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Abstract
Folk beliefs are among the most important elements of imagery in
poetry. Folklore is like a mirror which reflects the spiritual
characteristics of a nation and their background through proverbs,
stories, myths, songs, and customs. Poets sometimes portray these
beliefs so beautifully and delicately in order to elevate their poetry. The
poets of the Abbasid era such as Mutanabbi, Sharif Razi, and Mahyar
Deilami have been able to enrich and beautify their poetry through the
common knowledge of that time and combining them with folk beliefs.
The mastery of the poets of the Abbasid third era over their culture,
their frequent use of proverbs and slang terms, and their use of ancient
mythological culture, beliefs, and customs have let folklore culture into
their works. The frequent use of beliefs in their poetry shows their
realistic view towards life and their close relationship with their
audience regarding social issues. Employing a descriptive-analytical
method, an attempt has been made here to study folklore beliefs in the
poetry of Mutanabbi. It will be easier to understand the poetry of
Mutanabbi if we learn about the folk beliefs and the culture of his time.
The results of this study show that Mutanabbi has been successful to
enrich his poems by employing many of these folk beliefs. It also argues
that his use of these beliefs not only did not diminish the value of his
poetry, but also added to its rhetorical beauty. Moreover, the reflection
of these beliefs in his poems reveals his collectivism.
Keywords: Abbasid era, Mutanabbi, Folklore, Folk beliefs,
Superstitions.
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چکیده
باورها يکی از مهمترين عناصر تصويرسازی و مضمونآفرينیهای شاعرانه است .ادبیات عامه چون آيینهای
است که از رهگذر ضرب المثلها ،قصهها ،اساطیر ،ترانهها و آداب و رسوم آن میتوان ويژگیهای روحی
يک ملت و پیشینة آنها را شناخت .گاه شاعران ،اين باورها را چنان زيبا و ظريف به تصوير میکشند تا
بتوانند به ياری آنها در هويتبخشی به شعرشان بهره جويند .در اين میان شاعران عصر عباسی همچون
متنبی ،شريف رضی و مهیار ديلمی توانستهاند در پرتو دانشهای رايج زمانه و آمیختگی آنها با باورهای
عامیانه شعر خويش را بارور و زيبا نمايند .احاطة شاعران عصر سوم عباسی به فرهنگ خود و کثرت اشارات
آنان به امثال و لغات و اصطالح عامیانه و بهرهگیری از فرهنگ اساطیری کهن ،باورها و اعتقادات ،آداب و
رسوم و ...زمینه را برای ورود فرهنگ عامه در آثارشان مساعد ساخته است .وجود نمونههای بیشمار باورها
در شعر شاعران عصر عباسی ،نشانگر ديد واقعگرايانة آنان به زندگی و بیانگر ارتباط تنگاتنگ شاعران با
مخاطبینشان در حوزة مسائل اجتماعی است .اين مقاله با تکیه بر شیوة وصفی-تحلیلی در صدد آن است
که باورهای عامیانهای چون اعتقاد به چشم زخم ،اشک خونین ،اعتقاد مفرط به بخت و سرنوشت و پرداخت
فديه و خونبها را دراشعار متنبی بررسی نمايد .با درک صحیح باورها ،فهم اشعار متنبی بسیار راحت
میشود و به گوشهای از باورها و اعتقادات مردمی عصر وی نزديک میشويم .نتايج اين پژوهش نشان
میدهد که متنبی با بهکارگیری بسیاری از اين باورهای عامیانه ،در غنابخشی به شعر خود موفق بوده
است .همچنین ،نشان میدهد که بهرهگیری وی ازاين باورها نه تنها از شکوه شخصیت وی نکاسته بلکه
زيبايی بالغی اشعار او را دوچندان نموده است .افزون بر اين ،بازتاب اين باورها در گسترة شعر او بعد
جمعگرايی و تودهانديشی او را نیز نمايان میسازد.
واژههای کلیدی :عصر عباسی ،متنبی ،فرهنگ عامه ،باورهای عامیانه ،خرافات.
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 .1مقدمه
باورهای عامیانه بخشی از فرهنگ و زبان و ادبیات ملتهاست ،اگرچه با خرافات همراه
نباشد .ادبا همیشه از عناصر فرهنگ عامه برای انتقال انديشههای خود بهره میجويند.
اديبان عصر عباسی نیز چنین کردهاند تا عالوه بر اين که به آثار خود رنگ دينی و قومی
ببخشند ،فرهنگ و سنتهای جامعة خود را از گزند فراموشی حفظ و به آيندگان منتقل
نمايند .در اين میان ،اشعار متنبی به عنوان يکی از آثار برجستة اين عصر ،سرشار از آداب
و رسوم و باورهای عامة خاص آن دوره است.
فرهنگ و ادبیات هر ملتی ،نمودار شیوة تفکر و چگونگی نگرش آنان به جهان هستی
و نحوة زندگی اجتماعی آن ملت است .از اين میان ،فرهنگ و ادبیات عامیانه سهم ويژهای
به خود اختصاص میدهد ،زيرا اين بخش به زندگی تودة مردم نزديک است و بهتر میتواند
ويژگیهای فرهنگی يک ملت را انعکاس دهد (بیهقی.)39 :1367 ،
همچنان که در شعر فارسی ،نام شاعران پیشهور و منتسب به عامه در کنار شاعران
معروف به فضل و ادب ،برای خود جايی دارد ،در ادب عرب نیز چنین است و الهامات عامه
و مصطالحات کار و پیشة کسبه و باورهای عامه و ...در اشعار بعضی از شاعران منعکس
گرديده که در اين گفتار به گوشههايی از آن اشاره خواهیم کرد (ذکاوتی.)25 :1366 ،
از جمله عناصر مهم پژوهشی در زمینه فرهنگ عامه ،توجه به باورها و اعتقادات رايج
در بین مردم است و شعر شاعران برخاسته از تودههای مردمی میتواند جلوهگاه خوبی
برای اين امر باشد (سلحشور .)124 :1384 ،به قول مرحوم هدايت« :مردمان کهنه ،ملتهای
قديمی بیش از ملتهای جوان و تازه به دوران رسیده اعتقادات و خرافات عوامانه دارند»
(هدايت.)53 :1356 ،

