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چکیده
شـعر تعلیمـی شـعری اسـت که هدف اصلـی سـراینده، آموزش حکمـت و اخالق یا تشـریح و تبیین 
مسـائل و اندیشـه های مذهبـی، تربیتی، فلسـفی، علمی و مضامین پندگونه اسـت. این نوع ادبـی در ایران 
قبـل از اسـالم وجـود داشـته، اّمـا زمـان اصلـی شـکل گیری آن را قـرن چهـارم هجری دانسـته اند. شـعر 
تعلیمـی در ادب عربـی پیشـینة مشـّخصی نـدارد و آن را برگرفتـه از فرهنگ هـای وارده در زمان عّباسـی 
دانسـته اند و نیـز ابّان بـن عبدالحمید الالّحقی را بنیانگذار آن معّرفی کرده اند. ناصرخسـرو قبادیانی، شـاعر 
عهـد سـلجوقی، و محمـود وّراق، شـاعر ایرانی األصـل عصر عّباسـی، دو تن از شـاعرانی هسـتند که شـعر 
خویـش را از پنـد و اندرز و مضامین ِحکمی سرشـار سـاخته اند. از مضامین مشـترک تعلیمی در شـعر دو 
شـاعر می تـوان بـه آداب کالم، صبـر، ظلم سـتیزی، صداقـت، اجتنـاب از هوای نَْفـس و طمع اشـاره نمود. 
مقالة حاضر می کوشـد با اسـتفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و بر اسـاس مکتب آمریکایی ادبّیات تطبیقی 
به تبیین و بررسـی این نوع ادبی مشـترک در ادب فارسـی و عربی پردازد و نیز مضامین مشـترک تعلیمی 

در شـعر ایـن دو شـاعر بزرگ را مورد بررسـی قـرار دهد.
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مقّدمه
ادبّیـات تطبیقی یکـی از دانش های نوپـا، مفید و 
کارآمـد در حوزۀ ادبّیات جهان اسـت کـه ادبّیات ملل 
مختلـف را بـه صـورت مجموعـه ای به هم پیوسـته و 
مقولـه ای واحـد با اختالفـات ظاهری و زبانی بررسـی 
می کنـد و »ضمـن شـناختن و شناسـاندن ادبّیـات 
بومـی، روابـط و مناسـبات آن با ادبیّـات جهان نمایان 
می سـازد و از ایـن رهگـذر، سـطح دانـش و معلومات 
افـراد را ارتقـا می بخشـد و موجـب رشـد و بالندگـی 
همچنیـن،  می گـردد.  ادب دوسـتان  اسـتعدادهای 
زمینـة هم سـویی و تفاهـم ملـل مختلـف را در جهان 
پرآشـوب امروز فراهم می سـازد« )ممتحـن و بهمنی، 
1391: ۸(. دو ادبّیات فارسـی و عربی از گذشـته و به 
علّـت مجـاورت و تبـادل فرهنگـی بـا یکدیگـر، قطعاً 
از یکدیگـر پذیرفته انـد. محمـود وّراق و ناصرخسـرو 
قبادیانی دو تن از شـاعرانی هسـتند که بیشـتر دیوان 

خویـش را به پنـد و انـدرز اختصـاص داده اند.

شـعر ماننـد سـایر گونه هـای هنـری، سـالحی 
دولبـه اسـت کـه شـاعر بـا بهره گیـری از آن می تواند 
اهـداف واال و شـریف را در شـعر خویش بـه کار گرفته 
یـا آن را آفتـی بـرای نشـر و ترویـج فسـاد در جامعـه 
قـرار دهـد. در واقـع، »رسـالت شـعر و ادب در ایـن 
اسـت کـه انسـان را بـه غایت اصلـی و هـدف متعالی 
و کمـال مطلـق سـوق دهد. شـعری که عنصـر تأّمل 
داشـته باشـد، بـرای تحّقق ایـن مهم از هر وسـیله ای 
مناسـب تر اسـت« )رفیعـی و رمضانـی، 139۲: 51(. 
شـعر تعلیمـی یکـی از گسـترده ترین انـواع شـعر و 
ادبّیـات اسـت که بخش عمـده ای از ادبّیات فارسـی و 
ادبّیـات عربـی را به خـود اختصاص داده اسـت. تعلیم 
در لغـت به معنای »بیاموختن و بیاگاهانیدن و کسـی 
را چیـزی آموختن« )دهخدا، 13۷۷: ذیل واژه( اسـت. 
شـعر تعلیمی آن اسـت که هدف سـراینده در سرودن 

آن، آمـوزش اخـالق و تعلیـم اندیشـه های پسـندیدۀ 
مذهبـی و عرفانـی و امثـال آن باشـد )ر.ک؛ رزمجـو، 
13۷۴: ۷۷(. البّته گاهی از آن به عنوان شـعر ِحکمی 
نیـز یـاد می شـود و »حکمـت در لغت بـه معنای پند 
سـخنی  بـه  سـخن حکمت آمیـز  و  اسـت  انـدرز  و 
اطـالق می شـود کـه سرشـار از دانـش و ِخَرد باشـد« 
)داد، 13۷5: 119(. حکمـت گونـه ای ادبـی اسـت که 
خصوصّیـت اصلـی آن، اختصـار و محدودیّت در قالب 
جملـه اسـت که یک ُحکـم کلّی با مضمونـی اخالقی 
را بیـان می کند )ر.ک؛ کهنمویی پور و دیگران، 13۸1: 
۴۷1(. در تعریـف حکمت آمده اسـت: »حکمت یعنی 
شـناخت بهتریـن چیزهـا بـه وسـیلة بهتریـن علوم« 
)نصـراهلل،1۴۲۷ق.: 3۰(. جرجانـی به شـناخت حالل 
و حـرام اشـاره نمـوده اسـت و می گویـد: »حکمـت، 
شـناخت حالل از حرام اسـت« )جرجانـی، 1۴۰۲ق.: 
۲3( و »حکمـت یعنـی قـرآن؛ چراکه متضّمـن امر به 

نیکی هـا و نهـی از زشتی هاسـت« )همـان: ۲۴(.

آنچه در ادب تعلیمی مطرح است، بیشتر مسائلی 
اسـت که در حوزۀ دین، مذهب، اخالق و فلسـفه قرار 
دارد کـه بـا ویژگی هـای تخّیلی و ادبی سـروده شـده 
باشـد )ر.ک؛ تمیم داری، 13۷9: ۲39(. شـعر تعلیمی 
یکی از اقسـام چهارگانة شعر ـ شعر وجدانی )غنایی(، 
شـعر تمثیلی، شـعر قصصی )ملحمی( و شعر تعلیمی 
ـ اسـت )ر.ک؛ ضیـف، ۲۰۰3م.: 1۸9(. حنـا فاخـوری 
دربـارۀ رونـق شـعر ِحکمـی می گوید: »شـعر ِحکمی 
بـه سـبب انتشـار حکمـت فلسـفی و هنـدی از نظـر 
تعّمـق و تحلیـل فزونـی یافـت« )فاخـوری، 13۸3: 
3۶۴(. در ادبّیـات قدیـم دیگـر ملـل، ماننـد هنـد، 
روم و یونـان نمونه هایـی از ایـن نـوع شـعر به چشـم 
می خـورد؛ مثـاًل در ادبّیـات کهـن یونان، می تـوان یه 
دو قصیدۀ »األعمال و األیّام« و»أنسـاب اآللهة« شـاعر 
بـزرگ یونانـی، هزیود )قرن ۸ ق.م.( اشـاره کرد )ر.ک؛ 



93بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود وّراق؛ یدا... رفیعی و... 

