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 چکیده
 که رود، شمار میبه  نثر شاهکارهای جمله نامه یکی از کتب مهم ادب پارسی و از مرزبان 

 زیبا و فصیح طرزی ساده، بسیار به موارد اغلب در حال عین در و و مزّین مصنوع انشایی اب
 شاهزادگان از یکی شروین، بن رستم بن است. این اثرِ ارزنده، توسّط مرزبان یافته نگارش

به دست مده و در قرن ششم و اوایل قرن هفتم، درآ یرتحر ۀبه رشتطبرستان، به گویش طبری 
 نویسنده و ادیب گرانقدر، سعدالدیّن وراوینی از لهجۀ طبریِ باستان به زبان فارسی دری،

بازنویسی شده است.  اخبار و امثال و پارسی و تازی اشعار و معنوی و لفظی صنایع به آراسته
عربی و نوع نثر آن، فنّی است. امثال  و شود می محسوب (فابل) تمثیلی ادب نوع نامه از مرزبان

شود. یکی از شعرایی که از اشعارش در  پارسیِ فراوانی در این کتاب گرانقدر یافت می
نامه به عنوان شاهد و مثال استفاده شده، شاعر پرآوازۀ عرب، متنبی است. وی از  مرزبان

شعرای دورۀ عبّاسیان، در اوایل قرن چهارم هجری است، که صاحب این گنجینۀ نفیس از 
وی در نگارش اثرش بهره برده است. حتّی مضامین مشترکی بین امثال متنبی و  امثال و حِکَم

شود. در این پژوهش سعی بر این است،  نامه وجود دارد، مشاهده می امثالی که در مرزبان
اَمثال و حِکمی که در این دو اثر دارای تشابه و اشتراکاتی است، تطبیق، بررسی و شناخته 

 شود.
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 مقدمه

از زبان حیوانات است كه ، در ادبیات جهانگشاي پارسی سنگ گرانكتابی نامه  رزبانم

چنین رسم بوده كه ناصحان هیچ در ایّام قدیم  مانند كلیله و دمنه.، ستده اشعجم وضع 

، زیرا كه آن را بدون گفتند مینوقت كالمی صریح در موعظت و پند با مخادیم و بزرگان 

كه هر پند و نصیحتی را در لباس استعارات و  انستندد میو بهتر آن  ،پنداشتند میتأثیر 

در قرآن كریم  حیواناتالبته  .به ویژه جانوران ادا كنند كنایات و تماثیل، یا از زبان دیگران

و به گفتگو و داوري  دگیرن میو كارهائی به دست  كنند میجلوه به صورت تمثیالتی نیز 

ا لوُادخُ ملُا النَّهَیُّاَا یَ ةٌملَت نَالَقَ» .درانن می بر زبانحکیمانه و ضرب المثل  كالمو  دنشینن می

 .(22:همان) «جِئتُکَ مِن سَبَأٍ بِنَبَأٍ یَقِینٍ وَ .هِط بِحِم تُلَ امَبِ طتُحَاَ الَقَفَ» .(81نمل:) «مکُنَاکِسَمَ

بوده و دانایان ایران پس از نیز این رسم در میان دانایان هند وایران مسلّم و مقرّر  

جانوران ا و امثال و تمثیالت از زبان ههو نظیر اسالم نیز این شیوه و طریقت را ترک نگفتند

 شاهان و بزرگان قوم نیز با الهامپاد ،، فرمانروایاناز این طریق و جمادات فزونی یافت و

 ،نیک و عدل و داد كرداررا به  یشتنواخالقی، خدستورات گرفتن از آن حکایات و 

این كوشش مردمی، ادبی در تهذیب اخالق و تعلیم و تربیت، منجر  در نتیجۀ .آراستند می

، همچون كلیله و به تصنیف و تألیف كتبی در این باره شد و آثاري از این دست پدید آمد

 . و ... نامه مرزبان، المطاع سلواندمنه، 

نویسی پیرو سبک نصراهلل منشی واضع ترجمۀ كلیله و نثر ۀاز لحاظ شیونامه  مرزبان 

ع شیوۀ سلف خود نصراهلل منشی توفیق یافته است. دمنه است. صاحب این اثر در تتبّ

سجع و نامه  مرزبانطریقۀ هر دو ادیب در این باره بر یک منوال است، جز آن كه در 

 .تر آمده استادازدواج زی

از داستان و سرگذشت  مشحون است  اثري كلیله و دمنهچون  نامه مرزبانكتاب  

 بن  شروین بن شهریار بن  رستم بن  مرزبان اسپهبد ۀنوشتو ي هجرچهارم  ۀدر سد ،پندآموز

. است این كتاب دو بار به نثر فنّی فارسی دري بازنویسی شده. قارن بن  سرخاب بن  رستم

العقول نامید و ةروضبن غازي ملطیوي، كه وي آن را  توسّط محمّددر سدۀ ششم ین بار لاوّ
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در قرن  را آن ،لعقول آگاه باشداةروضكه از تألیف  بدون آن وراوینی ینسعدالدّ بعدها

آن با  ۀمقایساز  .برگردانددري  فارسی به طبري ۀلهج زاششم و اوایل قرن هفتم 

بعضی از حکایات و ابواب اصلی كتاب در این ترجمه حذف شده  ،دآی میالعقول برةروض

قرن ششم و اوایل قرن وي آن را در . است كه وراوینی خود نیز به این معنی اشاره كرده

تازي و تركیبات و اشعار  ،به صنایع لفظی و معنوي و مزیّن به زبان پارسی دريهفتم، 

این كتاب را با مقدمه و  راوینیو .بازنگاشت ی و مصنوع()به نثر فنّ امثال و اخبار و پارسی

از  ،د بن ایلدگزبن محمّین هارون وزیر اتابک ازبک ه باب به ابوالقاسم ربیب الدّدر نُ

 .اهدا كرد (930-922) اتابکان آذربایجان

، به دورۀ نثر فنّی ق هـ. از نیمۀ دوم قرن پنجم به بعد و تمام قرن ششم و هفتم 

معروف است. این نوع نثر، تأثیر زیادي بر ادبیات فارسی گذاشت. نویسندگان در این دوره 

 ،كلّی آن ویژگیو  صنعت و پیچیدگیاز هرگونه  به دنبال تنوع بودند، زیرا نثر مرسل خالی

سادگی بود. پس آنان سعی كردند تا از راه نثر فنّی هنر خود را در معرض دید قرار دهند؛ 

و جلوتر برویم، هرچه از قرون قبل فاصله بگیریم، ما به همین دلیل تکلّف وارد نثر شد. 

 بیشتر نزدیک است به لغات عربی.و شود  میپیوند ادبیات فارسی با ادبیات پهلوي گسسته 

 و اشعار نیز و احادیث و آیات استعمال دوره، این نثر مهمّهاي  هصیخص از یکی 

 براي ،باشد مَثَلی یا یهبتش عنوان به است ممکن عربی عبارت كه است، عربی عبارات

 .مربوط فارسیِ عبارت

صورت  بهو  یبیت مصرعی ازبیتی یا در قالب  وشعري  هاي ایهمامثال، بیشتر در  

اخالقی  تعلیماتحکمت و پند و  ۀدربردارندو  آورده شده متون ادبیدر  شاهد،مصداق و 

كه با وجود كوتاهی لفظ و سادگی و روانی، شنونده را در افکار عمیق  ،و اجتماعی است

 ملوّنِ، این لعبت نامه مرزبانكتاب موارد در  این. هدفش ارشاد مردم استو د بر میفرو 

 .شود می یافت بسیارآراسته ظاهرِ شیرین گفتار 

 :ه استدشآورده  این اثرعربی به چند شیوه در و امثال اقتباس از عبارات  

به عبارت عربی را تمثیلی عبارت  و حرف ربط، جمله و فاصله گونه هیچبدون . 8 
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 .دپیوند می فارسی