فرهنگ عصر عباسی به واسطة گستردگی دايرة حکومت و آشنايی با ملتهای گوناگون
و همچنین وجود اقشار فقیر جامعه که باعث شد به ادبیات عرب صبغهای مردمی ببخشند،
پژوهشی درخور را می طلبد.
در اين میان ادبیات عصر عباسی بخاطر ويژگی خاصی که دارد در اين زمینه جايگاه
مخصوصی دارد و اين از آنجا نشأت میگیرد که ادبیات اين عصر عموما و شعر خصوصا
با زبان و فرهنگ عامه پیوندی نزديک میيابد .عصر عباسی جماعتی از شاعران مُکدی
(دريوزه) ،فقیر و هنجارگريز را شاهد بود که تصويری از دگرگونی ارزشها و درد و رنج
خويش و اقشار فقیر جامعه به دست داده و بدين وسیله درآمد و شهرتی کسب کردند و
به ادبیات عرب نیز صبغهای مردمی بخشیدند .در نتیجة اين امر ،اديبان عصر عباسی از
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ذوق ادبی جديدی برخوردار شدند و اين ذوق ،به دگرگونی در بسیاری از انگارهها و مفاهیم
ادبی و در نتیجه تولیدات هنری انجامید.
از نمونههای اين دگرگونی در انگارهها و مفاهیم ادبی ،آن است که شعر عرب از دورة
عباسی به بعد ،تا حد زيادی به تودههای مردم گرايش میيابد و صبغهی اشرافی آن به
نحو قابل توجهی رنگ میبازد .ادبیات مربوط به متکديان ،حقهبازان ،طفیلیها ،عیاران،
بینوايان و ...از سرچشمههای ادبیات تودهها در اين عصر است .در عصر عباسی نوعی شعر
رواج يافت که مخاطب آن ،بخش عظیمی از تودههای مردم بود .اين پديده ابتدا در شعر
بشار نمود يافت و پس از آن در اشعار ابوالعتاهیه ،ابونواس و متنبی و آنگاه در شعر
بسیاری از شاعران طراز دوم و بهويژه در نزد شاعران عامهسرا چون ابوالشمقمق ،ابن حجاج
و ابن سکّره پديدار شد (اسماعیل.)332-331 :2009 ،
عامهگرايی و توده گرايی و غلبه روح جمعی در عصر عباسی سوم ( 334تا 447ه) داليلی
دارد .يکی از مهمترين اين داليل اين است که «عموم شاعران ،از اقشار ضعیف و طبقهی
کارگران بودند و کمتر شاعری از طبقهی اشراف و اعیان ظهور کرد .حتی شاعرانی هم که
بر سفرهی خلفا مینشستند و در کاخهای ايشان زندگی میکردند ارتباط خود را باتودهی
مردم و روحیات ايشان حفظ کردند» (ضیف.)500/4 ،2010 ،
در نتیجة اين امر و در پی نومیدی و احساس ناکامی ،نوعی شعر پديد آمد که در
ظاهر ،نوعی سادگی و عامیانه است و ابزار سرگرمی و وقتگذرانی به شمار میآيد ،اما در
واقع و در معنای دور خود ،داللت محکمی دارد بر نپذيرفتن اين دوره و ر ّد تمامی
ارزشهای تحريفشدة آن (اسماعیل.)285 :2009 ،
از اين رو اعتقاد به مردمی شدن شعر و تمايل به ارضای عموم مردم يکی از ويژگیهای
شاعران مزبور است .در اين میان آثار متنبی نیز دارای فرهنگ و باورهای عامیانه است که
پرداختن به آنها ارزشمند و در عین حال دشوار است .او با بهرهگیری از باورهای عادی و
عامی مردم به اشعار خود رنگ دينی و ملی داده و فرهنگ مردمی را ترويج کرده است.
در اين مقاله سعی شده است به برخی از باورهای عامیانه که ريشة خرافی دارند و متنبی
به نوعی در اشعارش آنها را آورده است ،اشاره شود.
 .2سوالهای پژوهش
 .1برجستهترين باورهای عامیانه در شعر متنبی کدامند؟
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 .2شناخت باورهای عامیانه و فرهنگ عامه چه تاثیری در فهم بهتر و بیشتر اشعار متنبی
دارد؟
 .3روش و پیشینه پژوهش
دربارة فرهنگ و باورهای عامیانه در عصر عباسی و در اشعار متنبی تحقیق جامعی صورت

نگرفته است .دکتر کارين صادر در جملة املعرفة (سال  ،2007شمارة  )524مقالة «ادب التحامق
فی العصر العباسی» را نوشته است .اين مقالة گزارشگون ،به معرفی سه شاعر مردمی (صریع

الدالء ،ابوالعجل و ابوالعرب) و ذکر برخی اخبار و اشعار آنان میپردازد ،اما به تفصیل ،داليل
گرايش به اين نوع ادبیات و موضوعات اين گونه اشعار را بیان نمیکند .پژوهش مزبور
همچنین فاقد روش تحقیق ،پیشینة پژوهش و نتیجهگیری است و مؤلفه های يک مقالة