نیـز  ادبّیـات کهـن روم  ضیـف، ۲۰۰3م.: 1۸9(. در 
قصیدۀ »طبیعـة األشـیاء« لوکرتیـوس )۸9ـ55 ق.م.( 
و قصیـدۀ »فّن الّشـعر« هوراس از مثال های برجسـتة 
ایـن گونة شـعری اسـت )ر.ک؛ فهیـم، 19۸۶م.: ۴۷ و 

ضیـف، ۲۰۰3م.: 19۰(.

در ادب فارسـی نیز شـعر تعلیمی و ِحکمی وجود 
داشـت و اخالقّیات مهم ترین بخـش ادبّیات پهلوی را 
تشـکیل می داد و »مشـّخصة بارز این ادبّیـات، به ویژه 
از نظـر تأثیـری کـه بعدهـا در ادبّیات دوران اسـالمی 
در کتاب هـای ادب و اخـالق عربی و فارسـی گذاشـته 
اسـت، مجموعة اندرزهای آن اسـت« )تفّضلی، 13۷۸: 
1۸۰(. »شـعر اخالقـی از قدیمی تریـن عهـد در آثـار 
شـعرای ایـران یافت می شـود و در حقیقـت، می توان 
گفـت کـه زمـان پیدایـش آن مقـارن بـا ظهور شـعر 
و شـاعری در ایـران اسـت« )مؤتمـن، 13۶۴: 1۸9(. 
آوردن حکمـت، پنـد و انـدرز از آغـاز قرن چهـارم در 
شـعر فارسـی معمول شـد. در این باب کسایی مروزی 
پیش قـدم بـود و شـیوۀ وی در دوره هـای بعـد مـورد 
تقلید شـاعر بـزرگ عهد سـلجوقی، ناصرخسـرو، قرار 
گرفـت )ر.ک؛ سـبحانی، 13۸۶: 1۰۸(. رودکـی، یکی 
از نخسـتین شـاعران عصر سامانی اسـت که در اشعار 
خـود بـه افـکار حکیمانه بسـیار توّجـه داشـت )ر.ک؛ 
یزدانـی، 13۸۴: 3۰(. در حقیقـت، ادبّیـات تعلیمـی 
یکـی از انـواع گسـتردۀ ادبّیـات فارسـی اسـت که در 
قالـب و نمـودی اخالقـی و پنـد و انـدرزی بـه جلـوه 
درمی آیـد. بـه طـور کلّی، می تـوان گفت: »شـعرهای 
اخالقی، مهم ترین نوع شـعر تعلیمی فارسـی هسـتند 
کـه در بسـیاری از مـوارد بـا عرفـان تـوأم هسـتند« 

)فرشـیدورد، 13۶3: ۲1۲(.

اّمـا ایـن نـوع ادبی پیشـینة مشـّخصی در ادبّیات 
عـرب نـدارد. شـّکی نیسـت کـه دورۀ عّباسـی اّول 

)13۶ـ۲1۸ ق.( درخشـان ترین دورۀ علـوم اسـالمی و 
ادبّیـات عربـی اسـت. از علـل مهـّم اهمّیت ایـن دوره 
می تـوان بـه تمـاس جامعـة عربی بـا ملـل مختلف و 
تمـّدن و فرهنـگ جدید پـس از فتوحات اشـاره کرد. 
در چنین سـرزمین گسـترده ای، تأسـیس کتابخانه ها 
و راه انـدازی نهضت ترجمه، بزرگترین گام در راسـتای 
ادارۀ بهتـر امور، جذب و آشـنایی با علوم ملل متمّدن 
چـون ایرانیـان، یونانیـان، هندی هـا و رومی هـا بـود. 
احمـد امین و شـکری فیصـل و نیز محّمـد مصطفی 
هـداره ظهـور ایـن پدیده را ناشـی از تأثیـر فرهنگ و 
تمـّدن هنـد بـر ادب عربـی دانسـته اند )ر.ک؛ هـداره، 
19۷۰م.: 355؛ امیـن، 199۷م.، ج1: ۲۶3 و فیصـل، 
بی تـا: 1۰9(. عـّده ای نیـز تأثیـر فرهنـگ و تمـّدن 
یونـان را عامـل اصلی در ظهـور آن دانسـته اند )ر.ک؛ 

الجـواری، ۲۰۰۶م.: ۲5۰(.

وهـان فک نیـز آن را برگرفته از فرهنـگ ایرانیان 
دانسـته اسـت )ر.ک؛ فـک، 19۸۰م.: 1۰5(. دربـارۀ 
مبتکـر ایـن فـّن و عصـر آن نیـز اختالف نظـر وجود 
دارد. طـه حسـین می گویـد: »چنین به نظر می رسـد 
کـه ابان]بن عبدالحمید الاّلحقی[ اّولین کسـی اسـت 
کـه به ایـن فـن پرداخته اسـت« )حسـین، 19۷۴م.، 
ج۲: ۲1۲(. همچنیـن، »او ]ابـان[ پیشـوای طایفـة 
بی شـماری از شـاعران و مبتکـر فّنـی در ادب عربـی 
اسـت کـه کسـی قبـل از او بـدان نپرداخته بـود و آن 
فّن شـعر تعلیمـی اسـت« )حسـین، 19۷5م.: 1۶۰(.

محّمـد مصطفـی هـداره صراحتـاً و بـدون هیـچ 
شـک و تردیـدی بـروز ایـن نوع ادبـی را به قـرن دوم 
هجـری و عصـر عّباسـی مربـوط می دانـد و می گوید: 
»یکـی از گرایش هـای جدیـد کـه پیدایـش آن بـه 
قـرن دوم هجـری برمی گـردد، فـّن تعلیمـی اسـت 
کـه شـاعران آن را بـرای نظـم انـواع گوناگـون علوم و 
معـارف، به دلیل ساده سـازی حفظ آنهـا به کار بردند« 
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)هداره، 19۷۰م.: 35۴(. از دیدگاه عّزالدین اسـماعیل، 
فـّن تعلیمـی »افـق جدیـدی اسـت کـه شـعر بـرای 
اّولیـن بار در عصر عّباسـی وارد آن شـد« )اسـماعیل، 
19۷5م.: ۴۰۷(. شـوقی ضیف نظرات متفاوتی در این 
بـاب ارائـه نمـوده اسـت. وی  می گویـد: »فّنـی اسـت 
کـه شـعرای عّباسـی آن را به وجـود آوردند و منشـاء 
قدیمـی نـدارد« )ضیـف، ۲۰۰۴م.: 19۰(. اّما در کتاب 
دیگـر خـود آورده اسـت: »ارجـوزۀ اموی، اّولین شـعر 
تعلیمـی اسـت کـه در زبان عربی ظاهر شـد« )ضیف، 

19۸۷م.: 319(.

ایـن نـوع شـعر بیشـتر بـرای وعـظ، پنـد و اندرز 
و در واقـع، بـرای بیـان مضامیـن اخالقـی و ِحکمـی 
بـه کار بـرده می شـود. اشـعار وعظی کارکردگراسـت 
و تکیـة شـاعر در ایـن نـوع شـعر، بـر مخاطب اسـت 
و می خواهـد تأثیـری بـر نَْفـس وی بگـذارد و او را 
در راسـتای اندیشـه و افـکار خـود هدایـت کنـد. در 
واقـع، شـعر وعظـی ـ اخالقـی بـه »کلّّیـة اشـعاری 
گفتـه می شـود که شـاعر بـدون توّجه به احساسـات 
شـخصی و منافـع خصوصـی خـود، از روی کمـال 
ُحْسـن نّیـت و سـائقة حـّس بشردوسـتی در مسـائل 
گوناگونـی که بنا بـر اعتقاد او، اصـالح وضع اجتماعی 
و بـاال رفتـن سـطح اخـالق عمومی و سـعادتمندی و 
خوشـبختی افراد بسـته به آنهاسـت، سـروده اسـت« 

)مؤتمـن، 13۶۴: 1۸۶(.

