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چکيده
شعر و تاریخ ،دو حوزهی جدا از هم هستند و درک سازگاری این دو در یک اثر،
مشکل است؛ خاستگاه اولی ،خيال است و خاستگاه دومی ،عالم واقع .اما گاه این
دو با هم پيوند میخورند و متن تاریخی ،از شعر بهره میجوید و شعر در خدمت
تاریخ قرار میگيرد؛ بنابراین شعر در جایگاه یکی از ابزارهای سودمند و سازنده،
حضور گسترده ای در متون تاریخی دارد و نقش و کارکردهای فراوانی در متن
تاریخی ایفا میکند که از برجستهترین این نقشها کارکرد ادبی ،تاریخی ،استنادی
و تفسيری است .پژوهش پيشرو که با هدف شناخت کارکرد شعر در متن تاریخی،
سامان یافته به بررسی تطبيقی و تبيين کارکردهای مختلف شعر در تاریخ بيهقی و
تاریخ الفخری فی اآلدابالسلطانيه ابن طقطقی پرداخته و از این رهگذر کوشيده
ميزان بهرهگيری هر یک از این تاریخنگاران را از شعر ،بسنجد و اهداف و
کارکردهای آن را در این دو متن تاریخی ،تحليل و تبيين کند .برآیند پژوهش نشان
میدهد که شعر در تاریخ بيهقی و تاریخ فخری -مانند کارکرد آن در متون منثور،
بهطور کلی -جنبهی ادبی و آرایهای دارد .همچنين در این دو متن ،کارکرد تفسيری
شعر مورد استفاده قرار گرفته و کارکرد تاریخی و استنادی ،کمتر مورد توجه این
دو تاریخنگار بودهاست.
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 .1مقدمه
امتزاج شعر با نثر ،یکی از شگردهاي نثرنویسی در ادبیات عربی و فارسی ادوار گذشته
است .براي آغاز این روش ،تاریخ دقیقی نمیتوان تعیین کرد؛ اما میتوان گفت که
نویسندگان فارسی ،این روش را از نویسندگان عرب بهویژه مقامهنویسان ،اقتباس کردهاند.
کمتر اثر منثوري را در ادبیات عربی و فارسی میتوان یافت که اثري از شعر در آن نباشد.
نویسندگان بیشتر براي نشان دادن قدرت ادبی و دایرهي وسیع معلومات خود در البهالي
نثر از شعر بهره می گرفتند؛ از این رو شعر در نزد این نویسندگان ،جنبهي تفننی به خود
گرفته است .همچنین این روش باعث شد تا نثر از جذابیّت بیشتري برخوردار شود و
نویسنده با بهرهگیري از آن ،از یکنواختی که باعث ماللت خواننده میشود ،پرهیز کند.
بنابراین کارکرد شعر در متن منثور ،بسیار متنوع است و با آنچه در متون تاریخی دیده
میشود ،تفاوت دارد.
ورود شعر در متون تاریخی ،موضوعی است متفاوت از آنچه که بهطور کلی دربارهي
نثر می توان مطرح کرد و شعر در این نوع اخیر ،براي اهداف و کارکردهاي مشخص و
متفاوتی بهکار می رود .یکی از کارکردهاي شعر در متن تاریخی ،کارکرد استنادي است
که در آن ،تاریخنگار ایده اي سیاسی ،اجتماعی و عقلی و نظایر آن را با تکیه بر بیت یا
ابیاتی از شعر تأیید میکند یا اینکه شعر در متن تاریخی ،کارکردي ادبی دارد و براي
افزایش ادبیّت یک متن بهکار میرود .از آنجا که بیشتر تاریخنگاران متقدّم در عین حال،
ادیبانی برجسته و ممتاز بودند و بهکارگیري نثري منشیانه و ادیبانه را سر لوحهي کار
خود قرار می دادند ،در بسیاري از مواقع ،براي افزایش ادبیّت و تزیین و تهذیب متن و
نشان دادن میزان آشنایی خود با ادبیات و فنون دبیري و کتابت ،در روایت تاریخی از
شعر بهره میگرفتند .از دیگر اهداف و کارکردهاي شعر در متن تاریخی ،کارکرد تاریخی
است .دیوان هاي شاعران ،حوادث و رویدادهاي زیادي را در بردارد که هر شاعري
متناسب با زمانهاي که در آن زیسته ،آنها را بیان کردهاست؛ بدینسان ،تاریخنگار براي
روایت رویدادي ،همواره به شعر به مثابهي یکی از اصلیترین منابع تاریخی ،نیاز پیدا
میکند و آن را در مواقع ضرورت و هنگام کمبود منابع ،بهکار میگیرد .کارکرد تفسیري
و توضیحی از دیگر کارکردهاي مهم در متن تاریخی است که مورخ از آن ،براي بسط و
تفهیم موضوع و یا رویداد تاریخی ،بهره میگیرد .برخی از این کارکردها میان متن تاریخی
و ادبی ،مشترک است؛ با این تفاوت که در متن تاریخی ،همهي این کارکردها در خدمت
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تاریخ است و در راه تقویت و تحکیم آن بهکار میرود؛ از این رو نگارندگان این مقاله با
تأمل در اشعار متون تاریخی و بهخصوص تاریخ بیهقی و تاریخ فخري به این نتیجه
رسیدهاند که شعر در متن تاریخی داراي کارکردهاي مختلفی است که از مهمترین آنها
کارکرد استنادي ،ادبی ،تاریخی و تفسیري است .پژوهش حاضر بر آن است که شعرهاي
این دو متن تاریخی را در پرتو این چهار کارکرد ،مورد مطالعه قرار دهد و بسامد و
چگونگی بهکارگیري هر یک از این کارکردها را نقد و تحلیل نماید تا از این رهگذر به
پرسشهاي زیر پاسخ گوید:
 .1اشعار این دو اثر تا چه میزان با متن تاریخی همسو است؟
 .2شعر در این دواثر تاریخی چه کارکردهایی دارد؟
 .1 .1پيشينهی پژوهش
