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عصر عباسی ،محل تالقی فرهنگهای مختلف و تحولهای ژرف فرهنگی و
ادبی و هنری است .شعر عربی نیز در این دوره ،بهویژه از منظر محتوا ،دگرگوو
شد و شاعرا نیز نقشهای اجتماعی گوناگو را پذیرفتند .با توجوه بوه جایگواه
یکوشد با روش وصو ی
زنا در تحولهای اجتماعی عصر عباسی ،این نوشتار م 
و تحلیلی شخصیت ز را در سرودههای چهار شواعر منتخوع عصور اوول و دو
عباسی ،یعنی :عباسبناَحنف (301وو391ق) ،ابوالعتاهیوه (310وو133ق) ،دعبول
خزاعی (341و142ق) و متنبوّی (101و154ق) که هرکدا دارای سبک خاصی در
اشعار خود بودهاند ،مورد بررسی قرار دهد.
افتههای این پژوهش ،نشانگر آ است که ز در تلقوی شواعرا ایون دوره،
ی 
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غالباً یک موجود غیرعقالنی است که از او برای رونق غزل بهوره بوردهانود و در
موارد متعددی نیز ویژگیهای زنا به ابزاری برای روزیجستن شاعرا و مود
و هجو دیگرا تبدیل شده است.

کلیدواژگان :شعر عصر عباسی ،زن در شعر عباسی ،عباسبناَحنف ،دعبل زااعلی،
ابوالعتاهیه و متنبّی.
مقدمه

دوره عباسی ،دوره تبادل فرهنگهای اسالمی ،ایرانی ،رومی ،هندی و یا ترکی اسلت.
همانگونهکه شازصههای گوناگون فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی یا فرهنگلی در ایلن دوره
دچار دگرگونی میشود ،شعر نیا دچار تحوّل شده و اندکاندک از سیاق دوره قدیم فاصلهه
گرفته ،با اشعاری موسوم به زهدیات ،زمریات ،طردیات ،طبیعیات ،مجلون و ییلره دچلار
تغییر میشود 1.در موارد بسیاری ،شعر در این دوره بهعنلوان ابلااری تبهیغلاتی در زلدمت
زهفا ،حاکمان و رهبران فکری فرقههای دینی قرار می گیرد و به همین سلب اسلت کله
شاعران ،به گونه های مختهفی همچون شاعرانِ :زهفای عباسی ،شیعی ،معتاللی ،زلوار ،
برامکه ،وزیران و حاکمان و فرماندهان ،و شاعران تودههای عامه مردم تقسیم شلدهانلد.

2

شعر در این دوره ،عالوه بر اینکه سب رونق فکری ،فرهنگی و اجتماعی جامعه مسهمانان
شد ،بر اقتصاد این دوره نیا تأثیر مثبتی داشت؛ از جمهله ،روا حرفله ملددّبی بله منرلور
پرورش فکری فرزندان زهفا و بارگان و یا آموزش شعر قدیم به آنان و نیا شلعرگفتن بله
جهت مدح و هجو دیگران ،برای برزی شاعران کس زوبی به شمار میرفلت .همچنلین
این شاعران ،در ترویج جشنها و اعیادی چون :نوروز ،مهرگلان و سلده ،بلر رونلق بلازار
زریدوفروش تأثیر بساایی داشتند 9.از آنجا که شنازت ماهیت و جایگاه زن در جامعه دوره
عباسی میتواند شنازت بهتری از نقش او در تکام جامعه اسالمی در دورههای تلاریخی
به ما ارائه دهد ،نگارنده در صدد برآمد تا با بررسی شخصیت زن در ناد عباسبلناَحنلف،
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دعب زااعی ،ابوالعتاهیه و متنبّی بپردازد که هرکدام دارای سبک زاصلی در اشلعار زلود
بودهاند؛ ضمن اینکه به این پرسش پاسخ دهد کله« :سلیمای زن از نرلر شلاعران عصلر
عباسی چگونه بوده است؟»
فرضیه

زنان در عصر عباسی ،از دو جایگاه متفاوت بدوی و حضری برزوردار بودهاند و یالل
نگاه ها نسبت به زن ،نگرشی جنسی بوده ،او را موجلودی ییرعقالنلی ،ییراجتملاعی و در
زدمت مرد تهقی میکردهاند.
در شکوفایی و تحوّل شعر عربی ،نباید از تأثیرگذاری ینا و موسیقی در این دوره یاف
باشیم .یکی از دالی اصهی رشد ینا و موسلیقی در ایلن دوره ،توسلعه تجلارت کنیاکلان
آوازهزوان و رقّصان بود .آنان با بهکارگیری شعر شاعران این دوره ،در توسعه شلعر عربلی
تأثیر بسیاری داشتند 2.افاون بر این ،شاعران عصر عباسی ،پرچمدار معرفی دیلدگاههلای
جامعه عباسی نسبت به زنان نیا بودند .شنازت این دیدگاهها ،ما را در فهم جایگاه آنان در
جامعه مسهمانان کمک میکند .تحهیل جامعلهشلنازتی سلیمای زن در عصلر اوّل و دوم
عباسی (192ل992ق ).از منرر ادیبان ،بهویژه از نگاه شلاعران ایلن دوره ،تلاکنون انجلام
نپذیرفته است؛ اما پژوهشهای مشابهای که صورت گرفته ،سیمای زن از سوی شاعران را
مورد بررسی قرار نداده است و تنها یک مورد با عنوان «زن در جهوهگلاه شلعر عباسلی از
نگاه متنبّی» ،به قهم زهرا عمرانی انجام پذیرفته است که ضمن محدودبودن دایره تحقیق
آن به یک شاعر ،نویسنده مقاله در آن ،رویکردی متفاوت از پلژوهش حاضلر دارد .بلرای
آشنایی با سایر پژوهشهای مشابه ،به پینوشت مراجعه کنید.

