشگر»و  «یشخصیت محور» یها بیاز ترک «Protagonist» یجا فارسی به
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ریزد، بحران را دامن  روند عادی زندگی را به هم می کند، کسی است که محیط را آشفته می« پروتاگونیست» است.

 (00؛ 1001. )مکی،«آورد زند و کشمکش را به وجود می می

 در. ندیگو یم« آنتاگونیست»به آن  و ناپذیرا، شخصیت دومی نیز وجود دارد که زا تنشاما در مقابل این شخصیت     

 و« adversary» ،«opposition»آن مانند0  های دیگر معادل و« Antagonist» یسیی انگل واژهی جا زبان فارسی به

«anti chalenger» ،شده   استفاده« شخصیت پاد چالشگر» و« شخصیت رقیب»، «شخصیت مخالف» یها از ترکیب

شخصیت، درواقع مانعی در برابر خواست و هدف شخصیت چالشگر  نیا (250 ؛1000ناظر زاده کرمانی،)است. 

 .گیرد مقابل او قرار می ،بندی نیروهای درام )پروتاگونیست( است و در جبهه

محوری برای درهم شکستن مقاومت   های شخص چنان نیرویی است که کوشش آن مخالف، توان گفت شخص  می     

 . پاسدار شرایط موجود و یا خود شرایط موجود است مخالف،  شخصو گیرد  او صورت می

 های پژوهش ـ سؤال2

ی عصرِ ها کنشین استراتژی تعبیر از وقایع و تر مهمین سطح تعبیر فنی و باالترکه درام  در این نوشتار با نگرش به این

 ی ذیل نیز پاسخ دهیم0ها پرسششدیم به  بر آنمتنبی است، 

طور عام و  ـ تا چه اندازه شعر دورة عباسی به2شود؟  یمجایگاهی دارد و به چند نوع تقسیم  ـ درام در شعر عباسی چه1     

روی آوردن متنبی به سرایش اشعار دراماتیکی  ـ علت0درامی هستند؟  های یهما بنطور خاص، دارای  شعر متنبی به

تری روبرو  یک با اقبال ضعیف است و کدامیک از انواع درام در شعر متنبی از بسامد باالتری برخوردار  کدامـ 0چیست؟ 

 شده است؟  

 ـ اهمیت و اهداف پژوهش3

 ها آنپردازد که متنبی در متن  یمیی ها سرودهاهمیت نوشتار حاضر به این دلیل است که به بررسی و واکاوی آن دسته      

نهد و از این کانال به مبارزات  یمنا یه این اشعار را بر ستیز و تنش بما بنآورد و  یمبه روش تعبیر دراماتیکی روی 

اما هدف پژوهش آشنا نمودن مخاطبان با شکل کاربست این فن نزد شاعر و ؛ گذارد اجتماعی و دینی قدم می -سیاسی

 شرح چرایی رویکرد او به شیوة تعبیر دراماتیکی است.

 ـ روش انجام پژوهش4

با   است، این جستار نیز کارهای تحقیقی و پژوهشیانجام برای  زارهااب ینِتر مهمعنوان  بهازآنجاکه کتاب و کتابخانه      

پردازد و رویکرد  های دراماتیکی شاعر می ی کتب نقدی و با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی سروده استفاده از مطالعه

 . تحلیلی است-پژوهش نیز رویکردی نقدی
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 ـ پیشینة پژوهش 5

 ازجملههایی در خارج از کشور انجام شده است که  تیکی در شعر عربی، پژوهشدر حوزة درام و تحلیل اشعار دراما

 های ذیل اشاره نمود0  توان به کوشش می ها آن

ـ 2( اثر عبداهلل التطاوی که به  درام در شعر عصر اموی پرداخته  است.2442« )اشکال الصراع فی القصیدة العربیة»ـ 1

( اثر عزالدین اسماعیل نیز پژوهشی است که به بحث کلیّت درام و عناصر 1000« )المنهج الدرامی فی التفکیر»کتاب 

« البناء الدرامی»کتاب ـ 0ای به درام در حوزه شعر ننموده است. پردازد اما نویسنده در این کتاب اشاره چندگانه آن می

بنیة القصیدة »کتاب  -0دهد. ی نمایشی درام را مورد تحلیل قرار میها جنبه( از عبدالعزیز حموده که بیشتر 1000)

 -5های یاد شده دارد.  ی همسو با کتابمضمون( از خیلی موسی که این کتاب نیز 2440«)العربیة المعاصرة المتکاملة

( 1000«)الدراما و المذهب االدب»کتاب  -5( از جالل الخیاط.1002«)االصول الدرامیة فی شعر العربی»کتاب 

تداخل األجناس »کتاب  -2های مختلف پرداخته است.  یز به بررسی درام در دورهاثر فایز ترحینی که این کتاب ن

( اثر صبحة علقم احمد نیز  پژوهشی پیرامون درام و انواع آن است؛ لذا باید 2442«)االدبیة فی الروایة الدرامیة

چراکه با تحقیقات صورت کنند؛  ی یاد شده موضوعاتی متفاوت از این جستار را دنبال میها کتابخاطرنشان نمود که 

ی ها جنبهمستقل، چه در  نشریات داخل کشور و چه در خارج کشور،  صورت بهگرفته شده، تاکنون هیچ پژوهشی 

شده است که از این منظر به  بر آنی و تحلیل قرار نداده است و این کوشش واکاوهای متنبی را مورد  دراماتیکی سروده

 بررسی اشعار این شاعر بپردازد.

 ـ درام در شعر و ادب عربی6

تاریخچة ورود درام به شعر و ادب عربی و نیز پیرامون رویکرد شاعران و ادیبان عرب به این شیوة بیانی نظرات  در مورد

های دراماتیکی، در شعر کهن عربی لحاظ شده است یا  گوناگونی نزد پژوهشگران مطرح است و اینکه بحث درام و جنبه

طورکلی  های این دوره به اند که سروده نظران شعر جاهلی بر این عقیده و بیان است. برخی از صاحبخیر؛ نیازمند بررسی 

ها لحاظ  توان شکل قصصی و تمثیلی را در این سروده های دراماتیکی است و به هیچ صورت نمی خالی از درام و جنبه

ن شیوة تعبیر است و به اثبات وجود درام در اشعار ای دیگر بر این باورند که شعر کهن عربی سرشار از ای نمود؛ اما عده

 دوره جاهلی اصرار دارند.

شعر عربی جاهلی » کند که است. وی با صراحت عنوان می« طه حسین» آشنای شعر جاهلی ازجمله ناقدان نام     

ند و شکل قصصی و ها جز غنائی بودن، فارغ از هر مشخصه دیگری هست طورکلی خالی از درام است و این نوع سروده به

 (024تا؛  األدب الجاهلی، بی طه حسین، فی)«. ها هیچ معنا و مفهومی ندارد تمثیلی در آن

است؛  فرد منحصربهشعر عربی این دوره دارای دو ویژگی »ناقد و پژوهشگر شعر جاهلی معتقد است « محمد مندور»     

ی عربی، بر زندگشکل  وشرایط محیطی  حکم بهها هم  یناکه « وصف حسی»و دیگری « آهنگ خطابی»یکی 

به لحاظ  چراکهشوند؛  ینممنجر به پیدایش شعر دراماتیک  وجه هیچ بهی این دوره نمودار شد و این دو ویژگی ها سروده
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«. توانند با درام که بنای آن بر چندین شخصیت استوار است، سنخیتی داشته باشد ینمی شخصی و حسی بودن ها جنبه

 ( 10؛ 1002)مندور،

کدام از  یچهآنان  ازنظرکنند و  ینمای دیگر نیز هستند که وجود درام حتی در شعر عصر جاهلی را انکار  عده     

 حکم به ها دورهاز این  هرکدامی تمثیلی و دراماتیکی نبوده است، بلکه ها جنبهی مختلف ادب عربی عاری از ها دوره

توان  یم نیب نیدرابوده است. « روایی، قصصی، غنایی و درامی»از ی مختلف ادبی ها شکلشرایط حاکم بر آن، شاهد 

یی قدیم عربی است. وی ها سرودههیچ تردیدی معترف به وجود گرایش دراماتیکی در  یبمثال زد که  را« جالل الخیاط»