1ـ شناختنامة ناصرخسرو قبادیانی
شـاعر  مـروزی،  قبادیانـی  ناصرخسـرو  حکیـم 
پـرآوازه، ِخَردورز، تعّقل گرا و متکلّم شـیعی اسـت که 
در سـال 39۴ هجـری قمـری در بلخ متولّد شـد و به 
سـبب رشـد و نمـّو در مرو، به مـروزی اشـتهار یافت. 
او ابتـدا سـّنی مذهب بـود و احتمـاالً از فقـه حنبـل 
پیـروی می کـرد و در دسـتگاه حکومتـی غزنویـان 
ِسـَمت دبیـری داشـت. پـس از افـول سـتارۀ بخـت 

آنـان و درخشـش قومی نوخاسـته به نام سـلجوقیان 
بـه خدمـت آنـان درآمـد. وی متعاقب رؤیایـی که در 
آن بـه َسـْمت قبلـه رهنمـون گردیـد، بـه سـفر حج 
رفـت، پـس از گـزاردن حج به مصـر رفت و رسـماً به 
آیین شـیعیان درآمـد )ر.ک؛ فروزانفـر، 135۰: 15۶(. 
ناصرخسـرو از طـرف ابوتمیـم معدبن علـی، ملقب به 
المسـتنصر بـاهلل)۴۲۷ـ۴۷۸ ق.( مأمور دعوت مردم به 
آیین اسـماعیلّیه و سرپرسـتی شـیعیان خراسان شد 
)ر.ک؛ محّقـق، 13۷9: 1۲(. از آنجـا که ناصرخسـرو از 
فضـل و حکمـت بهره مند بود و در فـّن مناظرۀ کتبی 
و شـفاهی بسـیار موّفق بود، دانش، آثار و اشـعار خود 
را در خدمت نشـر اعتقـادات خویش قـرار داد. همین 
امر سـبب شـد که اهل سـّنت را بر خویش بشـوراند. 
او سـرانجام در سـال ۴۸1 هجری در دّرۀ یمگان رخت 
بـه سـرای باقی کشـید )ر.ک؛ قبادیانـی، 135۶: 1۷(.

2ـ شناختنامة محمود وّراق
از زندگـی محمـود وّراق اّطـالع کافـی در دسـت 
از  وی   .)۴۰9 ج3:  ضیـف، 1۴۲۷ق.،  )ر.ک؛  نیسـت 
شـاعران قرن دوم و سـوم هجری اسـت که متأّسـفانه 
اخبـار زیـادی از زندگـی او باقـی نمانـده اسـت و همة 
آنچـه از او در کتـب تاریخـی و دیـوان وی آمـده، نـام 
اوسـت که »محمودبن حسن« اسـت )فّروخ، 1۴۰1ق.، 
ج۲: ۲3۶( و کـس دیگـری از نسـب و تبـار او معّرفـی 
نشـده اسـت. از زندگی اّولّیه و والدت او اّطالع چندانی 
در دسـت نیسـت، مگـر همین انـدازه که وی شـاعری 
عراقـی از شـهر بغـداد اسـت کـه بـه همین سـبب، به 
»بغـدادی« ملّقب شـده اسـت و نیز به علّـت رفت و آمد 
زیـاد بـه کوفه، بـه »کوفی« مشـهور اسـت. همچنین، 
وی به سـبب شـغل و پیشـه اش به »وّراق« و »نّخاس: 
برده فـروش« ملّقـب شـده بـود. نویـری کنیـة وی را 
»ابوالحسـن« ذکر کرده اسـت )ر.ک؛ نویـری، 19۲۴م.، 
ج3: ۸۸(. عمـر فـّروخ در تاریـخ خـود نوشـته اسـت: 
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»محمـود وّراق دوسـتی بـه نـام أبی عاصم بـن وهـب 
داشـت و هر دو به پرده دری در شراب نوشـی و معاصی 
اشـتهار داشـته اند« )فـّروخ، 1۴۰1ق.، ج۲: ۲3۷( و نیز 
همـو سـال وفـات وی را حـدود۲3۰ هجـری قمـری 
)۸۴۴ م.( دانسـته اسـت )ر.ک؛ همـان( و در دیـوان 
وی، سـال وفـات او را بعضـی در زمـان خالفت معتصم 
دانسـته اند. وی اکثر دیوان خـود را به مضامین ِحکمی 
اختصـاص داده اسـت و ابیـات اندکی از غـزل در دیوان 

وّراق باقـی مانـده اسـت؛ مانند:

»أَلَـْم تَْعلَـْمـ  َفَداَک أَبِـی َو أُمِّیـ 
 بِـأَنَّ الُْحـبَّ ِمـْن ِشـَیِم الِْکـَراِم«
                                      )وّراق، 1۴1۲ق.: 1۷9(.

او فـردی باایمـان و صـادق اسـت کـه اکثر شـعر 
خـود را وقـف زهد و حکمـت نموده اسـت و در ابیات 
خـود، از قـرآن کریـم و احادیـث بسـیار الهـام گرفته 
اسـت. دیـوان وی مشـتمل بـر ابیاتـی اسـت کـه بـه 
مضامیـن ِحکمی و تشـویق مـردم به کارهـای نیک و 
نیـز نهی از رذایل اخالقی پرداختـه که اثر قرآن کریم 
به وضـوح در آنهـا آشـکار اسـت. او شـاعری اسـت که 
به برگزیدن کلمات زیبا و معانی شـریف ممتاز اسـت 
)ر.ک؛ وّراق، 1۴1۲ق.: 11ـ۲۰ و فـّروخ، 1۴۰1ق.، ج۲: 
۲3۶ـ۲3۸(. همچنیـن، »بـه نظـر می رسـد کـه او در 
آغـاز زندگـی خویـش، به لهـو پرداخته، سـپس از آن 
دسـت برداشـته و با اخالص به سوی خداوند برگشته 
اسـت« )ضیـف، 1۴۲۷ق.: ۴۰9(. برخـی معتقدند که 
وّراق از نـژادی ایرانـی بـوده اسـت و در شـهر هـرات 
بـه دنیـا آمـده، یـا حّتـی بـه زبـان فارسـی نیز شـعر 
سـروده اسـت )ر.ک؛ عاکـوب، 19۸9م.: 33۸(. برخی 
از نویسـندگان نیـز بـه حکمـت وی اشـاره نموده اند و 
گفته انـد: »اگر ابونواس در اشـعار خمـری، ابن معتز در 
تشـبیه، صنوبری در برشـمردن صفات بهار مشهورند، 
محمـود وّراق را نیـز بایـد در فـّن حکمت سـرایی قرار 

داد« )تیفاشـی، 19۸۰م.: ۴۰(. دیـوان محمـود وّراق 
شـامل 3۰9 صفحـه اسـت کـه از سـوی دکتـر ولیـد 
قّصـاب جمـع آوری و شـرح داده شـده اسـت و منبـع 

اصلـی ایـن پژوهش همیـن دیوان می باشـد.