2

نقش شعر در ترسیم باورهای جامعه

جامعه ،نه تنها زود همواره در حلال حرکلت و دگرگلونی اسلت ،بهکله اعضلا و سلایر
جوامعی را که با آن در ارتباط است ،تغییر می دهد .این تغییرها ،در باورهای اجتماعی یک
جامعه نیا امکانپذیر است .متأسفانه ،فقدان یک چشمانداز جامعهشنازتی ،حتی در بهترین
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کت تاریخ ادبیات سنّتی ،به چشم میزورد .در بررسلیهلای نویسلندگان تلاریخ ادبیلات،
اعماق تاریخ با رویکرد اجتماعی بهوضوح دیده نمیشود .اسکار پیت( 6متوفای 2222م ).به
نق از ژادانف( 7متوفای 1221م ).میگوید:
ديگر نمیتوان عوامل تعیینکننده اوضاع بیرونی ،بهويژه عوامل اجتمااعی اا
که بر فعالیت ادبی سنگینی می کند ،نادياده ررفات و باياد ادبیاا اا دا دیوناد
جدايینادذير با زندری اجتماعی ،دا نظر ررفت.

8

شعر ،بهعنوان بخشی از ادبیات ،گونهای از بیان تأثیرگذار است کله بله دلیل سلازتار
ویژهاش ،توان بیان باورهای جامعه را در حوزههای گوناگون ،از جمهه حوزه ملردمشناسلی
دارد .تبهور شأن و مقام زن در جامعه ،در شعر نمایانتر اسلت و محققلان عملدتار در بیلان
سیمای زن در جامعه در دورههای گوناگون تاریخی ،دو تصویر به ما نشان میدهند؛ برزی
برآن اند تا نقش او را در جامعه برجسته جهوه دهنلد و بلرای ایلن منرلور ،شلواهدی کلر
میکنند .برزی دیگر نیا نقش او را در جامعه کم رنگ دیده ،مستنداتی را نیا در این زمینه
ارائه میدهند .نکته ای که در اینجا اهمیت دارد ،این است که محقلق بله تغییلر و تحلول
جهانبینیهای حاکم بر جامعه و ارتباط آن با شخصیت زن در دورههلای مربوطله ،توجله
نماید .مسهمار این تغییرات ،در آثار ادبی آن دوره تأثیر میگذارد .سیمای زن در دوره عباسی
نیا بیرون از جهانبینی حاکم بر جامعه در این دوره نمیباشد .چهره او در جامعه ،متلأثر از
جهانبینی عصر عباسی بوده و این امر ،در آثار ادیبان ،بهویژه شاعران عباسی ،تجهی یافته
است.
زن ،در شعر عباسبناَحنف

عباسبناَحنف (م122 .ق ،).در بصره در زانوادهای ثروتمند به دنیا آمد و در نوجوانی به
بغداد کوچ کرد و در همانجا پرورش یافت .او به جهت توانگریاش نیلازی نداشلت تلا از
طریق شعر ،به مدح یا هجو دیگران بپردازد و به ثروت دست یابد .وی ،از معدود شاعرانی
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است که از میان تمام مضامین شعری معمول زمان زود ،تنها یال را برگاید .زن در اشعار
این شاعر ،تصویری لطیف ،تکام بخش ،زیبا و فرشتهگونه است .عباسبناحنف ،اعضلای
بدن زنان را همچون برزی شاعران جاههی و یا حتی بسان شاعری مثل دعبل زااعلی
نمیستاید؛ بهکه وی با شرح عواطف و احساسات درونی زود ،بیشتر درباره ماهیت عشق و
تأثیر معجاه آسای آن در عاشق سخن میگوید؛ عشقی نشئتگرفته از عقاید مذهبی که از
هرگونه هوس و گناه پیراسته است و شاعر در راه آن ،همه چیا زود ،حتی جلانش را فلدا
میکند.

2

زنانی که شاعر برای آنها شعر سروده است ،بسلیار زیلاد هسلتند کله بلارزترین آنهلا،
«فوز» 12میباشد؛ چنانکه سه چهارم دیوان شعر را به او ازتصاص داده است .بعلد از وی،
«ظهوم» 11در مرحهه بعدی قرار دارد .پس از او نیا ،از زنان متعددی مانند :نرجس ،نسرین،
هند ،سعاد و دیگران یاد می کند؛ تا جایی کله در یلک بیلت وی ،اسلم سله تلن از دیگلر
معشوقههای زود به نامهای« :سحر»« ،ضیاء» و «زنث» را میآورد 12.در واقع ،در دیوان
عباسبناحنف زنان به زیباترین وجه مورد توصیف قرار میگیرند .او از لطیفترین واژههلا
برای توصیف آنها استفاده میکند؛ از جمهه درباره فوز از عبارتهای ی استفاده مینماید:
ای سَروا زنان ،ایرل خوشبوی من!

13

وی ،محبوبههای زود را با گرانبهاترین و زیباترین پدیدههای مادی و معنوی هستی،
مث  :زورشید ،دُر و مروارید مقایسه کرده و چه بسا ارزش محبوبه زویش را باالتر از ایلن
موارد دانسته است .او معتقد است که این پدیدهها ،در برابر معشوقش ارزشلی ندارنلد و در
نهایت ،وی حتی به کائنات زمینی راضی نشده ،محبوبه زود را با فرشتهها مقایسه میکند.
جسمش از لؤلؤ و مرواايد است و موهايش دا سیاهی چنان است کاه روياا
منشعب از تاايکی شب است و از بازکردن جامههاايش ،عراری خوشابو منتشار
میشود و چهرهاش ،نواانی است.

14

ای کسی که از من دابااه «فاوز» و سایمايش ساؤام مایکنای! ارار او اا
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نديدی ،به ماه نگاه کن.

15

خداوند دا دنیا کسی اا مثل او خلق نکرده؛ به رمان مان ،هماناا او از جان
بشر نیست و فرشته است.

16

عباسبن احنف ،از افرادی نیست که با دورشدن و یا مرگ محبوبش ،یاد او را فراموش
کند .در واقع ،وی نه تنها با مرگ معشوق زویش در عشق او پایدار است ،حتی معتقد است
که بعد از مرگ زویش و زمانی که جسم او با زلاک هلمآیلوش ملیشلود نیلا ،محبلت
محبوبهاش را در دل دارد.
رل خوشبوی من ،خیلی تند و سريع از دساتان اباوده شاد و مان تاا داياان
اوزراا ،بر دوای او میرري .

17

قلب به غیر از او ،عاشق کسی ديگر نمیشود .رويی که عشاق او ،عشاق باه
ديگران اا دا قلب سد کرده است.