دیدی به شعر عربی دورة جاهلی دارای گرایش درامی است؛ زیرا عرب قبل از اسالم میل ش»گوید0  در کتاب خود می

ی است عصر جاهلاینکه تصویر واقعیات  به خاطرای داشت و شعر این دوره هم  ی قبیلهها جنگوقوع حوادث، 

 ( 50؛ 1002)الخیاط،«. های درام گونه در آن فراوان است یشگرا

کامل  طور هبنگرد ولی آن را  یمبه وجود درام در اکثریت شعر عصر جاهلی با دیدة تردید « ین اسماعیلعزالد»اما     

تر از  یقوبیشتر و  مراتب به( او گرایش درامی را در شعر دورة عباسی 005؛ 1000دهد. )اسماعیل، ینممورد انکار قرار 

 کند. به وجود درام در شعر برخی از شاعران قبل از عباسیان نیز اقرار می اگرچهداند؛  یمی قبل ها دوره

 یـ درام و ساختارهای دراماتیکی در شعر متنب7

 1متنبی در شعردرام افـقـی  1ـ7

درام افقی، اولین نوع درام است که در آن تناقض و تقابل میان عمل انسان و خواست افراد اجتماع مطرح است. در      

شود و از آغاز تا پایان سروده یا قصه عوامل مختلفی وجود دارد  وضوح دیده می بر اضداد به این نوع شیوة تعبیر، تکیه 

دهد. )جدیتاوی  تعارضی دارند و این تعارض و ضدیت، گاه در واژگان و گاه در ساخت و مفهوم شعر روی می که جنبة

ی  شود، نبردی که در آن، دو جبهه یمنیز تعریف  تن به تندرام افقی به معنای نقیضه )هجومتقابل( یا نبرد ( 140؛ 2411

 (122؛2442وی،روند. )التطا یممختلف و متعارض به مبارزه علیه همدیگر 

تحقیق نشان از آن دارد که در این نوع درام دو شخصیت، دو قهرمان، یا یکی از این دو با عوامل محیطی در کنش     

همان کاراکتر چالشگری است که   درواقعگویند که شخصیت اصلی  یم« اصلی و فرعی»های  یتشخص ها آناست که به 

یا شخص شاعر است که در متن شعری خویش با  عموماًهای منظوم  و در قصه کشاند یمداستان شعر، یا رمان را به چالش 

« انگلیسی»های  معادلی فارسی برای ترکیب« اصلی» شخصیت در ستیز است و یا قهرمان شعر اوست. زا تنشدیگر عوامل 

«main characters» ،«major characters » و«Pivotal characters» .و  000 ،1000 ناظر زاده کرمانی،) است

044)  

                                                           
1
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، اما نداردی چنان سهم آن حدوث این نوع درام ی وریگ در شکلاصلی   مانند شخصیتاگرچه  1اما شخصیت فرعی 

یک ». به دیگر سخن استاصلی   کنش شخصیت و  وظیفه مکملِ  درواقع این شخصیت مؤثراست. بسیاربرد آن  درپیش

گفت  توان یم( 02؛1001. )مکی، شود یمحسوب م« داستان اصلی  اشخاصوانفعاالت  کاتالیزور برای انجام یافتن فعل نوع

و شاعر  دهند یمهایی است که میان عوامل اصلی و فرعی داستان شعری روی  ها و تنش درام افقی شامل آن دسته نزاع

 دخیل است.  ها آنطور مستقیم در  خود به

بر آنچه از تعریف این نوع درام گفته شد و همسو با  است. بنادرام افقی در شعر متنبی از فراوانی هنگفتی برخوردار     

شاعر برای مقابله با رقیبان و دشمنان خویش و جهت دامن زدن به مناقشاتی که از دوران جوانی در پی آن   مفهوم آن،

رد به دنبال ها دا بود، دو روش مبارزه را در پیش گرفت. نخست با تعصب و غیرت عربی و نشان دادن تنفری که از عجم

ریزی دولتی با روح عربی است که ازنظر او جز با ریختن خون و چکاچک شمشیرها به ثمر نخواهد نشست و در  پی

ی عمل پوشاندن به باورهایی است که جز در عرصة رقابت با دیگران به حصولش امیدی  ی دوم در پی جامه وهله

مایة تنش، درگیری  هایی با بن خیزد و سروده ین جبهه به مبارزه برمیها در چند رو جهت نیل به این خواسته رود. ازاین نمی

 (.02تا،  طلبی اوست. )الیازجی، بی مبارزه جا گذاشت که مهر تأییدی بر ناپذیرایی و و نزاع را به

معنا و هایی است که بیش از هر شعر دیگر با  ترین نمونه های شاعر مهم توان گفت که این نوع سروده در حقیقت می     

مفهوم درام افقی همخوانی دارد؛ زیرا متنبی در بیشتر اشعاری که در رکاب امیران سروده است، گاه به ترسیم نبرد خود با 

پرداخت. از همین نمونه هست ابیات ذیل در مدح بدر بن عمّار،  آنان و گاه نیز به تصویر کردن نبرد آنان با دیگر افراد می

رود که این شیر دارای دو چهره تقریباً مشابه است، حیوان مذکور  وار به مبارزه با شیری می آن هنگام که در ستیزی درام

گر چهرة دشمنی است که ممدوح شاعر با او درگیر  در پوستة ظاهری کالم، شیر جنگل است و روی دیگر آن تداعی

 گوید0 است. لذا در وصف نبرد آن دو چنین می

 ـوالــــتــفــاعـداً مـاً أزلَّ و ســــنـــتــم    اـــهمـــلیــكَ کــــویَهِ فیـــــدٌ یری عُضــأس

 ـالـازک میــــــجــهُ لـــادمـــلو لـم تَص  مٍــةِ هـجـــهُ بِوَثبــَــــــاءَکَــــقـــــقَ إلتـــبَــــسَ

 ـالـــلیــمَ و التـجدیــســنصِرَ التــفاستَ   تهُــحـذلتَـهُ قــــوّتـــــهُ و قَـــــــد کـــــافــــخ

 والــــلــــــهُ مَغــــتَـــادفـــــما صــــفـکأنَّ   هُـنـُقَــه و عُـــدیــتهُ یــــــــَت مُنیّـــضَـــــقَبَ

 (341-341 ،3891)املتنبی،                                                                                                       
که هرکدام از آنان نماینده یک فکر و نگرش  متنبی در این ابیات با شیوة تعبیر درامی به شرح جدال این دو     

از رجزخوانی و آمادگی این شیر برای « أسدٌ یری عضویه فیک» ی پردازد. او در بیت اول با بیان جمله هستند، می

آورد تا نبرد  می« تَصادم»را در مقابل فعل « و وثبًة هاجم ق/ إلتقاءک/سَبَ» راند، سپس واژگان هجوم به امیر سخن می

خَذَل/ کافِحَة/ إستنصَرَ/ » دراماتیکی میان آن دو را ترسیم نماید. شاعر در ادامه با گردآوردن واژگان متناقضی چون

سازد. متنبی  را پیاده می معنا و مفهوم درام افقی که درواقع جمع میان اضداد است« التسلیم و التجدیل/ و قبضتً

                                                           
1
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ی است که در حقیقت نماینده اجتماع عرب است، در ابن عمار»کند که در آن پیروزی از آن  کشمکشی را ترسیم می

 اند. هایی باشد که بر اریکة قدرت عباسیان تکیه نهاده تواند نماد و سمبل عجم که به نظر شاعر می پنجه مقابل شیری قوی

تضاد و »کارگیری  که ناقدان مقیاس اصلی دراماتیک بودن یا نبودن اشعار هر شاعر را در مقدار به البته باید گفت     

آورند و عقیده دارند که فراوانی جایگاه تضاد ـ چه در مفهوم شعر و چه در واژگان ـ به بنای  حساب می به« پارادوکس

سازند و نه تشابهی که به سکون  ونقیض میکند و ارزش درامی هر شعر را تصاویر ضد درامی آن کمک شایانی می

ی شاعر  ( که این سروده00، 1000بیانجامد و سروده را از ستیز و تنشِ حاصل از گردآمدن اضداد خارج نماید، )ابودیب، 

 ای دارد.  مالحظه در بعد مفهومی خود با سخن منتقدان همخوانی قابل

تعارض در مفهوم، اختالف میان واژگان شعری نیز یکی از عوامل با توجه به سخنان مذکور باید گفت که جدا از      

اش دارد. از همین رو  دوره دستی فراتر از دیگر شاعران هم  هاست و در این فراخنا، متنبی مهم دراماتیکی بودن سروده

در این شیوة تعبیر، درام افقی در بنای قصیده و مفهوم آن0 ـ 1شوند0  اشعار وی در حوزة درام افقی به سه بخش تقسیم می

از آغاز سرایش قصیده، درگیری و اختالف میان دو فکر، دو رویکرد، دو گروه یا دو شخص مختلف است و بنای 

درام افقی در واژگان قصیده0 که شاعر با گردآوردن کلمات و  ـ2دراماتیکی سروده بر ستیز میان آن دو استوار است. 

