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چکیده
شاید بتوان ابوالطیب متنبی ،این شاعر کوفی نیمۀ نخست قرن چهـارم هجـری را از برجسـتهترین
شاعران تاریخ به شمار آورد؛ زیرا وی هم در ادب عربی سبکآفرین است و هـم در ادب پارسـی
دارای آوازهای پرطنین .او هم در شعر عربی ،از پیشروان است و هم اثرگـذار بـر بزرگـانی چـون
سعدی و مولوی ،یعنی الگوهای ادب و عرفان در جهان .متنبی شاعری است موسوعی و استاد در
انواع گوناگون شعری.
اما آنهه موجب اشتهار بیش از حد وی شده ،اشعار حکمیـفلسفی اوست .انعکاس بخشی از این
اشعار و اقـوال حکیمانـه در مجموعـۀ چهارجلـدی امثـال و حکـم دهخـدا کـه از گرانبهـاترین
گنجینههای ادب و معرفت به شمار میآید ،موضوع این نوشتار است که دربردارنـدۀ اشـاراتی در
اشعار متنبی به حیثیات هستیشناسی و انسانشناسی است؛ اشاراتی مبتنی بر سرشـت تاریـک یـا
سلطهطلب آدمی که به برخی نگرشهای بدبینانه در سنت فلسفی ررب شباهت دارد .شعر متنبـی
در واقع ،به عنوان پیشنیازی برای مطالعات عمیق در برخی از منابع و متون معرفتـی مشـرقزمین
مطرع میشود؛ زیرا او به لحاظ قدمت ،تقریبـاً همـزاد ادب پارسـی دری بـوده و بـر بسـیاری از
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(تاریخ دریافت۷۵/۵۵/۵۹ :؛ تاریخ پذیرش.)۷۵/۵۵/۱۷ :

بزرگان اهل معرفت تأثیر گذارده است و طرفه اینکه برخی گفتهاند این متنبی بود کـه راه را بـرای
شعر فلسفی ابوالعالء معری و نگاه بدبینانۀ او به انسان و جهان گشود .البته فلسفۀ بدبینی در شـعر
متنبی با دیدگاه رایج در سنت فلسفی ررب یا نیسـتانگاری متفـاوت اسـت .بـدیهی اسـت کـه
بررسی تطبیقی اندیشۀ فلسفی در اشعار متنبی ،با برخی جریانهای فکری در فلسفۀ معاصر رـرب
از یکسو و انعکاس این اشعار فلسفی در مجموعۀ امثال و حکم دهخدا دستمایههایی قوی برای
ادبیات تطبیقی است.
کلیدواژهها :امثال و حکم ،متنبی ،بیت ،سرشت آدمی ،انسانشناسی.
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مقدمه

یکی از گنجینههای گهربار فرهنـگ و ادب مشـرق زمـین ،کتـاب امثـال و حکـم اثـر
علیاکبر دهخدا است که بخشی از اقوال حکما و فالسفه در این اثـر نفـیس انعکـاس
یافته است 7.دربارۀ دهخدا و آثار او سخنان رریبی گفته شده است ،از جمله اینکه« :به
اتفاق اهل نظر ،دهخدا اگر از حکیم طوس باالتر و واالتـر نباشـد ،فرودسـت و کمتـر
نیست» (عنایت به نقل از سبزیانپور .)۷۵ :۱۵۹۰ ،نیـز «لـویی ماسـینیون آثـار علمـی
دهخدا را هرکولآسا خوانده است» (یوسفی به نقل از همان).
امثال و حکم دهخدا در چهار مجلد مفصل ،مشتمل بر امثال و حکم پارسـی و عربـی
است که بخشی از آنها را اشعار عربی تشکیل میدهـد و برابـر بررسـیهای انجامشـده،
ظاهراً اشعار هیچیک از شعرای عرب به اندازۀ متنبی در امثال و حکـم دهخـدا مـنعکس

استشهاد شده و چنین چیزی برای بسیاری از شاعران پرتوان ادب پارسی ،در کتاب امثال
و حکم اتفاق نیفتاده است .اینک باید دید متنبی که اقوال حکیمانۀ او موضوع این نوشتار
است ،کیست و از چه جایگاهی در فرهنگ و ادب مشرقزمین برخوردار است؟
احمد بن حسین ،مکنی به ابوالطیب و ملقب به متنبی ،در سال  ۵۵۵هجری در ناحیـۀ
کنده از توابع کوفه زاده شد و در سال  ۵۷۰دیده از جهـان فروبسـت (خطیـب بغـدادی،
۱۵۱ :۱۵۰۷؛ و نیز ابنأنباری ،بیتا .)۱۱۵ :واژۀ «متنبی» به معنای مـدعی نبـوت اسـت و
دربارۀ اینکه چرا چنین لقبی به متنبی دادهاند ،اقوال گوناگونی آمده است (بـدیعی ،بیتـا:
۱۷ـ .۱۱نیز :بالشیر۹۵ :۱۵۵۱ ،ـ ،)۹۱از جمله اینکه از خود وی دلیل آن را پرسـیدهاند و

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

نشده است ،چنانکه حتی در برخی صفحات این کتاب ،به چهار مـورد از اشـعار متنبـی

او گفته است که «من نخستین کسی هستم که در شـعر و شـاعری نقـش پیـامبری و (و
ـــــــــــــــــــــــــــ
 . 7برای نمونه در یکی از صفحات این کتاب ،حداقل دو عبارت فلسفی آمده است« :وجود العلة علة الوجود»
(دهخدا)۱۹۹۷ :۱۵۵۱ ،؛ نیز «وجود ناقص ،به از عدم محض است» (همان) .البته اینها فقط نمونههای حکمت
نظری است ،وگرنه همان صفحه ماالمال از نمونههای حکمت عملی نیز هست.
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راهبری) داشته است» (ابنرشیق .۱۵۱/۱ :۱۵۵۱ ،نیـز ابنخلکـان .)۱۹/۱ :۱۰۵۵ ،ناگفتـه
ه
نورال شوشتری نیز چنین تعبیری را دربارۀ متنبـی بـه کـار بـرده اسـت:
نماند که قاضی
«پیغمبر شعرای عرب و ائمۀ علم و ادب است» (شوشتری.)۷۱۱/۱ :۱۵۵۵ ،
باری ،از زمان حیات متنبی تاکنون که بیش از هزار سال میگذرد ،برای بسـیاری از
پژوهشگران ،چرایی لقب او همهون دین و مذهب و افکار و اعتقادات وی در هالهای
از ابهام فرو رفته است؛ هرچند به حدس و گمان میتوان از معتقـدات و گرایشهـای
فکری او سخن گفت .شاید این سخن زبانشناس معاصر محمدعلی الحسینی درسـت
باشد که میگوید« :تاریخ ،تاریک است».
مسألۀ اصلی پژوهش حاضر ،امکان استنتاج چهـارچوبی فلسـفی در اشـعار متنبـی
است؛ چهارچوبی که نوعی بدبینی و تاریکاندیشی مشابه با عمر خیام در سنت ما یـا
شوپنهاور در سنت رربی است .روش تحقیق ،تحلیلیـاستنتاجی است و بـا توجـه بـه
تأثیرگذاری این شاعر نامدار قـرن چهـارم در چهرههـای مانـدگاری چـون سـعدی و
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مولوی ،شناخت خطـوط اصـلی نظـری و جهانشـناختی و انسانشـناختی وی حـائز
اهمیت بسیار است .از سوی دیگر معاصر بودن ـ و حتی مجاورت احتمالی ـ وی بـا
حکیمانی چون فارابی (به عنوان پایهگذار و مؤسس فلسفۀ اسالمی) میتواند زمینه فهم
و جستوجوی تعامل فکری آنان را فراهم کند.
ادوار زندگی متنبلی

دربارۀ زندگی متنبی باید گفت برخی محققان ،ادوار زندگی او را به چهـار دوره تقسـیم
کردهاند؛ چهار دورۀ شعری که رو به تکامل بوده ،اما با تغییر جهت کلی و تبـدیل مسـیر
حیات فکری همراه نبوده است؛ یعنی هرگز با چند متنبی مواجه نبودهایم چنانکه برخـی
دربارۀ ادوار چندگانۀ دانشمندان و متفکران و برای نمونه حیات فکری فیلسوف معروف،
هوسرل گفتهاند که «با چند هوسرل مواجه هستیم» (چیتساز و همکاران.)۱۰۹ :۱۵۷۱ ،
شاید بتوان گفت مهمترین مختصات سبک فکـری متنبـی در همـۀ ادوار زنـدگی،
بیباکی و بلندپروازی و ستیز برای نیل به سیادت و سروری بوده است .در میـان ادوار