18

همان گونه که ابیات فوق و سایر اشعار نشان میدهد ،ممدوحان و معشوقههای شلاعر،
مورد اکراماند و نگرش های منفی و مذموم در آنها دیده نمیشلود .در اشلعار ایلن شلاعر،
زبر ی از سیمای اجتماعی ،سیاسی ،دینی و عقالنلی زن نیسلت .شلاعر ،زن را از زنلدگی
جسمانی و مادی فراتر برده ،تصویری رؤیایی از او به ما میدهد .شخصلیت یلالسلرایی
ال نمایلان اسلت .او بله توصلیف زن و
عباسبن احنف در اشعارش نسلبت بله زنلان ،کلام ر
زیباییهای او میپردازد و با احترام به عشق او مینگرد .او ،نماینده عشق پاک و عفیف در
جامعه عباسی نسبت به زنان است .سیمای زن در اشعار عباس ،بیلانگر تالقلی دو عنصلر
پاک و بی آالیش بدوی با سیمای زنان نوظهور عباسی است که در قال عشق شلاعر بله
معشوقههای فراوان او تجهی مییابد .وجود نامهای ییرعربی معشوقههای شاعر ،بر حضور
زنان پارسی یا عربی در فضای جامعه عباسی و عرصه هنی شاعر داللت دارد.
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زن در شعر ابوالعتاهیه

اسماعی بنقاسم (م212 .ق ،).شنازتهشده به ابوالعَتاهیه ،در «عین التمر» نادیک کوفه
به دنیا آمد و در کوفه رشد نمود و در بغداد ساکن شد .در ابتدای امر ،کوزهفروشی میکرد؛
چنانکه به او «کوزهفروش» میگفتند .بعد از کوزهفروشی ،به زدمت زهفا درآمد و در نلاد
آنان به جایگاه واالیی رسید و به مداحی آنان پردازت؛ ولی بعد از مدتی ،از ملداحی زهفلا
دست کشید و به زهدیات روی آورد 12.در آیاز دوره عباسی ،به سب فراهمبلودن اسلبا
ینی و تنعّم ،دو جریان پدید آمد؛ یکی ،جریان مجون و لهو و لع  ،و دیگری ،جریان زهد
و پارسایی .در اندیشه ابوالعتاهیه ،زنی به نام «عتبه» وجود دارد که بسلیار شلیفته اوسلت؛
معشوقی که دستنیافتن شاعر به او ،انگیاهای میشود تا او را به کنج عالت بکشلاند و او
را از یالسرایی به زهدسرایی بکشاند 22.در واقع ،ابیات ی نمونهای از اشعار اوسلت کله
آن را در زندان برای عتبه سروده است:
کسی که قلب شیفته و مشاتا بارای دياداا تاو دااد ،ايان شاو دياداا و
طوالنیشدن جدايی از ياا ،او اا ناتوان و ضعیف کرده است.

21

شو و عشق به محبوب ،زيادتر شد .ای کاش! میدانست که آيا برای ما وصام
و ديداای است .وای بر من و وای بر من و باز ه وای بر من! آيا وقت آن
نرسیده که از ايسمان و بند اها شوم.

22

وی ،زود را در برابر عشق او ،اسیر و مطیعی بیش نمیداند که بلا وجلود بلیاعتنلایی
معشوق ،همچنان پایبند محبت اوست:
ای عتبه! ای سَروا من! آيا دين نداای؟ تا کی قلب من نزد تو ررو اسات و
من اام و مریع تو هست  ،دا هر آنچه که بر دوش رذاای .من ،بینوا ،سایهاوز و
مسکین هست  .عیبی ندااد .همانا اين امر ،مايه آساايش مان اسات؛ آساايش باه
عشقی که به ديداا اندوهگینی می اود .ای عتبه! از من فاراا کاردی؛ ولای مان
اسیر توام و من عشق تو اا دا قلب نگهداای میکن .

23
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اشعار ابوالعتاهیه ،بیانگر آن است که نگرش شاعر به زن ،نه جنبه عقالنلی دارد و نله
جنبه جسمانی صِرف؛ بهکه عشق زمینی او ،وسیههای برای ارتقای روح عرفانی میشود.
زن ،از منظر اشعار دعبلبنعلی خزاعی

دعب بنعهی زااعی کوفی ،معروف به دعب زااعی (م226 .ق ،22).شلاعر بلیبلاک و
بدزواه زهفای بنی عباس بود که به هجو هارون ،مأمون ،معتصم و واثلق پردازلت 22.وی،
مای به تشیع بود و نسبت به اه بیت

محبتی بیشائبه داشت 26.بارزترین این محبت

را میتوان در «قصیده تائیه» وی مشاهده کرد .او درباره حقانیّلت املام عهلی

در املر

زالفت میگوید:
که وصیّ حضر دیاامبر

ارر خالفت اا از اوز اوّم به حضر علی

است ،وارذاا میکردند ،امر خالفت به شخصی که از تمام لغزشها مصون و امین
است ،سپرده میشد.

27

دعب در جایی دیگلر ،از شلهادت مرهومانله املام حسلین
فاطمه

سلخن ملیرانلد و بلا

درد دل میکند و چنین میگوید:
ای فاطمه! ای کاش حسین اا دا کربال میديدی؛ داحالیکه تان او بار اوی
زمین بود و با لب تشنه دا کناا فرا جان سپرد.

28

او دارای اشعار فراوانی است؛ حدود سی شعر در قال یال و صدوپنجاه شعر در هجلو
دارد و حدود پنجاه قصیده نیا در ستایش پیامبر

و اه بیلت

سلروده اسلت 22.بلا

بررسی اشعار دعب درباره زنان ،میتوان گفت که زنانِ شعر او ،دو دستهاند:
 .1زنان مورد مدح

در این دسته بندی ،زنان مورد مدح و ثنای دعب نیا به دو دسته تقسیم میشلوند کله
عبارتاند از:
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سلروده ،زنلان

و اهل بیلت

را مورد ستایش قرار میدهد و میگوید:
ارر اوزی خاندان عصمت افتخااا خاود اا باازرو کنناد ،حضار اساوم
اکرم ،جبرئیل ،قرآن و سواههای شريف اا ذکر میکنناد و همچناین ،از حضار
 ،فضیلتها و سرافرازی های ايشاان وو حضار فاطماه زهارا

علی

بهترين دختران (زنان) است ،نام میبرند.