3ـ پیشینة پژوهش
بـا مراجعـه بـه مجـاّلت و سـایت های مختلـف و 
معتبـر، مقاالت متعّددی دربارۀ ادبّیات تعلیمی به دسـت 
آمـد؛ ماننـد سـّید مرتضـی حسـینی )13۸۸( در مقالة 
»مقّدمه ای بر منظومات )شـعر تعلیمی( عصر عّباسـی« 
در شـمارۀ ۲5 نشـریّة ادب و زبان کرمان، حمید شریفی 
)13۸9( در مقالـة »نگرشـی نو به پیدایش نظم تعلیمی 
در ادبّیات عربی )عصر عّباسـی(« در شـمارۀ ۲1 فصلنامة 
گردآفریـن  و  ممتحـن  مهـدی  ادبـی،  پژوهش هـای 
محّمـدی )139۰( در مقالة »پروین اعتصامی در گذرگاه 
ادبّیـات تعلیمـی« در شـمارۀ 1۰ پژوهشـنامة ادبّیـات 
تعلیمـی دهاقـان، مریـم خلیلـی جهان تیـغ و مهـدی 
دهرامـی )139۰( در مقالـة »ادبّیـات تعلیمـی و تربیتی 
در شـاهنامه« در شـمارۀ 11 پژوهشنامة ادبّیات تعلیمی 
دهاقـان. دربـارۀ محمـود وّراق نیز مقاله ای به دسـت آمد 
به نام »محمودبن الحسـن الوّراق، شـاعر الّزهد والحکمة« 
بـه قلـم بهاء الّدین سـلیم عّیـاش در شـمارۀ 3۸۷ مجلّة 
المعرفـة اسـت که بـه زندگی این شـاعر پرداخته اسـت 
و تنهـا ابیاتـی محـدود را به عنـوان نمونه بـرای حکمت 
بیـان نمـوده اسـت. وحیـد سـبزیان پور و فـاروق نعمتی 
)1391( در مقالـه ای بـا عنـوان »تأثیر کالم امـام علی)ع( 
بر اشـعار محمـود وّراق« در شـمارۀ 1 از سـال ۴5 مجلّة 
پژوهش هـای قـرآن و حدیـث، بـه بررسـی تأثیرپذیری 
شـاعر از کلمات و واژگان و نیز مفاهیم واالی نهج البالغه 

پرداخته اند.
دربـارۀ ناصرخسـرو نیـز کتـب و مقـاالت فراوانی 
نوشـته شـده اسـت کـه ذکـر تمـام آنهـا صفحـات 
متعـّددی را می طلبـد کـه نویسـندگان تنهـا چنـد 
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نمونـه را ذکـر کرده اند: معصومـه پورجعفر چلیکدانی 
)139۰( در مقالة »سـیمای ِخَرد در سـبک خراسـانی 
)رودکـی، فردوسـی، ناصرخسـرو، خّیـام(« در شـمارۀ 
مهـدی  سـّید  ادبـی،  پژوهش هـای  فصلنامـة   ۲3
مسـبوق، هـادی نظری منّظم و کبـری الـوار )1391( 
در مقالة »از عقل ناصرخسـرو تا عقـل ابوالعالء معّری: 
پژوهـش در حـوزۀ موضوعـات و مضامین« در شـماره 
۶ مجلّـة ادبّیات تطبیقی کرمـان، عطامحّمد رادمنش 
و الهـه شـعبانی )139۲( در مقالـة »خودسـتایی های 
آموزنـده در اشـعار ناصرخسـرو قبادیانـی« در شـمارۀ 
۲۰ پژوهشـنامة ادبّیات تعلیمی دانشـگاه آزاد اسالمی 

بوشـهر و... .

روش  از  اسـتفاده  بـا  می کوشـد  حاضـر  مقالـة 
توصیفی ـ تحلیلی و مکتـب آمریکایی ادبّیات تطبیقی 
به بررسـی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود 
وّراق پردازد و گوشـه ای دیگر از روابط بی انتهای ادبّیات 
را آشـکار سـازد. پرسـش هایی کـه پژوهـش حاضر در 

پاسـخگویی به آنها نگاشـته شـده اسـت، عبارتند از

ـ ناصرخسـرو و محمـود وّراق تـا چه میزان به حکمت 
و اخالق توّجه داشـته اند؟

ـ بنمایه های مشـترک شـعر تعلیمی در شعر دو شاعر 
کدامند؟

دو شاعر تعلیمی  بنمایه های مشترک  4ـ 
4ـ1( آداب کالم و استماع

سـخن گفتـن و طـرز ادای کالم، یکی از مضامین 
تعلیمـی اسـت و از گذشـته های دور بـر خاموشـی 
تأکیـد فراوانـی شـده اسـت: »أحنف بـن قیـس گوید: 
مـرد بسـیارِخَرد کم سـخن اسـت و هـر کـه بسـیار 
گویـد، زلّـت و َسـَخط وی بسـیار باشـد« )مسـتوفی، 
13۴۷: 3۲(. ناصرخسـرو سخن را سبب ارتقای سطح 
انسـان دانسـته، از وی خواسـته اسـت که اگر سخنی 

نمی دانـد، سـکوت اختیـار کند که آن بهتر اسـت و از 
وی خواسـته کـه در انتخاب الفاظ خویـش دّقت کند 

و سـخن را بـه تیر تشـبیه کرده اسـت:
»جانت به سخن پاک شود زانکه خردمند،

از راه سـخن بـر شـود از چـاه بـه جـوزا
آن بِه که نگویی چو ندانی سـخن، ایراک،

ناگفتـه بسـی بِـْه بُـَود از گفتـة رسـوا
چون تیر، سـخن راست کن آنگاه بگویش

بیهـوده مگـو، چـوب َمَپرتـاب زِ پهنـا«
                                                         )قبادیانی، 13۸۷: 11۸(.

وی از انسـان خواسـته به جهت دور سـاختن ضرر 
و زیـان از خویـش، از بیهوده گویی و سـخن نسـنجیده 

بپرهیزد:

»خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را؟
را« زبـان  نگهـدار  ناخـوب  گفتـة  از 
                                                                                      )همان: 13۶(.

ناصرخسـرو بـار دیگـر سـخن را بـه تیـر تشـبیه 
سـاخته کـه از کمـاِن زبـان خـارج می گـردد:

»قولـت تیـر اسـت و زبانـت کمـان
َگْرت بدین َحْرب به دل رغبت است«
                                                                        )همان: 1۶9(.

آداب  بـه  ویـژه ای  توّجـه  نیـز  وّراق  محمـود 
سـخن گویی دارد و لفـظ را مقّدمـة عمل و کار دانسـته 
اسـت و از انسـان خواسـته کـه کالم خـود را بسـنجد؛ 
چراکه اگر کالم وی نسـنجیده باشـد، همچون یک تیر 

عمـل خواهـد کرد:
»َو لَْفُظــَک ِحیَن تَلَفُّــِظ فِی َجِمیٍع

َمــٌة لِِفْعلِــَک ـ َوالَتُْکــِذْب ـ ُمَقدَّ
َوْزنــاً الَْقــْوَل  أََرْدَت  إِْن  َفِزنْــُه 

نُْبلَــْک« أَْرَکاِن  ِمــْن  َهــدَّ  َوإاِلَّ 
                                         )وّراق، 1۴1۲ق.: 155(.
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شـاعر در ابیـات دیگـری از انسـان می خواهـد که 
زبـان و گـوش خـود را از شـنیدن زشـتی ها حفـظ 
کند؛ چراکه شـنوندۀ آن چون شـریکی بـرای گوینده 

محسـوب می شـود:
»َو َســْمَعَک َصْن َعْن َســَماِع الَْقِبیِح

ِــِه ــِق ب ــِن النُّْط َکَصــْوِن اللَِّســاِن َع
الَْقِبیــَح اْســِتَماِع  ِعْنــَد  ـَک  َـّ َفإِن

َفانَْتِبــه« لَِقائِلِــِه  َشــِریٌک 
                                                              )همان: ۲۶۷(.

