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1. Introduction

Finding common wisdom and ethical themes in the poetry of
two contemporary poets, Ferdowsi and Mutanabbi, both of
whom are Shiites of Islamic teachings and who have lived in
almost the same religious and cultural environment, in addition
to innate elegance and artistic inspiration,
(If to a degree) familiar with the wisdom and ethics of ancient
Iran, the most important purpose of this study is, therefore, the
most fundamental questions of this research are:1. In what areas
are the two common poetic and moral understandings of the two
poets and how did they appear in their poetry? 2. Have Shiite
and Islamic sources and teachings and an understanding of the
wisdom and moral teachings of ancient Iran and the Islamic era
been effective in sharing these issues? It is assumed that because
of the historical, religious, cultural, and sources common to both
*Date received: 18/11/2019

Date accepted: 07/12/2019

1.Ph.D. Candidate of Arabic language and literature at Shahid Chamran
University of Ahvaz.
yazaynab_ 67@yahoo. Com (Corresponding author)
2. Assistant Professor of Arabic Language and Literature, Shahid Chamran University
of Ahvaz. Shoja41@Gmail.com

3.

Associate Professor of Persian Language and Literature, Shahid Chamran University of Ahvaz.
m.joukar@scu.ac.ir

... بررسی تطبیقی موضوعات و مفاهیم فکری و اخالقی در شاهنامۀ فردوسی و

268

poets, there are many similarities between the ethical and
theological themes of the two poets.
2.Methodology
This research has analyzed the common and different aspects of
the two poets' philosophical and ethical issues through a library
method and based on the framework of comparative literature
(French school).
3.Discussion
Ferdowsi, the poet of wisdom and ethics: Ferdowsi (329-411
AH), He is one of the greatest Persian poets and one of the most
famous epic poets in the world. . He has long been known as the
sage.
Suzani Samarqandi and the author of The Wonderland, both of
which lived in the sixth century, - Ferdowsi is called wise in the
book of Proverbs of Dehkhoda , More than 3,000 bits of
wisdom are provided from the Shahnameh. Ferdowsi is one of
the wise poets whose wisdom has ruled throughout his poem .
Wise apart from his scientific personality, From today's
perspective he is also a psychologist and ethics teacher.
Mutanabbi (303-353 AH) is a prominent Arab poet and sage
and one of the most influential poets of this language whose
poetry is associated with wisdom everywhere. He traveled to
Iran in 354 AH at the invitation of Ibn Amid. He stayed in Arjan
for a while, then went to Adud al-Dawla in Shiraz. During his
stay in Iran, and especially Shiraz, he wrote important poems and
pieces Which shows how influential this trip is and how it has
changed his poetry. Aqqad says: The wisdom of Mutanabbi is
superior to his other poetic exceptions, and this is why he is a
philosopher. He has taken the precedent of wisdom from all the
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poets before him The presence of wisdom in Mutanabbi poetry
is so bold ,That Sahib ibn Abbad Collected 370 bits from
Mutanabbi poetry Each bit is a proverb.
4.Conclusion
The common themes of wisdom and morality in Ferdowsi's
poetry and Mutanabbi poetry are abundantly observable and
analyzed This similarity can be found in theological themes such
as rationality, the necessity of self-knowledge, worldly discredit,
knowledge and ignorance and many more and and It manifests in
ethical concepts including jealousy, rebuke, affection, kindness,
patience, humiliation, and so on. There are also differences in the
form and style of the work In addition in terms of personality
and individuality, including adherence to religious and ethical
principles, pride and humility, and so on.
Keywords : Mutanabbi, Ferdowsi, Wisdom, Ethics, Arabic and
Persian Poetry.
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بررسی تطبیقی مفاهیم و موضوعات حکمی و اتالقی

در شاهنامهي فردوسی و ديوان متنبّی
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چکیده

یکی از موضوعات محوری که بیشتر شعرای برجستهی ایرانی و عرب بدان پرداخته و آن را از ضروریات

زندگی دانستهاند ،مفاهیم حکمی و اخالقی است؛ زیرا موضوع آن ،انسان و سازندگی روحی و معنوی

اوست .فردوسی و متنبّی دو چهرۀ شاخص در شعر فارسی و عربی به شمارمیآیند که سرودههای حکمی و

اخالقی شان در میان دیگر شاعران از فراوانی و شهرت بیشتری برخوردار است .این پژوهش نشان میدهدکه
عالوه بر توارد خاطرِ برآمده از ذوق هنری و فطری ،همزمانی تاریخی ،شیعی بودن دو شاعر ،بهرهگیری از

منابع غنی فرهنگ اسالمی  -ایرانی ،از منابع حکمت و اخالق در شعر این دو شاعرِحکیم بودهاست و امکان
تأثیرپذیری مستقیم فردوسی و تأثیرپذیری غیرمستقیم متنبّی از آیین و اندیشههای حکمی و اخالقی ایران

باستان محتمل و در برخی موارد قطعی است .این پژوهش براساس چارچوب ادبیات تطبیقی (مکتب فرانسه)

به تحلیل جنبه های مشترک و متفاوت موضوعات حکمی و اخالقی دو شاعر پرداختهاست .محور اساسی

پژوهش عبارت از :تحلیل تطبیقی حکمت و اخالق دو شاعر با ذکر تفاوتها براساس جدول فراوانی .مهم-

ترین یافتهی این تحلیل تطبیقی این است که متنبّی از حکمت و اندیشهی ایرانی تأثیر پذیرفته است و

شاهنامه بازتاب اصیل این حکمت و اخالق ایرانی است.