کاه

30

شاعر در این شعر ،با بهکارگیری حرف شرط (إن) به این نکته اشاره دارد کله زانلدان
پیامبر

مطابق سنّت جاههی عر فخرفروشی نمیکنند و اگر روزی به این کار دسلت

بانند ،زاندان پیامبر

 ،قرآن ،جبرئی  ،عهی

و فاطمه

را مایه فخلر زلود قلرار

میدهند .او با بهکارگیری حرف عطف (واو) ،شأن و مقام حضرت فاطمله

را در کنلار

دیگران قرار داده و در فرهنگی که در اص و نس یالبار بله زن افتخلار نملیکننلد ،نلام
حضرت فاطمه

را نه با کنیه ،بهکه به صورت نام زاص بلهکلار ملیبلرد و او را مایله

افتخار میداند.
شاعر با یادآوری قیام کربال ،بار دیگر با آوردن نام فاطمه
به پیامبر

و منتس کردن حضرت

 ،شأن و مقام او را باال برده و میگوید:
ای فاطمه! ای دختر بهترين انسان! از قبار برخیاز و بار بزاراانی کاه چاون
ستااران آسمان دا فال کربال میداخشند ،نوحهسرايی کن.

31

شاعر با بهکارگیری حرف ندای قری (أ) برای منادای «فاطمه» ،زود را به او بسیار
در
نادیک دانسته و با این شیوه زواسته است جایگاهش را ارتقا بخشد .زنان اه بیت
ناد این شاعر ،انسانهایی واال هستند که شأن و منالتشان در ردیف پیامبر  ،عهی
و فرشتگانی چون جبرئی هستند .این نوع زن ،در نگرش دینی شاعر ،موجودی فرابشری
است.
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1ـ.2محبوبهشاعر 

در برزی از اشعار دعب  ،با سیمای زنی به نام «سهمی» روبهرو میشویم کله بلرای او
نقش معشوق پاک را بازی می کند .این نوع زن در نگاه او ،موجودی تکام بخش بلوده و
مایه آرامش روح و روان اوست .دعب در وصف عشق پاکش نسبت به او میگوید:
من تو اا چنان دوست داام که ارر اين دوستیام به کاوه سالمی کاه همناام
توسات ،تعلاق مایررفات ،آن کاوها اسااتواا و بلناد داها مایشکسات و فاارو
میايخت.

32

شاعر ،عشق زود را نسبت به سهمی بسیار شدید توصیف میکنلد و معشلوق را بسلیار
استوارتر از کوه سهمی تشبیه نموده ،دستیابی به او را سخت ملیدانلد .زن ملورد سلتایش
شاعر در این بیت ،زنی مستحکم و پاک است که پناهبرنده بر او ،به امنیت و آرامش زواهد
رسید  .دوستی و محبت وی ،به حدی است که بله شلیوه شلاعران جلاههی ،بلر دیلار یلا ِر
سفرکرده میایستد و انترار دیدارش را میکشد و در یم هجران او ،اشک ماتم میریاد.
هان ای منزلگاه! سلمی به کدام سو افت؟ و قلب اا نیز با خود برد.

33

وی ،در برزی اشعار زویش ،بهوسیهه همصحبتی با سهمی به پند و اندرزهای ازالقلی
دیگران پردازته ،بسیاری از صفات پسندیده را که انجام آن توسط ملردم فراملوش شلده،
یادآوری میکند.
سالمه رفت :مام و ثرو کجاست؟ من به او رفت  :وای بر تو! مام و ثرو
با نیکی و ستايش مالقا کرد و با او همراه ررديد .حمد و ثنا ،مام واازشامندم
اا از دااايی هاي جدا کرد و بادين خااطر ،ناه نکاوهش و نقصاانی باراي بااقی
رذاشت و نه مام اازشمندی اا.

34

شاعر در این شعر ،در واقع ،فضیهت مهماننوازی و مهماندوستی و کمک به دیگلران
را یادآور میشود.
وی ،در بسیاری از ابیات ،به شیوه زیبا به شلکوائیه و درد دل بلا سلهمی ملیپلردازد و
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مشکالت و مصیبتهایی را که برایش پیش آمده ،با او مطرح میکند و در این اثنا ،به بیان
درسهای آموزنده و ازالقی نیا میپردازد.
سلمی شگفت زده شد و اين ،امری عجیب است .او دیری اا کاه دیشاامدها و
مصايب زندری آن اا تسريع نموده ،دا من ديد و آنچاه باعاپ دیاری مان شاد،
حااوادر اوزراااا بااود کااه سااختیهااای آن ،باعااپ دیرشاادن کااودر شاایرخواا
میرردد.

35

 .2زنان مورد هجو

زنِ مورد نکوهش شاعر ،شخصیتی است که در بسیاری از شعرهای او وجود دارد .این
نوع شعر که بیشترین بخش از شعر مربوط به زنان را شام میشود ،در سراسلر دیلوانش
پراکنده است .نگرش به زنانِ مورد استناد شاعر ،نگرشی کامالر جنسیتی بوده و شاید بتوان
گفت این نوع نگرش نسبت به زن ،بیشتر از همه در عصر عباسی نمایان شلده اسلت .در
این نوع نگرش ،شاعر به زن از منرر یریای و جنسی نگریسته و موجودیت زن را تنها در
راستای برآوردن نیازهای شهوانی زود در نرر می گیرد .بر این اسلاس ،هرگلاه انترلارش
برآورده شود ،زبان به مدح او میگشاید و آنگاه که آنچه را میزواهد ،نمییابد ،زن را نماد
فریبکاری میداند و چون گرایشهای عاشقانهشان درویین ،مجازی و بهکه بیشک است،
حتی سخن مالیم و شکوهآمیا مرسوم در یال را بلهکلار نملیبلرد و زبلان بله دشلنام و
اهانتهای مبتذل می گشاید .این دسته از اشعار در ناد دعبل  ،گلاهی بلا نگلرش جنسلی
مالیم و گاهی نیا با اشعاری مبتذل و گانده بیان میشود .او زندگی بدون بهلرهمنلدی از
دزتران جوان را ،زندگی توأم با کاستی میداند و میگوید:
خدمت به مهمان ،جام شراب ،ه نشین زن جاوان و موسایقی ،محباوبتارين
چیزها هستند و هنگامی که يکی از اينها نباشد ،زندری باا کااهش عشاق دچااا
کاستی میشود.