دربارهي شعر در تاریخ بیهقی و تاریخ فخري پژوهشهاي درخوري صورت نگرفتهاست.
یکی از این پژوهشها ،مقالهي «شواهد شعري در تاریخ بیهقی» (بازورث )1977 ،از
«بازورث» ،خاور شناس نامی ،است که نویسنده در آن به بررسی آماري شواهد شعري و
تعداد اشعار عربی و فارسی و اقتباسی و ابداعی در تاریخ بیهقی پرداختهاست .همچنین
مقالهي «درم ربایی تیغ ،در بیتی از بوحنیفه اسکافی» (حیدري ،)1393 ،که به شرح و
تحلیل واژگان یک بیت از قصیدهي اسکافی در تاریخ بیهقی پرداخته و مفهوم کنایی «درم
ربایی تیغ» را تبیین کرده و معناي جدیدي براي این بیت پیشنهاد دادهاست .مانند همین
مقاله است ،مقالهاي با عنوان «تصحیح یک بیت از لبیبی» (منصوري و غالمی )1393 ،که
به تصحیح بیت مشهور و مورد اختالف مصحّحان تاریخ بیهقی در ضمن داستان فرستاده
شدن امیر محمد به قلعه مندیش ،پرداختهاست.
دربارهي کتاب الفخري فی اآلداب السلطانیه ،پژوهشهاي کمشماري صورت
گرفتهاست که از آن جمله است :مقالهي «بازیابی اندرزهاي اردشیر ساسانی در تاریخ
فخري» (مرسلپور و همکاران )1391 ،این مقاله به بررسی اندرزهایی پرداخته که ابن
طقطقی از اردشیر اقتباس کردهاست .در مقالهي «بینش و روش تاریخنگاري ابن طقطقی»
(علیزاده بیرجندي ،)1385 ،نویسنده اصول تاریخنگاري ابن طقطقی را مورد مطالعه قرار
دادهاست؛ لیکن پژوهش حاضر ،کارکرد شعر را در متون تاریخی ،با تکیه بر تاریخ بیهقی
و فخري بررسی کرده و از این نظر ،پژوهشی کامال نو بهشمار میرود.
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 .1 .2معرفی تاریخ بيهقی و تاریخ فخری
تاریخ بیهقی ،روزنگار حوادث دربار سلطان مسعود غزنوي ( )1040-1030/431-421و
یکی از دقیقترین تاریخها در ثبت این دوره از تاریخ اسالمی است .افزون بر این ،تاریخ
بیهقی یکی از نخستین نمونههاي نثر فارسی و از شیواترین آنها است .بخش اعظم این
کتاب از بین رفته و تنها از جلد پنجم تا دهم آن در دست است .نویسندهي این کتاب،
ابوالفضل بیهقی ،به سال  385هـ .در روستاي «حارثآباد بیهق» متولد شد .از خانواده و
روزگار کودکی و نوجوانی او اطّالع چندانی در دست نیست؛ جز اینکه نام پدرش،
«حسین» و از مردم بیهق بودهاست .قراین ،حاکی از این است که وي ابتدا در سبزوار و
بعد از آن ،مدّتی را در نیشابور به تحصیل گذراند تا اینکه در ادب ،سرآمد شد و در
بیست و هفت سالگی به خدمت دیوان رسالت سلطان محمود غزنوي که با ریاست بونصر
مشکان اداره میشد ،درآمد( .یاحقی )14 :1383 ،او دبیري توانمند و ادیبی بزرگ بود و
کتاب تاریخ او که به اسم خودش مشهور است ،در نوع خود بینظیر است و نشانگر
توانمندي باالي او در نثر فارسی است.
بیهقی کتاب خود را دیباي خسروانی نام نهاده که ذکر آن تا آخر روزگار بماند و چنین
هم ش د و توجه بیش از پیش مخاطبان امروزي به کتاب او ،از اهمیت روز افزون نثر
درخشان او حکایت دارد .این کتاب هم از نظر ادبی و هم از نظر تاریخی ،مهم است.
نویسنده در کتاب خود از اشعار پرشماري بهره گرفتهاست.
کتاب الفخري فی اآلداب السلطانیه و الدول اإلسالمیه ،تألیف ابن طقطقی ،شامل اخبار
خلفاي اسالمی و وزیران آنها و نگاهی به پادشاهانی است که در خالل فرمانروایی خلفا
ظهور کردهاند( .سجادي )141 :1380 ،این کتاب در اوخر قرن هفتم ،مدت کوتاهی بعد
از فروپاشی عباسیان نگاشته شدهاست و جمعبندي مناسبی دربارهي تاریخ عباسیان دارد.
نویسنده ،کتاب خود را به «فخرالدین عیسی بن ابراهیم» تقدیم کرده که در آن زمان،
فرمانرواي موصل بوده و به این خاطر ،کتاب به الفخري مشهور شدهاست.
متن کتاب در دو فصل و شامل احوال دولتها و امور ملکداري و سیاست از طریق
بررسی سیرهي خلفا و وزرا است .فصل اول در امور سیاسی ،حکومتی و مسایلی است
که فرمانروایان باید بدانند و فصل دوم ،اخبار دولتهاي مشهور از خلفاي راشدین تا
پایان زمامداري عباسیان و نیز دولتهاي بزرگی مانند آل بویه ،سلجوقیان و فاطمیان را
در بر میگیرد .کتاب الفخري به سال 1860م به سعی و تالش «آهلوارد» ،خاورشناس
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آلمانی ،در آلمان و یکبار هم به اهتمام «درانبورگ» ،خاورشناس فرانسوي ،به سال 1895
در فرانسه و چند بار هم در مصر ،چاپ شدهاست( .صاحبی نخجوانی :1357 ،مقدمه)
این کتاب از نظر تاریخی و ادبی از اهمیت فراوانی برخوردار است و مهمترین بخش آن،
به روایت تاریخ خلفاي عباسی و بیان فسادهاي درباري آنها مربوط است و ظرافت و
عمق خاصی دارد .این کتاب به زبانهاي مختلفی ترجمه شده و در سال  1350خورشیدي،
«محمد وحید گلپایگانی» آن را به فارسی ترجمه کرد .از مهمترین خصایص سبکی کتاب
آمیختگی و درهم تنیدگی شعر با نثر است.
 .2بررسی تطبيقی کارکردهای شعر در دو اثر

