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در میان ادبیات جهان ،دو ادب فارسی و عربی با وجوه مشترک فراوان میتوانند سهم
به سزایی را در پژوهشهای تطبیقی داشته باشند .خردورزی و عقلمداری و به تعبیر
زیباتر حکمت ،یکی از این وجوه مشترک و قابل مقایسه است .امرؤالقیس کندی سرآمد
سخنسرایان عرب در یک کفۀ ترازوی این قیاس و رودکی سمرقندی ،آدمالشعرای شعر
فارسی در کفۀ دیگر جای گرفته است .امرؤالقیس ،روزنههایی از حکمت جاهلی را با
استمداد از فطرت و تعالیم گذشته و تجربۀ زندگی در اشعارش پیاده کرده و رودکی نیز
با همین مفاهیم یادشده ،ولی با در دست داشتن گنجینۀ مهمتر ،یعنی اسالم ،که چشمه
بینش و خردورزی است ،پا به عرصۀ شعر نهاده است.
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-1مقدمه

از دیرباز مفاهیم اخالقی و مؤلفههای آن ،هیچگاه برای زمان ،مکان و نژادی خاص وضع

نشده است .در تمامی مکاتب و مذاهب و ادوار تاریخی از مفاهیم اخالقی و کلیات خلقت
آدم و اولیاء اهلل سخن به عمل آمده است .در اعمال و اقوال بزرگان ادیان توحیدی و در

کتب زبور ،تورات و انجیل تا زبان قرآن مح ّمدی ،شاهد ظهور جلوههای اخالقی هستیم .در
این میان ادیبان و سخنسرایان فارسی و عربی ،که در خاستگاه علم و معرفت بالیدهاند و

در شعر و شاعری تجربهای دیرینه داشتهاند ،در الهامگیری از مفاهیم اخالقی در اشعارشان
بازنماندهاند .این بهرهمندی نشانگر تعهدات شاعر و جامعه به اخالقیات و میزان به کارگیری
آن در زبان شعر و ادبیات است.

دو ادب فارسی و عربی به جهت موقعیت جغرافیایی مشابه و فرهنگ و تمدن دیرینه،

همواره در بسیاری از مشخصهها اثرگذار و اثرپذیر بوده و منطبق بر هم عمل کردهاند .در
میان شاعران دو ادبیات ،رودکی ،استاد شعر فارسی و امرؤالقیس ،پیشگام چکامهسرایان
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عرب همواره در زیر ذربین ادبشناسان جهان قرارگرفتهاند و تاکنون پژوهشهایی در
مورد ویژگیهای شاعری هر دو شاعر به گونۀ مجزا صورت گرفته؛ اما از حیث تطبیق
مشترکاتشان ،با پژوهشی از این دست برخورد نکردهایم .پس در این مقاله بر آن شدیم تا
به بررسی یکی از این مضامین مشترک بپردازیم و آن پژوهش در جلوههایی از حکمت و

خرد رودکی و امرؤالقیس با استناد به ابیات دو دیوان شاعر بوده است .برای این مهم ،ابتدا
به وجود گرایشهای حکمی و خردگرایانه در دو ادبیات اشاره کردهایم و سپس با معرفی
امرؤالقیس و رودکی و نیم نگاهی به زندگی این دو شاعر دیرینه ،گزارههایی از مضامین
مشترک شعری اعالم کردهایم و با این نگاه به بخش اصلی پژوهش ،یعنی شناسایی ابیات

حکمی و عقلمداری دو شاعر روی آوردهایم.
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 -2رهیافتی بر حکمت و خرد در دو ادب فارسی و عربی

حکمت و خرد ،دو مقوله مشابهی است که در ادبیات فارسی و عربی طیف گستردهای از

اشعار و آثار را به خود اختصاص داده است .حکمت در گنجینۀ لغت به معنای «دانش ،داده،

خرد و حکم عادالنهای است که مبتنی بر معرفت واقعی بر حقیقت قضایا باشد» (مصاحب،

 )865 :1345تعبیر شده و در جای دیگر نیز «معرفت به مسائل زندگی و این که چگونه باید
زندگی کرد» تعریف شده است .خرد نیز به گفتۀ دهخدا «ادراک تدبیر ،فراست و زیرکی
معنا شده است» (دهخدا« .)413 :1339 ،در ادبیات فارسی ،درونمایۀ برخاسته از افکار

اخالقگرایان مختلف ،شاخۀ مهمیاز ادبیات فارسی به نام ادبیات تعلیمیایران را تشکیل
میدهد .پند واندرز و آموزههای زهدآمیز ،گونههای رنگارنگ این ادبیات را شکل میدهد»

(مشرف .)9 :1389 ،در ادبیات تعلیمیایران از دیرباز آثار بسیاری به نظم و نثر درآمده که
تعلیم و تعلّم درآورده است .در ادبیات عربی نیز ما شاهد تجلی حکمت و خرد در آثار شعرای
جاهلیت هستیم« .حکمت جاهلی همچون حکمتهای دیگر دلیلی بر شیوۀ افکار و رشد
عقلی شاعران و گسترۀ فهمشان نسبت به مسائل انسان و اسرار هستی بوده است .حکمت

جاهلی ،تأ ّمالت و مشاهدات شعرای جاهلی است که در بیتی از شعر یا عبارتی در نثر ساخته

