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ی جدا از هم هستند و درک سازگاری این دو در یک اثر، شعر و تاریخ، دو حوزه
مشکل است؛ خاستگاه اولی، خيال است و خاستگاه دومی، عالم واقع. اما گاه این 

جوید و شعر در خدمت خورند و متن تاریخی، از شعر بهره میدو با هم پيوند می
گيرد؛ بنابراین شعر در جایگاه یکی از ابزارهای سودمند و سازنده، تاریخ قرار می
ای در متون تاریخی دارد و نقش و کارکردهای فراوانی در متن حضور گسترده
دی ها کارکرد ادبی، تاریخی، استناترین این نقشکند که از برجستهتاریخی ایفا می

ی، د شعر در متن تاریخرو که با هدف شناخت کارکرو تفسيری است.  پژوهش پيش
و  یخ بيهقیتارسامان یافته به بررسی تطبيقی و تبيين کارکردهای مختلف شعر در 

يده گذر کوشابن طقطقی پرداخته و از این ره السلطانيهفی اآلداب تاریخ الفخری
نگاران را از شعر، بسنجد و اهداف و گيری هر یک از این تاریخميزان بهره

این دو متن تاریخی، تحليل و تبيين کند. برآیند پژوهش نشان کارکردهای آن را در 
مانند کارکرد آن در متون منثور،  -تاریخ فخریو  تاریخ بيهقیدهد که شعر در می
ای دارد. همچنين در این دو متن، کارکرد تفسيری ی ادبی و آرایهجنبه -طور کلیبه

ین تر مورد توجه انادی، کمشعر مورد استفاده قرار گرفته و کارکرد تاریخی و است
 است. نگار بودهدو تاریخ
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 مقدمه. 1

امتزاج شعر با نثر، یکی از شگردهاي نثرنویسی در ادبیات عربی و فارسی ادوار گذشته 
توان گفت که میتوان تعیین کرد؛ اما است. براي آغاز این روش، تاریخ دقیقی نمی

اند. دهنویسان، اقتباس کرویژه مقامهنویسندگان فارسی، این روش را از نویسندگان عرب به
د. توان یافت که اثري از شعر در آن نباشتر اثر منثوري را در ادبیات عربی و فارسی میکم

الي بهالي وسیع معلومات خود در تر براي نشان دادن قدرت ادبی و دایرهنویسندگان بیش
به خود  ي تفننیگرفتند؛ از این رو شعر در نزد این نویسندگان، جنبهنثر از شعر بهره می

و  تري برخوردار شوداست. همچنین این روش باعث شد تا نثر از جذابیّت بیشگرفته
ند. شود، پرهیز کنواختی که باعث ماللت خواننده میگیري از آن، از یکنویسنده با بهره

دیده  چه در متون تاریخین کارکرد شعر در متن منثور، بسیار متنوع است و با آنبنابرای
 شود، تفاوت دارد.  می
ي طور کلی دربارهچه که بهورود شعر در متون تاریخی، موضوعی است متفاوت از آن     

توان مطرح کرد و شعر در این نوع اخیر، براي اهداف و کارکردهاي مشخص و نثر می
رود. یکی از کارکردهاي شعر در متن تاریخی، کارکرد استنادي است کار میی بهمتفاوت

اي سیاسی، اجتماعی و عقلی و نظایر آن را با تکیه بر بیت یا نگار ایدهکه در آن، تاریخ
که شعر در متن تاریخی، کارکردي ادبی دارد و براي کند یا اینابیاتی از شعر تأیید می
حال،  نگاران متقدّم در عینتر تاریخجا که بیشرود. از آنکار میبه افزایش ادبیّت یک متن

ي کار کارگیري نثري منشیانه و ادیبانه را سر لوحهادیبانی برجسته و ممتاز بودند و به
دادند، در بسیاري از مواقع، براي افزایش ادبیّت و تزیین و تهذیب متن و خود قرار می

با ادبیات و فنون دبیري و کتابت، در روایت تاریخی از نشان دادن میزان آشنایی خود 
گرفتند. از دیگر اهداف و کارکردهاي شعر در متن تاریخی، کارکرد تاریخی شعر بهره می
هاي شاعران، حوادث و رویدادهاي زیادي را در بردارد که هر شاعري است. دیوان

براي  نگارسان، تاریخاست؛ بدینها را بیان کردهاي که در آن زیسته، آنمتناسب با زمانه
 ترین منابع تاریخی، نیاز پیداي یکی از اصلیروایت رویدادي، همواره به شعر به مثابه

 گیرد. کارکرد تفسیريکار میبود منابع، بهکند و آن را در مواقع ضرورت و هنگام کممی
 ، براي بسط وو توضیحی از دیگر کارکردهاي مهم در متن تاریخی است که مورخ از آن

گیرد. برخی از این کارکردها میان متن تاریخی تفهیم موضوع و یا رویداد تاریخی، بهره می
ي این کارکردها در خدمت و ادبی، مشترک است؛ با این تفاوت که در متن تاریخی، همه
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 رود؛ از این رو نگارندگان این مقاله باکار میتاریخ است و در راه تقویت و تحکیم آن به
یجه به این نت تاریخ فخريو  تاریخ بیهقیخصوص تأمل در اشعار متون تاریخی و به

ها ترین آناند که شعر در متن تاریخی داراي کارکردهاي مختلفی است که از مهمرسیده
کارکرد استنادي، ادبی، تاریخی و تفسیري است. پژوهش حاضر بر آن است که شعرهاي 

این چهار کارکرد، مورد مطالعه قرار دهد و بسامد و  این دو متن تاریخی را در پرتو
به  گذرکارگیري هر یک از این کارکردها را نقد و تحلیل نماید تا از این رهچگونگی به

 هاي زیر پاسخ گوید:پرسش
 تا چه میزان با متن تاریخی همسو است؟. اشعار این دو اثر 1
 چه کارکردهایی دارد؟ این دواثر تاریخی. شعر در 2
 
 ی پژوهش. پيشينه1. 1

است. هاي درخوري صورت نگرفتهپژوهش تاریخ فخريو  تاریخ بیهقیي شعر در درباره
( از 1977)بازورث، « شواهد شعري در تاریخ بیهقی»ي ها، مقالهیکی از این پژوهش

شناس نامی، است که نویسنده در آن به بررسی آماري شواهد شعري و ، خاور«بازورث»
. همچنین استپرداخته تاریخ بیهقیعار عربی و فارسی و اقتباسی و ابداعی در تعداد اش

(، که به شرح و 1393)حیدري، « درم ربایی تیغ، در بیتی از بوحنیفه اسکافی»ي مقاله
درم »ایی پرداخته و مفهوم کن تاریخ بیهقیي اسکافی در تحلیل واژگان یک بیت از قصیده