چهارگانۀ زندگی او ،مهمترین دوران ،دورۀ دوم حیات شعری او یعنی آشنایی و پیوند
وی با سیفالدوله حمدانی ،حاکم شیعی حلب است .متنبـی را در سـال  ۵۵۵هجـری
ابوالعشائر حمدانی ،والی انطاکیه به سیفالدوله معرفی کرد .سیفالدوله که خود شاعر
بود و سخت دوستدار شاعران ،متنبی را با خود به حلب برد و او را شـاعر مخصـو،
خ ود قرار داد .او همان کسی است که فارابی ،حکیم نامدار و مؤسس فلسفۀ اسالمی را
به دربار خود فراخواند و فارابی نیز در مدت اقامت حدوداً دهساله در شام (۵۱۷ق ـ ع
۵۵۹ق) ،بخشی از بهترین آثار حکمی خود را در آن دیار به رشتۀ تحریر درآورد.
مقام شاعری متنبلی

بیگمان تبیین جایگاه ادبی و مقام شاعری متنبی در این مجال اندک امکانپذیر نیست؛
چراکه بیش از هزار سال است بزرگان علم و ادب و حکمت دربارۀ وی سخن گفتهاند
شخصیت شاعری متنبی آنقدر کلمات قصار فراوان است که استشهاد به هر یک از آنها
برای داللت بر مکانت این سخنور نابغۀ تاریخ ادب کفایت میکند؛ برای نمونه ،جالب
است بدانیم نیکلسون که خود ،از جمله «منتقدان معـروف متنبـی در رـرب ،همهـون
رایسکی ،دوساسی ،بولین ،بروکلمان و هامر» (جرجی زیـدان )۱۵۵/۱ :۱۰۱۱ ،اسـت،
میگوید« :اگر انگلیسیها مدعی هستند که ایشان بهترین داوران شعر شکسپیر هسـتند
و اگر ایتالیاییها بهترین کسانی هستند که قدر دانته را میدانند ،پس هیچ جای تعجب
نیست که با نشبهاجماعی که از اهل ادب عربی صادر شده است ،باور کنیم که متنبی در
رأس شعرای اسـالمی قـرار دارد» (حلمـی بـک .)۱۹۹ :۱۰۵۱ ،نیکلسـون میافزایـد:
«رواست که متنبی را ویکتور هوگوی شرق بنامیم» (همان).
آنهه در سطور پیش دربارۀ مقام و منزلت متنبی بیان شد ،نظر منتقدان و مخالفان او
بود؛ وگرنه ادبای بزرگ و شعرای سترگ مشرق زمین ـ اعم از پارسی و عربی ـ رالبـاً
متنبی را بسیار ستودهاند و از مضامین بلند اشـعار او اخـذ کردهانـد .اینـک بـه عنـوان
نمونههایی از ادب پارسی و عربی ،ابوالعالء ،فیلسوف شاعران عرب و مولوی ،نمونـۀ
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و ادبپژوهان و مستشرقان دربارۀ او کتـب و مقـاالت بسـیاری نگاشـتهاند .در مـورد
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عالی ادب عرفانی در جهان را ذکر میکنیم.
ابوالعالء معری شاعر شهیر و فیلسوفمآب قرن پنجم هجری میگوید بارها خواسـتهام
لفظی را از شعر متنبی با لفظی دیگر جایگزین کـنم ،ولـی نتوانسـتهام (حلمیبـک:۱۰۵۱ ،
 .)۱۹۹ناگفته نماند تعذر چنین تبدلی در شعر حافظ نیز معروف است .اما حکایت شیفتگی
موالنا به متنبی« ،داستانی است که بـر هـر سـر بـازاری هسـت» (سـعدی )۰۵۱ :۱۵۹۱ ،و
چنانکه مناقب العارفین اشاره کرده است ،موالنا در اوایل اتصال به شـمس ـ بـهررم منـع
شمس ـ شبها ررق در دیوان متنبی بوده است (افالکی.)۱۱۵/۱ :۱۵۹۷ ،
حقیقت این است که کلمات قصار و سخنان گهربار بزرگان دربارۀ متنبـی بـیش از
حد شمارش است ،اما یکی از مهمترین آنها سخنی است که شـاعر معاصـر پارسـی و
عربــی ،ســید امیرمحمــود انــوار در تقریــرات درس خــود بیــان کــرده اســت« :متنبــی
واسطة العقد ادب و عرفان است» .پس بهنوعی میتوان شعر متنبی را پیشنیازی بـرای
برخی منابع معرفتی مشرق زمین دانست .نکتۀ بسیار مهم دیگر ایـن اسـت کـه متنبـی
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تقریباً همزاد ادب پارسی دری است (میان دورۀ رودکی و فردوسی) و بـر بسـیاری از
بزرگان اهل معرفت همهون سنایی و مولوی اثرگذار بوده است (منوچهریـان:۱۵۷۱ ،
 ۰۷و  .)۷۵به اعتباری او جامعترین شاعر مشرق زمین است؛ چراکه هم در ادب عربی،
سبکآفرین است و هم به طرز شگفتآوری در آثار منظوم و منثور پارسی مـؤثر بـوده
است .ازاینرو ،بررسی تطبیقی اشعار و افکـار متنبـی بـا ادب پارسـی ،حـائز اهمیتـی
فوقالعاده است.
متنبی شاعری موسوعی است و در شعر عرب ،استاد هر نوعی است :مـدع ،رثـاء،
حماسه و رزل؛ اما مهمترین بخش آثار او که سخت موجب اشتهار او شده و با صـلب
موضوع این نوشتار ارتباط دارد ،اشعار حکمیـفلسفی اوست که بخشی از آنها در یکی
از بهترین مجموعه آثار ادب پارسی یعنی امثال و حکم دهخدا انعکـاس یافتـه اسـت.
ناگفته نماند که ظاهراً «دهخدا در گردآوری امثال و حکم از منابع اصـیل و دسـت اول
استفاده نکرده اسـت» (سـبزیانپور)۷۵ :۱۵۹۰ ،؛ بـه همـین دلیـل ،جـای بسـیاری از

حکمتهای حائز اهمیت دیوان متنبی در مجموعۀ گرانسنگ دهخدا خالی است که ما
در این جستار به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد.
پرسشهای پژوهش

۱ـ اشارات فلسفی دیوان متنبی بیشتر در باب چه موضوعاتی است؟
۱ـ آیا اشعار مهم حکمیـفلسفی دیوان متنبی در مجموعـۀ امثـال و حکـم دهخـدا
بهخوبی انعکاس یافته است؟
۵ـ شعر فلسفی متنبی چه اهمیتی دارد؟
۰ـ موضوعات فلسفی شعر متنبی با کدام بخـش از فلسـفۀ رـرب قابلیـت انطبـاق
بیشتری دارد؟
متنبلی و فلسفه

است که گویی وی در دیوان خود ،به مناسـبتهای مختلـف فهرسـتی از فیلسـوفان و
حکمای بزرگ یونان را فراهم آورده است؛ کسانی همهون بقـراط ،سـقراط ،ارسـطو،
افالطون و جالینوس .شاید چنین پدیدهای در دیوان دیگر شاعران عرب قبل از متنبـی
اتفاق نیفتاده باشد .وی در یکی از قصاید رائیۀ خود میسراید:
ن
َندرا
عدها
َمن ُمبلنغُ
یس و اإلسک َ
شاه ُ
األعراب أنی بَ َ
َ
دت َرسطال َ
«چه کسی به اعراب خبر میدهد که پس از (اینکه از) آنها (جدا شـدم) ،ارسـطو و
.

اسکندر را دیدم» (منوچهریان.)۷۹۱/۱ :۱۵۷۱ ،

برای ایرانیان بسیار جالب توجه خواهد بود که بدانند متنبی چنین شـعر عجیبـی را

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

نخستین نکتهای که در باب مضامین فلسفی در شعر متنبی جلبتوجه میکند ،ایـن

در مدع وزیر ایرانی ،ابنعمید سروده است که ذکرش به میـان آمـد .متنبـی میگویـد
ابنعمید در علم و حکمت ،همهون ارسطو است و در وسعت ملک و قدرت ،همهون
اسکندر .باز در دو بیت بعد میگوید:
ُمتَ َملِّکــاً ُمتَبَدِّ یــاً ُمتَ َح ِّضـرا
یوس دا نر َس کُتب ن نه
و َسم ن ُ
عت بَطلَم َ
ن
عظمت
«و شنیدم که بطلمیوس در حالیکه خوانندۀ کتابهای خویش است ،صاحب
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شاهان است و (برخوردار از) فصاحت بادیهنشینان و ظرافت شهریان» (همان.)۷۹۱ :
پس ابنعمید ،هم ارسطو و اسکندر است و هم بطلمیوس .شاید بسـیاری تعجـب
کنند که وزیر ایرانی در آن روزگاران ،از چنان حکمت و معرفتـی برخـوردار بـود کـه
ابنخلکان دربارۀ او میگوید« :کان ُمتَ َو ِّسعاً فی علوم الفلسفة؛ او در دانشهای فلسـفی
اطالعات وسیعی داشت» (ابنخلکان)۷۵/۵ :۱۰۵۵ ،؛ و شگفتآورتر اینکـه ثعـالبی در
یتیمة الدهر آورده است :میگویند که «بدئت الکتابة بعبد الحمید و ُختمت بابنالعمیـد؛
نویسندگی با عبدالحمید آراز شد و با ابنعمید پایان پذیرفت» (ثعالبی ،بیتا.)۱۰۵/۵ :
به هر حال ،متنبی در دوران اوج تمدن اسالمی و عصر طالیی مسلمین 7میزیست؛
دورانی که افکار و آثار فلسفی یونان به زبان عربی ترجمه شده بود و برخـی معتقدنـد