میشود و مهمترین موضوعهای آن پیرامون مرگ ،بخشش ،سرنوشت انسان و حوادث
روزگاراست» (عبدالجلیل .)149 :2001 ،پس میتوان حکمت جاهلی را در نگاه ا ّول ،حاصل

تجربۀ انسان جاهلی در گذر زندگی خویش دانست .شعر حکمیدر دیوانهای شعرا به فن
مستقلی تبدیل نشده است و از البالی اغراض مختلف میتوان به آن دست یافت.
 -3زندگی و افکار امرؤالقیس

امرؤالقیس کندی شاعری است که در حدود سال ( 80-130ق) یکی از بزرگترین
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گاه با عنوان مستقلاندرزنامه آمده و گاه در البالی آثار ادبی حکایت خردمندی را به رشتۀ
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شاعران عرب بود .او از قبیله بنی آکل بن مرار و از خاندان سلطنتی یمن بود که به نجد کوچ

کردند« .گمان میشود تولد او در اوایل قرن  6میالدی باشد .در باب ایام آغازین زندگی

او در دوران جوانی جز اخباری اسطورهوار چیزی در دست نیست» (ضیف.)236 :1119 ،
نامش ُحن ُدج یا ملیکه بود ،ملقب به امرؤالقیس .پدرش حجر ،بر عشایر بنی عطفان و بنی
اسد حکمرانی داشت و مادرش فاطمه ،خواهر مهلهل بود .از کودکی به سرودن شعر پرداخت.

پدرش که شاعری را کسر شأن خانوادگی میدانست ،او را به َد َمون در جنوب جزیر Ƨالعرب

تبعید کرد .او در تبعیدگاه به خوش گذرانی میپرداخت تا اینکه روزی در مجلس خبر کشته
شدن پدرش به دست بنی اسد به وی رسید .او مجلس را به هم زد و آهنگ جنگ با بنی

اسد کرد و مردم بسیاری از بنی اسد را کشت و اسیر کرد .وقتی این خبر به شاهنشاه ساسانی
رسید ،ترکتازی امرؤالقیس را در قلمرو ایران تحمل نکرد؛ پس به منذر حکمران حیره حکم

دستگیری شاعر را داد .امرؤالقیس از این خبر به وحشت افتاد و آواره و سرگردان بود تا آنکه
در واحه تیماء از سموئیل بن عادیا ،شاعر آن منطقه استمداد کرد و سموئیل او را پناه داد.
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امرؤالقیس که در صدد انتقام گرفتن از امیر حیره ،یعنی رقیب حارث غسانی ،پادشاه بادیه
الشام بود ،نزد وی رفت و حارث نیز او را به قیصر امپراطور روم شرقی معرفی کرد .وجود

امیر شجاعی مثل امرؤالقیس ممکن بود برای رومیان مفید واقع شود .از این رو امرؤالقیس

در قسطنطنیه به گرمیپذیرفته شد و به حکمرانی در فلسطین منصوب شد« .قیصر ،لشگر

گرانی برای جنگ با منذر در اختیار امرؤالقیس قرار داد؛ اما به خاطر جاسوسی فردی به نام

طماح برای خدشهدار کردن هویت امرؤالقیس و فریب دادن قیصر ،پادشاه روم نقشهای برای
نابودی امرؤالقیس کشید و با تنپوش مسموم کرده که به نشانه تکریم برایش فرستاده بود،

او را مسموم کرد و به دنبال آن پوست تنش فرو افتاد .از این رو به ذوالقروح معروف شد و

بعد از مدتی در گذشت( ».اصفهانی)131 :1374 ،

«امرؤالقیس را در ادبیات عرب پدر شعر جاهلی بلکه پدر شعر عربی خطاب کردهاند»
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(ضیف .)265 :1119 ،خواه از جهت پیشتازی او در فنونی که در آنها تسلط و مهارت یافته یا
از حیث قدرت او در خلق توصیف و تشبیهات زیبا .موضوعات اساسی که امرؤالقیس قبل از

کشته شدن پدرش به آن پرداخته ،بیشتر در قالب تشبیب و غزل قصصی و توصیفات طبیعت
چون باران ،سیل و یا اسب و وحوش بوده است .معلقه زیبایش با  81بیت آکنده از چنین

موضوعاتی است که به حتم ،شاعر در به کارگیری آنها پیشرو بوده است .اما مرگ پدر

تلنگری میشود تا از مستی به جهان عقل و دیده فرود آید و مسیر زندگیاش تغییر کند .او
دچار حزن و اندوه عمیق میشود و به انتقامگیری از خون پدر به قیام برمیخیزد و از کوتاهی
عمر و مرگ سخن میگوید و خود را در پی کسب مکارم اخالقی میبیند .اشعار او الفاظی

است محکم و خیالی نو و قریحهای شکفته شده که با روحیۀ خطرپذیری شاعر معانی تازهای
را الهام میکند« .دیوان امرؤالقیس بارها چاپ شده و اولین چاپ آن از دی سالن در پاریس
به سال 1837بوده و اعلم شنتمری آن را شرح کرده است» (همان.)243 :

چشم گشود و به همین مناسبت او را رودکی نام نهادند .البته رودک را از نام یکی از آالت

