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مقدمه
دنيای فانی اين جهان در ادب فارسی و عربی از مضامين مهم به شمار میآيد.
هر يک از شاعران و نويسندگان با توجه به عقيده و نظام فکری ،در آثار خود اين
مفهوم را مناکس کردهاند.
برخی از آنها ،از عملکرد روزگار شکايت کرده و دچار يأ

فلسفی شدهاندد؛

به طوری که بدبينیهای افراطی و خيالپردازیهدای يدأ آور در کدالم آنهدا بده
روشنی ديده میشود« .شکايت از ناسدازگاری بخدت و روش فلدک کد مددار و
بدبينی نسبت به روزگار و مردم زمانه در اغلب آثار شار کهن فارسی ،وجود دارد
و اين موضوع در بسياری از موارد ،زاييده يا واکنش اوضاع نابسدامان اجتمداعی،
سياسی و جريانهای سوم فکری است که برخی از شداعران مدا ،بدا آنهدا مواجده
بودهاند( ».رزمجو1339 ،ش ،ج )143 :2در نگاه عدهای ديگر از ادبا ،دنيدا و آنچده
در آن است به خودی خود بد نيست؛ بلکه وسيلهای برای دسدتيابی بده آخدرت
است .اين نگاه دنيا را زيبا و با عظمت نشان میدهد.
از سوی ديگر ،اشاعه مضامين زهدآميز در شار فارسی و عربی به اين مضمون
دامن زد .زهد يک عکسالامل در برابر دنيا دوستی و غرق شدن در لذات دنيوی
مطرح میگردد ،و موجب شد دنياگريزی در شار و نثر بيشتر جلوه کندد .درقدرن
دوم هجددری ،قبددل از ادب فارسددی ،زهددد در شددار عددرب در اوج کمددال بددود و
ابوالاتاهيه آغازگر اين نوع شار به شمار میآيد .در همان آغاز ،زهدد و پارسدايی
هم در شار فارسی وابسته به شاعران بوده و با سنايی به اوج خود رسديد .امدا در
مسير تکامل ،شاعران بزرگی از جمله کسايی و ناصرخسرو قرار داشدتند .بسدامد
باالی دنياگريزی در اشاار ناصرخسرو و ابوالاتاهيه ،وابستگی به دربار ،محبدو
شدن در زندان و نيز قرار گرفتن در مسير تکامل شار زاهدانه ،از داليدل اشدتراک
اين دو شاعر ،در اين تحقيق است.
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جایگاه ناصر خسرو در ادب فارسی
حکيم ناصر بن خسرو بدن حدارث القباديدانی مادروف بده ناصدر خسدرو ،از
شاعران نامآور ايران در قرن پنجم هجدری اسدت .او زنددگی خدود را در دربدار
غزنويان آغاز کرد؛ اما سرانجام به همه تالقات دنيوی پشت پا زده و پس از چهل
سالگی تحولی که در زندگیاش رخ داد ،نحدوه نگرشدش را بده جهدان هسدتی و
حقيقت تغيير ،باعث دگرگونی در شخصيت فکری و هنری او گرديد.
خطمشی اصلی شار ناصرخسرو ،دين ،اخدالق و تالديم و تربيدت اسدالمی و
مضامين مرتبط با آن از قبيل ستايش اخالق نيک ،نکوهش زشتیها ،بدیها و پند
و اندددرز اسددت .او خواهددان جاماددهای پدداک و بدده دور از مفاسددد اخالقددی،
رشددوهخددواری ،خيانددت ،چاپلوسددی و بددادهنوشددی اسددت .او «از تجربدده زندددگی
گذشتهاش ،وسيلهای برای تنبيه و برانگيختن مخاطب از خواب غفلتی اسدت کده
بدان گرفتار میسازد و از سر همدردی اعتراف میکند که چندگاهی اسدير دنيدا و
فريفته چهره خندان و آراسته او بود؛ ولی سيرت چرخ را ديد و از خواب غفلدت
بيدددار شددد( ».حکيمددی1311 ،ش )39 :ناصرخسددرو پددس از گددرايش بدده آيددين
اسماعيلی ،به کلی تغيير جهت داد« .باد از برگشت از مصر خيلی زاهد ،متقدی و
عابد شده ،شراب نمیخدورده و بده نمداز و روزه مدداومت داشدت و بده درجده
رياضات شاقه و به قول خودش ،ترک حالل ،زهد و مبالغه و به احکام شدرعيه از
واجبات و مستحبات مواظبت میکرد( ».فروزانفر1339 ،ش )111 :بدين ترتيدب،
شار ناصرخسرو آيينه تفکرات اوست« .او همانگونه که میانديشيده شار گفته و
نيز همانگونه زندگی و رفتار کرده است .به عبارت ديگر ،فکدر ،شدار و زنددگی
ناصرخسرو به هم پيوسدته اسدت .او کدرداری مطدابق بدا اعتقداد خدويش دارد و
شارش نمودار هر دو( ».يوسدفی1377 ،ش )73 :شدار ناصرخسدرو شدار زهدد،
حکمت و تحقيق است .نگاه او به دنيا نيز ،نگاهی زاهدانه اسدت .دنيدا او ،دنيدای
غريبی است که همگان را فريفته خود ساخته و چشم حقيقتجدوی انسدانهدا را