الف) کارکرد تاریخی– روایی

مقصود از کارکرد تاریخی -روایی شعر در متن تاریخی ،حضور زمانی شعر در حادثه
است .یعنی مورخ شعر را میآورد تا بخشی از حادثهي تاریخی را به وسیلهي آن ،روایت
و دایرهي زمانی روایت را تکمیل کند .در کارکرد تاریخی شعر ،ماجرا یا رویداد تاریخی
به کمک شعر ،ارائه میگردد و بدون آن ناقص خواهد بود .این رویکرد ،زمانی رخمیدهد
که مورخ به دالیلی نظیر فقدان منبع مورد نیاز یا نبود منبعی مناسب و مستند ،بیان دقیق
رخداد تاریخی در قالب شعر و اهمیت استنادي شعر به دلیل همزمانی شاعر با رخداد ،از
شعر بهره میگیرد؛ از اینرو مورخ ضروري میبیند تا هنگام نقل دورهي تاریخی یا بیان
رخدادهاي تاریخی ،از شعر به مثابه ي یکی از ابزارهاي مهم تاریخی ،کمک بگیرد و آن
را براي تکمیل دانستهها و شواهد تاریخی بهکار بندد.
تاریخ به نوبهي خود ،نوعی از روایت و نقل است« :تاریخنگار از آنجا که به شرح
آنچه گذشتهاست میپردازد ،تابع الگوهاي روایت است» (نجومیان .)306 :1385 ،تاریخ
ضمنِ فرایند روایتگري ،معمو ًال از نثر بهره میگیرد و گاهی هم براي تکمیل فرایند ،از
دیگر ابزارها نظیر شعر ،نقاشی ،مجسّمه و غیره سود میجوید .در پارهاي از موارد ،شعر
در ثبت و ضبط رویدادها و وقایع تاریخی ،گوي سبقت را از نثر میرباید که نمونهي آن
را در مثنويهاي حماسی میبینیم .از این رو است که ناقدان عرب ،شعر را دیوان العرب
نامیدهاند1؛ چراکه این شعر بود که تاریخ و اخالق و زندگی آنها را در خود جاي میداد
و آن را به دیگران و دورانهاي پسین ،منتقل میکرد .چنین نامگذارياي ،حاکی از ارزش
تاریخی شعر است .از اینرو شعر در تصویر حوادث تاریخی ،یک نوع ادبی خردهپا نیست
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و چنین توانایی و قابلیتی را دارد که حوادث را هرچند بزرگ و سترگ ،به مخاطبان انتقال
دهد؛ از این رو ،کارکرد تاریخی– روایی شعر در متن تاریخی ،کارکردي جدید و حاشیهاي
نیست و از دیرباز در متن تاریخی نقشآفرینی میکردهاست.
با این وصف ،یکی از کارکردهاي نه چندان بارز شعر در تاریخ بیهقی و فخري،
کارکرد تاریخی و روایی است .ابوالفضل بیهقی در روایت حوادث و رویدادها ،خود
همچون شاهدي عینی ،حضور داشته و رویدادها را با دقت و ظرافت تمام ،ثبت کردهاست.
از آنجا که شواهد عینی بیهقی ،اصلیترین منبع او بوده ،کمتر خود را به شعر نیازمند
دیده تا به یاري آن ،قسمتهاي تاریک و ناشناخته را به سررشتهي نقل درآورد .عهدهداري
کتابت و دبیري در زمان سلطنت مسعود ،باعث شده او از امور نهانی و جزییترین حوادث
دربار مسعود آگاهی یابد و کمتر به شعر و یا هر منبع دیگري ،نیاز داشته باشد .بیهقی
مورخی نیست که پس از چند قرن بخواهد حوادثی را به کتابت درآورد؛ بلکه همزمانی
مورخ با رویدادها یکی از علل مهم عدم استفادهي تاریخی او از شعر است .همچنین
حوادث دوران مسعود در تاریخ ،چندان ناشناخته و مجهول نیست .در صورت ناشناخته
بودن ،مورخ باید به تفحّص در دیوانهاي شعري آن دوران میپرداخت و حوادث
ناشناختهي خود را به وسیلهي آن ،کامل میکرد که این موضوع ،باعث حضور گستردهي
شعر با کارکرد تاریخی میشد؛ اما این قضیه در تاریخ بیهقی صدق نمیکند؛ بلکه وجود
دیگر منابع و بهویژه همزمانی مورخ با رویدادها ،مانع از نیاز بیهقی به دیوانهاي شعر
شدهاست .با این حال رویکرد بیهقی که مبتنی بر ذکر جزییات وقایع به شکل نمایشی و
تصویري است ،یکی از عوامل مؤثر در کاربرد شعر بهمثابهي یک منبع تاریخی است؛ زیرا
او به اشباع در نقل ،اعتماد دارد و تا حادثهاي را از جهات مختلف ،بررسی نکند ،آن را
فرونمیگذارد .بدینسان ،در برخی مواقع هنگام ذکر رویدادي ،با اینکه شواهد عینی و
دانستههاي او براي نقل آن کافی است ،چنین رویکردي سبب میشود تا شعر را به مثابۀ
منبع فرعی براي اشباع و تفصیل و بیان جزییات امور ،بهکار گیرد .در این هنگام ،شعر در
نزد او کارکرد تاریخی پیدا میکند؛ مانند نمونهي زیر:
امیر را براندند و سواري سیصد و کوتوال قلعهي کوهتیز با پیادهاي سیصد تمام سالح
با او ،و نشاندند حرمها را در عماريها و حاشیت را بر استران و خران .و بسیار نامردمی
رفت در معنی تفتیش و زشت گفتندي و جاي آن بود ،که علی أيّ حال فرزند محمود
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بود و سلطان مسعود چون بشنید نیز سخت مالمت کرد بگتگین را ،ولیکن بازجستی نبود.
و آن استاد سخن لبیبی شاعر نیکو گفته است درین معنی و االبیات:
کاروانی همی از ري به سوي دسـکره شد
گــله دزدان از دور بدیدنــــد چــو آن2
آنچه دزدان را راي آمد بردند و شــدند
رهروي بود در آن راه یـافــت بـــــسی
هرچه پرسیدند از همه این بـود جــواب

آب پیش آمد و مـردم همه بر قنطره شـد
هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد
بد کسی نیز که با دزد همی یکسره شـد
چون توانگر شد گویی سخنش نادره شد
کاروانی زده شد کار گروهی ســره شــد

