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 چکیده
حکمـت را   کـه  هسـتند از جمله شـاعرانی   ،هـ(481-394هـ( و ناصر خسرو)354-303متنبی)

اند. این دو شـاعر  داده و مفاهیم آن را به شکل واالیی پروراندهدر مضامین شعری خود جای

بـا   آینـد و میشـمار سـردمداران ایـن عرصـه بـه     بیان این مفاهیم متعالی حکمـی، از بزرگ با 

 ،ایـن پـژوهش   شـود. مـی هایی نیز در بیان مضامین حکمی آنها دیدهتها، تفاووجود شباهت

دو  هـای موجـود در اشـعار   ها و تفاوتبا بررسی بسامد این مضامین، سعی بر توضیح شباهت

اهیم حکمـی و  مفـ بیـان  در پـی   ،هر دو شـاعر دهد که نتایج این بررسی نشان میدارد.  شاعر

، از با تکیه بر اصول اخالقـی، اعتقـادی و عملـی    ،امّا ناصر خسرو اندبودهفلسفی در شعرشان 

رسد که او به حکم رواج اشـعار عربـی در آن   است. به نظر میبیشتری برده این مفاهیم، بهرة

 های تعلیمی رایج در عصرخود، با اشعار متنبی آشـنا بـوده  بر شیوه زمان در میان ایرانیان و بنا

 است.  متنبی نظر داشته شعر هایبه مضامین و حکمت نوعیبه توان گفت کهمیو 

 حکمت، ادبیات تطبیقی، قصیده، متنبی، ناصر خسرو.کلید :  ها واژه 
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 مقدما -1

شاعران و  از مفاهیم تعلیمی و آموزشی است که همواره مورد توجه بسیاری از ،حکمت

با بیان نظریات حکمی و انـدرزهای   ای از شاعران ایرانی و عرب،است. پارهنویسندگان بوده

شـعر   به سمت و سویی نوین بخشیده و ،شده در شعرهای خودهای مطرحاخالقی، به اندیشه

طیـف وسـیعی از علـوم اعـم از هیئـت، الهیـات، ریاضـی،         ،حکمـت اند. ارزش دیگری داده

 ،که پس از این شودگیرد و به حکمت نظری و عملی تقسیم میبرمیاخالق را در سیاست و

 خواهدشد.دادهشرح بیشتر 

 مسئلابیان  -1-1

از جملـه شـاعرانی اسـت کـه در کنـار پـرداختن بـه         ،در میـان سـرایندگان عـرب    ،متنبی

       مضــامین تغزلــی، فخــر، رثــا و مــدح، بــه بیــان امثــال و حکــم و انــدرز و اخــالق نیــز توجــه  

زنـدگی عملـی و نظـری مـردم نشـان      های اخالقی و اجتماعی را در است. وی حکمتکرده

است. اسلوب، وفور معانی، مسائل فلسفی و حکمی، فخامت داده و به استخراج آنها پرداخته

است که اشعارش در میان اهل قلم در عصر خـود  باعث شده ،واژه و بلندی معانی شعر متنبی

از ابیـات یـا    گیرد و شـاعران و نویسـندگان در آثـار خـود، بعضـی     مدّنظر قرار ،و پس از آن

 (   39: 1390اقتباس بیاورند.)ن.ک: پیشگر،صورت تضمین یا ش را بهامعانی

هـای اخالقـی و   بـه بیـان حکمـت    ،از میان شاعران ایرانی، ناصر خسرو نیز همچون متنبی

گیری از قرآن کـریم و  است. در کنار بهرهآنها در احوال مردم روزگار خود نظر داشتهتأثیر 

هـای آن )هماننـد   های شخصی و علمی خود، سـفرهای طـوالنی و سـختی   حدیث، از تجربه

تـوجهی را ارائـه   فلسـفی و منطقـی قابـلِ    متنبی( در بیان مضامین حکمی استفاده کرده و آراءِ

صـورت روان و بـه دور   بـه  ،عکس ناصرخسروبرمضامین حکمی خود را  ،است. متنبینموده

       هـای شـعری او  دکی تأمـل، بـه عمـق حکمـت    است و خواننـده بـا انـ   از پیچیدگی بیان کرده

 برد. میپی

 پیشینة تحقیق -2-1

پژوهش کامل و جامعی در زمینة بررسی مضامین حکمـی ناصـر خسـرو و متنبـی انجـام      

همچـون خردگرایـی یـا معـانی غنـایی       ،به برخی مفاهیم ،یصورت جزیاست و فقط بهنشده
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مضامین حکمی مشـترک  ای در زمینة جانبهمشترک این دو شاعر اشاره شده و واکاوی همه 

   انجـام  کـه در ایـن زمینـه    هـایی  پـژوهش اسـت. از جملـه   صـورت نگرفتـه  میان این دو شاعر 

اخالق و »( در کتاب 1376) پوریاناهلل شجاعولیتوان به این موارد اشاره کرد: است میشده

مقالـة  و نیـز در   پرداختهبه بررسی انواع حکمت در شعر متنبی « حکمت عملی در شعر متنبی

ــی   » ــال متنب ــم و امث ــی در حک ــامین قرآن ــی  ،«مض ــامین حکم ــرآن   مض ــه از ق را در برگرفت

تحــت عنــوان  ،(1390) زاده. کتـاب دیگــری از ابــراهیم سـجادی  اســتشعرمتنبی،نشـان داده 

 تـأثیر   دارد کـه در آن وجـود « البالغه(هجری او از نپذی)تأثیرت در دیوان ناصر خسرو حکم»

 است. برشمردهبر مضامین حکمی شعر ناصر خسرو را البالغه نهج

 ضرورت و هدف تحقیق -3-1
در شـده  های حکمی و اخالقی مطـرح قصد دارند تا ویژگی ،نگارندگان در این پژوهش

  توجـه بـه مشـترکات فکـری دو شـاعر بیـان کننـد و تفـاوت        شعر متنبی و ناصـر خسـرو را با  

 دهند.  های اصول اخالقی مورد بررسی قرارزمینههای حکمی آنان را در اندیشه

 روش تحقیق  -4-1
که با بررسی و تحلیل اشعار متنبـی و  است تطبیقی  -تحلیلی ،روش پژوهش در این مقاله

 است.ای صورت گرفتهبه روش کتابخانهو  ناصر خسرو 

 بحث -2

به » ،اصفهانی از جمله مفردات راغب ،هانامهفرهنگها و المعارفدایرهحکمت در  ةواژ

هــ : ذیـل مـادة    1412فهانی، راغب اص.«)علم و عقل است ةمعنا  رسیدن به حقیقت به وسیل