متنبی از این افکار فلسفی متأثر شده است ،چنانکه ابوعلی حاتمی 2در الرسالة الحاتمیة

حدود صد بیت از دیوان متنبی را به نحکَم ارسطو ارجاع میدهد (مندور.)۱۵۱ :۱۵۵۵ ،
ناگفته نماند که برخی چون استاد احمد امین تأثر متنبی را از ارسـطو و فلسـفۀ یونـان
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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انکار کردهاند (همان .)۱۵۵ :وی میگوید« :ابوالطیب فیلسوف نبـود و حکمـتش را از
کسی اخذ نکرده بود ،بلکه این حکمتها را زندگی به او امال کرده بود» (همـان) .وی
میافزاید« :هرکس گمان کند که متنبی فلسفهای جهانشمول داشته است که بتوانـد بـه
حل مشکالت هستی بپردازد ،خطا کرده است؛ چراکه این کـار یـک فیلسـوف اسـت»
(همان) .نظر سید قطب این است که «شعر متنبی گاهی از خیال و تصویر تهی اسـت و
تنها جنبۀ فکری (فلسفی) محض دارد» (هـالل العتیبـی .)۰۰۰ :۱۵۵۵ ،دکتـر مصـطفی
شعکه میگوید« :به نظر من نمیتوان صفت فیلسوف به معنای شـامل و عـام آن را بـه
متنبی اطالق کرد؛ چراکه او دارای مکتب مشخصی نبوده است» (همان .)۰۰۱ :سرانجام
کمال حلمیبک که از نخستین پژوهشگران عـرب قـرن اخیـر دربـارۀ متنبـی اسـت،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .7برخی این دوره را «دورۀ رنسانس اسالم» نامیدهاند (متز.)۷ :۱۵۵۵ ،
 .2حاتمی از ادبای معاصر متنبی بود که برخی گفتهاند عداوت شدیدی نیز با متنبی داشت (بدیعی ،بیتا.)۱۱۹ :

میگوید« :اگر فلسفه همهنانکه اهل آن میگویند ،نظری و عملی باشد ،متنبی در قسم
نخست آن پیشرو نیست ،ولی در قسم دوم ،درستترین آراء و ماندگارترین آثـار را از
خود به جا گذاشته است .باریکبینی ،کثرت استنتاجات منطقی و مهـارت در آفـرینش
هنری ،از ویژگیهای متنبی است .اشـعار او ماالمـال از ضـرب امثـال اسـت و قیـاس
نظایر»( 7حلمیبک.)۱۹۱ :۱۰۵۱ ،
گفتنی است که عالوه بر بحث تأثیرپذیری متنبی از معلم اول (ارسطو) تأثیرپـذیری
متنبی از معلم ثانی (فارابی) نیز مطرع است .این معنا با توجه به معاصر بودن این دو و
نیز حضور آنها در دربار سـیفالدوله ،تقویـت و تثبیـت میشـود .عبـدالوهاب عـزام
میگوید« :مطمئناً متنبی از فلسفۀ معلم ثانی ،فارابی ،متأثر بـوده اسـت؛ چراکـه متنبـی
شاعر دربار حلب بود؛ همان شـهری کـه فـارابی بـدانجا سـفر کـرده بـود و بـذرهای
مهمترین وجه این تأثیر و تاثر را باید در اندیشۀ مدنی معلم ثانی جستوجو کـرد.
ویژگیهای سیاسی و اجتماعی قرن چهارم ،بهویژه در نسبت با خالفت عباسی ،از یک
سو و انتشار وسیع معارف عقلی و دینی در آن عصر ،از سوی دیگر ،پرسش از تأسیس
مدینۀ مطلوب سیاسی و چیستی زندگی مدنی را در مدار توجه متفکران و عالمان ایـن
عصر قرار داد .بیجهت نیسـت کـه فـارابی را بـه عنـوان مؤسـس فلسـفۀ اسـالمی و
عرضهکنندۀ تصویری بدیع از انسانشناسی فلسفی و ماهیت حیات جمعی دانستهاند.
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وی در تشریح علل آنهه «جوامع فاسد» مینامند ،به تحلیلی دربـارۀ ماهیـت انسـان و
افعال رذیلۀ ناشی از جهل و رفلت او پرداخته است که در نوع خـود بینظیـر اسـت و
ازاینرو ،تأسیس جامعۀ مبتنی بر فضیلتها و نیکیها را بسیار دشوار میبینـد (همـان:
 .)۵۱۰وی عامل اصلی انحراف جوامع از رایات اصیل و حقیقی را همانا جهل نسـبت
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9نمونهای از این قیاسهای منطقی را شوقی ضیف آورده است (شوقی ضیف ،بیتا.)۵۰۱ :
 .3ر.ک :نصر و لیمن ۵۱۵ :۱۵۹۵ ،به بعد.

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

فلسفهاش را در آنجا پاشیده بود» (مندور ۱۱۵ :۱۵۵۵ ،و .)۱۱۱
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به رایات و عدم درک صحیح از ماهیت حقیقی انسـان و سرنوشـت او میدانـد .دورۀ
پایانی حیات فارابی در شامات و در عصر سیفالدولۀ حمدانی ،مجالی برای فـارابی و
دیگر عالمانی چون متنبی فراهم میساخت که به مقولهای چون انسانشناسی فلسفی و
تأمل دربارۀ ماهیت کردار یا حکمت عملی نقادانه و پرسشگرانه بپردازد.
پس از نقل این اقوال در خصو ،حکمت و فلسفه در شعر متنبـی ،گفتنـی اسـت
برخی از ناقدان ،متنبی را حکیم دانستهاند ،نه شاعر .شگفتتر آنکه ابناثیر ،ادیب شهیر
قرن ششم هجری ،میگوید که از خود متنبی پرسیدند تو شاعرتر هستی یـا ابوتمـام و
بحتری؟ 7او گفت« :من و ابوتمام حکیم هستیم؛ و شاعر ،بحتری است» (ابنأثیر ،بیتا:
 .)۱۵در همینجا باید گفت که ابوتمام ـ سرسلسلۀ شعرای عباسی ـ بـه آرـازگر شـعر
فلسفی معروف است؛ راهی که متنبی آن را ادامه داد و بـه آن رنـا و محتـوا بخشـید و
ابوالعالء میراثدار آن شد.
نمونهای از اشعار حكمی ـ فلسفی متنبلی در امثال و حكم دهخدا
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پیش از بیان نمونۀ فلسفی موردبحث از کتاب امثال و حکم دهخدا ،باید متـذکر شـد کـه
اشعار عربی این کتاب بر دو دستهاند :یکی ابیاتی که در منابع ادب و عرفان پارسـی وارد
شده و دهخدا آنها را در امثال و حکم درج کرده است؛ و دستۀ دوم ،ابیاتی از ادب عربـی
که وی آنها را به ازای امثال و اشعار پارسی ذکر کرده است .در این جستار ،هر جا سـخن
از خالی بودن جای اشعار متنبی در امثال و حکم دهخدا اسـت ،مـراد یکـی از دو دسـته
ابیات مذکور است .اینک برای ورود به مبحث اصلی این مقال ،بیت فلسفی مـوردنظر از
امثال و حکم دهخدا را عرضه میکنیم و پس از ترجمه و شرع و تفسیر این بیت ،ابیـات
متناظر با آن و یا مرتبط با شرع آن را از دیوان متنبی ارائه کرده ،بحث را از خالل آن ابیات

018

پی میگیریم و در ادامه به مباحث مهم فلسفی در شعر متنبی اشاره میکنیم.
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9ابوتمام و بحتری و متنبی (به ترتیب تقدم زمانی) سه شاعر بزرگ عصر عباسی در ادب عربی به شمار میروند.