اِنِ كند، از بساط حشمت او دورتر باید نشست،  تر گشادهپادشاه هرچند راه انبساط » 

 .(211:8919،وراوینی) «اتَّخَذَکَ المَلِکُ اَخَاً فَاتَّخِذهُ رَبّاً وَ اِن زَادَکَ اِینَاساً فَزِدهُ اِجلَاالً

 :دكن می گري جلوهفارسی  سخن، كه بدون فاصله در عربی و یا این مَثل 

اَخُوکَ مَن دوست آن است كه با تو راست گوید، نه آن كه دروغ تو را راست انگارد،  

 (.891: همان) صَدَقَکَ لَا مَن صَدَّقَکَ

 حرف ربط به عبارت فارسی پیوند ۀعربی را به وسیل یا عبارتگاهی مَثل و . 2 

 . مانند:دده می

تَأمُّلُ العَیبِ و را وي ج عیبنه متأمّالنِ  را گوي راستدانست محقّقانِ  دیاب میاكنون » 

اند بیشتر فخاصّه كلیله اساسی است بر یک سیاق  اختهساین دفاتر كه در عجم  كه عَیبٌ

 (.091:)همان «... راندهنهاده و سخنی بر یک مساق 

 :و دیگر 

جز انفصام عروۀ پادشاهی و لیکن چون دستور مراسم معدلت نه بر این گونه ورزد، » 

 «اَلمُلکُ یَبقَی مَعَ الکُفرِ وَ لَایَبقَی مَعَ الظُّلمِو و انهدام عمدۀ دولت از او حاصل نشود 

 .(00همان:)

 ت فارسی و عربی شده است.ا، )واو( پیوند دهندۀ عبارمذكورجمالت در  

 .تقلیلی «كه»وسیلۀ ه ب ،عربی سخنییا مَثَل . ارتباط 9 

اِذَا هیچ توقّف مساز و بر هیچ مقدّمه موقوف مدار و چرمِ اندیشه خام مگذار كه » 

 (.68همان:) «کَوَیتَ فَاَنضِج

با فارسی را به صورت نقل قول آورده است، به  عربیمَثل یا و ارتباط عبارت  .1 

 نحوي كه عبارت عربی كامالً متمایز است:

 مانند: 

برادر دوستی باشد موافق و یاري مخالص و مصادق و شبهت نیست كه اینجا مراد از » 

 او چه حاصل؟ و از اینجا و الّا برادر صُلبی كه از مهر و موافقت دور بود، از اخوّتِ
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 (816همان:) «رُبَّ اَخٍ لَم تَلِدهُ أُمُّکَ :اند گفته

 :و دیگر 

آن بیچاره بسازم به ادراکِ ثارِ او آثار دست بردِ  خواهیخوناومیدوارم كه چارۀ » 

خویش به زمرۀ یاران و رفقۀ دوستان نمایم و آنچه از برادران و خویشان درین باب آید، 

 .(199همان:) «اینجا پدید آید اَألَقَارِبُ کَالعَقَارِبِ :اند گفته تقدیم كنم تا مصداق آن قول كه

در آن نهفته است، نیز لی ثَمَگاه كه عربی  ویسنده یک مصراع از شعريگاهی ن .1 

 .دنمای می را به جملۀ فارسی متّصل آورده و آن

 از آن جمله است: 

 ات برافشاندیو رقعۀ ح نداشنۀ مات نادر خ بناصوا رأيرا  هكه شای آخر بدانه بو » 

 .(196)همان: «، ...وَ تَندَمُ حِینَ لَاتُغنِی النَّدَامَةُع، 

در است،  یالمَثَل ضرباین بیت  كه گاهی خودِ، عربی بیتیک  نیزدر برخی موارد  .9 

 فارسی باشد. كالمتا تضمین یا تکمیل  ،ردآو میامتداد عبارت فارسی 

از بُنِ دندان خدمت تو همه عمر الزم شمرم و طوقِ طاعتِ تو در گردن نهم و  ...» 

ی را ذخیرۀ بزرگ از بلندنامی و واالمنشی مقتنرقمِ رِقّیّت ابد بر ناصیۀ حال خود كشم و تو 

 .شود و بر صحیفۀ حسنات ثبت گردد

 «لَایَذهَبُ العُرفُ بَینَ اهللِ وَ النّاسِ مَن یَفعَلِ الخَیرَ لَایَعدَم جَوَازِیَهُ   

 .(829)همان: 

 

جملۀ بودن المَثَل  ضربكه نگارنده به  یمكن می مشاهدههمچنین در معدود مواردي . 0

 .دبر مین را به كار آ سپسو د كن میدر خالل عباراتش به طور مستقیم اشاره  عربی

المَثَل  فِیكه زندگانی به آسانی كند، مرگش هم به آسانی بُوَد و هر :ندا گفته ... و» 

 (161)همان: «اَلمُعَاشَرَةُ تَرکُ المُعاسَرَةِ

 از قرآن كریم یا حدیثی از معصومین ايآیهاستعمال مستقیم عبارت عربی، نیز گاهی . 1

 كالم. براي تکمیل است،
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در بذل مال كه او بحقیقت بندگان خداي را نگهبان اموالست و تصرف در  دوم اسراف»

در مال دیگران و جمال این سخن را نصّ كالمِ ازلی  فخاصّةً مال خود به اندازه شاید كرد

و  تُسرِفُوا اِنَّ اهللَ لَایُحِبُّ المُسرِفِینَوَ لَا :دفرمای می ، آنجا كهندك می گري جلوهدق منصّۀ ص

خود در شهرت به مقامیست كه به تذكار و تکرار آن حاجت  لَاخَیرَ فِی السَّرَفِحدیث 

 (.10،همان) «نیاید...

 

 نامه مرزباننثر 

 ۀنامه كتابی است در زمر گمان مرزبان بیفنّی است.  گنجینۀ ادب پارسی، ایننثر 

مقصود و هدف  اخالقی راه به ۀاز طریق تهذیب و تزكی عمدتاًكه  هاي ایرانی، سیاستنامه

كه براي نفوذ در مخاطب  طُرُقیحکمت است.  ،زند میآنچه در این اثر موج  .برند می خود

 روحو ویژه از  عمیقشناختی . براي همه مبتنی بر حکمت است ،شود به كار گرفته می

و  ها مبتنی بر چنین معرفتی هستند ها و رهنمون توصیه آدمی، تمامو رفتارشناسی  انسان

از جمله كسانی  یافت. توان میدر آن شواهد بسیار كه  ،نامه كتابی از این شمار است مرزبان

و ها  هاندیشر برده شده و از آبشخور بسیا يها هفاید اثردر این  اش هموعظاز حکمت و  كه

 ،باز گردیده است، متنبیبراي سیراب كردن افکار عموم راهی وي  يها حکمت

نزد ادیبان و برخی از اشعار وي چرا كه است.  فرهنگ اسالمیادب تازي و  نیِاالمع خلّاق

را داشته و مورد استعمال آنان در آفرینش شاهکارهاي متون المَثَل  ضرب حکم ،شاعران

فراتر از مرزهاي  اش آوازهعرب كه  ظیرن كمدربارۀ این شاعر نظم و نثر قرار گرفته است. 