واژههاي کلیدي :فردوسی ،متنبّی ،حکمت ،اخالق ،شعر فارسی و عربی.
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 .1مقدّمه
به سبب نگاه تربیتیِ برآمده از آموزههای دینی ،مفاهیم حکمی و اخالقی بسیاری در
متون ادبی فارسی و عربی راه یافته است و این خود یکی از مهمترین موضوعات ادبیات
تطبیقیِ مورد توجه پژوهشگران ادب فارسی و عربیاست .واژۀ اخالق جمع کلمهی
«خُلق» و به معنای خوی و سرشت است و «علم األخالق» عبارت از دانش حکمت عملی
است (ابن منظور .)193 /4 :1408 ،به تعبیر جرجانی اخالق عبارت است ازحالتی که نفس،
کارها را به سادگی و بدون نیاز به فکر و اندیشه انجام میدهد (جرجانی.)45 :1938 ،
اهمیّت اخالق به پایهای است که پیامبر اکرم (ص) هدف رسالت خویش را پرداختن به این
مهّم عنوان مینماید« :إنّما بُعِثتُ لِاُتممَ مکارمَ األخالق» (مجلسی،1037 ،ج  .)382: 68و امام
موسی کاظم (ع) ،الزمترین دانش را برای انسان ،اخالق میداند (همان ،1037 ،ج :78
.)332
خواجه نصیرالدینطوسی(672-597ق) فیلسوف ،متکلم ،فقیه و ریاضیدان قرن هفتم از
جمله دانشمندانی است که در کتاب اخالق ناصری به اخالق وحکمت پرداخته است و به
جهت نزدیکی به روزگار دو شاعر مورد بحث این مقاله آرای او را در این خصوص نقل
میکنیم .خواجه حکمت را به دو دسته تقسیم میکند :نظری و عملی .حکمت نظری به سه
بخش تقسیم می شود :علم مابعدالطبیعه ،ریاضی و طبیعی .پس حکمت عملی نیز به سه قسم
تقسیم می شود :تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مُدن (طوسی .)38-44 :1385 ،ما نیز
در این پژوهش ،حکمت عملی (تدبیر منازل و سیاست مُدن) را زیر عنوان حکمت قرار
میدهیم و تهذیب اخالق راکه شامل فضایل و رذایل اخالقی میشود زیر عنوان اخالق
بیان می کنیم .حکمت و اخالق مرزهای نزدیک به هم دارند و اخالق میتواند نمودی از
حکمت باشد اما صرفاً یکی نیستند .ما در این پژوهش مضامین حکمی و اخالقی را در شعر
فردوسی و متنبّی ،دوشاعر بسیار مهم ادب فارسی و عربی که تقریباً همروزگار بودهاند،
بررسی تطبیقی میکنیم.
 .1-1بیان مسئله و فرضیة پژوهش

یافتن مضامین مشترک حکمی و اخالقی در شعر دو شاعر همروزگار ،فردوسی و متنبّی
که هردو شیعه مذهب و بهرمند از معارف اسالمی بودهاند و کمابیش در محیط دینی و
فرهنگی مشابهی زیستهاند و عالوه بر ذوق و ظرافت فطری و الهامات هنری( ،اگرنه به یک
میزان) با حکمت و اخالق ایران باستان آشنایی داشتهاند ،مهمّترین هدف این پژوهش
است؛ بنابراین ،اساسیترین پرسشهای این پژوهش عبارتنداز.1 :مفاهیم مشترک حکمی و
اخالقی این دو شاعر در چه زمینههایی است و چگونه در شعر آنها نمود یافته است؟ .2آیا
برخورداری از منابع و آموزه های شیعی و اسالمی و آشنایی با تعالیم حکمی و اخالقی
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ایران باستان وایران دورۀ اسالمی در اشتراک این موضوعات مؤثر بودهاست؟ فرض ما بر
این است که به دلیل مشترکات تاریخی ،مذهبی ،فرهنگی و منابع دردسترس هردو شاعر،
مشابهتهای بسیاری میان مضامین اخالقی و حکمی این دو شاعر وجود دارد.
 .2- 1پیشینة تحقیق

دربارۀ حکمت در شعر فردوسی و متنبّی بهطور جداگانه و مستقل و نیز در تطبیق با
شاعران دیگر ،کارهای گرانقدری به صورت پایان نامه ،کتاب و مقاله انجام گرفتهاست اما
در زمینۀ مقایسه و تطبیق حکمت و اخالق این دو شاعر با یکدیگر پژوهشی صورت
نگرفته است و ما در این مقاله با مالحظۀ تحقیقات گذشتگان ،به دنبال انجام دادن چنین
پژوهشی هستیم .ذیالً به تنها پیشینۀ تحقیق مرتبط با موضوع اشاره میکنیم؛ مقالۀ مرتبط با
موضوع پژوهش عبارت از« :جستاری در کشف ریشههای ایرانی مفاهیم مشترک حکمی
متنبّی و فردوسی» (سبزیانپور )1384 :که در آن به ریشههای مشترک حکمت در شعر این
دو شاعر پرداخته شده و ما نیز از آن بهره برده ایم.
.2بحث و بررسی

 .1- 2فردوسی ،شاعر حکمت و اتالق

فردوسی( 411-329ق) ،از بزرگترین شاعران زبان فارسی و یکی از نامدارترین
حماسهپردازان جهان است .او از دیرباز به لقب حکیم مشهور بودهاست .سوزنی سمرقندی
و مؤلّف کتاب عجایب المخلوقات -که هر دو در قرن ششم میزیستهاند – فردوسی را
حکیم نامیدهاند (سوزنی 227 :1344 ،؛ فردوسی .)246 :1376 ،در کتاب امثال و حکم
دهخدا ،بیش از  3000بیت حکیمانه از شاهنامه فراهم آمده است .فردوسی از شاعران
حکیمی است که حکمت در سرتاسر شاهنامۀ او حکومت دارد (زرینکوب.)122 :1381 ،
حکیم جدای از شخصیت علمیاش ،از دیدگاه امروزین یک روانشناس و معلّم اخالق نیز
هست (بهمنی مطلق )26 :1392 ،و شاهنامه به تعبیر ابن اثیر جزری صاحب کتاب المثل
السایرفیاالدبالکاتب والشاعر «قرآن عجم است» (ر.ک :جوکار)98 :1389 ،؛ زیرا قرآن
سراسر حکمت و اخالق است و شاهنامه نیز بیتشبیه ،چنین ظرفیتی داد .فردوسی زبان
عربی می دانست و دیوان شعرای معروف عرب را خوانده بود و به دلیل پایگاه دهقانیاش
از فرهنگ و آیینهای باستانی ایران آگاهی کافی داشت و توانسته بود فرهنگ ایران پیش
از اسالم را با فرهنگ ایران پس از اسالم پیوند دهد.