بنـاء نـوع    ،حکمـت »گوید: حکمت مَ اصالحیمعنا   ةدربارنیز عالمه طباطبایَ  حکمت( 

ه نـدارد و  ا  در آن راکار  یا کار محکمَ که سستَ و رخنـه نوعَ از محکم ،یعنَ ؛است

َ   ،قابـل بطـالن و کـذب نیسـت     در معلومات عقلَ واقعـَ کـه ابـداً    غالباً   .«شـود اسـتعمال مـ

 (395: 1382 )عالمه طباطبایَ،

توانـد  مـی  که انسـان بـا آن   است ایدرک ویژه ،حکمتمعتقد است که اهلل جوادی آملی آیت

آن را  ،حکما و دانشـمندان  و نمایدکار و از کار تباه جلوگیری حق و حقیقت را دریابد و از تباهی 

شود که آن دسته از معارف را شامل می ،حکمت عملی اند:به دو بخش نظری و عملی تقسیم کرده
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یعنـی   ،که رفتار و کردار آدمیعلم به اینو  استهای عقل عملی پرداختهفعالیت به بررسی پیرامون

هـا اسـت کـه بـه کـاوش      آن بخـش از دانـش   ،کمت نظریح افعال اختیاری وی چگونه باید باشد.

 (121: 1386، جوادی آملین.ک: ) است.تدبیر انسانی پرداخته ةپیرامون امور خارج از حوز

، بـه آن  بعـد از کنـدوکاو و تأمـل    ،دهـد کـه شـخص   میحقایقی را مدّنظر قرار ،حکمت

فردی خود صورت خالصه و در سخنی نغز، رویکردهای اجتماعی و یابد. حکما بهمیدست

ذاتی نباشـد،   حکمت، اگر یک تجربة»کنند. ازگو میرا بیان و در قالب اشعاری تأثیرگذار ب

بـا تکیـه    و را از دیدگاهی فلسـفی  ، جهان و حقیقت اشیاروشی در شعر است که صاحب آن

 (448: 1969)هداره، « آورد.میدرنظمبر فرهنگی که دارد، به

ثـار سـقراط،   و آ هـای نشـر مفـاهیم فلسـفی در آرا    رقهدر یونان و روم باستان، نخستین ج

یک سنگ بنای فلسـفة یونـان را نهادنـد و برافراشـتند.     شود که هرمیافالطون و ارسطو دیده

فلسفه از دین و افکار دینی، مستقل و جدا  ،در ایران پیش از اسالم، تا آنجا که اطالع داریم»

 ت در عالم وجـود و در خلقـت و ادارة  موضوع ثنویّ ،در آیین زرتشت ،به همین جهت ؛نبود

: 1356)صـفا،  « بر ترتّب وجـود آنهـا، مطـرح بـود.     بنا ،ای از انوار ملکوتیوسیلة عدهامور به

، بـا دیـن و اعتقـادات    ( پس از رواج اسالم نیز مباحـث حکمـی در ممالـک اسـالمی    45-46

سائل توحیدی و ایمانی برآمدند. صدد توجیه مدر ،شد و متکلمان و فیلسوفانمذهبی آمیخته

امّـا   کردنـد یونانی پیروی می فلسفی و منطقی، متکلمان از فلسفة در آغاز رواج بازار مباحث

بـه   ،با مطالعه و تفحّـص بسـیار   ،فیلسوفانی چون فارابی، ابوعلی سینا، مالصدرا و غیره ،بعدها

 ارائة حکمت خاص خود همّت گماشتند.

از آن  ،است که بعضـی مواقـع  لی و انواع آن پرداخته شدهدر این پژوهش به حکمت عم

 شود.عنوان فلسفة حکمی هم یاد میبه

 مايگاه حکم  در شعر سرايندگان عرب و ايرانی -2-1

أدع إلی سـبیل ربّـک بالحکمـة و    »یکی از علوم مورد توجه قرآن کریم است:  ،حکمت

به سوی خدا، حکمت است که این های فراخوانی ( یکی از راه125 :)نحل« الموعظة الحسنة

 ( 160تا[: است. )ن.ک: قرشی، ]بی رفتهکاربیست بار در قرآن به ،کلمه
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تـوان در آغـاز قـرن اول و دورة    های تحـول و پیشـرفت شـعر حکمـی را مـی     اولین نشانه

بعـد   ،ولی مضمون حکمت راکنده در البالی قصاید یافت کردهای پصورت بیتبه ،جاهلی

گرفـت. ایـن فـن ادبـی، بعـدها            اص، در قصـایدی مسـتقل مـدّنظر قرار   ای خـ گونهبه و از آن

 به بالندگی رسید.   ،وسیلة شاعرانی چون متنبی و معرّیبه

 ،ایگونـه یک بـه نیز از مقوالت فلسفی و حکمی به دور نبودند و هرزبان فارسیشاعران 

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 

گران نیز مضـامین  شاعرانی چون سعدی، حافظ، عطار، مولوی و دی ،خود بود. بعد از کسایی

کار بردند. از میان این شاعران، ناصرخسرو توانسـت حکمـت   خود بهحکمی را در شعرهای 

 را در قصایدش به حدّ کمال برساند. 

 حکم  در شعر متنبی -2-2

عصر عباسی بود که گسـترة  و هـ( 354 -303) یکی از شاعران بزرگ قرن چهارم ،متنبی

، بـدون  اعرشـهرت ادبـی شـ   »بسیاری از فنون ادب عربی آن زمان را به خود اختصـاص داد.  

 «اسـت. نرفتـه  ه انـدازة او سـخن  حدی بود که دربارة هیچ شـعر یـا شـاعر دیگـری بـ     استثنا، به

زیـرا بیشـترین    داننـد خداوندگار معـانی مـی   ،متنبی را در ادب عربی (351: 1963)مقدسی، 

دگی و ای از تجـارب زنـ  عصـاره  ،دیـوانش  داشـت و عنایت را به معنـی و مفهـوم ابـراز مـی    

در اکثـر   ،عنـوان یکـی از مضـامین مـورد توجـه متنبـی      بـه  ،اسـت. حکمـت   مضامین مختلف

 است.شدهگرفتهکارهای پراکنده بهصورت بیتبه ،اغراض شعری او

یکی حکمت اجتمـاعی و   است:ت متنبی را به دو دسته تقسیم کردهحکم ،«دکتر مندور»

ی کـه ناشـی از   های زندگی بود و دیگـری حکمـت فلسـفة نظـر    تجربه ،اخالقی که منبع آن

( متنبـی بـه جنبـة نظـری زنـدگی      198: 1972تأثیرپذیری او از فلسفه است. )ن.ک: منـدور،  

های عملـی )ایمـانی، اعتقـادی، اخـالق و پنـد و نصـیحت(       کمتر توجه داشته و بیشتر به جنبه

ای که در ذهـن  جهان پسندیدة متنبی و مدینة فاضله» ،به عبارت دیگر است؛زندگی پرداخته

