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چکیده
متنبی(354-303هـ) و ناصر خسرو(481-394هـ) ،از جمله شـاعرانی هسـتند کـه حکمـت را
در مضامین شعری خود جایداده و مفاهیم آن را به شکل واالیی پروراندهاند .این دو شـاعر
بزرگ با بیان این مفاهیم متعالی حکمـی ،از سـردمداران ایـن عرصـه بـهشـمارمیآینـد و بـا
وجود شباهتها ،تفاوتهایی نیز در بیان مضامین حکمی آنها دیدهمـیشـود .ایـن پـژوهش،
با بررسی بسامد این مضامین ،سعی بر توضیح شباهتها و تفاوتهـای موجـود در اشـعار دو
شاعر دارد .نتایج این بررسی نشان میدهد که هر دو شـاعر ،در پـی بیـان مفـاهیم حکمـی و
فلسفی در شعرشان بودهاند امّا ناصر خسرو ،با تکیه بر اصول اخالقـی ،اعتقـادی و عملـی ،از
این مفاهیم ،بهرة بیشتری بردهاست .به نظر میرسد که او به حکم رواج اشـعار عربـی در آن
زمان در میان ایرانیان و بنا بر شیوههای تعلیمی رایج در عصرخود ،با اشعار متنبی آشـنا بـوده
و میتوان گفت که بهنوعی به مضامین و حکمتهای شعر متنبی نظر داشتهاست.
واژهها

کلید  :حکمت ،ادبیات تطبیقی ،قصیده ،متنبی ،ناصر خسرو.

 - 1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهوازnargesgobanchi@yahoo.com :
 - 2کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهید چمران اهوازn.gobanchi@gmail.com :
تاریخ دریافت مقاله1392/4/27 :

تاریخ پذیرش1393/11/19 :
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 -1مقدما
حکمت ،از مفاهیم تعلیمی و آموزشی است که همواره مورد توجه بسیاری از شاعران و
نویسندگان بودهاست .پارهای از شاعران ایرانی و عرب ،با بیان نظریات حکمی و انـدرزهای
اخالقی ،به اندیشههای مطرحشده در شعرهای خود ،سمت و سویی نوین بخشیده و به شـعر
ارزش دیگری دادهاند .حکمـت ،طیـف وسـیعی از علـوم اعـم از هیئـت ،الهیـات ،ریاضـی،
سیاست و اخالق را دربرمیگیرد و به حکمت نظری و عملی تقسیم میشود که پس از این،
بیشتر شرح دادهخواهدشد.
 -1-1بیان مسئلا
متنبی ،در میـان سـرایندگان عـرب ،از جملـه شـاعرانی اسـت کـه در کنـار پـرداختن بـه
مضــامین تغزلــی ،فخــر ،رثــا و مــدح ،بــه بیــان امثــال و حکــم و انــدرز و اخــالق نیــز توجــه
کردهاست .وی حکمتهای اخالقی و اجتماعی را در زنـدگی عملـی و نظـری مـردم نشـان
داده و به استخراج آنها پرداختهاست .اسلوب ،وفور معانی ،مسائل فلسفی و حکمی ،فخامت
واژه و بلندی معانی شعر متنبی ،باعث شدهاست که اشعارش در میان اهل قلم در عصر خـود
و پس از آن ،مدّنظر قرارگیرد و شـاعران و نویسـندگان در آثـار خـود ،بعضـی از ابیـات یـا
معانیاش را بهصورت تضمین یا اقتباس بیاورند(.ن.ک :پیشگر)39 :1390،
از میان شاعران ایرانی ،ناصر خسرو نیز همچون متنبی ،بـه بیـان حکمـتهـای اخالقـی و
تأثیر آنها در احوال مردم روزگار خود نظر داشتهاست .در کنار بهرهگیری از قرآن کـریم و
حدیث ،از تجربههای شخصی و علمی خود ،سـفرهای طـوالنی و سـختیهـای آن (هماننـد
متنبی) در بیان مضامین حکمی استفاده کرده و آراءِ فلسـفی و منطقـی قابـلِتـوجهی را ارائـه
نمودهاست .متنبی ،مضامین حکمی خود را برعکس ناصرخسرو ،بـهصـورت روان و بـه دور
از پیچیدگی بیان کردهاست و خواننـده بـا انـدکی تأمـل ،بـه عمـق حکمـتهـای شـعری او
پیمیبرد.
 -1-2پیشینة تحقیق
پژوهش کامل و جامعی در زمینة بررسی مضامین حکمـی ناصـر خسـرو و متنبـی انجـام
نشدهاست و فقط بهصورت جزیی ،به برخی مفاهیم ،همچـون خردگرایـی یـا معـانی غنـایی
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مشترک این دو شاعر اشاره شده و واکاوی همه جانبهای در زمینة مضامین حکمی مشـترک
میان این دو شاعر صـورت نگرفتـهاسـت .از جملـه پـژوهشهـایی کـه در ایـن زمینـه انجـام
شدهاست میتوان به این موارد اشاره کرد :ولیاهلل شجاعپوریان ( )1376در کتاب «اخالق و
حکمت عملی در شعر متنبی» به بررسی انواع حکمت در شعر متنبی پرداخته و نیـز در مقالـة
«مضــامین قرآنــی در حکــم و امثــال متنبــی» ،مضــامین حکمــی برگرفتــه از قــرآن را در
شعرمتنبی،نشـان دادهاســت .کتـاب دیگــری از ابــراهیم سـجادیزاده ( ،)1390تحــت عنــوان
«حکمت در دیوان ناصر خسرو (تأثیرپذیری او از نهجالبالغه)» وجـوددارد کـه در آن تـأثیر
نهجالبالغه بر مضامین حکمی شعر ناصر خسرو را برشمردهاست.
 -1-3ضرورت و هدف تحقیق
نگارندگان در این پژوهش ،قصد دارند تا ویژگیهای حکمی و اخالقی مطـرحشـده در
شعر متنبی و ناصـر خسـرو را با توجـه بـه مشـترکات فکـری دو شـاعر بیـان کننـد و تفـاوت
اندیشههای حکمی آنان را در زمینههای اصول اخالقی مورد بررسی قراردهند.
 -1-4روش تحقیق
روش پژوهش در این مقاله ،تحلیلی -تطبیقی است که با بررسی و تحلیل اشعار متنبـی و
ناصر خسرو و به روش کتابخانهای صورت گرفتهاست.
 -2بحث
واژة حکمت در دایرهالمعارفها و فرهنگنامهها ،از جمله مفردات راغب اصفهانی« ،به
معنا رسیدن به حقیقت به وسیلة علم و عقل است(».راغب اصفهانی1412 ،هــ  :ذیـل مـادة
حکمت) عالمه طباطبایَ نیز دربارة معنا اصالحی حکمت مَگوید« :حکمـت ،بنـاء نـوع
است؛ یعنَ ،نوعَ از محکمکار یا کار محکمَ که سستَ و رخنـها در آن راه نـدارد و
غالباً در معلومات عقلَ واقعـَ کـه ابـداً قابـل بطـالن و کـذب نیسـت ،اسـتعمال مـَشـود».
(عالمه طباطبایَ)395 :1382 ،
آیتاهلل جوادی آملی معتقد است که حکمت ،درک ویژهای است که انسـان بـا آن مـیتوانـد
حق و حقیقت را دریابد و از تباهی کار و از کار تباه جلوگیری نماید و حکما و دانشـمندان ،آن را
به دو بخش نظری و عملی تقسیم کردهاند :حکمت عملی ،آن دسته از معارف را شامل میشود که
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به بررسی پیرامون فعالیتهای عقل عملی پرداختهاست و علم به اینکه رفتار و کردار آدمی ،یعنـی
افعال اختیاری وی چگونه باید باشد .حکمت نظری ،آن بخـش از دانـشهـا اسـت کـه بـه کـاوش
پیرامون امور خارج از حوزة تدبیر انسانی پرداختهاست( .ن.ک :جوادی آملی)121 :1386 ،