(بیهقی)97 :1383 ،
«لیثی» یا درستتر «لبیبی» (به گفتهي خطبیبرهبر و فیاض) این حادثه را به زبان شعر
بیان کردهاست .بیهقی با بهکارگیري این ابیات و با تکیه بر سازوکارهاي هنري و
ظرافتهاي تصویري ،ماجراي مورد نظر (بردن محمد به قلعه مندیش) را به تصویر کشیده
و حوادثی را که در آن مسیر ،رخداده با زبان شعر بیان کردهاست .نکتهي مهم در اینجا،
افزودههاي تاریخی است که در ابیات مورد استفادهي مورخ آمدهاست .در حقیقت ،نثر از
منظري به شرح ماوقع میپردازد و شعر نیز از منظري دیگر و هر دو در مجموع،
تشکیلدهنده ي یک بند روایی و تاریخی هستند که از را ِه تعامل شعر با نثر ،ایجاد شدهاست.
در مجموع رویکرد جریینگري مورخ سبب شده که آن را براي تکمیل حوادثی که براي
محمد در پیش و پس و میانهي مسیر به سمت قلعهي مندیش اتفاق افتاده ،ذکر کند.
چنین کارکردي در تاریخ فخري نیز نادر است و بیشتر جنبهي اشباع و یا تکمیل
جزییات را دارد که در این حالت ،به کارکرد تفسیري و توضیحی نزدیک میشود؛ با این
تفاوت که در این جا رجوع مورخ به شعر ،تفسیر قضیه نیست؛ بلکه انتقال دقیق و جامع
رخداد با بهرهگیري از شعر است که به آن ،کارکرد تاریخی میدهد؛ مانند ابیات زیر که
در هنگام سخن از نسب زیاد بن مرجانه آوردهاست:
فإن زیاداً لم یَکن یُعرَفُ فی الجاهلیه بأبی سفیانَ و لم یکن منسوباً إال إلی عبیدٍ ،فکان
یُقالُ زیادُ بنُ عبیدٍ ،وبینَ الصورتین بَونٌ .وقال الشاعرُ مشیراً إلی هذه القضیه:
ب
أال أبلـــ ِـغْ معـــاویه بنَ حـر ٍ
أتغضبُ أن یُقالَ أبــــُـوک عف
فأقسِمُ أنَّ رِحْمَک مِن زیــــــا ٍد

مُغلغـَــله عــ َــن الرَّجلِ الی َمانی
وتَرضــَـی أن یُقال أبـــوکَ زانِ
کرِحْمِ الفیـــلِ مِن وُلـــدِ األتانِ3

(ابن طقطقی)111 :2000 ،
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در اینجا هنگامی که ابنطقطقی شعر را منبع کامل و مستندي براي نقل حادثه مییابد،
آن را در متن تاریخی میگنجاند و از این رهگذر از خاصیت تاریخی شعر بهره میگیرد؛
زیرا شعر در این جا توانسته حقیقت یک ماجراي تاریخی را بیان کند .شعر به دلیل
تغییرناپذیري و مصون ماندن از تحوالت ناشی از دستبرد نسخهنویسان و ورّاقان ،بهتر
و موثّقتر از نثر میتواند واقعیت تاریخی را بیان کند .از اینرو وجود شعر ،کارکرد
تاریخی موثّقی براي نقل اخبار و حوادث تاریخی دارد و بدون آن ،روایات مورخ در
معرض شک و تردید قرار میگیرد .در نمونهي پیشین ،استفادهي ابنطقطقی از شعر،
باعث شده خواننده حقیقت ماجرا را دریابد؛ زیرا تاریخنگار ،سالهاي زیادي با زمان
رخداد حادثه فاصله دارد و نقل سینه به سینه ي آن حادثه و سرانجام به نگارش درآمدن
آن به وسیلهي ابن طقطقی ،سبب بروز اشتباهها و تغییرات میگردد؛ اما شعر شاعري که
همعصر حادثه بوده ،از صداقت بیشتري برخوردار است و از لغزشها و تغییرات ،بهدور
مانده و صحّت حادثهي روایتشده از سوي تاریخنگار را تایید کردهاست.
ب) کارکرد ادبی–آرایهای

باید یادآورشد که « هیچ گفتمانی بدون ارتباط با گفتمان دیگر ،قابل نقد و تفسیر نیست.
متن ادبی و تاریخی هر دو به عنوان گفتمانهاي اجتماعی ،صحنهي نبرد عقاید ،اعمال و
سنن متضاد هستند و در نتیجه ،متن ادبی و تاریخی به فرهنگ در حال شکلگیري بدل
میگردند( ».نجومیان )317 :1385 ،از این رو میتوان اذعان کرد که «وظیفهي منتقد
تاریخگرایی نوین ،برمال کردن رمزگان و نیروهاي اجتماعی است که در شکل دادن به
یک جامعهي خاص ،با یکدیگر در حال رقابت هستند( ».همان )317 :مطابق با این
رویکرد ،گفتمان ادبی میتواند در کنار گفتمان تاریخی ،متنی متفاوت با تأثیري دوچندان
پدید آورد .یکی از سازههاي مهم گفتمان ادبی ،شعر است که حضور مؤثري در متن
تاریخی دارد؛ شعر ،گاهی براي افادهي کارکرد ادبی-آرایهاي در متن تاریخی به دو شکل،
بهکار میرود :یا تاریخنگار ،شعري را براي تهذیب سبکی و بالغی متن میآورد یا اینکه
گریزي به محافل ادبیاي میزند که در دربار شاهان و خلفا به مدح و نقد اشعار اختصاص
دارد و به این شکل ،شعر براي متن تاریخی ،کارکردي ادبی و آرایهاي مییابد .در صورت
دوم ،شاعر به جاي اینکه به تاریخ سیاسی و اجتماعی بپردازد ،وجههي ادبی آن را در
متن بازتاب میدهد و در سایهي آن ،متن کارکردي ادبی به خود میگیرد .همانگونه که
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ابن طقطقی هنگام ذکر احوال «عبدالملک بن مروان» ،ویژگی ادبی او را متذکر میشود و
به این بسنده نمیکند و یکی از جلسات شعري و نقدي او را در جمع ناقدان ،میآورد:
وکان عبدُالملکِ ادیباً ذکیّاً فاضالً .قال الشعبیُّ :ما ذاکرتُ أحداً إال وجدتُ لی الفضلَ علیه إال
عبدَالمک بنَ مروان ،فإنی ما ذاکر ُته حدیثاً إال زادَنی فیه والشعراً إال زادَنی فیه ...وقال عبدُالملک
یوماً لجُلسائِه :ما تقولون فی قولِ القائلِ:
فوا حـَرباً مِمَّن یَهیــــمُ بها بعدي4
ت
أهیـــم بدعــدٍ ماحیِیتُ فإن أمُ ْ