 ( 92: 1376پوریان، )شجاع «بی بود.پروراند، موضوع حکمت متنمی
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 حکم  در شعر ناصرخسرو -2-3

آوردن بـه شـیوة زهـد کسـایی و پیـروی از عقایـد       ، بـا روی پس از کسـایی  ،ناصرخسرو

فلسفی و منطقی معتزله و فاطمیان در توجیه مـذهب شـیعه، پنـد و انـدرز، حکمـت، مفـاهیم       

ق( بـود و  394ان برجستة قـرن چهـارم )  از شاعر وی خود راه داد.فلسفی و منطقی را به شعر 

 ،جوی حقیقـت پرداخـت و در ایـن مسـیر    وبه جست ،بعد از خوابی که در چهل سالگی دید

با مذهب فاطمی آشنا شد. تأثیرپذیری از مفاهیم اسالمی و مذهبی و آمـوختن علـوم نقلـی و    

هـای فاطمیـان همّـت    حکمی، سبب شد که به مباحثه با پیروان مذاهب سـنّی و رواج اندیشـه  

 گمارد. دیوان وی نیز سرشار از مفاهیم حکمی و مواعظ علمی و عملی است.  

از ذکـر اصـطالحات علمـی و فلسـفی و کالمـی       ،در میـان مسـائل حکمـی    ،ناصرخسرو

اسـت کـه او در بیـان    گرایی شاعر باعث شدهبه همین سبب، عقلو خاص، خودداری نکرده 

بـا قیاسـات و ادلـة     ،سـخنان او »گیـرد.  شدّت تحت تأثیر روش منطقیان قـرار ، بهمقاصد خود

ات شـاعرانه و  از هیجانـ  ،منطقی همـراه و پـر اسـت از اسـتنتاجات عقلـی و بـه همـین نسـبت        

هـا و  ( وی جدای از بیـان اندیشـه  249ـ248: 1384)صفا، « خیاالت باریک شعرا خالی است.

رفـتن  بـین و از کـوهش دنیـا و ذمّ مـال، رواج فسـاد    هـایش را در ن نگرانـی  ای خـود، هـ عقیده

دانشی نشان داده و مردم روزگـار خـویش را بـه تـرک ظـواهر      اخالقیات و رواج جهل و بی

 است.ق در فلسفة دین و مذهب دعوت کردهدنیا و تعمّ

 حکم  و مضامین حکمی در شعر متنبی و ناصرخسرو -2-4

غالب و با بسامد بـاالیی کـه متنبـی و     مضامین حکمی سعی بر این است که ،در این مهم

ه در ایـن پـژوهش مـورد    انـد، بیـان شـود. مضـامینی کـ     ها توجه داشتهتر به آنناصرخسرو بیش

هـای آن،  عبارتند از: سپاس و تحمید پروردگار، احوال دنیـا و لـذّت   ،گیرندمیواکاوی قرار

، توجه بـه  کردار و رفتاراندیشی، اخالق و ادب، ارزش علم و دانش، توجه به سخن و مرگ

 منشی.گویی، نکوهش مال، توجه به بلندمقامی، صبر و بزرگراست
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 سپاج خداوند در شعر متنبی و ناصرخسرو -2-4-1

کننـد و  های شعری خود را با ستایش خداوند آغـاز مـی  دیوان یا مجموعه ،شاعران تربیش

بـردن مفـاهیم   کـار به بیان صفات وحدانیت، الوهیّت پروردگار و گـاهی بـا بـه    ،در این اشعار

نمـود   ،در اشـعار متنبـی  پردازند. به بیان صفات الهی و یگانة پروردگار می ،فلسفی و عقالنی

چـرا کـه وی بیشـتر بـه مسـائل مـادی،        شود،حمید خداوند یافت نمیآشکاری از سپاس و ت

 است.  مدح فرمانروایان و غیره توجه داشته

ــماواتِ عارشُــه      ــذی فــوقَ الس ــالم ال  سا

 

ــا خیــرَ مــاشٍ علــی ا رضِ   ــهِ ی ــصُّ ب  تُخَ

 (202: 1، ج1986)متنبی،                        

دارد، بـر تـو بـاد، ای بهتـرین     هـا جـای  آسمان)سالم و درود ویژة خداوندی که عرش او در 

 نهی.(                                                                                                     کسی که بر روی زمین گام می

در  اسـت و عنـوان مضـمونی مسـتقل مطـرح شـده     ، بها ستایش خداوند در شعر ناصرخسروامّ

  بسیاری دارد:ای هنمونه قصاید او
 شکر آن خدای را که سوی علم و دیـن خـود  

 

 رهِ داد و ســــوی رحمــــت بگشــــاد در مــــرا 

 (12:  1387)ناصر خسرو،                         

پردازد و همگـان  دیگر نیز به شکر و سپاس پروردگار آسمان و زمین می در ابیاتی از قصیدة

 کند:  هایش دعوت میرا به فرمانبرداری و شکر نعمت

ـــن    ـــان و زمـی ـــر آســم ــه ب ـــنی ک  نبی

ـــان او     ـــکر احـس ــن ش ــت بک ــه طاع  ب

 

 مـر او را خـداونــدی و مهــتری اسـت   

 کـه ایـن داد نــزد خــرد ع مّـری اسـت   

 (110)همان:                                             

 در کمتـر  ا ناصرخسـرو، تحمیـد خـدا را    کـه متنبـی در قیـاس بـ    دهـد  نشـان مـی  این بررسـی  

 است.دادههای خود جایحکمت

 احوال دنیا و مرگ در شعر متنبی و ناصرخسرو -2-4-2

که بیشتر شعرهای خود را به توصیف دنیا و  هستندشاعرانی جمله متنبی و ناصرخسرو از 

 یابـد تحقّق نمی ز جهان معنوی در این دنیای مادیامّا برخورداری ا اندمرگ اختصاص داده

 نیاز به گذر از این جهان دارند تا به جهانی برتر و واالتر برسند. ،بلکه همگان
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 احوال دنیا -2-4-2-1

 نیـز مثـل  متنبـی   انـد. دنیا یکی از مضامین متناقضی است که اکثر شاعران بـه آن پرداختـه  

در شعرهای خـود  آن را  بودنارزشبی وفایی وکیم، زودگذر بودن دنیا، بیدیگر شاعران ح

، صورت آشکارتری برای ما مجسّم سازد. متنبی در این بیتتا دنیا را به استکشیدهتصویربه

 است: گونه بیان کردهبودن دنیا را اینفریبکار

 إنّـــی  عـلــــَم ، و الّلبیــــب  خَـبـیــــرُ   

 