علمی را ندارد .طاهر حجار خرفان ،پاياننامهای با عنوان «االجتاه الشعبی فی شعر العصر
العباسی االول» در سال  1981نوشته است که در آن تنها در چند صفحه به ذکر برخی
داليل گرايش مردمی در عصر عباسی اول و بیشتر به فرهنگ و اوضاع اقتصادی و اجتماعی
اين عصر پرداخته است ،به گونهای که نمیتوان عنوان پاياننامه را به اين نوشته داد.
پاياننامه کارشناسی ارشد «بررسی تطبیقی عناصر فرهنگ عامه در آثار سعدی و ديوان
متنبی» از صغرا ايمانپور ،به راهنمايی دکتر محمدرضا صرفی ،دانشگاه شهید باهنر کرمان،
در سال 1393نوشته شده که در آن به بررسی تطبیقی عناصر فرهنگ عامه در آثار اين
دوشاعر پرداخته شده است و بر اساس يافتههای اين پژوهش ،سعدی به مراتب در
بهرهگیری از فرهنگ عامه غنیتر و قویتر از متنبی است .اما در اين پژوهش به صورت
خالصه و گذرا به فرهنگ عامه در اشعار متنبی پرداخته شده و بیشترين پژوهش انجامشده
مربوط به سعدی است .پايان نامهای ديگر تحت عنوان «بررسی باورهای عامیانه در شعر
جاهلی عرب» از حوريه دقتی نوشته شده که به بررسی باورهای اجتماعی ،دينی ،طبی و
اساطیر پرداخته است و نتايج حاصل از اين پژوهش وجود باورهايی در جاهلیت را نشان
میدهد که جنبة خرافی دارند .کتاب های تاريخی نیز به صورت غیرمستقیم و پراکنده به
اين موضوع اشاراتی نمودهاند .از جملة اين کتاب ها می توان به فی االدب العباسی ،نوشتة
عزالدين اسماعیل و الشعر فی العصر العباسی ،نوشتة عطوی اشاره نمود .اگر چه دربارة
متنبی و اشعار او پژوهشهای بسیاری انجام گرفته ،اما هیچ يک از منظر مقالة حاضر به
آن نپرداخته است .ازاين رو نگارنده کوشیده است تا اکثر زوايای اين پديده را که در عصر
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عباسی گسترش چشمگیری يافته است ،مورد بررسی قرار دهد و سعی شده است به برخی
از باورهای عامیانهای که ريشة خرافی دارند و متنبی آنها را در اشعارش آورده است اشاره
شود.
 .4متنبی و باورهای عامیانه
«آنگاه که متنبی آمد (صیت او) عالم را فرا گرفت و مردمان را به خود مشغول ساخت»
(عطوی .)193 :1993 ،شايد بتوان گفت اين عبارت بهترين تعريف برای شناخت متنبی و
ياد کردن جاودانگی او باشد .ابوالطیب احمد بن الحسین الجعفی الکندی الکوفی ،معروف
به «المتنبی» به سال 303ه در خانوادهای فرودست در محلة کنده کوفه از پدری که در
میان مردم به «عیدان السقا» معروف بود ،ديده به جهان گشود (فاخوری .)434 :1986 ،او
يکی از برجستهترين شاعران ادب عربی است که در موضوعات گوناگون شعر از قبیل مدح،
حماسه ،حکمت ،مرثیه و هجو اشعار فراوانی سروده است و در بیشتر اين مضامین شعری
شهرت يافته است.
بخش مهمی از ادبیات عامه را باورها تشکیل می دهد .بررسی اين امور در شمار
پژوهشهای مردمشناختی قرار میگیرد (روح االمینی .)10 :1376 ،حوزة باورها بسیار
گسترده است و مواردی چون ازدواج ،خواستگاری ،چشم زخم ،طب عامیانه ،پیش بینی و
تفأل را شامل می شود .آيینهای عامیانه با باورها ارتباط نزديک و تنگاتنگی دارند و
بسیاری از آنها نمود محسوس باورهای عامیانهاند (شمیسا.)89 :1377 ،
يکی از شگردهای شاعران عباسی ،از جمله متنبی ،اين بود که تالش میکردند
مضمون های به کار رفته در ديوان شاعران قبل را با طرحی نو و در قالب کلمات جديد
دنبال کنند (مصطفی سعد الهادين .)231 :2013 ،متنبی با به کارگیری بسیاری از باورهای
عامیانه همچون خرافات ،به عنوان بخشی از فرهنگ عربی ،سهمی کارا و پربار در اين
قلمرو داشته است ..مطالعة اين باورها و اعتقادات در ديوان متنبی و نیز اعتقاد و باورهايی
که از نظر برخی خرافی قلمداد شدهاند ،بیانگر اين واقعیت است که اين باورها زمانی
زندگی انسانها را تحت تأثیر قرار میدادهاند.
نمود باورهای عامیانه در ديوان متنبی عبارتند از:
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 .1-4اشک خونین
يکی از باورهای پیشینیان که بسیار در ادبیات ملتها اعم از نثر و نظم ديده میشود،
برخاستن اشک از جگر (دل) است که به صورتهای خون گريستن ،اشک خونین و ...به
کار رفته است .درمورد خونین بودن اشک ،قدما تصور میکردند که «جگر محل جذب آب
است و معتقد بودند که اشک از منبع آب جگر فرو میريزد و چون آب در جگر به سبب
اشک تمام میشود ،چشم آدمی از خون برای اشک مدد میگیرد و اشک سرخ و خونین
برهمین مبناست» (صادق الجمال« .)107 :1966 ،دل معدن حرارت است و جگر نیز گرم
است و معدن تولد خون است و اندر جانب راست است» (حسینی جرجانی.)178/1 :1350 ،
درک اين نکته که شوری اشک ،مويرگهای چشم را حساس میسازد و آنها را قرمز
میکند ،برای پیشینیان شناختهشده نبود .به همین جهت ،اشک را خون دل دانستهاند و
در حالت اغراقآمیز از گريه بهعنوان خونگريستن ياد کردهاند (رشدی صالح.)98 :2002 ،
خونین بودن اشک ترکیبی است که در اشعار عربی فراوان به آن برمیخوريم .در آثار
متنبی نیز اين باور خرافی بارها با ترکیباتی مثل تُدمی الدموعُ و قد قطَرت ُُحرا مضمون ساز

شده است .در اين ابیات ،متنبی نیز اشاره به همین باورعامیانه دارد .متنبی با بیانی ظريف،
خون و اشک آمیخته با سرمة روان و مشک گیسو را به تصوير کشیده است که قطره قطره
به زمین میچکد و خاک را تر میکند و عشق پیرانه او را از بیم رسوايی نشان میدهد.
عالوه بر اشاره به باور عامیانة خون گريستن ،مشخص میگردد که اوالً مصرف سرمه برای
چشم و مشک برای گیسوان دستهکم در زمان شاعر ،مختص زنان نبوده است.
ِ
ُ ِ
ود ُهم الدُّموعُ و تَن َق ِ
ور
ضی
تُدمی ُخ ُد َ ُ ُ
ساعات لَیل ِه ِم َو ُه َّن ُد ُه ُ

(متنبی)589 :1986 ،
(آنها در غم او خون گريه میکنند و شبها از غم خواب ندارند چنان که هر شبی آنقدر بر آنان دراز
میگردد که پنداری روزگاری است).