ند همین است. مانمعناي جدیدي براي این بیت پیشنهاد دادهرا تبیین کرده و « ربایی تیغ
( که 1393)منصوري و غالمی، « تصحیح یک بیت از لبیبی» اي با عنوانمقاله است، مقاله

تاده در ضمن داستان فرس تاریخ بیهقیبه تصحیح بیت مشهور و مورد اختالف مصحّحان 
 است.ن امیر محمد به قلعه مندیش، پرداختهشد

شماري صورت هاي کم، پژوهشالفخري فی اآلداب السلطانیهي کتاب هدربار
خ تاریبازیابی اندرزهاي اردشیر ساسانی در »ي است که از آن جمله است: مقالهگرفته
( این مقاله به بررسی اندرزهایی پرداخته که ابن 1391پور و همکاران، )مرسل «فخري

« طقینگاري ابن طقبینش و روش تاریخ»ي مقالهاست. در طقطقی از اردشیر اقتباس کرده
نگاري ابن طقطقی را مورد مطالعه قرار (، نویسنده اصول تاریخ1385)علیزاده بیرجندي، 

 خ بیهقیتاریاست؛ لیکن پژوهش حاضر، کارکرد شعر را در متون تاریخی، با تکیه بر داده
 رود. ار میشمبررسی کرده و از این نظر، پژوهشی کامال نو به فخريو 
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 تاریخ فخریو  تاریخ بيهقی. معرفی 1. 2
( و 1040-431/1030-421، روزنگار حوادث دربار سلطان مسعود غزنوي )تاریخ بیهقی
اریخ تاست. افزون بر این،  ها در ثبت این دوره از تاریخ اسالمیترین تاریخیکی از دقیق

ین ها است. بخش اعظم اشیواترین آنهاي نثر فارسی و از یکی از نخستین نمونه بیهقی
اب، ي این کتکتاب از بین رفته و تنها از جلد پنجم تا دهم آن در دست است. نویسنده

متولد شد. از خانواده و « آباد بیهقحارث»هـ. در روستاي  385ابوالفضل بیهقی، به سال 
ام پدرش، که نروزگار کودکی و نوجوانی او اطّالع چندانی در دست نیست؛ جز این

است. قراین، حاکی از این است که وي ابتدا در سبزوار و و از مردم بیهق بوده« حسین»
که در ادب، سرآمد شد و در بعد از آن، مّدتی را در نیشابور به تحصیل گذراند تا این

سالگی به خدمت دیوان رسالت سلطان محمود غزنوي که با ریاست بونصر بیست و هفت
( او دبیري توانمند و ادیبی بزرگ بود و 14: 1383د، درآمد. )یاحقی، شمشکان اداره می

نظیر است و نشانگر کتاب تاریخ او که به اسم خودش مشهور است، در نوع خود بی
 توانمندي باالي او در نثر فارسی است. 

نام نهاده که ذکر آن تا آخر روزگار بماند و چنین  دیباي خسروانیبیهقی کتاب خود را 
د و توجه بیش از پیش مخاطبان امروزي به کتاب او، از اهمیت روز افزون نثر هم ش

درخشان او حکایت دارد. این کتاب هم از نظر ادبی و هم از نظر تاریخی، مهم است. 
 است.نویسنده در کتاب خود از اشعار پرشماري بهره گرفته

ل اخبار بن طقطقی، شامتألیف ا ،الفخري فی اآلداب السلطانیه و الدول اإلسالمیهکتاب 
ها و نگاهی به پادشاهانی است که در خالل فرمانروایی خلفا خلفاي اسالمی و وزیران آن

( این کتاب در اوخر قرن هفتم، مدت کوتاهی بعد 141: 1380اند. )سجادي، ظهور کرده
. یان داردي تاریخ عباسبندي مناسبی دربارهاست و جمعاز فروپاشی عباسیان نگاشته شده

تقدیم کرده که در آن زمان، « فخرالدین عیسی بن ابراهیم»نویسنده، کتاب خود را به 
 است. مشهور شده الفخريفرمانرواي موصل بوده و به این خاطر، کتاب به 
ها و امور ملکداري و سیاست از طریق متن کتاب در دو فصل و شامل احوال دولت

ر امور سیاسی، حکومتی و مسایلی است ي خلفا و وزرا است. فصل اول دهبررسی سیر
هاي مشهور از خلفاي راشدین تا که فرمانروایان باید بدانند و فصل دوم، اخبار دولت

هاي بزرگی مانند آل بویه، سلجوقیان و فاطمیان را پایان زمامداري عباسیان و نیز دولت
، خاورشناس «آهلوارد»م به سعی و تالش 1860به سال  الفخريگیرد. کتاب در بر می
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 1895، خاورشناس فرانسوي، به سال «درانبورگ»بار هم به اهتمام آلمانی، در آلمان و یک
: مقدمه( 1357است. )صاحبی نخجوانی، در فرانسه و چند بار هم در مصر، چاپ شده

ن، ترین بخش آین کتاب از نظر تاریخی و ادبی از اهمیت فراوانی برخوردار است و مهما
ها مربوط است و ظرافت و یخ خلفاي عباسی و بیان فسادهاي درباري آنبه روایت تار

خورشیدي،  1350هاي مختلفی ترجمه شده و در سال عمق خاصی دارد. این کتاب به زبان
ب ترین خصایص سبکی کتاآن را به فارسی ترجمه کرد. از مهم« محمد وحید گلپایگانی»

 آمیختگی و درهم تنیدگی شعر با نثر است. 
 

 شعر در دو اثر یها. بررسی تطبيقی کارکرد2
 روایی –الف( کارکرد تاریخی

روایی شعر در متن تاریخی، حضور زمانی شعر در حادثه  -مقصود از کارکرد تاریخی
ت ي آن، روایي تاریخی را به وسیلهآورد تا بخشی از حادثهاست. یعنی مورخ شعر را می

ر کارکرد تاریخی شعر، ماجرا یا رویداد تاریخی ي زمانی روایت را تکمیل کند. دو دایره
دهد میگردد و بدون آن ناقص خواهد بود. این رویکرد، زمانی رخبه کمک شعر، ارائه می

که مورخ به دالیلی نظیر فقدان منبع مورد نیاز یا نبود منبعی مناسب و مستند، بیان دقیق 
، از دادزمانی شاعر با رخدلیل همداد تاریخی در قالب شعر و اهمیت استنادي شعر به رخ

ان ي تاریخی یا بیبیند تا هنگام نقل دورهمیرو مورخ ضروري گیرد؛ از اینشعر بهره می
ي یکی از ابزارهاي مهم تاریخی، کمک بگیرد و آن دادهاي تاریخی، از شعر به مثابهرخ