ــرور    ـــرَصتا غُــ ـــیاةَ و إن حاــ  أنّ الحــ

 (116: 1م، ج1986)متنبی،                      

 ،کـه اگرچـه خواسـتار دوام زنـدگی باشـی      انم و انسان خردمند نیز آگاه استد)یقیناً من می

 ماند.(                                                                    دهد و پایدار نخواهدسرانجام فریبت می

دهد و بـا دیـدی منفـی    خواننده را از مفهوم دنیا به روزگار ارجاع می ،های بسیاریو در بیت

 نگرد.  به روزگار می

ـــکتَرِ و   ــرَ م ـ ــرَکا إال غیـ ــقَ داهـ  ال تَلـ

ـــم    ـــشقِ أنّـه ـ ــلِ العـ ـــرَّ بأهـ ــا أضَـ  مِمّـ

 

ــدن    ــکا البا ــهِ ر وحا ـــا داما یاصــحاب  فی  م

ــوا    ــا فَطِن ــدنیا و م ــوا ال ــا عارَفُ ــو وا و م  ها

 (234: 2)همان، ج                                   

همیّتـی قائـل نبـاش و بـه     روح در بدن داری و زنده هستی، برای روزگار هیچ ا)تا زمانی که 

کـه هنـوز   حـالی ، درعاشـق شـدند   رساند، ایـن بـود کـه   به عاشقان ضرر  آن اعتنا نکن. آنچه

                  بودند.(                                                                                                                    نیرنگ دنیا را نشناخته

هـا و  تر دیوان خود را به ذکر دنیـا، فریبکـاری  رخسرو از جمله شاعرانی است که بیشناص

ـ  پس از رهـایی از بنـد    ،ناصرخسرو»است. نکوهش آن اختصاص داده ، بـه نجـات   ارایـن مکّ

بـه شـرح فنـا و دگرگـونی      ،که ابیات آغازین بسیاری از قصـاید او چنان گرفتاران قیام کرد،

( و دنیــا بــا همــة ظــواهرش بــرای  226ـــ225: 1356)رکنــی، « احــوال دنیــا اختصــاص دارد.

بلکـه بـر   کنـد  به نفی و طرد کوشد که آن را میاهمیّت است که نه تنها ناصرخسرو چنان بی

 آن است که دیگران را به پندگیری از نامالیمات آن وادارد. 

ـــان   ـــار جه ـــه ک ـــغول ب ـــده مش  ی بــــه جــــهانِ جهــــانغـــــرّه چــــرای  ای ش
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ـــو بیـنـدیـــش نیــک   پیـــک جـــهانی ت

ـــی    ـــد همـ ــس خـــویشت بـدوانـ  از پ

 

ـــت ــن جهــانسخـــره گـرف  ست تــو را ای

ــوروز و گهــی زی خــزان   گــه ســوی ن

 (13: 1387)ناصرخسرو،                        

   تـوان گفـت کـه متنبـی نگـاه      هـای متنبـی بـا اشـعار ناصرخسـرو مـی      قصـیده  در مقام مقایسة

 است.  تر به نکوهش دنیا پرداختهتری نسبت به دنیا داشته امّا ناصرخسرو بیشبینانهخوش

 مرگ انديشی -2-4-2-2

کنـیم در  مطالعـة آنهـا احسـاس مـی    هایی را در مضمون مرگ سروده کـه بـا   بیت ،متنبی

اعتقاد کامـل   ،است و به مرگدرستی دریافتهداریم که زندگی را بهتوانا قرارمقابل حکیمی 

 بیند:اختیار میدارد و خود را در مقابل آن بی

ــا   ــةُ  قَبلَنَـ ــاسا ا حبـ ـــاراقَ النـ ــد فَـ  و قـ

 س ــبِقنا إلــی الــدنیا فلــو عــاشا أهلُهاــا     

   

 الــــماوتِ  کُـــلَّ طَبــــیبِو أعــــیا داواء   

 م نــــِعنَا باــــها مِــــن جاــــیئَةٍ  وا ذُهــــوبِ

 (73: 1م، ج1986)متنبی،                        

از درمان مـرگ   ،چراکه همة طبیبان مردم جدا شدند )و از دنیا رفتند(از  ،)یاران قبل از ما    

، اختیـاری نـداریم کـه    ولی رفتند. ما در این دنیـا  ، مردمانی در دنیا بودندبازماندند. قبل از ما

                                                                           وقت بیاییم و برویم.(                                                                چه

 ورزیم:  هایمان دریغ میپس چرا از بخشیدن جان ؛ما همه مسیری رو به فنا داریم

ـــةٍ   ـــن ضَجعاــ ـــانِ مِــ ـــدش  لـانســ  الب ــ

 نَحــــنُ باــــنُو الــــماوتَی فَــــما بالــــُنَا    

 

ـــِهِ     ـــن جانبـ ـــعا عـ ـــقلِب  الم ـضجاـ  ال تَـ

ـــهِ  ـــن  شُـربِـ ـــُدّ  مِـ ـــا  البـ ـــاف  مـ  نَـعاـ

 (325)همان:                                             

 ،رفـتن او نیسـت. مـا   خـاک هیچ گریـزی از بـه  هر انسانی است و در انتظار  ، مرگ،ناچار)به 

زنـیم  میپس چرا از جام مرگی که ناچار به نوشیدن آن هستیم، سرباز ؛فرزندان مرگ هستیم

                                                                         و از آن بیزاریم.(
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از مواردی است که ناصرخسرو از آن برای بیان تفاوت میـان   ،مرگ و دنیای پس از آن

ناچار بایـد آن  که بهوفایی آن و ایناین دنیا، بی ابودنبه گذرو زندگی و مرگ استفاده کرده 

 است.  را در مقابل آخرت از دست دهد، توجه کرده

 شـمار چون پیش من خالیـق رفتنـد بـی   

 روزی به پرّ طاعـت از ایـن گنبـد بــلند    

 

ــ  ــرا   گرچ ــه  شُمـــر م  ه  دراز مــانم رفت

 بیــرون پریــده گیــر چــو مــرغ  بپــر مــرا

 (13: 1387)ناصرخسرو،                          

 است: به مرگ و ناگزیری آن اشاره کرده شاعر در ابیاتی چند نیز

 این رمه مر گـرگ مـرگ راسـت همـه پـاک     

 مانــده  بــه  چنگــال  گــرگ  مــرگ  شــکاری

 و فگـــاری گـــر تــو از ایـــن گــرگ دردمـــند

 

 آنکه چو دنبه ست و آنکه خشک و نزار است 

 گـرچه  تـو را  شـیـر  مـرغـزار  شـکار اســت 

 جـز تـو بـسـی نــیز دردمــند و فـگــار اســت    

 (48)همان:                                                  

همچنـین هـر    .استبه مرگ و ناگزیری انسان از آن، اعتقاد داشته ،همانند متنبی ،ناصرخسرو