درام افقی  ـ3بیان شد. « ابن عمار»کند. همانند آنچه در وصف نبرد  یر تعبیر میالفاظ متناقض از ستیز میان دو طرف درگ

 هم در بنا و هم در واژگان سروده. 

و هم تناقض میان  درام افقی که در آن، هم تناقض میان الفاظ هویداست  های متنبی در حوزة ترین سروده از مهم     

های  در مدح سیف الدوله است که در آن نمونة دقیق کشمکش« یلکل عزیزٍ لألمیر ذل» دةیقصمفاهیم آشکار است، 

 گوید0 مشاهده است. شاعر در این سروده چنین می دراماتیکی قابل

 لُــویـن طـــــقیـــلُ العاشــــوالٌ و لیــط کــُـولُ ــــن شـــیِــــظــاعِنــدَ الـــی بعـــــالـــــلیَ

 یلُــــهِ سبـــا إلیــدراً مـــــیـنَ بــویُخـف  ـدهـذی ال اُریــــــدرَ الــــی البــــن لــــــیبُ

 ـولُــــمـــــــاتِ حــبـــلنائـــی لــنــکـنــــول  ـلـوةًــبّةِ ســـد االحـــن بعـــــــــما عِشـتُ م

 ولُــــــــــــــی روضةٌ و قُبـــنـــال بَرِحَتــف  کـمــــــی إلیــروحِ أدنـــــنَ شــم الـإذا ک

 ه وصُولُــــأن إلیــمــــظـــــــسَ لـلیــــف  هُــوقــــنـّة فـع األســهُ لـمــــــرمـــــَّیـح

 لُــــــاحِ دلیـــــوء الصبّــــــــلعینی علی ض   هاائرات وغیـرِـــومِ الســـجـــــأما فـی الن

 لُـیــنــهُ و تـــها لــــدیــتَ تبــــوإن کُنـ  ودةٍـــی مـــــدٍ فـــــن حاســـــعِـن مــال تَـطمَـ
 

 (113و 131و  133، 3891املتنبی، )

های او با امپراتوری روم سروده  و اشاره به بعضی از درگیری« سیف الدوله» بیت در مدح 22متنبی این قصیده را در      

شود. در حقیقت شاعر  است که از آن فهمیده میاست. آنچه بر ساخت درامی قصیده اشاره دارد؛ ابتدا معنی و مفهومی 

راند،  دهد. سپس از یأس و ناامیدی سخن می را در مقابل هم قرار می« مسلمانان و رومیان» نخست دو طرف نزاع یعنی

دارد که در مقابل دشمنانش  وی پرده برمی« قدرت ممدوح و سربلندی» آنگاه در مقابل این سرافکندگی و ناامیدی، از
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یبنّ لی البدر/ یخفین » واز و پیروز است. او سپس به گردآوری واژگان متناقض و مخالف روی آورده و با جمعبلندپر

، از ستیز «حاسدٍ / مودة» و« النجوم السائرات/ضوء الصباح»، «یحرّم/وُصولُ»، «الروح / قُبوُل»، «سلوةً /حمول النائبات»، «بدرا

 دهد. تماع واژگان روی میکند که از اج و تنشی دراماتیکی حکایت می

آوری  او عالوه بر جمع»گوید0  اندازد چنین می در مورد نزاعی که متنبی در این سروده به راه می« احسان عباس»    

سازد و حتی برای تأکید بر شدت  واژگان مخالف و متضاد، در مفاهیم و عناصر داستانی  قصیده نیز کشمکش را وارد می

گذارد و به مدح مستقیم آنان و  وتبار رومیان در ترازوی قیاس می الدوله را با ایل یله و قوم سیفها، قب ها و واکنش کنش

«. کند پردازد و درواقع چهارچوب قصیده هم ستایش ممدوح و سرزنش هماوردانش را اقتضا می هجو دشمنانشان می

(1002 ،100) 

شود، استفاده از  های او در بعد دراماتیکی می کاوی سرودهترین شگردهای بیانی متنبی که موجب وا اما یکی از مهم     

گیرد. او در  است. شاعر آن را در اشعاری که در مدح کافور اخشیدی سروده است، بکار می« حیله زدن» یا« مؤاربه» فن

اهری آورد که روی ظ دهد و اشعاری را به نظم درمی این شیوة سرایش دو گونه خصوصیت را در تقابل باهم قرار می

ها هجو و تحقیر است. از همین روست نمونة شعری ذیل در مدح کافور که پس از  ها مدح و روی پنهانی آن آن

 سراید0 می« شبیب العقیلی»درگیری و جنگ میان او با 

 نراـــَمــكَ القَـــدائــن أعــــان                   ولو کان مــســـــلِ لــــــومٌ بکـــذمـــمـ دوّکَــعـ

 ذیانـــــــــربٌ من الهـــدا ضــــکالم الع   ـا                  ـو إنَّم الکَــــــی عُـــــرٌّ فـــــس هِلّـوال

 انــــیــــوح بــلٍ أو وضــامَ دلیــیـــق              ذی رأت             ــــــعد الّــــــداءُ بـــأتلتمس األع

 (413؛3891تنبی، )امل                

 دشمنان تو به هر زبانی سرزنش شده هستند اگرچه ماه و خورشید از دشمنان باشند.

 ای از هذیان است. به خدا سوگند که در بلندمرتبگی تو رازی نهفته است و بدون شک سخن دشمنان تو نمونه

 هستند؟ در جستجوآیا این دشمنان بعدازاینکه استواری برهان و آشکار بودن سخن را دیدند هنوز 

نماید که دارای دو وجه مختلف است. او در ظاهر کالم با آوردن  شاعر در این ابیات تصویری از کافور را ترسیم می     

پردازد، اما در  به ستایش و تمجید از ممدوح خویش می« عدوّک مذموم/ أعدائک القمران /و سرٌّ فی عاُلک» واژگان

کند. مفهومی که به عقیده شارحان شعر  و مقصود دیگری را به مخاطبان خود القاء می ورای این کاربست واژگان، معنا

گیرد که  ظاهر مثبت را بکار می گنجد و او با زیرکی خاص خود الفاظی به متنبی چیزی جز هجو و تحقیر در متن آن نمی

 و آکنده از توهین نهفته است.  در باطن آن معنا و منطوقی منفی

گر  بیت اول این سروده بیش از هر چیز انعکاس»اند که  شارح دیوان متنبی چنین نوشته« ابن جنی» نقل ازمحققان به     

هجاست تا مدح و ستایش؛ زیرا ازنظر شاعر سرزنش به این خاطر نصیب دشمنان است که با شخص حقیری چون کافور 
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، 1001)العالق، «. ور و علوّ همت وی، متوجه او باشدو نه اینکه سرزنش به خاطر بزرگی کاف اند به مناقشه و ستیز پرداخته

ی تضاد و تقابل میان واژگان و مفاهیم است و به همین  مایه ( از همین رو شعر وی دارای تعبیری دراماتیک با بن00-144

 گیرد. جهت است که از بعد دراماتیکی مورد واکاوی قرار می

تر است تا ستایش و تمجید از ممدوح؛  این بیت به هجا نزدیک» گوید مینیز در تفسیر بیت دوم این سروده « واحدی»     

بخشاید  ی متنبی، بزرگی کافور مانند آن بزرگی است که دست تقدیر و خواست خداوند به هر انسانی می زیرا به عقیده

است چیزی جز  و او این بزرگی را به خاطر شجاعت و علوّ همت خویش به دست نیاورده است بلکه آنچه بدان رسیده

 (220، 1021«. )قدرت غصب شده از دیگران نیست و خواست سرنوشت او را بدین منزلت رسانیده است

پوشاند و با نشان دادن ستیزی که  درواقع متنبی با آوردن بیت سوم به سخن شارحان و منتقدان شعرش جامة عمل می     

جستجوی چیزی هستند که آشکار و هویداست؟  در حقیقت  گوید که0 آیا دشمنان در خفته در متن بیت است چنین می

کند که غصب حکومت از جانب کافور و پرتاب شدن بزرگی به سمت وی چیزی متفاوت از  او به این مطلب اشاره می

گذارد  ای که بر بنای دراماتیکی سروده صحه می آید. البته نکته آن بزرگی است که با جوانمردی و شجاعت به دست می

شکنی کافور، میان او و شاعر ستیزی  ها قبل، به سبب پیمان کشمکش و تنش حکایت دارد این است که از مدت و از

 وجود داشت که به سرودن این شعر انجامید.