موسیقی هم مشتق کردهاند که شاعردر زدن آن مهارت به سزایی داشته است .از آغاز حیات

او و کیفیت تحصیالتش اطالع دقیقی در دست نیست « .این موضوع که رودکی کور به دنیا
آمده و همۀ عمر از روشنایی چشم محروم بوده ،با وصف الوان و تشبیهاتی که در اشعارش

آمده و دلیل بینایی اوست ،سازگار نیست» (اته)25 :1351 ،

رودکی از دوران ظهور شهرت به سزایی پیدا کرد و هوش سرشار او ،وی را شاعر دربار

نصر بن سامانی ( )301-331قرار داد« .امیر نصر بن سامانی که امیر خراسان بود ،او را به
قربت حضرت خود مخصوص گردانید و کارش باال گرفت و ثروت و نعمت او به حد کمال

رسید؛ چنان که گویند او را دویست غالم بود و چهارصد شتر و بعد از وی هیچ شاعر را
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 -4زندگی و افکار رودکی :ابوعبداهلل جعفر بن مح ّمد حکیم بن عبدالرحمن بن
آدم به حکم قراین در اواخر حکومت صفاریان در رودک ،قریه در ماورالنهر نزدیک سمرقند
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این مکنت نبود» (عوفی« .)388 :1389 ،اما ظاهراً این ثروت رودکی تا پایان عمر شاعر
باقی نماند و در پیری گردونۀ روزگار برخالف خواستهاش چرخید و به مصائبی گرفتار آمد

و سرانجام به سال  329در مکان تولدش روستای بنج به خاک سپرده شد» (صفا،1387 ،
ج.)371 :1

در باب شاعریت رودکی بسیاری داد سخن دادهاند .نفیسی از زبان سمعانی در کتاب

«االنساب» مینویسد« :نخستین کسی که به فارسی شعر نیکو گفت ،او بود و یا گفته
نجاتی را به رشته تحریر درمیآورد که :نخست کسی که شعر خوب به فارسی گفت،

او بود» (نفیسی .)415 :1336 ،در جای دیگر او را «استاد شاعران و مقدم شعرای عجم

خواندهاند» (صفا ،1387 ،ج )371 :1و یا «به تعبیر درست استاد فروزانفر ،پدر شعر فارسی
است» (یوسفی .)17 :1367 ،شاید این نامگذاری از آن روست که در تکامل شعر فارسی

و طبعآزمایی در بسیاری از مفاهیم و قالبهای شعری روزگار خویش آغازگر بوده است؛
سبک اشعار رودکی برگرفته از سبک خراسانی است؛ سبکی که از طلیعه نیمه دوم قرن سوم
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تا قرن پنجم بر نخستین آثار نظم و نثر زبان جدید فارسی بعد از اسالم در ناحیه خراسان

بزرگ منطبق شد .با مختصات زبانی و فکری و صوری مشخص که از مؤلفههای این سبک
شعری «زبان طبیعی ،ساده و به دور از اغماض است که به تبلیغ روحیه تساهل در زندگی و

ترسیم اوضاع دربارها و محیط زندگی پرداخته میشود ،شاعران با معارف پیش از اسالم آشنا
هستند؛ شعر معشوق واالیی ندارد و جنبههای عقالنی و تعادل بر جنبههای احساس چیره
است .شعری برونگراست با موضوعاتی چون مرثیه ،حکمت ،وعظ ،لغز ،خمریه و حماسه و
اشاره به قرآن و حدیث در آن کم است .قالبهای رایج ،مثنوی و رباعی است با صنایع لفظی

اندک و تشبیهات حسی .روایات در شعر انعکاس دارد .معشوق ،زمینی است نه آسمانی و رمز
تأویل در شعرا راه ندارد .توجه به خرد و توصیه به علمآموزی فراوان است .پندهای بیشتر
شاعران عاقالنه است نه عارفانه و لحن شاعر در بیان آن مالیم است نه تند و بیباکانه»
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(شمیسا.)91 -20 :1374 ،

رودکی این استاد سخن در دیوانش که شامل قصائد ،مقطعات ،رباعیات و مثنویات است،

با بهرهگیری از شاخصههای سبک خراسانی ،به مضامینی چون مدح ،رثاء ،خمریه ،تغزل،
وصف طبیعت و امثال و حکم پرداخته است .در شمار ابیاتش اقوال بسیاری ذکر شده؛ «اما

این بیان که رودکی توانسته باشد شبانه روزی صد بیت نظم کند و پس از  40سال دوره
شاعری بعید مینماید که یک میلیون و سیصد هزار بیت از خود بگذارد» (نفیسی:1336 ،

 ،)421نشان از قدرت شاعر و نابودی طیف وسیعی از ابیات او دارد.