های خـود بـه بیـان    اند که در قصیدهدو در زمینة فناپذیری تن و علو جان نیز باورهایی داشته

 اند.  آنها پرداخته

 اخالق و ادب در شعر متنبی و ناصرخسرو -2-4-3

  هـای شـاعران ایرانـی و عـرب     توجه بـه مسـائل اخالقـی، کمـال و ادب در بیشـتر دیـوان      

 شود تا رفتارهای شایسته را در میان مردمان خود رواج دهند.  میدیده

اخالق، جمع خُلْق و خُلُق است به معنای سرشت، خوی، طبیعت و امثال آن؛ که به 

بسیاری از  .شودرود که با بصیرت درک میمیکارمعنای صورت درونی و باطنی آدمی به

دانستند که می صفات نفسانی انسان فالسفه و حکمای اسالمی، اصل در اخالق را توجه به

 (337)ن.ک: الزبیدی، بی تا:  .استدر رفتارها  ،اصالح نفس و درون ةثمر

دنبـال رواج  ، بـه ای برخـوردار اسـت. اخـالق اسـالمی    اخالق در اسـالم از اهمیّـت ویـژه   

در ایـن پـژوهش نیـز ایـن     . ها اسـت جستن از رذیلتدوری برای هاها و تشویق انسانفضیلت

معنا از اخالق مورد توجه است. یکی از مواردی که در بیشتر شعرهای حکمی بـه آن توجـه   
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های فراوانـی چـون بخشـش، صـداقت و خلـق      شود، اخالق و ادب است که زیرمجموعهمی

 شود.های متنبی اشاره میپسندیده دارد. در ذیل به آشکارترین مضامین اخالقی قصیده

 بخشـد میزرگی هایی است که به انسان شرف و بیکی از واالترین خصلت :اخالق و عمل

در اخالق و منش فرد مـنعکس   ،بلکه زیبایی واقعی ، تنها در ظاهر افراد نیستچرا که زیبایی

 شود:  می

 و ما الح سـنُ فـی وجـهِ الفتـی شَـرفاً لَـه       

 

 إذا لـم یکُــن فـی فِـعلــِهِ  و الـخالئــِقِ      

 (147: 2، ج1986)متنبی،                       

اش بـرایش  شرافت و نیکی نباشد، نیکـی و زیبـایی چهـره    ،)جوانمرد اگر در کار و اخالقش

 شود.(                                                                                                                      مایة شرافت نمی

بخشـد و بـرای متنبـی    که به انسان تعـالی مـی   ستیکی دیگر از موارد اخالقی واال :بخشش

 داند:میانسان و بزرگی  او بخشش را موجب مقبولیت .قابل ستایش استارزشمند و بسیار 

 و کُـلن امـریءو ی ــولی الجمیـلَ م حبشـب     

 

ـــزَّ طَـیّـــب    و کـــلن ماـــکانٍ  ی ـنبِـــت  الـعِ

 (232)همان:                                             

کسی نیکی و سخاوت کنـد، محبـوب مـردم اسـت و هـر مکـانی کـه در آن ارجمنـدی         )هر

                                                                                                                                 بروید، پسندیده است.(      

ترین موضـوعات شـعری آن   اخالقیات از مهماست و از شاعران دورة سلجوقی  ،ناصرخسرو

ناپذیر موضوع تصوف و اخالق که از یکدیگر تفکیک ،سلجوقی در دورة»است. بوده دوره

ناصـر   گرفت و شعرای بزرگی ماننددر ردیف یکی از ابواب مهم شعر و شاعری قرار ،است

)مؤتمن، « قصایدی غرّا و مفصّل در پند، حکمت و موعظه پرداختند. ،خسرو، سنایی و عطار

و هم به رفتـار  هنجار هم به اخالق به ،طبیعت بشریمعتقد است که خسرو ( ناصر152: 1371

دهـد.  مـی ا پندهای وی همگان را بـه سـوی اخـالق شایسـته سـوق      امّ گرایش داردنادرست 

ناصرخسـرو بـا   و  گـویی، ایمـان و تقـوا   راسـت موارد قابل بررسی در این زمینه، عبارتنـد از:  

 است.  دوستی میان مردم خراسان بوده، درصدد رواج روحیة انساناین مفاهیماستفاده از 

ـــدار  ـــه م ـــا هـر پـیـش ـــن ب ـــسیا ک ـــش  او  کـــار  کـــن    ک ـــدارِ  دان ـــر  قَـ  بـ
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ـــران  ـــه گ ـــنگیورچ ــی  س ـــا ب ــردب  خ

 

ـــن   ـــکسار ک ـــش سب ـــن خـوی  خـویشت

 (213: 1387)ناصرخسرو،                      

گویی و دعوت مردمان به ایـن امـر، دغدغـة ناصرخسـرو     راست گويی و دادگر :راس 

 تواند آن را از دیگران بخواهد.  است که تا این امر را در جامعة خود تحقق یافته نبیند، نمی

ــت مگـــوی گـــاه و بیگــاه     ـــز راس  ج

ــن  ـــذر ک ـــنده اســت دروغ  از او ح  گ

 

ـــه سوگـنـــد      ـــایدت ب ـــاجت ن ـــا ح  ت

ـــد   ـــت از گـن ـــاک شـــود  دهـان ـــا پ  ت

 (23)همان:                                               

 است:  دعوت به دادگری نیز از مفاهیمی است که شاعر دیگران را به آن تشویق کرده

 داد کن ار نـام نیـک خـواهی ازیـراک    

 

 نـامور از داد گشـت شـهــره فریــدون   

 (9)همان:                                                  

مضـامینی  تـرین  از شـاخص  ،ایمان و اعتقاد ناب به تشیّع و مذهب اسماعیلیايمان و تقوا:  

ناصرخسرو با تمام قوای روحـی و  . »استر اشعار ناصر خسرو، بازتاب یافتهبیشتدر که است 

« کنـد. کند و هیچ عـذابی او را از ایمـان خـود منصـرف نمـی     از ایمان دفاع می ،معنوی خود

 کند:دعوت میهمگان را به دینداری، فرمانبرداری و پرهیزگاری او  (73: 1362)دشتی،

ــش  ــوی طاعـــت و زی دانـ ــتاب سـ  بشـ

ـــای   ـــی و دنـیــ ـــای دیـنــ  یدر کـارهــ

 

 یغـــرّه مـشـــو بـــه مـهـلـــت دنـیـــای     

ــه    ـــباش ک ـــان م ـــز همـچن ـــمای ج  یبن

 (7)همان:                                                   

 گرايی در شعر متنبی و ناصرخسروارزش علم و خرد -2-4-4
واره مورد توجه شاعران حکیم بـوده،  از دیگر مضامین حکمی است که هم ،علم و خرد