حکمت ،حقایقی را مدّنظر قرارمیدهـد کـه شـخص ،بعـد از کنـدوکاو و تأمـل ،بـه آن
دستمییابد .حکما بهصورت خالصه و در سخنی نغز ،رویکردهای اجتماعی و فردی خود
را بیان و در قالب اشعاری تأثیرگذار بازگو میکنند« .حکمت ،اگر یک تجربة ذاتی نباشـد،
روشی در شعر است که صاحب آن ،جهان و حقیقت اشیا را از دیدگاهی فلسـفی و بـا تکیـه
بر فرهنگی که دارد ،بهنظمدرمیآورد( ».هداره)448 :1969 ،
در یونان و روم باستان ،نخستین جرقههـای نشـر مفـاهیم فلسـفی در آرا و آثـار سـقراط،
افالطون و ارسطو دیدهمیشود که هریک سنگ بنای فلسـفة یونـان را نهادنـد و برافراشـتند.
«در ایران پیش از اسالم ،تا آنجا که اطالع داریم ،فلسفه از دین و افکار دینی ،مستقل و جدا
نبود؛ به همین جهت ،در آیین زرتشت ،موضوع ثنویّت در عالم وجـود و در خلقـت و ادارة
امور بهوسیلة عدهای از انوار ملکوتی ،بنا بر ترتّب وجـود آنهـا ،مطـرح بـود( ».صـفا:1356 ،
 )46-45پس از رواج اسالم نیز مباحـث حکمـی در ممالـک اسـالمی ،بـا دیـن و اعتقـادات
مذهبی آمیختهشد و متکلمان و فیلسوفان ،درصدد توجیه مسائل توحیدی و ایمانی برآمدند.
در آغاز رواج بازار مباحث فلسفی و منطقی ،متکلمان از فلسفة یونانی پیروی میکردنـد امّـا
بعدها ،فیلسوفانی چون فارابی ،ابوعلی سینا ،مالصدرا و غیره ،با مطالعه و تفحّـص بسـیار ،بـه
ارائة حکمت خاص خود همّت گماشتند.
در این پژوهش به حکمت عملی و انواع آن پرداخته شدهاست که بعضـی مواقـع ،از آن
بهعنوان فلسفة حکمی هم یاد میشود.
 -1-2مايگاه حکم

در شعر سرايندگان عرب و ايرانی

حکمت ،یکی از علوم مورد توجه قرآن کریم است« :أدع إلی سـبیل ربّـک بالحکمـة و
الموعظة الحسنة» (نحل )125 :یکی از راههای فراخوانی به سوی خدا ،حکمت است که این
کلمه ،بیست بار در قرآن بهکاررفتهاست( .ن.ک :قرشی[ ،بی تا])160 :
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اولین نشانههای تحـول و پیشـرفت شـعر حکمـی را مـیتـوان در آغـاز قـرن اول و دورة
جاهلی ،بهصورت بیتهای پراکنده در البالی قصاید یافت کرد ولی مضمون حکمت ،بعـد
از آن و بهگونهای خـاص ،در قصـایدی مسـتقل مـدّنظر قرارگرفـت .ایـن فـن ادبـی ،بعـدها
بهوسیلة شاعرانی چون متنبی و معرّی ،به بالندگی رسید.
شاعران فارسیزبان نیز از مقوالت فلسفی و حکمی به دور نبودند و هریک بـهگونـهای،
به استفاده از این مباحث روی آوردند .از نخستین افرادی کـه مـذهب را بـه همـراه مباحـث
کالمی و فلسفی وارد شعر خود ساخت ،کسایی بود که در این زمینه علمدار شاعران پس از
خود بود .بعد از کسایی ،شاعرانی چون سعدی ،حافظ ،عطار ،مولوی و دیگران نیز مضـامین
حکمی را در شعرهای خود بهکار بردند .از میان این شاعران ،ناصرخسرو توانسـت حکمـت
را در قصایدش به حدّ کمال برساند.
 -2-2حکم