 -5بررسی و تطبیق اشعار حکمی و خردورزانه در شعر رودکی و

امرؤالقیس

در نوآوری و خلق مضامین جدید و استفاده از توصیفات و تشبیهات مهارت کم نظیری

داشتهاند .رودکی در فضای باطراوت سمرقند ،در نعمتهای فراوان ،که از امیر سامانی به

او میرسید غوطهور بود؛ از این رو در دیوانش گاه با توصیفات زیبایی از طبیعت صامت
مواجهیم؛ آنجا که قدوم بهار را به تصویر میکشد:
آمـد بهار خرم با رنگ و بوی طیـب

شاید که مرد پیر بدین گه شود جوان

بــا صد هزار نزهت و آرایش عجیب

گیتی بدیل یافت شباب از پس مشیب

(رودکی)68 :1382 ،

رودکی در دورانی که از عطای سامانیان به جاه و جاللی رسید ،از وصف همنشین

خوشیهایش ،یعنی شراب ناب و کهنه هم دریغ نکرد؛ به طوری که در قصیدهای بلند ،می

را چون طفلی خردسال میداند و چگونگی پیدایشاش را توضیح میدهد:
مـادر میرا بکرد باید قربان

بـچۀ او را گرفت و کرد به زندان

مطالعات ادبیات تطبیقی

رودکی و امرؤالقیس از آنجایی که هر دو از پیشگامان در دو ادب فارسی و عربی هستند،

123

مطالعات ادبیات تطبیقی ،شمارة 20

(همان)98 :

امرؤالقیس ،شاعر یکهتاز عرب در فضای دیگر در جایی دور از شماتتهای پدر ،در

برههای که نه تب و تاب حکمرانی داشت و نه دیده بر کاروبار همگان گشوده بود ،راه
گشتوگذار ،شکار و مجالست با زیبارویان را در پیش گرفت .در این مسیر او نیز از باران،

این سرود طبیعت میسراید:

دیـمة هـطال ُء فیها َو َط ٌف

تـحری َوتَ ِدر
األرض
طـب َق
َ
ّ
ّ

(امرؤالقیس)102 :2004 ،

ترجمه« :بارانی دائم و مالیم از ابری پرباران در نزدیکی زمین که زمین را در گسترۀ

خود فرا گرفته است»

در قصیدهای دیگر در مدح اسب ،این چارپای نجیب ،که همسفر ایام گشتوگذار و شکار

اوست ،زبان به مدح میگشاید:

حافر ُ
مثل ﻗﻌﺐ الولید
لها ٌ
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ٌ
وظـیف عجر
ُر ِّکب فـــیه

(همان)107 :

ترجمه« :آن اسب سم تنومندي دارد كه داخل آن همانند درون كاسهاي كه كودكان

دارند واسع و بزرگ است و مچ و ساق تنومند و استواري بر آن سم قرار گرفته است».
و زیبایی زنان را در تمام روزگارش در خوشی و ناخوشی به رشتۀ نظم درمیآورد:
بـم َّ
عطل ِ
و جی ٍد کجی ٍد ال َّرئم لیس بفاحش ٍ
إذا هــــی ّ
نصتـه و ال ُ
غـدائره مستـــشزرات ٌإلی ال ُعال
ُ

ّ
ِقاص في ُمث ّنی و ُمر َس ِل
تضل الع ُ

(همان)43 :

ترجمه« :گردنی گردنبند بسته و متناسب ،که چون آن را باال میگرفت جلوه غزاالن

سپیداندام بیابان را داشت .گیسوانش به باال گراییده و در میان موهای بافته شده و رها شده،
موهای مجعد او گم میشود».

بررسی تطبیقی حکمت و خرد در...

CLQ

دوره زندگی رودکی و امرؤالقیس با تفاوت چندین ساله از هم و با نظر به این که

امرؤالقیس در دورۀ جاهلیت عرب و رودکی سنواتی پس از تولد اسالم و انتقال آن به مرز و

بوم ایرانی پا به هستی نهادهاند ،هر دو استاد سخن در بسیاری از گزارهها شبیه هم هستند؛
در خلق تشبیهات ،توصیفات ،تغزالت و خمریهسرایی .البته بسامد این عناصر شعری ،در

شعر یکی زیاد و در قصاید دیگری کمتر به چشم میخورد؛ فی المثل :دیوان امرؤالقیس در
مقایسه با دیوان رودکی آکنده از توصیفات و تشبیهات زنده از طبیعتی است که در قالب
باران ،ابر ،سیل و عناوین دیگر تعریف میشود و طبیعتی که در وصف انواع شتر و اسب

خالصه میشود .رندی او در تصویرسازی ظریفترین اندام زنان به اوج خود رسیده است
که به حتم ورای توصیفات رودکی است .از این رو تنها درصد کمی از این هنرنماییهای

امرؤالقیس را در دیوان رودکی مشاهده میکنیم .در مقابل رودکی ،که وامدار سبک خراسانی

و فرزند دوره اسالمیاست ،در جای جای دیوانش در قصاید کوتاه و بلند و تکبیتهایی که
است؛ چیزی که در دیوان امرؤالقیس به ندرت با آن برخورد میکنیم «که البته همین مقدار

کم از حکمت که در شعر جاهلی پراکنده شده ،از پختگی عقل یا تجربه حیاتی یا از بقایای
تعالیم انبیا استمداد جسته است و این حکمت نزد جاهلیین تنها حقایق بر وفق نمونههای
رایج و عالی در عصرشان بوده است» (آذرشب .)54 :1379 ،امرؤالقیس نیز از نیروی عقل و

خرد ،که ریشه در فطرت انسانی دارد ،بیبهره نبوده است .یاد مرگ و نیستی و متوجه کردن
همگان به مکارم اخالقی ،گذر زمان و بیثباتی مالکان و مملوکان نشانههای عنایت او به

خرد و حکمت است.