ان را به خود و اشعارش جلب كرده و از بزرگترین شاعران محلّ زایشش رفته و ذهن همگ

فی مبسوطی از جانب ادیبان وافر بیان شده و معرّ هاي سخن، شود میادب عربی محسوب 

بررسی  بهه درازا نکشیده، ی بمتنبه است. پس سخن را دربارۀ صورت گرفتو محققان 

 .پردازیم می نامه مرزباناب ارزشمند كتدر  شو امثال اشعار
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 :متنبّیاشعار و  مرزبان نامه به کار رفته در شترکِمضامین مبه  ینگاه

د كه به خاطر سپرده نجاذبه دار قدر آن یمشاعر حکمتنبی، این اشعار  از هایی بیت

كه  چنان ؛دگرد مید كه در موضع مناسب از آن استفاده ندار یتكلّ قدر آنو  دنشو می

عناترین ماز پر است وبوده آموز  تعبرو  گونه وعظهموي،  ياه عاصرمو  یاتاب از یاريبس

 لالمثضربحکم  در یاامثال جزء و  رود یمگوناگون به شمار  هايمضمونابیات متنبی در 

 نقّادو  ، دانشمند، ادیبدبن عباا هالکفاكافی به دست صاحب وي تمام و كمال امثال  .است

امثال »تحت عنوان  هـ( 911)متوفّی به سال وزیر مشهور و كاردان دورۀ عبّاسیان و  ایرانی

 كه بسیاري از ادیبان براي تکمیل،امثالی  هگردآوري شداستخراج و « از شعر متنبی سائره

و این نشان دهندۀ  اند. هها جست بهرهخود از آنها  آموز تمحکتتمیم و تأیید سخنان 

 تأثیرگذار بودن اشعار وي در متون مختلف ادبی است.

 یشِر او در مدح و ستااشعاست و غالب نیز ه عاشق قدرتمغرور و  يشاعر یمتنب 

از  تأكید بر دوريبه  توان میدر ابیات متنبی همچنین  خویش است. عصر هم طلبانِ اسه مح

اشعارش آكنده است از حکمت، وصف ترک حوائج نفسانی پی برد. فرومایگی و لئامت و 

 و بردباري، خردمندي داشتنهمچنین  ،بزرگداشت جوانمرد و كریمحماسه و فخر، دلیري، 

نغز و حکیمانۀ  بیاتا اليبهالدر كه و ... ستمگري نکوهش  و نیز جهل و نادانی سرزنش

عینه دیده نیز به  نامه مرزبان چونهمی نفیس اثراین نوع مضامین در وي مشهود است. 

نه تنها در . استاستفاده شده براي تفهیم و تکمیل سخن امثال وي از بارها و  ،شود می

 الریاسةفی اعراض  هالسیاساغراض آوازۀ دیگري همچون بلکه در متون بلندنامه  مرزبان

( نیز از اشعار متنبی سود برده شده ق هـ. 9تألیف محمّد بن علی زهیري سمرقندي )قرن 

وي را عیناً در  هايسرودهابوالمعالی نصراهلل منشی بسیاري از كه  كلیله و دمنه،و یا كتاب 

این شاعر و حکیم به تأثیر و اهمیّت اشعار  توان میپس ترجمۀ این كتاب آورده است. 

 صحّه گذاشت. ،به دلیل به كارگیري آن در متون مختلف نامی عرب،

كاري ضروري و  توجّه به ادب تلفیقی با نگرشی علمی،به جهت این كه در روزگار ما  

)امثال سائره و ارسال  از هایی ونهمنبه بررسی ، مقاله ینا دربنابراین  ،آید میخطیر به نظر 
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ی كه در این مشترك هاي ونضممبه كار رفته و نیز نامه  مرزباندر  كه یر متنباشعدر امثل( 

 ،ع() معصومینائمّۀ ص( و ) نبوي یثداحاقرآن كریم، هر دو از و شود  میدو اثر مشاهده 

 .پردازیم می ،ندا هبودر متأثّ

 

 ینیوراومکتوبِ  رثا در یمتنب ۀامثال سائر یبررس

و  كنیم یمنین سیاست توان كرد كه ما چنان دانیم كه حفظ و حراست ملک به چ ... ما» 

وبت نفرمودن طریقت مطابق شریعت و عقل است، چه مجرم را به گناه عقسلوک این 

مُعاقب داشتن و از منقوالت كالم اردشیر بابک و مقوالت حکمت  را اهنگ یبچنان باشد كه 

اوست كه بسیار خون ریختن بود كه از بسیار خون ریختن باز دارد و بسیار دردمندي بود 

 كه به تندرستی رساند.

 .«رُبَّمَا صَحَّتِ األَجسامُ بِالعِلَلِفَ مَحمُودٌ عَوَاقِبُهُکَ لَعَلَّ عَتبَ

 

شاید خشم گرفتن تو پایانی نیک داشته باشد، چه بسا پیکرها به سبب بیماري » 

 (.11:8919)وراوینی،« )و دیگر به آن بیماري دچار نشود( تندرستی یابد

 استو از بحر بسیط از امثال سائرۀ متنبی برگرفته مذكور در عبارت فوق بیت  

دستور خطاب »در بخش نامه  مرزباندر باب اوّل از كتاب  گاننگارندو  (.292:8198)متنبی،

دستور )وزیر( به شاهزاده در باب لزوم حراست از مُلک، به  هاي گفته در زیر، «زاده لکمبا 

همچنان كه از اردشیر نیز سخنی به است. شده عنوان شاهد و مثالی بر ادلّۀ خویش آورده 

 تا بر تأثیر موضوع مطرح كرده بیفزاید. ،میان آورده

 ،حکیمی در جمع آمیز حکمتاز سخنان )داستان طبّاخِ نادان( حکایتی باب ششم، در  

این افسانه را براي بیانِ نگاهداشتِ  ه است.آمد مو فهم نادرست طبّاخی از سخنان حکی

و آورده است  به وسیلۀ عقل امکان پذیر بُوَد، مطرح كرده است.عدالت و راستی كه فقط 

 كه هر اساس كه نه بر راستی نهی، پایدار نماند.

كرده بود و از هر گرم  آمیز حکمتهنگامۀ سخنِ  اي شهیپ... شنیدم كه روزي حکیم » 
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تا به اعتدال اخالط و اركان رسید كه هرگه كه صفرا و سودا و بلغم و ، گفت میفصول نوع 

باشد، غالباً مزاج كلّی برقرار اصلی بماند و ... االجزاء  وياتسمخون به مقدار راست و موادّ 

در میان نظّارگیان ایستاده بود، فهم نتوان كرد، پنداشت كه مراد از آن اعتدال طبّاخی 

دیگی زیره با بساخت و گوشت و زعفران و زیره و نمک و تسویتِ مقدارست؛ برفت و 

آب دیگر توابل راستاراست درو كرد، چون بپرداخت پیش استاد بنهاد و برهانِ جهل 

 خویش ظاهر گردانید.

 .«لفَهمِ السَّقِیمِوَ آفَتُهُ مِنَ ا وَ کَم مِن عَائِبٍ قَوالً صَحِیحَاً

 

درست این عیب و كاستی از دریافت نا چه بسیار كس بر سخنی درست خرده گیرد و» 

ت زیباي متنبی و بیت یکی از ابیااین  (.118-112:8919)وراوینی، «و بیماري خرد اوست

 (.819:8198)متنبی، از بحر وافر است

در این افسانه قدر به جا ه و چ ،مضمون اشاره شده براياست تأكیدي مذكور، بیت  

ع( نیز حدیثی دارند كه بیانگر همین مضمون ) علیحضرت امام  استعمال شده است.

یَزَالُ اً، وبِرَأیِه مُکتَفِیاً، فَمَاعَالِم _ العِلمِةِبِمَا جَهِلَ مِن مَعرِفَ _إِنَّ الجَاهِلَ مَن عدَّ نَفسَهُ »است. 