 / 141مطالعات ادبیات تطبیقی ،سال ششم ،شماره  ،24زمستان 1931

کور کرده است .اما در عين حال ،محدل عبدرت و انديشده اسدت .در حدالی کده
ناصرخسرو دنيا را سرای غرور ،ديو صفت ،فريبنده ،مادن رن و غدم و انددوه و
گرسنه میبيند؛ اما ماتقد است دنيا ذخيرهگاه انسدانهاسدت و از آن بدرای توشده
آخرت گرفته میشود .به طور کلی ،بايد گفدت «ايدن پندد را کده جهدان گندو و
بیزبان به صد زبان میگويد؛ شار او ،بيان قدوی و مدؤثر او ترجمدانی مدیکندد».
(زرين کوب1371 ،ش)91 :
ناصرخسرو با شار و ادب عرب نيز آشنايی داشدته؛ بده گوندهای کده «آهندو
صدای باضی شاعران عرب را نيز در طی سخنان او میتدوان يافدت .خدود او بدا
جرير ،حسان ،ابونوا

و بحتری سر مبارات دارد .آشنايی با ادب تازی شار او را

مزه خاصی بخشيده است( ».همان )99 :دور از نظر است که ابوالاتاهيه به عندوان
شاعر بزرگ عرب در سرايش زهديات ،مورد توجه ناصرخسرو نبوده باشدد .هدر
چند دکتر محقق شارح و مصحح ديوان ناصرخسرو نيز در تحليدل اشداار او بده
اين تأثيرپذيری اشاره نکرده است.
جایگاه ابوالعتاهیه در ادب عرب
ابواسحاق اسماعيل بن سويد بن کيسان مادروف بده ابوالاتاهيده شداعر عصدر
عباسی در قرن دوم و اوايل قرن سوم هجری است .او در کوفده پدرورش يافدت؛
ولی دوران شکوفايیاش از زمانی آغاز شد که وارد بغداد شده و در زمره مقربدان
خليفه مهدی درآمد و در مدح او ،قصايدی سرود .اما پس از شکست در عشدقی
نافرجام به کنيزی به نام عتبه «از لهو ،خودآرايی و عياشدی دل برکندد و مطدالع و
حطام دنيوی را ناچيز انگارد و به تحصيل علدم و کدالم روی آورد و در مقداالت
شياه و جبريه و زهاد نگريست .از آن پس ،به مذهب و سالکی گدرايش يافدت و
در نهايت ،چه در گفتار و چه در کردار به عبادت و زهدد گرويدد( ».الفداخوری،
1331ش )317 :پس از آن ،ابوالاتاهيه غزلسرايی را ترک و به مضامين زهددآميز
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روی آورد .هر چند به مدح خليفه و رجال بزرگ میپرداخت و از تحصيل صدله
لذت میبرد.
شار ابوالاتاهيه ،ادوار مختلف زنددگی او را بدا مفداهيم گونداگون نشدان داده
است .در آغاز ،شارش شامل غزل ،مدح ،رثا ،هجا ،عتاب ،اسدتاطاف و ...اسدت.
ابوالاتاهيه زندگی عاطفی خود را با عشق سُادی و غزلهايی که درباره او سروده
است؛ آغاز کرد که چيزی از آن به دست ما نرسيده اسدت( .مسداودی1973،ش،