همین دو بیت مصداقی است عینی از اندیشۀ حکمی شاعر ،که زبان را خزانهدار آدمی

میداند و سخاوتمندی را بخشش بیمنت تعریف میکند:
إذا المر ُء لم یخزن علیه لسانُه

یس علی شی ٍء سوا ُء بخزان
َفلَ َ

مطالعات ادبیات تطبیقی

امروزه به شاهبیت و ضربالمثل تبدیل شدهاند ،حکمت ،خرد و پند خراسانی به ودیعه نهاده
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یت من ن ِ َع ٍم
أفسدت
بالمن ما أولَ َ
َ
ّ

(امرؤالقیس)160 :2004 ،

الکریم إذا أﺳﺪی ﺑﻤﻨﱠان
یــس
ُ
لَ َ

(همان)163 :

ترجمه« :آنگاه که انسان ،زبانش خزانهدار (اسرار وجودیاش) نباشد چیزی غیر از زبان

عهدهدار این امر نخواهد بود».

ترجمه« :نعمتهای نزدت را با منت نهادن فاسد کردی .بخشنده در جودش منت به

خرج نمیدهد».

با نگاه تیزبینانه به عناصر شعری دو شاعر به سهولت میتوان زمینههای پژوهش

تطبیقی ادبیات هر دو را دریافت کرد .از آنجا که پژوهش مقایسهای بین دو شاعر در تمامی

مؤلفههای شعری مقاالت عدیدهای را شامل میشود ،خرد و حکمت را برای تطبیق انتخاب
کردهایم .عنصری که در اشعار امرؤالقیس بسیار اندک مورد توجه قرار گرفته؛ به طوری که
عدهای او را تنها شاعر زن و وصف پنداشتهاند که به گمراهی مطلق گرویده است .شایان
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ذکر است که ما در پی سرکوب نظرات پیرامون این شاعر نیستیم؛ بلکه برآنیم تا دریچۀ

جدیدی از نگاهها و نظرات را به سمت شاعر بگشاییم .در ادامه با ذکر نمونههایی از اشعار

هر دو شاعر به بررسی و تطبیق آنها خواهیم پرداخت.
 -1-5ستایش مجد و بزرگی

علیرغم بیبندوباری و مستی و خوشگذرانی امرؤالقیس ،طلیعهای از مجد و کرامت

را در این دو بیتش مشاهده میکنیم که البته در دورانی که هوای انتقام از پدر را در سر

میپروراند ،از خواری و زبونی فاصله میگیرد و سعیاش را در مال و معیشت خالصه
نمیکند .از مجد ریشهدار و پایهای سخن میگوید و اینکه چرا باید به کسب عیش پرداخت.

از نظر او ،خطر کردن از شاخصهها و بنمایههای مجد و بزرگی است:

CLQ

بررسی تطبیقی حکمت و خرد در...

Ç ǋȈǠﺔ کفانی،
أن ما أسعی أل ًدنی È ǷÈ
َفلَو ّ

ٌ
و لــم أط ُلب،
المال ِ
قلــــــیل م َِن َ

نــــفسِ ِه
شاشƨ
َوما المر ُء ما َدا َمت ُح È
َ

راف الخُ ُطوب َو ال آلــی
رک أط ِ
ُبمد ِ

ـل
ِـمــــج ٍد ُمـــؤثَّ ٍ
َولک ّنمـا ً
أس َعی ل َ

المـــؤث َّل أم َثالی
المج َد ُ
و َقد ُید ِر ُک َ

(همان)139 :

ترجمه« :و اگر برای رزقی اندک و ناچیز تالش کنم برایم اندکی دارایی کافی است؛

بیشتر از آن را نمیخواهم؛ اما من به دنبال مجد و شکوه اصیل و ریشهدار هستم و افرادی
چون من به آن دست مییابند .انسان تا واپسین دم گریبانگیر حوادث و خطرات است و شانه
خالی نمیکند».

رودکی نیز ،که شاعریتی آکنده از خرد و عقل و حکمت دارد ،رهیافتهای مجد و فضیلت

را در ابیاتی توضیح میدهد و این که با سعی و تالش میتوان بافضیلت شد؛ راه به سوی
اندر بـالی سخت پـدید آرنـد

مــرا ز منصب تحقیـــق انبیاست نصیب

برای پرورش جسم و جان چه رنجه کنم؟

فضـل و بزرگمردی و ساالری

(رودکی)112 :1382 ،

چــه آب جویم از جوی خشک یونانی؟

کـــه حیف باشد روحالقدس به سگبانی

(همان)113 :

 -2-5بياعتنايي به دنيا؛ دنيامداري با نگاه به ناپايداري آن

سرتاسردیوان امرؤالقیس بازتابی است از زندگی عملی شاعر که چگونه روزگار را در

مستی و خوشگذرانی و شکار گذرانیده است و گاه خود شاعر ،دیگران را هم به زندگی در پرتو

ن اندیشه و عمل توصیه میکرده است .او همگان را به لذتجویی دعوت میکند و هشدار
ای 
میدهد که وقت کم است و عمر کوتاه ،تا زندهایم باید لذت ببریم ،امروز بهتر از فرداست .به

مطالعات ادبیات تطبیقی

دستیابی علم و بزرگی انبیا باز است و نگهداشت روح در زندان تن جایز نیست:
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حتم دورهای از زندگی شاعر ،که سراسر لذت مجالست با زنان ،شکار و طبیعتگردی بوده،

الهامبخش ایناندیشه شده است:

تَم َتع من الدنیا فإنّک فـــانی

الحسان
من النشوات و النساء و
ِ

(امرؤالقیس)159 :2004 ،

ترجمه« :از دنیا بهره ببر ،از سرمستان و زنان و زیبارویان؛ چرا که تو نابودشدنی

هستی».