ود الغَانِ ِ
یات َو فَوقَ َها
تَ َر َ
کت ُخ ُد َ
ودا ِمن املِ ِ
سک َوح َدهُ
تَبُ ُّل الث ََّری ُس ً َ

سن فِی األ ُ ِ
َعی الن ِ
ُّجل
ُد ُمو ٌ
ذیب احلُ َ
ع تُ ُ
وقَد قَطَرت ُُحراٌ َعلَی ِ
الش َع ِر اجلَثل
َ
َ

(همان)914 :
(از ديدار چهرة زيبای دلبرکان و گیسوان دلفريب باالی آن چهرهها اشکهای چشمی را جدا گردانیدی
که اينک زيبايی سرمه را گرداگرد چشمانی پراکنده و زشت گردانیده و اشکهای خونین من که بر گیسوان
انبوه و مشک آگینم میچکد و در هم می آمیزند ،به آبی سیاه رنگ خاک را تر میکند که نشانی از سرخی
خون چشم ندارد).
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 .2-4اعتقاد به چشم زخم
اعتقاد به چشم زخم در میان ملتها ريشهای عمیق دارد .زيادهگويیها در مورد دعا برای
رفع چشم زخم بسیار است .در بین تودة مردم برخی از اين مباحث با خرافات عجین شده
و باعث انکار اصل چشم زخم از طرف بعضی افراد شده است .قبول تأثیر چشم زخم به
طور اجمال به اين معنى نیست که به کارهاى خرافى و اعمال عوامانه در اينگونه موارد
پناه برده شود؛ که هم بر خالف دستورات شرع است و هم سبب شک و ترديد افراد ناآگاه
در اصل موضوع است ،همانگونه که آلوده شدن بسیارى از حقايق با خرافات اين تأثیر
نامطلوب را در اذهان گذارده است (ابراهیم.)182 :1974 ،
چشم زخم از سنتهای جاهلی در فرهنگ اسالمی نیز رواج داشته است .اين پديده
که به «عین الکمال» معروف بوده است نزد اعراب جاهلی نمود داشته و بدان سخت پايبند
بودهاند (مرزوقی.)125 :1976 ،
اعتقاد عامّه بر اين است که کودکان و حیوانات بیشتر در معرض نظر زدن قرار
میگیرند .هم در يونان و روم باستان و هم در سنتهای يهودی ،اسالمی ،بودايی و هند ودر
فرهنگهای عامه جوامع ابتدايی ،اعتقاد به آن تا عصر جديد هم کشیده شده است (وارينگ،
 .)157 :1371در اغلب سنتها تصور میشود که افراد غريبه ،معلول و پیرزنان بیشتر از
ديگران ،شور چشماند و چشم زخم میرسانند (خرمشاهی .)775-773 :1376 ،برای محافظت
در برابر چشم زخم میتوان از اشیايی چون خرمهره و ضماد و نظر قربانی و ...استفاده کرد (ياحقی:1386 ،
.)303

متنبی نیز در اشعار خود ،ابیاتی را با تاکید بر همین مضمون به صورت لَم يعَوِّذ،
فاستعذ من شراعینهم آورده است ،که برخی عیوب ظاهری و جزئی را همانند سیاهی دور
چشم ،عاملی می داند که حسودان خبیث آسیبی از چشم زخم خود بر فرزانگان و بزرگ
زادگانی چون او وارد نسازند .به گمان شاعر هرکس مجد وشرف خود را با عیب و نقصی
نیامیزد و بدين طريق آن را از زخم چشم مصون نسازد از باليا و بدبختی در امان نمیماند
الردی ٍ
عاد َعلَی ُک ِل ِ
إذا ََل َیع ِوذ ََم َد ُه بِ ُع ِ
یوب
ماج ٍد
کا َن َّ
(متنبی)163 :1986 ،

شخص األانم الی کمالک فاستعذ

من شر اعینهم بعیب واحد
(همان)252 :
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(انسان بزرگوار ،اگر شرافت و امتیازات خود را از چشم زخم نگاه ندارد و برای دفع شور چشمی زشتیهايی
برای خود باقی نگذارد ،از بازیها و پیشامدهای روزگار در امان نمیماند و همواره در معرض مرگ و نیستی
هست).

 .3-4اعتقاد به بخت و سرنوشت
قدما بیش از آن که به اراده و اختیار بشر در تعیین سرنوشت خويش اعتقاد داشته باشند،
به جبر و بخت و اقبال معتقد بودهاند .در میان اعراب به دست آوردن خوب (بهره) ،تنها در
گرو توسل به ايزدان بود؛ يعنی انسان خود هیچگونه اختیار يا توانی در تغییر سرنوشت
نداشت .رفتهرفته مفاهیم بخت ،سیاه بختی ،شوربختی و سبز بختی در ادبیات عرب نیز
راه يافت و در میان شعرا و ادبا به کار میرفت و غالبا از بخت بد و بخت نیک سخن
میگفتند (طاهری سروتمین.)29 :1390 ،
سرنوشت هر کس بدون اطالع و حضور او از طرف خداوند تعیین شده است .هر کس
با سرنوشت معیّنى از مادر متولد میشود که قابل دگرگونى نیست .هر انسانى نصیب و
قسمتى دارد که ناچار بايد به آن برسد ،چه بخواهد و چه نخواهد و کوششها براى تغییر
سرنوشت بیهوده است (موسی .)128 :1984 ،استاد مطهرى مىگويد« :اگر مقصود از
سرنوشت و قضا و قدر الهی ،انکار اسباب و مسببات و از آن جمله قوه و نیرو و اراده و
اختیار بشر است ،چنین قضا و قدر و سرنوشتى وجود ندارد و نمىتواند وجود داشته باشد»
(مطهری.)384 :1376 ،
متنبی با آوردن واژهی الجدّ و الیُمن در اين ابیات به اين باور اشاره نموده است و يادآور
میشود که تفاوت در بخت مردمان است تا آنجايی که شاعر به بیان مبالغهآمیزی ادعا
میکند بخت و اقبال میتواند يک چشم را بر ديگری برتری بخشد بدون آنکه امتیاز
متعارفی در میان بوده باشد و تنها به اين خاطر که تنها يکی از آنها به بیماريی دچار
شده است و ديگری هنوز سالم است يا اينکه يک روز را مثال روز عید يا جشن و پايکوبی،
بر روز ديگر برتری دهد حال آنکه آفتاب هر دو روز به يک اندازه روشنايی و گرما داده
است يا دست راست را بر دست چپ برتری بخشد زيرا بیشتر مردمان راست دستند .پس
برتری يافتن يکی از هر دو امر ،عرف ًا مشابه و مساوی از نظر مزايا مانند دو چشم و دو روز،
در اين بیت تناسب لفظی بین دو واژه جَد به معنای بخت و اقبال و جِد به معنای سعی
وتالش دستمايهی برقراری رابطه متقابل میان آنها شده و متنبی مدعی است که هرچند
من بیشترين تالشم را برای رسیدن به بزرگی و شکوه مبذول میدارم ولی بیشترين نقش
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و تاثیر در ترقی من با شانس و بخت است زيرا می بینم که در اطرافم افرادی که لیاقتشان
کمتر از من است ،به مناصبی باالتر از من رسیدهاند.
و حتی یصری الیوم لِ ِ
لیوم َسیدا
ی اُختَها
الع ُ
َ ُ
فضل َ
َ َ
ُه َو اجلَ ُّد َحتی تَ َ

(متنبی)24 :1986 ،
(بر اثر بخت و اقبال يکی بر ديگری ترجیح و تفضیل میيابد که يکی روز عید و سرور میشود  .سرور
ساالر ايام میگردد).