ج )31 :4مضامين زهدآميز بيش از همه ،در شار ابوالاتاهيه نمايان است .نگدرش
او به دنيا نيز از اين مضمون که دنيا در نظر او فريبندده اسدت ،سدرابی اسدت کده
آدمی را به سوی خود میکشاند؛ سرچشمه میگيرد .دنيا سرای غم ،اندوه ،حزن و
شکايت است .خوبیهای آن گذرا و ناپايدار است.
به طور کلی ،سادگی در شار ابوالاتاهيه نمايان اسدت .ويژگدیهدای شداريش
عبارتست از «آسانی که شارش را نزد مردم دوست داشتنی میکرد و مردمی بودن
که او را به مردم پيوند میداد و موسيقی که آهنو زيبا را برای همداهنگی بدا آواز
برای او مهيا کرد( ».اصفهانی ،1913،ج)49 :9
دنیا در شعر ناصر خسرو و ابوالعتاهیه
ناصرخسرو و ابوالاتاهيه در شار خود ،دنيا را بدا تادابير و تصداوير گونداگون
مارفی میکنند که برخی از آنها عبارتند از:
دنیا فریبنده است
در بين اشااری که ناصرخسرو و ابوالاتاهيه درباره دنيا سدرودهاندد؛ پربسدامدترين
مضمون به فريبايی و فريبندگی دنيا اختصاص دارد .ناصرخسرو میگويد:
از مددن چددو شددناختم تددو را بگددذر

آنگددده بفريدددب هرکددده را خدددواهی
(ناصرخسرو1331 ،ش)151 :
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و ابوالاتاهيه همين مضمون را اينگونه سروده است:
دُنيدددایَ يدددا دُنيدددایَ غُدددری غَيدددری

اِنددددی مِددددنَ اهللِ بِکُددددل خَيددددرٍ
(ابوالاتاهيه1934 ،ش)411 :

«ای دنيای من ،ای دنيای من ديگری را بفريب .همانا من با همه نيکی از خددا
هستم».
هر دو در اين زمينه متأثر از کالم اميرالمؤمنين علی(ع) هستند؛ میفرمايد:
«ي دُني ي دُني اليكِ عَنّي اَبي تَ َ َّضتِ اَمْ اِلَايَّ تَشَاوَّقتِ نحا نَ حينَاكِ هَي ا ضِ را ّي

رَي ي( »...نه البالغه)372 ،
«ای دنيا ای دنيا از من دور شو .با خودنمايی فرا راه من آمددهای يدا شديفتهام
شدهای .مبادا که تو در دل من جاگيری هرگزر جز مرا بفريبر»
ناصرخسرو دنيا را سرای غرور مینامد:
ای کهددن گشددته در سددرای غددرور

خورده بسديار سداليان و شدهور
(ناصرخسرو1331 ،ش)73 :

و ابوالاتاهيه آن را متاع غرور ناميده است:
اَن اِنااااا الاااا ني مَتاااا بُ راااا ورً

و دارُ صُاا ا ودا مُاا ا َّ ً و حاا ا ورً

(ابوالاتاهيه1111،م)113 :
«هان آگاه باش دنيا فقط کاالی فريب است .يک مرتبه سرای باال رفدتن و بدار
ديگر سرای پائين آمدن است».
و در جای ديگر میگويد:
اَن اِلااااايَ الِ تَصااااااي انمااااااور