 کار بندد. ها و شواهد تاریخی بهرا براي تکمیل دانسته
جا که به شرح نگار از آنتاریخ»ي خود، نوعی از روایت و نقل است: نوبه تاریخ به

(. تاریخ 306: 1385)نجومیان، « پردازد، تابع الگوهاي روایت استاست میچه گذشتهآن
گیرد و گاهی هم براي تکمیل فرایند، از معمواًل از نثر بهره میضمنِ فرایند روایتگري، 
اي از موارد، شعر جوید. در پارهاشی، مجسّمه و غیره سود میدیگر ابزارها نظیر شعر، نق

ي آن رباید که نمونهدر ثبت و ضبط رویدادها و وقایع تاریخی، گوي سبقت را از نثر می
 العرب دیوانبینیم. از این رو است که ناقدان عرب، شعر را هاي حماسی میرا در مثنوي

داد ها را در خود جاي میو اخالق و زندگی آن ؛ چراکه این شعر بود که تاریخ1اندنامیده
اي، حاکی از ارزش گذاريکرد. چنین نامهاي پسین، منتقل میو آن را به دیگران و دوران
ا نیست پرو شعر در تصویر حوادث تاریخی، یک نوع ادبی خردهتاریخی شعر است. از این
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ال زرگ و سترگ، به مخاطبان انتقو چنین توانایی و قابلیتی را دارد که حوادث را هرچند ب
اي روایی شعر در متن تاریخی، کارکردي جدید و حاشیه –دهد؛ از این رو، کارکرد تاریخی

 . استکردهمی آفرینینقش یخیمتن تار در ربازیو از د ستین
 ،يفخرو  یهقیب خیتار درشعر  بارز چندان نه ياز کارکردها یکی وصف، نیا با

خود  دادها،یرو و حوادث تیروا در یهقیب ابوالفضلاست.  ییو روا یخیکارکرد تار
.  تاسکرده ثبت تمام، ظرافت و دقت با را دادهایروو  داشتهحضور  ،ینیع يشاهد همچون

 ازمندین شعر به را خود ترکم بوده، او منبع نیتریاصل ،یهقیب ینیع اهدکه شو جاآناز 
داري عهدهنقل درآورد.  يسررشته به را ناشناخته و کیتار يهاقسمت آن، ياری بهتا  دهید

وادث ح ترینییجز و ینهان اموراز  اوشده  باعث ،مسعود سلطنتدر زمان  يریکتابت و دب
تر به شعر و یا هر منبع دیگري، نیاز داشته باشد. بیهقی دربار مسعود آگاهی یابد و کم

نی زماکتابت درآورد؛ بلکه هممورخی نیست که پس از چند قرن بخواهد حوادثی را به 
ي تاریخی او از شعر است. همچنین همورخ با رویدادها یکی از علل مهم عدم استفاد

حوادث دوران مسعود در تاریخ، چندان ناشناخته و مجهول نیست. در صورت ناشناخته 
پرداخت و حوادث هاي شعري آن دوران میبودن، مورخ باید به تفحّص در دیوان

ي کرد که این موضوع، باعث حضور گستردهي آن، کامل میي خود را به وسیلهناشناخته
ه وجود کند؛ بلکصدق نمی تاریخ بیهقیشد؛ اما این قضیه در شعر با کارکرد تاریخی می

 هاي شعرزمانی مورخ با رویدادها، مانع از نیاز بیهقی به دیوانویژه همدیگر منابع و به
کرد بیهقی که مبتنی بر ذکر جزییات وقایع به شکل نمایشی و است. با این حال رویشده

؛ زیرا یک منبع تاریخی است يهمثابتصویري است، یکی از عوامل مؤثر در کاربرد شعر به
اي را از جهات مختلف، بررسی نکند، آن را او به اشباع در نقل، اعتماد دارد و تا حادثه

که شواهد عینی و هنگام ذکر رویدادي، با اینسان، در برخی مواقع گذارد. بدیننمیفرو
ابۀ شود تا شعر را به مثهاي او براي نقل آن کافی است، چنین رویکردي سبب میدانسته

عر در کار گیرد. در این هنگام، شمنبع فرعی براي اشباع و تفصیل و بیان جزییات امور، به
 :ي زیرمانند نمونهکند؛ نزد او کارکرد تاریخی پیدا می

 سالح مامت سیصد ايبا پیاده زیکوهت يقلعه کوتوال و صدیس يسوار و براندند را ریام
 ینامردم اریبس و. خران و استران بر را تیحاش و هايعمار در را هاحرم نشاندند و او، با

 ودمحم فرزند حال أيّ یعل که بود، آن يجا و يگفتند زشت و شیتفت یمعن در رفت
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نبود.  یجستبازرا، ولیکن  نیسخت مالمت کرد بگتگ زین دیبشن چون مسعود سلطان و بود
 :اتیاالب و یمعن نیدر است گفته کوینشاعر  یبیو آن استاد سخن لب

 شد دسـکره يسو به ير از یهم یکاروان
 2آن وــچ بدیدنــــد دور از دزدان گــله
 شــدند و بردند آمد راي را دزدان چهآن
 بـــــسی تــیـاف راه آن در بود يروره

 وابــج بـود نیا همه از پرسیدند هرچه

 دـش قنطره بر همه مـردم و آمد پیش آب 
 شد هقسور ییک که گفتی زیشان یکیهر  
 د ـش سرهیک یهم دزد با که زین یبد کس 

 شد نادره سخنش ییگو شد توانگر چون
 دــش رهــس یگروه کار شد زده یکاروان

 (               97: 1383)بیهقی، 
بان شعر رهبر و فیاض(  این حادثه را به زي خطبیب)به گفته« لبیبی»تر یا درست« لیثی»

کارگیري این ابیات و با تکیه بر سازوکارهاي هنري و است. بیهقی با بهبیان کرده
یده تصویر کش هاي تصویري، ماجراي مورد نظر )بردن محمد به قلعه مندیش( را بهظرافت

ا، جي مهم در ایناست. نکتهداده با زبان شعر بیان کردهو حوادثی را که در آن مسیر، رخ
است. در حقیقت، نثر از ي مورخ آمدههاي تاریخی است که در ابیات مورد استفادهافزوده

پردازد و شعر نیز از منظري دیگر و هر دو در مجموع، منظري به شرح ماوقع می
است. ي یک بند روایی و تاریخی هستند که از راهِ تعامل شعر با نثر، ایجاد شدههندهدتشکیل

نگري مورخ سبب شده که آن را براي تکمیل حوادثی که براي در مجموع رویکرد جریی
 ي مندیش اتفاق افتاده، ذکر کند.ي مسیر به سمت قلعهمحمد در پیش و پس و میانه