يعنی با آنکه دو چشم ا نسان ،با هم مساوی است ،چشم راست بختش بهتر است و بر
چشم چپ برتری داده میشود .همچنین دو روزی که با هم يکسانند بر اثر بخت و اقبال
يکی بر ديگری برتری داده می شود.
وذَاجلِ ُّد ِ
نلت اَم ََل اَنل َج ُّد
کثرهُ ََم ُد
فیه ُ
َ
اَقَ ُّل فَعالی بَلهَ اَ َ
(متنبی)386 :1986 ،
(پس همهی اعمال من چه اندک و چه بسیار ،برای دستیابی به بزرگی است و اين تالش و کوشش ،بخت
و اقبالی برای من قلمداد می گردد خواه به خواسته خود برسند خواه نرسند).

در جايی ديگر منظور متنبی از مطرح کردن اعتقادش به شانس اين است که به لحن
مطايبه و طعنه اعتراض کند چرا درباريان و صاحب منصبان دستگاه خالفت ،همگی سفله
و درون مايهاند .به ديگر سخن ،مرادش اين بوده است که زمانی که شاعر برای پیشرفت
تالش میکرد به شانس اعتقاد نداشت ،ولی چشمش که به اين درباريان افتاد اعتراف نمود
که شانس بیشترين سهم را در موفقیت دارد نه تالش (کوشش چه سود چون نکند بخت ياوری).
ِبلسعی َج ُّد ُه
ور َّ
ور ِِبجلَ ِد َسعیُهُ
َو ای اَیُّ َها املَ ُ
فَیا اَیَها املَ ُ
نص ُ
نص ُ
(متنبی)400 :1986 ،
(اگر ممدوح در امری بکوشد بخت نیکش او را ياری می رساند و اگر نیک بختی او را در راه هدف ياری
کند بدان خشنود نمی گردد بلکه به سوی آن روانه می گردد).

در بیتی ديگر شاعر دلیل پیروزی و موفقیت عضد الدوله در نبرد با لشکر وهشوذان بن
محمد الکردی را بخت بلندش میداند که به آن معتقد است ،با آنکه در نبرد و کارزار
حضور نداشت .همانطور که در بیت زير آمده است:
و لَیت یومی فَ ِ
و ََل تَ ُکن دانیا و ال َش ِ
اهد
ناء َعس َک ِرِه
َ َ َ
َ
َ
ِ
جیش اَ ِ
الصاعد
غائب َخلی َفته
َوََل ِیغب
بیه َو َجدُّهُ
َ
ٌ
(متنبی)406 :1986 ،
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(در آن روزی که لشکرش شکست خورد ،با آن که تو در آنجا حاضر نبودی و حتی نزديک به آن نبودی
پیروزی برايت مقدر گشت ،زيرا بخت نیک تو از حضور در نبرد نیابت کرد و پیروزی تو بدين دو چیز،
لشکر پدرت و بخت بلند حاصل شد).

 .4-4پیشانی داشتن
ت الجَبین ،به اين اعتقاد اشاره کرده و عالوه
متنبی نیز در ابیات زير با آوردن ترکیب صَل َ
بر اعتقاد به باوری نجومی که قرآن و نزديکی کواکب سعد را در آسمان نشانه نیکبختی
و خوشيمنی آن ساعت و تقويم میدانستند و آن ساعات را برای جنگیدن مناسب و
پیروزی در آن جنگ را قابل دسترسی و حصول میپنداشتند (نزديکی شمشیر هندی و پیروزی
در جنگ کنايه از نتیجهبخش بودن جنگ در ساعات سعد بود) به همان ترتیب نسب خود را نیز
باعث سرافرازی و خوشبختی خود میداند و معتقد است وصلت پدران وی از دو قبیله
بزرگ و شريف عامر و صلت ،تاثیر بهسزايی در کامیابی امروزين وی داشته است .در بیت
دوم ،پیشانی بلند و طالع میمون دو عاملی است که مقوم همان خوشبختی و کنايه از آن
معرفی شده است ،زيرا در واقع عرق نجیب اجدادش به صورت پیشانی زيبا و چشمنوازش
خود را نشان داده و عالوه بر خوشبختی برای وی شهرت نیز به ارمغان آورده است ،زيرا
مردم گرد او اجتماع میکنند و با لذت سرودههايش را به گوش جان میپذيرند .بنابراين
بايد گفت اشاره به پیشانی بلند که از نشانههای نیک بختی است ،در اين دو بیت به طور
گذرا مورد تايید قرار گرفته و آنچه محوريت باورهای عامه را در اينجا تشکیل داده عمدت ًا
اعتقاد به سعد و نحس ايام و تاثیر نجوم وکواکب بر سرنوشت امور مهمی همچون جنگ
بوده است ،گويی متنبی مدعی است که شهرت و مجد در وجود او سرشته و نهادينه شده
و از اجداد و نیاکانش به وی رسیده و دمی از او جدا نگرديده است.
فیه و ِ
لت ِ
َّصر
عام ٌر
قِرا ٌن تَالقی َّ
الص ُ
کما یَتالقی اهلُن ُد ُّ
َ
وانی و الن ُ
ِ
لت اجلَب ِ
اس قُال َحولهُ َو ُه ُم ُک ُثر
ی َم َعظَّما
ص َ
فجاءا بِه َ
تَ َری الن َ
(متنبی)594 :1986 ،
(زاده شدن او از دو طايفه اصیل صلت و عامر همچون نزديکی اختران ،خجسته بود همانگونه که پیوند
تیغ برّان هندی و پیروزی فرخنده است .پس او از پیوند آن دو طايفه زاده شد در حالیکه از بدو تولد
پیشانی بلند و نیکبخت بود .مردم را پیرامون او در اصل و نسب ،اندک میديدی ،حال آنکه به شمارش،
پر شمار بودند و بسیار).
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 .5-4خورشید زن و ماه مرد است
تهانوی در فرهنگنامة کشاف اصطالحات العلوم میگويد« :ماه مرد است .او به خورشید
گفت :تو شب در بیا تا نامحرم تو را نبیند .خورشید میگويد :هر کس به من نگاه کند
گیسم را در چشمش می زنم .يک روز در دست ماه سوزنی بود .او میخواست با خورشید
معاشقه کند .خورشید گیسش را در چشم ماه زد و او کور شد .ماه نیز سوزن را به صورت
خورشید زد ،از آن زمان به بعد هرکس به خورشید نگاه کند؛ سوزن به چشمش میزند
پس اعراب نیز شمس را زن میپندارد و ماه را مرد»( .تهانوی.)324 :1996 ،
متنبی نیز همانند برخی مردم ،معتقد است که خورشید مؤنث و ماه مذکر است و در