وَردَ مُضَلِّالً، فَإِذَا االُمُورِ  مِنَلِلعُلَمَاءِ مُبَاعِداً و عَلَیهِم زارِیاً، و لِمَن خَالفَهُ مُخَطِّئاً، ولِمَا لَم یَعرِف 

أَنکَرَهُ وَ کَذّبَ بِه وَ قَالَ بِجَهَالَتِهِ: مَاأَعرِفُ هذَا! وَ مَا أَرَاهُ کَانَ! وَمَا لَم یَعرِفهُ  مَااالُمُورِ  مِنَعَلَیهِ 

رِفَتِهِ بِجَهَالَتِهِ! فَمَایَنفَکُّ بِمَایَری مِمَّا وَ قِلَّةِ مَعأَظُنُّ أَن یَکُونَ! وَ أَنّی کَانَ؟! وَ ذلِکَ لِثِقَتِهِ بِرَأیِهِ 

طَلَبِ  یَلتَبِسُ علَیهِ رأیُهُ مِمَّا لَایَعرِفُ لِلجَهلِ مُستَفِیداً، وَ لِلحَقِّ مُنکِراً، وَ فِی الجَهَالَةِ مُتَحَیِّراً، وَ عَن

دانا  _ داند نمیبه آنچه  _نادان كسی است كه خود را »: دفرمای می . وي«العِلمِ مُستَکبِراً

و به رأي و نظر خود بسنده كند و پیوسته از دانشمندان دوري كند و از آنان عیب و  شمرد

ایراد گیرد و مخالفان خود را بر خطا خواند و آنچه را نفهمیده، گمراه كننده شمارد. هرگاه 

از روي نادانی  شود و آن را دروغ شمارد ومنکرش ، داند نمیبه مطلبی برخورَد كه آن را 

وجود داشته باشد و گمان  كه كنم نمی و فکر سماشن نمیخود گوید: من چنین چیزي را 

وجود داشته باشد و كجا چنین چیزي هست؟! و این از آن روست كه به نظر خود كنم  نمی
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! از این رو به سبب نادانی خویش پیوسته از استخبر  بیاعتماد دارد و از نادانی خویش 

د و حق را انکار كند و در نادانی سرگشته مانَد و از طلب دانش تکبّر شو مند بهرهجهل 

 (.919-912:2 ج ،الحکمة یزانم)« ورزد

ون به مشهود است و این مضمفراوانی هاي  مثالنیز در دیوان متنبی ابطه در این ر 

میان  درتوان  میآموزي را قرار گرفته است كه ابیات پندحدّي در كانون توجّه متنبی 

 اشعارش مشاهده كرد.

 در همین باره گفته: شاعر فرزانه متنبی، همچنین 

 «وَ الدُرُّ دُرٌّ بِرَغمِ مَن جَهِلَه وَ یُظهِرُ الجَهلَ بِی وَ أَعرِفُهُ»

 (.861:8198)متنبی، 

 

و دُر،  شناسم میمن او را  آن كهو حال  كند میرا )براي آشنایی من( آشکار نادانی خود 

 (99:8919)حریرچی، بر خالف میل كسی كه آن را نشناخته است. دُر است

 :   شاعراین از بیتی دیگر و باز  

 «المِیالدِ یَکُن عَن تَقَادُمِلَم  طِبَاعٍ عَنوَ اِذَا الحِلمُ لَم یَکُن »

 (.911:8198)متنبی، 

 

 آورد. نمی بارهرگاه خرد در سرشت و غریزه نباشد، سالمندي، خردمندي را به  

 (06:8919)حریرچی،

 

 :السَّالم یهِلَعَ قَالَ عَلیٌ 

هاي  سرمایهعقل از : »اند فرموده ع() علیحضرت «. اَلعَقلُ غَرِیزَةٌ تَزِیدُ بِالعِلمِ وَ التَّجَارِبِ» 

 (.939:2 ج )الحدیث،« یابد افزایش میاندوزي  تجربهو آموزي  علمبشر است كه با فطري 

لی آورده ادر این باره امثو  مشهود است ان وافريسخننیز نامه  مرزباندربارۀ نادانی در  

 مانند این مَثل كه در باب پنجم نقل قول شده است:شده. 
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مرضی كه از  مردم راحالِ مردم را مرضی است و نامرادي  كه نادانی نفسِ اند گفته ...» 

 (.938:8919)وراوینی، «عَدوايِ آن چارۀ احتراز بباید كرد...

ع( در این ) علی، حدیثی است از حضرت مذكور عبارت«. نی مِن قِلَّةِالعَقلِمَرَضَ اَضلَا» 

 .(119:2 ج غررالحکم،)« نیست خردي یاز ب تر دهنهیچ مرضی آزار ده»د: ایمفر میباره. وي 

سخن به میان آمده و بیتی از متنبی را  يخرد بیاز  ،نامه مرزبان در باب هشتمباز و  

 آن به كار برده است:ي تتمیم برا

كه صریح  جوید می فتِ رأي اوست، فرصتی دیگر... از آنجا كه جالفتِ طبع و سخا» 

 گفتن از ادب بندگی دور افتد و الّا اظهار كردمی.

 «تَجَنَّبَ عُنقَ صَیقَلِهِ الحُسَامُ عَقلٍوَ لَو حِیزَ الحِفَاظُ بِغَیرِ 

 

 یندهاهمانا شمشیر از بریدن گردن زد ،ادد میپاسداري حقوق دست خرد  یباگر براي » 

 (.983:8919)وراوینی، «جست می و سازندۀ خود دوري

برگزیده شده  از دیوان متنبی، بیت به كار رفته در عبارت فوقهمان طور كه بیان شد،  

 .(11:8198متنبی،)و از بحر وافر است 

به شرافت  دانوت میل و خردورزي است كه از عقل یعنی همان تعقّ گیري بهره نسان باا 

 خرداز گیري  بهرهرا تثبیت نماید، وگرنه عدم  فعلیت بخشد و خالفت خودخود و كرامت 

است كه  فقري ترین بزرگبه معناي باقی ماندن در نقص خواهد بود. چنین نقصی، 

آمده بحاراألنوار به نقل از  الحکمة یزانمچنان كه در كتاب . شود میموجودي بدان دچار 

السَّالمُ: إِذَا عَزَمتُم عَلی أَمرٍ فَانظُرُوا إِلی عَواقِبِهِ،  عَلَیهِفِیمَا أوصی بِهِ آدَمُ ابنَه شِیثَ »است: 

ع( به فرزندش ) آدمهاي  در سفارش«. فَإِنّی لَو نَظَرتُ فِی عَاقِبَةِ أمرِی لَم یُصِبنِی مَا أَصَابَنِی

؛ زیرا كه من اگر در عزمِ كاري كردید، در عاقبت آن بیندیشیدع( آمده است: هرگاه ) شیث

و از (. 19:9 ج ،الحکمة میزان) دآم یشیدم، آنچه به سرم آمد، نمیدان میعاقبت كار خود 

نتیجۀ مرد به » :دنفرمای می. «حُسنُ عَقلِهِةُالمَرءِغَایَ»: هك ،نیز نقل شده السَّالم عَلَیهِ یرالمؤمنینام

امام همچنین حضرت (. 131:2 ج )غررالحکم،« عقلش خوب و كامل باشداین است كه 
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خیر ». به این معنی كه: «لَاغَنَاءَ اَخصَبُ مِنَ العَقلِ وَ لَافَقرَ اَحَطُّ مِنَ الحُمقِ»ع( فرمودند: ) صادق

و بركت هیچ ثروتی به قدر عقل نیست، و پستی و ذلّت هیچ فقري به پایۀ حماقت كه فقر 

 (.938:2 ج )الحدیث، «درس میعقلی است، ن

 (.66:8919)وراوینی،«وَ حِلمُ الفَتَی فِی غَیرِ مَوضِعِهِ جَهلُبددلی را بردباري نام منه، ع، ...» 