یل ي اشباع و یا تکمتر جنبهنیز نادر است و بیشتاریخ فخري چنین کارکردي در 
ا این شود؛ بجزییات را دارد که در این حالت، به کارکرد تفسیري و توضیحی نزدیک می

جا رجوع مورخ به شعر، تفسیر قضیه نیست؛ بلکه انتقال دقیق و جامع تفاوت که در این
دهد؛ مانند ابیات زیر که می گیري از شعر است که به آن، کارکرد تاریخیداد با بهرهرخ

 است: در هنگام سخن از نسب زیاد بن مرجانه آورده
، فکان عبیدٍ یو لم یکن منسوباً إال إل بأبی سفیانَ هفی الجاهلی فُعرَکن یُفإن زیاداً لم یَ

 :ههذه القضی یمشیراً إل . وقال الشاعرُونٌالصورتین بَ ، وبینَعبیدٍ بنُ زیادُ قالُیُ
ـِ   ربٍ ـح بنَ همعـــاوی غْأال أبلـــ
 ـوک عف  أبــــُ قالَأن یُ أتغضبُ

 ن زیــــــادٍ مِ کمَحْرِ أنَّ مُفأقسِ

 انیالیمَ  جلِـن الرَّعـــَ  هــلغلغـَمُ 
 زانِ أن یُقال أبـــوکَ یـرضــَوتَ
 3األتانِ لـــدِن وُمِ الفیـــلِ مِحْکرِ

 (111: 2000 ،یطقطق ابن)
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، ابدییمنقل حادثه  يبرا يو مستند کامل منبع را شعر یطقطقابن که یهنگام جانیا در
رد؛ گیگذر از خاصیت تاریخی شعر بهره میگنجاند و از این رهآن را در متن تاریخی می

جا توانسته حقیقت یک ماجراي تاریخی را بیان کند. شعر به دلیل زیرا شعر در این
هتر نویسان و ورّاقان، ببرد نسخهدستتغییرناپذیري و مصون ماندن از تحوالت ناشی از 

رو وجود شعر، کارکرد تواند واقعیت تاریخی را بیان کند. از اینتر از نثر میو موثّق
تاریخی موثّقی براي نقل اخبار و حوادث تاریخی دارد و بدون آن، روایات مورخ در 

شعر،  از یطقطقابن ياستفادهي پیشین، گیرد. در نمونهمعرض شک و تردید قرار می
هاي زیادي با زمان نگار، سالباعث شده خواننده حقیقت ماجرا را دریابد؛ زیرا تاریخ

ي آن حادثه و سرانجام به نگارش درآمدن داد حادثه فاصله دارد و نقل سینه به سینهرخ
ي که گردد؛ اما شعر شاعرها و تغییرات میسبب بروز اشتباه ،یطقطقي ابن آن به وسیله

ور دها و تغییرات، بهتري برخوردار است و از لغزشر حادثه بوده، از صداقت بیشعصهم
 است.نگار را تایید کردهشده از سوي تاریخي روایتمانده و صّحت حادثه

 ایآرایه–ب( کارکرد ادبی
هیچ گفتمانی بدون ارتباط با گفتمان دیگر، قابل نقد و تفسیر نیست. »باید یادآورشد که 

ي نبرد عقاید، اعمال و هاي اجتماعی، صحنهو تاریخی هر دو به عنوان گفتمان متن ادبی
ري بدل گیسنن متضاد هستند و در نتیجه، متن ادبی و تاریخی به فرهنگ در حال شکل

ي منتقد وظیفه»توان اذعان کرد که ( از این رو می317: 1385)نجومیان، « گردند.می
زگان و نیروهاي اجتماعی است که در شکل دادن به گرایی نوین، برمال کردن رمتاریخ

( مطابق با این 317)همان: « دیگر در حال رقابت هستند.ي خاص، با یکیک جامعه
تواند در کنار گفتمان تاریخی، متنی متفاوت با تأثیري دوچندان رویکرد، گفتمان ادبی می
ضور مؤثري در متن هاي مهم گفتمان ادبی، شعر است که حپدید آورد. یکی از سازه

اي در متن تاریخی به دو شکل، آرایه-ي کارکرد ادبیتاریخی دارد؛ شعر، گاهی براي افاده
که ا اینآورد ینگار، شعري را براي تهذیب سبکی و بالغی متن میرود: یا تاریخکار میبه

اص اختص زند که در دربار شاهان و خلفا به مدح و نقد اشعاراي میگریزي به محافل ادبی
رت یابد. در صواي میدارد و به این شکل، شعر براي متن تاریخی، کارکردي ادبی و آرایه

ي ادبی آن را در که به تاریخ سیاسی و اجتماعی بپردازد، وجههدوم، شاعر به جاي این
 گونه کهگیرد. هماني آن، متن کارکردي ادبی به خود میدهد و در سایهمتن بازتاب می
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د  و شو، ویژگی ادبی او را متذکر می«عبدالملک بن مروان»ی هنگام ذکر احوال طقطقابن 
 :آوردمی ناقدان، جمع در را او ينقد و يشعرکند و یکی از جلسات به این بسنده نمی

لیه إال ع : ما ذاکرتُ أحداً إال وجدتُ لی الفضلَیُّادیباً ذکیّاً فاضالً. قال الشعب الملکِوکان عبدُ    
لملک انی فیه... وقال عبدُفیه والشعراً إال زادَ ینه حدیثاً إال زادَمروان، فإنی ما ذاکرتُ  المک بنَعبدَ

 :القائلِ ه: ما تقولون فی قولِلسائِیوماً لجُ
 4بها بعدي هیــــمُن یَمَّرباً مِفوا حـَ  أهیـــم بدعــدٍ ماحیِیتُ فإن أمُتْ 

 (124: 2000)ابن طقطقی، 
ي خلیفه با همنشینان و مورخ در چند صفحه به توصیف مشاعرهو به این شیوه، 

یاري از کند. بسادبی نزدیک می-پردازد و متن تاریخی را به متنی تاریخیهمپیالگان می
ها ضرورتی ندارد و حذفشان  به ي ادبی دارد و نبود آني تاریخ، جنبهاشعار در بدنه

 کند.وارد نمی ايساختار تاریخی و نظم طبیعی رویدادها لطمه
به دلیل دوستی و همنشینی مورخ با ادبا، وصف مجالس شعر و نقد  تاریخ بیهقیدر 

ار اي از بهترین اشعو بررسی اشعار، جایگاهی ویژه دارد و بیهقی به این وسیله، مجموعه
ین تردهد؛ از جمله مهمرا که امروزه فقط از طریق تاریخ او باقی مانده، به مخاطب ارائه می