توان به این دریافت رسید که متنبی در این ابیات هم دوست است و هم دشمن، هم در  با اندیشه در اشعار یاد شده می     

و همة این تعابیر مؤید تعریفی است که از درام  کند سازد و هم تحقیر می هم در مصالحه، هم بزرگ میستیز است و 

 شده است. افقی بیان

 1درام دینامیکی در شعر متنبی 2ـ7

شاعرـ با قضا و قدر الهی )سرنوشت( به میان است. ـ میان خواست انسان  و تعارضدر درام دینامیکی سخن از تناقض       

داند، به مخالفت با این اعتقادات  روزگار و یا خواست سرنوشت می «فریب و نیرنگ»ها را  بنا به دالیلی که آن شاعر

گونه  ( در حقیقت باید این50؛ 1000پردازد. )ترحینی، آمیز و ناپذیرا به ستیز با تقدیر می خیزد و به شکلی اعتراض برمی

شود و  نچه آرمان و هدف انسان است شکاف و تعارضی عمیق پیدا میگفت که میان آنچه خداوند مقدر نموده است با آ

کند و شاعر آن را گناه قضا و  گردد که به بحث سرنوشت ارتباط پیدا می این تعارض منجر به رقم خوردن عاقبتی می

 آورد. حساب می قدر به

مثال بارز آن داستان حضرت آدم و رانده  نمونه این نوع درام در متون اسالمی و دینی فراوان است و در این زمینه،      

شدن وی و همسرش از بهشت است. خواست و مشیت الهی، جاودانگی آدم و همسرش در بهشت برین بوده است ولی 

کارگیری نادرست آزادی و اختیاری که  تقدیر و سرنوشت آنان را به سرانجامی مخالف خواستشان، دچار نمود. آنان با به

                                                           
1
Dynamic drama 
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، به اشتباهی گرفتار آمدند و به عاقبتی دچار گشتند که هم «فریب ابلیس»دانیده بود و نیز به سبب خداوند نصیبشان گر

 مخالف با ایدة خودشان و هم متعارض با ارادة ایزدی بود. 

جبران وی را با داستان  ارسطو داستان حضرت آدم و اشتباه غیرقابل»گوید0  می« سمیر سرحان»جدیتاوی به نقل از       

« الخطأ التراجیدی» دو، برای هرکدامشان ترکیب زند و ضمن همسو قرار دادن قصة آن پ، قهرمان یونانی پیوند میادی

گیرد و عقیده دارد که خواست این دو با آنچه سرنوشت برایشان مقدور ساخته بود،  را بکار می« اشتباه غم انگیزانه» یعنی؛

اقبتی را برای آنان در نظر داشت که متعارض با خواست خودشان بود و دو فصل کامالً مجزا هستند؛ زیرا قضا و قدر، ع

وسویی سوق داد که فرجامی متفاوت از مشیت الهی برایشان رقم بخورد.  اشتباه و ناآگاهی، آنان را به سمت

 (150، 2411)جدیتاوی

او از دایره پرگار  و خروجآدم باید گفت کالم قران در این زمینه مهر تأییدی است بر اشتباه دراماتیکی حضرت       

وَقُلْنَا یَا آدَمُ اسْکُنْ أَنتَ وَزَوْجُکَ الْجَنَّةَ وَکُالَ مِنْهَا رَغَدًا حَیْثُ شِئْتُمَا وَالَ » فرماید0 جا که می مشیّت الهی آن

خود و همسرت در این باغ سکونت و گفتیم اى آدم  (05بقره، آیه ) .«تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَکُونَا مِنَ الْظَّالِمِینَ

 .به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود آن خواهید فراوان بخورید و هرکجایگیرید و از 

های سوگواری تنها بخش مهم از شعر عربیِ  ( یا سرودهLament«)رثاء»ذکر این نکته در اینجا ضرورت دارد که       

گیرد؛ زیرا بدون شک  ادبی در حوزه درام دینامیکی مورد تحلیل و واکاوی قرار می دورة عباسی است که نزد ناقدان

تابی  کنند، با بیان بی ها تالش می میان مرگ و مسألة قضا و قدر ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و شاعران در این سروده

ان آدم متفاوت به شمار آورند و رفته، او را به نسبت دیگر فرزند های شخصِ ازدست خویش و برشمردن صفات و فضیلت

یا اشتباه تراژدیک که ارسطو برای انسان ـ بعد از اشتباه حضرت آدم « الخطأ التراجیدی»وی را از اطالق شدن اصطالح 

ذکری  بکار گرفت،  مبرّی سازند و مدعی شوند که شخصی با چنان صفات ارزنده و قابل –در خوردن میوه ممنوعه 

 «.در کام مرگ نبوده استهرگز شایسته فرورفتن 

به نظم « شکوی»و « رثاء»شعر متنبی نیز از وجوه مختلف این نوع درام خالی نیست و آن دسته از اشعار وی که در       

قراری شاعر و درافتادن او با کار تقدیر و اعتراض به سرانجامی است که برای عزیزان،  درآمده است، حاکی از شدت بی

دهد و  ها به شکلی درام گونه مرگ را مورد هجوم قرار می رقم خورده است. شاعر در این مرثیهنزدیکان و ممدوحانش 

« ما الموت االّ سارق دق شخصه / یصول بال کف ویسعی بال رجل»گوید0  حتی در جایی در ردّ آن چنین می

است که قضاوقدر و سرنوشت برای  کنندة ناپذیرایی و مقابله شاعر با عاقبتی که این روش، بیان (01، 1002)غازی زاهد، 

 دارد.  طلبی و کشمکش او با زمان و اتفاقات آن پرده برمی ها در نظر گرفته است و در حقیقت از مبارزه انسان

ای است  ترین اشعار متنبی که در معارضه با خواست سرنوشت و متناسب با مفهوم درام دینامیکی است، قصیده از مهم      

سازد. او در این چکامه  سروده است و در آن تمرّد و سرکشی خویش را آشکار می «بوشجاع فاتکا»که او در رثای 

 گوید0 چنین می
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 ـعُــــــــح بُـرقُــــــلِّ قـبـن کـهُ مــــــلــ ـدـــــوجـ  هُــانُ فأنّــــــیـا زمـ هـِكَــــــلوُج ــاًحـــــقُب

 ــعـــــیُ االُوکــــــــــدُه الخَـصِّــــــــویعیش حـاسِ  كــــاع فاتــجــــــــأیموتُ مِثلُ أبی ش

 ـمعُــــــدَقَ مَـن یَـقـوَلُ و یســـــــوأخذتَ أص  ـتَهُـــــــــذبَ کاذبٍ أبقَیــــــتَ أکـــأبقَـی

 ـوَّعُــــــــتَضهٍ تَــــــحَـــــــــتَ أطیـب ریـــــوسـلَبـ  وُمـةٍـــحةٍ مـذمــــن ریـــتَ أنَتَــــتَرَک

(481، 3891)املتنبی،   

 ها، آن را پوشانده است. ها و پلیدی ای زمانه رویت زشت باد! زیرا رویت، رویی است که نقابی از همة زشتی