ماا اَنااتِ ياا دُنياا يَ انراا ور

(همان)113 :
«همان آگاه باش امور به خداوند بر میگردد .ای دنيدای مدن ،تدو جدز فريدب
نيستی».
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دنيا به واسطه ظاهر خوشايند خود آدمی را میفريبد:
چددون شددکر و شددير و مغددز بددادام
خددوش اسددت جهددان از ره چشدديدن
لدديکن سددوی مددرد خددرد خوشدديهاش

زهرست همه چدون فروشدد از کدام
(ناصرخسرو1331 ،ش)31 :

همچنين ،ابوالاتاهيه اين مضمون را چنين بيان میکند:
وَ الاااااا َّه رَوتاٌَ بِاااااا َ بن اااااا

يَ اااا هُاااا مِناااا ُ بَُِلوا اااا

(ابوالاتاهيه1934،م)212 :
«روزگار بسيار فرزندانش را میفريبد و با شيرينیاش آنها را گول میزند».
ابوالاتاهيه برای به تصوير کشاندن فريبندگی دنيا ،آن را به ماری خوش خط و
خالی تشبيه میکند که سم را بيرون میريزد؛ هرچند در هنگام لمدس کدردن ندرم
است:
هِاااي الااا ُني کََُيااا تَنَفاااتُ السَااا

وَ اِن حَيَاااا بِلَاساااا ننَاااات

(همان)95:
ناصرخسرو نيز میسرايد:
در گدددددردن جهدددددان فريبندددددده

کرده دو دست و بازوی خدود چنبدر

ايدددون گمددان بددری کدده گرفتددهسددتی

در بددر بدده مهددر خددوب يکددی دلبددر

و آگددداه نيسدددتی کددده يکدددی افادددی

داری گرفته تنو و خدوش انددر بدر
(ناصرخسرو1331 ،ش)43 :

خود را از مار جهان بر حذر میدارد:
روی نيددارم سددوی جهددان کدده بيددارم

کاين به سوی من بتر ز گرسنه مار است

هر که بدانسدت خدوی او ز حکيمدان

همره اين مار صاب رفدت نيارسدت
(همان)41:

علی (ع) نيز در اينباره میفرمايد:
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«مَثَل ال ُني کَاَثَلِ الَُيَ ِ لَئيٌَ مَس و السَّ الن قِ في جَوْفِ » (نه البالغه)31 :
«دنيا همچون مار است بدن آن نرم و هموار و درون آن زهدر مرگبدار .فريفتده
نادان دوستی آن پذيرد و خردمند دانا از آن دوری میگيرد».
دنيا ناصرخسرو دنيا را از فريبندگی آن را به سراب تشبيه میکند:
سپس او تدو چدون دوی بده شدتاب
به چده ماندد جهدان مگدر بده سدراب
(ناصرخسرو1331 ،ش)27 :
ابوالاتاهيه نيز همين تشبيه را درباره دنيا به کار میبرد:
اِناااا ا الااا ا ُني رااا ا ورٌ کَلُّ ااا ا

مِثاال لَاْ ا ِ انسِ فاايانر ِ القِف ا ر

(ابوالاتاهيه1934 ،م)11 :
«دنيا همهاش فريب و نيرنو است مثل درخشش سراب در زمين بدون آب و
علف است»
همچنين در جای ديگر دنيا را ،غول رنگارنگی میداند کده فتندههدايش را بدا
ظاهری فريبنده میآرايد:
بُليا اتُ مِاااَ الا ا ُني بِ اااوسً تَلوَّنَااات

لَ اا فِ اتََد قَاا ْ فَضَّضااتَ و َهَّهَاات

(همان)92 :
«در دنيا به غول رنگارنگی گرفتار شدم که فتنههايی دارد که به آنها آب نقره و
آب طال داده است».
ناصرخسرو نيز جهان را به ديو تشبيه و بر فريبندگی آن تأکيد میکند:
هشيار و خردمند نجسته است هماندا
ديوست جهان صاب و فريبنده مدرا و را
گر هيچ خرد داری و هوشياری و بيددار

چون مست مرو بدر اثدر او بده تمندا
(ناصرخسرو1331 ،ش)1 :