و در جای دیگر با نگاه به خرابههای دیار تنها کسی را که غم واندوه کمیداشته باشد

و با مصائب بیتوته نکرده باشد ،امیری پایدار میداند:
أال ِﻋﻢَ صباحا أ ّی َها ّ
الطلَ ُل َالبـــالی
		
و َ َهــل َیـع َِم ْن إلاّ َسعیدُ مـخَ لَّـد ٌ

ِمن َمن کان فی ال ُع ُص ِر الخالی
وهل َیع ْ
ُ
ـال
َق
الـهمو ِم مـا َی ُ
ـبیت بـأ ْو َج ِ
ـلیــل ُ

(همان)135 :

ترجمه« :هان ،ای خرابههای دیرینه ،صبحت خجسته باد! آیا جاودانه میماند آن که
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در زمان گذشته بوده است؟ تنها فردی که غماندکی دارد و با مصیبت و درد بیتوته نکرده

ماندگار است و عمر طوالنی دارد».

مطابق مضمون بیت امرؤالقیس را در ابیات رودکی مشاهده میکنیم:

باد و ابـــرست این جهان ،افسوس!

بـــاده پیــــش آر ،هـــرچه باداباد

نیکبخت آن کسی که داد و بخورد

شـــوربخت آن که او نخـورد و نداد

شـاد زی ،با سیاهچشمان ،شـــــاد	کـــه جــهان نیست جز فسانه و باد
(رودکی)74 :1382 ،

 -3-5اعتقاد به فناپذیری دنیا

امرؤالقیس با تجربۀ این روزگار ،پایداری چیزی را همیشگی نمیداند و معتقد است که

باالخره هر قدرت و نیروی زمینی در مقابل روزگار سر تسلیم فرود میآورد:

بررسی تطبیقی حکمت و خرد در...

أعـصـر
هـر لَ ٍ
ـیال و ُ
أال إنّمـا ال ّد ُ

CLQ

قویم ُبمس َتمِر
یس َعلی شیء ٍ
َو لَ َ

(امرؤالقیس)98 :2004 ،

ترجمه« :هان بدان که روزگار ،روز و شبی بیش نیست و هیچ چیز پایدار همیشگی

نخواهد ماند».

رودکی گویی همنوا با ایناندیشۀ امرؤالقیس داد سخن میدهد که ای انسان:
بر کشتی عمر تکیه کم کن

کین نیل نشیمن نهنگست

(رودکی)72 :1382 ،

 -4-5اعتقاد به مرگ

«شاعر جاهلی توجهی به سوال کردن از آغاز خلقت و روزگارش ندارد؛ بلکه فقط توجه

او به پایان زندگیاش است و در ذهن او مشکلی است درونی و آن مشکل مرگ است».
بیان کرده است .او که بعدها در جوار همین زن به خاک سپرده شد ،از غربت مردگان و
بیبازگشتی آدمیان دم میزند:

ُ
إن الخُ
نوب
أجـارتَـنا ّ
ـوب َتـ ُ
ــــط َ
َ
ؤوب
أجـارتَـ َنا مــــا َ
فات ﻟﻴﺲَ یـ ُ
َ
و لـیس غـریبا منَ تـناءت دیـا ُر ُه

یب
ِیم مـــــــا أقا َم َعـسِ ُ
و إنّی ُمقـ ٌ
یب
و ما ُهــــــو ٍ
آت فی الز ِ
َّمان َق ِر ُ

و
َّ
لـــکن َمن واری ُّ
التـراب غَریب ُ
(امرؤالقیس)83 :2004 ،

ترجمه« :ای همسایۀ ما همانا مصائب گریبانگیر میشوند و من اقامتکنندهام آنجا که

عسیب قرار دارد .ای همسایهام آن که بمیرد برگشتی در کار او نیست و مرگ در روزگار،

امری نزدیک است .کسی که وطنش دور است ،غریب نیست؛ بلکه آن شخصی که در تل

خاک پنهان میشود غریب و تنهاست».

«در تاریخ کهنسال شعر فارسی ،نخستین شاعری که این موضوع را به بهترین شکل

مطالعات ادبیات تطبیقی

امرؤالقیس بر سر مزار زنی فطرت ًا به قضیه مرگ اندیشیده و این مسأله را در قالب ابیاتی
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همراه با تمثیالتی آموزنده بیان داشته ،پیشاهنگ چکامهسرایان رودکی سمرقندی است».