یکی از ابیات پرمغز مشنبّی که در امثال و حکم دهخدا ثبت شده و به مجموعۀ فرهنگ و ادب
پارسی وارد شده ،بیت زیر است:

الظلم منن نشیم ن النو ن
ذا ع نــفــ ٍة فَلنع نــل ٍة ال یَظل نـــ ُم
فوس فإن تَ نجد
و و ُ
َ
«ظلم و ستم در طبیعت انسانها است؛ پس اگر شـخص عفیفـی را یـافتی ،الجـرم
علتی دارد که ظلم نمیکند!» (دهخدا۱۹۹۰ :۱۵۵۱ ،؛ نیز عکبری.)۰۵۵ :۱۰۱۹ ،
این بیت در بادی امر ،ممکن است بیش از حد پیهیده به نظر برسد؛ زیرا میگویـد:
«اگر عفیفی ظلم نکند ،حتماً علتی دارد» .در اینجا تنکیر علت ،پس از تصریح به عفت،
بسیار ابهامانگیز به نظر میرسد؛ زیرا عفت برای ترک ظلم ،کفایت میکند و دیگر نباید
در جستوجوی علتی بود؛ اما به نظر نگارندگان این جستار ،چنانکـه از لغـت عـرب
برمی آید ،عفت دارای دو معناست :یکی عموم ترک و خودداری؛ و دیگری خصـو،
که در این صورت ،اشکالی که پیش از این ذکر شد ،مرتفع میشود.
گفتنی است عالوه بر نکتۀ لغوی مزبور ،لطیفهای بدیعی هم در این بیت هست کـه
الع ُجز إلـی الصـدر اسـت (الظلـم ـ
گوش جان را مینوازد و آن صناعت دلانگیز رد َ
الیظلم) که تأثیر اعجازآمیزی در اتمام و اکمال معنا و ایصال موسیقی کـالم بـه اعمـاق
وجود مخاطب دارد .عکبری در شرع این بیـت میگویـد «انسـانها مجبـول بـر ظلـم
هستند و این از کالم حکماست که ظلم جزوی از طبیعت آدمی است و تنها یکی از دو
علت می تواند آن را بازدارد :علت دینی یـا علـت سیاسـی همهـون تـرس از انتقـام»
ن
علت دینی ترک ظلم ،خـوف از خداسـت و
(عکبری .)۰۵۵/۱ :۱۰۱۹ ،به دیگر سخن،
علت سیاسی ـ اجتماعی آن ،خوف از خلق.
اینک برای آنکه اهمیت مضامین حکمیـفلسفی دیوان متنبی بیشتر مشخص شـود،
بهررم ضیق مجال در این جستار ،معنای بیت قبل از بیت مذکور را نیـز مـیآوریم کـه
متنبی میگوید« :لئیم ،مطبوع بر آزار و اذیت کریم است و این به جهت عدم مشـاکلت
میان آن دو است» (عکبری.)۰۵۵/۱ :۱۰۱۹ ،

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

ترک از روی تقوا و پرهیزگاری .ظاهراً مراد متنبی در این بیت ،معنای عام عفت اسـت
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بیگمان بیت موردبحث در این جسـتار از ابیـات مهـم دیـوان متنبـی در موضـوع
شناخت انسان است .البته بـه نـوعی میتـوان ایـن بیـت را چهـارراه تالقـی فلسـفه،
روانشناسی ،جامعهشناسی و علوم سیاسی دانست .در خصـو ،ارتبـاط فقـرۀ اخیـر
(علوم سیاسی) با این بیت روانشناسانۀ متنبی ،این توضیح را باید در نظر داشت که «از
میان روابط میانرشتهای آنهه برای علـم سیاسـت اهمیـت عملـی دارد ،رابطـۀ آن بـا
روانشناسی است» (عالم )۵۱ :۱۵۷۰ ،و به قول والتر لیپمن« :بزرگترین خطای تفکـر
سی اسی ما این است که بدون اشاره به انسان ،بخواهیم از علم سیاست سخن بگـوییم»
(همان) .پس با تأملی میتوان دریافت که این بیت متنبی دستمایۀ پژوهشی در علـوم
چهارگانۀ مذکور است .جالب است که تالقی این علوم چهارگانه را در شعر بسیار مهم
و معروف دیگری از دیوان متنبی ـ که آن هم در باب سرشت ظالم آدمی است و ارتباط
وثیقی با بیت موردبحث در این مقال دارد ـ میتوان مشاهده کـرد؛ شـعری کـه جـای
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031
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خالی آن در مجموعۀ امثال و حکم دهخدا شدیداً احساس میشود :
اع
فارسـ َن َجهـر ًة و ارتیـاالً
یَتَ َ
إنمـا أن ُفـ ُس األنیــ نس نسبـ ٌ
من أطاقَ التنماس شَ ٍ
و ارتنصاباً لَم یَلتَمنس ُه سؤاالً
یء رنالباً
َ
َ
«بیگمان جانهای آدمیان ،درندگانیاند که آشکارا و نهان یکدیگر را میدرند .هـر
که بتواند چیزی را با رصب و رلبه بـه چنـگ آورد ،هرگـز آن را درخواسـت ننمایـد»
(عکبری.)۱۵۱/۱ :۱۰۱۹ ،
بیتردید ،منازعه و جنگ قدرت میان حاکمان عباسی در نیمۀ نخست قرن چهـارم
به مرکزیت بغداد و شیوع نوعی یأس نسبت به آینده و ناامیدی نسبت به اصالع امـور
اجتماعی و سیاسی ،در شکلگیری این دیدگاه متنبی مؤثر افتاده است .رونق مکاتب و
نحلههای فلسفی و شبهفلسفی نشأتگرفته از حوزۀ اسکندریه و انطاکیه و بهویژه فنرق
کالمی گوناگون که مروج شکاکیت و نسبیانگاری بودهانـد ،در تکـوین ایـن دیـدگاه
متنبی نقش مهمی داشته است.
از نکات لغوی جالب این قطعه شعر متنبی ،لفظ «ارتیال» است که امـروزه در زبـان

عربی به معنای ترور 7به کار میرود و در بحث روابط اجتماعی ،اینک ـ که هزار سـال
از حیات متنبی میگذرد ـ مسألۀ ترور شخصیت را میتوان در تفسیر و تحلیـل نـوین
این شعر لحاظ کرد.
طرفه آنکه همین تعبیر درندگی آدمیان نسبت به یکدیگر را فیلسـوف رـرب ،تومـاس
هابز نیز آورده است .وی در بیان وضع طبیعی آدمیان (قبل از تشکیل اجتماع) میگوید« :در
این وضع ،خودخواهی سلطۀ مطلق دارد .هر کس سود خود را میجویـد...؛ میـان آدمیـان،
پیوسته رقابت و خصومت هست .هر فرد ،دشمن دیگران است و با دیگران در وضع جنگ
دائم است .در این وضع ،افراد آدمی نسبت به یکدیگر مثل گرگ هستند» (صـناعی:۱۵۷۵ ،
 .)۱۵البته «منظور هابز این نیست که افراد پیوسته به کشمکش با هم مشـغولند ،امـا منظـور
وی این است که پیوسته قصد تعرض به یکدیگر را دارند و پیوسته در ناامنی و خطر حملۀ
گفتنی است که این شعر متنبی ،در اصل ،ناظر به نحوۀ مواجهۀ ملتها بـا یکـدیگر
بوده است؛ زیرا وی این چکامه را در وصف نبرد سیفالدوله با رومیان سروده اسـت؛
اما بدون شک مدلوالت متعددی بر این ابیات ،مترتب است .اگر کسی این ابیات متنبی
ن
دیوجـانس یونانیـان اسـت کـه
را بخواند ،ممکن است گمان کند کـه متنبـی تازیـان،
«نتوا نست یک آدم پیدا کند .او بین هموطنان خود مردمی را کـه آدم باشـند ،نمیدیـد؛
چون به آدمهای حقیقی شباهتی نداشتند» (روسو .)۵۱۵ :۱۵۷۵ ،به دیگر سخن« ،روع
و کماالت انسانی رو به تباهی رفته و طبیعتش به کلـی تغییـر کـرده اسـت» (همـان).
چنانکه آدمیان در این شعر متنبی به درندگانی تشبیه شدهاند ،آنهم تشبیهی از نوع بلیغ
با ادات قصر .جالب آنکه در بیت «إنما أنفس »...بسامد سین بـاال اسـت کـه از منظـر
ن
دریدن) دائم میدهد؛ یعنی در جامعـۀ ظـالم ،افـراد
آواشناسی عربی ،صدای بریدن (و
ـــــــــــــــــــــــــــ
1. Terror.
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دیگری به سر میبرند و هیچکس از خطر دیگران ایمن نیست» (همان).
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بشر دائماً در حال دریدن یکدیگرند .به تعبیر دیگر ،متنبی جهان را جنگلی دانسـته کـه
قوی در آن ،رالب و باقی است ،ولی ضعیف ،مغلـوب و فـانی .ناگفتـه نمانـد کـه در
ادبیات عرفانی نیز «سگ و گرگ ،نمادی از نفس سبعی و بهیمی در نهاد بشر است کـه
سنایی چون رزالی مکرر بدان پرداخته است» (دری.)۵۷۰ :۱۵۹۵ ،
ال
نگاه دیگر به این ابیات ،آن است که متنبی سرشت پاک و پرهیزگارانۀ آدمی را کام ً
ال بدبینانه است؛
مغلوب سرشت فاجرانۀ او میداند و دیدگاه او نسبت به نهاد آدمی کام ً
و در مورد جامعه نیز برقراری دوستی و هماندیشی را میسر تلقی نمیکند .دربارۀ ایـن
فلسفۀ بدبینانه که در تفسیر شعر و شخصیت متنبی مطرع اسـت ،دو نکتـه را میتـوان
یادآور شد :یکی آنکه برخی ناقدان ،رگوریشههای فلسفۀ بدبینانۀ ابوالعالء معـری را
در اشعار متمایل به یأس و بدبینی متنبی جستوجو میکنند؛ دیگر آنکه تلقی و تعبیـر
بعضی چنین است که سوءتفاهمات و تشاؤمات متنبی نسبت به آدمی ،به دیـدگاههای
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031

