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ــرو  مهدی محقق )1340: 59 و 1363: 76( دو بیت زیر از ناصرخس

ــه کرده و آن ها را دارای یک مضمون  و متنبی را با هم مقایس

مشترک دانسته است:

ــت گر خطیر آن بودی کش دل و بازوی قویس

ــه امیر ــان جمل ــر خلق جه ــتی ب ــیر بایس ش

و

ــجعـان ــجــاعـة الش الـــرأي قــبـــل ش

ــي  ــل الثـانـ ــي المــحــ ــو أول وهــ هــ

)متنبي، دیوان، ج 4، ص 307(

ــت، تدبیر در مرحلۀ  ــجاعت اس ترجمه: اهمیت تدبیر قبل از ش

اول و دالوري در مرحلۀ دوم است.

ــأ  ــینعلي محفوظ بیت باال از متنبي را منش قبل از محقق، حس

الهام سعدي در چند بیت زیر دانسته است: 

ــي ــظ روحـان ــد ح ــه نـداننـ ــي ک جـمـاعـت

ــت  ــان دواب و انسـانس ــه می ــي ک تـفـاوت

)سعدی، غزلیات( 

ــدن بـ در  ــد  بــایـ ــل  عــقــ را  ــي  آدمـ

ــار حمـ دارد  ــد  کــالبـ در  ــان  جــ ــه  ورنـ

)سعدی، مواعظ(

ــخص را ــده ش ــد زن ــت نکن ــان معرف ــا ج ت

ــي محقري ــان حیــوان ــک عــارف نــزدیــ

)سعدی، مواعظ(

ــاش ــر بـ ــــان و نیــک محــض آدمـــي س

ــد ــل نهنـ ــر دواب فــضـ ــرا بــ ــا تــ تــ

)سعدی، مواعظ( 

ــازي مـمـت دواب  ــر  بـ ــل  عــق ــه  ب ــو  ت

ــد ــو بهـنـ ــوت از ت ــه قـ ــان ب ــه ایش ورنـ

)محفوظ 1336: 266(

ــه و ترجیح تدبیر  ــت مقایس ــه در بیت متنبي مورد نظر اس آنچ

نسبت به شجاعت است، به نظر می  رسد که محفوظ از فضاي 

ــت، زیرا گمان کرده  قصیدۀ متنبي و مقصود او غافل مانده اس

ــر آن دارد که ارزش عقل و خرد را  ــت متنبي در این بیت س اس

ــاني  ــان دهد و بگوید عقل از فضایل ویژۀ انس براي آدمي نش

ــت که او را از حیوانات متمایز مي  سازد. به همین سبب همۀ  اس

ــواهدی که از سعدی نقل کرده، ناظر بر ارزش خرد است نه  ش

ترجیح عقل بر شجاعت. 
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ــید محمد دامادي )1379: 213( بیت مذکور از متنبي را با  س

بیت زیر از بوستان سعدي هم مضمون دانسته است: 

ــار ــر کــ ــه تــدبـی ــد ب ــا برآی ــي ت هــمــ

ــارزار  کــ از  ــه  بـ ــــمــن  دش ــداراي  مــ

از این بیت سعدي عالوه بر ترجیح تدبیر به جنگ، بوي برتري 

ــد. در هر حال، به اعتقاد ما  ــام مي  رس صلح بر جنگ نیز به مش

مقصود متنبي ترجیح تدبیر و هوش بر شجاعتی است که خالی 

ــه است، زیرا این بیت مطلع قصیده  اي است که  از فکر و اندیش

ــاعر در سال 345ق در مدح سیف الدوله، در زمان بازگشت از  ش

ــروده و مقصود او این است که سیف  الدوله  جنگ با رومیان، س

تنها مرد جنگ نیست بلکه مرد خرد و تدبیر نیز هست. بدیهي 

است که شاعر به هیچ روي به سرداري که با پیروزي از جنگ 

ــته نمي  گوید: صلح بهتر از جنگ است. به عالوه در بیت  برگش

بعد مي  گوید: اگر شجاعت و تدبیر با هم در وجود یک نفر جمع 

شوند، آن شخص به اوج عزت مي  رسد: 