(رزمجو ،1369 ،ج .)324 :2-1یاد مرگ ،آدمی را به اغتنام صحیح از فرصتها و ضایع

نکردن عمر و برخورداری از نعمتهای خداوندی برمیانگیزد و او را از مردمگریزی و ترک

دنیا میرهاند:

رفت آن که رفت و آمد آن که آمد

بود آن که بود ،خیره چه غم داری؟

شــو ،تا قیامت آید ،زاری کـــن

کـی رفـته را به زاری بــــازآری؟

مستی مکن ،که ننگرد او مــستی

هر که را رفت ،همیباید رفته شمری

زاری مـکن ،که نشـــنود او زاری

(رودکی)111 :1382 ،

هرکه را مرد ،همیباید مرده شمرا

(همان)65 :

-5-5توجه به مکارم اخالقی

امرؤالقیس از دوگانگی برخورد انسان با زمانه سخن میراند .از سویی میبیند که همگان
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به سوی امر غیب و پنهانی شتابان در حرکتند .امری که هیچ از آن نمیدانند و در عین

حال خوردنیها و نوشیدنیها همه را مجذوب خود کرده است و انسانها حقیقت سفر و
سرنوشتشان را نمیدانند .حتی با وجود آگاهی از این حقیقت در مقابل آن راهی که باید
بروند ،نمیروند .این شیوۀ تمام زندگان است .شاعر با آگاهی و هوشیاری به این حقیقت،

تمام همت خود را در کسب مکارم اخالقی به کارمیگیرد:
ُک ُّ
إلـی ِه ه ِـ َّمتیَ ،و ب ِـ ِه اکتِسـابـی
صـارت
األخالق
ـل َمکـا ِر ِم
ِ
َ
ِین ألم ِر ﻏﻴ ٍب
مـوضـعــــ َ
َأرانا ُ

ُــسح ُر ّ
راب
بالطعا ِمَ ،و بـالشَّ ِ
َو ن َ

(امرؤالقیس)78 :2004 ،

ترجمه« :همت خود را بر کسب تمام مکارم اخالقی به کار میگیرم .ما را میبیند که دو

موضعگیری در پیش گرفتهایم؛ از سویی به سوی امر پنهانی (در حرکتیم؛ یعنی مرگ) و از
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سویی مسحور خوردن و آشامیدن شدهایم».

رودکی نیز عالوه بر اظهار عالقه به مکارم اخالقی ،سعی دارد تا شیوههای عملی از

حکمت و مکارم اخالقی را در پرتو ابیات و قصایدش نشان دهد .او با تبیین وظایف فردی و

اجتماعی انسان که بیگمان حاصل دانشآموزی و تجربهاندوزی اوست و با نصایح اخالقی

و رهنمودهای ارزشمند ،که خود عصارهای از تعلیمات عالیه اسالمیاست ،راه و رسم زندگی
شرافتمندانه را تفسیر و توجیه میکند .ﺩر باب قناعت ﭼنين لب به سخن ميﮔشاﯾﺩ:
بـا داده قـناعـت کن و با داد بزی

در به زخودی نظر مکن ،غصه نخور

در بـند تکلـــــف مـشو ،آزاد بزی
در کم زخودی نظر کن و شاد بزی

و ﭼه شاعرانه ﭘﻨﺪنامۀ زمانه را بر ﻫﻤﮕﺍن قراﺋت ميﻛﻨﺩ:

زمـانه ﭘـﻨـﺪي ﺁﺯﺍﺩوار ﺩاﺩ مـرا

(رودکی)125 :1382 ،

زمانه ،چون نگری ،سر به سر همه پندست
(همان)71 :

ﺩر ابياتي ﺩﯾﮔر ﭼون مبلغ ﺩيني برﺷﻜﺮ نعمتها و ﻋﺪم كوتاهي ﺩر واجبات ﺩاﺩ سخن

ميﺩﻫﺪ:

واجب نبود به کس بر ،افضال و کرم

تـقصیــــر نکرد خواجه در نـاواجب

واجــــــب باشد هرآینه شکر نـعم
مـن در واجب چگونه تقصیر کنم ؟

(همان)121 :

او در جای دیگر «ازاندیشۀ بشردوستی و توصیه به ایثار ،که عمدتا نتیجۀ جهانبینیای

است که اسالم و پیروان آن درباره انسان و موقعیت خطیر او در نظام هستی قائل هستند»
(رزمجو ،1369 ،ج.)275 :2-1

گر بر سر نفس خود امیری ،مردی

بــــر کور و کر ار نکتهگیری ،مردی

مطالعات ادبیات تطبیقی
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نبـ َود فتـاده را پـای زدن
مـردی ُ

گر دست فتادهای بگیری ،مردی

(رودکی)124 :1382 ،

 -6 -5خدامحوری

تورق دیوان امرؤالقیس به اشعاری برمیخوریم که سرود کائنات را به گوش همگان
با ّ

میرساند .او با نگاه به ابری که خداوند به تعبیر او ،رحمان آن را برای سیرابی اراضی خشک
فرستاده و ستارگان روشنیبخش و بادهایی که جاروکش زمینند؛ همه عجایب هستی را

موازینی میداند که خداوند آنها را ساخته و پرداخته است .او با همان زبان سادۀ جاهلیت،

خداوند خشکیها را مقیاس و معیار هستی معرفی میکند .اعتقاد به وجود اله و رب به
حتم اعتقادی است درونی و از شعلۀ فطرتی سرچشمه میگیرد که هیچگاه به خاموشی