است.  دهآمنامه  مرزبانبرگرفته از بیت حکیمانۀ متنبی است كه در باب دوم  مصراعاین 

 مضمون استعمال شده:ید و تأكید بر این این شاعر حکیم در اینجا براي تأی مَثل

 «وَ حِلمُ الفَتَی فِی غَیرِ مَوضِعِهِ جَهلُ إذَا قِیلَ رِفقاً، قَالَ لِلحِلمِ مَوضِعٌ»

 (.13:8198)متنبی، 

 

است و  هرگاه به او گفته شود: نرمی كن، گوید: خردمندي و بردباري را جایی»

 .(81:8919)حریرچی، «نادانی است ،در غیر جاي خود خردمندي و بردباري جوان

جایی كه نرمی، نادانی : »یدفرما ع( می) علی. امام «إِذَا کَانَ الرِّفقُ خُرقَاً کَانَ الخُرقُ رِفقَاً» 

 (.928:8 ج )غررالحکم،« و درشتی محسوب گردد، نادانی و درشتی عین نرمی است

 «.مَوَاضِعَهُصِف لَنَا العَاقِلَ. قَالَ هُوَالَّذِی یَضَعُ الشَّیءَ قِیلَ لَهُ » 

ع( درخواست شد كه عاقل را معرفی كند. فرمود: عاقل كسی است ) علیاز حضرت  

 (.933:2 ج . )الحدیث،دده میكه هر چیزي را در جاي خود قرار 

 باب هفتم:

قت د، یکی و... خداوند جنگ را در سه وقت از اوقات محتاط و بیدار باید بو» 

او عمداً حركتی حادث نشود كه فایدۀ سعی را }براي{پیروزي و ظفر بر خصم تا سهواً 

كار چنان دست در هم دهد كه الوُجُوه  أحسَنِلح و مسالمت تا به باطل كند، دیگر وقت ص

و روزگار بردن تا  خصم را مقام خوف و طمع باقی ماند، سیوم وقت تعلل و تأمّل كردن

 یت رسد.حرب و قتال از میانه به كفاآفت  الحِیَل الطَفِبه مگر 

 .«وَ هِیَ المَحَلُّ الثَّانِی لٌهُوَ اَوَّ الشُّجعَانِ الرَّایُ قَبلَ شَجَاعَةِ  
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و دلیري در پایۀ  رأي و تدبیر را بر دلیري دلیران پیشی است، رأي در رتبۀ نخست» 

 (.181-189:8919)وراوینی، «دوم است

از  این بیت از امثال متنبی و ،بیتی كه براي این مضمون به عنوان شاهد به كار رفته 

 (.980:8198،)متنبی استبحر كامل 

كه وي عقل، تدبیر و اندیشه را در صدر كارها  یابیم میدر، این ابیات بیشتر با تأمّل در 

كرد و سپس به  جوئی چارهی باید اندیشید و كه قبل از هر عمل دكن میو تأكید  قرار داده

به حقایق امور پی برد ان وت میر است كه با تعقّل و تفکّز و نی خطیر رفت. آوردگاه آن كارِ

ص( و ) پیامبراین نگرش در قرآن كریم، احادیث و به مسیر روشن درستی رسید. 

 رد.فراوان دا ع( نمودِ) معصومین

ع( با هشام بن حکم دربارۀ عقل و عاقل به تفصیل سخن ) جعفرحضرت موسی بن  

 در آزادگی و حسن انتخاب او بیان فرموده است.گفته و اوّلین فضیلت بشر عاقل را 

فِی کِتَابِه فَقَالَ: فَبَشِّر عِبَادِالَّذِینَ هِشَامُ: إِنَّ اهللَ تَبَارَکَ وَ تَعَالی بَشَّرَ اَهلَ العَقلِ وَالفَهمِ یَا» 

 .ولئِکَ هُم اُولُوا االَلبَابِیَستَمِعُونَ القَولَ فَیَتَّبِعُونَ اَحسَنَهُ اُولئِکَ الَّذِینَ هَدِیهُمُ اهللُ وَ اُ

خداوند به اهل عقل و فهم در كتاب خود بشارت داده و فرموده است: مژده اي هشام:  

. دكنن میو از آنچه خوب و پسندیده است، پیروي  دشنون میبده به كسانی كه سخنان را 

« هستنداینان كسانی هستند كه خداوندشان هدایت فرموده و اینان صاحبان عقل و درایت 

 .(989:2 ج )الحدیث،

 خود عرضه داشته است.روزگارانِ  همحکمت بر  به عنوانرا  اتبیا گونهایننیز متنبی  

 .شود می یافتنیز نامه  مرزباندقیقاً در  باره ایندر 

 :این عبارات مانند 

و رأي راست باشد، با  صائبچه تدبیر چون بزرگی به مردم رسد، هر :اند گفته ...» 

خود بیاورد و چشم بصیرتِ بسته بگشاید تا در آیینۀ فکرت مَغَبّاتِ احوال و مُغَیّبات مآل 

 .«تمام مطالعه كند و خردتر كاري ازو بزرگ نماید...

-991:8919)وراوینی، مشهود و قابل تأمّل است ،این اثر در باب ششمِمذكور عبارات  
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991.) 

 :تَعَالَیقَالَ اللَّهُ  

)تا زنیم  میمَثَلها و ما این همه  «.وَ تِلکَ األَمثَالُ نَضرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا یَعقِلُهَا اِلَّا العَالِمُونَ» 

 انشمند، كسی تعقّل آن نخواهد كردحقایق( براي مردم روشن شود و بجز مردم د

 .(19)عنکبوت:

ی اهلل علیه و آله و د صلّحضرت محمّ، در این مضمون حدیثی از الحدیثدر كتاب  

 .م مشهود استسل

ص( فرموده است: از عقل، ) اكرمرسول «. اِستَرشِدُوا العَقلَ تَرشُدُوا وَ لَاتَعصُوهُ فَتَندَمُوا» 

هدایت و راهنمائی بخواهید تا به رشد و كمال خویش نائل گردید، و از فرمانش سرپیچی 

 (.936:2 ج ث،ننمائید كه نادم و پشیمان خواهید شد )الحدی

 :ع() علیامام  

دوراندیشى  رأي و نردگذاو دالوري، ضایع  شجاعت آفتِ. «الحَزمِاعَةُإِضَ اعَةِجَآفَةُالشُّ» 

 .(939:8 ج ،الحکمغرر) ...است

براي تکمیل و تتمیم  نامی شعر متنبیِ ،اثر وراوینی هفتمِ بابجاي دیگري از در  

 :كرده استجلوه  ،سخن

در و تجاسر به جایی كه در مباشرت آن اندیشه نباید كرد و جز به تباست ا ... سه كار» 

ه شرط مثابرت و مصابرت در پیش نتوان گرفت، یکی تجارت دریا ... دوم با نرسد و الّا ب

 دشمن آویختن به وقت كار ... سیوم طلب مهتري و سروري كردن.

 «.األَجسَامُتَعِبَت فِی مُرَادِهَا  ذَا کَانَتِ النُّفُوسُ کِبَاراًوَ إِ

 

چون روح و جان بزرگ باشد، تن و پیکر نیز به خواست جان رنج برد )تا آدمی »

 (.103:8919)وراوینی، «بزرگی یابد(

 نغز متنبی استاز ابیات پر ،شد مطرحكه  گونههمانو  بیت فوق از بحر خفیف است، 

 (.200:8121،برقوقی)



 19                                           وراوینی بر خوان تمثیلی متنبی                                                         

 :خوریم میباز هم به این مضمون بر ،پرآوازهاین شاعر اشعار در  

 «ِبکِرامُ المَناصِفَمَاذَا الَّذِی تُغنِی  یبِ کَأَصلِهِإِذَا لَم تَکُن نَفسُ النَّسِ»

 (.812:8198)متنبی، 

 

نَسَب )در بزرگی و كرامت( مانند گوهر خویش نباشد،  هرگاه نَفس و روح شریف و با

 .(98:8919)حریرچی، نَسَب( چه سودي است؟ پس گرامی نَسَبان را )از بزرگی

 «مَن شَرُفَت نَفسُهُ نَزَّهَهَا عَن ذِلَّةِالمَطَالِبِ»: السَّالمُ قَالَ اَمیرُالمُؤمِنینَ عَلَیهِ 