است که بیهقی در چند جاي کتاب خود شعر او را به طور  5ین شاعران، بوحنیفه اسکافیا
ي زیباشناختی تاریخ خود را با شعر، تقویت کند. در کامل آورده تا بدین وسیله جنبه

 گوید که مطلع آن چنین است: اي غرّا در مدح مسعود میجشن مهرگان بوحنیفه قصیده
 عیار زرّ خلق به دینما رهیت خاک ز    اریمرد باشد بر کار و بخت  چو

 (384: 1383)بیهقی،         
بیت است، آورده و در پایان، نقدي زیبا بر آن نوشته  96بیهقی کل این قصیده را که   
 درست یمعن با نیریش سخنان او در باید چون غرّا يهدیقص نیپایان آمد ا به»گوید: و می

 ( 385)همان:  «... و زده گریدکی گردن در دست
در  است.جا بیهقی با آوردن شعر و نقد و بررسی آن، متن خود را تهذیب کردهدر این

جاي دیگر نیز دو قصیده از قصاید غرّاي او را که در مدح سلطان مسعود سروده شده، 
 (366-361است. )همان: آورده

است که ره گرفتهبدین ترتیب، مورخ از شعر براي افزایش توانش ادبی متن خود به
ترین و پربسامدترین کارکردها در هر دو کتاب است. بیهقی در دو این کارکرد، از مهم

است؛ گرچه غرض نویسنده، ي پیشین، قصایدي از اسکافی را به طور کامل آوردهنمونه
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نمایان  تر براي افزایش وگیري از شعر نیست، بلکه بیشاي تاریخی با بهرهي حادثهارائه
 است. ي  ادبیّت متن، چنین کردهساختن شاخصه

 استداللی -ج( کارکرد استنادی
ین ترین انواع استدالل است؛ با ااستناد به شعر در اثبات کالم، همانند تمثیل، از ضعیف

و گرایش نداشتن به تفکر منطقی و براهین  ها بر شعري راوي و شخصیتحال، تکیه
: 1391ي روایتگري  تناسب دارد. )دهقانیان، ها و شیوهي حکایتعقلی، با محتواي عامیانه

شود این است که چرا شعر در حکایات تاریخی براي ( پرسشی که در اینجا مطرح می49
 توجه کرد که تاریخ، نوعی اي دربردارد؟ بایدرود و چه فایدهکار میاستناد و استدالل به

ها مانند رنج، مرگ و شکست و روایت است و در آن، مضامین و مفاهیم زندگی انسان
دیگر فراز و فرودها، در جریان است. ماهیت استنادي شعر در متن تاریخی به موازات 

که ایدئولوژي حکومتی را بیان کند؛ براي مثال، مورخ زمانی موضوعات آن تغییر می
ي ضعف برهانی مورخ گیري از شعر به معناي کلی آن نادرست و نشانهد، بهرهکنمی

جوید، اي حکمی و عاطفی را میاست؛ اما هنگامی که در دل رویدادهاي تاریخی، نکته
گیرد؛ از ار میکي خویش بهي ابزاري استنادي و استداللی براي تأیید گفتهشعر را به مثابه

ي موضوعات عاطفی و ادبی و حکمی تر دربارهتدالل، بیشاین رو کارکرد شعر براي اس
که اشعار برخی از شاعران به دلیل برخورداري از خرد و رویکرد خردگرایانه است؛ کما این

است که در ادامه آمده تاریخ بیهقیاي از کار رود. مانند نمونهتواند در جایگاه استدالل بهمی
ي شاهان و پیغمبران، بازکرده و ضمن ي مقایسهعهو نویسنده در آن، فصلی را زیر مجمو

آن، ناآگاهی انسان را از دیدن عیب و ضعف خویش، بیان داشته و در ادامه، با دو بیت، 
 است: آن را تأیید کرده

به رمز وانمود کرده که هیچ کس را  حکیمی و دانست، نتواند را خویش عیب مردم   
 :نیست بینعیب چشم
 هِ غیرِ عیــــبَ يیر إنسـانٍ کلَّ يأر

 ـهُ ـی علیه عیوبــُتخـــفَ  إمرئٍ وکلُّ
 ذي هو فیهالّ  ی عن العیــبِعمَویَ 

 6ــــذي إلخیهالّ بدو له العیـبُویَ
 (124: 1383)بیهقی، 

که شاهان باید به مشورت کند: ایني اخالقی اشاره میجا به یک آموزهنویسنده در این
اندیشی با مشاوران و حکیمان، روي آورند و هرگز خود را مبّرا و پیراسته از عیب و هم

جا توانسته قاعده و اصل اخالقی را که بیهقی قصد بیان آن و نقصان ندانند. شعر در این
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تر آن فراهم سازد. در واقع، را دارد، تحکیم و تقویت کند و راهی براي پذیرش آسان
 اهمیت و سطحی نیست و شاعر حکیمیاین قضیه مفهومی بی خواهد بگوید کهبیهقی می
بیهقی  تردیداست. بیاش حکیمانه و عاقالنه است، چنین مضمونی را بیان کردهکه گفته

ي شعري،  براي  مستند کردن مفهوم بیان شده، کوشیده است. یا هنگامی که با این گزاره
داند و در این می« نداشتنزبان نگه»کند، گناه او را را روایت می ریوز حسنکداستان 

 گوید: مضمون، شعري می
 گاهنکرده بود و زبان  هاناکردنی یجوان روزگار به که گشت آشفته حسنک ریوز کار   

 :دیگومی کوی. و شاعر نازردهیب خیر ریخ را محتشم بزرگ سلطان نیا و نداشته
 7ــنطقِبالمـ مـــؤکّلٌ البـــالءَ إنّ  یلفتبتَ التقــــولُ  کلســـانَ  إحفظْ

 (89)همان: 
جا نیز شعر، کارکردي استداللی و استنادي دارد و بیهقی گناه حسنک را در این

نداشتن زبان، دانسته و این مفهوم را به یاري شعري نیکو، مستند و مستدل ساخته نگه
کند، آن زمان که می ساالر را روایتیا هنگامی که ماجراي قتل اریاق و غازي سپه است.