4ـ2( صبر
صبـر در لغـت عـرب به معنای حبـس و در تنگنا 
و محدودیّـت قـرار دادن اسـت )ر.ک؛ زبیـدی، بی تـا، 
ج۷: ۷1 و راغـب اصفهانـی، 1۴1۲ق.: ۴۷۴(. خواجـه 
نصیرالّدین طوسـی در معنـای صبر می فرماید: »صبر، 
بازداشـتن نَـفْس از بی تابـی در برابـر نامالیمـات و 
مصایـب اسـت. صبـر، باطـن را از اضطـراب و زبـان را 
از شـکایت، و اعضـا و جـوارح را از حـرکات غیرعـادی 
بازمـی دارد« )انصاریـان، 13۸3: 1۴۷(. صبر از فضایل 
و خصایـل نیک انسـانی که در متون دینی و اسـالمی 
بر آن تأکید شـده اسـت و در قرآن بر سـه نوع عنوان 
شـده اسـت: 1ـ صبـر بـر طاعـت. ۲ـ صبـر بـر تـرک 
معصیـت. 3ـ صبـر در مقابـل مصائب. در قـرآن کریم 
َِّذیَن إَِذا أََصابَْتُهم  ابِِریَن * ال ـِر الصَّ آمده است: ...َوبَشِّ
َّا إِلَْیـِه َراِجعوَن: و بشـارت ده  ا هلِلِّ َوإِن َـّ ِصیَبـٌة َقالُـواْ إِن مُّ
بـه اسـتقامت کنندگان! * آنهـا کـه هـرگاه مصیبتـی 
بـه ایشـان می رسـد، می گوینـد: مـا از آِن خداییـم؛ 
)البقـره/15۶ـ155(   !بازمی گردیـم او  بـه سـوی  و 
ـَاَة َوأُْمـر ْبِالَْمْعـُروِف َوانْـَه َعـِن  و یابَُنـیَّ أَِقـِم الصَّ
الُْمنَکـِر َواْصِبْرَعَلـی َماأََصابَـَک إِنَّ َذلِـَک ِمـْن َعْزِم 

)لقمـان/1۷(.  ِاأْلُُمور

هـر دو شـاعر بیشـتر بـر نـوع سـوم صبـر )در 
مقابـل حـوادث و مصائـب( تأکیـد داشـته اند و آن را 

سـبب پیـروزی و برتری دانسـته اند. ناصرخسـرو صبر 
و شـکیبایی را سـبب پیـروزی انسـان و بزرگـی وی 
دانسـته اسـت و بـرای این موضـوع، یوسـف پیامبر)ع( 
و زلیخـا را مثـال زده اسـت کـه اّولـی با صبـر به مقام 
پیامبـری نائـل گشـت و دومـی با شـتاب، خویشـتن 
را رسـوا سـاخت. ناصرخسـرو صبـر را بهتریـن چیـز 

است: دانسـته 
»بــر رس بــه کارهــا بــه شــکیبایی

زیــرا کــه نصرت اســت شــکیبا را
ــا ــای بزرگی ه ــت کیمی ــر اس صب

را دانــا صفــرا  نســتود هیــچ 
از صبــر نردبانْــت ببایــد کــرد

گــر زیــر خویــش خواهی جــوزا را
یوســف به صبر خویش پیمبر شــد

رســوا شــتاب کــرد زلیخــا را
یــاری زِ صبر خواه که یاری نیســت

ــِن تنهــا را« ــر ت ــر م ــر زِ صب بهت
                                       )قبادیانی، 13۸۷: 1۲9(.

وی تنهـا راه مقابلـه بـا حـوادث روزگار را صبـر 
دانسـته اسـت و صبر را به مرغی تشـبیه سـاخته که 

وجـودش خیـر و برکت اسـت:
»جز صبر، تیر او را، اندر جهان سپری نیست

مرغیست صبر، کو را جز خیر، بال و پَر نیست«
                                                                          )همان: 1۶۶(.

مـورد  را  موضـوع  ایـن  دیگـر  بـار  ناصرخسـرو 
تأکیـد قـرار داده اسـت و صبـر را سـپری قـوی در 
برابر نامالیمات روزگار دانسـته اسـت و صبر را سـبب 

پیـروزی دانسـته اسـت:
»صبـر بـه حـرب فلـک انـدر تـرا

چون بِِکشد تیغ، قوی جوشن است
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تخـم ظفـر نیسـت مگـر صبـر بر
صبر چو زیتون و ظفر روغن است«
                                                                )همان: 1۷۶(.

محمـود وّراق، انسـان را به صبر در مقابل مصایب 
دعـوت می کنـد و صبـر را گنجـی از گنج هـای نیکی 

می داند:
ــْب ِ َوائ ــرِّ النَّ ــی َک ــَر َعلَ ه ــْر الدَّ ِ »َصاب

ِمــْن ُکُنــوزِ الِْبــرِّ ِکْتَمــاُن الَْمَصائـِـْب«
                                                       )وّراق، 1۴1۲ق.: ۷۰(.

وی در بیـت دیگـری آگاهـی خویش بـه صبر در 
برابـر مصیبـت را عامـل فراموشـی آن می داند:

ــَوا ــی الثَّ ــا فِ ــی بَِم ــْن ِعلِْم »لَِک
ِب ِعْنَد الُْمِصیبَِة یَْنَســی الُْمِصیبََة«
                                                                )همان: ۸3(.

شـاعر صبر را در مقابل حوادث زمان واجب دانسته، 
معتقد اسـت که ولوله هیچ سـودی نخواهد داشت:

بَِمْکُروِهــِه تِلَْقــاَک  »َفــإِنَّ 
ــُر« ــَر الَ یَْصِب ْه ــإِنَّ الدَّ ــْر َف َفاْصِب
                                                        )همان: 119(.

وّراق در بیـت دیگـری صبـر را بهتریـن پناهـگاه 
بـرای انسـان در برابـر حـوادث می دانـد:

ْبــَر َخْیــَر ِمْعَوِل ِّــی َرأَیْــُت الصَّ »إِن
فـِـی النَّائَِبــاِت لَِمــْن أََراَد ِمْعــَوالَ«
                                                        )همان:  1۶5(.

4ـ3( ظلم ستیزی
ظلـم )مصـدر عربـی( در لغـت بـه معنـای وضـع 
شـیء در غیر موضع خود، سـتم، سـتم کردن و بیداد 
آمده اسـت )سـّیاح، 133۰، ج 3 و۴: 55( و »ابن فارس 
گفتـه اسـت: ظـا و الم و میـم دارای دو معنـی اصولی 

اسـت: 1ـ تاریکی و سـیاهی. ۲ـ چیزی را از سـتم در 
غیـر موضوع خود نهادن« )قریـب، 13۶۶، ج1: ۷13(. 
قـرآن کریـم در حدود ۲9۰ آیه دربارۀ پیکار با سـتم و 
سـتمکاری و دفاع از سـتمدیدگان با صراحت قاطعانه 
بیـان فرموده اسـت )ر.ک؛ دامغانـی، 13۶1، ج۲: ۷۸(. 
از ظلـم همـواره در طـول تاریـخ بـه بـدی یـاد شـده 
اسـت و هیـچ گاه فـرد ظالـم مـورد قبـول خداونـد و 
مـردم قـرار نگرفته اسـت. ظلـم از گناهانی اسـت که 
از عاقبـت سـخت و جـزای آن سـخن بـه میـان آمده 
کـه در قـرآن کریم و متون دینی فـراوان بر اجتناب از 
ظلم و عاقبت سـخت آن اشـاره شده اسـت: َوَعَنِت 
وِم َوَقـْد َخاَب َمْن َحَمـَل ُظْلًما: و  الُْوُجـوُه لِْلَحـيِّ الَْقیُّ
)در آن روز( همـة چهره هـا در برابر خداوند حّی قیوم، 
خاضـع می شـود و مأیـوس )و زیانـکار( اسـت آن کـه 
بار سـتمی بـر دوش دارد! )طـه/111(؛ َوُقِل الَْحقُّ 
ُِّکـْم َفَمـن َشـاَء َفْلُیْؤِمن َوَمـن َشـاَء َفْلَیْکُفْر  ِمـن رَّب
الِِمیـَن نَاًرا أََحـاَط بِِهْم ُسـَراِدُقَها َوإِن  ا أَْعَتْدنَا لِلظَّ َـّ إِن
یَْسـَتِغیُثوا یَُغاثُوا بَِمـاٍء َکالُْمْهِل یَْشـِوي الُْوُجوَه بِْئَس 
ـَراُب َوَسـاَءْت ُمْرتََفًقـا: بگـو: ایـن حـّق اسـت از  الشَّ
سـوی پروردگارتـان! هر کس می خواهـد ایمان بیاورد 
)و ایـن حقیقت را پذیرا شـود(، و هـر کس مي خواهد 
کافـر گـردد! ما برای سـتمگران آتشـی آمـاده کردیم 
کـه سـراپرده اش آنان را از هر سـو احاطه کرده اسـت 
و اگـر تقاضـای آب کنند، آبـی برای آنـان میاورند که 
همچـون فلـز گداختـه صورت هـا را بریـان می کنـد! 
 !چـه بد نوشـیدنی، و چه بـد محّل اجتماعی اسـت

)الکهف/۲9(.