 ماند؟! اش زنده می میرد و دشمن نامرد و فرومایه آیا بزرگی چون ابو شجاع می

 ها را از ما گرفتی. ترین آن صادق گوترین مردم دنیا را نگه داشتی و ای روزگار! دروغ

بوترین شخص را بردی، کسی که بوی خوشش منتشر گردیده و  بدبوترین و منفورترین انسان را بجا گذاشتی و خوش

   آورد. انسان را به حال می

ورد نفرین ، در بیت اول روزگار را سرزنش کرده و آن را م«قبحاً»کارگیری مفعول مطلق  شاعر در این سروده با به     

هایی است که نمونة  باز با حوادث خود موجب بسیاری از دگرگونی ی او، روزگارِ نیرنگ دهد؛ زیرا به عقیده قرار می

است. او نکوهش خویش را با گردآوری واژگانی پسندیده؛ چون « کافور»و بقای « ابوشجاع»آشکار آن مرگ 

کند.  ، بیان می«کافور/ کذب / ریحهٍ مذمومهٍ»ای همانند  نکوهیدهدر تقابل با کلمات « ابوشجاع/ صداقت /أطیَبَ ریحهٍ»

عدالتی خویش را در مورد ممدوح به کمال رسانیده است؛ زیرا این عدالت  متنبی براین باور است که دست تقدیر بی

ه زمانی پایه و اساس خواهد داشت که انسان نامردی چون کافور اخشیدی طعمة روزگار و حوادث آن گردد و ن

های  یا شخصیت چالشگر قصه« پروتاگونیست»مردی چون ابوشجاع فاتک. در حقیقت او زمان را همسو با  بزرگ

 ریزی نزاع و بروز اتفاقات غیرمنتظره است. داند که پیوسته دنبال پی دراماتیکی می

هة شاعر با قساوت دنیا حاصل این ابیات دربردارندة حس تراژدیکی است که از مواج»باورند رو محققان بر این  ازاین     

کند، با پذیرفتن جور و  ها رنگ اعتراض و شورش حاکم است زیرا آنچه را اخالق متنبی اقتضا می شود و بر ظاهر آن می

، 1001)زکریا، «. آورد ستم هیچ سازگاری ندارد و این است که حتی به ستیز با تقدیر پرداخته و به نکوهش آن روی می

100) 

متنبی در این ابیات جام »گویند که  ای دیگر از منتقدان در شرح دراماتیکی قصیده چنین می نماند که عدهناگفته      

« نگرد ریزد و با کینه و قساوت بدان می غضب و خشم خویش را بر زمان و آداب آمیخته با نیرنگ آن فرومی

های  ران است و ستم آن بر پشت انسانکا (؛ چراکه به عقیدة شاعر آرامش روزگار نصیب دغل102، 1040)ابوناجی،

ها را مطابق با خواست خود  خردی زمان است که انسان شود و این نهایت بی شریف و قدیسی چون ابوشجاع حمل می

 راند.  پیش می به
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 ی درام دینامیکی و همسو با این نوع درام به تحلیل آن توان در حوزه های شعری متنبی که می اما از دیگر نمونه    

شاعر در این »آمده  دست خویش سروده است. بنا بر روایات به« مادر بزرگ»ای است که او در رثای  پرداخت، قصیده

ای که یاد خدا و سپاس از او را به فراموشی  گونه شود، به سروده دچار بحران شدید روحی و ضعف در عقیده می

«. کند او را تسلیم و راضی به خواست سرنوشت میسپارد و پس از مرگ جده خویش عاطفه در وی فوران گشته،  می

( از همین رو شاعر در آغاز سروده به خاطر مرگ مادربزرگ خویش دچار یأس و ناامیدی 212، ص؛ 1002)عباس، 

ازاین اتفاق، چندان برای وی  داند و پس چیزی را شایستة ستایش یا نکوهش نمی گوید که هیچ صراحت می گردد و به می

 گوید0 دنبال مقصر بگردد، حال روزگار باشد یا غیر آن. لذا چنین می مهم نیست که

 داً وال ذّماً           ــأالَ ال اُری األحداثَ حم
 ها حِلماًــها جَهالً وال کّفُــُفما بطش  

 (314، 3891)املتنبی،                                                                                                           

ها  هان بدانید! رخدادها نه ستودنی هستند و نه قابل سرزنش؛ زیرا نه تندی حوادث از روی نادانی است و نه کندی آن     

 از روی خردمندی.

بیاورد و تفاوتی خویش نسبت به حوادث روزگار سخن به میان  کند تا از بی شاعر این بیت را در مطلع قصیده بیان می     

بگوید که مرگ و نیستی به روزگار و رخدادهای آن ارتباطی ندارد و به همین خاطر از نکوهش یا مدح آن سرباز 

از این قصیده روزگار را آماج هجوم خویش قرار داده و از « هفتم و هشتم»های  پاید که در بیت اما دیری نمی؛ زنم می

انسانی از سوگواری برای عزیزانش خرسند نخواهد شد، بلکه این سرنوشت کند. به عقیده او هیچ  مهری آن گالیه می بی

است. لذا برخالف بیت  -ها گرفتن جان آدم -زند و پیوسته به دنبال سود خویش است که چیزی خالف میل او را رقم می

 گوید0 پردازد و چنین می اول در این ابیات به نکوهش و تمسخر روزگار و خواستة آن می

 اًـــــها عـلمـــــم تَزِدنـی بـــنی لــــــفـلـمّا دَهَت          ا           ــــعَت بنـــلی قبلَ ما صَنَااللیّ رَفتُــعَ

 یـرهاـــفعِ غـــــرَّ فی نــــمنافِعُها ما ضَ

 ماـــــــــــــوعَ و أن تَظِـــــــتَغَذّی و تَروی أن تَج

 (314)مهان،                                                                                                                   

توان در شیوة سرایش متنبی همسو با مفهوم درام دینامیکی دانست، بحث صداقت در کالم و سوز  چیزی را که می          

ای از شاعر به این  اش سرود، کمتر سروده ه برای جدهای ک نظران جز در مرثیه عاطفه است که به عقیدة بسیاری از صاحب

توان به صدق و سوز حقیقی  وجه نمی هیچ در عاطفه و گریة متنبی به»گوید0  باره می ویژگی آراسته است. طه حسین دراین
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شغول ای از کلمات و جمالت که گاهی مواقع مجبور به گردآوری آن بود، م یافت، جز اینکه او به گردآوردن پاره دست

 (245تا،  )مع المتنبی، بی«. است و این سوگ جز چاپلوسی و حقارت نفس پیامدی ندارد

تأمل در مورد سخن طه حسین این است که وی شاعر را به عدم صداقت و سوزش عاطفه در تمام  نکتة قابل    

و بر این باورند که متنبی در  که دیگر اندیشمندان نظری متفاوت با عقیده او دارند سازد درحالی هایش متهم می سروده

سرود، نهایت « الدوله اش، ابوشجاع فاتک و خواهر بزرگ سیف جده» یرثاها که در  برخی از مراثی خود بخصوص آن

گونه  توان مدعی شد که آن نظران می ( با تکیه بر سخن این صاحب005، 1000دهد. )البستانی،  رقت عاطفه را به خرج می

های شاعر واضح و آشکار است و اگر  ه متناسب با مفهوم درام دینامیکی است، در برخی از سرودهتابی ک قراری و بی بی

داند، تنها از روی  آورد و یا اگر مرگ فقید را مخالف با خواست و رضایت خود می به نفرین و لعن روزگار روی می

 زبانی نیست.  تملق و چرب

زند و به عقیده وی  ها را به کینه و دشمنی تقدیر پیوند می ن گرفتاریتری دهد که متنبی حتی کوچک تحقیق نشان می    

های خویش را  ها و نارضایتی رو تمام ناراحتی حکم و اراده سرنوشت همواره چیزی متفاوت از خواستة انسان است. ازاین

کند. در همین راستا در  ریزد و از این کانال ناپذیرایی خویش را آشکار می در قالب ابیات درام گونه و تراژدیک می

کند و این بار نه در قالب رثا که از طریق مدح، درمورد  شکنی می سنت« علی بن منصور الحاجب»قصیده دیگری برای 