ــرَّة ِم ــٍس  لَِنف ــا  اِجَتَمع ــا  ُهم ــإِذا  َف

ــکاِن  َم ُکلَّ  ــاِء  الُعلی ــَن  ِم ــت  بَلََغ

ــیارند کساني که دشمن خود را  ــوم مي  گوید: چه بس در بیت س

قبل از زدن با نیزه با نیزۀ تدبیر از پا درمي  آورند:

ــي أقـرانه ــن الفــت ــا طــع ولربــم

ــن القران ــل تــطاع ــرأي قــب بـال

ــیر بر  ــت  ترین ش ــت چهارم مي  گوید: اگر عقل نبود پس و در بی

آدمي برتري مي  یافت: 

ــٍم ــي َضیَغ ــکاَن أَدن ــوُل لَ ــوال الُعق لَ

ــاِن ــَن اإِلنس ـــَرٍف ِم ــي َش ــي إِل أَدن

ــه  هاي محفوظ و به تبع او محقق،  آنچه در بادي امر از مقایس

ــت که  ــد القای این فکر اس ــی، و دامادي، به نظر مي  رس خزائل

ــده است و این  ــي غالب و تأثیرگذار ش ادب عربي بر ادب فارس

ــت که یکي از صاحب  نظران و ادیبان عرب، متنبي  در حالي اس

را در این مضمون، متأثر از سخنان حکیمان ایراني مي  داند. ابو 

ــکري )دیوان، ص 89( این سخن حکیمانه را از خسرو  هالل عس

ــیفه، حتي یشحذ  ــحذ امرؤ منکم س پرویز نقل می کند: »الیش

عقله.« 

ــما قبل از تیز کردن عقل، شمشیرش را  ترجمه: هیچ یک از ش

ــه اعتقاد من متنبي بیت  ــپس می گوید: »ب تیز نکند. ابوهالل س

زیر را به تأثیر از سخن پرویز گفته است«:

ــجعاِن الُش ــجاَعِة  َش ــَل  َقب ــَرأُي  ال

ــي  ــلُّ الثــان ــَي الَمَح ــَو أَوٌَّل َوِه ُهـ

از شواهد دیگری که نشان می  دهد این اندیشه در ایران باستان 

وجود داشته است، پاسخ به سؤالی است که از قباد پرسیدند که: 

»دانشمندان ستوده  ترند یا شجاعان؟« و او در جواب گفت: »بل 

العلماء؛ الن منفعتنا الیوم بعلمهم کمنفعة الذین کانوا معهم في 

زمانهم« )ابن مسکویه، الحکمة، ص 42(.

ــا از دانش آن ها در این  ــمندان، زیرا فایدۀ م ترجمه: البته دانش

زمان مانند زمان آن هاست.

ــجاعت را به داشتن عقل  متنبي در بیت دیگري ارزش ش

ــجاعت در وجود انسان حکیم  مي  داند، زیرا هیچ چیز را مانند ش

و عاقل با ارزش نمي داند: 

ــي ُتغن ــرِء  الَم ــي  ف ــجاَعٍة  َش َوُکلُّ 

ــِم  ــي الَحکی ــجاَعِة ف الَش ــَل  َوال ِمث

)متنبي، دیوان، ج 4، ص 246( 

ــته  ــي دیگر قدرت بدون عقل را ناکارآمد و ناقص دانس در جای

ــیر از  ــد، شمش ــد: اگر بدون عقل، امنیت حاصل مي  ش مي  گوی

بریدن گردن تیزکننده اش امتناع مي  کرد. 