دنیا سرای غم و رنج است
ناصرخسرو اين مضمون را چنين سروده است:
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اين جهان مادن رند و غدم و تداريکی اسدت
نددور و شددادی و بهددی نيسددت در ايددن مادددن
(همان)33 :
و ابوالاتاهيه میگويد:
دارُالفَجاااااا ا يِ ِ و ال ُاُااااااااومِ وَدا

رُالهَا اثِّ و انَحا ا انِ و الشَّا اکوي

(ابوالاتاهيه1934 ،م)9:
«سرای مصيبتها ،غمها و سرای اندوه و حزن و شکايت است».
دنیا مردار است
ابوالاتاهيه دنيا را مردار میداند:
اِنَاااا الااا ُني علاااي مااا جُهِلَااات

جيفااا ٌ نَُاااَ عَلي ااا نَصْاااطَ ِبْ

(همان)112 :
«دنيا بر آنچه سرشته شده است؛ مردار است که مدا بدر آن خدود را بدر زمدين
میزنيم».
و ناصرخسرو در تمثيلی آنانی که به دنيا مشغولند؛ مانند کالغانی میبيند که بر
مردار جمع آمدهاند:
ای پسر مشدغول ايدن دنياسدت خلدق

چون به مرداريست مشدغولی کدالب
(ناصرخسرو1331 ،ش)41 :

دنیا خواركننده است
دنيا هيچگاه به بزرگان و آزادگان ،روی خوش نشان نمیدهدد؛ در حدالی کده
بیخردان و خسيسان از آن بهرهمندند:
جهانددا مددن از تددو هراسددان از آنددم

کدده بددس بدنشددانی و بدهمنشددينی

خسيسی که جز بدا خسيسدان نسدازی

فريبددی ندديم مددن کدده تددو بدددفريبی
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بدددر آزادگدددان کبدددرداری ولددديکن

ينددال و تگددين را ينددال و تگينددی

يکددی بدیخددرد را بدده گدده بددر نشددانی

يکی بدیگنده را بده سدر بدر نشدينی
(همان)13 ،

و ابوالاتاهيه در اينباره سروده است:
اَري الا ا ُني لِااااَ هِا ايَ فا اي يَ َيْا ا

عااا اب ً کلَّاااا کَثااا َض لَ َيااا ِ

ت اااايََ الاُکاااا َميََ لَ اااا بِصِاااا ً

وَ تکاا ِمُ کاالَ مَااَ ه نَاات عَلَياا ِ

(البستانی)31:1421 ،
دنیا مزرعه آخرت است
هر چند ،دنيا سزاوار دلبستگی نيست و بايد از آن دوری کرد؛ اما آخدرت آدم
و سرنوشت اخروی او در آن رقم میخورد؛ بايد از دنيا در جهت ساختن آخرت
بهره گرفت ،به همين جهت ،ابوالاتاهيه ماتقد است پرهيزگاری و انديشه بهتدرين
توشهای است که میتوان از دنيا برگرفت:
تَا َوَّدْ مِاََ الا ُني التقااي و الن ااي فَقَا

تَنَکَّ ا َضِ ال ا ُني و ح ا نَ انقِض ا ؤه

(ابوالاتاهيه1934 ،م)14 :
«از دنيا پرهيزکاری و خرد و انديشه را توشه برگيدر .دنيدا تغييدر قيافده داده و
ناشنا

شده زمان انقضای آن فرا رسيده است».

و ناصرخسرو گفته است:
الفددن گدده دانددش ايددن سددرای اس دت

اينجا بطلب هر چه مر تدو را نيسدت

زين بند چدو گشدتی رهدا از آن پدس

مر کوشش و الفدن را رجدا نيسدت
(ناصرخسرو1331 ،م)111 :

ابوالاتاهيه با نيم نگاهی به مرگ و پايان زندگی ،مخاطب را از توجه به دنيا بر
حذر میدارد و او را به برگرفتن زاد و توشه آخرت توصيه میکند:
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يااا بااا نِيَالااااا ارِ الاُ ِااا َّ لَااااا