 سراید0 گالویزی و تنش میان خود و تقدیر سخن می

 اـــــالبـــــمخـ یِّبنَ فــــأنشَـ اــــعدِ مــمن ب  صاً                ــلُّــــــوبِ تخـــــــطـــکیفَ الرجاءُ مِنَ الخ

 اــاحـبـــــص ـــیلنـَهُ لـــــــَیاً فَجَعــاهـــمتـن  ـِداً                 ــــزناً واحــــــــــدنَ حُـــــو وَجَ یأوحَدننـ

 اـاربـــــــیوفِ مضـــحدُّ من السنٌ أـــــــَمِح                      یبُـــــیـــــاة تُصـــــــغَرَضَ الرُّم ـــیونَصَبنَن

 ـائباـــــمَص یَّلــــــــسقِیاً مَطَرَت عــــــمُستَ  ـهـا            ـــُئتـــمّا جـــــیا فلــــالدّن ــینــــمَتـــــأظـ

 (333-338؛ 3891)املتنبی                                                                                                       

های خود را در جسم و جان من فروبردند، دیگر مرا چه امیدی به رهایی از  پس آنکه حوادث سهمگین، چنگال    

    هاست. آن

 همتا و به انتها رسیده را همنشینم ساخت. این حوادث مرا از یار خویش جدا ساخت و تنها گذاشت و اندوهی بی     

ها مرا نشانه  که با تیرهای بالی برّنده تر از تیزی تیغ ی بزرگ، مرا آماج تیراندازان گردون نمود، درحالیرویدادها    

 گرفت.

 که باران جود و احسانش را طلبیدم بر سرم باران بالیا فروبارید. دنیا مرا تشنه خود گردانید و هنگامی     

پیشامدها را « الخطوب»برای « مخالب»این بار با استعاره آوردن  نکته حائز اهمیت در ابیات مذکور این است که شاعر   

ها در بدن وی  که این چنگال ها درافتاده است درحالی گیرد که دارای چنگال هستند و او با آن بسان حیوانی در نظر می
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 ــیونَصَبنَن/داً ــِزناً واحـوَجَدنَ حُو  یأوحَدننـ / لُّصاًـکیفَ الرجاءُ مِنَ الخطوبِ تخ» یها اند. متنبی با بیان ترکیب فرورفته

آید  ها فرود می نمایاند که تمام بالهای ممکن از جانب روزگار بر انسان چنین میبه مخاطب خود « یاة تُصـیبُـغَرَضَ الرُّم

 رو ستیز میان خود و زده است. ازاین و هرگونه مصیبت وارده به سبب نیرنگ و ستمی است که سرنوشت برای او رقم 

 پردازد. کند و با استفاده از روش تعبیر درامی به بیان آن می اراده تقدیر را چنین ترسیم می

در پایان باید گفت که نگاهی به نحوة سرایش شعر نزد متنبی و دیگر شاعران تازی سرای عصر عباسی، مخاطب را به      

عنوان ابزاری برای ترسیم رویدادها بهره  راماتیکی بههای د مایه رساند که شاعران این عصر از درام و بن این دریافت می

گرفتند و اگرچه این شیوة کاربست در نگاه اول تنها از تصویرگری شاعران حکایت دارد ولی آشنایی با مفاهیم درام  می

 ها اقناع خواهد نمود. ای را به تأیید وجود ابعاد درامی در این سروده و ستیز، هر خواننده

Vertical drama)) یمتنبدر شعر  درام عمودی 3ـ7
1 

تعریف درام عمودی  ( در20؛1004درام عمودی به معنای تعارض و تناقض میان فعل بشر و اراده الهی است. )تشینی    

شود در این نوع درام خواست و غرض شاعر متناقض با تمام چیزهایی است که در راستای شرع و عرف الهی  گفته می

 شود.  ها حکم می با تمام باورهایی است که همسو با خواست خداوند بر آن قرار دارند و در ستیز

دانند و بر این باورند که دلیل پا گرفتن  ناقدان ریشه و اصالت درام عمودی را منحصر در ادبیات دراماتیک یونان می    

نیز از تقابل میان افکار کفرآمیز ی درام عمودی  این فن نزد آنان، اعتقاد کهنشان به چندخدایی بودن است؛ زیرا شاکله

 (00؛ 1000بشری و نیروی اراده خداوند بناشده است. )خشبه، 

و چرای درام عمودی به ادب یونان را ظهور  چون  در نظرگاه دیگری، منتقدان دلیل اجماع خود، در نسبت دادن بی    

کنند.  های دینی مردم آن سرزمین بیان میی آنان به باور قرن پنجم میالدی و حمله Sophists« سوفسطائیان»حرکت 

ها قرارگرفته و با الگو گرفتن از اعمال این مدعیان  آنان عقیده دارند که شاعران نیز تحت تأثیر حرکت فکری سوفیست

( لذا تفکر 01-04؛ 1000،همانگرا، شعر خود را میدان ستیز افکار فلسفی و قوانین شرعی خداوند قراردادند. ) عقل

سرا تأثیرگذار بوده است و چون آثار شعری و ادبی یونانی از طریق  ی شعری شاعران تازی ضد دین در رویّه متفلسفان

 سرا هم نمودار شد وبه سرکشی آنان انجامید.  های شاعران عربی ها در سروده مدارس ادبی ترجمه شد، شدت این سرکشی

شود که نزد شاعران  ی هم باهمان مفهومی به کار گرفته میتوان دریافت درام عمودی در شعر عرب با اندک تأملی می    

  ی کاربرد دارد، بدین معنا که سبب اصلی روی آوردن شاعران تازی سرا به این شیوه« ها سوفیست»غربی و پیروان مکتب 

ه بیشتر با است ک« سقراط»و « جالینوس»بیانی، تأثیرپذیری آنان از فلسفه و ادب یونانی و ترجمة اشعار بزرگانی چون 

 خوانی دارد.  های سده سوم میالدی هم عقاید سوفیست

خصوص برخی از ایرانیان باستان، پس از آشنایی با چهارچوب  دهد که گروهی از شاعران غیر عرب به تحقیق نشان می    

قض با آیین شعر عربی، جهت پایبندی به آداب وطنی خویش و دفاع از آرمان جامعة خود، به واردکردن مضامینی متنا
                                                           
1
 Dynamic drama 
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اند.  های میان آداب و عقاید دینی و معنوی قرار داده هایشان را میدان قیاس و برشمردن تفاوت عربی روی آورده و سروده

 (105؛1000)المودوری، 

هایی که از فرهنگ کشورهایشان فراگرفته بودند،  شاعران یادشده، دین و قوانین شرعی اسالم را مطابق با آموخته    

نمودند و بر این باور بودند که میان فعل، عمل و حرکت آنان با آنچه خداوند مبنای دین قرار داده است،  تفسیر می

دیدند، در شرع و احکام  می« تطبیق و تناسب»( بر همین اساس آنچه را که آنان 100، 1000منافاتی وجود ندارد. )همان،

طراز با دستاوردهای کفرآمیز و  شعری این شاعران همهای  نام گرفت و دستمایه« تعارض و تناقض»اسالمی  -عربی

 حساب آمد.  پایه به بی

توان یک سروده را مورد واکاوی و نقد قرار داد.  پیرامون درام عمودی و مفهوم و منطوق آن در شعر متنبی تنها می     

توان به اشعاری اشاره کرد  تنها می تأمل در مورد کاربست درام عمودی و تمرّد دینی در شعر متنبی این است که نکته قابل

ای است به زمانی که شاعر در تالش برای برانگیختن  همخوانی دارد و اشاره« گری قرمطی» که از دید ناقدان با عقاید

تنها با اتکا « مع المتنبی» است که در کتاب خود« طه حسین»شورش بوده است. ازجمله منتقدان شعر متنبی در این زمینه، 

گوید که  کند، چنین می ازاینکه به نسب و تبار شاعر شک می داند و پس روده، شاعر را رافضی و قرمطی میبه یک س

عقاید متنبی در ظاهر با آرمان شیعه همخوانی دارد اما در حقیقت او کافری بیش نیست و کسی است که مفهوم قوانین 