اسـت.  پـرداختن بـه آن بیـان کـرده     و مفاهیم واالیـی را در ضـمن  متنبی نیز بدان توجه داشته 

آن  هایی که متنبـی در ایـن مضـمون سـروده، بیـت زیـر اسـت کـه در        یکی از واالترین بیت

 کند:  داند و در کنار آن از شجاعت نیز یاد میبهترین همنشین را کتاب می

ــابِحٍ   ـــدُّنی ســرَج  س ــی ال ـــزن مکــانٍ ف  أع

 

 وا خَـیرُ جاـلیــسٍ فــی الـزمــانِ کــتاب      

 (243: 1986)متنبی،                                
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 در زمانه، کتاب است.()برترین مکان در جهان، زین اسب تندرو است و بهترین همنشین 

بـه   ،چـرا کـه عقـل    بـه قـدرت،   دهد و مرتبة دوم رااولین مرتبه را به عقل می ،دیگر در جای

 شود:بزرگی فرد میموجب  ،آمیختگی این دو با همدهد و قدرت جهت می

ـــعانِ   ـــاعةِ الـشّجـ ـــبلَ شَجـ ـــرَأی  قَـ  الـ

 فـــإذا ه ــــماا اجتـماــــعاا لِنفــــسٍ ح ــــرّةٍ

 

ـــوا  أوّل    ـــی ه  ـــحلن  الـثَـان  وا  هــی  الـما

ـــلّ  مـکـــانِ ـــن الـعلیـــاء کُ ـــت  مِ  باـلَـغَ

 (171)همان:                                             

شجاعت در مرتبـة   خرد در مرتبة اوّل و دارد؛، پیش از شجاعت دالوران قرار)اندیشه و خرد

بـه بـاالترین    ،در وجود یک انسان آزاده جمع شـوند  ،دارد. پس اگر این دودوم اهمیّت قرار

                                                                                                                                   رسد.(مرتبة بزرگی می

هـا و سـخنان منظـوم و منثـور     مانند فردوسی در آغاز شاهنامه، بیشتر قصـیده  ،ناصرخسرو

را  از  مـردم  ،است. وی با تأکید بر مفهـوم خـردورزی  خود را به علم و خرد  اختصاص داده

 :داردمی حذرروزگار فریبکار بر

ــوفری را    ـــرخ نیل ـــن چ ـــش مک  نکوه

 بـــری دان از افعـــال چــرخ بـــرین را   

 درخــت تـــو گـــر بـــار دانــش بگـــیرد 

 

 برون کـن ز سر باد و خــیره ســری را   

 نکـوهـــش  بـــری رانـشـایـــد  ز دانـــا  

 بـه زیــر آوری چــرخ  نـیـلوفــری  را   

 (142: 1387)ناصرخسرو،                     

 بـارة همـة مسائالنسـان و جهـان     درمشـغول تفکـر   کـه همـواره   شاعری است ناصرخسرو 

جوست نـه  وو جست« چون و چرا»فضیلت انسان در این است که اهل »به عبارتی  است.بوده

( وی در ابیـات  624: 1356)یوسـفی،  « این نکتـه محـور فکـر ناصـر خسـرو بـود.      تقلید خام. 

 است:اندوزی اشاره کردهبسیاری به ستایش دانش و به پیروزی انسان در سایة علم

دو چیز است بند جهان، علم و طاعـت   

 تنـت کان و، جان گوهر علم و طاعـت 

 

 اگـر چه گـشاد است مــر هــر دوان را   

 بگمــار تــن را و جـان را   بدین هـر دو 

 (  10)همان:                                               
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در شــعر اســت کــه  ایاز مضــامین حکمــی ،انــدوزیبــه خــردورزی و دانــشعمیــق توجــه 

   .استبازتاب یافته ،بیش از متنبی ،ناصرخسرو

 گفتار و کردار در شعر متنبی و ناصر خسرو -2-4-5
 بلکه توانایی آیداز از عهدة هرکسی بر نمی ،ماندن به گفتاروفادارسخن و عمل به آن یا 

سـخن   ،است که در واقـع معتقد متنبی  شود.واالیی است که موجب تعالی شخصیت فرد می

 های شخصیتی اوست:ویژگیمعرف  ،و عمل فرد

 اُصـادِقُ نَـفسا الماـرءِ مِـن قبـلِ جسـمِهِ   

 

ـــهِ  و    ـــی  فِـعلِ ـــهاا  ف ـــمِ و أعـرفُ  الـتکـَلن

 (222: 2،ج1986)متنبی،                        

شوم و سـیرت او را از روی  با جان و سیرتش همدم می ،)من قبل از دوستی با ظاهر یک فرد

                                                                                        دهم.(  کارها و سخنانش تشخیص می

ای کننـده شـود و هـر عمـل   منجر به عمل نمـی  ،افزاید که هر سخن و گرایشیمیو در ادامه 

 تواند آن را به بهترین نحو انجام دهد:نمی

 و مـا  کُـلّ  هـاوٍ  لِلـجاـمـیـلِ  بِـفَـاعــلٍ 

 

ـــمِ    ـــه    بِـم ـتَـمِّ ـــالٍ   لَ ـــلّ  فَـعش  و  ال  کُ

 )همان(                                                     

کـردن  کـه صـرف عمـل   د، چنـان شـو منجر نمیشدن آن به عملی ،)عالقه به انجام کار نیک

 تواند آن کار را به پایان برساند.(                                                                                                        بدون عالقه نیز نمی

 کند.می أکیدتسخن  بودن ستایش و بر سنجیدهسخن را در کنار خرد ناصر خسرو 

 نکه خردمندجانت به سخن پاک شود زا

 فخرت به سخن باید ازیـرا که بـدو کـرد 

 زنـده بـه سـخن باید گـشتـنت ازیــراک 

 

 از راه سخـن بر شـود از چــاه بــه جـوزا     

 ضـبا فـخر آنکـه نمانـد از پـس او ناقـة غ    

 کـرد مسـیحا  مـرده به سـخن زنـده همـی  

 (5: 1387)ناصر خسرو،                            

ای اسیر نابسامانی و تعصبات جامعهآن را در  ه وکردار نیک هم مورد توجه ناصر خسرو بود

 :استهداددینی و قومی تعلیم می

ـــن   ـــانت ک ـــاس ج ـــیک را لب ـــعل ن  بــر تــن نپــوشی جــز جـوال     شایـد ار   ف
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ــی    ــر گه ـــد ه ــت باش ـــکو زش  روی نی

 جـز کـز اصـل نیـک نــاید فعـل نیـک     

 

 زشــت  باشـــد روی  نیـــکو  را  فـعـــال

 بـار بـد باشـد چــو  بــد باشــد نـهــال    

 (72)همان:                                                