فیلسوف رربی ،شوپنهاور ،میماند 7و بدین دلیل است که هـر دو ،انسـانها را تحقیـر
ن
الزمان ُأ َهیلَـ ُه؛ بـه دنیـا از دسـت مـردم
کردهاند؛ چنانکه متنبی میسراید« :أ ُذ وم إلی هذا
حقیرش شکوه میبرم» (منوچهریان.)۱۱۵ :۱۵۷۱ ،
چگــونگی ســیرت و سرشــت آدمــی از موضــوعاتی بــوده کــه بــهویژه در قلمــرو
پژوهشهای انسانشناختی ،فلسفی و دینی به تفصیل مورد تحلیل و مناقشه قرار گرفته
است .در مکتب وحی و کتاب خدا ،آدمی از امکان سیر در هر دو مسیر و وادی تقوا و
ٍ
ور َها َوتَق َْو َاها( شـمس .)۹/در
فجور برخوردار استَ  :ونَفْس َو َما َسو َاها * َف َأل َْه َم َها ف ُُج َ
کلمات ائمۀ هدی :که مفسران حقیقی کتاب خدا هستند ،نمونههای متعددی از ایـن
استعداد و امکان ،تصویر شده است .در ادیانی همهون مسیحیت ،آدمی در بدو تولـد،
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به گناه ذاتی آلوده است و ازاینرو ،با «رسل تعمید» باید برای تجربۀ زندگی عادی مهیا
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .9برای مقایسۀ فلسفۀ مشنبّی و شوپنهاور ،ر : .هالل عشیبی129 :2881 ،ن.121

شود .در صورتهای دیگری از مکاتب و نحلههای دینی یا فلسفی ،در باب منشأ شر ـ
اعم از وجودی یا اخالقی ـ نیز دیدگاههای مختلفی ظهور کرده است ،اما نکتۀ مهـم در
تمامی این دیدگاه ها ،تبیین سازگار و منسجم از منشأ شرور و مبدأ افعـال خیـر آدمـی
است که از روامض پرسشهای فلسفی به شمار میرود .بیتردید ،آنهه در کتاب خدا
و تعلیمات امامان و سپس در متن حکمت اسالمی ظهور کرده ،با متن واقع و نفساالمر
تطابق کامل دارد؛ بدین معنا که آدمی نه مطلقاً منشأ خیر است و نـه مطلقـاً مبـدأ شـر.
استعداد فعل خیر و شر در وجود کسی نهاده شده که مجهز به قوۀ اراده و انتخاب آزاد
اها( شمس۷/ـ .)۱۵تمامی سر تکوین و
اب َمن َدس َ
اها * َوق َْد َخ َ
است :ق َْد َأفْل ََح َمن َزک َ
وجود شگفتانگیز آدمی در همین قوۀ اختیار او خالصه میشود.
حقیقــت ایــن اســت کــه در شــأن فیلســوفان و حقوقدانــان و روانشناســان و
ضمن ابیات اواخر قصیدهای چهل و پنج بیتی از او قرار دارد.
فلسفۀ بدبینی

«فلسفۀ بدبینی» از زمره نگرشهای فلسفی در شرق و ررب عالم بـوده اسـت و البتـه
برآمــده از مختصــات سیاســی و اجتمــاعی عصــر و مبتنــی بــر انگارههــا و باورهــای
خداشناسی و وجودشناسی متفکران بوده است؛ بهگونهای که شخص معتقـد بـه دیـن
وحیانی ،عالم را مظهر ُصنع و حکمت الهی میداند و با لحاظ اراده و مشـیت الهـی و
فهم درست مقولۀ شرور و جایگاه آن در نظام هستی و عرصۀ تکوین ،نمیتواند بدبین
و مأیوس شده ،عالم و از جمله نهاد بشر را سراسر تاریک و زشت و درنـده توصـیف

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

جامعهشناسان است که به شرع و تحلیل این قطعه شعر کوتاه متنبـی بپردازنـد کـه در

کند .از منظر علوم عقلی ،اصل «نظام احسن» و نظریۀ «فطرت» ،جایی برای پـذیرش و
توجیه نگاه بدبینانه نسبت به کائنات باقی نمیگـذارد (طباطبـایی ۱۷۵/۱۱ :۱۵۹۹ ،بـه
بعد) .از منظر عرفان اصیل و ناب اسالمی ،عالَم جلوۀ حق و آیینۀ معرفـت رب اسـت:
« ...هر ورقی دفتری است معرفت کردگار» (سعدی .)۰۱۵ :۱۵۹۱ ،از همین جا باید به
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تمایز مهم دیدگاه متنبی با متفکران و فیلسوفان بدبینی چون هـابز ،شـوپنهاور و نیهـه
اشاره کرد .بنا بر دیدگاه شوپنهاورکه نوعی بدبینی متافیزیکی است ،جهـان سرشـار از
شر و رنج است و حتی کوشش آدمی برای کـاهش رنـج و اصـالع و بهبـود زنـدگی
خویش ،بینتیجه و عقیم است (کاپلستون .)۱۵۱/۵ :۱۵۵۵ ،ایـن معنـا در نگـاه دیگـر
فیلسوف آلمانی قرن نوزدهم یعنی نیهه آشکارتر است؛ بهویژه آنکـه اندیشـۀ وی بـه
مقولۀ خواست قدرت در سرشت آدمی تمرکز یافته است .از دیدگاه او ،طبیعت نیز بـه
رلبۀ قدرت و امکان بقای نوع برتر دامن میزند و ازاینرو ،هـیچ جـایی بـرای ظهـور
فضیلت حقیقی و حیات ناب انسانی باقی نمیمانـد (همـان .)۰۵۱ :شـمول و سـیطرۀ
خواست مبتنی بر قدرت چنان است که از دیدگاه نیهه ،سایر جنبـههای انسـانی نظیـر
زیباییدوستی و کسب لذت نیز در مدار همین خواست قرار میگیرند (همان.)۰۵۱ :
به نظر نگارندگان این سطور ،دلیل طبع تجاوزگر و ستمکار آدمی را در بیت زیر از
سال نهم ـ شماره دوم ـ پیاپی  03ـ پاییز و زمستان 6031

متنبی باید جستوجو کرد که جای آن در امثال و حکم دهخدا خالی است:
أری کُلنا یبغنی الحیا َة لننَ ن
حریصاً َعلَیها ُمستَهاماً بنها َصبا
فس نه
َ
َ
«چنین میبینم که ما جملگی آزمند و شیفته و دلباختـه ،زنـدگی را بـرای خـویش
میخواهیم» (منوچهریان.)۱۱۹/۱ :۱۵۷۵ ،
دهخدا میتوانست این بیت متنبی را در مقارنه با رباعی زیر از فـدائی الهیجـی در
امثال و حکم ذکر کند:

7

ـــــــــــــــــــــــــــ
 .7باید توجه کرد که نه تنها برخی امثال معروف مشنبّی در مقابل اشعار پارسی در امثال و حکم دهخدا نیامده ،بلکه
برخی از اشع ار حکمی مهم مشنبّی که در آثار ادب پارسی انعکاس یافشه ،در مجموعۀ دهخدا ضبط نشده است؛

مانند بیت زیبای زیر که در تاریخ بیهقی در فصل «در معنی دنیا» آمده (بیهقی ،)172/2 :7281 ،ولی در امثال و
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حکم دهخدا غایب است:
ن
ال تقلبَت
ب الدنیا طوی ً
و َمن َصح َ

علی عینه حتی یَری صدقَها کذبا

«و هر که با دنیا بسیار هم نشینی کند ،دنیا به چشمش واژگون نماید تا آنجا که راسشش را دروغ پندارد»
(منوچهریان.)711/7 :7298 ،

خلقم اگر آشنای خود میخواهنند

الح سپر بالی خود میخواهنند

خود را ز برای ما نمیخواهد کس

ما را همه از برای خود میخواهند
(دهخدا)111 :7216 ،

و یا اینکه در کنار این بیت از ویس و رامین:
همه کس کام و نام خویش خواهد

و گنر بسینار دارد بیش خواهند
(همان)2882 :