شب بوده و آن دو شراب نوشیدند و به خواب رفتند، ضمن بیان این داستان، دو بیت 
 است: شعر براي استدالل این موضوع آورده

 یکس نلک و دادمی آواز حیفص زبان به زمانه و. ستیچ بیغ در که کس نه و دانستند شانیا نه   
 :شنودنمی

 بـــأوَّلهِدَ اللیل مســروراً ــیا راق
 نَّ بلــیلٍ طــــابَ أوّلُهُــالتفرح

 وادثَ قد یطرقـــنَ أسحاراإنَّ الح 
 8رُبَّ آخــرِ لیـلٍ أجّج النـــاراـــف

 (234)همان: 
مفهوم شبیخون زدن حوادث و رویدادها همواره یکی از باورهاي فرماندهان جنگی 

اریخ تو بسیاري از کسانی است که با رزم، آشنا و از بزم، دورند. در واقع این افراد که در 
قابل  ، محمودیان هستند، باید منتظر شبیخون حوادث باشند؛ از این رو مفهوم غیربیهقی
 است.مملکت را با استناد به این دو بیت، بیان کرده بینی بودن حوادثپیش

 استردهک فیتأل یو سلطان یآداب حکومت ينهیفصل اول کتاب را در زم یطقطق ابن
. کندیم انیبحکومت،  يهویش يهاو را دربار دیآرا و عقا ،يامقدمه سانهب فصل، نیا و
 میفاهم میاستدالل و تحک ياز شعر برا اصول، و قواعد نیا نیتدو در او که است یعیطب

 یرطوشطاحکام مانند  نیا نیدر تدو یطقطق ابن که نماند ناگفته. ردیکمک بگ ،مورد نظر
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، از آیات و احادیث و سخنان و روایاتی از شاهان قدیم، همچون الملوکسراجدر کتاب 
ر است. او دکردهاسکندر و انوشیروان و حکماي بزرگی چون لقمان و بزرگمهر، استفاده 

ر تر از دیگبسیاري از موارد، شعر را در جایگاه استداللی هرچند ضعیف، اما قانع کننده
ه الحقد مفسد»اي که در تعبیر کند؛ مانند نمونهشده میهاي ارائهبراهین، چاشنیِ حکمت

  است:آمده و نویسنده در آن، در کنار دیگر براهین، از شعر نیز کمک گرفته« النیات
 :عربِال هم منه؟ قال شاعرُإلیه وإیحاشِ  رعیّتهِ وتبغیضِ الملکِ عیشِ تنغیضِ يوهل فیه سو   

 9احقدَلا حملُن یَمَ القومِ ئیسُولیس رَ  والأحمل الحقدَ القدیمَ علـــیهمُ     
 (21: 2000)ابن طقطقی، 

گوید، ذیل عنوان که براي سلطان، از اصل مهم بخشش و کرم سخن مییا هنگامی
ي خود را از بیتی متناسب با این مضمون کمک گرفته تا گفته« الکرم یستمیل القلوب»

 مستدل و واقعی سازد: 
 تحصیلِو القلوبِ ۀفی استمال الکرمُ وهو األصلُ ومِن الخصالِ التی یُستحبّ أن تکون فی الملکِ   

 :؛ قال الشاعرُاألشرافِ واستخدامِ من العالمِ النصائحِ
 10هـذاهبـ دولُتـــهُـــــهُ فَدعْـــف        هذا هــبَ نْـــإذا ملکٌ لـــــم یک    

 (23)همان: 
ي استداللی شعر بهره گرفته و آن را همچون ابزاري براي جا نویسنده از جنبهدر این

است. اشعاري که کارکردي استداللی دارند، در بسیاري کار بردهتایید  فحواي کالم خود به
ط تر در فصل اول که مربوبیش تاریخ فخرياست؛ اما در آمده تاریخ بیهقیهاي از گزارش

 است.کار رفتهبه تبیین آیین و آداب حکومتی است، به
 توصيفی -د( کارکرد تفسيری

ن، نه نگار با آوردن آگاه، شعر در متن تاریخی کارکرد توضیحی و تفسیري دارد و تاریخ
و نه قصد دارد مطلب و موضوعی را مستند کند؛ بلکه در پی بیانِ رویداد تاریخی است 

یر د تا به اهدافی نظرهاي زیادي در مقابل مدلول واحد بیاوتر در پی این است که دالبیش
سازي موضوع و غیره دست یابد. البته کارکرد تفسیري شعر تأکید مضمون حاضر، شفاف

با  تواندنگار میلکه تاریخدر متن تاریخی منحصرًا براي حوادث و رویدادها نیست؛ ب
 داد تاریخی را تبیین و روشن سازد.استفاده از این کارکرد، مضمون، شخصیت، ایده و رخ

نگاران ویژه اگر این تاریخنگاران فارسی و عربی، ارزش واالیی دارد؛ بهشعر براي تاریخ
دي، مسعو الذهبمروجابن خلدون و  تاریخاز ادیبان و دبیران باشند. براي مثال، شعر در 
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ي خوبی با ادبیات نداشتند و ادیب نگاران میانهرنگ دارد؛ زیرا این تاریخحضوري کم
نویسندگانی هستند که داراي قدرت و توانایی ادبی ، نگاراننبودند؛ اما در میان انبوه تاریخ

ل و المثاند و همواره در حین نگارش تاریخ، از انواع ادبی، شعر، خطبه، ضربباالیی بوده
کارگیري شعر، هدف تصریحی و ها در بهاند. یکی از اهداف آنگرفتهغیره کمک می

ا کنند، شرح و بسط دهند تاي را که روایت میتوضیحی بود تا با استنفاده از آن، حادثه
 ملهج از یطقطق ابنها جاي گیرد. بیهقی و ي آنخوانندگان به اقناع برسند و در اندیشه

را در  توانایی نیبرخوردار بودند و ا ،یادب يقو يحافظه کی ازکه  هستند ینگارانخیتار
 یابن طقطق ،ثالم يبرا م؛ینیبیم ،یخیتار لیمسا نییتشریح و تب هدف با اشعار يکارگیربه
د و گویروایی معتصم سخن میزمان فرمان در «يکلواذ»به نام  یبرج یرانیو و ينابود از
 نگارد: گونه میاین
 يهجوماً ودخوالً، فجر السلطانیُّ العسکرُ          مَقحَّ، وتَورِالسُّ  أبراجِ أقصرَ وکان هذا البرجُ   
 :یلهِبتفاص ، فما الظنُّه جملۀً سماعُ ما یعظمُ لیغِالبَ مثیلِوالتَّ ظیمِالعَ هبِوالنَّ الذریعِ ن القتلِمِ

 11رِن الخبَعَ ظنـــاً والتسـألْ نَّفظُ  هُ ا لســتُ أذکرُوکان ما کان مــمَّ       
 (336)همان: 

دست هالکو و براندازي حکومت المسعتصم ی ضمن بیان سقوط بغداد بهطقطقابن 
ناک کند که چنان دهشتهاي بغداد را روایت میباهلل، شرح ویرانی برج کلواذي، یکی از برج

آورد. ا میواقعه، بیتی رویران گشت که قابل وصف نیست. او براي توضیح و تبیین این 
 نویسد: جا که میگیرد. آنعاریت میگونه که بیهقی نیز از شعر، کارکردي تفسیري بههمان
 اریشعبان بداده بود و نشاط بس دادِ  تمام که بازآمد شال افغان به يمحمود کوشک به ریام و   