ناصرخسـرو گـرگ درنـده را بـر مـردم سـتمکار 
برتـری داده، رهایـی از چنـگال سـتمکار را از گـرگ 

درنـده دشـوارتر دانسـته اسـت:
»گرگ دّرنده گرچه کشــتنی اســت

ــت ــتمگار اس ــردم س ــر از م بهت



99بررسی تطبیقی شعر تعلیمی ناصرخسرو قبادیانی و محمود وّراق؛ یدا... رفیعی و... 

از بــد گــرگ َرســتن آســان اســت
َوز ســتمگار ســخت دشــوار است«
                                          )قبادیانی، 13۸۷: 1۷1(.

شـاعر ظلم و ستم را سـبب رنج و زحمت دانسته 
اسـت و از انسـان خواسـته کـه در برابـر کسـی که به 
وی ظلمـی نکـرده، ظالـم نباشـد و بهتریـن افـراد را 

انسـان کم آزار دانسـته است:
ــه داد رســی ــتم ب ــز س ــن ک »داد ک

وز جهــان ایــن ســخن پدیدار اســت
جــز ز بیــداد طبــع بــر طبعــی

نیســت بیمــار هــر کــه بیمار اســت
میــازارش نــازاردت  کــه  هــر 

ــم آزار اســت« ــان ک ــِن به ــه بهی ک
                                                              )همان: 1۷۲(.

محمود وّراق انسـان را از ظلم برحذر داشـته اسـت 
و او را بـه صبـر در مقابـل ظالـم دعـوت می کنـد. وی 
از مظلـوم می خواهـد جـزای ظالـم را به خـدای متعال 

واگـذار کند:
لـْـِم َو الَ تَْنَتِصــْر »اِْصِبــْر َعلـَـی الظُّ

ــِم ِ ال ــی الظَّ ــْرُدوٌد َعلَ ــُم َم لْ َفالظُّ
َفَمــا َظُلومــاً  اهللِ  إِلَــی  َوُکْل 

الِــِم بِالنَّائِــِم« ـی َعــِن الظَّ ِـّ َرب
                                      )وّراق، 1۴1۲ق.: 1۸۰(.

در بیـت دیگر، شـاعر ترس خـود را از عاقبت فرد 
نیکـوکار بیـان می کنـد، بـا وجـود اینکـه گناهـان او 
انـدک اسـت. سـپس در ادامه، ترس خـود را از عاقبت 
سـخت ظالمان بیان کرده اسـت و بدین  گونه، زشـتی 

ظلم و عاقبت دشـوار آن را نشـان داده اسـت:
»أََخــاُف َعلَــی الُْمْحِســِن الُْمتَِّقی

َو أَْرُجــو لـِـِذی الَْهَفــَواِت الُْمِســْی
ــٍن ــی ُمْحِس ــی َعلَ ــَک َخْوفِ ِ َفَذل

الـِـِم الُْمْعَتِدْی« َفَکْیــَف َعلـَـی الظَّ
                                                       )همان: ۲۰5(.
4ـ4( اجتناب از پیروی از هوای نَْفس

پیــروی نکــردن از هــوای نَْفــس از دیگر مســائلی 
اســت کــه در اشــعار ِحکمــی دو شــاعر مــورد تأکیــد 
قــرار گرفته اســت؛ چراکــه پیــروی از آن انســان را در 
ــی  او از راه  ــرار داده اســت و ســبب گمراه ــه ق مهلک
ــه ایــن مســئله  حــق می گــردد. قــرآن کریــم نیــز ب
َّــْم یَْســَتِجیُبوا  اشــاره نمــوده اســت؛ مثــل: َفــإِن ل
ِبُعــوَن أَْهَواَءُهــْم َوَمــْن أََضــلُّ  ََّمــا یَتَّ لـَـَک َفاْعَلــْم أَن
َ اَل  ِ إِنَّ اهللَّ ــَن اهللَّ ــًدی مِّ ــِر ُه ــَواُه بَِغْی ــَع َه ــِن اتََّب ِممَّ
الِِمیــَن: اگــر ایــن پیشــنهاد تــو را  یَْهــِدي الَْقــْوَم الظَّ
نپذیرنــد، بــدان کــه آنــان تنهــا از هوس هــای خــود 
ــر از آن کــس کــه  ــا گمراهت ــد! و آی ــروی می کنن پی
پیــروی هــوای نفــس خویــش کــرده و هیــچ هدایــت 
الهــی را نپذیرفتــه، کســی پیــدا می شــود؟! مســلّماً 
 !خداونــد قــوم ســتمگر را هدایــت نمی کنــد
ــَد  ــُت أَْن أَْعُب ــي نُِهی ِّ ــْل إِن ــص/5۰( و ُق )القص
َِّذیــَن تَْدُعــوَن ِمــن ُدوِن اهللِّ ُقــل الَّ أَتَِّبــُع أَْهَواءُکْم  ال
َقــْد َضَلْلــُت إًِذا َوَمــا أَنـَـاْ ِمــَن الُْمْهَتِدیــَن: بگــو: مــن 
ــد،  ــر از خــدا می خوانی ــه غی از پرســتش کســانی ک
نهــی شــده ام! بگــو: مــن از هــوی و هوس هــای شــما 
پیــروی نمی کنــم٪ اگــر چنیــن کنــم، گمــراه شــده ام 

ــام/5۶(. ــود! )األنع ــم ب ــگان نخواه و از هدایت یافت

ناصرخسـرو اخـراج آدم و حـّوا )علیهماالّسـالم( از 
بهشـت بریـن به سـبب پیـروی از هـوای نَْفـس را به 
انسـان یـادآور گشـته اسـت و بدیـن گونـه، وی را از 

پیـروی از آن برحـذر داشـته اسـت:
»َوْرت آرزوی لّذت حّســی باشــد

پیش آر زِ فرقان سخن آدم و حّوا«
                                       )قبادیانی، 13۸۷: 11۷(.
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وی از مذهب عیسوی و تعالیم ایشان به شاگردش 
اشـعیاء سـخن گفته کـه وی را به صبـر در برابر هوای 

نَْفس توصیه نموده اسـت:
»صبــر از مراد نَْفــس و هوی باید

ایــن بود قول عیســی اشــعیا را«
                                                        )همان: 1۲9(.

شـاعر راه راسـتی و درسـتی را بـه انسـان نشـان 
داده اسـت و از وی خواسـته از هـوای نَْفـس تبعّیـت 
نکنـد؛ زیـرا هیچ خیری در آن نیسـت و مسـّبب رنج 

و بـال خواهد گشـت:
»راست گوی و راست جوی و از هوی پرهیز کن

عنا« جز  نزاید  هم  و  نزاد  هوی خیری  کز 
                                                                                                  )همان: 13۴(.