در شعر متنبی

متنبی ،یکی از شاعران بزرگ قرن چهارم (354 -303هـ) و عصر عباسی بود که گسـترة
بسیاری از فنون ادب عربی آن زمان را به خود اختصـاص داد« .شـهرت ادبـی شـاعر ،بـدون
استثنا ،بهحدی بود که دربارة هیچ شـعر یـا شـاعر دیگـری بـه انـدازة او سـخن نرفتـهاسـت».
(مقدسی )351 :1963 ،متنبی را در ادب عربی ،خداوندگار معـانی مـیداننـد زیـرا بیشـترین
عنایت را به معنـی و مفهـوم ابـراز مـیداشـت و دیـوانش ،عصـارهای از تجـارب زنـدگی و
مضامین مختلف اسـت .حکمـت ،بـهعنـوان یکـی از مضـامین مـورد توجـه متنبـی ،در اکثـر
اغراض شعری او ،بهصورت بیتهای پراکنده بهکارگرفتهشدهاست.
«دکتر مندور» ،حکمت متنبی را به دو دسته تقسیم کردهاست :یکی حکمت اجتمـاعی و
اخالقی که منبع آن ،تجربههای زندگی بود و دیگـری حکمـت فلسـفة نظـری کـه ناشـی از
تأثیرپذیری او از فلسفه است( .ن.ک :منـدور )198 :1972 ،متنبـی بـه جنبـة نظـری زنـدگی
کمتر توجه داشته و بیشتر به جنبههای عملـی (ایمـانی ،اعتقـادی ،اخـالق و پنـد و نصـیحت)
زندگی پرداختهاست؛ به عبارت دیگر« ،جهان پسندیدة متنبی و مدینة فاضلهای که در ذهـن
میپروراند ،موضوع حکمت متنبی بود( ».شجاعپوریان)92 :1376 ،
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 -3-2حکم

در شعر ناصرخسرو

ناصرخسرو ،پس از کسـایی ،بـا رویآوردن بـه شـیوة زهـد کسـایی و پیـروی از عقایـد
فلسفی و منطقی معتزله و فاطمیان در توجیه مـذهب شـیعه ،پنـد و انـدرز ،حکمـت ،مفـاهیم
فلسفی و منطقی را به شعر خود راه داد .وی از شاعران برجستة قـرن چهـارم (394ق) بـود و
بعد از خوابی که در چهل سالگی دید ،به جستوجوی حقیقـت پرداخـت و در ایـن مسـیر،
با مذهب فاطمی آشنا شد .تأثیرپذیری از مفاهیم اسالمی و مذهبی و آمـوختن علـوم نقلـی و
حکمی ،سبب شد که به مباحثه با پیروان مذاهب سـنّی و رواج اندیشـههـای فاطمیـان همّـت
گمارد .دیوان وی نیز سرشار از مفاهیم حکمی و مواعظ علمی و عملی است.
ناصرخسرو ،در میـان مسـائل حکمـی ،از ذکـر اصـطالحات علمـی و فلسـفی و کالمـی
خاص ،خودداری نکرده و به همین سبب ،عقلگرایی شاعر باعث شدهاسـت کـه او در بیـان
مقاصد خود ،بهشدّت تحت تأثیر روش منطقیان قـرارگیـرد« .سـخنان او ،بـا قیاسـات و ادلـة
منطقی همـراه و پـر اسـت از اسـتنتاجات عقلـی و بـه همـین نسـبت ،از هیجانـات شـاعرانه و
خیاالت باریک شعرا خالی است( ».صفا248 :1384 ،ـ )249وی جدای از بیـان اندیشـههـا و
عقیدههـای خـود ،نگرانـیهـایش را در نکـوهش دنیـا و ذمّ مـال ،رواج فسـاد و ازبـینرفـتن
اخالقیات و رواج جهل و بیدانشی نشان داده و مردم روزگـار خـویش را بـه تـرک ظـواهر
دنیا و تعمّق در فلسفة دین و مذهب دعوت کردهاست.
 -4-2حکم

و مضامین حکمی در شعر متنبی و ناصرخسرو

در این مهم ،سعی بر این است که مضامین حکمی غالب و با بسامد بـاالیی کـه متنبـی و
ناصرخسرو بیشتر به آنها توجه داشتهانـد ،بیـان شـود .مضـامینی کـه در ایـن پـژوهش مـورد
واکاوی قرارمیگیرند ،عبارتند از :سپاس و تحمید پروردگار ،احوال دنیـا و لـذّتهـای آن،
مرگاندیشی ،اخالق و ادب ،ارزش علم و دانش ،توجه به سخن و کردار و رفتار ،توجه بـه
راستگویی ،نکوهش مال ،توجه به بلندمقامی ،صبر و بزرگمنشی.
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 -1-4-2سپاج خداوند در شعر متنبی و ناصرخسرو
بیشتر شاعران ،دیوان یا مجموعههای شعری خود را با ستایش خداوند آغـاز مـیکننـد و
در این اشعار ،به بیان صفات وحدانیت ،الوهیّت پروردگار و گـاهی بـا بـهکـاربـردن مفـاهیم
فلسفی و عقالنی ،به بیان صفات الهی و یگانة پروردگار میپردازند .در اشـعار متنبـی ،نمـود
آشکاری از سپاس و تحمید خداوند یافت نمیشود ،چـرا کـه وی بیشـتر بـه مسـائل مـادی،
مدح فرمانروایان و غیره توجه داشتهاست.
ساــالم الــذی فــوقَ الســماواتِ عارشُــه

تُخَ ـصُّ ب ـهِ یــا خی ـرَ مــاشٍ علــی ا رضِ
(متنبی ،1986 ،ج)202 :1

(سالم و درود ویژة خداوندی که عرش او در آسمانهـا جـایدارد ،بـر تـو بـاد ،ای بهتـرین
کسی که بر روی زمین گام می نهی).
امّا ستایش خداوند در شعر ناصرخسرو ،بهعنـوان مضـمونی مسـتقل مطـرح شـدهاسـت و در
قصاید او نمونههای بسیاری دارد:
شکر آن خدای را که سوی علم و دیـن خـود

رهِ داد و ســــوی رحمــــت بگشــــاد در مــــرا
(ناصر خسرو)12 : 1387 ،

در ابیاتی از قصیدة دیگر نیز به شکر و سپاس پروردگار آسمان و زمین میپردازد و همگـان
را به فرمانبرداری و شکر نعمتهایش دعوت میکند:
نبیـــنی کــه بـــر آســمـــان و زمـیـــن

مـر او را خـداونــدی و مهــتری اسـت

بــه طاعــت بکــن شـــکر احـســـان او

کـه ایـن داد نــزد خــرد عمّـری اسـت
(همان)110 :