(ابن طقطقی)124 :2000 ،
و به این شیوه ،مورخ در چند صفحه به توصیف مشاعرهي خلیفه با همنشینان و
همپیالگان میپردازد و متن تاریخی را به متنی تاریخی-ادبی نزدیک میکند .بسیاري از
اشعار در بدنهي تاریخ ،جنبهي ادبی دارد و نبود آنها ضرورتی ندارد و حذفشان به
ساختار تاریخی و نظم طبیعی رویدادها لطمهاي وارد نمیکند.
در تاریخ بیهقی به دلیل دوستی و همنشینی مورخ با ادبا ،وصف مجالس شعر و نقد
و بررسی اشعار ،جایگاهی ویژه دارد و بیهقی به این وسیله ،مجموعهاي از بهترین اشعار
را که امروزه فقط از طریق تاریخ او باقی مانده ،به مخاطب ارائه میدهد؛ از جمله مهمترین
این شاعران ،بوحنیفه اسکافی 5است که بیهقی در چند جاي کتاب خود شعر او را به طور
کامل آورده تا بدین وسیله جنبهي زیباشناختی تاریخ خود را با شعر ،تقویت کند .در
جشن مهرگان بوحنیفه قصیدهاي غرّا در مدح مسعود میگوید که مطلع آن چنین است:
چو مرد باشد بر کار و بخت یار

ز خاک تیره نماید به خلق زرّ عیار

(بیهقی)384 :1383 ،
بیهقی کل این قصیده را که  96بیت است ،آورده و در پایان ،نقدي زیبا بر آن نوشته
و میگوید« :به پایان آمد این قصیدهي غرّا چون دیبا در او سخنان شیرین با معنی درست
دست در گردن یکدیگر زده و ( »...همان)385 :
در اینجا بیهقی با آوردن شعر و نقد و بررسی آن ،متن خود را تهذیب کردهاست .در
جاي دیگر نیز دو قصیده از قصاید غرّاي او را که در مدح سلطان مسعود سروده شده،
آوردهاست( .همان)366-361 :
بدین ترتیب ،مورخ از شعر براي افزایش توانش ادبی متن خود بهره گرفتهاست که
این کارکرد ،از مهمترین و پربسامدترین کارکردها در هر دو کتاب است .بیهقی در دو
نمونهي پیشین ،قصایدي از اسکافی را به طور کامل آوردهاست؛ گرچه غرض نویسنده،
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ارائهي حادثهاي تاریخی با بهرهگیري از شعر نیست ،بلکه بیشتر براي افزایش و نمایان
ساختن شاخصهي ادبیّت متن ،چنین کردهاست.
ج) کارکرد استنادی -استداللی
استناد به شعر در اثبات کالم ،همانند تمثیل ،از ضعیفترین انواع استدالل است؛ با این
حال ،تکیهي راوي و شخصیتها بر شعر و گرایش نداشتن به تفکر منطقی و براهین
عقلی ،با محتواي عامیانهي حکایتها و شیوهي روایتگري تناسب دارد( .دهقانیان:1391 ،
 )49پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که چرا شعر در حکایات تاریخی براي
استناد و استدالل بهکار میرود و چه فایدهاي دربردارد؟ باید توجه کرد که تاریخ ،نوعی
روایت است و در آن ،مضامین و مفاهیم زندگی انسانها مانند رنج ،مرگ و شکست و
دیگر فراز و فرودها ،در جریان است .ماهیت استنادي شعر در متن تاریخی به موازات
موضوعات آن تغییر میکند؛ براي مثال ،مورخ زمانی که ایدئولوژي حکومتی را بیان
میکند ،بهرهگیري از شعر به معناي کلی آن نادرست و نشانهي ضعف برهانی مورخ
است؛ اما هنگامی که در دل رویدادهاي تاریخی ،نکتهاي حکمی و عاطفی را میجوید،
شعر را به مثابهي ابزاري استنادي و استداللی براي تأیید گفتهي خویش بهکار میگیرد؛ از
این رو کارکرد شعر براي استدالل ،بیشتر دربارهي موضوعات عاطفی و ادبی و حکمی
است؛ کما اینکه اشعار برخی از شاعران به دلیل برخورداري از خرد و رویکرد خردگرایانه
میتواند در جایگاه استدالل بهکار رود .مانند نمونهاي از تاریخ بیهقی که در ادامه آمدهاست
و نویسنده در آن ،فصلی را زیر مجموعهي مقایسهي شاهان و پیغمبران ،بازکرده و ضمن
آن ،ناآگاهی انسان را از دیدن عیب و ضعف خویش ،بیان داشته و در ادامه ،با دو بیت،
آن را تأیید کردهاست:
مردم عیب خویش را نتواند دانست ،و حکیمی به رمز وانمود کرده که هیچ کس را
چشم عیببین نیست:
ویَعمَی عن العیــبِ ا ّلذي هو فیه
أري کلَّ إنسـانٍ یري عیــــبَ غیرِ ِه
6
ویَبدو له العیـبُ الّــــذي إلخیه
وکلُّ إمرئٍ تخـــ َفی علیه عیوبــُــ ُه
(بیهقی)124 :1383 ،
نویسنده در اینجا به یک آموزهي اخالقی اشاره میکند :اینکه شاهان باید به مشورت
و هم اندیشی با مشاوران و حکیمان ،روي آورند و هرگز خود را مبرّا و پیراسته از عیب
و نقصان ندانند .شعر در این جا توانسته قاعده و اصل اخالقی را که بیهقی قصد بیان آن
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را دارد ،تحکیم و تقویت کند و راهی براي پذیرش آسانتر آن فراهم سازد .در واقع،
بیهقی میخواهد بگوید که این قضیه مفهومی بیاهمیت و سطحی نیست و شاعر حکیمی
که گفتهاش حکیمانه و عاقالنه است ،چنین مضمونی را بیان کردهاست .بیتردید بیهقی
با این گزارهي شعري ،براي مستند کردن مفهوم بیان شده ،کوشیده است .یا هنگامی که
داستان حسنک وزیر را روایت میکند ،گناه او را «زبان نگهنداشتن» میداند و در این
مضمون ،شعري میگوید:
کار وزیر حسنک آشفته گشت که به روزگار جوانی ناکردنیها کرده بود و زبان نگاه
نداشته و این سلطان بزرگ محتشم را خیر خیر بیازرده .و شاعر نیکو میگوید:
7
إنّ البـــالءَ مـــؤکّلٌ بالمـــنطقِ
إحفظْ لســـا َنک التقــــو ُل فتبتَلی
(همان)89 :
در این جا نیز شعر ،کارکردي استداللی و استنادي دارد و بیهقی گناه حسنک را
نگه نداشتن زبان ،دانسته و این مفهوم را به یاري شعري نیکو ،مستند و مستدل ساخته
است .یا هنگامی که ماجراي قتل اریاق و غازي سپهساالر را روایت میکند ،آن زمان که
شب بوده و آن دو شراب نوشیدند و به خواب رفتند ،ضمن بیان این داستان ،دو بیت
شعر براي استدالل این موضوع آوردهاست:
نه ایشان دانستند و نه کس که در غیب چیست .و زمانه به زبان فصیح آواز میداد و لکن کسی
نمیشنود:
إنَّ الحوادثَ قد یطرقـــنَ أسحارا
یا راقــدَ اللیل مســروراً بـــأوَّلهِ
فـــرُبَّ آخــرِ لیـلٍ أجّج النـــارا8
التفرحــنَّ بلــیلٍ طــــابَ أوّلُهُ