نمیگراید:

تـ َ
ان أرسلَها
حم ُ
الس ُ
الر َ
حاب إذا ّ
ِلک ّ

باسـا
َر ّوی بها من ُم ِ
حول األر ِ
ض أیـ َ

تـ َ
عـــ َواصِ فُها
الر ُ
ِلک ّ
یاح إذا َه َّبتَ 

اسـا
کـفَی بـِأذیـالَـــــها لـِل ّتر ِب َک ّن َ
َ

ت َ
مـطال ِ ُع َها
ِـلک ال ّن ُجو ُم إذا َحـانَتَ 
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تـ َ
ان أﻧَ زلَها
المـ َو ُ
مـ ُ
ازین َو ّ
الرﺣ َ
ِلک َ

اسـا
ﺷﺒﻬﺘها فـــی َسـ َوا ِد الـلّ ِ
أقب َ
یل َ

ﻴاسـا
ین
النــــــ ِ
َر ُّب َالبر ّی ِة بَ َ
اس ﻣﻘ َ
ّ

(امرؤالقیس)111 :2004 ،

ترجمه« :این ابرها آنگاه که خدای رحمان آنها را میفرستد زمین خشک از بارش آن

سیراب و خیس میشود .ستارگان آنگاه که وقت طلوعشان فرا میرسد ،در سیاهی شب
چون اخگرهایی هستند .بادها آن زمان که توفانهایش به پا میخیزد با گسترۀ دامنگیرش

برای نظافت زمین کافی است .اینها معیارهایی است که رحمان آنها را فرستاده ،پروردگار

خشکیها مقیاس و معیار همه چیز بین مردم است».

رودکی نیز در سالهایی که زبان پارسی ،نخستین حرفش را از اسالم محمدی میگرفت،

در کشاکش دورۀ قبل و بعد از اسالم ،به اعتقاد الهی ،که البته جلوهای روشن به خود گرفته،
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از قدرت الیزال خداوندی سخن میگوید و به همگان توصیه میکند که کار و بار خود را به

خدا بسپارند؛ چرا که جهان به کام خداوندی است که هرچه را اراده کند خلق میکند:

آرام و طرب را مده از طبع جدایی

دل تنگ مدار ،ای ملک ،از کار خدایی

(رودکی)115 :1382 ،

اندوه درم و غــــــــم دینار نداریم

بـیا دل و جان را به خداوند سپاریم

(همان)97 :

کـس را نبود ق ّوت به کار سمایی

این کار سمایی بود ،نه ق ّوت انسان

(همان)116 :

-7-5توجه به پستی و بلندیهای روزگار

نقطه پرگار امرؤالقیس ،پیوسته زوایای مختلف روزگار را ترسیم کرده است .از بیثباتی و

بیوفایی و گذر رعدآسای آن سخن گفته و در اینجا هم از صخره و سنگ (مشکالت) ،که

(امرؤالقیس)78 :2004 ،

ترجمه« :از تغییر و تحوالت روزگار نرمیرا آرزو دارم .تو از صخرههای سخت (مشکالت)

غافل نباش».

رودکی هم از ناهمواری گیتی میگوید:

گـیتیسـت ،کی پذیرد همـواری؟

هـــــمـوار خـواهی گـیتـی را؟

جهان همیشه چو چشمیست گرد و گردانست

(رودکی)111 :1382 ،

همیـــشه تـــا بــــود آیین گرد ،گردان بود
(همان) 82 :

مطالعات ادبیات تطبیقی

به تعبیر ما در مسیر رودخانه زندگی قرار دارد ،هشدار میدهد:
ِضاب
ـروف ال َّدهـ ِر ،لین ًا
ُأ َر ّجی ،مِن ُص ِ
الص ِّم الهـ ِ
و لم  تَغ ُفلَ عـن ُّ
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نتیجه

امرؤالقیس علیرغم زندگی در دوره جاهلیت ،یکی از دورههای تاریک بشریت و رودکی

با پرورش در بطن اسالم نوباوه ،هر دو این پیشآهنگان شعر عربی و فارسی با زندگی در

بینالنهرین ،این خاستگاه عقل ،خرد و حکمت و نیز استمداد از تعالیم الهی و فطری ،تجارب
روزگار و معارف اسالمی به منادیان به کارگیری حکمت در قالب ابیات شعری معرفی

شدهاند .امرؤالقیس ،که اوج لذت و خوشگذرانی را تجربه کرده ،در تعالیم خردگرایانه بیشتر

از نیستی و مرگ و ناپایداری زر و زور دم میزند و رودکی فراتر از امرؤالقیس عالوه بر
نیستی ،فنا و گذر عمر ،ستایش خرد و جنبههای عملی اخالق را بیشتر مطرح میکند .پس

حکمت و خرد از دیرینهترین زمانها در دفتر شعر شاعران پارسی و عربی راه یافته است و
این نکتهای بس قابل تأمل است .اگرچه در دیوان امرؤالقیس و رودکی به اشارههای آنها

در باب دنیا و تعلقات آن بیشتر برمیخوریم ،نشانههایی از خردورزی را نیز در کالم آنها
مشاهده میکنیم.
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