این بررسـی نشـان مـیدهـد کـه متنبـی در قیـاس بـا ناصرخسـرو ،تحمیـد خـدا را کمتـر در
حکمتهای خود جایدادهاست.
 -2-4-2احوال دنیا و مرگ در شعر متنبی و ناصرخسرو
متنبی و ناصرخسرو از جمله شاعرانی هستند که بیشتر شعرهای خود را به توصیف دنیا و
مرگ اختصاص دادهاند امّا برخورداری از جهان معنوی در این دنیای مادی تحقّق نمییابـد
بلکه همگان ،نیاز به گذر از این جهان دارند تا به جهانی برتر و واالتر برسند.
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 -1-2-4-2احوال دنیا
دنیا یکی از مضامین متناقضی است که اکثر شاعران بـه آن پرداختـهانـد .متنبـی نیـز مثـل
دیگر شاعران حکیم ،زودگذر بودن دنیا ،بیوفایی و بیارزشبودن آن را در شعرهای خـود
بهتصویرکشیدهاست تا دنیا را بهصورت آشکارتری برای ما مجسّم سازد .متنبی در این بیت،
فریبکاربودن دنیا را اینگونه بیان کردهاست:
إنّـــی عـلــــَم ،و الّلبیــــب خَـبـیــــرُ

أنّ الحـــــیاةَ و إن حاـــــرَصتا غُــــرور
(متنبی1986،م ،ج)116 :1

(یقیناً من میدانم و انسان خردمند نیز آگاه است کـه اگرچـه خواسـتار دوام زنـدگی باشـی،
سرانجام فریبت میدهد و پایدار نخواهد ماند).
و در بیتهای بسیاری ،خواننده را از مفهوم دنیا به روزگار ارجاع میدهد و بـا دیـدی منفـی
به روزگار مینگرد.
ال تَلـــقَ داهـــرَکا إال غیـــرَ مــــکتَرِ و

مـــا داما یاصــحاب فیــهِ روحاــکا الباــدن

مِمّـــا أضَــــرَّ بأهـــلِ العــــشقِ أنّـهــــم

هاــووا و مــا عارَفُــوا الــدنیا و مــا فَطِنــوا
(همان ،ج)234 :2

(تا زمانی که روح در بدن داری و زنده هستی ،برای روزگار هیچ اهمیّتـی قائـل نبـاش و بـه
آن اعتنا نکن .آنچه به عاشقان ضرر رساند ،ایـن بـود کـه عاشـق شـدند ،درحـالیکـه هنـوز
نیرنگ دنیا را نشناخته بودند).
ناصرخسرو از جمله شاعرانی است که بیشتر دیوان خود را به ذکر دنیـا ،فریبکـاریهـا و
نکوهش آن اختصاص دادهاست« .ناصرخسرو ،پس از رهـایی از بنـد ایـن مکّـار ،بـه نجـات
گرفتاران قیام کرد ،چنانکه ابیات آغازین بسیاری از قصـاید او ،بـه شـرح فنـا و دگرگـونی
احــوال دنیــا اختصــاص دارد( ».رکنــی225 :1356 ،ـ ـ )226و دنیــا بــا همــة ظــواهرش بــرای
ناصرخسرو چنان بیاهمیّت است که نه تنها میکوشد که آن را به نفی و طرد کنـد بلکـه بـر
آن است که دیگران را به پندگیری از نامالیمات آن وادارد.
ای شـــده مشـــغول بـــه کـــار جهـــان

غـــــرّه چــــرایی بــــه جــــهانِ جهــــان

231

بررسی بسامدهای حکمی شعر متنبی و ناصر خسرو

پیـــک جـــهانی تـــو بیـنـدیـــش نیــک

سخـــره گـرفـــتست تــو را ایــن جهــان

از پــس خـــویشت بـدوانــــد همــــی

گــه ســوی نــوروز و گهــی زی خــزان
(ناصرخسرو)13 :1387،

در مقام مقایسة قصـیدههـای متنبـی بـا اشـعار ناصرخسـرو مـیتـوان گفـت کـه متنبـی نگـاه
خوشبینانهتری نسبت به دنیا داشته امّا ناصرخسرو بیشتر به نکوهش دنیا پرداختهاست.
 -2-2-4-2مرگ انديشی
متنبی ،بیتهایی را در مضمون مرگ سروده کـه بـا مطالعـة آنهـا احسـاس مـیکنـیم در
مقابل حکیمی توانا قرارداریم که زندگی را بهدرستی دریافتهاست و به مرگ ،اعتقاد کامـل
دارد و خود را در مقابل آن بیاختیار میبیند:
و قـــد فَــــاراقَ النـــاسا ا حبـــةُ قَبلَنَـــا

و أعــــیا داواء الــــماوتِ کُـ ـلَّ طَبــــیبِ

ســبِقنا إلــی الــدنیا فلــو عــاشا أهلُهاــا

منـــِعنَا باــــها مِــــن جاــــیئَةٍ وا ذُهــــوبِ
(متنبی1986،م ،ج)73 :1

(یاران قبل از ما ،از مردم جدا شدند (و از دنیا رفتند) چراکه همة طبیبان ،از درمان مـرگ
بازماندند .قبل از ما ،مردمانی در دنیا بودند ولی رفتند .ما در این دنیـا ،اختیـاری نـداریم کـه
چه وقت بیاییم و برویم).
ما همه مسیری رو به فنا داریم؛ پس چرا از بخشیدن جانهایمان دریغ میورزیم:
البـــــدش لـانســـــانِ مِـــــن ضَجعاـــــةٍ

ال تَــــقلِب المـضجاــــعا عــــن جانبــــِهِ

نَحــــنُ باــــنُو الــــماوتَی فَــــما بالــــُنَا

نَـعاــــاف مــــا البـ ــُدّ مِــــن شُـربِــــهِ
(همان)325 :

(بهناچار ،مرگ ،در انتظار هر انسانی است و هیچ گریـزی از بـهخـاکرفـتن او نیسـت .مـا،
فرزندان مرگ هستیم؛ پس چرا از جام مرگی که ناچار به نوشیدن آن هستیم ،سربازمیزنـیم
و از آن بیزاریم).
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مرگ و دنیای پس از آن ،از مواردی است که ناصرخسرو از آن برای بیان تفاوت میـان
زندگی و مرگ استفاده کرده و به گذرابودن این دنیا ،بیوفایی آن و اینکه بهناچار بایـد آن
را در مقابل آخرت از دست دهد ،توجه کردهاست.
چون پیش من خالیـق رفتنـد بـیشـمار