 .2 -2متنبّی ،شاعرحکیم

متنبّی(353-303ق) شاعر و حکیم بلندآوازۀ عرب و یکی از تأثیرگذارترین شاعران این
زبان است که همه جا شعرش با حکمت گره خورده است .وی در سال 354ق به دعوت
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ابن عمید به ایران سفر کرد .مدتی در ارجان (بین خوزستان و فارس) اقامت داشت سپس
قصد عضدالدوله در شیراز نمود .او در مدت اقامت خود در ایران و مخصوصا شیراز قصاید
و قطعات مهمی سرودکه نشان میدهد این سفر تا چه اندازه بر او اثرنهاده و در کارنامهی
شعری او موجب دگرگونی شده است« .عقاد» میگوید :حکمت متنبّی بر دیگر اغراض
شعری او برتری دارد و این دلیلی بر فیلسوف بودن اوست (الزبیدی .)1 :1410 ،بطرس
البستانی معتقد است که او گوی سبقت را در زمینه حکمت از همه شاعران قبل از خود
ربوده است (البستانی ،:1968 ،ج344 :2؛ فروخ :1985 ،ج .)479 :2حضور حکمت در شعر
متنبّی به قدری پررنگ است که صاحب بن عباد 370 ،بیت حکمی از شعر متنبّی را جمع
کرده که هر بیت آن یک ضرب المثل است (ضیف 225 :1960 ،و  .)226از ویژگیهای
مهمّ حکمتهای او این است که به قل ب مردم نزدیک و با احساسات آنها هماهنگ هست
(الطّبال .)121 :1985 ،منابع حکمت متنبّی فراوان است از جمله؛ جریانهای فکری و ادبی
روزگار او همچون اندیشه و فکر یونانی و فرهنگ ایرانی و فلسفه و تصوف که در روزگار
او شکوفا شده بود .اینها همه تأثیر فراوانی در حکمت متنبّی داشته است (عسکری:1389 ،
 .) 86اما ،منبع حکمت متنبّی بیش از هر چیز خود او و زندگیش است.
 .3- 2تفاوتهاي حکمت و اتالق در شاهنامه و ديوان متنبّی
به گمان بعضی محققان حکمت فردوسی حکمت خسروانی است که همان عرفان و
فلسفه ایران باستان است (ر.ک :رضی )86 :1384 ،و این با حکمت متنبّی تفاوتهایی دارد.
متنبّی ،اگر نه به اندازهی فردوسی ،میتوانسته از راه اندیشه های فارابی که تقریبا همعهد او
بوده و در دمشق و بغداد هم زیسته و نیز از راه ترجمه آثار پهلوی به عربی و نیز سفرش به
ایران و معاشرتش با آل بویه ایرانی و  ...با اندیشه های حکیمانه ایرانی ( همان حکمت
خسروانی) آشنا شده باشد .در این تحقیق به دنبال این نیستیم که ثابت کنیم حکمت این دو
شاعر حکیم کامال شبیه به هم بوده؛ و نیز فقط به دنبال نشان دادن تشابهات حکمی در شعر
آنها نیستیم ،چراکه مطالعۀ تطبیقی لزوما شباهت ها را شامل نمیشود و بیان تفاوتها نیز از
موضوعات این روش بررسی است .یکی از موارد تفاوت حکمت و اخالق در شاهنامه و
دیوان متنبّی این است که شاهنامه یک منظومۀ داستانی ،اساطیری ،حماسی و تاریخی است
و حکمت و اخالق مورد نظر فردوسی معموال فقط در ابیات پراکنده نیامده اند بلکه چون
کتاب او شکل داستانی دارد ،در رفتار و گفتار و تصمیمات اشخاص داستانها نمود
پیداکرده اند و این همان چیزی است که در دیوان متنبّی نمودی ندارد زیرا او منظومه نگفته
بلکه عمدتا قطعه و قصیده ساختهاست و حکمتش در ابیات و مصراعهای این قالبها
منحصر ماندهاست .از دیگرسوی ،در شاهنامه حکمت و اخالق به شکل عملی در زندگی
شخصیت ها و قهرمانان و پهلوانان حضور و نمود دارد؛ یعنی حکمتی زنده و زیستهاست و
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اغلب بیتهایی که ما به عنوان شاهد نقل کردهایم از زبان همین شخصیتهاست .از نظر
فردی و شخصیتی نیز تفاوتهای آشکاری بین این دو شاعر است که به طور قطع در
حکمت و اخالق مورد نظرشان تأثیرنهادهاست .فردوسی دارای شخصیتی فروتن و قانع
است اما فخر فروشی و خودستایی یکی از بعدهای قوی شخصیت متنبّی است به گونهای
که کسی را باالتر از خود نمیداند:
لمْ يَجِدْ َفوقَ َنفْسِه مِنْ مَزيدِ
جبُ عَجیبٍ
إنْ أکُنْ مُعْجِباً فَعُ ْ
(متنبّی)21 :1403 ،
(ترجمه :اگر من فخر فروش هستم ،این فخر فروشی از انسانِ شگفت انگیزی است که کسی را باالتر از
خود نمی داند).

احتماال یکی از دالیلی که موجب شده به وی لقب متنبّی(مدعی پیامبری) بدهند همین
ویژگی شخصیتی متبلور دربیت زیر بوده است (منوچهریان ،)32: 1387 ،که برای خود مقام
و ارزشی در حد حضرت عیسی (ع) قائل شده است:
کَمُقامِ المسیحِ بینَ الیهو ِد
ض نَخْ َلةَ الّا
ما مُقامی بأر ِ
(متنبی)20 : 1403،
(ترجمه :بیگمان اقامت من در سرزمین نخله (روستای نخله) همچون اقامت مسیح (ع) در میان یهودیان
است).

دیگر تفاوت شخصیتی این دو شاعر آن است که متنبّی ،اعتقادات دینی و اخالقی
محکمی نداشت «التنوجی» دربارۀ اعتقادات او میگوید :ما در اشعار متنبّی تحقیر دین و
کفر را میبینیم .این تحقیر عقاید دینی به شکل افراط در مدح ممدوحان ظاهر میشود
(التنوجی .)48 :1394 ،اما فردوسی برخالف متنبّی و به گواهی شعر و زندگی اش ،دارای
اعتقادات دینی و اخالقی قوی بودهاست ،به گونهای که جز هجونامهی «محمود غزنوی»
هرگز لفظ رکیک و ناپسند در کتاب خود نیاورده است (رنجبر )9 :1394 ،و اساساً بیت-
هایی از هجونامه که مورد استناد قرار گرفته است ،بیتردید از فردوسی نیست (ریاحی،
.)232 :1380
.4- 2مفاهیم حکمی در شاهنامه و ديوان متنبّی
 .1- 4- 2تردورزي و تعقل