بـه ارزش سـخن و کـردار نیـک اقـرار       ،بیشـتر از او  و حتـی گـاه   چون متنبیناصر خسرو هم

 است.کرده

 متنبی و ناصر خسروقناع  در شعر   -2-4-6

به  ،امّا متنبی اندگفتهپرداز بسیار در مورد آن مضمونی است که شاعران حکمت ،قناعت

و کمتر بـه مضـمون قناعـت پرداختـه،      ،اشبینیبزرگدلیل شخصیت متمایز و احساس خود

 است:کردهنوعی ضعف و زبونی تلقیآن را 

 و فی الناسِ ماـن یارضـی بِمیس ـورِ عایشِـهِ    

 

 ماـرکـوبـُه   رِجاله   و  الثَوب   جِلــد ه  و   

  (216: 1،ج 1986)متنبی،                      

-مرکب ،که پاهایشانحالیکسانی هستند که به زندگی ساده قانع هستند، در ،)در میان مردم

 هایشان پوست تنشان است.(                                        هایشان و جامه

در مفهوم خرسندی، بیشتر به روح و روان پاک انسان و دوری او از هرگونه  امّا ناصر خسرو

 کند:طلبی توجه میناروایی و زیاده

 جـــهان را دیـــدم و خـــلق آزمـــودم     

ـــناعت    ـــزون از ق ــدم اف ـــی دی ـــه مال  ن

 

 به هــر میـدان درون جســـتم مــجالی     

ـــی    ـــر  احـتـیـال  نـــه  از  پـرهـــیز  بـرت

 (210: 1387)ناصرخسرو،                      

 اندوز  در شعر متنبی و ناصر خسرونکوهش مال -2-4-7 

مال و ثروت در شعرهای متنبی گاهی مورد ذم و گاهی مورد ستایش است. سـتایش آن  

ای قـرار    وقتی است که موجب رسیدن به بزرگی و بلنـدمرتبگی باشـد؛ یعنـی مـال را وسـیله     

 اهداف واالیی چون قدرت، عزّت و مقام که دغدغة همیشگی او بود، برسد:داد تا به می

 فَـال ماجـدا فــی الـدنیا لِــمان قَــلَّ مالُــه      

 

 وا  ال  مـالَ  فـی الدنیا لِـمان قَــلَّ ماجـد ه    

 (216: 2، ج1986)متنبی،                       
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در دنیا جایگاه و بزرگی ندارد و نیز کسی که بزرگـی و   ،)کسی که پول ومالش اندک شود

 مقامش را از دست دهد، در دنیا مالی ندارد.(                                                                                 

نبسـتن  رسایی و دوری از دنیـای مـادی و دل  به زهد و پا ،امّا ناصر خسرو در بیشتر شعرهایش

 است.  فرزندان پرداخته به دارایی و

ـــز  ـــجا زر عـزیــ ـــاست  اینــ ــاز مـ  از نیـ

 ست خــوب وروی دیـــنار از نیـــاز تــــ  

 

 ورنه  زر  با  سـنگ سـوده  همبــر اسـت  

 ورنه زشت و خشک و زرد و الغر است

 (34: 1387)ناصر خسرو،                           

امّا ناصـر   گاهی ستایش آن پرداخته اندوزی وهای دیگر مالبه جنبه ،افزون بر ذمّ مال ،متنبی

 است.بیشتر به ذم و نکوهش دارایی و زراندوزی توجه کرده ،خسرو

 صبر و بزرگ منشی -2-4-8

 ،متنبـی در بیـت زیـر   است. نظر بودهمضمونی است که همیشه در اشعار حکمی مد ،صبر

 داند:افراد می شدندلیلی بر ستودهصبر را 

ـــمارءِ   ـــرُ ال ـــلُ  صاب ـــه یدخُ ـــی ماـدحِ  ف

 

ـــهِ   ـــی  ثَـلـبِ ـــاقُ  ف ـــلُ  اُشـفَ  و  یاـدخُ

 (327 :1، ج 1986)متنبی،                     

 د.(  شوموجب ذمّ و نکوهشش می ،موجب مدح او و ترس او ،)صبر و بردباری آدمی

داده و مردمــان منشــی را در شــعر خــود مــدنظر قــرار ناصــر خســرو نیــز شــکیبایی و بــزرگ 

 است:عمل به این خصوصیات اخالقی دعوت کردهروزگارش را به 

 منگر بـدین ضـعف تـنم زانکـه در سـخن     

 

 سـت اثـر مـرا   ا زین چرخ پـرستـاره فـزون

 (12: 1387)ناصر خسرو،                         

شـعر ناصـر خسـرو،    برای ستایش ممدوح امّا  است مضمونی ،صبر و شکیبایی در شعر متنبی 

 مردم رواج دهد.در میان  را هاییچنین ویژگی کوشدمی

 مرتبگیبلند -2-4-9

واالی هدف  ،و رسیدن به آناست طلب بزرگی و قدرت فلسفة زندگی متنبی، مبتنی بر 

 است.  مرگ را بر قبول ذلّت ترجیح داده ،در بیشتر قصایدش اوست و
ــوقَ   إلیـــک فإنـــّی لَـــست  مِـــمّن إذا إتّـــقَی     ـــاما  فَ ـــاعی  نَ ـــضاضِ ا فَ  العاقــاربِعِ
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 (268: 1986)متنبی،                             

هـا  هـا)مرگ(، روی عقـرب  )بس کن! چون من فردی نیستم که به دلیل ترس از گزیدن مار

    )ذلّت( بخوابم.(                                                                                                                                 

 باشد:بزرگی و ارجمندی را داشتهداند که مرتبگی را از آنِ کسی میکارهای بزرگ و بلند
ـــعازائِم      ــأتی ال ـــعازمِ ت ـــلِ ال ــدرِ أه ــی ق  عل

 

ـــارم   ـــرامِ  الماـکَ ـــدرِ الکِ ـــلی قَ ـــأتِی عا  و تَ

 (138: 2)همان، ج                                 

کـه افـراد   از ارادة قوی برخوردارانـد، چنـان   ،به اندازة سعة وجودی خویش ،)افراد بزرگوار

                                     کنند.(                         بذل و بخشش می ،بخشنده نیز به اندازة کرمی که دارند

دادن اسـت، نشـان  پرداختـه بـه آن   تر اشـعار خـود  خسرو نیز در بیشاز جمله مفاهیمی که ناصر

 خواند. میدیگران را نیز به این امر فرا عالوه،و به طبع خویش استمناعتبلندمرتبگی و 
ــین     ــت منش ــدری، پس ــان ان ــان کس ــه خ  ب

 

 خویـــش خـــان کــس را   مـــدان خانـــة 

 (11: 1387)ناصر خسرو،                       

امّـا   استبودهباوری نفس و خودصدد رواج روحیة اعتمادبههایش، درمتنبی در بیشتر قصیده