به نظر میرسد که شاید بتوان متنبی را با چنین دیدگاهی ،باز هم با هابز که پیش از
این نامش ذکر شد ،قیاس کرد« .فلسفۀ سیاسی هابز بر تصوری که او از خوا ،نفـس
آدمی دارد ،مبتنی است؛ چون رانندگان نفـس آدمـی ،جـز خودخـواهی و سـودجویی
چیزی نیستند ،پس هر فرد آدمی طبیعتاً دشمن دیگران است و نتیجۀ این وضع ،تنازع و
کشمکش و ناامنی دائم است» (صناعی .)۱۱ :۱۵۷۵ ،ناگفته نماند که «فلسـفۀ سیاسـی
گفتنی است که از رفتار سوء و خلق ستمکار و متجـاوز بشـر ،نمیتـوان سرشـت
یکسره ظلمانی و شیطانی وی را استنتاج کرد؛ زیرا تاریخ بشر هم امور شر و ناپسـند و
هم امور خیر و پسندیده را از افراد و جوامع ثبت و ضبط کرده است .مسألۀ کانونی در
عرصۀ فلسفۀ اخالق ،وجود اختیار و ارادۀ بشری است که کـدام جهـت را برگزینـد و
کدامیک از شیوههای زندگی را انتخاب کند .در این زمینه ،تأمالت گستردۀ فیلسـوفان
رربی نظیر افالطون ،ارسطو ،اسپینوزا و کانت و همهنین تـأمالت حکمـا و متکلمـان
اسالمی ،جملگی بر وجود قدرت انتخاب بشر میان دو قطب خیـر و شـر و راسـتی و
ناراستی تأکیـد داشـتهاند .نتیجـه آنکـه دیـدگاه بدبینانـه در آرـاز و در پایـان ،نـوعی
جبرانگاری و نفی قدرت و اختیار بشر را مفروض میگیرد؛ یعنی نفی یکـی از مبـادی
بدیهی انسانشناسی فلسفی را« :اینکه گویی این کنم یا آن کنم/این دلیل اختیـار اسـت
ای صنم» (مولوی :۱۵۹۱ ،بیت .)۵۵۱۰این معنا آنقدر روشن و بدیهی است کـه اقامـۀ
برهان بر آن رالباً زائد و نوعی تحصیل حاصل تلقی شده است.

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

هابز به هیچوجه جنبۀ اخالقی ندارد» (همان.)۱۱ :
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باری چنانکه گذشت ،ایراد و اشکالی که برخی از ناقدان و بهویژه منتقدان جدیـد
لم منن »...وارد میسازند ،رویکـرد
به ابیاتی از قبیل بیت مورد بحث در این مقال «و الظُ ُ
بدبینانۀ متنبی است .اینک برای شرع و بسط چنین دیدگاهی ،به ابیاتی دیگر از دیـوان
متنبی تمثل میجوییم که جای آنها جداً در امثال و حکم دهخدا خالی است:
ل تَخلُص نَفـس المـ ن
رء سال نـ َم ًة
اس حتـی ال اتِّفـاقَ ل َُهـم
فَقی َ
تَخالَـ َ
ُ
ُ
ف الن ُ
َ
إال علی شَ َج ٍ
لف فیالش َج ن
ب
هجت نـ نه
والخ ُ
ب ُ
و َمـن تَ َفـکـ َر فی الـ ودنیـا و ُم َ
ن
ن
العـج نز و الت َعـ ن
العطَ ن
ب
ب
شر ُ
وقی َ
یـن َ
کر بَ َ
الـمرء فی َ
ک نج َ
َ
سم َ
أقام ُه الفـ ُ
ل تَ َ
« مردم تا بدان حد با هم ناسازگاری کردند که هیچ اتفـاق و اتحـادی میـان ایشـان
نیست ،مگر در (امر) مرگ که البته در آن باره نیز اخـتالف اسـت .برخـی گوینـد روع
آدمی سالم میماند (و با فنای جسم فنا نمیپذیرد) و برخی بر آنند که روع مانند جسم
ن
(احوال) جهان و جان خویش اندیشه کند ،این اندیشه او را
از میان میرود؛ و هر که در
میان ناتوانی و رنجوری نگاه دارد» (منوچهریان۱۵۱ :۱۵۷۵ ،ـ.)۱۵۱
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متنبی ستیز و ناسازگاری مردم جامعه و جهان را با یکدیگر ،متناهی نمـیشـمارد و
اساساً توافق و تفاهم آدمیان را بر سر هر مسأله و موضوعی منتفی میداند.
همانگونه که پیش از این ذکر شد ،گسترۀ منازعـات در سـطح قـدرت سیاسـی و
تشنج و التهاب ناشی از آن در دورۀ نخست زندگانی متنبی ،زمینهای کافی را برای یأس
از اصالع و بهبود حیات اجتماعی فراهم ساخته بود؛ بهگونهای که در اشعار وی ،ستیز
دائم و فراگیر ،با ستیز و منازعۀ مستمر در حیات انضمامی و شرایط عینی عصر شـاعر،
تناظر دارد .از قضا ،همین زمینه برای شکلگیری فلسفۀ شوپنهاور و نیهـه نیـز فـراهم
شده بود تا در تلقی انسانشناختی و اخالقی آنها ،مقوالتی چون شر و رنـج و بـدبینی
موج زند؛ آنگونه که در اندیشههای کسانی چون فروید و مارکس از یک سو و حتـی
نظریۀ تطور انواع داروین از سوی دیگر ،انعکاس یافته است .درست یک قـرن قبـل از
این عصر ،یعنی در قـرن هجـدهم ،آثـار امیـد و خـوشبینی بـه انسـان و آینـدۀ او در
نوشتههای فیلسوفان و ادیبان و هنرمندان موج میزند ،چنانکه کانت در این قرن ،نوید

آیندهای درخشان برای انسان خردمنـد و توانمنـد یعنـی نویـد «عصـر روشـنگری» را
میدهد و جریان رمانتیسیسم ،در سیالن و رلیان هیجانات و خالقیتهـا ،ضـمن نقـد
عقالنیت رایج ،فصلی نو در تحقق استعدادهای زیباشناختی و ذوقی بشر میگشاید 7.به
هر حال ،نمیتوان نسبت میان زمینه و زمانۀ متفکر را با اندیشۀ وی نادیده گرفـت و در
اینجا نیز با رجوع به مختصات انضمامی و عینی عصر متنبی میتوان رگههای تأثیرگذار
آن ویژگیها را در پیکرۀ فکری وی تشخیص داد.
شاید از دیدگاه برخی ،این ابیات رایت تشـاؤم در تعـابیر شـعرا محسـوب شـود؛
چنانکه طه حسین با تمثل به قطعۀ ذکرشده میگوید« :اهتمام مختصری کـه متنبـی در
برخی قصائد خویش به آراء فلسفی کرده است ،بهتـرین بـذرها بـرای اشـعار فلسـفی
ابوالعالء معری شده است» (طه حسین ،بیتا.)۱۱۰ :
آن ،مبنی بر اینکه «حب نفس ،بزدل را به پرهیز (از پیکار) و دلیر را به کارزار واداشت»
(منوچهریان )۱۱۷/۱ :۱۵۷۵ ،میگوید:
متنبی سازگاری خوبی میان (نظریۀ) داروین و نیهه برقرار کرده است .باید گفت که
او داروین را راضی کرده و نیهه را هم رضبناک نساخته است؛ چراکه او میان
برگزیدن حیات و برگزیدن سیادت ،در میانۀ راه ،الفت ایجاد کرده و تناقض میان آن
دو را از بین برده و اختالف را از میان برداشته است؛ زیرا گفته است هر انسانی حیات
خویش را دوست میدارد ،ولی نه هر حیاتی . ...البته محمد عبدالرحمن شعیب با این
نظر محمود عقاد مخالف است (هالل العتیبی۷۱۵/۱ :۱۵۵۵ ،ـ.)۷۱۹