فرمودند: آنان كه شرافت نفسانی دارند، دامن خود را به  السَّالمُ عَلَیهِ علیامام  

 .كنند یهاي پست آلوده نم خواهش

انسانی، خود انگیزۀ درستکاري و محرّکِ آدمی در راه وظیفه شناسی است. شرف  

كسی كه با كرامتِ نفس و شرافتِ طبع، پرورش یافته و با سجیۀ عزّت و فضیلت بار آمده 

است، به تمایل روانی و به كشش اخالقی و انسانی به راه درستکاري و انجامِ وظیفه 

 (.980-981:9 ج رود )الحدیث، یم

 :آمده است نامه مرزبان پنجم اببدر  

گونه مردم تحرّز دشاهی واجب است بر پادشاه از چندخرس گفت: در شرع رسوم پا» 

از كارش معزول كند، دیگر  هیاگن بیبدسگالی داشتن، یکی آنک  و توقّی نمودن و توقّعِ

ویش بیند، دیگر آنک آنک با دشمن او دوستی ورزد، دیگر آنک در زیان پادشاه سود خ

، دیگر آنک راز پادشاه با بر اومید مجازات كرده باشد و جزا نیافته باشدا ه تخدمبسیار 

رخاست و نامحرم درمیان نهد. اكنون او به چنین جرمی مؤاخذ گشت، ازو اعتماد ب

 استعطاف او سودمند نیاید.

 «.کرَمتَ اللَّئِیمَ تَمَرَّدَاوَ إِن أَنتَ أَ لَکتَهُکرَمتَ الکَرِیمَ مَاِذَا أَنتَ أَ

 

مایه را بزرگ شناسی، وو اگر فر اش يسازچون جوانمرد را بزرگ داري، بندۀ خود » 

 (.988:8919)وراوینی، «سركشی آغازد
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 .(211:8198،)متنبی از متنبی و از بحر طویل است كه در اینجا مشهود است،مَثلی  

ع( نقل ) علیاز «. أَلکَرَامَةُ تُفسِدُ مِنَ اللَّئیمِ بِقَدرٍ تُصلِحُ مِنَ الکَرِیمِ» السَّالمُ: عَن عَلیٍّ عَلَیهِ 

است: نیکی به همان اندازه كه از رادمرد موجب صالح است، به همان اندازه از نامرد 

ی كند، منّت بگذارد و چه بسا كه كار به بناكس اگر گاهی خوموجب فساد است )زیرا 

 (.61:8 ج )غررالحکم، (آبروریزي كشد

 ع( مشهود است:) امیرمؤمنانو نیز در كتاب الحدیث این گفتار از  

 .«إِذَا سَادَ السُّفَّلُ خَابَ األَمَلُ» 

موقعی كه فرومایگان در بین مردم سروري و بزرگی به دست آورند، آرزوي  

روي مردم بسته رود و درهاي ترقّی و تعالی به  خوشبختی و سعادتِ آن جامعه از میان می

 (.901:2 ج )الحدیث، شود می

هم در  از سجایاى واالى اخالقى و ارزشهایى است كه ت یا مردانگى، برخوردارىفتوّ 

 .ودترا میتار و معاشرت و برخوردهاى آنان و هم از رف دنشین می ها انساناندیشه و افکار 

جوانمرد  .افکند می انسانى هاي جنبهاست، كه سایه بر تمامى  ىوصف بزرگ جوانمردى

 رو مجال تفکّ آسایش ،و به دشمن دنمای میرعایت  حال انصاف را مهاست كه در ه

پشیمانى  گاه هیچ جوانمرداكرام  .دگرد می ، درجات انسانیّتفردي نچنی درجات .دبخش می

گرفته برع( ) معصومین، از احادیث تأمّل در خورِ همۀ این سخنانِ .آورد نمی را به دنبال

 .ندا گفتهسخن در این مضمون بسیار  ع() علیحضرت امام  .است شده

 .«َولَةُ الکَریمِ تَظْهَرُ مَناقِبُهُ، دَولَةُ اللَّئیمِ تَکشِفُ مَساوِیَهُ وَ مَعایِبَهُد» 

 دولتمندي مردِ نکوكار، مناقب و مفاخرِ وي را هویدافرمود:  السَّالم عَلَیهِعلی مام ا 

 گرداند می هایش را آشکار یبدكار و ناكس، عیوب و زشتسازد و دولتمندي مرد  می

 .(138:الحکمغرر)

 :قَالَ اللَّهُ تَعَالَی 

)آنان( به زندگی دنیا شاد « اعٌا مَتَخِرَةِ اِلَّاألَ یفِ یَاالدُّن یَوةُوَ مَا الحَ یَاالدُّن یَوةِبِالحَ فَرِحُوا» 

 .(29)رعد:اي )ناچیز( نیست  اند، و زندگی دنیا در )برابر( آخرت جز بهره شده
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قابل تأمّل كه  ،دارد امثال دیگري نیزدر دیوانش  ین زمینهادر شاعر بزرگ عرب  متنبی، 

  ل:اثماَند این است. مانو مایۀ عبرت 

 «دَامَةِ ضَیفَنَاضَیفٌ یَجِرُّ مِنَ النِّ ئِیمِ فَاِنَّهَاةُ اللَّنَلُعِنَت مُقَارَ»

 .(829:8198)متنبی، 

 

مهمانی است كه است، زیرا كه آن نزدیکی و آمیزش با فرومایه سرزنش و لعنت شده  

 (.21:8919)حریرچی، كشد میشیمانی را به دنبال خود مهمان دیگري از پ

 و یا: 

 «مُا لَیسَ یَجنِی عَلَیهِمِ العُدُمَ وامِ لَو عَقَلُیَجنِی الغِنی لِلِّئَا»

 (.06:8198)متنبی، 

 

تهیدستی، كه د كن مینایی داشتند، آن جنایتی را فرومایگان اگر خرد و داتوانگري براي 

 .(86:8919)حریرچی، دكن مینآن را براي آنها 

دو مصرع است از ابیات گران سنگ دید،  در این اثرِ توان میامثال متنبی كه  دیگر از 

 شود. میمشاهده « در زیرک و زروي»باب ششم  جمالتِ اليدر البهكه  وي،

 ا بفروشد،به ستوه آمد و به بازارش برد ت ،نر( خود، زروي وقتی شبان از تَیسی )بزِ 

. زروي اندیشه كرد كه این مرد را فرو بست پایش وقصّابی زروي را خرید و دست مرد 

 قصد هالک مرا دارد.

... با خود گفت: اینجا مقام صبر نیست، آنچ در جهد و كوشش گنجد، بکار آورم؛ اگر » 

ازین بند رها شوم و نجات یابم فَهُوَ المُرَادُ و اگر دیگر باره گرفتار آیم و چرخ چنبري بار 

اَنَا الغَرِیقُ اكنون هست ع، دیگر این رسن را به چنبر گردن من برآرد، همین حالت باشد كه 

 استبرگزیده شده متنبی دیوان مصرع فوق از  (.912:8919)وراوینی، «خَوفِی مِنَ البَلَلِ فَمَا

 ین است:ا ،و بیت كامل آن
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 .«اَنَا الغَرِیقُ فَمَا خَوفِی مِنَ البَلَلِ وَ الهَجرُُ اَقتُل لِی مِمَّا أَراقِبُهُ»

 (216:8198)متنبی، 

 

در  از آنچه كه در انتظار آن هستم، زیرا مناست  تر كُشنده مندوري و هجران او براي »

 .(12:8919)حریرچی، «نیست تري اندکپس مرا باكی از این  ،ام هق شدغردریا 

زیده خلوت گُتیسی خود را رها كرد و به باغی گریخت كه در آن زن قصّاب با باغبان  

 بود.