(همان)234 :
مفهوم شبیخون زدن حوادث و رویدادها همواره یکی از باورهاي فرماندهان جنگی
و بسیاري از کسانی است که با رزم ،آشنا و از بزم ،دورند .در واقع این افراد که در تاریخ
بیهقی  ،محمودیان هستند ،باید منتظر شبیخون حوادث باشند؛ از این رو مفهوم غیر قابل
پیشبینی بودن حوادث مملکت را با استناد به این دو بیت ،بیان کردهاست.
ابن طقطقی فصل اول کتاب را در زمینهي آداب حکومتی و سلطانی تألیف کردهاست
و این فصل ،بهسان مقدمهاي ،آرا و عقاید او را دربارهي شیوهي حکومت ،بیان میکند.
طبیعی است که او در تدوین این قواعد و اصول ،از شعر براي استدالل و تحکیم مفاهیم
مورد نظر ،کمک بگیرد .ناگفته نماند که ابن طقطقی در تدوین این احکام مانند طرطوشی
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در کتاب سراجالملوک  ،از آیات و احادیث و سخنان و روایاتی از شاهان قدیم ،همچون
اسکندر و انوشیروان و حکماي بزرگی چون لقمان و بزرگمهر ،استفاده کردهاست .او در
بسیاري از موارد ،شعر را در جایگاه استداللی هرچند ضعیف ،اما قانع کنندهتر از دیگر
براهین ،چاشنیِ حکمتهاي ارائهشده میکند؛ مانند نمونهاي که در تعبیر «الحقد مفسده
النیات» آمده و نویسنده در آن ،در کنار دیگر براهین ،از شعر نیز کمک گرفتهاست:
وهل فیه سوي تنغیضِ عیشِ الملکِ وتبغیضِ رعیّتهِ إلیه وإیحا ِشهم منه؟ قال شاعرُ العربِ:
ولیس رَئیسُ القومِ مَن یَحملُ الحقدَا9
والأحمل الحقدَ القدیمَ علـــیهمُ

(ابن طقطقی)21 :2000 ،
یا هنگامیکه براي سلطان ،از اصل مهم بخشش و کرم سخن میگوید ،ذیل عنوان
«الکرم یستمیل القلوب» از بیتی متناسب با این مضمون کمک گرفته تا گفتهي خود را
مستدل و واقعی سازد:
ومِن الخصالِ التی یُستحبّ أن تکون فی الملکِ الکرمُ وهو األصلُ فی استمالۀ القلوبِ وتحصیلِ
النصائحِ من العالمِ واستخدامِ األشرافِ؛ قال الشاعرُ:
فـــدعْــهُ فَـــدولتُـــهُ ذاهبــه10
إذا ملکٌ لـــــم یکـــنْ ذا هــبَه

(همان)23 :
در اینجا نویسنده از جنبه ي استداللی شعر بهره گرفته و آن را همچون ابزاري براي
تایید فحواي کالم خود بهکار بردهاست .اشعاري که کارکردي استداللی دارند ،در بسیاري
از گزارشهاي تاریخ بیهقی آمدهاست؛ اما در تاریخ فخري بیشتر در فصل اول که مربوط
به تبیین آیین و آداب حکومتی است ،بهکار رفتهاست.
د) کارکرد تفسيری -توصيفی
گاه ،شعر در متن تاریخی کارکرد توضیحی و تفسیري دارد و تاریخنگار با آوردن آن ،نه
در پی بیانِ رویداد تاریخی است و نه قصد دارد مطلب و موضوعی را مستند کند؛ بلکه
بیشتر در پی این است که دالهاي زیادي در مقابل مدلول واحد بیاورد تا به اهدافی نظیر
تأکید مضمون حاضر ،شفافسازي موضوع و غیره دست یابد .البته کارکرد تفسیري شعر
در متن تاریخی منحصر ًا براي حوادث و رویدادها نیست؛ بلکه تاریخنگار میتواند با
استفاده از این کارکرد ،مضمون ،شخصیت ،ایده و رخداد تاریخی را تبیین و روشن سازد.
شعر براي تاریخنگاران فارسی و عربی ،ارزش واالیی دارد؛ بهویژه اگر این تاریخنگاران
از ادیبان و دبیران باشند .براي مثال ،شعر در تاریخ ابن خلدون و مروجالذهب مسعودي،
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حضوري کمرنگ دارد؛ زیرا این تاریخنگاران میانهي خوبی با ادبیات نداشتند و ادیب
نبودند؛ اما در میان انبوه تاریخنگاران ،نویسندگانی هستند که داراي قدرت و توانایی ادبی
باالیی بودهاند و همواره در حین نگارش تاریخ ،از انواع ادبی ،شعر ،خطبه ،ضربالمثل و
غیره کمک میگرفتهاند .یکی از اهداف آنها در بهکارگیري شعر ،هدف تصریحی و
توضیحی بود تا با استنفاده از آن ،حادثهاي را که روایت میکنند ،شرح و بسط دهند تا
خوانندگان به اقناع برسند و در اندیشهي آنها جاي گیرد .بیهقی و ابن طقطقی از جمله
تاریخنگارانی هستند که از یک حافظهي قوي ادبی ،برخوردار بودند و این توانایی را در
بهکارگیري اشعار با هدف تشریح و تبیین مسایل تاریخی ،میبینیم؛ براي مثال ،ابن طقطقی
از نابودي و ویرانی برجی به نام «کلواذي» در زمان فرمانروایی معتصم سخن میگوید و
اینگونه مینگارد:
العسکرُ السلطانیُّ هجوماً ودخوالً ،فجري
سورِ ،وتَقحَّمَ
وکان هذا البرجُ أقصرَ أبراجِ ال ُّ
مِن القتلِ الذریعِ والنَّهبِ العَظیمِ والتَّمثیلِ البَلیغِ ما یعظمُ سماعُه جمل ًۀ ،فما الظنُّ بتفاصیلهِ:
فظُنَّ ظنـــاً والتسـألْ عَن الخبَرِ11
وکان ما کان مــ َّما لســتُ أذکرُ ُه