وی بـار دیگـر از انسـان خواسـته کـه از هـوای 
نَْفـس دوری کنـد؛ زیـرا تبعّیت از آن سـبب کوری دل 

می گـردد:
»ِخَرد جوی و جانْت از هوی دور دار

ازیرا هوی چشــم دل را عمی است
دلــت هیــچ راحــت نخواهــد چریــد

اگــر ِگــرد او مــر هوی را چراســت«
                                                                 )همان: 1۷۶(.

وّراق در ابیـات زیـر اعـالم می کنـد کـه هـرگاه 
هـوای نَْفس بر انسـان چیره گردد، او را چون اسـیری 
در دسـت خـود گرفته، بـه عصیان و تعـّدی وامی دارد 
و انسـان نیـز از آن اطاعـت می کنـد کـه ایـن اطاعت 

بـرای انسـان یک ننگ محسـوب می شـود:
»َهَواَکـ  َو الَتَْکِذْبـ  َعلَْیَک أَِمیُر

َوأَنـْـَت َرِهیــٌن فـِـی یََدیْــِه أَِســیُر
یَُســوُمَک ُعْصَیانــاً َوأَنـْـَت تُِطیُعــُه

ــُر« ــَک َکِثی ــاٌر َعلَْی ــُه َع َوَطاَعُت
                                          ) وّراق،1۴1۲: 11۷(.

در بیت بعدی، شـاعر آرزوهای زیاد را سـبب غفلت 
و هوای نَْفس را سـبب لغـزش می داند:
اأْلََمــِل الَْغْفَلــِة  »َقائِــُد 

لَــّل« الزَّ َقائِــُد  َوالَْهــَوی 
                                          )همان: ۲55(.

4ـ5( راستگویی
یکـی از بارزتریـن نشـانه های شـخصّیت انسـانی 
صدق و راسـتی اسـت. ایـن فضیلت از اعمـال نیکوی 
انسـانی و نـزد دین و ِخَرد از جایگاه ویـژه ای برخوردار 
اسـت. فطـرت پـاک انسـان ایجـاب می کند کـه آدم 
سـالم و متعادل، دل و زبانش یکسو و هماهنگ باشد، 
ظاهـر و باطنـش یکـی باشـد و آنچـه را بـاور دارد، بر 
زبـان جاری کنـد. صدق و راسـتی یکـی از مهم ترین 
صفـات پسـندیدۀ اخالقی اسـت کـه آیـات متعّددی 
در قـرآن کریـم دربـارۀ مدح و سـتایش، ذکـر پاداش، 
بیـان اهمّیت و توصّیه به رعایت آن وارد شـده اسـت؛ 
اِدِقیـَن بِِصْدِقِهـْم َویَُعذَِّب  ُ الصَّ ماننـد: لَِیْجـِزَي اهللَّ
َ َکاَن  الُْمَناِفِقیـَن إِن َشـاَء أَْو یَُتـوَب َعَلْیِهـْم إِنَّ اهللَّ
َغُفـوًرا رَِّحیًمـا: هدف این اسـت که خداونـد صادقان 
را بـه سـبب صدق ایشـان پـاداش دهد و منافقـان را 
هـرگاه اراده کنـد، عـذاب نماید یـا )اگر توبـه کنند،( 
توبـة آنهـا را بپذیـرد؛ چراکه خداوند آمرزنـده و رحیم 

)األحزاب/۲۴(.  اسـت
ایـن عمـل از اعمـال نیکی اسـت که جایـگاه واالیی 
نـزد خـدا و مـردم دارد. فطـرت صـادق و پـاک انسـانی 
اقتضـا می کنـد کـه قلـب و زبانـش یکـی باشـد و از 

دروغگویـی بپرهیـزد.

ناصرخسـرو راسـتگویی را مایـة تمـام خوبی هـا 
دانسـته، آن را سـبب و امتیـاز برتـری می دانـد:

»مایه و تخم همه خیرات یکسر راستی است
راستی قیمت پدید آرد خشب را بر خشب«
                                                     )قبادیانی، 13۸۷: 1۴5(.
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شـاعر انسـان را از حسـد و سـخن دروغ برحـذر 
داشـته اسـت:

»سـر بتـاب از حسـد و گفتـة پرمکـر و دروغ
چـوب پرمغـز َمَخر جامـة پرکـوس و اریب«
                                                                                   )همان: 1۴9(.

محمـود وّراق از انسـان می خواهـد کـه صـادق 
باشـد و راسـتگویی را سـبب نجات او از دروغ می داند:

ـــ »أَْصــِدْق َحِدیَثــَک إِنَّ فِــی الصِّ
الِْکــْذِب« ِمــَن  الَْخــالََص  ـــْدِق 
                                                     )وّراق، 1۴1۲ق.: ۶9(.

در بیت دیگری، راسـتگویی را وسیلة نجات و قرب 
می داند: الهی 

ــْدُق َمْنَجــاةٌ أِلَْربَابِــِه »اَلصِّ
» َو قُْربـَـٌة تُْدنـَـی ِمــَن الــرَّبِّ
                                                             )همان: ۷۷(.

4ـ6( پرهیز از طمع
طمـع یکی از صفات زشـت انسـانی اسـت که در 
وجـود شـخص ریشـه دوانـده اسـت و او را به سـمت 
نابـودی می کشـاند. طمـع »در لغـت تمایـل نَـفْس 
بـه چیـزی از روی آرزوی شـدید و آزمنـدی اسـت« 
)راغـب اصفهانـی، 1۴1۲ق.: ماّدۀ طمـع(. در اصطالح 
قرآنـی نیـز معنـی آن، توّقع داشـتن و حریـص بودن 
در امـوال و زندگـی مـردم اسـت )ر.ک؛ طباطبائـی، 
139۶، ج1: 3۴۴(. قـرآن کریـم بـر اجتنـاب از طمع 
نَّ َعْیَنْیـَک إِلَـی َمـا  تأکیـد زیـادی دارد: الَ تَُمـدَّ
َمتَّْعَنـا بِِه أَْزَواًجـا مِّْنُهـْم َوالَ تَْحَزْن َعَلْیِهـْم َواْخِفْض 
َجَناَحـَک لِْلُمْؤِمِنیـَن: )بنابرایـن،( هرگز چشـم خود 
را بـه نعمت هـای )مـاّدی( کـه بـه گروه هایـی از آنهـا 
]= کّفـار[ دادیـم، میفکـن! و بـه سـبب آنچـه آنهـا 
دارنـد، غمگیـن مبـاش! و بال )عطوفت( خـود را برای 
مؤمنیـن فـرود آر! )الحجـر/۸۸( و إِنَّ اْلِنَسـاَن 
ُخِلـَق َهُلوًعـا: به یقیـن انسـان حریـص و کم طاقـت 

آفریـده شـده اسـت )المعـارج/19(.

ناصرخسـرو آز و طمع را دیو هر انسـانی دانسـته 
اسـت و از وی خواسـته تـا خویشـتن را از بنـد دیـو 
برهانـد و وی را از گشـتن بـه گـرد بـزرگان بـه طمع 
کسـب مال و مقـام منع نموده، نتیجة طمـع را درد و 

بال دانسـته اسـت:
»آز تو دیو است چندین جورها جویی زِ دیو

تو رها کن دیو را تا زو بباشی خود رها
چند گردی ِگرِد این و آن به َطْمع جاه و مال

کز طمع هرگز نیابی چیز جز درد و بال«
                                                    )قبادیانی، 13۸۷: 13۴(.

شــاعر رهایــی از بنــد طمع را ســبب خیــر دو جهان 
بیــان نمــوده، آزادگــی را متضاد طمع دانســته اســت:

»بـه هـر خیـر دو جهانـی اّمیـد دار
ــت ــد رهاس ــد آزت امی ــر از بن گ

آزاده ای نــه  آزی،  جفــت  اگــر 
ازیرا که این زان و آن زین جداست«
                                                               )همان: 1۷5(.