از هر جانب  دو با یکدیگر آویختند و بانگ و مشغلۀ مردم ... قصّاب و باغبان هر» 

مَصَائِبُ قَومٍ عِندَ ، برخاست. زروي در آن میانه به فرجۀ فرج بیرون جست و جان ببرد ع

 «خوشایند و سودمند است ،روهی دیگررویدادهاي بد گروهی در نزد گ .«قَومٍ فَوَائِدُ

آن  كامل بیتِ مصرعی از قصیدۀ معروف متنبی است و این. (919-911:8919)وراوینی،

  است: ین گونهبد

 «مَصَائِبُ قَومٍ عِندَ قَومٍ فَوَائِدُ هلِهَابذَا قَضَتِ األیَّامُ مَابَینَ أَ»

 (.211:8198)متنبی، 

 

این امثال زیبا و پندآموز در خالل داستان  به ذكر ع مناسبدر موضنامه  مرزباننگارندۀ  

نویسی ش افزوده است. همین نثرگیرایی سخن ه و دراختردپدر قالب مصرعی  ،خویش

، یکی از آثار امثال و اشعار تازي باعث شده كه این كتاب ريیگبه كارو نیز استادانۀ وي 

 .گرددمحسوب ارسی ارزشمند نثر فنّی پ

ه جهان دوستی ایشان سبب دشمنانگی ما گرداند و اگر امروز در مکامن كترسم  می... » 

 فتنهاي ناموقع زاید.نفس هر یک این معانی پوشیده است، فردا از مادر ملکِ عقیم 

 «.ذَا عِفَّهٍ فَلِعِلَّةٍ لَایَظلِمُ النُّفُوسِ فَإن تَجِد منشیموَ الظُّلمُ 

 

ایستد، سببی دارد كه ستم  ستمگري از خوي مردم است و اگر كسی از بیداد باز» 
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بیت به كار  (.829-821:8919)وراوینی، «كه او هم به طبع بیدادگر است( )مراد آند كن مین

 .(198:8198)متنبی، از بحر كامل است ،رفته در این مضمون

ز این ا يدر این اثر بارها سخن به میان آمده و در چندین جا ،از این خوي ناپسند 

است. به طور مثال در این خصلت چه اندازه مذموم  ،هدد میكتاب مشهود است كه نشان 

 :ستمگري و ذمّ آن سخن گفته شدهباب هفتم نیز از 

تو غم مخور كه غیرت الهی هر آینه بر اندیشۀ بغی پیل تاختن آرد و قضیۀ انداختِ » 

ستمگري نشان » .«وَ البَغیُ آخِرُ مُدَّهِ القَومِاو معکوس و رایتِ مرادِ او منکوس گرداند ع، 

 (.121:8919)وراوینی، «ن روزگار و انقراض هر گروه استپایا

مون ظلم و آثار آن بر ظالم به وفور سخن خداوند بلندمرتبه در قرآن كریم در مض 

 گفته است. از جمله:

تا مردمشان ستمگر نباشند  –و ما شهرها را  «هلُهَا ظَالِمُونَأَا وَ إِلَّ یالقُرَ یکُنَّا مُهلِکِ مَا وَ» 

 .(16)قصص: ایم كننده نبوده ویران –

 :فرمایند می نیزو  

و چه بسا شهري كه « یرُالمَصِ یَّلَإِخَذتُهَا وَ أَظَالِمَةٌ ثُمَّ  یَلَهَا وَ هِ یتُملَأَ یَةٍن قَرمِّ أَیِّنوَ کَ» 

مهلتش دادم، در حالی كه ستمکار بود؛ سپس )گریبان( آن را گرفتم، و فرجام به سوي من 

 .(11)حج: است

 .(90)فاطر: پس بچشید كه براي ستمگران یاوري نیست« یرٍصِمِن نَّ ینَالِمِمَا لِلظَّفَفَذُقُوا » 

 و دیگر: 

و كسانی را كه ستم كردند، به « یَفسُقُونَبِمَا کَانُوا  یسٍظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِ ینَخَذنَا الَّذِأَوَ » 

 .(891)اعراف: كردند، به عذابی شدید گرفتار كردیم سزاي آن كه نافرمانی می

 :كند می خودنمایی خصوصدر این نامه  مرزبان در باب هفتم نیزاین عبارت  

 اي عرصهر بسطتِ ملک نیفزاید و از و د ... پادشاه را چون خرج از دخل افزون بود» 

باید كرد، تا نه بس  مایگان یب كه دارد به گام طمع تجاوز ننماید، خرج خزانه هم از كیسۀ

 .«الحَالِبِوَالدَّرُ یَقطَعُهُ جَفَاءُ ماند ع،  شکوه یبا درویش و خزانه تهی و پادشاه روزگاري رعای



 (92، )ش. پ: 8969نامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد بوشهر ـ تابستان  فصل      11

هنگام دوشیدن، حیوان  دانیم میزش شیر را ببرد، چنان كه دوشنده، ری هريِمبیجفا و 

 (.199:8919)وراوینی، تا شیر بیشتر دهدكنند  میوازش شیرده را ن

ع( به ) ائمّۀشماري از  یستم و ستمکاري بیانات ب ذمّ در كتب مختلف حدیث نیز در 

 پلیدي و بدي این خصلت نکوهیده است.، كه نشان دهندۀ دخور چشم می

ص( سه تا از گناهان كیفرش زود رسد و به ) خداسندش تا رسول ه امالی طوسی: ب 

 (.809:2 ج آخرت نیفتد: ناسپاسی والدین و ستم به مردم و ناسپاسی احسان )بحاراالنوار،

، هركه ع( به من فرمود: اي یونس) ششممحاسن: به سندي از یونس بن ظبیان كه امام  

حقّ مؤمنی را باز دارد، خدایش روز قیامت پانصد سال بر دو پایش وادارد تا از عرقش 

رودها روان گردد و از طرف خدا یکی جار زند این است ستمگري كه حقّ خدا را باز 

 (.869و پس فرمان به دوزخش دهند )همان:داشته و چهار روزش توبیخ كنند 

شیطان به تشویش گوید: حسد و بغی میان آنها ع( ) ششمسندش تا امام ه كافی: ب 

 (.801)همان:ه( افکنید كه آن پیش خدا با شرک برابرند دزا می)آد

لُونَهَا، إِنَّ أَئمَّةَ الجَورِ وَ أَتبَاعَهُم لَمَعزُولُونَ عَن دِینِ اهللِ وَ الحَقِّ، قَدضَلُّوا بِأَعمَالِهِمُ الَّتی یَعمَ» 

 «.الرِّیحُ فِی یَومٍ عَاصِفٍکَرَمَادٍ اشتَدَّت بِه 

ع(: همانا پیشوایانِ ستم و پیروان آنها، از دین خدا و از حق به دورند. ) باقرامام  

بر باد رفته است، همچون خاكستري كه باد آن را در یک روزِ طوفانی  ندكن میكارهایی كه 

 .(203:8 ج ،الحکمة یزانم) كندارپ میاز هم 

و چون كار زشتی »ع( دربارۀ آیۀ ) باقر: از امام -بن منصوربه نقل از محمّد -الکافی  

پرسیدم، حضرت فرمود: این دربارۀ پیشوایانِ « ایم یافتهكنند، گویند: پدرانمان را نیز چنین 

 .(203)همان:ستم است 

 در میان ابیات متنبی نیز نکوهش این كردار بد وجود دارد: 

 «داوَةُ الشُّعَراءِ بِئسَ المُقتَنیوَ عَ بِهِموَ مَکَایِدُ السُّفَهَاءِ واقِعَةٌ »

 (.829:8198)متنبی، 
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هاي نابخردان در خود آنها فرو آینده است و دشمنی با شاعران )براي دشمنی  نیرنگ 

باقی  اي ذخیره )یعنی هجو شاعر براي دشمنش مانند كنندگان( بدترین ذخیره است.