گرچــه دراز مــانم رفتــه شُمـــر مــرا

روزی به پرّ طاعـت از ایـن گنبـد بــلند

بیــرون پریــده گیــر چــو مــرغ بپــر مــرا
(ناصرخسرو)13: 1387،

شاعر در ابیاتی چند نیز به مرگ و ناگزیری آن اشاره کردهاست:
این رمه مر گـرگ مـرگ راسـت همـه پـاک

آنکه چو دنبه ست و آنکه خشک و نزار است

مانــده بــه چنگــال گــرگ مــرگ شــکاری

گـرچه تـو را شـیـر مـرغـزار شـکار اســت

گـــر تــو از ایـــن گــرگ دردمـــند و فگـــاری

جـز تـو بـسـی نــیز دردمــند و فـگــار اســت
(همان)48:

ناصرخسرو ،همانند متنبی ،به مرگ و ناگزیری انسان از آن ،اعتقاد داشتهاست .همچنـین هـر
دو در زمینة فناپذیری تن و علو جان نیز باورهایی داشتهاند که در قصیدههای خـود بـه بیـان
آنها پرداختهاند.
 -3-4-2اخالق و ادب در شعر متنبی و ناصرخسرو
توجه بـه مسـائل اخالقـی ،کمـال و ادب در بیشـتر دیـوانهـای شـاعران ایرانـی و عـرب
دیدهمیشود تا رفتارهای شایسته را در میان مردمان خود رواج دهند.
اخالق ،جمع خُلْق و خُلُق است به معنای سرشت ،خوی ،طبیعت و امثال آن؛ که به
معنای صورت درونی و باطنی آدمی بهکارمیرود که با بصیرت درک میشود .بسیاری از
فالسفه و حکمای اسالمی ،اصل در اخالق را توجه به صفات نفسانی انسان میدانستند که
ثمرة اصالح نفس و درون ،در رفتارها است( .ن.ک :الزبیدی ،بی تا)337 :

اخالق در اسـالم از اهمیّـت ویـژهای برخـوردار اسـت .اخـالق اسـالمی ،بـهدنبـال رواج
فضیلتها و تشویق انسانها برای دوریجستن از رذیلتها اسـت .در ایـن پـژوهش نیـز ایـن
معنا از اخالق مورد توجه است .یکی از مواردی که در بیشتر شعرهای حکمی بـه آن توجـه
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میشود ،اخالق و ادب است که زیرمجموعههای فراوانـی چـون بخشـش ،صـداقت و خلـق
پسندیده دارد .در ذیل به آشکارترین مضامین اخالقی قصیدههای متنبی اشاره میشود.
اخالق و عمل :یکی از واالترین خصلتهایی است که به انسان شرف و بزرگی میبخشـد
چرا که زیبایی ،تنها در ظاهر افراد نیست بلکه زیبایی واقعی ،در اخالق و منش فرد مـنعکس
میشود:
و ما الحسـنُ فـی وجـهِ الفتـی شَـرفاً لَـه

إذا لـم یکُــن فـی فِـعلــِهِ و الـخالئــِقِ
(متنبی ،1986،ج)147 :2

(جوانمرد اگر در کار و اخالقش ،شرافت و نیکی نباشد ،نیکـی و زیبـایی چهـرهاش بـرایش
مایة شرافت نمی شود).
بخشش :یکی دیگر از موارد اخالقی واالست که به انسان تعـالی مـیبخشـد و بـرای متنبـی
بسیار ارزشمند و قابل ستایش است .او بخشش را موجب مقبولیت و بزرگی انسان میداند:
و کُـلن امـریءو یــولی الجمیـلَ محبشـب

و کـــلن ماـــکانٍ یـنبِـــت الـعِـــزَّ طَـیّـــب
(همان)232 :

(هر کسی نیکی و سخاوت کنـد ،محبـوب مـردم اسـت و هـر مکـانی کـه در آن ارجمنـدی
بروید ،پسندیده است).
ناصرخسرو ،از شاعران دورة سلجوقی است و اخالقیات از مهمترین موضـوعات شـعری آن
دوره بودهاست« .در دورة سلجوقی ،موضوع تصوف و اخالق که از یکدیگر تفکیکناپذیر
است ،در ردیف یکی از ابواب مهم شعر و شاعری قرارگرفت و شعرای بزرگی مانند ناصـر
خسرو ،سنایی و عطار ،قصایدی غرّا و مفصّل در پند ،حکمت و موعظه پرداختند( ».مؤتمن،
 )152 :1371ناصرخسرو معتقد است که طبیعت بشری ،هم به اخالق بههنجار و هم به رفتـار
نادرست گرایش دارد امّا پندهای وی همگان را بـه سـوی اخـالق شایسـته سـوق مـیدهـد.
موارد قابل بررسی در این زمینه ،عبارتنـد از :راسـتگـویی ،ایمـان و تقـوا و ناصرخسـرو بـا
استفاده از این مفاهیم ،درصدد رواج روحیة انساندوستی میان مردم خراسان بودهاست.
پـیـشـــه مـــدارا کـــن بـــا هـرکـــسی

بــــر قَــــدارِ دانـــش او کـــار کـــن
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ورچـــه گـــرانســـنگی بـــا بــیخــرد

خـویشتـــن خـویـــش سبـــکسار کـــن
(ناصرخسرو)213: 1387،

راس گويی و دادگر  :راستگویی و دعوت مردمان به ایـن امـر ،دغدغـة ناصرخسـرو
است که تا این امر را در جامعة خود تحقق یافته نبیند ،نمیتواند آن را از دیگران بخواهد.
جـــز راســت مگـــوی گـــاه و بیگــاه

تـــا حـــاجت نـــایدت بـــه سوگـنـــد

گـــنده اســت دروغ از او حـــذر کــن

تـــا پـــاک شـــود دهـانـــت از گـنـــد
(همان)23 :

دعوت به دادگری نیز از مفاهیمی است که شاعر دیگران را به آن تشویق کردهاست:
داد کن ار نـام نیـک خـواهی ازیـراک

نـامور از داد گشـت شـهــره فریــدون
(همان)9 :