خردگرایی و خردمندی از مشخصههای حکمت و حکیم است .در شاهنامه حداقل 300
بیت در ستایش خرد آمده (رنجبر 500 ،)78 :1394 ،بار لفظ خردمند 300 ،بار خردمندی،
 150بار روشن روان و ( ...ولف :1377 ،ذیل واژه خرد) .عقل و خرد در منظر فردوسی بر
همه چیز برتری داده شده است و اهمّیت عقل و اندیشه و تجزیه و تحلیل همین نکات بود
که لقبِ حکیم را بر قامت این شاعر فارسی آراسته است:
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ستایش خرد را به از راه داد
خرد بهتر از هرچه ایزد بداد
(فردوسی ،1379 ،ج)13 :1
در شعر حکیمانه متنبّی ،خرد از جایگاه اوّل و برتر برخوردار است چراکه مهمّترین چیز
برای انسان عقل اوست:
هو اولٌ و هی المحلُ الثانی
الرأيُ قبلَ شجاعةِ الشُجعانِ
(متنبّی) 414 :1403 ،
(ترجمه :بردلیری دالوران خرد مقدم است؛ و دلیری جای دوم قرارمیگیرد).
و ذُو اللُبِّ يَکرَهُ اِنفا َقهُ (همان)159 :
س ما للفَتى لُبُّه
وَ اَنف ُ
(ترجمه :ارزشمندترین چیز برای آدمی ،عقل اوست و عاقل تباهی عقلش را دوست ندارد).
اهمّیت خرد وخردورزی در متون ایرانی پیش از اسالم تا آنجاست که میتوان گفت در
حد یک رکن و درشمار باور اساسی و رایج ایرانیان بوده است (سبزیانپور.)101 :1384 ،
.2- 4- 2آداب سخن

سخنور آگاه و هنرمند به تناسب موقعیت مخاطب و زمان و مکان سخن میگوید.
گوینده ای که سخن را در جایگاه خود ایراد نکرد ارزش خود را ازدست میدهد:
سخن گفت و زو دور شد فر و جاه
چو گویندهای کو نه بر جایگاه
(فردوسی ،1379 ،ج)139 :8
متنبّی با یک استعاره مکنیه ،سخن را به میوهای تشبیه کرده که باید به وقت آن را چید و
سخن نابجا میوهای نارس است که چیدن آن پشیمانی به بار آورد:
و قَطفْتَ أنتَ القولَ لماّ َنوّرا
ت نَباتِه
ل القولَ وق َ
قَطَفَ الرّجا ُ
(متنبّی) 524 :1403 ،
(ترجمه :مردمان میو ۀ گفتار خود را پیش از رسیدن چیدهاند ،تو میوۀ گفتار خویش را وقت گل دادن
چیدهای).

.3- 4- 2ضرورت تودشناسی

کسی که به خویشتن و نفس خود شناخت کافی کسب کند از محاسن و معایب خود
آگاهی پیدا میکند و خود را خوار و بیارزش نمیکند و ارزش جایگاه خود را میشناسد:
ببیند بداند کم و بیش را
که تا هرکس اندازهی خویش را
(فردوسی،1379 ،ج)41 :1
کسی که اندازۀ خود را ندانست دچار عیبهایی میشود که خود نیز از آن غافل است:
رَأى غیرُهُ مِنهُ ما اليَرَى
وَ مَن جَهِلتْ نفسُه قَدرَه
(متنبّی)512 :1403 ،
(ترجمه :و هرکه قدر و اندازۀ خویش نداند ،دیگران چیزی در او ببینند که او خود نتواند دید).
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 .4- 4- 2بیرحمی دنیا

به دنیا امید نداشته باشید که با جمشید پادشاه ایرانی چه بد تا کرد که نه وی به جا ماند و
نه تخت و گنجش:
نگر تا چه بد کرد با جمشـید
بگیتی مدارید چندین امید
نماندش همان تاج و تخت وکمر
بفرجام هم شد زگیتـی بدر
(فردوسی)99/1 :1379 ،
متنبّی با کاربرد استفهام انکاری شدّت بیمهری دنیا به اهل آن را جلوهگر میسازد که
هیچ جمعی در دنیا نیست که پراکنده نشود؛ پادشاهان با گنجهایشان از بین رفتند و دنیا به
عظمت و شوکت آنها رحمی نشان نداد:
کَنَزوا الکُنوزَ فَما بَقینَ و البَقوا
أينَ األکا ِسرَۀُ الجَبَابِر ُۀ األُلى
(متنبّی)28 :1403 ،
(ترجمه:کجایند آن خسروانِ جبّار که گنجها توختند؛ نه گنجشان بهجاماند و نه خود جاماندند).
جمشید یکی از پادشاهان اساطیری ایرانی است و در شاهنامه ،فرزند تهمورث و شاهی
فرهمند است که سرانجام به خاطر خودبینی و غرور ،فرّه ایزدی را از دست میدهد و به
دست «ضحّاک» کشته میشود.
 .5- 4- 2برتري مرگ بر زندگی ذلّتبار

فردوسی در این موضوع میگوید:
مرا خوشتر آید بنام بلند

ازین زیستن با هراس و گزند
(فردوسی ،1379 ،ج)215 :4
هرکس به زندگی ننگین و حقارتآمیز تن دهد مرگ بهتر از آن زندگی است:
رُبَّ عَیشٍ أَتَفُّ مِنه الحمامُ
ذلَّ مَن يَغبطُ الذَّلیلَ بِعیشٍ
(متنبّی) 164 :1403 ،
(ترجمه :خوار بوَد هر که بر زندگیِ ذلیلِ خوار غبطه خورَد ،که بسا زندگی که مرگ از آن سهلتر و

سبک تر بوَد).

.6- 4- 2گذر از کوران سختی ،الزمه نیل به بزرگی و سیادت

چو خواهی به سیادت برسی باید از آتش سختی روی برنتابی وگل بیخار کجاست:
چو جویی از آتش مبر تاب روی
که تخت کیان جست خواهی مجوی
و گر گل چنی راه بیخار نیست
تُرا آرزو جنگ و پیکار نیست
(فردوسی،1379 ،ج)89 :2
رنج و زحمت ،الزمهی رسیدن به آسایش و کمال است همان گونه که برای خواست هر
آسایش و رفاهی باید گزند آن را نیز تحمّل کرد:

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،12شمارۀ  ،22بهارو تابستان 1399

ن لقیانَ المعالی رتیصةً
تُريدو َ

279

وَالبدَّ دونَ الشهَدِ مِن إبرِ النحلِ
(متنبّی)518 :1403 ،

(ترجمه :رسیدن به بزرگیها را ارزان می خواهید که به ناچار در برابر به دست آوردن عسل باید نیش

زنبور را تحمل کرد).