ماا ا عَاِلَا اتَ لِا ا ارِ َ انخا ا ي

و مُاَّ ِاا ا َ الفاا ا شِ الاا اوَبي َ ِ لَ اا ا

ت فِا ال فِا ا اشَ ال َّقا ا َ ِ الکها ا ي

(ابوالاتاهيه1934،م)15 :
«ای سازنده سرايی که آماده کننده آن هستی برای سرای ديگرت چه کردهای
ای آماده کننده فرشهای نرم ،در مورد فدرش خدواب بدزرگ اهمدال و کوتداهی
نکن».
و همين توصيه از زبان ناصرخسرو:
الفن گاه تست جهان و زينجا برگير زود زاد ره محشر (ناصر خسرو1331 ،م)43 :
و در جای ديگر دنيا را الفن گاه مینامد:
بددده الفدددن گددداه انددددرونی بکدددوش

کدده جددز مددرد کوشددا نيابددد منددال
(همان)212 :

خوشیهای دنیا زود گذر است
يکی از عواملی که موجب میشود انسان دلبسته دنيا نباشد؛ اين اسدت کده در
دنيا خوشیها پايدار و هميشگی نيست و به زودی میگذرد.
هِااااا اي الااااا ا ُني اِ ا کَاَلَااااا ات

وَ تَااااا َّ سُااااا ورُه خَااااا َلَت

(ابوالاتاهيه1934 ،م)92 :
«دنيا هرگاه کامل شود و خوشحالیاش به اتمام رسد خوار کند».
اين همان دنيايی است که ناصرخسرو دربارهاش گفته است:
اين همه بستاند بده جملده هرچده داد

چنان که باز ستد هر چه داده بدود آن را

از آن که در دهنش اين زمان نهد پسدتان

دگر زمان بستاند بده قهدر پسدتان را
(ناصرخسرو1331 ،م)117 :

جوانی و زيبايی انسان نيز پايدار نيست و به زوری زايل میشود:
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حوَّلداااتِ يااا دُنيااا جَاااا سَ شَاااهيهَتي

قهُ ا ً فَا ا ضَ ل ا ِا َ نااورُ جَا ا لي

(ابوالاتاهبه1934 ،م)329 :
«ای دنيا زيبايی جوانی مرا به زشتی تبديل کردی و بدين خاطر نور زيبايی من
مرد».
خوش خوش اين گنده پير بيرون کرد

از دهدددان تدددو دُرهدددای خوشددداب

وآن نقددداب عقيدددق رندددو تدددو را

کرد خوش خوش به زَرِّناب خضاب
(ناصرخسرو1331 ،م)27 :

اين مضمون باز هم در شار ابوالاتاهيه و ناصرخسرو آمده است:
مااا ا لي اَرا َ وَ ج َااا اك مخلقااا ا

اَخلَقاات ياا دنياا وُجُااو رِجاا س

همه بگذشدت بدر تدو پداک چدو بداد

(البستانی1421 ،ق)31 :
مال و ملک و تدن درسدت و شدباب

و ين ستمگر جهدان بده شدير بشسدت

بدددر بندددا گوشدددهات پدددر غدددراب
(ناصرخسرو1331 ،م)21 :

از سوی ديگر آنچه موجب میشود دنيای شايسته دل بستن نباشد؛ آنست کده
خوشی و ناخوشی در آن توامان است .نيش با نوش ،خار با گل ،لدذت بدا لدم و
وصل با هجران همراه است.
فَاااال تَ شَااانِ الااا ني اخاااي فَ نَاااا

يُاا ي ع شاان الاا ني بِجُ ْاا بااالء

حالوت ااااا ما وجااااا بِاَاااااا ار

و راحت ااااا ماا وجاااا بِ َنااا ء

(ابوالاتاهيه1111 ،م)2 :
«عاشق و دلباخته دنيا مباش تا تو را آگاه سازم ،که عاشق شيفته دنيا پيوسته در
باليا و سختیهاست .شيرينیاش با تلخی و راحتیاش با رن آميخته است».
ناصرخسرو آميختگی خوشی و ناخوشی دنيا را چنين بيان میکند:
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ريو آمويست بيم و ايمندی رود فدرب