الش ِ
مس» و «التذکری للهالل» ذکر میکند که
شعرش با آوردن ترکیبهای «الت ّ
َّأنیث ِالس ِم ّ

مؤنث بودن خورشید و مذکر بود ماه برايش افتخاری ندارد و فضیلتی در برندارد و مونث
و مذکر بودن دو واژة خورشید و ماه فقط به خاطر جنس واژه است .اما دلیل اين که زن
را نسبت به مرد برتر میدانند اين است که خورشید مؤنث است و نوری دارد که کل زمین
و ماه را نورانی میکند و از آن جايی که نور ماه به واسطة خورشید تأمین میشود ،در ماه
به دلیل تاريک شدنش نقص و کاستی وجود دارد .همانطور که در ابیات زير آمده است:
ِ
ِ
الرجال
لَُفضلت النِساءُ َعلی
کمن فَ َقدان
َولَو کا َن النساءُ َ
و ال التذکری فَخر لِ ِ
َوَما التَّأنیث ِال ِ
سم الش ِ
لهالل
مس َعیب
َ
ُ
(متنبی)910 :1986 ،
(اگر همه زنان مانند آن عزيز از دست رفته بودند بیگمان زنان را بر مردان برتری میداديم.
اين که شمس در عربی مؤنث مجازی است ،عیب و ايرادی بر او نیست و اين که هالل ماه ،مذکر فرض
میشود نیز برای او افتخاری نیست [يعنی برای متوفی زن بودنش عیب و عاری نیست])

 .6-4خون و باورهای مربوط به آن
عوام معتقدند «خونی که به ناحق بر زمین ريخته شده ،باألخره قاتل خويش را پیدا میکند
و انتقام خودش را از او میگیرد و معتقدند تا روح مقتول انتقامش را نگیرد آسوده
نمیشود .شايد به همین دلیل است که در گذشته به هنگام کشتن افراد شرايطی را فراهم
میکردند تا خون او به روی زمین نريزد و وبال گردنشان نشود (مظهری صفات.)41 ،1389 ،
در گذشته مرسوم بوده که «پادشاهان برای خون ريختن کسان در مجلس نطع میگستردند
و ريگ گرم بر نطع میريختند تا ريگ گرم ،خون را جذب کند و اطراف آلوده به خون
نشود» (شمیسا.)538 :1377 ،
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 .1-6-4به خون خضاب کردن
به خون خضاب کردن کنايه از کشتن و به قتل رساندن است .خضاب کردن يکی از آرايش
های گذشتگان بود که مردان نیز گاهی سر و ريش خود را خضاب میکردند و به خون
خضاب کردن زمانی به کار میرفت که فردی را به دست جالد میسپردند و خون از سر
و روی او بر روی محاسنش میريخت.

متنبی نیز با ذکر « َدم األسد خضابُه» و آوردن تشبیه از اين باور عامیانه در شعر خود

ياد کرده است و میگويد ممدوحش چنان دالور است که خود را به خون شیر آغشته
میسازد بدان سان که اين خون برای او همچون خضاب اوست که دلیل بر اين است که
او از شیر فراتر و برتر است و نیز او چنان برای دشمنان مرگ آور است که حتی مرگ از
او هراسان و لرزان است؛ يعنی او برتر و باالتر از مرگ است.
ِ ِ
ِ
رع ُد
ایض
ٌ
املوت منهُ تَ َ
االس ِد اهلِزب ِر خضابُهُ
موت فَر ُ
اَ َس ٌد َد ُم َ
(متنبی)136 :1986 ،
(او شجاعی است که خون شیر ژيان ،خضاب آن است و مرگی است که گوشت پارة شانة مرگ از او لرزان
است[ .يعنی او از شیر و مرگ هم فراتر و باالتر است])

 .2-6-4خونبها
تاوان و دية ريخته شدن خون و کشته شدن کسی (دهخدا :1360 ،ذيل خون بها) .ديه مفرد
ديات است و از ريشة «ودی» به معنای راندن و رد کردن است .ديه مصدر است و در اصل
«ودی» بوده که «واو» آن را حذف کرده و درعوض «هاء» به آخر آن افزودهاند (فراهیدی،
 :1401ماده ودی).
بر اساس انديشههای اساطیری ،عوام معتقد بودهاند اگر فردی کشته شود ،مادامی که
قاتل زنده است ،روح مقتول به آرامش نمیرسد و در جهان ديگر نیز نمیتواند وارد بهشت
شود .اسالم نیز به انتقام خون در قالب قصاص اهمیت داده است (محجوب.)114 :1382 ،
ديه نیز طريق جبران مالی تلفات و صدمات جسمانی و بدنی و مجازاتی برای فرد
مرتکب و خاطی است .اين راه حل منطقی به بهترين شکل و دقیقترين حالت ممکن در
روايات و احاديث و آيات پیش بینی شده است .ديه عالوه بر جبران خسارات توسط فاعل
و مجازات وی ،کارکرد ديگری نیز دارد؛ ديه در واقع راهکاری است برای پیشگیری از
ارتکاب جرائم و اهرمی است برای مجاب کردن انسانها بر دقت بیشتر در انجام امور ،در
جهت جلوگیری از بروز اتفاقات غیرعمدی (ذهنی.)162 :1992 ،
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ديه ،ديعه يا خونبها از قوانین اسالم است و بر اساس تعاريف فقهی ،مال يا پولی است
که به سبب کشتن انسان يا نقص عضو به کسی که صدمه ديده است يا به بازماندگان او
پرداخت میشود (شیخ صدوق.)150/4 :1413 ،
چنانکه متنبی نیز با آوردن واژة ديه با توجه به اين باور در وصف ممدوح خود چنین
میسرايد که اگر برای ديدار تو چشم همة مردمان را بدهیم ،کم دادهايم و اگر جان تمامی
مردم را بدهیم تا پايت نلغزد بازهم خون بهای ناچیزی است.
جله بِ ِ
نَظَرت و عثرةُ ِر ِ
دایتا
ص نَظٌَر إلیه مبا بِ ِه
ُم َ
سَت َخ ٌ
َ َ َ
(متنبی)340 :1986 ،
(چشمان همه مردمان در برابر ديدار روی تو بهايی ندارد و اگر همه مردم ديه يک لغزش پايت را به جان
بپردازند ،باز هم اندک است).