 (.21:8919( )حریرچی،ماند می

 باب ششم: 

معاناتِ  و در اي دهمآجتی بدین هوان و مذلّت فرود ضرورتی و الجاء حا المامِ یبچرا » 

سیّما كه در سیماء فرّخِ تو دالیلِ بِه روزي و مخایلِ ظفر و  ؟اي دهدااین مشقّت تن در 

 .بینم می مرادهاپیروزي بر همۀ 

 «عَلَی التَّمَامِکَنَقصِ القَادِرِینَ  یئاًوَ لَم أَرَ فِی عُیُوبِ النّاسِ شَ

 

ان ناپسندتر از تقصیر آنان كه در انجام دادن كاري توانایند و آن را مردم عیبی در هیچ» 

 ازدیوان متنبی و از فوق بیت  (.919-910:8919)وراوینی، «ام ، ندیدهندنرسا میبه پایان ن

 .(991:8198)متنبی، كند می گري جلوهفارسی  در این سخنِ است كه بحر وافر

، من به مساعدت و معاضدت با اِذَا عَظُمَ المَطلُوبُ قَلَّ المُسَاعِدُ، ع اند گفته... اگرچه » 

ي و تو در اتمامِ این مهم تمامی عیار تدبیر و كاردانی و ثبات قدم در راه خدمتگار

مستعمل در ابتداي این  مصرعِ (.911-910:8919)وراوینی، «به جهانیان نمایم... گزاري حق

 این است كلّ بیت:و  .عبارت از قصیدۀ معروف متنبی است

 «ذَا عَظُمَ المَطلُوبُ قَلَّ المُسَاعِدُإِ دَةٍالخُلَّانِ فِی کُلِّ بَل وَحِیدٌ مِنَ»

 (.210:8198)متنبی، 

 

 خواستۀ، و هرگاه ام همانددوستان در هر شهري تنها از » و آن به این معنی است كه: 

 (.11:8919)حریرچی، شود میاندک  اور،یباشد،  و عظیم بزرگ ،انسان

ما را این همه رنج و محنت از یک روزه مالقات عقاب است، تو خود را و مرا به » 

 «لَی الغِربَانِ وَ الرَّخَمِشَکوَی الجَرِیحِ إِع،  كشی میسلِ جهد و حبائلِ جِدّ بدو سال

در است كه بیت معروفی از متنبی  ع دومِمصراز كالم،  قسمتِمَثل به كار رفته در این  



 (92، )ش. پ: 8969نامۀ تحقیقات تمثیلی در زبان و ادب فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد بوشهر ـ تابستان  فصل      63

وَ » :و مصرع نخست آن این است شده است استفادهنامه  مرزباندر باب نهم  سخنیخالل 

 «.هُشمِتَفَتُ لی خَلقٍإِ شَکَّالتَ

آنان را به غم  اوزگار مکن تربیت به این معناست: پیش خلق مستی و شکوه از  تمام 

خود شاد نکنی، گویی این شکایت بردن تو به آنان چون شکایت مجروح به كالغان و 

 (.909:8919)وراوینی، كرگسانست

همان گونه كه ذكر شد، بیت به كار رفته در این عبارت، از دیوان متنبی برگزیده شده  

 (.901:8198)متنبی،است 

روي  ، دربارۀبه بندگانشكریم خطاب پروردگار متّعال در قرآن همچنین سخنانی از  

به كس دیگري امید و بخشنده و غیر از خداي بزرگ  نیاوردن به درگاهی جز درگاه او

حق، از نظر قرآن مذموم است و براي چنین پناه بردن به غیر  .كند گري می جلوهن، نداشت

 ، كه:شود میچنین متذكّر بلند مرتبه خداوند  افرادي پناه حقیقی وجود ندارد.

و كیست  «یَامَةِالقِ یَومِ یلَهُ إِلَ ایَستَجِیبُمَن لَّ لَّهِونِ المِن دُ یَدعُوامَن أَضَلٌ مِمَّن  وَ» 

 دهد خواند كه تا روز قیامت او را پاسخ نمی به جاي خدا كسی را میكس كه  تر از آن گمراه

 .(1)احقاف:

 همچنین: 

 و جز خدا براي شما یار و یاوري نیست «یرٍنَصِاوَ لَ یٍّمِن وَلِ لَّهِن دُونِ اللَکُم مِّوَ مَا » 

 .(22)عنکبوت:

 در مقدمۀ اثر وراوینی آمده است: 

گشته، نااللوان  مختلفآنک صافِ ساغر انصاف نخورده باشد و نشوانِ این شرابِ  ...» 

 او برعکس ادراكی دیگر كند؛از ندهد كه یُمکِن كه مذاق حال از ذوق آن خبري ب

 «.اً بِهِ المَاءَ الزُّالالیَجِد مُرّ مَرِیضٍ وَ مَن یَکُ ذَا فَمٍ مُرٍّ

 

 یابد می آب گواراي نوشین را تلخكه را دهان تلخ و بیمار باشد، هر 

برچیده شده از دیوان شاعر  ،نامه مرزباندر مقدمۀ كتاب  مستعمل بیتِ (.91:8919)وراوینی،
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 .(889:8198متنبی،) استاز بحر وافر این بیت است. نامدار عرب، متنبی 

 

  نتیجه

در این كتاب  (متنبی) گذار عربثیراز شاعر نامدار و تأشده امثال و ابیاتِ به كار گرفته 

در كه  شود می و یادآوردكن میذهن خواننده را به این مضامین هدایت  ،ارزنده و نفیس

بسیاري وجود دارد و شعرا و نویسندگان و ادیبان از مشترک  ینمضام یو عرب یادب فارس

 .دان ها جسته بهرهجهت زیبنده كردن و پرنغز كردن آثار خود  دراین مضامین 

با سود بردن از ابیات و امثال متنبی، در بطن جمالت خود، ضمن نامه  مرزبانصاحب  

و ارادت خود را مندي  عالقهرفته، عبارات خود به كار گ این كه آنها را براي تممیم و تأكید

كه براي خلق چنین اثري هد د میو نشان  دكن می م و سخندان اثباتنیز به این شاعر حکی

را شناخته و در مواقع لزوم به  یلتمثهاي  ونهمن یمتنب یواند ۀمطالعو با  از وي تأثیر پذیرفته

بر آن  يتأیید ،نامه مرزبانهاي  داستاندر خالل متن و  شعر او ینتضمكار بسته است. 

 براي خواننده.آموز  تمحکو است مطلب 

را  یمبتناز  یتب یمن برخی موارددر كه  یممشاهده كرد ،یبه شعر متنبضمین در بخش ت 

كه  دارد كلّیتو  جاذبهآن قدر  ها صراعمكه همین تک  ،در نثر خود درج كرده است

نش خالی از لطف به خاطر سپرد و باشدپذیر تأثیردر موقع و موضع مناسب  دانوت می

 نیست.

به اشعار و امثال  یمتنب غیر از امثال گوییپندو  لثَمَاستعمال در  نامه مرزبان ۀنویسند 

 یرهچ اریبساست و در این مورد  نفع برده ها آنگیري یگري نیز توسّل جسته و از به كارد

وي غیر از  .توانا خطاب كردفرزانه و  یبیاد وي راتوان  میكه به همین دلیل ظاهر شده 

جاي عبارات ر خود، با استعمالِ به موقع و بخلق صنایع زیبا و وزینِ لفظی و معنوي در اث

و توانایی  دستی چیرهمحتوا كرده، غیر از این كه آن را مزیّن و پر و اشعار عربی در متن،

ار اثري گران سنگ را به خود كشیده و با این ك عصرانِ همخود را در نثرنویسی به رخ 

 ادب این سرزمین تقدیم كرده است.

دیث و روایات دینی در آثار خود به وفور ااحمشاهده شد از  كه چناندو مؤلّف هر  
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تأثیر پذیرفته و از مضامینی كه بزرگان دین به آن تأكید دارند، براي خلق ابیات و عبارات 

رۀ خود قرار كالم آنان را سرلوحۀ سیبرده و ها  بهرهخود در جهت پند و موعظۀ مردم 

 اند. هداد
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