ناگفته نماند که آنهه برخی ناقدان قرون اخیر ،از تشابه برخی آراء و افکار متنبی با

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

قابل ذکر است که محمود عقاد با تمثل به این بیت متنبی «أری کلنا »...و بیت بعد از

فالسفه و دانشمندان رربی همهون نیهه و داروین و شوپنهاور مطـرع کـردهانـد ،بـه
مفهوم همکیشی متنبی با آنان و تطابق در اندیشههای بنیادین ایشان نیست؛ برای نمونه،
ـــــــــــــــــــــــــــ
 .7بنررید به :کورنر :7291 ،دیباچه.
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گفتهاند که شوپنهاور «به خدای آفریننده ایمان نداشـت» (اسـکندریجو،)۹۰ :۱۵۹۷ ،
األمر نل...؛ و کارها به دسـت
حال آنکه متنبی موحد بوده است؛ چنانکه گفته است« :و ُ
خداست( »...منوچهریان.)۵۹۱/۱ :۱۵۷۱ ،
این مقایسه به این دلیل است که بدون برخورداری از دیدگاه خا ،انسانشناختی
و بدون ابتنا به نوعی انگارۀ فلسفی و نظری از ماهیت انسان و نحوۀ زیست او ،امکـان
عرضۀ تصویری شاعرانه از این معنا وجود ندارد؛ چنانکه در بررسی و تحلیل و حتـی
نقد ادبی شاعران بزرگی چون مولوی ،حافظ ،عطار ،جامی و سعدی در این سوی عالم
و نیز شاعرانی چون گوته ،تیاس الیوت و ریلکه در آن سوی عالم ،عناصـر فلسـفی و
ال
رهیافتهای جزئیتر آن یعنی معرفتشناختی ،هستیشناختی و انسانشناختی ،کـام ً
هویدا است .این معنا خود ،از پیوند عمیق میان فلسفه و ادبیات حکایت دارد؛ چنانکه
با وجود تخصصی شدن حوزههای معرفتی در دوران اخیر ،بسیاری از متفکران معاصر،
همهنان به وابستگی هنر و ادبیات و فلسفه تأکیـد دارنـد و کسـانی چـون گـادامر بـه
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«گفتوگوی میان ادبیات و فلسفه» در عصر حاضر نیز تأکید دارنـد (گرونـدن:۱۵۷۷ ،
 .)۱۹۹در اینجا مراد ،نقش زبان و برجسته ساختن ساحت سخن در عرصۀ تفکر است
که البته خود ریشه در ساخت و بافت حیات انسانی دارد.
نکتۀ دیگر اینکه برخی ،در نقد اشعار متنبی ،او را همهون فیلسـوفان رربـی نظیـر
شوپنهاور در دستۀ اختالل شخصیت قرار میدهند و برای مثال متنبی را دچار «اخـتالل
شخصیت خودشیفته» میدانند؛ زیرا یکی از موضـوعات مهـم شـعر متنبـی مفـاخرات
اوست ،همچنانکه ممکن است به اینگونه افراد «اختالل شخصیت پارانوئید» (دارابی،
 )۱۷ :۱۵۹۹را نسبت دهند.
حال که سخن از مباحث روانشناسانه مطرع شد ،بد نیست بگوییم کـه متنبـی بـه
لحاظ سنخهای شخصیتی در نظریۀ یونگ ،نوعی شخصـیت برونگـرای متفکـر دارد.
توضیح اینکه چنین اشخاصی «احساسات و عواطف خود را مهار میزنند ،و در تمـام
جنبههای زندگی خود عینیتگرا هستند» (کریمی)۹۰ :۱۵۷۵ ،؛ و جالب آنکه از لحاظ

مهار عاطفه و بیتوجهی به عشق ،متنبی و شوپنهاور ،تا حدی قابل قیاس هستند.
ممکن است تصور شود دنیایی که متنبی در این شعر با استادی تمام ،با اوج جزالت
لفظ و بالرت کالم ترسیم کرده ،بسیار تاریک و وحشتناک است! انسانها بر سر هـیچ
موضوعی با یکدیگر سازگاری نمیکنند ،حتی بر سر مرگ! امـا در واقـع ،او همهـون
حافظ به جنگ هفتادودو ملت اشاره کرده و به بزرگترین دردرـههای اهـل معرفـت
پرداخته است .او در این ابیات ،مهمترین مسائل فلسفی را مطرع کرده و شـاید بتـوان
گفت این قطعه شعر سه بیتی ،مهمترین اشعار فلسفی دیوان اوست؛ چنانکـه بـه ایـن
مسائل مهم فلسفه در وجودشناسی و انسانشناسی اشاره کرده است:
۱ـ متنبی از مرگ آدمیان و یافتن پاسخی برای چیستی آن ،سخن گفته کـه دردرـۀ
بزرگ فلسفه و فیلسوفان اسـت؛ چنانکـه «شـوپنهاور کـه نیهـه وی را تنهـا و یگانـه
برای مرگ و رنج میدانست؛ یعنی پاسخی برای آنهه به «نیاز مابعدالطبیعی» آدمی دامن
زده است و او را موجودی پرسشگر دربارۀ سرشت جهـان و زنـدگی سـاخته اسـت»
(محبوبی آرانی.)۱۱ :۱۵۷۱ ،
گفتنی است که متنبی اساساً این قصیده را برای سخن دربـارۀ مـرگ سـروده اسـت؛
چراکه این چکامه که از زیبـاترین و مانـدگارترین مراثـی ادب عربـی اسـت ،در سـوگ
خواهر ممدوع محبوب او ،سیفالدولۀ حمدانی ،به رشتۀ نظم کشیده شده است .ناگفتـه
نماند که از جمله ارزشمندترین سخنان حکمیـفلسفی متنبی در چند سوگنامۀ معروف
منعکس شده که در سوگ جدۀ خود و نیز عمه و خواهر سیفالدوله سروده است.
۱ـ متنبی در این ابیات به بحث تجرد نفس و خلود روع آدمی اشاره کـرده اسـت.
ناگفته نماند که مسائلی چون تجرد نفس و تجرد خیال ،از مباحث مهم فلسـفه اسـت.
ال مجـرد اسـت و تجـرد بـا بقـا تـالزم دارد .وی ضـمن
«نفس از دیدگاه افلوطین کام ً
استدالل به نفع بقای نفس ،دالیل تجرد و استقالل آن از بدن را آورده است» (اکبریان و
کرمی .)۱۷ :۱۵۹۹ ،شگفت آنکه این دالیل به یازده مورد بالغ میشود .یکی از این ادله
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چنین است که« :نفس عامل حیات جسم است؛ چرا که عناصر ـ یعنی آتش ،هوا ،آب و
خاک ـ به خودی خود فاقد حیاتند و ترکیب تصادفی آنـان نیـز باعـث ایجـاد حیـات
نمیشود و ممکن نیست از ترکیب چند جسم بیجان زندگی پدید آید .بنابراین علـت
ترکیب باید اصلی منظمکننده باشد و این اصل چیزی ریر از نفس نیست» (همان).
۵ـ سرانجام به آخرین مبحث میرسـیم و آن مسـألۀ شـناخت اسـت کـه در قلمـرو
معرفتشناسی فلسفی بسیار اهمیت دارد؛ چنانکه «عدهای گفتهاند فلسفه ،جهانشناسـی
نیست ،شناختشناسی است؛ و به اصطالع فرنگیاش آنتولوژی نیسـت ،اپیسـتمولوژی
است» (مطهری .)۵۱ :۱۵۱۹ ،اما ظاهراً متنبی در بیت اخیر این قصیده ،شناخت را منتفـی
دانسته است؛ زیرا با تعبیر «العجز» در واقع انسان را در شناخت ،ناتوان برشـمرده اسـت؛
چنانکه شکاکان میگویند و پیشرو آنان پیرهون 7،شناخت را ناممکن دانسته و «ده دلیـل
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بر عدم امکان شناخت ،اقامه کرده است» (همان)۱۹ :؛ درحالیکه قرآن رسـماً بنـیآدم را
ُـل انظُ ـروا مـاذَا فنـی السـم َاو ن
ات َو ْاألَ ْر ن
به شـناخت دعـوت میکنـد و میگویـد :ق ن
ض
َ
ُ َ
(یونس)۱۵۱/؛ «بگو که بنگرند که در آسمانها و زمین چیست؟».
نتیجه

وجود جنبههای گوناگون فلسفی اعـم از شـناخت انسـان و جهـان و نیـز ابعـاد متعـدد
روانشناختی و جامعهشناختی سیاسی از ویژگیهای بارز شعر متنبی است .سح نر بیـان و
بالرت کالم و متانـت الفـاظ ،بـه اشـارات لطیـف حکمی ـفلسفی دیـوان او جلـوهای
حیرتانگیز بخشیده است .متأسفانه برخی از این ابیات حکمیـفلسفی با آنکه در منابع و
متون ادبی و عرفانی فارسی آمده ،در مجموعۀ امثال و حکم دهخدا منعکس نشده است.
شاید مهمترین جلوۀ مضامین فلسفی شعر متنبی را بتوان در دیدگاه انسانشناسـانۀ
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وی و در جایی یافت که سرشت آدمی را به اعتبار خوی متجاوز او سرزنش میکند؛ اما
ـــــــــــــــــــــــــــ

1. Pyrrho.

باید توجه داشت که این دیدگاه نسبت به آنهه در سنت فلسفی ررب ـ و برای نمونـه
در فلسفههای شوپنهاور ،هابز و نیهه ـ انعکـاس یافتـه ،بـهررم اشـتراکات ،امتیـازات
مهمی دارد و مهمترین آنها در اعتقاد متنبی بـه توحیـد و ربوبیـت الهـی اسـت کـه در
فلسفههای بدبینانه ،عموماً نفی شده است .اگر راست باشد که فلسفه در نهایت به زبان
شعر میرسد ،متنبی از شاعرترین فیلسـوفان و فیلسـوفترین شـاعران جهـان اسـت؛
چنانکه در ادب پارسی ،حافظ شایستۀ این مقام است .ازاینرو ،نیاز جامعـۀ فلسـفی و
مجامع علوم انسانی ایران به ترجمۀ کامل و فاضالنهای از دیوان متنبی شدیداً احساس
میشود .امید آنکه روزی این کمبود و خأل عظیم برطرف شود.