(همان)336 :
ابن طقطقی ضمن بیان سقوط بغداد بهدست هالکو و براندازي حکومت المسعتصم
باهلل ،شرح ویرانی برج کلواذي ،یکی از برجهاي بغداد را روایت میکند که چنان دهشتناک
ویران گشت که قابل وصف نیست .او براي توضیح و تبیین این واقعه ،بیتی را میآورد.
همانگونه که بیهقی نیز از شعر ،کارکردي تفسیري بهعاریت میگیرد .آنجا که مینویسد:
و امیر به کوشک محمودي به افغان شال بازآمد که تمام دا ِد شعبان بداده بود و نشاط بسیار
کرده بر این بیت که بُحتري شاعر گوید:
مــن سُالفِ الرَّحیقِ والسَّلسبیلِ12
رَوِّیانـــی إذ حَلَّ شعـبانُ شهـــر ًا

(بیهقی)277 :1383 ،
چنانکه پیداست ،بیهقی پس از بیان موضوع نشاط امیر مسعود ،بیتی را آورده تا مقدار
نشاط و شادمانی او را توضیح دهد و خواننده آن را با دالها و نشانههاي زیادي ،درک
کند .یا هنگامی که ابن طقطقی ماجراي شهادت امام علی(ع) را روایت میکند ،از کارکرد
تفسیري شعر بهره میگیرد؛ آنجا که میگوید:
ولمّا بلغَ عائشه ،رَضیَ اهللُ عنها ،قَتلُ علیٍّ ،قا َلت:
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فألقتْ عصاها فاستَــقرَّ بها ال َّنوي

کما قرَّ عیـناً باإلیابِ

المسافرُ13

(ابن طقطقی)102 :2000 ،
ابن طقطقی در این جا از زبان عایشه شعري را از شاعر جاهلی معقر البارقی( ،مرزبانی،
 )26 :2005روایت میکند که جنبه ي تفسیري دارد و بیانکننده ي ایده و نگاه عایشه به
شهادت امام علی(ع) است که تفسیرهاي متفاوتی از آن شده؛ برخی آن را نشانهي اندوه
عایشه دانستهاند و برخی نشانه ي خوشحالی و مسرّت او .شبیه همین واقعه را از زبان بیهقی
میشنویم؛ هنگامیکه «خواجه احمدبن حسن» میمیرد و بونصر مشکان در پی او از دنیا
میرود ،بیهقی ضمن توصیف این ماجرا ،اشعاري را میآورد که جنبهي تفسیري دارد:
به مرگ این محتشم شهامت و دیانت و کفایت و بزرگی بمرد .و این جهان گذرنده
را خلود نیست و همه بر کاروانگاهیم و پس یکدیگر میرویم و هیچکس را اینجا مقام
نخواهد بود؛ چنان باید زیست که پس از مرگ ،دعاي نیک کنند و خواجه بونصر مشکان
که این محتشم را به نیشابور مرثیه گفت ،هم به هرات بمرد  .....و به عجب بماندهام از
حرص و مناقشت با یکدیگر و چندین وزر و وبال و حساب و تبعت که درویش گرسنه
در محنت و زحیر و توانگر با همهي نعمت ،چون مرگ فرازآید ،از یکدیگر بازشان نتوان
شناخت ،مرد آن است که پس از مرگش نامش زنده بماند ،رودکی گفت:
زندگانی چــــه کوته و چه دراز
هم به چنبــــر گذار خواهد بود
خواهی اندر عــــنا و شدّت زي
خواهی انـــدکتر از جهان بپذیر
این همه باد دیـــو بر جان است
این همه روز مرگ یکســـــانند

نــــه بـه آخــر بمـــرد باید باز
این رسن را اگرچه هســـت دراز
خواهی اندر امان به نعــمت و ناز
خواهی از ري بگیر تا به طــــراز
خـواب را حکم نی مگر که مـجاز
نشــــناسی ز یکدیگرشـــان باز