36

برزی اشعار دعب  ،بیانگر دیدگاهی است که برزاسته از التذاد جنسلی و تمتلع هلوای
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نفسانی اوست .او هنگامی که به این التذا نمیرسد و دچار سرکوفتگی جنسی میشود ،به
نکوهش زن دست میزند و با مجونترین اشعار او را مورد هجو قلرار ملیدهلد .شلماری
دیگر از اشعار دعب  ،برزاسته از نگرش دینی اوست .او در این نوع از نگرشش نسلبت بله
را همانگونه که پیشتر به آن اشاره شد ،مورد تمجیلد قلرار

زن ،زنان زاندان پیامبر
میدهد و دوستی با اه بیت
راه دوستی اه بیت

را مانعی برای زواهشهای نفسانی میداند .وی ،تنها در

 ،از زنان و دزتران جوان چشمپوشی میکند و میگوید:

محبوبترين توشه و دلبستگی نزد من ،زنان آوازهخوان هستند؛ آن هنگام که
آواز می خوانند .تنها دا عشاق باه خانادان دیاامبر
لذ ها و دوشیزران وجود دااد.

و جانشاینش ،فراموشای

37

او در بخشی دیگری از اشعارش ،به هجو زنان و بیان معای جسلمانی آنهلا پردازتله،
میگوید:
ابنزيا  ،کنیزی دااد که دا زشتی ،از شیران دیشی ررفته است.

38

در برزی دیگر از اشعارش ،مقام زنانِ مورد هجو او ،تا حدی ناول میکند که همرتبله
حیوانها شده و در توصیف آنان ،از پسلتتلرین جلانوران ،مثل  :زلوک ،زلر ،زرگلوش،
سوسک و یا شترمرغ استفاده میکند و در نهایت ،به این صفات قلانع نشلده ،مقلام زنلانِ
مورد هجو را پایینتر و بیارزشتر از زبالهها و کثافات میداند.
بهطورکهی ،سیمای زن در نگرش دعب  ،برزاسته از دو جهانبینی حاکم بر جامعهاش
میباشد:
اوّل ،زنی که برای او تقدس دارد و ارزشش بسیار واالست .این جهانبینی ،برزاسته از
نگرش واالی دینی نسبت به پیامبر

و اه بیتِ او و نیا برآمده از یهبه مذه شلیعی

در فضای جامعه عباسی میباشد.
و دوم ،زنی که مورد ستایش و یا نکوهش او قرار میگیرد و بیانگر نوعی جهلانبینلی
عام نسبت به زن ،بهعنوان معشوقی واالمقام و ازالقمحور و یا زنی که به رفلع نیازهلای
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جنسی مرد میپردازد ،میباشد« .زن معشوق» در نگرش شاعر ،بینقص اسلت و او را بله
عرفان الهی میرساند و «زن جنسی» در کنار موسیقی ،شلرا و رقلص ،او را بله التلذاد
جسمانی میرساند.
زن ،در شعر متنبّی

احمد بن حسین بن حسین بن عبدالصمد ابوطی جعفی کوفی متنبّی ،در سال 921ق.
به دنیا آمد .وی ،دارای سیرت نیکو بود و بیشترین مقامش را به دلی یلادگیری و کسل
لغت به دست آورد 92و در فنون اد و ازبار و ایلام و شلعر ،صلاح نرلر شلد و یکلی از
فصیحترین مردم زمان زود گردید و به دلی اشعارش ،شهره روزگار شد 22.وی ،در سحر و
جادوگری نیا دستی قلوی داشلت و ملردم از او تبعیلت ملیکردنلد و اموالشلان را بله او
میبخشیدند؛ چنانکه عدهای را هم به ستارهپرستی متمای و دعوت کرد.

21

متنبّی ،شخصیتی است بهندپرواز ،شیفته قدرت ،حکیم و سرکش .احساس ،در او اندک بوده
و شدیدار به اندیشههای زود اعتماد میکند .شخصیت جاماندیش و حکیمانه او ،باعث شده
تصویری که از سیمای زن در دورهاش به ما میدهد ،به دور از احساس باشد .زن در
نگرش او ،به دو طبقه «بدوی» و «حضری» تقسیم میشود .وی ،زن شهرنشین را به
جهت آراستگیهای ظاهری و شخصیت فریبندهاش ،مورد نکوهش قرار میدهد و زن
بدوی را به دلی پاکی و صداقتش ،میستاید.
جان به فدای آهوان دشتی (دلبران باديهای) که دا آن ،سخنرفتن با ناز و ادا
و انگکردن ابروان اا نشناختند.

42

مراد شاعر ،این است که زیبایی زن بادیه ،تصنعی و سازتگی نیسلت؛ بهکله فطلری و
طبیعی است؛ زیرا وی آرایشکردن زنان را نوعی فری و نیرنگ دانسته و حاضر به تحم
این افراد نیست .به همین دلی است که زیبایی زنلان بادیله را بلر زیبلایی زنلان شلهری
ترجیح می دهد .کراهت وی از این زنلان ،بله جلایی ملیرسلد کله وی زنلانی را کله بلا
آرایش کردن زود در صدد زیبانمودن و جهوهگری هستند ،بله بُلا تشلبیه کلرده و زیبلایی
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حقیقی زنان را ماورای زیورآالت آنان میداند.
دا زيبايی و خوشبويی ،آهوان يکدست سپید کجا و بُزان کجا؟

43

او ،سیمایی تاریک از زنان آوازهزوان ارائه میدهد و میگوید:
هرکسی زنان آوازه خاوان اا بیازماياد ،خواهاد فهمیاد کاه آناان دا ااهر،
داخشندهاند و دا باطن ،تاايک هستند.

44

از سویی دیگر ،متنبّی زنان را به دو دسته باحجا و بیحجا تقسیم کرده و به زنلان
محجو  ،رنگ حماسی میدهد و زنانِ بدون حجا را فرو رفته در مجون زوشگلذرانی
میبیند:
چون خود و يا زاه سردوشنده خود اا بنگرد و از سويی خوله اا ه ببیند که
چااقدی بر سر دااد ،اين چااقد و حجاب او اا عالیاتبهتر از خود میداند .هماه
حجاب ها ،دا برابر ديداا او قراا داشت؛ ولی ای خار! تو بدين حجابها ااضای
نشدی .ای بستر خار! آيا تو هررز نديدی که مردمان بر او چش بیفکنند؟ دا ،
آيا به ديدران ستااران دا نظرکردن به او اشک بردی که او اا دنهان نمودی؟

45

وی سپس ،سخنش را با این عبارت ادامه میدهد :او (زوله) ،از زنانی نیست کله گلور
برایشان بهمناله پرده و حجا به حسا آید؛ زیرا پیش از مرگ هم در حجا و پرده بود.
در واقع ،می توان گفت که متنبّی به کرامت انسانی انسانها ،و بله کراملت انسلانی زنلان
احترام می گذارد و در اشعارش به زنان نگاهی فراتر از یرایا جنسلی دارد .وی ،بلا تشلبیه
حجا زن به کاله زود رزمنده ،هر دو را در معرض تیر دشمنان قرار میدهد و حجا زن
در برابر تیر نگاه هوسرانان را مهمتر از کالهزود رزمندهای میدانلد کله در معلرض تیلر
دشمنان قرار دارد .تصویر دیگر متنبّی از زنان ،به زنان ممدوحان و بارگلان و زنلان عامله
بازمی گردد .در نگرش او ،زنان بارگان مورد مدحش ،زنانی مدبّر و دارای اندیشهاند و سایر
زنان ،از عق و تدبیر بهرهای نبردهاند.
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اررچه او زن آفريده شده ،ولای چناان بزاراواا اسات کاه روياا اخاال و
کردااش ،زنانه نیست.