 :گوید شاعر يبُحتر که بیت نیاکرده بر 
 12لسبیلِوالسَّ حیقِالرَّ ن سُالفِــم  شهـــراً  شعـبانُ لَّی إذ حَـــیانوِّرَ

 (277: 1383)بیهقی، 
که پیداست، بیهقی پس از بیان موضوع نشاط امیر مسعود، بیتی را آورده تا مقدار چنان

هاي زیادي، درک ها و نشانهنشاط و شادمانی او را توضیح دهد و خواننده آن را با دال
از کارکرد  کند،می تیروا را)ع( یعل امام شهادت يماجرا یطقطق ابنکند. یا هنگامی که 

 : دیگویم که جاآن رد؛یگیم هشعر بهر يریتفس
 ت: تلُ علیٍّ، قالَ ضیَ اهللُ عنها، قَ، رَهولمّا بلغَ عائش
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 13المسافرُ عیـناً باإلیابِ کما قرَّ        يوبها النَّ  ــقرَّعصاها فاستَ فألقتْ
 (102: 2000 ،یطقطق ابن)

، ، )مرزبانییالبارق معقرجا از زبان عایشه شعري را از شاعر جاهلی ی در اینطقطق ابن
ي ایده و نگاه عایشه به کنندهي تفسیري دارد و بیانکند که جنبه( روایت می26: 2005

 ي اندوهشهادت امام علی)ع( است که تفسیرهاي متفاوتی از آن شده؛ برخی آن را نشانه
ي خوشحالی و مسّرت او. شبیه همین واقعه را از زبان بیهقی اند و برخی نشانهدانسته عایشه
میرد و بونصر مشکان در پی او از دنیا می« خواجه احمدبن حسن»که شنویم؛ هنگامیمی
 ي تفسیري دارد: آورد که جنبهرود، بیهقی ضمن توصیف این ماجرا، اشعاري را میمی

جهان گذرنده  نیبمرد. و ا یو بزرگ تیو کفا انتیت و دمحتشم شهام نیمرگ ا به
 مقام جانیرا ا کسچیه و میرویم گریدکی پس و میکاروانگاه برو همه  ستیرا خلود ن
کنند و خواجه بونصر مشکان  کین يدعا ،که پس از مرگ ستیز دیبا چنان بود؛ نخواهد

از  مابمانده عجب به و.....  بمرد هراتهم به  ،گفت هیمرث شابوریمحتشم را به ن نیکه ا
 سنهگر شیدرو که تبعت و حساب و وبال و وزر نیچند و گریدکی با مناقشت و حرص

 واننت بازشان گریدکیاز  ،چون مرگ فرازآید ،نعمت يهو توانگر با هم ریزحدر محنت و 
 :گفت یبماند، رودک زنده نامش مرگش از پس که است آن مرد شناخت،

 دراز چه و کوته چــــه یزندگان
 بود خواهد گذار چنبــــر به هم

 زي شدّت و عــــنا اندر یخواه
 ریبپذ جهان از ترانـــدک یخواه

 بر جان است   ـــوید باد همه نیا
                    ســـــانندکی مرگ روز همه نیا

 باز دیبا بمـــرد رــآخ هـب هــــن 
 دراز ــتهسـ اگرچه را رسن نیا

 ناز و ـمتنعـ به امان اندر یخواه
 ــرازطــ به تا ریبگ ير از یخواه

 ـجازم که مگر ین حکم را وابـخ
 باز انـــگرشیدکی ز ینشــــناس

 (356: 1383)بیهقی، 
وایی، هاي رجا نیز بیهقی به رویکرد و روش تاریخی صرف، یعنی گزارش گزارهدر این

ي بینش و نگاه خود به آن، از شعر داده و ارائهتأمل در حوادث رخبسنده نکرده؛ بلکه با 
است. در مجموع، همچون ابزاري سودمند براي معرفی و روشن کردن مطلب، یاري جسته

نگار تاریخ دارد و تاریخ فخريو  تاریخ بیهقیاي در کارکرد تفسیري شعر، حضور گسترده
 است.تر موضوع آوردهبیش در موارد زیادي شعر را براي توضیح و تبیین
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 گيری. نتيجه3
تواند ابزاري سودمند در اختیار شود که شعر میشد، مشخص میچه گفتهبا توجه به آن

ند که با روشمار میهایی بهاز جمله کتاب تاریخ بیهقیو  تاریخ فخرينگار باشد. تاریخ
ه سازوکارهاي ادبی مختلفی بها اند و نویسندگان در نگارش آني ادبی نگاشته شدهصبغه

اي از اشعار در این دو کتاب، دور از انتظار نیست. بیهقی اند؛ از این رو وجود پارهکار برده
جاي تاریخ خود، اهتمام با آگاهی از اهمیت شعر در متن تاریخی، به کاربرد آن در جاي

هاي ویژگی با دیگراست. تلفیق شعر با نثر در متن ادبی بیهقی، همخوانی منسجمی ورزیده
ار کاست. او اشعار را متناسب با بافت متنی کتاب بهادبی و ساختاري کتاب او پیدا کرده

توان اي که نمیگونهشود؛ بهاي مشاهده میبرده و بین شعر و نثر او، تناسب قابل مالحظه
د یشعر را جزو ساختار فرعی کتاب دانست؛ بلکه شعر در کتاب او، براي تأیید و تأک

اریخ تگیرد. در مضمون تاریخی یا تفسیر و شرح آن، مدام در خدمت متن تاریخی قرار می
 ي آیین حکومتنیز شعر حضوري برجسته دارد و در فصل اول کتاب که درباره فخري

خی ها که رویدادهاي تاریي استنادي پیدا کرده و در دیگر فصلتر جنبهاست، شعر بیش
است. فخري تالش زیادي کرده تا مجالس شعر کردي ادبی داشتهتر کاررا شرح داده، بیش

سان، کتاب او در کنار ضبط رویدادهاي تاریخی خلفا و شاعران درباري را ذکر کند؛ بدین
هاي تاریخی که به تحریر آن پرداخته نیز توجه شاهان، به ضبط رویدادهاي ادبی دوران

گیري از ابزار شعر، به کتاب خود با بهره نگار توانستهرو تاریخاست. از ایننشان داده
اي ادبی بدهد که در پرتو آن، جذابیت و دلنشینی کتاب او دو چندان شود و یکی خصیصه

 يهاافتظر و هاتیظرف نیهم ،یطقطق ابن خیتارو  یهقیب خیتارشدن  ریفراگ يهاعلت از
 ست.ادر خلق این خصیصه، نقشی شایسته و درخور توجه ایفا کرده شعر که است یادب