ايمان و تقوا :ایمان و اعتقاد ناب به تشیّع و مذهب اسماعیلی ،از شـاخصتـرین مضـامینی
است که در بیشتر اشعار ناصر خسرو ،بازتاب یافتهاست« .ناصرخسرو با تمام قوای روحـی و
معنوی خود ،از ایمان دفاع میکند و هیچ عـذابی او را از ایمـان خـود منصـرف نمـیکنـد».
(دشتی )73 :1362،او همگان را به دینداری ،فرمانبرداری و پرهیزگاری دعوت میکند:
بشـــتاب ســـوی طاعـــت و زی دانـــش

غـــرّه مـشـــو بـــه مـهـلـــت دنـیـــایی

در کـارهـــــای دیـنـــــی و دنـیـــــایی

جـــز همـچنـــان مـــباش کــه بنـــمایی
(همان)7:

 -4-4-2ارزش علم و خردگرايی در شعر متنبی و ناصرخسرو
علم و خرد ،از دیگر مضامین حکمی است که همواره مورد توجه شاعران حکیم بـوده،
متنبی نیز بدان توجه داشته و مفاهیم واالیـی را در ضـمن پـرداختن بـه آن بیـان کـردهاسـت.
یکی از واالترین بیت هایی که متنبـی در ایـن مضـمون سـروده ،بیـت زیـر اسـت کـه در آن
بهترین همنشین را کتاب میداند و در کنار آن از شجاعت نیز یاد میکند:
أعـــزن مکــانٍ فــی الـــدُّنی س ـرَج ســابِحٍ

وا خَـیرُ جاـلیــسٍ فــی الـزمــانِ کــتاب
(متنبی)243 :1986،
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(برترین مکان در جهان ،زین اسب تندرو است و بهترین همنشین در زمانه ،کتاب است).
در جای دیگر ،اولین مرتبه را به عقل میدهد و مرتبة دوم را بـه قـدرت ،چـرا کـه عقـل ،بـه
قدرت جهت میدهد و آمیختگی این دو با هم ،موجب بزرگی فرد میشود:
الــــرَأی قَــــبلَ شَجــــاعةِ الـشّجــــعانِ

هـــوا أوّل وا هــی الـماـــحلن الـثَـانـــی

فـــإذا هــــماا اجتـماــــعاا لِنفــــسٍ حــــرّةٍ

باـلَـغَـــت مِـــن الـعلیـــاء کُـــلّ مـکـــانِ
(همان)171:

(اندیشه و خرد ،پیش از شجاعت دالوران قراردارد؛ خرد در مرتبة اوّل و شجاعت در مرتبـة
دوم اهمیّت قراردارد .پس اگر این دو ،در وجود یک انسان آزاده جمع شـوند ،بـه بـاالترین
مرتبة بزرگی میرسد).
ناصرخسرو ،مانند فردوسی در آغاز شاهنامه ،بیشتر قصـیدههـا و سـخنان منظـوم و منثـور
خود را به علم و خرد اختصاص دادهاست .وی با تأکید بر مفهـوم خـردورزی ،مـردم را از
روزگار فریبکار برحذر میدارد:
نکوهـــش مکـــن چـــرخ نیلــوفری را

برون کـن ز سر باد و خــیره ســری را

بـــری دان از افعـــال چــرخ بـــرین را

نـشـایـــد ز دانـــا نکـوهـــش بـــری را

درخــت تـــو گـــر بـــار دانــش بگـــیرد

بـه زیــر آوری چــرخ نـیـلوفــری را
(ناصرخسرو)142: 1387،

ناصرخسرو شاعری است کـه همـواره مشـغول تفکـر دربـارة همـة مسائالنسـان و جهـان
بودهاست .به عبارتی «فضیلت انسان در این است که اهل «چون و چرا» و جستوجوست نـه
تقلید خام .این نکتـه محـور فکـر ناصـر خسـرو بـود( ».یوسـفی )624: 1356 ،وی در ابیـات
بسیاری به ستایش دانش و به پیروزی انسان در سایة علماندوزی اشاره کردهاست:
دو چیز است بند جهان ،علم و طاعـت

اگـر چه گـشاد است مــر هــر دوان را

تنـت کان و ،جان گوهر علم و طاعـت

بدین هـر دو بگمــار تــن را و جـان را
(همان)10 :
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توجــه عمیــق بــه خــردورزی و دانــشانــدوزی ،از مضــامین حکمــیای اســت کــه در شــعر
ناصرخسرو ،بیش از متنبی ،بازتاب یافتهاست.
 -5-4-2گفتار و کردار در شعر متنبی و ناصر خسرو
سخن و عمل به آن یا وفادارماندن به گفتار ،از از عهدة هرکسی بر نمیآید بلکه توانایی
واالیی است که موجب تعالی شخصیت فرد میشود .متنبی معتقد است که در واقـع ،سـخن
و عمل فرد ،معرف ویژگیهای شخصیتی اوست:
اُصـادِقُ نَـفسا الماـرءِ مِـن قبـلِ جسـمِهِ

و أعـرفُـــهاا فـــی فِـعلِـــهِ و الـتکـَلنـــمِ
(متنبی،1986 ،ج)222 :2

(من قبل از دوستی با ظاهر یک فرد ،با جان و سیرتش همدم میشوم و سـیرت او را از روی
کارها و سخنانش تشخیص میدهم).
و در ادامه میافزاید که هر سخن و گرایشی ،منجر به عمل نمـیشـود و هـر عمـلکننـدهای
نمیتواند آن را به بهترین نحو انجام دهد:
و مـا کُـلّ هـاوٍ لِلـجاـمـیـلِ بِـفَـاعــلٍ

و ال کُـــلّ فَـعشـــالٍ لَـــه بِـمـتَـمِّـــمِ
(همان)

(عالقه به انجام کار نیک ،به عملیشدن آن منجر نمیشـود ،چنـانکـه صـرف عمـلکـردن
بدون عالقه نیز نمی تواند آن کار را به پایان برساند).
ناصر خسرو سخن را در کنار خرد ستایش و بر سنجیدهبودن سخن تأکید میکند.
جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند

از راه سخـن بر شـود از چــاه بــه جـوزا

فخرت به سخن باید ازیـرا که بـدو کـرد

فـخر آنکـه نمانـد از پـس او ناقـة غضـبا

زنـده بـه سـخن باید گـشتـنت ازیــراک

مـرده به سـخن زنـده همـیکـرد مسـیحا
(ناصر خسرو)5 :1387،

کردار نیک هم مورد توجه ناصر خسرو بوده و آن را در جامعهای اسیر نابسامانی و تعصبات
دینی و قومی تعلیم میدادهاست:
فـــعل نـــیک را لبـــاس جـــانت کـــن

شایـد ار بــر تــن نپــوشی جــز جـوال
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روی نیـــکو زشــت باشـــد هــر گهــی

زشــت باشـــد روی نیـــکو را فـعـــال

جـز کـز اصـل نیـک نــاید فعـل نیـک

بـار بـد باشـد چــو بــد باشــد نـهــال
(همان)72:

ناصر خسرو همچون متنبی و حتـی گـاه بیشـتر از او ،بـه ارزش سـخن و کـردار نیـک اقـرار
کردهاست.
 -6-4-2قناع

در شعر متنبی و ناصر خسرو

قناعت ،مضمونی است که شاعران حکمتپرداز بسیار در مورد آن گفتهاند امّا متنبی ،به
دلیل شخصیت متمایز و احساس خودبزرگبینیاش ،کمتر بـه مضـمون قناعـت پرداختـه ،و
آن را نوعی ضعف و زبونی تلقیکردهاست:
و فی الناسِ ماـن یارضـی بِمیسـورِ عایشِـهِ

و ماـرکـوبـُه رِجاله و الثَوب جِلــده
(متنبی،1986 ،ج )216 :1

(در میان مردم ،کسانی هستند که به زندگی ساده قانع هستند ،درحالیکه پاهایشان ،مرکب-
هایشان و جامههایشان پوست تنشان است).
امّا ناصر خسرو در مفهوم خرسندی ،بیشتر به روح و روان پاک انسان و دوری او از هرگونه
ناروایی و زیادهطلبی توجه میکند:
جـــهان را دیـــدم و خـــلق آزمـــودم

به هــر میـدان درون جســـتم مــجالی

نـــه مالـــی دیــدم افـــزون از قـــناعت نـــه از پـرهـــیز بـرتـــر احـتـیـالـــی
(ناصرخسرو)210 :1387،
 -7-4-2نکوهش مالاندوز

در شعر متنبی و ناصر خسرو

مال و ثروت در شعرهای متنبی گاهی مورد ذم و گاهی مورد ستایش است .سـتایش آن
وقتی است که موجب رسیدن به بزرگی و بلنـدمرتبگی باشـد؛ یعنـی مـال را وسـیلهای قـرار
میداد تا به اهداف واالیی چون قدرت ،عزّت و مقام که دغدغة همیشگی او بود ،برسد:
فَـال ماجـدا فــی الـدنیا لِــمان قَــلَّ مالُــه وا ال مـالَ فـی الدنیا لِـمان قَــلَّ ماجـده
(متنبی ،1986 ،ج)216 :2
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(کسی که پول ومالش اندک شود ،در دنیا جایگاه و بزرگی ندارد و نیز کسی که بزرگـی و
مقامش را از دست دهد ،در دنیا مالی ندارد).
امّا ناصر خسرو در بیشتر شعرهایش ،به زهد و پارسایی و دوری از دنیـای مـادی و دلنبسـتن
به دارایی و فرزندان پرداختهاست.
از نیـــاز مــــاست اینـــــجا زر عـزیـــــز ورنه زر با سـنگ سـوده همبــر اسـت
روی دیـــنار از نیـــاز تــــوست خــوب ورنه زشت و خشک و زرد و الغر است
(ناصر خسرو)34 :1387،
متنبی ،افزون بر ذمّ مال ،به جنبههای دیگر مالاندوزی و گاهی ستایش آن پرداخته امّا ناصـر
خسرو ،بیشتر به ذم و نکوهش دارایی و زراندوزی توجه کردهاست.
 -8-4-2صبر و بزرگ منشی
صبر ،مضمونی است که همیشه در اشعار حکمی مدنظر بودهاست .متنبـی در بیـت زیـر،
صبر را دلیلی بر ستودهشدن افراد میداند:
یدخُـــلُ صابـــرُ الـــمارءِ فـــی ماـدحِـــه و یاـدخُـــلُ اُشـفَـــاقُ فـــی ثَـلـبِـــهِ
(متنبی ،1986،ج )327 :1
(صبر و بردباری آدمی ،موجب مدح او و ترس او ،موجب ذمّ و نکوهشش میشود).
ناصــر خســرو نیــز شــکیبایی و بــزرگمنشــی را در شــعر خــود مــدنظر قــرارداده و مردمــان
روزگارش را به عمل به این خصوصیات اخالقی دعوت کردهاست:
منگر بـدین ضـعف تـنم زانکـه در سـخن زین چرخ پـرستـاره فـزون اسـت اثـر مـرا
(ناصر خسرو)12 :1387،

صبر و شکیبایی در شعر متنبی ،مضمونی است برای ستایش ممدوح امّا شـعر ناصـر خسـرو،
میکوشد چنین ویژگیهایی را در میان مردم رواج دهد.
 -9-4-2بلندمرتبگی
فلسفة زندگی متنبی ،مبتنی بر طلب بزرگی و قدرت است و رسیدن به آن ،هدف واالی
اوست و در بیشتر قصایدش ،مرگ را بر قبول ذلّت ترجیح دادهاست.
إلیـــک فإنـــّی لَـــست مِـــمّن إذا إتّـــقَی عِـــضاضِ ا فَـــاعی نَـــاما فَــوقَ العاقــاربِ
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(متنبی)268 :1986،

(بس کن! چون من فردی نیستم که به دلیل ترس از گزیدن مارهـا(مرگ) ،روی عقـربهـا
(ذلّت) بخوابم).
کارهای بزرگ و بلندمرتبگی را از آنِ کسی میداند که بزرگی و ارجمندی را داشتهباشد:
علــی قــدرِ أهـــلِ الـــعازمِ تــأتی الـــعازائِم و تَـــأتِی عاـــلی قَـــدرِ الکِـــرامِ الماـکَـــارم
(همان ،ج)138 :2