ف اَغَ َّر ال قَ ود َع ِ
حیُ ُّ
لیه
َ

ِ
ِ
ذار
و ال دیهٌ تُسا ُق و َالاعت ُ

(همان)584 :
(اين لشکر در بردارندة بزرگواری نامدار است که نه قصاص میشود و نه ديه میدهد و نه پوزش میطلبد)

 .7-4عشق بیماری است
گذشتگان معتقد بودند که عشق نوعی بیماری است .ابن سینا نیز در کتاب قانون عشق را
نوعی بیماری میداند و به راههای درمانش نیز اشاره میکند .تعريف او در اين باره چنین
است« :عشق نوعی بیماری مشابه مالیخولیا است که انسان خودش را بدان مبتال میسازد،
بدين طريق که نیکويی و شايستگی برخی صورتها و شمايل بر انديشه و فکر ،مسلط و
غالب میشود (سینا.)183 :1364 ،
متنبی نیز بر اين باور معتقد است که عشق نوعی بیماری است و در ابیاتش به اين
بیماری اشاره نموده است .او اشک چشمان عاشق را به خون تشبیه میکند و شخص
عاشق همانند کشته شدهای است که اشکهايی با سوز دل میريزد ،گويا خونی است که
بر اثر جراحات ريخته شده است و هنگامی که محبوبش را میبیند چشمانش مجروح به
خون می شود و مراد اين است که روی محبوب از خجالت سرخ گشت.
ک ِِبَفنِ ِه َو ِمبائِِه
ول بِدائِِه
لب أعلَ ُم ای َع ُذ ُ
أح ُّق ِمن َ
َو َ
ال َق ُ
(متنبی)118 :1986 ،
(ای مالمتگر ،دل به بیماری عشق خود داناتر و به پلک چشم و آب ديدهاش از تو سزاوارتر است).
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در جای ديگر بر اين باور است که بیماری عشق چنان عاشق را مدهوش کرده است
که اگر عاشق بگويد چنان چه من به جای تو درگیر اين بیماری گردم او سخت بر اين
سخن رشک می ورزد.
لت لِ ِ
لدنَّ ِ
ِِما بِ ِه َالغَرتَهُ بَ َفدائِِه
لَو ق َ
ف احلزی ِن فَدیتُهُ
(همان)
(اگر به غمزدة بیمار عشق بگويی الهی به فدايت شوم و به جای تو دچار بیماريت گردم او را رشکین
سازی).

شاعر همچنین می گويد عشقی که در سرشت اوست همچون رازی است که نهان
داشتن و کنايه گويی پیرامون آن معشوق را از يک سو سخت به ستوه می آورد و او را
سست و ناتوان می گرداند و از ديگر سو حال عاشق را بر معشوق نمايان و هويدا می سازد.
َّصریح
ک َو َش َّفنا
ضنا فَ بَدا لَ َ
شت َسرائُِران إلَی َ
َوفَ َ
تَعری ُ
ک الت ُ
(همان)359 :
(رازهای نهانی ما بر تو فاش گشت و رمزآمیز گفتن ما از عشق ما را نزار و الغر نمود و حال ما بر تو آشکار
شد).

 .8-4همزاد
قدما معتقد بودند که همراه با تولد هر انسانی موجودی کامالَ شبیه به او از جنس جن و
پری خلق میشود و همگام به او رشد میکند و ممکن است گاهی با يکديگر مالقات هم
داشته باشند (داستايفسکی .)53 :1368 ،افسانههای مربوط به همزاد در کشورهای جهان و
کشور ما میگويد که در زمان تولد نوزاد ،يک جن نیز با او متولد میشود که از هر لحاظ
شبیه به اوست ،چه از لحاظ روحی و چه ويژگیهای بدنی .اين تشابه به قدری زياد است
که اگر همزاد انسان دچار شادی يا غم شود در انسان هم تأثیر میگذارد (عوفی.)86 :1374 ،
در باورهای قديمی عوام ،باور به چندين موجود افسانهای و تخیلی رواج داشته است،
از جمله موجوداتی به نام همزاد .بنابراين باورها ،هر شخص دارای همزادی است که در
جايی به نام «دنیای از ما بهتران» به طور همزمان با او زندگی میکند و رشدی همگام با
آن شخص دارد .مصريان قديم نیز بر اين باور بودند که تمامی زندگان دارای همزاد هستند
که اين همزادها را «کا» مینامیدند (احمد.)213 :1945 ،
متنبی نیز با ذکر واژگان «تِرب الندی» و «توآم» ،به اين باور اشاره نموده و از باب

مبالغه معتقد است جدايی از دوستان و تحمل درد فراق که شايد کنايهای به جدايی او از
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دربار سیف الدوله و پیوستنش به دربار کافور اخشیدی بوده باشد ،همواره مالزم زندگی او
بوده است و به تعبیر وی« :اگر فراق کودکی باشد که به دنیا بیايد ،اين کودک مانند همزاد
من همیشه با من هست ».البته همزاد ذاتا پلید است و اگر بخواهند چیزی را در مالزمت
به همراهی به همزاد تشبیه کنند ،صحیح نیست که امری مطلوب و خوشايند مانند
خوششانسی را به عنوان همزاد خود در نظر آورند .تعبیر ترب الندی (همزاد بخشش) نیز از