نکتۀ جالب اینکه هردو شاعر برای بیان این مفهوم ،از تشبیه ضمنی بهره بردهاند؛ مشبهبه
در شعر فردوسی ،چیدن گل بدون خار ممکن نیست و در شعر متنبّی ،دست یافتنِ عسل
همراهِ نیش زنبور است که هردو مثلهای زیبایی جهت رواج یافتن بین مردم هستند.
 .7- 4- 2برتري ديدن بر شنیدن

شنیدهها پوچ و تهی هستند و قابل تکیه کردن نیستند:
تو دانی که دیدن چون آگهیست

میان شنیدن همیشه تهیست
(فردوسی،1379 ،ج)125 :3
هر آنچه میبینی اعتماد نکن و شنیدهها را رهاکن زیرا دیدن تا شنیدن ،فرسنگهاست:
فِی طَلعَةِ الَبَدر ما يُغْنیکَ عَنْ زُحَل
ت بِه
تُذْ ما تَراه وَ دَعْ شیئاً سَمَعِ ْ
(متنبّی)137 :1403 ،
(ترجمه :آنچه که میبینی ،بگیر و چیزی راکه شنیدی ،رها کن ،در دیدن ماه تمام چیزی است که تو را

از زحل بینیاز میکند).

 .8- 4- 2فراگیري مرگ

فردوسی در ابیاتی دلنشین بیان میکندکه از هر قشر و هر نژادی باشیم دیر یا زود مرگ
به سراغمان میآید:
ز دهقان و ،تازی و ،رومی نژاد
که جز مرگ را کس ز مادر نزاد
(فردوسی ،1379 ،ج)409 :7
اگر دیر مانیم ،اگر چند گاه
همه مرگ راییم شاه و سپاه
(همان ،ج)404 :6
هیچ موجودی نیست که مزهی مرگ را چشیده باشد و زنده بازگشته باشد:
لَمْ تلْقَ تَلْقاً ذَاقَ موتاً آئبا
فَالموتُ تُ ْعرَفُ بالصّفاتِ طِبا ُعهُ
(متنبّی)110 :1403 ،
(ترجمه :که مرگ را از رهِ میشناسند؛ هیچ آفریدهای نیست که طعم مرگ را چشیده و زنده بازگشته

باشد).

ل نَفسٍ ذائق ُة الموتِ» (آل عمران( .)182 /ترجمه :هر آفریدهای
آیه فرماید« :کُ ُّ
مرگ را میچشد).
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 .9- 4- 2ناگزيري از دوستی با دشمن

اگر دشمن از در صلح درآید دعوت او را بپذیر که این موجب افزایش دوستان و کاهش
دشمنان گردد:
تو در بوستان تخم نیکی بکار
ور ایدونک دشمن شود دوستدار
(فردوسی ،1379 ،ج)313 :8
در منظرمتنبّی از بدبختیهای دنیا دوستی با دشمن است و این کاری است دشوار و
نچسب:
عدّواً لَه مَا مِن صَداقَت ِه بُدُّ
ن يَرى
وَ مِن نَکِدَ الدنیا عَلَى الحُرِّ أ ْ
(متنبّی)198 :1403 ،
(ترجمه :از شوربختیِ دنیا بر جوانمرد همین بس که او از دوستی با دشمنِ خود ناگزیر باشد).
البته تفاوت بارز این است که متنبّی این دوستی ناگزیر را از شوربختیهای دنیا میداند اما
فروتنی در وجود فردو سی سبب شده که خشم و دشمنی را در افراد ناپسند دانسته و برای
افزایش دوستان ،خلق نیکو را سفارش کندکه از طبع بلند وی حکایت میکند.
.10- 4- 2غفلت آدمی و سرقت روزگار

فردوسی با استفاده از آرایهی تشخیص به زیبایی این مضمون را به تصویر کشیده است و
از دوستی با روزگار برحذر میدارد که آدمی در غفلت است و روزگار با فریب و
بیوفایی به سرعت به تاراج روی میآورد:
که گه فقر اویی و ،گه پوستی
تو با چرخ گردون مکن دوستی
بخواهد ربودن چو بنمود روی
چه جویی ز کردار او رنگ و بوی
(فردوسی ،1379 ،ج)102 :8
متنبّی نیز با یک استعاره مکنیه ،روزگار را به دزدی تشبیه کرده که در زمان غفلت
آدمی ،در طلب چیزهای ارزشمند آدمی برمی گردد و به سرعت دست به اقدام میزند:
ب
إنّا لَنَغْفُلُ و األيّا ُم فی الطلَ ِ
ب المتروکِ تارکُه
وَ عادَ فی طل ِ
ب
کأنّه الوقتُ بَینَ الوَرْدِ و القُر ِ
مَا کانَ أقْصرَ وقتاً کانَ بَینَهما
(متنبّی)435 :1403 ،
(ترجمه :زان سپس ،آن [روزگارِ] تارک در پیِ [دُرِّ] متروک بازآمد .ما غافلیم و ایّام از طلبش غافل
نیست .چه کوتاه بود آن برخهی زمان میانِ آن دو! گویی شبی بیش نبود میان آبشخور و شربِ آب).

و امام علی (ع) با بینش میفرماید« :إزهدْ فی الدنیا يُبصرکَ اللّهُ عوراتِها و ال
ل عَنک» (نهج البالغه.)745 :1388 ،
تَغفلْ فلیستْ بمغفو ٍ
(ترجمه :به دنیا بیرغبت باش که خدا تو را به زشتیهای آن بینا سازد و غافل نباش که او از تو غافل

نباشد).

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،12شمارۀ  ،22بهارو تابستان 1399

281

.11- 4- 2زمانه و همراهی سختی و آسانی

زمانه بر یک حالت باقی نمیماند شهد و شرنگ آن باهم است:
گهی شهد و نوش است وگاهی شرنگ
زمانه بیک سان ندارد درنگ
(فردوسی ،1379 ،ج)325 :4
هیچ شادی در دنیا بینقص و کامل نیست اگر شیرینی هست تلخی نیز همراه آن است:
ممّا يَشُوبُ و ال سُرورُ کامِلُ
جَمَحَ الزَّمانُ فَما لذيذٌ تالصٌ
(متنبّی)305 :1403 ،
(ترجمه :زمانه سرکش شده است؛ هیچ نوشی ناب و بینیش نباشد ،هیچ شادی بینقص نیست).
شگفتی رفتار زمانه ازآن جهت است که امری واحد سبب شادی و اندوه میسازد:
جبِ
وَ قَدْ أَتَیْنَکَ فی الحالیْنِ بالْعَ َ
ب فَجَ ْعنَ بِه
ن بِمَحبو ٍ
وَ إنْ سَرَرْ َ
(همان)436 :
(ترجمه :و اگر زمانه تو را با محبوبی شادمان کند (دیری نپاید که) تو را (در سوگش) اندوهگین سازد

و در هر دو حالت تو را با شگفتی روبرو سازد).