 (04تا، کند. )بی شرعی را به نفع خویش تفسیر و مصادره می

کند  استناد می« ابوالفضل کوفی»طه حسین جهت نشان دادن گرایش شاعر به عقاید قرمطیان، به این سرودة او برای      

 گوید0 آنجا که می

 ـمِــــــی کَــــوةٍ و إلـــــقــشِـ  فیی ــــی متـــــتــــــرمِ       وحــحـِـــــــــت فـی زیِّ مُـــأنـ نٍـــیـــإلی أیّ ح

 رَّمِـکَـــر مـُـــــذّلِّ غیـــــــاسـی الــــقــــــــت و تُـــتمُ اً               ـــکرّمــوفِ مــیـت الســــــــمُت تحـو إلّا ت

 مِفــیجا جنی النحل فی الـــــــوتَ فی الهـــــــــیری الم               ــدٍ ــــةَ مـاجــاهللِ وِثـبــــــاً بــــــقـــب واثِـفَثـِ

(31، 3891)املتنبی،   

 برخیز و این حالت را رها کن(.) یمان خواهی در لباس احرام باشی و تا چه موقع در این سختی و شدت می تاکی می      

 بری. های ناخوشایند رنج می که از ذلت میری درحالی و اگر بزرگوارانه زیر تیغ شمشیرها نمیری، می       

که به خداوند اعتماد داری مانند جهیدن شخص بزرگواری که مرگ را در میدان نبرد چون  پس خیزش کن درحالی        

 بیند. عسل گوارا می

ی طه حسین، متنبی پس از شکست قرمطیان در کوفه و رانده شدن آنان به بحرین، کوفه را به سمت شام  بنا به عقیده     

گوید  یز به این مذهب و گرایش به آن فراخواند. او میداشتن عقاید خود، دیگران را ن ترک گفت و ضمن مخفی نگه

تالش جهت انتشار افکار قرمطی گری با چاشنی احتیاط و  ـ1شود0  زندگی شاعر در این دوره به دو بخش تقسیم می
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و مورد بر ( درواقع او با بیان این د04 – 00تا، ها. )مع المتنبی، بی تحقیر مردم زمان و کینه و بدبینی نسبت به آنـ 2 ترس،

 آن است ادعای خویش در اتهام زدن به متنبی را به کرسی بنشاند.

دهند و در این  البته باید گفت که دیگر محققان به زندیق بودن متنبی و درآویختن وی با قوانین شرعی رأی نمی     

و معتقدند که در این سروده هیچ میدان با طه حسین همفکر و هم باور نیستند. این ناقدان در برابر ادعای او موضع گرفته 

معنایی دال بر معارضه با احکام دینی وجود ندارد و شاعر با سرودن آن در پی تلنگر زدن اعراب، به جهت غرق شدنشان 

 ( 52، 2442در عقاید اسالمی و کنار گذاشتن تعصب عربی بوده است. )الدسوقی، 

وتبار  اصول است که به سبب رهایی از آزار مدعیان، گرایش ایل به گمان آنان، شاعر مردی علوی تبار و پایبند به    

نمود و نه او را با متعارضان دینی کاریست و نه به عقاید قرمطیان گرایشی دارد، بلکه وی  خویش و اصالتشان را پنهان می

( به نظر این گروه از 50همان،)پایه و اساس هستند.  کار است که تمام این اتهامات در مورد او بی مردی سیاسی و محافظه

اندیشمندان علت اصلی رافضی بودن متنبی نزد امثال طه حسین شک و تردیدهای بدون سندی است که آنان به ریشه و 

 گوید0 سازند. متنبی خود در پاسخ به آنان، پیرامون قوم و تبار خود و نسبشان چنین می تبار شاعر وارد می

 اــظمــحمَ و العـالل   م       بها أنَفٌ أن تسکنهـوسـفـــکأن ن  ومٍــن قــمِوإنی ل

                                                                                                             (3891 ،31 – 39) 

 بگیرند، ابا دارد(در کالبد آرام -شجاعت وفتوت-هایشان  از فرط همانا من از قومی هستم  از اینکه روح     

عنوان  توان یافت که در آن از متنبی به ذکر است که در بیشتر کتب تاریخی دورة عباسی، کمتر فصلی را می شایان 

برده باشد؛ زیرا شاعر از آغاز راه زندگی در شهر کوفه، مهد  شاعری ضد دین و شورشگر علیه تعالیم دینی و اسالمی نام

ان تربیتی برخوردار گردید که با مقابله و تعارض در برابر احکام خداوند هیچ سازگاری شیعیان رشد کرده است و از چن

ها غالب است اما این سرکشی  هایی است که رنگ و بوی سرکشی بر آن ندارد و اگرچه دیوان وی سرشار از سروده

رود و  دِ اجتماع و زمانه فراتر نمیبا افرا« شکایت و ستیز» ی بیشتر جنبة رقابت و کشمکش با دیگران را دارد و از دایره

توان مدعی شد که دیوان متنبی میدان  می صراحت بهبحث و واکاوی است. لذا  ی درام افقی قابل این بحث نیز در حوزه

قدم  طلبی و حرص وی در رسیدن به قدرت ثابت مبارزه میان وی و کسانی است که با او درافتاده و در برابر جاه

 اند. ایستاده
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 ـ نتیجه8

 توان دریافت این است که0 آنچه در پایان این پژوهش می 

 از آنهای خویش  های بیانی است که بسیاری از شاعران قدیم و جدید عرب در سروده ترین شیوه درام یکی از مهم -1

در کارگیری آن  ای دارد و اگرچه پیرامون به بهره گرفتند. این شیوه بیانی در ادب قدیم عربی جایگاه ویژه

های کهن این قوم نظریات ضدونقیض فراوانی وجود دارد اما باید گفت که شعر عصر عباسی جوالنگاهی  سروده

 شایسته برای آن است. 

آمیز او به قضایای  چهارچوب شعر متنبی چه در مفهوم و چه در واژگان، به سبب تأثیرپذیری از رویکرد تعصب -2

ای، ازلحاظ بعد دراماتیکی با معنی و مفهوم درام افقی سازگاری  قههای فر اجتماعی و دخالت در کشمکش-سیاسی

های روحی شاعر و داللت بر  توان به این برداشت رسید که این نوع درام به سبب تعبیر از حقیقت بیشتری دارد. لذا می

 عملکرد تنش آمیز او، به نسبت دو نوع دیگر درام از بسامد باالتری نزد او برخوردار است.

مذهب  سرایی نپرداخته است؛ زیرا که او شیعه تنبی در مخالفت با امر خداوند و بحث درام عمودی چندان به سخنم -3

ور شدن در میگساری روی ننهاد. همچنین اگر بپذیریم که شاعر واقعاً مدعی نبوت  بود و هرگز به فسق و فجور و غوطه

به این نکته نیز پی خواهیم برد که شاعری با این شیوه تفکر در  اسالمی خود بود، -های عربی شد و به دنبال احیای آرمان

رو باید اقرار کرد که در دیوان متنبی کاربست  پردازد. ازاین معارضه با خواست خداوند و احکام دین به سرودن شعر نمی

 تعبیر درام عمودی به نسبت دیگر شاعران عصر عباسی چندان برجستگی ندارد.

مراتب از  هایی که پیامد آمیزش این اقوام بود، به تناسب و همخوانی معنایی با حوادث و دگرگونی طهواس بهـ درام افقی 0

های یادشده  توان دریافت که درام افقی به سبب تأثیرپذیری از دگرگونی برجستگی آشکارتری برخوردار گردید؛ لذا می

 عصر عباسی نیز دارای جایگاهی شگرف است. تبار یانریاخصوص نزاع میان ایرانی و عرب، در شعر بسیاری از شاعران  به
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 نامه: ـ کتاب9

 ی عربیاه کتاب

 القرآن الکریم

 ، بیروت، مؤسسة االبحاث العربیة، الطبعة االولی.فی الشعریة(. 1000ابودیب، کمال ) .1

کتبة ، بیروت، منشورات دارالمالرثاء فی الشعرالعربی أوجراحات القلوب(. 1040ابوناجی، محمود حسن ) .2

 الحیاة.