46

این عبارت ،بیانگر دیدگاه شاعر به زن و کممرتبه دانسلتن جلنس مدنلث ،نسلبت بله
مردان است .در واقع ،صفات مثبتی مثل  :بخشلندگی ،کملال و تعقل در دیلوان شلاعر،
مختص افرادی مانند زوله (زواهر سیفالدوله) و یا عمه عضدالدوله میباشلد .وی ،سلایر
زنان را فاقد این صفات ملی دانلد .متنبّلی در هجویلاتش ،از تعلرض بله زنلان و دزتلران
دشمنانش زودداری نکرده ،به بدترین شک به هجو آنان پردازته است .همانطورکله در
مدیحه سرایی زواهران ،عمه و مادران ممدوحانش نیا کوتاهی نکرده اسلت .در واقلع ،وی
آسانترین راه برای بدنام و زوارکردن رقیبانش (مث وردان) را هجو ملادران و حمهله بله
نوامیس آنها میداند.

27

زن در مدحیات متنبّی ،ابااری جهت تکسّ میباشد و در هجویاتش ،وسیههای جهلت
سرکو دشمنان است .زنان حضری شعر او ،زنان مدرن روزگارش بوده ،دارای ارزشهای
تصنّعی و متضاد با ارزشهای زن بدوی هستند؛ امری که نشاندهنده دگرگونیهای جامعه
بدوی ،به سوی جامعه مدرن عباسی است؛ جامعهای که زنلان در آن از یلک سلو ،بله دو
دسته باحجا و بیحجا تقسیم می گردند و از سوی دیگر ،به دو دسته :زنان بدوی پاک
و صادق ،و زنان حضری مایّن به آرایههای ظاهری تقسیم میشوند.
نتیجه

با انتقال قدرت سیاسلی از امویلان بله عباسلیان و نفلو عناصلر ییرعربلی در نرلام
تشکیالتی عباسی و رونق بالد اسالمی در زمینههای گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی
و اقتصادی ،تهقی جامعه نسبت به زن تغییر یافت .آنچه را منابع شعریِ این دوره زمانی ،از
سیمای زن به ما ارائه می دهند ،بیانگر آن است که زن در این دوره ،رنگ تجدد بله زلود
می گیرد و در توسعه موسیقی ،شعر و رقص تأثیر می گذارد و تجارت وسیع کنیاکان نیا بر
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رونق اقتصادی عباسیان میافااید .در این دوره ،اگرچه برزی منابع از نفو سیاسی شماری
از زنان در برزی دستگاههای زالفت زبر می دهند ،اما از نقش عامه زنان در عرصههلای
دیگر فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،کمتر سخن گفته شده است .شاعران این دوره ،از زن
بهعنوان ابااری جهت رونق یال استفاده کرده و در موارد متعددی ،در ستایش ممدوحان و
در هجو دشمنان ،از او و مسائ جنسی مربوط به او ،بهعنوان ابااری جهت تکسّ زلود و
تحقیر دیگران بهره بردهاند.
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پینوشتها
 .1الضیف ،الشوقی ،تاريخ األدب العربی (العصر العباسی األول) ،القاهرة :دار المعارف ،بیتا ،ص
 111 ،111 ،171و .111
 .2الضیف ،تاريخ األدب العربی ،پیشین ،ص  171ـ .175
 .3مقدسی ،امین و بهرام امانی« .عوامل پايداری نوروز در عصر اسالمی و بازتاب آن در شعر
عربی در دوره عباسی» .فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران ،شماره ،177
1311ش ،ص  107ـ .101
 .4الضیف ،الشوقی ،الفن ومذاهبه فی الشعر العربی ،محقق :احمد شوقی عبدالسالم ،مصر :دار
المعارف ،الثانیة العشرة ،بیتا ،ص .17
 .1بیانی ،شیرين« .جايگاه زن در خالفت عباسی و نقش ايرانیان در اين جايگاه» .فصلنامه
هستی ،شماره  81و81؛ احمدوند ،عباس« .نقش قهرمانهها در عصر دوم عباسی» .پژوهشنامه
تاريخ اجتماعی و اقتصادی ،شماره 1318 ،8ش.
 .5روبر اسکار پیت ،نويسنده و جامعهشناس قرن بیستم میباشد که در سال 1111م .در فرانسه به
دنیا آمد و در سال 8000م .از دنیا رفت .از مهمترين آثارش میتوان به کتاب sociology of
 literatureاشاره کرد که توسط مرتضی کتبی با عنوان جامعهشناسی ادبیات به فارسی ترجمه
شده است( .ر.ک :ويکیپديا)www.wikipedia.org :
 .7آندری ژادانف ،يکی از سیاستمداران اتحاد جماهیر شوروی بود که در مسکو به دنیا آمد .او به
رئالیسم سوسیالیستی در ادبیات شوروی اعتقاد داشت .وی در سال 1141م .از دنیا رفت( .ر.ک:
ويکیپديا)www.wikipedia.org :
 .1پیت اسکار ،روبرو ،جامعهشناسی ادبیات ،ترجمه :مرتضی کتبی ،تهران :سمت ،اوّل1374 ،ش،
ص .13
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 .1فاتحینژاد ،عنايتاهلل ،عشق آرمانی از ديدگاه عباسبناألحنف ،انديشه1311 ،ش ،ص .11
 .10فوز ،معشوقه عباسبناحنف بوده و گفته شده :فوز ،نام واقعی معشوقه عباس نبوده و به جهت
حفظ آبروی او ،نام اصلیاش را ذکر نکرده است .برخی نیز گفتهاند :فوز ،همان «علیّه» ،دختر
خلیفه مهدی عباسی است .او شیفته هنر و موسیقی بود و شعر نیز میسروده و در گسترش ادبیات