.12- 4- 2برحذر بودن از فريب دنیا

فردوسی با استفاده از صنعت تشخیص ،دنیا را به معشوقهای که با فریب شادی تو را می -
رباید و در سختی و آسانی تو را رها میکند و عهد و وفایی ندارد و جفا وظلم میآورد:
ندارد ترا شادمان بینهیب
بدان ای پسر کاین سرای فریب
(فردوسی ،1379 ،ج)87 :7
متنبّی نیز با یک تشبیه زیبا و جان بخشی به آن ،دنیا را به معشوقهای مانند میکند که با
نیرنگش نه عهد و وفایی نگه میدارد و نه وصال و شادمانی به بار میآورد:
فَظ عهداً و ال تتممّ وصال
وَ هی معشوقةٌ عَلَی الغَدر وَ ال تَحـــــ
ري لذا أنّثَ اسمُها النّاس أمْ ال
شیــمُ الغانیــــات فیها فَال أد
(متنبّی)407 :1403 ،
(ترجمه :دنیا در نزد دنیاپرستان دوست داشتنی است ،با وجود اینکه حیلههای بسیار میکند و مراعات

عهد و پیمان نمیکند ،اخالق زنان خواننده را دارد ،نمیدانم آیا مردم به همین خاطر ،آن را اسم مؤنث می-

دانند یا علت دیگری دارد).

امام علی (ع) میفرمایند« :يا دنیا يا دنیا إلیکَ عنّی ,أ بی تعرضت؟ أم إلى
تشوقت؟ ال حانَ حینک ,هیهات! غرّي غیري ال حاج َة لی فیک ,قد طلقتُک
ثالث ًا الرجعةَ فیها( »...,نهج البالغه.)586 :1388 ،
( ترجمه :ای دنیا ،ای دنیا از من بگذر ،آیا خود را برای من عرضه میکنی و مینمایانی ( تا اینکه مرا
بفریبی و از حق بازداری) یا به من عشق می ورزی و خواهان من هستی؟ هنگام تو نزدیک مباد (که مرا
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بفریبی)( ،آرزوی تو) چه بعید و دور است ،دیگری را بفریب که من به تو نیازی ندارم و ترا سه بار طالق

گفتهام که بازگشتی در آن نیست).

جالب اینکه امام علی(ع) و این دو شاعر ،دنیا را به زنی تشبیه کردند که با نیرنگ آدمی
را مجذوب میکند.
.13- 4- 2توشنامی و ماندگاري آن

در جهان کسی تا ابد عمر نمیکند ماندگاری و یادگاری آدمی در نام نیک است:
نمانی همی کار چندین مساز
ترا نام باید که ماند دراز
(فردوسی ،1379 ،ج)241 :4
متنبّی نیز نام نیکو را عمری دوباره میداند:
ش أشغالُ
ما قاتَه وَ ُفضُولُ العَیْ ِ
ذِکرُ الفَتى عُمرُه الثّانی و حاجتُهُ
(متنبّی)490 :1403 ،
(ترجمه :نام نیک برای آدمی عمر دوباره است و نیاز انسان قوت اوست و بقیه دردسر است).
 .14- 4- 2مشورت با هوشیار و اهمیّت آن

هنگام انجام هر کاری باید با افراد هوشیار و خیرخواه مشورت کنیم:
زند رأی با مرد هشیار و دوست
به هنگام هرکار جستن نکوست
(فردوسی ،1379 ،ج)70 :1
چه بسا مشورت با افراد با تجربه ،تو را از تالش فراوان و گاه بیسرانجام ،باز میدارد:
هَدْ و يُشوي الصّوابَ بعدَ اجتهادِ
قَد يُصیبُ الفَتى المُشیرُ وَ لَمْ
(متنبّی)463 :1403 ،
(ترجمه :گاه مشورتکننده بیتالش ،به حقیقت دست مییابد و گاه پس از تالش بسیار به حقیقت

نمیرسد).

.15- 4- 2دشمن دانا و دوست نادان

فردوسی از دوستی با نادان برحذر میدارد و دشمن دانا را برآن ترجیح میدهد:
ابا دشمن و دوست دانش نکوست
که دشمن که دانا بود به ز دوست
(فردوسی ،1379 ،ج)155 :6
دوستی با نادان ،ضربهای است بر جان آدمی که جز تباهی و زیان ثمرهای ندارد:
وَ إنَّ کَثیرَ الحُبِّ بِالجهْلِ فاسِدُ
حبِّ بالعَ ْقلِ صالحٌ
فَإنَّ قَلیلَ ال ُ
(متنبّی)321 :1403 ،
(ترجمه :دوستی اندک با عقل (و دانایی) نیکو و پربار است ولی دوستی بسیار با (حماقت) نادانی ،تباه و

زیان باراست).
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از مقایسه جدول فراوانی حکمت این دو شاعر بزرگ میتوان نتیجه گرفت که فردوسی
حکیمی خردمند و پایبند به اصول فرهنگی و اجتماعی است که خرد و عقل ،بیشترین
بسامد را به خود اختصاص داده و از این لحاظ متنبّی با او قابل قیاس نیست به گونهای که
در شاهنامه ،خرد بر همه چیز برتری داده شدهاست و این تأکید شاعر بر خرد ،وی را
شایستۀ حکیم به معنای واقعی معرفی کردهاست زیرا فلسفۀ وی فلسفۀ خرد است ،و خرد را
سرمایۀ تمام خوبیها و نیکیها ،و راهنمای بشر در این دنیا و وسیلۀ نجات درآخرت می-
داند .بعد از خرد ،بیاعتباری دنیا ،بیشترین فراوانی را به خود تخصیص دادهاست که به نظر
نگارنده حاکی از اعتقاد راسخ فردوسی به معاد و دنیای پس از مرگ است که موجب بی-
اعتبار دانستن دنیا و ثروت آن میشود و به آدمی هشدار میدهد که نباید دلبسته این دنیا
شد و باید از خود نام نیکو به جای گذارد .متنبّی مرگ را پایان آدمی میداند که این مفهوم
از فراوانی بیشتری در شعر او به نسبت فردوسی برخوردار است زیرا فردوسی ،مرگ را
آغاز زندگی دوباره میداند.
مجد و عظمت در شعر متنبّی ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادهاست زیرا وی
صاحب شخصیتی بلند پرواز و ایدهآل گراست که از دیدگاه وی برای نیل به مجد و
بزرگی ،باید از هیچ تالشی دریغ نکرد و این مجد با مال و مکنت درهم گره خورده است
به گونهای که اگر در زندگی وی این عظمت خدشهدار شود مرگ را بر آن ترجیح می-
دهد به همین دلیل است که موضوع ترجیح دادن مرگ بر زندگی ننگین ،به نسبت
فردوسی ،از فراوانی بیشتری در شعر وی برخوردار است .و به نیکی میداند عزم و همتی
بلند برای رسیدن به این عظمت نیاز است به همین سبب عزم و همّت در شعر متنبّی از بسامد
بیشتری به نسبت شاهنامه ،به چشم میآید.
عدل و داد یکی از مواردی است که بیش از هر چیز دیگری مورد توجّه شایان فردوسی
است زیرا وی به خوبی میداند که ظلم و ستم ،موجب نابودی و خرابی مملکت و از بین