(افراد بزرگوار ،به اندازة سعة وجودی خویش ،از ارادة قوی برخوردارانـد ،چنـانکـه افـراد
بخشنده نیز به اندازة کرمی که دارند ،بذل و بخشش میکنند).
از جمله مفاهیمی که ناصرخسرو نیز در بیشتر اشـعار خـود بـه آن پرداختـهاسـت ،نشـاندادن
بلندمرتبگی و مناعتطبع خویش است و بهعالوه ،دیگران را نیز به این امر فرامیخواند.
بــه خــان کســان انــدری ،پســت منشــین مـــدان خانـــة خویـــش خـــان کــس را
(ناصر خسرو)11 :1387،

متنبی در بیشتر قصیدههایش ،درصدد رواج روحیة اعتمادبهنفس و خودباوری بودهاست امّـا
ناصرخسرو میکوشد تا خود و مردمان روزگارش را از فرومایگی دور سازد.
 -5-2تفاوت مضامین حکمی در شعر متنبی و ناصر خسرو
 -1-5-2مضامین حکمی برمستا در شعر متنبی
 شجاع  :متنبی همواره در پی بزرگی و دستیابی به منصب و مقام است و این امـر را جـزبا استفاده از قدرت و شـجاعت امکـانپـذیر نمـیدانـد و در اشـعارش از ایـن مضـمون ،یـاد
کردهاست؛ بنابراین ،شعر متنبی ،از نظر تأثیرپذیری از این مضمون ،با شعر ناصر خسـرو -بـه
حکم شیوة اندیشه ،نوع زندگی ،محیط اجتماعی و سیاسی شاعر -تفاوت دارد.
شجاعت موجب دلیر شدن و نبود آن موجب ترس و دوری از ورود به خطرات است:
فَحــــبُّ الجاــــباانِ الـــنفسا أورداه الباـقَــــا وا ح ـبُّ الـــشُجاعِ الحــربا أورداه الحارباـــا
(متنبی ،1986 ،ج)78 :2

(عالقة انسان ترسو به حفظ جان و زندهماندن ،او را از خطرکردن بازمیدارد امّا عالقة انسان
شجاع به پیکار ،او را وارد میدان کارزار می کند).
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 مناعـ طبــع :بــیتردیــد شخصـیتی ماننــد متنبــی ،مناعـتطبــع و بزرگــواری را یکــی ازارزشمندترین آرمانهایی میداند که خود و دیگران ،همواره در پی دستیابی به آناند:
و لیسا حایـاء الوجـهِ فـی الـذئبِ شـیمهً ولکنَّـــه مِــن شِیماـــهِ ا ســدِ الــوردِ
(همان)299 :
(گرگ به دلیل قدرت کمش ،از بعضی کارها دوری میکند ولی شیر ،بـا وجـود قـدرتش،
از بعضی کارها امتناع می ورزد).
 -2-5-2مضامین حکمی برمستا در شعر ناصر خسرو
 -توما با دين و اطاع

پروردگار :ناصر خسرو ،در تضاد با متنبی ،بسیار به دینـداری و

دین خود میبالد و در جایجای قصاید خود بر آن است کـه دیـن و مـذهب خـود را نشـان
دهد .هرچند متنبی نیز فردی متدّین و پیرو دین اسالم بوده ،این مسئله را جـزو اولویـتهـای
مضمونی قصایدش قرارندادهاست.
در ره دیــن جـامـــة طاعـــت بــــپوش طاعت خـوش نعمـت و نیکـو رداسـت
(ناصرخسرو)101 :1387،
 -حکم

و فلسفا :مباحث فلسفی و حکمتهای اسالمی نیز از دانشهایی است که ناصـر

خسرو ،جدا از خطابه و علوم زمانه ،به آنها توجه داشته و متنبی کمتر به آنها پرداختهاست.
هـــــمیگــــویی کــــه بــــر معلــــول خــــود علّــــت بــــود ســــابق
ل خـــود اجـــزا
چنـــان چـــون بـــر عـــدد واحـــد و یـــا بـــر کـــ ّ
بــه معلــولی چــو یــک حکــم اســت و یــک وصــف آن دو عــالم را
چــــرا چـــــون علّـــــــت سـابـــــق تـــوانـــــا بـاشــــــد و دانــــا
(همان)1 :
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242

نشریّة ادبیّات تطبیقی ،سال  ،8شمارة  ،14بهار و تابستان 1395

 -3نـتـیـجـاگیر
ناصرخسرو ،همچون دیگر شاعران فارسیزبان ،در اشعارش از قرآن و حدیث تأثیر پذیرفتهاست و
همین امر ،سبب شده تا با ادبیات و مضامین اشعار عربی آشنا شود .متنبی نیز بهعنوان یکی از
شاخصترین شاعران حکمتسرای عصر خویش ،بر شاعران عرب و فارسیزبان تأثیر گذاشتهاست
و آنان برخی از مضامین شعریاش را اقتباسکردهاند .این پژوهش با آوردن شاهدمثالها و ذکر
بسامدی مضامین حکمی شعر دو شاعر ،در پی آن بودهاست تا نوع حکمت و بیان آن را در اشعار
دو شاعر نشان دهد .این دو شاعر نامی ،درعینحال که به بیان مفاهیم اخالقی ،حکمی و فلسفی
توجه کردهاند ،از پرداختن به موضوعات مهم روزگار خویش نیز غافل نبودهاند .ناصر خسرو ،به
نشر عقیدههای انسانگرایانه و اخالقی اکتفا نکرده بلکه از ادلّه و استنتاجات عقالنی و فلسفی ،برای
رواج اندیشههای دینی ،راستی و درستکرداری و زهدگرایی ،بیش از متنبی بهره بردهاست.
هرچند این دو شاعر در استفاده از اصول اخالقی و واداشتن انسانها به رفتارها و کردارهای
پسندیده ،مشابهت داشتهاند ،از لحاظ توجه به برخی از اصول حکمی و اخالقی متفاوت عمل
کردهاند .متنبی ،به رواج هرچه بیشتر اصول اخالقی و حکمت عملی ،همچون قناعت ،واالمقامی،
شجاعت پرداخته امّا در پی نشر روحیة انسان دوستی نبودهاست امّا ناصر خسرو ،افزون بر توجه به
مضامین ذکرشده ،بیش از متنبی به بیان و ستایش اصول اخالقی همچون دینداری ،درستاندیشی
و فلسفه پرداختهاست.
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