وّراق انسـان را از طمع برحذر داشـته اسـت و آن را 
قاتـل انسـان معّرفی می کند:

»َمازِلْــُت أَْســَمُع أَنَّ النُُّفــوَس
َمــِع« َمَصارُِعَهــا بَْیــَن أَیـْـِدی الطَّ
                                     )وّراق، 1۴1۲ق.: 1۴3(.

در بیت بعدی، آرزوهای دسـت نیافتنی را ناشـی از 
طمـع می داند:

َکاِذٍب أََمـــٍل  ِذی  َربِّ  »أاَلَ 
ـــِع« َم ـــِویُّ الطَّ ـــاءِ َق ـــُد الرََّج بَِعی
                                                )همان: 1۴۴(.
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نتیجه گیری

سـخن نیک گفتن و آراستگی آن یکی از مضامین 
مشـترک شـعر دو شـاعر اسـت. ناصرخسرو سـخن را 
سـبب ارتقای انسـان دانسـته اسـت و از وی خواسـته 
تـا بیهوده سـخن نگویـد و در انتخـاب الفـاظ آن دّقت 
کنـد و سـخن را بـه تیر تشـبیه نمـوده اسـت. محمود 
وّراق نیـز لفـظ را مقّدمـة عمـل و کار دانسـته اسـت و 
از انسـان خواسـته تـا کالم خود را بسـنجد؛ زیـرا کالم 
نسـنجیده چـون تیـر عمل می کنـد. صبر یکـی دیگر 
از بنمایه های مشـترک شـعر دو شـاعر اسـت. دو شاعر 
بیشـتر به صبر در برابر حـوادث و مصائب روزگار تأکید 
داشـته اند و آن را سـبب برتـری و کسـب موّفقّیـت 
دانسـته اند. ظلم ستیزی سـومین بنمایة مشترک شعر 
ناصرخسـرو و وّراق اسـت. ناصرخسـرو گرگ درنده را از 
مـردم سـتمکار بهتـر، و بهترین افـراد را انسـان کم آزار 
دانسـته اسـت. وّراق نیز ضمن برحذر داشـتن انسان از 
ظلـم، وی را بـه صبـر در برابـر ظالم دعـوت می نماید؛ 
زیـرا خداوند متعال سـزای ظالـم را خواهد داد. اجتناب 
از پیـروی از هـوای نَْفـس و دعوت به راسـتگویی و نیز 
دوری از طمع، سـایر مضامین مشـترک شـعر دو شاعر 
می باشـد. بـا نگاهـی بـه مضامیـن مشـترک شـعر دو 
شـاعر و نیـز سـایر مضامین غیر همسـان، می تـوان به 
روشـنی بـه اخالق گـرا بـودن هـر دوی آنهـا رأی داد و 
ناصرخسـرو و وّراق را دو شـاعری دانست که شعر را در 

خدمـت اخـالق گرفته اند.
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دینی در اشـعار ملک الّشـعرای بهـار و احمد صافی 
تطبیقـی. ش ۲5. صـص  ادبّیـات  الّنجفـی«. 

۴9ـ۷1.
ضیـف، شـوقی. )19۸۷م.(. التّطـور والّتجدیـد فی 

الّشـعر األمـوی. چ 1۰. قاهـره: دارالمعـارف.
ـــــــــــــ . )۲۰۰3م.(. العصـر الجاهلـی. چ ۲۴. 

قاهـره: دارالمعـارف.
ـــــــــــــ . )۲۰۰۴م.(. العصر العّباسـی األّول. چ 

1۶. قاهـره: دارالمعارف.
ـــــــــــــ . )1۴۲۷ق.(. تاریخ األدب العربی. چ ۲. 

ذوی القربی. قم: 
طباطبایی، سـّید محّمدحسـین. )139۶(. المیزان فی 

تفسـیر القرآن. چ 3. قم: دارالکتب السـالمّیه.
سـبحانی، توفیـق. )13۸۶(. تاریـخ ادبّیـات ایـران. 

تهـران: زّوار.
تهـران:  فرهنـگ جامـع.  احمـد. )133۰(.  سـّیاح، 

اسـالم. کتابفروشـی 
عاکـوب، عیسـی. )19۸9م.(. تأثیـر الحکم الفارسـّیة 

فـی األدب العربـی. دمشـق: دارالّطالس.
فاخـوری، حنـا. )13۸3(. تاریـخ األدب العربی. چ 3. 

تهـران: انتشـارات توس.
فـّروخ، عمـر. )1۴۰1ق.(. تاریـخ األدب العربی. چ ۴. 

بیـروت: دارالعلم للمالیین.
فروزانفر، بدیع الّزمان. )135۰(. سـخن و سـخنوران. 

چ ۲. تهـران: خوارزمی.
فـک، یوهـان. )19۸۰م.(. العربّیـة. ترجمة دکتر رمضان 

عبدالّتواب. قاهـره: مکتبة الخانجی.
األنثروبولوجیـا  قّصـة  )19۸۶ق.(.  حسـین.  فهیـم، 
)فصـول فی تاریـخ علـم النسـان(. الکویت: 

المجلـس الوطنـی.
فیصـل، شـکری. )بی تـا(. مناهج الّدراسـة األدبّیة فی 

األدب العربـی )عرض و نقد و اقتـراح(. قاهره: 
الخانجی. مکتبة 

فرشـیدورد، خسـرو. )13۶3(. دربـارة ادبّیـات و نقد 
ادبـی. تهـران: امیـر کبیر.

قبادیانی، ناصرخسـرو. )135۶(. سـفرنامه. به کوشش 
محّمد دبیرسـیاقی. تهران: زّوار.

ـــــــــــــــــــ . )13۸۷(. دیوان اشعار. به اهتمام 
سـّیدنصراهلل تقوی و تصحیح مجتبی مینوی. چ 3. 

تهران: انتشارات معین.
قریـب، محّمد. )13۶۶(. فرهنـگ لغات قرآن. تهران: 

انتشارات نوبنیاد.
علـی  و  خّطـاط  نسـرین دخت  ژالـه،  کهنمویی پـور، 
فخمـی. )13۸1(. فرهنگ توصیفـی نقد ادبی. 

تهـران: دانشـگاه تهران.
مؤتمن، زین العابدین. )13۶۴(. شـعر و ادب فارسـی. 

تهران: بنگاه مطبوعاتی افشـاری.
قصیـدة  سـی  شـرح   .)13۷9( مهـدی.  محّقـق، 

تـوس. تهـران:   .9 چ  ناصرخسـرو. 
ممتحـن، مهدی و محبوبه بهمنی. ) 1391(. »بررسـی 
و  اقبـال الهـوری  اندیشـه های عالّمـه  تطبیقـی 
امیرالّشـعراء شـوقی«. مجّلـة مطالعـات ادبّیات 

تطبیقـی. ش ۲۴. صـص ۷ـ 3۰.
نصراهلل، حسـن عّبـاس. )1۴۲۷ق.(. جمهوریّة الحکمة 

فی نهج الباغـة. بیـروت: دارالقاریء.
نویـری، شـهاب الّدین. )19۲۴م.(. نهایـة األرب فـی 

فنـون األدب. قاهـره: دارالکتـب المصریّـة.
وّراق، محمـود. )1۴1۲ق.(. دیـوان. شـرح و تحقیـق 

دکتـر ولیـد قّصـاب. عجمـان: مؤّسسـة الفنـون.
هـداره، محّمد مصطفی. )19۷۰م.(. اتّجاهات الّشـعر 
العربی فـی القرن الّثانی الهجـری. چ ۲. قاهره: 

دارالمعارف.
یزدانی، زینب. )13۸۴(. رودکی. تهران: تیرگان.