و
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رفتن صفات ستودنی و اخالق پسندیده می گردد و از طرف دیگر او در زمانهای بودهاست
که بیدادگری برمملکت ما سیطره انداختهبود و فرمانرواها و حکّام به تنها چیزی که توجّه
نداشتند عدل و داد بودهاست و فردوسی با حکمت عمیق خود عمق فاجعه را لمس کرده-
بود .احساس مسؤلیت وی به جامعه و پایبندی به مسایل و حقوق اجتماعی -خانوادگی
سبب شده که در زمینۀ پرداختن به مفاهیم آداب معاشرت و سیاست از جمله؛ سخنوری،
دوستیابی و  ...به نسبت متنبّی از بسامد بیشتری برخوردار باشد.
 .5- 2مفاهیم اتالقی در شاهنامه و ديوان متنبّی

 .1- 5- 2رشک و حسد ،درد بیدرمان

یکی دردمندی بود بیپزشک
چو چیره شود در دل مرد رشک
(فردوسی ،1379 ،ج)344 :4
تمامی دردها مداوا دارند جز حسد که اگر در دلی رخنهکرد غیرممکناست جاکنشود:
ب فَلَیسَ يَحُولُ
إذا حلَّ فی قل ٍ
سِوى وَجَع الحسّاد داوِ فإ ّنهُ
(متنبّی)360 :1403 ،
(ترجمه :جز حسادت ،هر مریضی درمان دارد زیرا حسد زمانیکه در دل نفوذ کند دیگر خارجنمی-

شود).

 .2- 5- 2مهر و نیکی ،به بند کشیدن آدمی

من بندۀ مهر او شدهام و دلم لبریز از این محبت است:
به مهرش روان و دل آکندهام
من او را بسان یکی بندهام
(فردوسی ،1379 ،ج)85 :3
مهر و محبّت ،آدمی را به بند خود اسیر میکند زیرا آدمی تشنهی محبّت است:
وَ مَنْ وَجَدَ اإلحسانَ قیّداً تَقیّدا
وَ قیّدَتْ نفسی فی ذراکَ محبّةً
(متنبّی)373 :1403 ،
(ترجمه :و از سرِ مهر ،خویشتن را بندیِ حریم تو ساختهام ،که هر که نیکی را بند بیند ،خود به بند آن

درآید).

 .3- 5- 2صبر و شکیبايی ،آسان کننده هر بال و بدي

سر مرد باید که دارد خرد
بدیها به صبر از مهان بگذرد
(فردوسی ،1379 ،ج)212 :5
صبر و تحمّل هر مصیبتی را آسان میکند و عزم و ارادهاش ،نرم کنندهی مشقّت است:
و لَیّنَ العَزْمُ حَدَّ المَرْکبِ الخَشِنِ
ل نازلةٍ
ن الصّبْرُ عِندي کُ َّ
قَد هَوَّ َ
(متنبّی)171 :1403 ،
(ترجمه :شکیبم هربالیی را بسی آسان نموده و عزمم مرکبِ سخت و خشن را نرم نمودهاست).
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 .4- 5- 2دور نگه داشتن فرومايه

به بیدادگر مرد مگذار کار
ز نیکی فرومایه را دور دار
(فردوسی ،1379 ،ج)252 :2
متنبّی نیز با تشبیه مرکب ،همنشین فرومایه را به مهمانی مانند میکندکه مهمان دیگر از
سر پشیمانی همراه خود دارد:
ضَیْفٌ يَجرُّ مِنَ النّدامةِ ضَیْفَنَا
لُعِنَتْ مُقارَنةُ اللئیمِ فَإنّهَا
(متنبّی)153 :1403 ،
(ترجمه :هم نشینی با لئیمان بس نکوهیده شده است ،چون مهمانی است که مهمان ِدگر ،از [سنخِ]

ندامت ،از پیِ خود دارد).

دو شاعر بر دور نگه داشتن انسان فرومایه تکیه دارند امّا تفاوت این است که فردوسی از
در مهر و نیکی فرومایه را دور میداردکه مبادا ارزش انسانی وی خدشهدار شود اما متنبّی
این دوری را به روشی منفی بیان میدارد.
.5 - 5- 2منّت و آزار ،از بین برندهي بخشش و سپاس

بخشنده واقعی کسی است که به دنبال منّت و درخواست سپاس نباشد:
نخواندش بخشنده یزدان شناس
ز بخشش مران کس که جوید سپاس
(فردوسی ،1379 ،ج)44 :5
فال الحمْدُ مَکْسوباً و ال المالُ باقیا
ن األذَى
إذا الجُو ُد لَمْ يَرزُقْ تالصاً مِ َ
(متنبّی)442 :1403 ،
(ترجمه :و اگر سخا بدون منّت نبوَد ،نه سپاسی خواهد بود و نه مالی به جا خواهد ماند).
 .6- 5- 2نکوهش عیبجويی