هقی جا که متن بیشعر در متن صرفا تاریخی، کارکردي جز کارکرد تاریخی ندارد؛ اما از آن
توان از متون صرفا تاریخی دانست، وجود شعر در آن، افزون بر ی را نمیطقطق ابنو 

است رکرد ادبی، تفسیري و استنتاجی آمدهکارکرد تاریخی، براي مقاصد دیگري نظیر کا
و در مجموع، کارکرد ادبی و تفسیري این دو متن، در مقایسه با  دیگر کارکردها، بسامد 

که بایسته بود که کارکرد تاریخی آن در متن است؛ حال آنتري داشتهو حضور بیش
ف شعري در این باشد. با این حال در بسیاري از موارد، کارکردهاي مختل تاریخی ارجح

توان آن را داراي یک کارکرد، قلمداد کرد و از دو متن تاریخی توأمان است و نمی
 نصیب دانست.کارکردهاي دیگر بی
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 هاادداشتی
 پس که یناقدان و سندگانینو از ياریبس که استبوده «عباس ابن» ابتدا عبارت، نیا يندهیگو. 1
 فحولصاحب کتاب « ابن سالم»از جمله  اند؛کرده اشاره آن به یمختلف طرق به اندآمده او از

صاحب  ،«يابوهالل عسکر»و « بن جعفر قدامه» ؛األخبارونیعصاحب کتاب  ،«بهیابن قت»و  ،الشعرا
شعر دیوان العرب، به حفظت األنساب، وعرفت المآثر، ال»: دیگومی که گاهآن ،نیالصناعتکتاب 

 (5: 1319 ،ي)عسکر.« هوتعلمت اللغ
شکل است: گله دزدان از دور  نیبه ا تیاست و ب« خران»، «چو آن» يدرست واژه حیتصح. 2
جماعت دزدان از دور خران را  یعنیقسوره شد.  یکیکه  یگفت شانیز یکیخران، هر  دندیبد
کأنهم » مهیضبط آیه کر نیتأیید ا یاصل لیشد. دل يدزدان، همانند شیر نیو هرکدام از ا دندیبد

 نظر البته(. 305: 1393 ،یو غالم ي( است. )منصور51-5: 74« )ه، فرّت من قسورهحمرٌ مستنفر
 نیا یهقیب خیتار يماندهیباق نسخ از نسخه کی در تنها و است یاسیق ترشیب یغالم و يمنصور

 (97: 1383 ،یهقیاست. )بثبت شده« خران»واژه به شکل 
 او به و شدیم داده نسبت)بردگان(  دیعب به و نبود منسوب انیابوسف به یجاهل يدوره در ادیز. 3
 موضوع نیا به اشاره در شاعر کهچنان است؛ يادیز تفاوت نام دو نیا انیم و گفتندیم دیعب بن ادیز
 دامناکپ پدرت ندیبگو اگر آیا/ بگو و برسان حرب بن معاویه به یمانی مرد از را نامه نیا»: دیگویم
 وگندس پس/ ؟يشویم خشنود و خوشحال است، زناکار ندیبگو و يشویم نیخشمگ است فیعف و
 .است االغ  فرزندان از لیف که گونههمان یهست ادیز فرزندان از تو که خورمیم
 نمودم حثهمبا هرکس با: دیگویم او يدرباره یشعب. بود دانشمند و فراست با یبیاد عبدالملک. 4
 در او سرودم يشعر ای نمودم مباحثه او با هرگاه که مروان بن عبدالملک جز افتمی يبرتر او بر
 شاعر نسخ نیا يهدربار نظرتان گفت نانشیهمنش به يروز عبدالملک... افتی يبرتر من بر آن
 سکآن بر يوا  رم،یبم يروز اگر و هستم دعد يهداددل و فتهیش دارم، بدن در جان تا ست؟یچ
 .شود او يفتهیش و عاشق من، از بعد که
 کفشگر اگرچه شد؛ يپرورسخن تیوال یوال ،يسنجر دولت عهد در و بود مرو يشعرا از. 5

 (175: 1321 ،ی. )عوفاست اریبس او اشعار و اتیاب و داشت فیلط یطبع بود،
. ستا ناآگاه و غافل خود بیع از و است يگرید از ییجوبیع دنبال به نمیبیم که را کس هر. 6
 .نندیبیم را گرانید يهابیع فقط و  است پنهان خودشان بر انیآدم  يهابیع
 سخن و زبان گرو در بتیمص و بال رایز ؛يشو گرفتار بدان که نگو یسخن و دارنگه را زبانت. 7

 .است
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در سحرگاهان  بالها که بدان ،يخرسند شب آغاز آرامش از و رفته خواب به را شب که يا. 8
 یآتش شب، آخر در بسا چه که مدار خوش دل است، خوش آغازش که یشب به. دیآیفرود م

 .شود برافروخته
 کردن يدور و او نزد در تیرع شدن منفور و پادشاه اوقات شدن مکدّر جز يزیچ کار نیا. 9

  ؛ندارم دل به يانهیک آنان از من: دیگویم مضمون نیا در عرب شاعر ندارد؟ دنبال به را او از آنان
 .ستین يتوزنهیک اهل قوم، رهبر و سیرئ رایز

 همگان حینصا و هادل جذب در که است بخشش و جود پادشاه، در دهیپسند يهاخصلت از. 10
 ندهبخش یپادشاه اگر: دیگویم مضمون نیا در شاعر. است جوهر و اصل بزرگان، يریکارگبه و

 .است یرفتن دولتش که کن شیرها نباشد،
 آن در و آوردند هجوم آن بر پادشاه انیلشکر و است ترکوتاه بارو يهابرج گرید از برج نیا. 11
 برسد چه ندارد؛ را آن از ياگوشه دنیشن تاب گوش، که داد رخ بزرگ یحوادث و غارت و قتل
 آن وانمتینم من و افتاد اتفاق ،یکن تصور که چهآن هر: بشنود را آن اتییجز بخواهد کهنیا به
 مپرس.  يزیاز من چ  اشدرباره و کن تجسم ذهن در را آن خود پس آورم؛ زبان به را
 .  دیکن رابیگوارا س یمرا با شراب دیکه ماه شعبان فرار رس هرگاه. 12
 و دافکن نیزم بر را عصا: خواند را شعر نیا دیرس شهیعا به)ع( یعل قتل خبر که یهنگام. 13
 مسافر که گونههمان(. یطوالن يسفرها از بعد اقامت از هی)کنا گرفت آرام او در ییجدا و يدور
 .شودیم مسرور( هنیم)به  بازگشت از
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 هزار يهاتیحکا در شعر يمعنو و یلفظ کارکرد»(. 1391. )همکاراندهقانیان، جواد و 
 .54 -31، صص 3/69، شماره تاریخ ادبیات«. یک شب و
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