(بیهقی)356 :1383 ،
در اینجا نیز بیهقی به رویکرد و روش تاریخی صرف ،یعنی گزارش گزارههاي روایی،
بسنده نکرده؛ بلکه با تأمل در حوادث رخداده و ارائهي بینش و نگاه خود به آن ،از شعر
همچون ابزاري سودمند براي معرفی و روشن کردن مطلب ،یاري جستهاست .در مجموع،
کارکرد تفسیري شعر ،حضور گستردهاي در تاریخ بیهقی و تاریخ فخري دارد و تاریخنگار
در موارد زیادي شعر را براي توضیح و تبیین بیشتر موضوع آوردهاست.
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 .3نتيجهگيری
با توجه به آنچه گفتهشد ،مشخص میشود که شعر میتواند ابزاري سودمند در اختیار
تاریخنگار باشد .تاریخ فخري و تاریخ بیهقی از جمله کتابهایی بهشمار میروند که با
صبغهي ادبی نگاشته شدهاند و نویسندگان در نگارش آنها سازوکارهاي ادبی مختلفی به
کار بردهاند؛ از این رو وجود پارهاي از اشعار در این دو کتاب ،دور از انتظار نیست .بیهقی
با آگاهی از اهمیت شعر در متن تاریخی ،به کاربرد آن در جايجاي تاریخ خود ،اهتمام
ورزیدهاست .تلفیق شعر با نثر در متن ادبی بیهقی ،همخوانی منسجمی با دیگر ویژگیهاي
ادبی و ساختاري کتاب او پیدا کردهاست .او اشعار را متناسب با بافت متنی کتاب بهکار
برده و بین شعر و نثر او ،تناسب قابل مالحظهاي مشاهده میشود؛ بهگونهاي که نمیتوان
شعر را جزو ساختار فرعی کتاب دانست؛ بلکه شعر در کتاب او ،براي تأیید و تأکید
مضمون تاریخی یا تفسیر و شرح آن ،مدام در خدمت متن تاریخی قرار میگیرد .در تاریخ
فخري نیز شعر حضوري برجسته دارد و در فصل اول کتاب که دربارهي آیین حکومت
است ،شعر بیشتر جنبهي استنادي پیدا کرده و در دیگر فصلها که رویدادهاي تاریخی
را شرح داده ،بیشتر کارکردي ادبی داشتهاست .فخري تالش زیادي کرده تا مجالس شعر
خلفا و شاعران درباري را ذکر کند؛ بدینسان ،کتاب او در کنار ضبط رویدادهاي تاریخی
شاهان ،به ضبط رویدادهاي ادبی دورانهاي تاریخی که به تحریر آن پرداخته نیز توجه
نشان دادهاست .از اینرو تاریخنگار توانسته با بهرهگیري از ابزار شعر ،به کتاب خود
خصیصه اي ادبی بدهد که در پرتو آن ،جذابیت و دلنشینی کتاب او دو چندان شود و یکی
از علتهاي فراگیر شدن تاریخ بیهقی و تاریخ ابن طقطقی ،همین ظرفیتها و ظرافتهاي
ادبی است که شعر در خلق این خصیصه ،نقشی شایسته و درخور توجه ایفا کردهاست.
شعر در متن صرفا تاریخی ،کارکردي جز کارکرد تاریخی ندارد؛ اما از آنجا که متن بیهقی
و ابن طقطقی را نمی توان از متون صرفا تاریخی دانست ،وجود شعر در آن ،افزون بر
کارکرد تاریخی ،براي مقاصد دیگري نظیر کارکرد ادبی ،تفسیري و استنتاجی آمدهاست
و در مجموع ،کارکرد ادبی و تفسیري این دو متن ،در مقایسه با دیگر کارکردها ،بسامد
و حضور بیشتري داشتهاست؛ حال آنکه بایسته بود که کارکرد تاریخی آن در متن
تاریخی ارجح باشد .با این حال در بسیاري از موارد ،کارکردهاي مختلف شعري در این
دو متن تاریخی توأمان است و نمیتوان آن را داراي یک کارکرد ،قلمداد کرد و از
کارکردهاي دیگر بینصیب دانست.
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یادداشتها
 .1گویندهي این عبارت ،ابتدا «ابن عباس» بودهاست که بسیاري از نویسندگان و ناقدانی که پس
از او آمدهاند به طرق مختلفی به آن اشاره کردهاند؛ از جمله «ابن سالم» صاحب کتاب فحول
الشعرا ،و «ابن قتیبه» ،صاحب کتاب عیوناألخبار؛ «قدامه بن جعفر» و «ابوهالل عسکري» ،صاحب
کتاب الصناعتین ،آنگاه که میگوید« :الشعر دیوان العرب ،به حفظت األنساب ،وعرفت المآثر،
وتعلمت اللغه( ».عسکري)5 :1319 ،
 .2تصحیح درست واژهي «چو آن»« ،خران» است و بیت به این شکل است :گله دزدان از دور
بدیدند خران ،هر یکی زیشان گفتی که یکی قسوره شد .یعنی جماعت دزدان از دور خران را
بدیدند و هرکدام از این دزدان ،همانند شیري شد .دلیل اصلی تأیید این ضبط آیه کریمه «کأنهم
حمرٌ مستنفره ،فرّت من قسوره» ( )51-5 :74است( .منصوري و غالمی .)305 :1393 ،البته نظر
منصوري و غالمی بیشتر قیاسی است و تنها در یک نسخه از نسخ باقیماندهي تاریخ بیهقی این
واژه به شکل «خران» ثبت شدهاست( .بیهقی)97 :1383 ،
 .3زیاد در دورهي جاهلی به ابوسفیان منسوب نبود و به عبید (بردگان) نسبت داده میشد و به او
زیاد بن عبید میگفتند و میان این دو نام تفاوت زیادي است؛ چنانکه شاعر در اشاره به این موضوع
میگوید« :این نامه را از مرد یمانی به معاویه بن حرب برسان و بگو /آیا اگر بگویند پدرت پاکدامن
و عفیف است خشمگین میشوي و بگویند زناکار است ،خوشحال و خشنود میشوي؟ /پس سوگند
میخورم که تو از فرزندان زیاد هستی همانگونه که فیل از فرزندان االغ است.
 .4عبدالملک ادیبی با فراست و دانشمند بود .شعبی دربارهي او میگوید :با هرکس مباحثه نمودم
بر او برتري یافتم جز عبدالملک بن مروان که هرگاه با او مباحثه نمودم یا شعري سرودم او در
آن بر من برتري یافت ...عبدالملک روزي به همنشینانش گفت نظرتان دربارهي این سخن شاعر
چیست؟ تا جان در بدن دارم ،شیفته و دلدادهي دعد هستم و اگر روزي بمیرم ،واي بر آنکس
که بعد از من ،عاشق و شیفتهي او شود.
 .5از شعراي مرو بود و در عهد دولت سنجري ،والی والیت سخنپروري شد؛ اگرچه کفشگر
بود ،طبعی لطیف داشت و ابیات و اشعار او بسیار است( .عوفی)175 :1321 ،
 .6هر کس را که میبینم به دنبال عیبجویی از دیگري است و از عیب خود غافل و ناآگاه است.
عیبهاي آدمیان بر خودشان پنهان است و فقط عیبهاي دیگران را میبینند.
 .7زبانت را نگهدار و سخنی نگو که بدان گرفتار شوي؛ زیرا بال و مصیبت در گرو زبان و سخن
است.
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 .8اي که شب را به خواب رفته و از آرامش آغاز شب خرسندي ،بدان که بالها در سحرگاهان
فرود میآید .به شبی که آغازش خوش است ،دل خوش مدار که چه بسا در آخر شب ،آتشی
برافروخته شود.
 .9این کار چیزي جز مکدّر شدن اوقات پادشاه و منفور شدن رعیت در نزد او و دوري کردن
آنان از او را به دنبال ندارد؟ شاعر عرب در این مضمون میگوید :من از آنان کینهاي به دل ندارم؛
زیرا رئیس و رهبر قوم ،اهل کینهتوزي نیست.
 .10از خصلتهاي پسندیده در پادشاه ،جود و بخشش است که در جذب دلها و نصایح همگان
و بهکارگیري بزرگان ،اصل و جوهر است .شاعر در این مضمون میگوید :اگر پادشاهی بخشنده
نباشد ،رهایش کن که دولتش رفتنی است.
 .11این برج از دیگر برجهاي بارو کوتاهتر است و لشکریان پادشاه بر آن هجوم آوردند و در آن
قتل و غارت و حوادثی بزرگ رخ داد که گوش ،تاب شنیدن گوشهاي از آن را ندارد؛ چه برسد
به اینکه بخواهد جزییات آن را بشنود :هر آنچه که تصور کنی ،اتفاق افتاد و من نمیتوانم آن
را به زبان آورم؛ پس خود آن را در ذهن تجسم کن و دربارهاش از من چیزي مپرس.
 .12هرگاه که ماه شعبان فرار رسید مرا با شرابی گوارا سیراب کنید.
 .13هنگامی که خبر قتل علی(ع) به عایشه رسید این شعر را خواند :عصا را بر زمین افکند و
دوري و جدایی در او آرام گرفت (کنایه از اقامت بعد از سفرهاي طوالنی) .همانگونه که مسافر
از بازگشت (به میهن) مسرور میشود.
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