 خود و مردمان روزگارش را از فرومایگی دور سازد.کوشد تا می خسروناصر

 تفاوت مضامین حکمی در شعر متنبی و ناصر خسرو -2-5

 مضامین حکمی برمستا در شعر متنبی -2-5-1

و این امـر را جـز   است متنبی همواره در پی بزرگی و دستیابی به منصب و مقام  شجاع : -

 یـاد   ،ایـن مضـمون  از  در اشـعارش نـد و  داپـذیر نمـی  قدرت و شـجاعت امکـان   استفاده از با

بـه   -شعر ناصر خسـرو با تأثیرپذیری از این مضمون، از نظر  ،متنبیشعر  ،بنابرایناست؛ کرده

 تفاوت دارد. -شاعر حکم شیوة اندیشه، نوع زندگی، محیط اجتماعی و سیاسی

 شجاعت موجب دلیر شدن و نبود آن موجب ترس و دوری از ورود به خطرات است:

ـــا  ــنفسا أورداه   الباـقَـ ـــباانِ الـ ـــبُّ الجاـ  فَح ـ

 

ـــا  ـــشُجاعِ الحــربا أورداه  الحاربا ــبُّ  ال  وا ح 

 (78: 2، ج1986)متنبی،                    

دارد امّا عالقة انسان کردن بازمیماندن، او را از خطرقة انسان ترسو به حفظ جان و زنده)عال

 کند.(                                                                  او را وارد میدان کارزار می ،شجاع به پیکار
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طبــع و بزرگــواری را یکــی از مناعـت  ،شخصـیتی ماننــد متنبــی  تردیــدبــی طبــع:مناعـ   -

 :اندی به آنهمواره در پی دستیاب داند که خود و دیگران،هایی میارزشمندترین آرمان

 و لیسا حایـاء الوجـهِ فـی الـذئبِ شـیمهً     

 

 ولکنَّـــه   مِــن  شِیماـــهِ  ا ســدِ الــوردِ     

 (299)همان:                                            

 کند ولی شیر، بـا وجـود قـدرتش،   ، از بعضی کارها دوری میگرگ به دلیل قدرت کمش)

  ورزد.(                                                                                                     از بعضی کارها امتناع می

 مضامین حکمی برمستا در شعر ناصر خسرو -2-5-2

بسیار به دینـداری و   ،در تضاد با متنبی ،ناصر خسرو اطاع  پروردگار:توما با دين و  -

 است کـه دیـن و مـذهب خـود را نشـان     جای قصاید خود بر آن و در جایبالد میدین خود 

هـای  یـت را جـزو اولو  دی متدّین و پیرو دین اسالم بوده، این مسئلهدهد. هرچند متنبی نیز فر

 است.  ندادهمضمونی قصایدش قرار

 در ره دیــن جـامـــة طاعـــت بــــپوش   

 

 طاعت خـوش نعمـت و نیکـو رداسـت    

 (101: 1387)ناصرخسرو،                    

هایی است که ناصـر  های اسالمی نیز از دانشمباحث فلسفی و حکمت حکم  و فلسفا: -

 است.  پرداختهآنها ر به تمتنبی کمو  به آنها توجه داشته ،از خطابه و علوم زمانه جدا ،خسرو

 گــــویی کــــه بــــر معلــــول خــــود علّــــت بــــود ســــابق هـــــمی

ــزا         ــود اجـ ــّل خـ ــر کـ ــا بـ ــد و یـ ــدد واحـ ــر عـ ــون بـ ــان چـ  چنـ

 و یــک وصــف آن دو عــالم را بــه معلــولی چــو یــک حکــم اســت 

ــا      ـــد و دانــ ـــا بـاشـــ ـــق تـــوانــ ـــت سـابــ ـــون علّــــ ــرا چــ  چــ

 (1)همان:                                                                                  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

                                     و ناصر خسرو           بررسی بسامدهای حکمی شعر متنبی

   
 

241 

 بسامد مضامین حکمی شعر ناصر خسرو  -2-6

 
 بسامد مضامین حکمی شعر متنبی -2-7

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12%

73%

23%

63%

45%

8% 8% 12%
27%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0.11%

43% 36% 29%
18%

0.30%0.37%0.45%

49%

 اندوزینکوهش مال -7 ارزش علم و خردگرایی -4 سپاس خداوند -1

 منشیصبر و بزرگ -8 کردار گفتار و -5 احوال دنیا و مرگ -2

 مرتبگیبلند -9 قناعت -6 اخالق و ادب -3

100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0% 



 
 
 
 
 
 
 
 

 242 1395، بهار و تابستان 14، شمارة 8ة ادبیّات تطبیقی، سال نشریّ                                            

 گیر نـتـیـجـا -3
و است رش از قرآن و حدیث تأثیر پذیرفتهدر اشعا ،زبانران فارسیهمچون دیگر شاع ،خسروناصر

از عنوان یکی عار عربی آشنا شود. متنبی نیز بهسبب شده تا با ادبیات و مضامین اش ،همین امر

است تأثیر گذاشته زبانسرای عصر خویش، بر شاعران عرب و فارسیحکمت انترین شاعرشاخص

ها و ذکر مثالاند. این پژوهش با آوردن شاهدکردهش را اقتباساو آنان برخی از مضامین شعری

وع حکمت و بیان آن را در اشعار است تا نمضامین حکمی شعر دو شاعر، در پی آن بودهبسامدی 

حال که به بیان مفاهیم اخالقی، حکمی و فلسفی عین، درنشان دهد. این دو شاعر نامی دو شاعر

به ، اند. ناصر خسروغافل نبودهنیز  از پرداختن به موضوعات مهم روزگار خویش ،اندتوجه کرده

برای  ،فلسفی بلکه از ادلّه و استنتاجات عقالنی و گرایانه و اخالقی اکتفا نکردههای انساننشر عقیده

 است.برده بیش از متنبی بهره ،گراییکرداری و زهدهای دینی، راستی و درسترواج اندیشه

ها به رفتارها و کردارهای داشتن انساناصول اخالقی و وا استفاده ازچند این دو شاعر در هر

عمل  از لحاظ توجه به برخی از اصول حکمی و اخالقی متفاوت ،اندمشابهت داشته ،پسندیده

مقامی، همچون قناعت، واال ،تر اصول اخالقی و حکمت عملیچه بیشبه رواج هر ،اند. متنبیکرده

، افزون بر توجه به ناصر خسرو است امّاامّا در پی نشر روحیة انسان دوستی نبوده شجاعت پرداخته

اندیشی متنبی به بیان و ستایش اصول اخالقی همچون دینداری، درستشده، بیش از مضامین ذکر

 است.و فلسفه پرداخته
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