پرداختن به عیبهای خود ،تو را از عیبهای مردم باز میدارد:
زِ عیب کسان بر نگوید بسی
چو عیب تن خویش داند کسی
(فردوسی ،1379 ،ج)428 :3
متنبّی نیز با کاربرد استفهام انکاری و بکارگیری استعاره تمثیلی زیبا ،از زشتی دیدن
عیبهای کوچک دیگران و پنهان داشتن عیبهای خود سخن میگوید:
وَ تَرَى الخَفِی مِنْ القَذَى ِبجَفونِی
مَا بَالُ عینیکَ مَا تَرَى أقْذاهَا
(متنبّی)156 :1403 ،
(ترجمه :چرا چشمان تو خار درونش را نمیبیند حال خاشاک پنهان را در چشم من میبیند).
.7- 5- 2توبه ،سبب پاکی و محو گناه
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دلش پاک شد توبه کرد از گناه
(فردوسی ،1379 ،ج)32 :8
ل المحوِ مَنْ جَاءَ تائبا
مَحَا الذَ ْنبَ ک َّ
(متنبّی)335 :1403 ،

چنان کرد کو گفت بهراشاه
ن ذَنْبی کُلَّ ذَنْبٍ فَإنَّه
وِ اِنْ کا َ

(ترجمه :اگر من بزرگترین گناه را مرتکب شدم( ،مرا ببخش) زیرا هرکس با توبه بیاید ،توبه ،گناه او را

محو میکند).
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طلب جود و بخشش در شعر متنبّی بیشترین فراوانی را دارد و دلیل این امر میتواند این
باشد که وی شخصیتی آرمانی و پرتوقع داشت و از طرف دیگربه خوبی میدانست برای
رسیدن به مجد و فرمانروایی باید به مال و مکنت بسیار دست یافت به همین دلیل در مدح
حاکمان ،جهت اینکه احساسات آنها را شکوفا کند از اوصافی مانند باران بخشش ،دریای
سخا ،دستان فضل و جود و  ...بسیار بهرهمیجست تا جاییکه برای نیل به این مال و
شوکت به ستایش حاکمانی همچون «کافور» فرمانروای مصر ،برخالف میل قلبیاش
پرداخته است .طلوع شخصیّت و نبوغ شعری متنبّی ،سبب افول ستارگان آسمان دربار
«حلب» شدهبود و جایی برای ابراز وجود شاعران دیگر نماندهبود و این وضعیت ،حسد و
کینۀ شدید شاعران و نزدیکان امیر «سیف الدوله» را در پیداشت و مکر حسودان ،سیل
سرزنش و تهمت علیه متنبّی به راه انداختهۀبود و این عاملی برای بسامد بیشتر حسادت و
سرزنش در شعر وی به نسبت فردوسی است .خودشیفتگی و خودبینی متنبّی عاملی شده
است جه ت اینکه فخر و مباهات به خود در سراسر دیوان وی ،موج زند که قابل قیاس با
شخصیّت متواضع و فروتن فردوسی نیست تا جایی که سیف الدوله زمانی که وی را به دبار

نشریّۀ ادبیّات تطبیقی ،سال  ،12شمارۀ  ،22بهارو تابستان 1399

287

خود دعوت نمود او شرط پذیرش دعوت امیر را خواندن شعر به صورت نشسته در برابر
وی برخالف دیگر شاعران ،عنوان نمود و امیر شرط او را پذیرفت.
از مسائلی که مورد توجّه فردوسی بوده پاکدامنی ،تهذیب اخالق ،کسب فضایل
اخالقی ،دوری از رذایل و رسیدن به آخرین مرحلهی انسانیت است که بیش از  700بیت
شعر در این باره دارد (رنجبر .) 116 :1394 ،به همین دلیل مهر و نیکی ،راستی و درستی،
ص بر ،نکوهش دروغ و  ...در شاهنامه از فراوانی بیشتری نسبت متنبّی به چشممیآید.
 .3نتیجهگیري
 .1درون مایه های مشترک حکمت آمیز و اخالقی در اشعار فردوسی و متنبّی با فراوانی
قابل مشاهده و تحلیلاست این همسانی در مضمونهای حکمی همچون تعقّل وخردورزی،
آداب سخن ،ضرورت خودشناسی ،بیاعتباری دنیا ،دانایی و نادانی و موارد بسیار دیگر
نمود پیدا میکند و در مفاهیم اخالقی شامل رشک و حسد ،نکوهش عیبجویی ،مهر و
نیکی ،صبر و شکیبایی ،منّت و آزار و  ...جلوه میکند .تفاوتهایی نیز عالوه بر قالب و
اسلوب اثر در بُعد شخصیتی و فردی نیز وجود دارد :از جمله آنها پایبندی به اصول اخالقی
و دینی ،غرور و فروتنی و غیره.
 . 2شیعی بودن دو شاعر ،فرهنگ اسالمی ،حکمت ایران باستان و حکمت عربی کهن،
الهامات شعری از منابع حکمت در شعر این دو شاعر بودهاست .متنبّی به دلیل نفوذ اخالق و
حکمت ایرانی در متون و فرهنگ عربی و نیز سفرش به ایران از حکمت ایران تأثیر پذیرفته
و سبب شباهت با شاهنامه که تجلّی اصیل این حکمت میباشد ،شده است .فردوسی نیز به
علت آگاهی گسترده از فرهنگ و ادبیات عربی و تأثیرپذیری مستقیم وی از فرهنگ اصیل
ایرانی مضامین مشابه بسیاری با متنبّی از نظر موضوعات حکمی و اخالقی آفریدهاست و
این نشان از تأثیرپذیری مستقیم فردوسی از فرهنگ غنی ایرانی از یک سو ،و نفوذ و تأثیر
اندیشه های ایرانی بر فرهنگ عربی از راه ترجمه متون و برخوردهای فرهنگی از سوی
دیگر است.
 .3با توجه به دو جدول فراوانی مضامین حکمی و اخالقی دو شاعر ،فردوسی جایگاه
ویژه و واالیی برای خرد و عدالت قائل است و این دو مضمون از بسامد بیشتری در
پرداختن به مسائل اخالقی و تربیتی به نسبت متنبّی برخوردار است؛ و اینکه فردوسی کمال
مطلوب را در کسب فضایل اخالقی از قبیل راستی ،نیکوکاری ،مشورت ،صبر و دانش
اندوزی و دوری از رذایل اخالقی چون دروغ ،حسد ،آز ،خشم ،خودخواهی جستجو می -
کند و لحنی اندرزگونه و فروتنانه در بیان مسائل اخالقی و اجتماعی دارد .ولی متنبّی کمال
مطلوب خود را در رسیدن به مجد و عظمت با هر وسیله ،قدرت و پولی میداند به همین
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جهت طلب جود و بخشش ا ز بیشترین فراوانی در شعر متنبّی برخوردار است که آن را با
لحنی فخر فروشانه و خودستایی بیان میکند.
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