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا
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األندلسی ،بغداد.
ابنخلکان ( ،)7128وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمان ،قدم له :محمد عبـدالرحمن
المرعشی ،الطبعة الثانیة ،دار احیاء الشراث العربی ،بیروت.
ابن رشی القیروانی ،ابوعلی ( ،)2882العمدة فی محاسن الشـعر و آدابـه و نقـده،
قدم له و شرحه و فهرسه :صالعالدین الهواری و أ .هـدی عـودة ،منشـورات دار و
مکتبة الهالل ،بیروت.
اسکندریجو ،علیمحمد ( ،)7289نیچۀ زرتشت ،چاپ اول ،انششارات کشاب آمه ،تهران.
افالکی ،شمسالندین ( ،)7281مناقب العـارفین ،چناپ چهنارم ،انششنارات دنینای
کشاب ،تهران.

 .8اکبریان ،رضا؛ و طیبه کرمی (« ،)7288ارتباط نفس اسا ردست ا ا را سا
فلسفۀ افلوطین ا رالصدرا» ،حکمت و فلسفه ،ش ،1دانشراه عالمه طباطبایی.
 .9بدیعی ،یوسف (بیتا) ،الصبح المنبی عن حیثیة المتنبلی ،تحقیق :مصـطفی السـقا و
محمد شتا و عبدة زیادة عبدة ،الطبعة الثالثة ،دار المعارف ،القاهره.
 .78برقوقی ،عبدالرحمن ( ،)7181شر دیوان المتنبلی ،دار الکتاب العربی ،بیروت.
 .77بالشیر ،ریجیس ( ،)2887ابوالطیب المتنبلی ،ترجمه :ابراهیم الکیالنی ،اتحاد الکتاب
العربی ،دمشق.
 .72بیهقی ،ابوالفضل محمد بن حسین ( ،)7281تار خ ایهقی ،به کوشش :خلیل خطیب
رهبر ،چاپ دهم ،انششارات مهشاب ،تهران.
 .72ثعالبی ،ابومنصور (بی تا) ،یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصـر ،قـدم لـه و حققـه:
ر

ابراهیم صقر ،مکتبة مصر.
 .71جرجی زیدان ( ،)7176تاریس آداب اللغة العربیة ،راجعها :یوسـف الشـیخ محمـد
البقاعی ،الطبعة األولی ،دار الفکر ،بیروت.
 .71چیتساز ،مازیار؛ و همکناران (« ،)7292هوستل اال ا ام :تطور آرای هوسستل

ر رور فلسفۀ زاان» ،حکمت و فلسفه ،ش ،2دانشراه عالمه طباطبایی.
 .76حلمیبک ،محمد کمال ( ،)7127ابوالطیـب المتنبلـی حیاتـه و خلقـه و شـعره و
اسلوبه ،راجعه و علق علیه :علی ابوزید ،الطبعة الخامسة ،دار سعدالدین ،دمشق.
 .71خطیب بغدادی ،ابوبکر ( ،)7219تاریس بغداد ،الطبعة األولی ،المکتبة الخانجی ،القاهره.
 .78دارابی ،جعفر ( ،)7288نظت ههای راانشناسی شخصسیت ،چناپ اول ،انششنارات
کشابیران ،تهران.
 .79درّی ،زهرا ( ،)7281شتح شواریها ی از حدیقة الحقیقـه سسنا ی ،چناپ دوم،
انششارات زوار ،تهران.
 .28دهخدا ،علیاکبر ( ،)7216ارثال ا حکم ،چاپ نهم ،انششارات امیرکبیر ،تهران.
 .27رضایی هفشادری ،غالمعباس؛ و محمدحسن حسنزاده نیری ( ،)7282شتح گز دۀ
وان رتنبّی ،انششارات دانشراه تهران ،تهران.

دارالمعارف.
 .21سعدی ( ،)7287تلیا س دی ،بر اساس تصنحی محمندعلی فروغنی ،تصنحی :
بهاءالدین خرمشاهی ،چاپ سوم ،انششارات دوسشان ،تهران.
 .26شوششری ،قاضنی ننورا( ( ،)7211مجـالس المـؤمنین ،چناپ چهنارم ،انششنارات
اسالمیّه ،تهران.
 .21صناعی ،محمود ( ،)7298آزا ی فت ا قسدر الست ،چناپ پننجم ،انششنارات
هرمس ،تهران.
 .28طباطبایی ،سیدمحمدحسین ( ،)7288المیزان ،ترجمه :محمدباقر موسنوی همندانی،
چاپ بیستوهششم ،دفشر انششارات اسالمی ،قم.
 .29طه حسین (بیتا) ،م المتنبلی ،الطبعة الحادیة عشرة ،دار المعارف ،القاهره.
 .28عالم ،عبدالرحمن ( ،)7291انیا های یلم سیاست ،چاپ بیستوهفشم ،نشر نی ،تهران.
 .27عکبری ،ابوالبقاء ( ،)7178دیوان أبی الطیب المتنبلی ،الطبعة األولی ،دار األرقـم بـن
أبیاألرقم ،بیروت.

مالحظاتی در مضامین فلسفی شعر متنبی با ارجاع به امثال و حکم دهخدا

 .22روسو ،ژان ژا ( ،)7292قتار ا اجتمسایی ،ترجمنه :سنعید حبیبنی ،چناپ دوم،
انششارات ابر سفید ،تهران.
 .22سبزیانپور ،وحید (« ،)7281اازشناسی رنااع حکمتهای یتاسی تتساا ارثسال ا
حکم هخدا» ،انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی ،ش ،2دانشراه تربیت مدرس.
 .21شوقی ضیف (بیتا) ،الفن ا رذاهبه فسی الشس ت ال تاسی الطبعنه العاشنره ،مصنر:
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 .22کاپلسشون ،فردریک چارلز ( ،)7212تار خ فلسفه ،ج( 1از فیششه تا نیچنه) ،ترجمنه:
داریوش آشوری ،انششارات علمی و فرهنری و انششارات سروش ،تهران.
 .22کریمننی ،یوسننف ( ،)7292راانشناسسسی شخصسسیت ،چنناپ نننوزدهم ،انششننارات
ویرایش ،تهران.
 .21کنورنر ،اشنشفان ( ،)7291فلسسفۀ تانست ،ترجمنه :عنزتا( فوالدونند ،انششننارات
خوارزمی ،تهران.
 .21گروندن ،ژان ( ،)7291رآردی اه یلم هترنوتیک فلسفی ،ترجمه :حنایی کاشانی،
انششارات مینوی خرد ،تهران.
الحب ،ترجمنه :دنینا منندور ،دار
 .26لومونییه ،ماری و اودالنسون ( ،)2871الفالسفة و
ل
الشنویر ،مصر.
 .21مشز ،آدام ( ،)7211تمدن اسالری ،ترجمه :علیرضا ذکاوتی قراگوزلنو ،چناپ سنوم،
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انششارات امیرکبیر ،تهران.
 .28محبوبی آرانی ،حمیدرضنا (« ،)7292نیچه ا را کت ونوسسو اسه زنسدگی ا
رتگ» ،حکمت و فلسفه ،ش ،2دانشراه عالمه طباطبایی.
 .29مطهری ،مرتضی ( ،)7268رسألۀ شناخت ،چاپ سوم ،انششارات صدرا ،تهران.
 .18ننننننننننننننن (بیتا) ،یدل الهی ،انششارات صدرا ،تهران.
 .17مندور ،محمد ( ،)2881النقد المنهجی عند العرب ،دار نهضة مصر ،القاهره.
 .12منوچهریان ،علیرضا ( ،)7298تتجمه ا تحلیس سوان رتنبّسی ،ج ،7چناپ سنوم،
انششارات زوار ،تهران.
 .12نننننننننننننننننن (« ،)7292رتنبّی ا شسایتان اارسسی»؛ منشنپژوهنی ادبنی،
ش ،11دانشراه عالمه طباطبایی.
 .11ننننننننننننننننننن ( ،)7292تتجمسه ا تحلیس سسوان رتنبّسی ،ج ،2چنناپ دوم،
انششارات زوار ،تهران.
 .11مولوی ،جالل الدین ( ،)7287رثنوی ر نسوی ،ج ،1چناپ پننجم ،تصنحی کنریم
زمانی ،تهران :اطالعات.
 .16نصر ،سیدحسین؛ و الیور لیمن ( ،)7282تسار خ فلسسفۀ اسسالری ،ج ،7انششنارات
حکمت ،تهران.
 .۰۵هالل العشیبی ،ضیفا( ( ،)2881المتنبلی فی الدراسات الدینیة الحدیثة فی مصـر ،دار
رریب ،القاهره.