ــٍل َعق ــِر  بَِغی ــاُظ  الحـِف ــَز  حی ــو  َولَ

ــاُم  الُحس ــِه  َصیـَقلِ ــَق  ُعنـ ــَب  تََجنَّ

)همان، ج 4، ص 192(

ــاعري عرب سروده است: اگر جسم آدمي به  در بیت زیر نیز ش

عقل آراسته نباشد، خیري در بزرگي و زیبایي آن نخواهد بود: 

ــوم و طولها ــن الجس و ال خیر في حس

ــوم عقول ــن الجس ــزن حس ــم ی اذا ل

)یوسي، زهراالکم، ج 2، ص 105( 

ــي جلوه  های گوناگون دارد، شاعري  این مضمون در ادب فارس

فارسي زبان در وصف برتری اندیشه بر قدرت گفته است: 

ــت ــکني پش ــکري را بش ــي لش برائ

ــت ــي تا ده توان کش ــیري یک بشمش

)نقل از، دهخدا 1352: 414(

اسدي و نظامي نیز چاره  اندیشي را بهتر از زور مي  دانند: 

ــور ــردن مش ــار در زور ک ــر کـ ــه ه ب

ــر ز زور  ــاي بهـت ــي جـ ــاره بـس چـ

)اسدي، نقل از: دهخدا 1352، 605(
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ــور ــاد م ــده افت ــاس لغزن ــو در ط چ

ــه زور ــد ن ــاره بای ــده را چـ رهــانـنـ

)نظامي، همانجا( 

سعدي نیز در گلستان )ص 471( به این نکته اشاره کرده است: 

ــت به کارهاي گران مرد کاردیده فرس

ــر کمند  ــرزه درآرد به زی ــیر ش ــه ش ک

ــد ــوان اگرچه قوي بال و پیلتن باش ج

به جنگ دشمنش از هول بگسلد پیوند 

در بوستان ) ص 146( آمده است: 

ــدن ببوس ــاید گزی ــتی نش ــو دس چ

ــت و زور ــان چاره زرق اس ــه با غالب ک

ــد ــه بن ــد ب ــتم در آم ــر رس ــه تدبی ب

ــد ــت از کمن ــفندیارش نجس ــه اس ک

ــت ــه فرصت توان کند پوس ــدو را ب ع

ــت ــس او را مدارا چنان کن که دوس پ

خزائلی )1363: 146( با آنکه به ریشۀ ایرانی برخی ابیات بوستان 

اشاره کرده، این ابیات از بوستان را ملهم از اشعار عربی دانسته 

است.

ــتان  های ازوپ برتری عقل بر زور در گفت وگوی  در داس

ــید دیده می شود، باد و خورشید قرار می گذارند  بین باد و خورش

ــافری را عاری از لباس کنند برنده باشد،  که هرکدام بتواند مس

باد با شدت تمام به مسافر می وزد. او هر بار خود را با لباس های 

ــاند و در نهایت باد خسته می شود و مسافر  ضخیم تری می پوش

ــدون زور آرام آرام به او می تابد تا  ــید ب را رها می کند. اما خورش

ــا لباس هایش را  ــدت گرم ــرانجام او را مجبور می کند از ش س

ــود )ازوپ، افسانه ها،  ــدن داخل رودخانه ش درآورده برای خنک ش

ص 197(.

خالصهونتیجه 

در تحقیقات ادبي ما آنچه از اذهان مغفول مانده است، فرهنگ 

ــاخته ولی  ــت که ادب عربي را بارور س غني و پربار ایراني اس

ــت و در  ــده اس عمالً از گردونۀ پژوهش  هاي تطبیقي خارج ش

ظاهر، کفۀ تأثیر ادب عربي بر فارسي سنگین تر از تأثیر فارسی 

ــت، به اعتقاد ما کارهایي از نوع این نوشتار،  ــده اس بر عربی ش

ــت، ولي  ــوزن در انبار کاه اس ــت وجوي س اگرچه به منزلۀ جس

غیرممکن نیست و ما بر این باوریم که با تالش بیشتر مي  توان 

ــتاني ایران را کنار زد و علی رغم  پرده  هاي ابهام بر فرهنگ باس

ــی را  ــیاری از صاحب  نظران که فرهنگ و ادب فارس اعتقاد بس

آویخته و وامدار به ادب عربی می  دانند، دیدگاهي جدید نسبت 

به هویت گذشتۀ این مرز و بوم به وجود آورد. 
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