عاشقانه و اشاعه مفهوم نوينی از عشق پاک ،نقش مؤثّری ايفا کرده است( .واده ،ژانکلود ،الغزل
عندالعرب ،تعريب الکیالنی ،بیجا ،بیتا ،ص )878
 .11ظلوم ،نام معشوقه ديگر عباسبنأحنف میباشد .کتاب األغانی از او ياد کرده است و تاريخ
وفات وی ،نامعلوم میباشد.
 .18المهلبی ،احمدبنعلیبنمعقل ،المأخذ علی شراح الديوان ابیالطیب المتنبی ،التحقیق:
عبدالعزيزبنناصح المانع ،الرياض :مرکز الملک الفیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة1481 ،ق/

8001م ،ص 138؛ خفاجی ،محمد عبدالمنعم ،األدب العربی وتاريخه فی العصرين األموی
والعباسی ،بیروت1410 :ق1110 /م ،ص 15؛ األحنف ،العباس ،شرح ديوان عباسبناالحنف،

شارح :مجید طرار ،دار الکتب العربی1417 ،ق1117 /م ،ص 11؛ الهواری ،صالحالدين ،أحلی
قصائد الغزل ،دار البحار ـ دار التیسر8000 ،م ،ص 11؛ کحاله ،عمررضا ،أعالم النساء فی العالمی
العرب واالسالم ،بیجا1404 ،ق1353 /ش ،الثانی ،ص .871
 .13األحنف ،العباس ،شرح ديوان عباسبناالحنف ،پیشین ،ص « :137أيا سَیّدَةَ النّاسِ،
ريحانتی». ...
 .14األحنف ،العباس ،ديوان عباسبناالحنف ،بیروت :دار صادر ،بیتا ،ص 131؛ ابیالعتاهیه،
اسماعیلبنقاسمبنسويد الغنزی ،ديوان ابیالعتاهیه ،بیروت :دار بیروت1405 ،ق1115 /م ،ص :31
«فالجسمُ من لؤلؤٍ والشّعرُ من ظُلمٍ والنَّشرُ من مِسکةٍ والوَجهُ من نور»
 .11األحنف ،ديوان عباسبناالحنف ،پیشین ،ص :11
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إنْ کنتَ لم ترَها فانظُر إلى القَمرِ»

 .15همان ،ص « :18لم يَخلُقِ الُله فی الدُّنیا لها شَبَهاً

إنی ألحسَبُها لَیْسَتْ من البَشَرِ»

 .17همان ،ص « :137ريحانتی اخْتلِسَتْ مِنْ يَدی

أبَکی علیها آخِرَ المُسْنَدِ»

 .11همان ،ص « :111ال يهتدی قلبی إلى غیرکُمْ

أنّمَا سُدّ عَلَیْهِ الطّرِيقْ»

 .11معتضد ،خسرو ،هارونالرشید و شب سرخ بغداد ،تهران :زرين1375 ،ش ،ص 154؛ الشوقی،
تاريخ األدب العربی ،پیشین ،ص 34؛ اصفهانی ،ابوالفرج ،برگزيده األغانی ،ترجمه و تلخیص:
محمدحسین مشايخ فريدنی ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1347 ،ش ،ج  ،3ص 175؛
ابنخلکان ،ابوالعباس شمسالدين احمدبنمحمدبنابیبکر ،وفیات العیان وانباء ابناء الزمان ،المحقق:
احسان عباس ،بیروت :دار صادر ،بیتا ،ج  ،8ص 811؛ ابنقتیبه الدينوری ،ابومحمد
عبداهللبنمسلم ،اإلمامة والسیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار األضواء،
1410ق1110 /م ،ج  ،1ص .771
 .80الفاخوری ،حنا ،تاريخ ادبیات زبان عربی ،ترجمه :عبدالحمیدآيتی ،تهران :توس1374 ،ش،
ص .311
 .81العینی ،اسماعیلبنالقاسمبنسويد ،ديوان ابیالعتاهیه ،قدم له وشرحه وفهارسه :صالحالدين
الهورای ،بیروت :دار المکتب الهالل ،األولی8004 ،م ،ص :354
«مَنْ قلبٍ مُتَیَّمٍ مُشتاقِ

شَفّه شوقُه وطولُ الفراقِ»

 .88التنوخی ،علیبنمُحَسَّن ،الفرج بعد الشدة ،بیروت1171 :م ،ص :880
«طالَ شوقی إلى قعیدةِ بیتی

لَیتَ شعری فَهل لَنا من تَالقِی»

«ويا ويحَ نفسی وَيْحَها ثم ويحها

ألَمْ تَنْجُ يوماً من شِباک الحبائل»

 .83العینی ،اسماعیلبنالقاسمبنسويد ،ديوان ابیالعتاهیه ،پیشین ،ص :354
«يا عُتْب يا سَیِدَتی! أما لَکَ الدين

حتی متی قَلبی لَدَيْکَ الرَهیْن»
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«وأنا الذلول لِکُلِ ما حَمَلْتَنی

وأنا الشقیُ البائِسُ المِسْکین»

«وأنا الغَداة لِکل باْک مُسْتَعِد

ولِکُلِ صَبٍ صاحب وجَدين»

«يا عُتْبَ إن أفْد مِنْک ،أسیرَتی و علیَ الحصن ِمِنْ هَواکَ حصن»
 .84مسعودی ،حسین ،مروج الذهب ،تهران :شرکت انتشارات علمی و فرهنگی1374 ،ش ،ج ،1
ص 54؛ ابناألثیر ،عزالدين ابوالحسن علیبنابیالکرام ،الکامل فی التاريخ ،بیروت :دار صادر ـ دار