اين منظر قابل انتقاد است ،به ويژه اين که با اسناد همزاد به خود ،در واقع بخششهای
ممدوحان را نتیجة جادوگری خباثتآمیز خود میداند و در واقع به اين حد اکتفا نمیکند
که بخششها را از سر لطف ممدوحان به خود بداند و گويا خشم فراوان او از کینهورزان
موجب شده با استناد خباثت به ذات خود ،به نوعی آنان را تهديد نمايد.
ظ احلس ِ
وِِس ِ
ِ
ود
ب ال َقوافی
رب النَّدی َو َر ُّ
َ ُ
أان ت ُ
ام العدی َو غَی ُ َ ُ
(متنبی)387 :1986 ،
(من همزاد بخشندگی و خدايگان قافیه پردازی و همواره اسباب خشم و آزار دشمنانم را خرسندانه فراهم
می کنم).

ِ
عه ُد
اما الفرا ُق فَإنَّهُ ما اَ َ

ُه َو تَوأمی لَو َّ
أن بَیناً یولَ ُد

(همان)396 :
(من همیشه در فراق يار بودهام و همزاد من گشته است .اگر فراق زاده میگشت همزاد من میبود).

 .5نتیجه
ديوان متنبی که به عنوان اثر ادبی برجستهای سرشار از باورهای عامیانه ازقبیل اشک
خونین ،چشم زخم ،پیشانی داشتن ،خونبها ،ماه نو و ديدارنیکو ،اعتقاد به بخت و
سرنوشت ،بیماری عشق و همزاد است ،نشان از اشراف متنبی بر زندگی روزمرة مردم و
باورهای آنان دارد ،ولی انعکاس اين باورهای عامیانه  -که برخی از آنها خرافه هستند -
در شعرش به معنای تنزل شخصیتش و اعتقادش به خرافات نبوده ،بلکه فايدة بالغی
اشعارش را تقويت میکند .مثال با آوردن باور خرافی اشک خونین ،از گريستن شبانة شاعر
از درد فراق يار سخن رانده تا هم رسوا نشود هم شدّت سوز و گدازش را نشان دهد و
متانت و بالغت کالمش را نیز حفظ نمايد .هدف ديگر متنبی از آوردن اينگونه مضامین
در اشعارش ،افزايش شهرت او میان مردم است و شهرت اشعارش در جامعة ادبی ،نشان
از تشخص ادبی او دارد که البته از صافی ذوق و ظرافت ذهن خالق عبور داده شدهاند و
از ابتذال و هرزگی به دور هستند و بعد جمع گرايی و تودهانديشی او را نیز نمايان
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میسازند .میتوان گفت اين عناصر به ملموس کردن و قابل فهم کردن اشعار برای مخاطب
کمک کرده است .بنابراين با درک صحیح از باورها ،فهم اشعار متنبی بسیار راحت میشود
و همچنین به گوشهای از باورها و اعتقادات مردمی عصر متنبی نزديک میشويم.
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نامه.
ذکاوتی قراگزلو ،علیرضا ( « ،)1366شعر عامه پسند در ادب عربی و شاعران پیشه ور و عامی» ،کیهان
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ذهنی  ،حممود ( ،)1992األدب الشعبی مفهومه و مضمونه ،مکتبة املصریة.
رشدي صاحل ( ،)2002أُحد ،األدب الشعيب ،مصر :مكتبة األسرة.
روح االمینی ،محمود ( ،)1368زمینه فرهنگ شناسی ،ج  ،1تهران :نقش جهان.
سلحشور ،مريم (« ،)1384باورهای عامیانه در شعر صائب» ،فصلنامه ادبیات فارسی ،بهار ،صص -123
.135
سینا ،ابوعلی ( ،)1364قانون در طب ،ترجمة عبدالرحمن شرفکندی ،تهران :سروش.
شمیسا ،سیروس ( ،)1377فرهنگ اشارات ادبیات فارسی ،تهران :فردوسی.

شیخ صدوق ( ،)1413من ال حیضره الفقیه ،مرتجم :حممد ابقر هببودی ،هتران :کویر.
صادر ،کارین (« ،)2007ادب التحامق فی العصر العباسی» ،جملة املعرفة.524 ،
صادق اجلمال،احـمد ( ،)1966االدب العامی فی مصرفی العصر اململوکی ،قاهرة :دار القومیته للطباعة و النشر.
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ضیف ،شوقی ( ،)2010اتریخ االدب العربی ،قم :ذوی القربی.
طاهری سروتمین ،فاطمه ( ،)1390باورهای عامیانه در ديوان بیدل دهلوی ،کرمان :دانشگاه شهید باهنر
کرمان.

عطوی ،علی جنیب ( ،)1993الشعر فی العصر العباسی ،بریوت :موسسه عزالدین.
عوفی ،سديد الدين محمد ( ،)1374حواشی جوامع الحکايات و لوامع الروايات ،ترجمة جعفر شعار ،تهران:
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فاخوری ،حنّا ( ،)1986اجلامع فی اتریخ االدب العربی ،بریوت :داراجلیل.
فراهیدی ،خلیل بن اُحد ( ،)1410العنی ،ذیل ماده «ودی» ،قم :هجرت.
متنبی ( ،)1986دیوان متنبی ،شرح :عبدالرُحن برقوقی ،قاهره :موسسة هنداوی للتعلیم و الثقافه.
محجوب ،محمد جعفر ( ،)1382ادبیات عامه ايران ،به کوشش حسن ذوالفقاری ،تهران :چشمه.
مرزوقی ،حممد ( ،)1967االدب الشعبی فی تونس ،تونس :طبع الدار التونسیة للنشر.
مصطفی سعد اهلادین ( ،)2013حاسی ،الشعراء الشعبیون القدامی  -دراسة حتلیلیة و شروح ،مشهد :کتاخبانه
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مطهری ،مرتضی ( ،)1376مجموعه آثار  ،ج  ،1انتشارات صدرا.
مظهری صفات ( ،)1389شیما« ،بررسی عناصر و فرهنگ عامه در غزلیات صائب تبريزی» کرمان :باهنر.

موسی ،ابوزید ( ،)1984التعابری الشعبیة الشائعة فی السودان ،سودان.
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