ايمنی و بديم دنيدا هدم بدر يکديگرندد

(ناصرخسرو)97 :1331 ،
دنیا ناپایدار است
ابوالاتاهيه دنيا را دار فانی میخواند:
لَ َاْااا

کَفا ا َ بِا ا ارِ الااااوضِ دارَ فَنا ا

َ مَااا الااا ُّني بِااا ارِ بقااا ءِ

(ابوالاتاهيه1111 ،م)2 :
«سوگند به خدای عزوجل دنيا دار بقا نيست دار مرگ و فناست».
و ناصرخسرو بزرگترين عيب جهان را فناپذيری آن میداند:
فناش پيش اين عيب سليم است بالها و عناش
صابتر عيب جهان سوی خرد چيست
(ناصرخسرو1331 ،ش)721 :
ناصرخسرو ،در اشاره به ناپايداری دنيا ،آن را به منزلگاه تشبيه میکندد کده در
مسير سفر به سرای باقی قرار دارد:
منزل تسدت جهدان ای سدفری جدان عزيدز
سفرت سوی سرايی است که آن جای بقاسدت
جهان مثل چو يکی منزلست بر ره خلق

(همان)25 :
درو همی گذرد فوج و فوج زودا زود
(همان)32 :

ابوالاتاهيه با تصريح اينکه زندگی در دنيا سدفری اسدت کده بده زودی پايدان
میيابد ناپايداری جهان را تذکر میدهد.
الناا سُ فااي هاا ِ الاا ُني علااي سَاافَ ً

و عََ قَ ي ً بِ ِا ما يَنقَضِاي السَّافَ

(ابوالاتاهيه1934م)114 :
«مردم در اين دنيا در سفر هستند و به زودی سفر آنان پايان میيابد».
به اين ترتيب انسانها در اين دنيا رهگدذرانی بديش نيسدتند؛ همدانگونده کده
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ابوالاتاهيه گفته است:
اِنااااا لَاُساااااتَو ِ اااااونَ داراً

نَُااااَ بِ اا ا عاا ا بِ و سَاا اهيلً

(همان)355 :
«همانا در سرايی وطن گرفتهايم که در آن رهگذرايم».
و ناصرخسرو سروده است:
گيتددی سددرای رهگذرانسددت ای پسددر

زين بهترست نيدز يکدی مسدتقر مدرا
(ناصرخسرو1331 ،ش)12 :

و در جای ديگر گفته است:
رهگذرست اين نده سدرای قدرار

دل مندده اينجددا و مرنجددان روان
(همان)14 :

ابوالاتاهيه دنيا آن را به خوابگاه شتران تشبيه میکند:
اِنَااااا الاااا ُني مُناااا  ٌ،لِ َکٌاااا ً

يُشااا ِب الَُاااث بِشَااا ال حااا سِ

(ابوالاتاهيه1934 ،م)324 :
«دنيا فقط خوابگاه شتران شتر سوارانی است که در تشويق به بستن جهازهای
شتران میکوشند».
ناصرخسرو نيز دنيا را قافلهگاه میخواند و ناپايداری آن را متذکر میشود:
پست منشين که تو را روزی از اين قافلهگاه
گرچه ديرسدت همدان آخدر بدر بايدد خاسدت
(ناصرخسرو1331 ،م)25 :
علی(ع) در نه البالغه فرموده است« :اَهْلَ ال ُني کَ َکد ً بَين هُ حَلَاوا ا صا  َ،بِ ِا

س ِق ُ ف رْ تََُلوُا» (نه البالغه)431 :
«مردم دنيا چون کاروانند تا بار فکنند کاروان ساالرشان بانو بر آنان زند تا بار
بندند و برانند».
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تأمل در سرگذشت پيشينيان ناپايداری دنيا را روشنتر خواهد کرد:
م لَنااااااا ا ن نَتَفکَّااااااااا