بیروت1311 :ق1151 /م ،ج  ،1ص 14؛ الزرکلی ،خیرالدين ،االعالم قاموس تراجم الشهر الرجال
والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ،بیروت :دار العلم للماليین1111 ،م ،ج  ،3ص 331؛
حموی بغدادی ،ياقوت ،معجم البلدان ،ترجمه :علینقی وزيری ،تهران :پژوهشکده باستانشناسی،
1313ش ،ج  ،3ص 150؛ الحنبلی الدمشقی ،ابنالعماد شهابالدين ابوالفالح عبدالحیبناحمد
البکری ،شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق :االرناوط ،دمشق1405 :ق1115 /م ،ج ،3
ص .814
 .81المؤيدی ،المجتهد مجدالدين ،عیون المختار من فنون االشعار واآلثار ،بیجا :بیتا ،ج  ،1ص
.141
 .85جرفادقانی ،ابوالشرف ناصحبنزفر ،تاريخ يمینی ،تحقیق :جعفر شعار ،تهران :مؤسسه علمی و
فرهنگی1374 ،ش ،ص 181؛ الدينوری ،اإلمامة والسیاسة المعروف بتاريخ الخلفاء ،پیشین ،ج ،1
ص .18

 .87چوبین ،حسین ،دعبل شاعرامام رضا

 ،دزفول :انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی1377 ،ش،

ص :837
«ولو قلّدوا الموصی الیه زمامها

لزمّت بأمن من العثرات»

 .81همان ،ص 831؛ الهاشمی ،احمدبنابراهیمبنمصطفی ،جواهر األدب فی االدبیات وانشاء لغة
العرب ،بیروت :مؤسسة المعارف ،بیتا ،ص 178؛ الحمیری ،محمدبنعبدالمنعم ،الروض المعطار فی
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خبر االقطار ،عباس احسان ،مکتبة البنان ،الثانیة1114 ،م ،ص :400
«افاطم لو خلتِ الحسین مجدّالً وقد مات عطشانا بشط فرات»

 .81چوبین ،دعبل شاعرامام رضا

 ،پیشین ،ص .801

 .30همان:
وجبريلَ و الفرقانَ ذی السُوَراتِ»

«وإن فَخروا يوماً أَتَوا بمحمدٍ

وفاطمةَ الزهراءَ خیرَ بنات»

«وَعدُّوا علیاً ذا المَناقبِ والعُال

 .31همان ،ص « :831أفاطمُ قومی يا ابنة الخیر واندبی

نجومَ سَماواتٍ بأرض فالتِ»

 .38خزاعی ،دعبلبنعلی ،ديوان دعبلبنعلی الخزاعی ،بیروت :دار الکتب العربی1414 ،ق/
1114م ،ص :40
«إنّی أَحبّکِ حبّاً لو تَضمّنَه

سَلمی سُمِیّکِ دُکَّ الشاهقُ الراسی»

 .33همان ،ص « :41يا رَبَع ُ أين تَوَجهّت َ سلمی

أمضَت فَمُهجَه نَفسِةِ أمضی»

 .34همان ،ص 14؛ راغب اصفهانی ،ابوالقاسم الحسینبنمحمد ،محاضرات االدبا ومحاورات البلغا،
بیروت :شرکة دار األرقمبنأبیاألرقم ،بیتا ،ص :111
«قالَتْ سَالمَةُ :أيَن المالُ؟ قُلتُ لَها:
«الَحمدُ فَرَّقَ مالی فی الحُقوقِ

المالُ وَيَحَکِ القى الحَمدَ فَاصطَحَبا»
فَما أبقَیَن ذِمّاً ،وال أبقَینَ لی نَشَبا»

 .31خزاعی ،ديوان دعبلبنعلی الخزاعی ،پیشین ،ص :148
«لقد عَجَبتْ سَلمى وذاک عَجیبُ
«وما شیّبتَنی کِبَرة غَیَر أننَّی

رأت بِیَ شیباّ عَجّلَتُه خُطوبُ»
بِدَهرٍ بِهِ رَأسُ الفَطیمِ يَشیبُ»

 .35همان ،ص « :87خِدمَة الضَیْفِ ،وَکَاسٌ لذّة وَنَدِيمٌ ،وَ فَتاةٌ ،وغِنا»
 .37همان ،ص :108
«أحَبُّ ذَخیرَةٍ وأحَبُّ عِلقٍ

إلَیَّ الغانِیاتُ وإِن غَنینا»
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شُغلٌ عَنِ اللذاتِ وَالقَنیِات»

«فی حُب ّ آلِ المُصطَفی وَوصِیًّهِ

 .31همان ،ص « :831إن َّ ابنَ زَيّاتٍ لَهُ قَیَنةٌ

أربَتْ عَلى الشَیطانِ فی القُبحِ»

 .31همان ،ص .175
 .40همان ،ص .11
 .41ابنکثیر دمشقی ،ابوالفداء اسماعیلبنعمربنکثیر ،البداية والنهاية ،بیروت :دار الفکر1407 ،ق/
1115م ،ص 301؛ المهلبی ،المأخذ علی شراح الديوان ابیالطیب المتنبی ،پیشین ،ج  ،8ص .47
 .48المتنبی ،احمدبنحسین ،ديوان المتنبی ،محقق :علی العسیلی ،بیروت :دار بیروت ،األولی ،ص
:441
مَضْعَ الکالمِ وال صَبْغَ الحَواجیبِ»

«أفْدی ظِباءَ فَالةٍ ما عَرَفْن ِبِها

 .43همان ،ص « :431أيْن َ الْمَغیرُ مِنَ الْآرامِ ناظِرَةً

وَغَیْرِ ناظَرةٍ فی الحُسْنِ والطّیبِ»

 .44همان ،ص « :481من خَبَرَ الغَوانی فَالغَوانی ضیاءٌ فی بواطنه ظالمُ»
(همچنین ،ر.ک :عمرانی ،زهرا« .زن در جلوهگاه شعر عباسی از نگاه متنبّی» .مجله دانشنامه
دانشگاه آزاد اسالمی1317 ،ش ،ص )11
 .41همان ،ص :433
«إذا رایَ ورآها رَأسَ البِسِه

رَأی المقانِعَ أعلی مِنهُ فی الرُّتَبِ»

«قد کان کلّ حجابٍ دونَ رؤيتها

فما قَنعتِ لها يا أرضُ بالحُجُبِ»

«وال رايتِ عُیُون اإلنس ُ تدرکُها

فهل حَسَدت عَلَیها أعیَن الشّعُبِ»

 .45همان ،ص « :434کَرَيمةً غَیَر اُنثى العَقلِ والحسبِ

وَإنْ تکنْ خُلقتْ أُنثى لقد خُلِقتْ»

 .47همان ،ص 811؛ رضايی هفتادری ،غالمعباس ،گزيده ديوان متنبی ،تهران :مؤسسه انتشارات و
چاپ1313 ،ش ،ج  ،1ص .451