 ، القاهره، ترجمه؛ شکری محمد عیاد، دار الکتب العربی.فن الشعر(. 1020ارسطو طالیس ) .0
 ، بیروت، دارالعوده.«قضایاه و ظواهره الفنیة و المعنویة»الشعر العربی المعاصر (. 1000اسماعیل، عز الدین ) .0
 منشورات وزارة الثقافة. ،  دمشق، المنهج الدرامی فی التفکیر(.  1000................. ) .5
 ، بیروت، دار نظیر، المجلد الثانی.ادباءالعرب(. 1000البستانی، بطرس ) .2
 ، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر، الطبعة االولی.الدراما والمذهب االدب(. 1000) زیترحینی، فا .0

مه؛ درینی خشبه، المؤسسة المصریة ، القاهره، ترجتاریخ المسرح فی ثالثةآالف سنة(. 1004تشینی، شیلدون ) .0

 للتألیف و النشر.

، عصر بنی امیه، القاهره، الجزء الثالث، مکتبهّ االنجلو اشکال الصراع فی القصیده العربیه(. 2442التطاوی، عبداهلل ) .0

 المصریه.

 طبعة االولی.، إربد، مؤسسة حمادة للدراسات، الالبناء الدرامی فی القصیدة العباسیة(. 2411جدیتاوی، هیثم ) .14
 ، مصر، دارالمعارف، الطبعة التاسعة، المجلد الثانی.مع المتنبیحسین، طه )دون تاریخ(.  .11
 ، مصر، دارالمعارف، الطبعة التاسعة، المجلد الثانی.حدیث االربعاء )دون تاریخ(. ........... .12
 دارأبعاد. ، بیروت، الطبعة االولی،اساطیر حب و الجمال عند الیونان(. 1000خشبه، درینی ) .10
 ، عمان، داراالرشیدللنشر.(. االصول الدرامیه فی الشعر العربی1002) الخیاط، جالل .10

، بیروت، المؤسسة العربیة ابوالطبیب المتنبی شاعر العروبة و حکیم الدهر(. 2442الدسوقی، عبدالعزیز ) .15

 للدراسات و النشر، الطبعة االولی.
 اهره، دار مصر للطباعة، الطبعة االولی.، القمشکله الحیاة(. 1001زکریا، ابراهیم ) .12
 القاهرة،، دارالمعارف. "الرثاء"فنون االدب العربی الغنایی (. 1000ضیف، شوقی ) .10
 ، بیروت، دار صادر، الطبعة الثانیة.فن الشعر(. 1002عباس، احسان ) .10

 ارالشؤون الثقافیة.، بغداد، وزارة الثقافة و االعالم، دفی حداثة النص الشعری(. 1001العالق، علی جعفر ) .10

، أنموذجاً، بیروت، دارالفارس للنشر تداخل االجناس األدبیة فی الروایة الدرامیة(. 2442علقم، صبحة احمد ) .24

 و التوزیع و اردن، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر.

 الطبعة االولی.، بیروت، مکتبه النهضة العربیه، المتنبی و ظواهر التمرد فی شعرهِ(. 1002) ریغازی زاهد، زه .21

 ، عراق، ترجمه؛ جمیل نصیف التکریتی، وزارةالثقافةواإلعالم.الدراما(. 1004کورکنیان، م. س ) .22
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 ، بیروت، دار بیروت للطباعة و النشر.الدیوان (.1000المتنبی، ابوالطیب ) .20
 ، مصر، دارالمعارف، الطبعة الثالثة.المسرح(. 1002مندور، محمد ) .20

 ، دمشق، دارالقلم، الطبعة االولی، تعریب، احمد ادریس.الخالفة والملک(. 1000المودوری، ابواالعلی ) .25
، برلین، تحقیق0 فریدرخ دیتریصی، المجلد شرح دیوان أبی الطبیب المتنبی(. 1021الواحدی، علی بن احمد ) .22

 الثانی.
سة العربیة للدراسات الدین صبحی، المؤس ، دمشق، ترجمه؛ محینظریة األدب(. 1000ویلک، رینیه و وارین، اوستن ) .20

 و النشر.

 ، بیروت، دارالقلم.العرف الطیب فی شرح دیوان أبی الطبیبالیازجی، ناصیف )دون تاریخ(.   .20

 های فارسی کتاب

تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ  فرهنگ فشرده انگلیسی به فارسی،(. 1005آریانپور کاشانی، عباس ) .1

 ویکم. سی
 هران، انتشارات ایران، مترجم0 محمد بندریگی، جلد اول.، تالمنجد(. 1005معلوف، لوئیس ) .2

 ، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوّم.شناخت عوامل نمایش(. 1001مکّی، ابراهیم ) .0

 ، تهران، انتشارات سمت، چاپ دوم.درآمدی بر نمایشنامه شناسی(. 1000ناظر زاده کرمانی، فرهاد ) .0
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 «ر المتنبیعاشأالدراماتیکیة فی  البعاددراسة ا»

 الملخص

إن الدراما من أهم التقنیات البیانیة و أعلی السطوح التعبیریة یُوجَد فی أشعار العصر العباسی بشکلٍ بارزٍ. البدّ من اإلشارة     

مة أشعار إلی أنَّ السبب الرئیسی إلقبال الشعراء العرب علی هذا االسلوب التعبیری، تأثرهم بالفلسفة الیونانیة و عنایتهم بترج

إضافة إلی ذلک  ؛ ومتناسبةً للعقائد السفسطائیة فی القرن الثالث للمیالد« جالینوس و سقراط»کـــــ کبار الشعراء الیونانین، 

کانت النزاعات الدینیة و الحزبیة و السیاسیة سبباً لنزوع الشعراء العرب إلی فن الدراما و بناء الشعر علی األلفاظ المتناقضة و 

 المتقابلة. المفاهیم

من الشعراء الذین بنَوا أشعارهم علی الصراع و النزاع متناسقةً للحوادث التی وقعت فی هذا العصر. إنه لم ینسی « المتنبی»إنَ 

فی نظم األشعار الدراماتیکیة، دور أأللفاظ و ألمفاهیم الشعریة فی إثارةِ الصراع و ألحق یکون من الرائدین فی هذا المجال. 

البحث دراسةَ أشعارٍ ذات بنیةٍ درامیةٍ عند هذا الشاعر دراسةً نقدیةً تحلیلیّةً. إنَّ التحقیق تنمُ عن ثالثة أصناف  یتعاطی هذا

بته للدراما فی اشعاره0 الدراما العمودیة و الدراما االُفقیة و الدراما الدینامیکیة. إنَّ الدراما االفقیة یتجلی فی شعر المتنبی لمناس

اً بسلوک هذا الشاعر. هذا وإنَّ الدراما العمودیة لم یحتل مکاناً ملحوظاً فی دیوانه بسبب اإلستئناس بعوالمه مفهوماً و منطوق

 االفکریة و عدم المیل إلی العاطفة الرقیقة فی أحاسیسه اإلنسانیة.

 ، النقد والتحلیل.  شعر 0 الدراما، المتنبی،الکلمات المفتاحیّة

 



 

 

 

Studying Drama aspects of Motenabbi poems 

 

Abstract 

Drama is one of the most important expressive strategies and has the highest level of 

technical meaning which is very obvious in poets of Abbasid period. It should be 

mentioned that the basic reason of using this way of expression is the influence of 

Greece philosophy and literature, also translating poems of important people like 

Jawlines and Socrates by Arab poets which is more adapted to sophists' method of the 

third century AD. From another aspect religious, political party and politic struggles 

lead to using Drama technique by these poets and building poems structure based on 

using opposite words and making oppositeness in its meaning. 

Abu Tayyeb Motenabbi is one of those poets who were following the events of 

Abbasid period like using Drama struggle and tension in his poems. He didn't ignore 

the key role of words and poetic meaning in making tension Drama quarrelsome 

poems and tendency to quarrel. To tell the truth he is one of the pioneers. This study 

wants to investigate and critic some of his Drama poems by using analysis-description 

method. The result of this study shows that three kind of Drama vertically dynamic 

and horizontal are existing in Motenabbi poems. Horizontal Drama has more 

opportunity to show itself because of similarity of its meaning with morality and 

Motenabbi manner. But become floating in political matters in Abbasid period has 

less important than two other kind of Drama. 

Key words: Drama,almotanabbi, poem, Critic 

 