اَيْااََ کسَاا ي اَيْاااَ قيصَاا ؟

اَيْاااَ مَاااَد قااا جَاَ َ الاااا

س مَااا ا َ الاااا ا سِ فَااااا َکدثَ د

اَيْاااََ مَاااَد کااا ن يُسااا مي

بِ ٌنِاااايَ الاااا ُني و يِفخَاااا

لَيْااااتَ شِاااا ي ايُّ شاااايءا

بَ ْااا َ شاااي ءا مِنااا ُ انظااا

قَاااا ْراين الاااا َه َ يُفنااااي

مَ شااا اً مِاااَ بَ ْااا ِ م شَااا د

(ابوالاتاهيه1934 ،م)11 :
«چرا انديشه نمیکنيم که کجايند کسری و کجايند قيصر کجاست آن که مال
زياد جمع کرد و کجاست آن که به بینيازی در دنيا فخر فروشی میکرد و تکبر
مینمود .کاش میدانستم که باد از اين به چه چيزی از او نگاه میکنم ما روزگار
را چنين ديدهام که گروهی را باد از گروه ديگر نابود میکند».
و ناصرخسرو گفته است:
نامدده شدداهان عجددم پدديش خددواه

يک ره و بر خود به تأمل بخوان

کددوت فريدددون و کجددا کيقبدداد

کددوت خجسددته علددم کاويددان

سام نريمان کو و رستم کجاسدت

پيشدددرو لشددددکر مازندددددارن

بابک ساسدان کدو و کدو اردشدير

کوست نه بهرام و نه نوشديروان
(ناصرخسرو1331 ،ش)14 :

صبر در برابر دنیا
در برابر بیوفايی و ناپايداری و درد و رن دنيا چداره و گريدزی جدز صدبر و
شکيبايی نيست.
ناصرخسرو اينگونه میگويد:
همی تا کند پيشه عادت همی کن

جهان مر جفا را تو مرصا بری را
(همان)142 :
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و ابوالاتاهيه نيز میگويد:
م اَسااا َبَ انَيااا مَ فااايالشَّااا ْ

وَ اَسْااا َبَ انَشااا ُ َ فااايال ُاْااا ِ

لَا ايْزَ لِاَاااَ لَيسَااات لَا ا ُ حيلَا ا ٌ

موجااااودَ ٌ خيااا مِاااََالصَاااهْ ِ

(ابوالاتاهيه1934 ،م)171 :
«روزها در ماهها چه سريع است .ماهها در سپری شدن عمر چه سدريع اسدت.
برای کسی که چارهای ندارد بهتر از صبر نيست».
نتیجهگیری
ناصرخسرو مانند بسياری از شاعران فارسیزبان ،در ادب عرب مهارت داشته
و از مضامين امثال و اشاار عربی در شار خود استفاده کرده است .چنان که گفته
شد دنياگريزی از مضامينی است که هم ناصرخسدرو و هدم ابوالاتاهيده در شدار
خود با بسامد باال به کار بردهاند .هرچند ،به طور قطع و يقين نمدیتدوان بده ايدن
نتيجه رسيد که ناصرخسرو در سرايش مضمون به شدار ابوالاتاهيده نظدر داشدته
است يا خير؛ اما وجود مشابهتهای لفظی و مانايی در شار اين دو شاعر ،بسيار
زياد است .البته شايد در مواردی ،تنها در حکم توادر و در مواردی به عدام بدودن
مضمون مرتبط باشد .به طور کلی ،موضعگيری در برابر دنيا از نظدر ناصرخسدرو
بيشتر حکيمانه است ،او میخواهد با بيان نواقص و زشتیهدای دنيدای مخاطدب،
خود را از آن برحذر دارد؛ اما در عين حال ،دنيا در نظر او بدیفايدده و بدیارزش
نيست .موضعگيری ابوالاتاهيه نيز مشابه ناصرخسرو است؛ با اين تفداوت کده او
بيشتر در صدد توصيف دنيدای زشدت و فريبندده اسدت و کمتدر مخاطدب را بده
بهرهگيری از آن ترغيب مینمايد.
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