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چکیده
ناصرخسرو ،یکی از سخن سرایان مشهور و شاعران حکیم قرن پنجم ادبیّات فارسی است .وی

در اشعار خویش از دو فرهنگ اسالمی و ایرانی تأثیر پذیرفته است که البته به تأثیر پذیری او از
فرهنگ ایرانی کمتر توجه شده است .این نوشتار ،نیز بر آن است تا با تکیه بر منابع اصلی و دست
ا ّول عربی و ایرانی به بررسی تأثیر پذیری ناصرخسرو از فرهنگ و حکمت ایران باستان بپردازد.
اهداف و محورهای اصلی این نوشتار عبارتند از :الف .پیشگفتار مختصری در مورد ارزش حکمت
در ایران باستان و ذکر کلیّات پژوهش.

ب .تحلیل اشعار ناصرخسرو و بیان تأثیر پذیری ناصرخسرو از حکمت ایران باستان و حکمت متنبّی.

یافتهی اساسی این پژوهش در این است که ناصرخسرو به واسطهی آگاهی از فرهنگ ایران
باستان که نسل به نسل از نیاکانش به او منتقل شده ،از حکمت ایران باستان تأثیر پذیرفته است.
همچنین ناصرخسرو ،از فرهنگ عباسی و ادبیّات عرب و شاعران آن به ویژه متنبّی تأثیر پذیرفته است

که البته ریشهی اصلی این حکمتها در ایران باستان قرار دارد.

واژگان کلیدی :ناصرخسرو ،متنبّی ،فرهنگ ایران باستان ،فرهنگ عصرعباسی ،شعر حکمی.

 - 1دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
 -2دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
 -3کارشناس ارشد زبان و ادبیات عرب دانشگاه رازی
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 -1پیشگفتار
اخالقیات مهمترین بخش ادبیّات پهلوی را تشکیل میدهد ،به گونهای که مشخصهی

بارز این ادبیّات به ویژه از جهت تأثیری که بعدها در ادبیّات دوران اسالمی در کتابهای
ادب و اخالق عربی و فارس��ی گذاش��ته اس��ت مجموعه اندرزهای آن است .آنچه از
این آثار بر جای مانده اس��ت اندک اس��ت و بیش��تر این آثار را باید به صورت ترجمه
در کتابهای دوران اس�لامی جست (تفضلی .)180:1378 ،فارسی میانه به صورت یک
ادبیّات حکمی بر اس��اس مجموعه پندها و ضرب المثلها (کلمات قصار و گفتههای

مختصر و مشهور مربوط به عموم) پر بار است .به طور طبیعی ادبیّات حکمی زردشتی

که توس��ط روحانیان انتقال داده میشده اس��ت ،مناسبترین پندهای اخالقی را در بر
میگیرد (گرش��ویچ و بویس .)103:1377 ،برخی از اولین شاهان ساسانی مانند شاپور
ا ّول و ش��اپور دوم ،به نقل و ترجمه و تحصی��ل کتابهای حکمی توجه کرده و در این
زمین��ه اقدامات مفی��دی انجام دادند ولی رواج کامل حکمت در روزگار «انوش��روان»
بود که همزمان با انتش��ار معلومات هندی ،س��ریانی و یونانی بود (اقبال آشتیانی ،بیتا:
 .)73از حکیمان مش��هور ایران باستان میتوان اش��اره کرد به .1 :کسرا انوشروان ،وی
اف��زون بر مقام پادش��اهی در مجالس علما حضور مییاف��ت ،و حکمای یونانی دربار
او ب��ه مهارت علمیاش اعتراف داش��ته ان��د .2 .بزرگمهر حکیم معل��م هرمز و وزیر
انوش��روان ،که کتابهای ادبی و تاریخی سرش��ار از نقل کلمات حکیمانهی اوس��ت از
جمله :مروج الذهب مسعودی ،تاریخ بیهقی و کشکول شیخ بهایی .3 .اردشیر صاحب
کت��اب کارنامه .4 .آذر باد مهر س��پندان .5 .جامساب حکی��م و( ...همایی ،بیتا-221:
 .)230افزون بر اوس��تا ،متنهای حکمی و اندرزی دیگری نیز در پارس��ی میانه وجود
داشته است از جمله .1 :اندرز خسرو قبادان در380واژه منسوب به انوشروان .2 .اندرز
انوشه روان آذرباد مهرسپندان .3 .پندنامه زرتشت .4 .یادگار بزرگمهر بختگان (ترابی،
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 .)85:1371همچنی��ن پندنامهی بزرگمهر وزیر انوش��روان یکی دیگر از مش��هورترین
نمونههای حکمت ایرانی است (آربری .)261:1959 ،عشق ایرانیان به حکمت و اندرز
آنقدر مش��هور اس��ت که کریستینسن ،آن را از ویژگیهای این قوم میداند وعلت رنج
و زحم��ات برزویهی طبیب را برای به دس��ت آوردن کتاب کلیله و دمنه عالقهی آنان
ب��ه اندرزهای موجود در این کتاب میداند (کریستینسن .)426:1332 ،در آثار به جای
مان��ده از متون قدیم ایران افزون بر متون دینی ،پندهای بسیاری از خسرو انوش��روان،
اردش��یر بابکان ،شاپور پسر اردشیر ،بهمن ،هوش��نگ ،و وزیرانی چون بزرگمهر دیده
میش��ود (ابن مسکویه ،1952 ،ج .)88 :6اما در میان جالبترین نمونههای بازمانده از
اندرزنامههای حکمت آمیز دنیای مزدیسنان رس��الهی حکم��ت آمیز جاویدان خرد یا
الحکمة الخالدة اثر ابوعلی مسکویه (421ق) است (زرین کوب .)47:1371 ،با ارائهای
این پیشگفتار در مورد جایگاه و ارزش حکمت در ایران باستان هدف ما از این نوشتار
ارائهی وجوه تأثیرپذیری ناصرخسرو از فرهنگ ایران باستان است که این تأثیر پذیری
به دو بخش تقسیم میشود .ناصرخسرو ،به دو طریق در اشعار حکمی خود از فرهنگ
ایران باس��تان تأثیر پذیرفته اس��ت-1 .وی از طریق مطالعه آثار کهن ایرانی و نقل نسل
به نسل میراثهای حکمی با حکمت ایران باس��تان آشنایی یافته و از آن تأثیر پذیرفته
است -2 .وی در مضمونهای حکمی خود از فرهنگ عباسی و شاعران آن روزگار به
ویژه متنبّی تأثیر پذیرفته اس��ت که ریش��هی این مضمونهای حکمی را نیز میتوان در

حکمت ایران باستان یافت .در مورد پیشینهی پژوهش باید گفت که در زمینهی تحلیل
اشعار ناصرخسرو و تطبیق آن با ادبیّات عرب پژوهشهای ارزشمند و متعددی انجام

گرفته اس��ت که از این میان  5اثر مهدی مح ّقق  .1تحلیل اش��عار ناصرخسرو ()1363؛
 .2شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی ()1369؛  .3پانزده قصیده از حکیم
ناصرخس��رو قبادیان��ی ()1340؛  .4در جستجوی مضامین تعبی��رات ناصرخسرو در
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احادیث و امثال و اش��عار عرب ()1340؛  .5ش��رح بزرگ دیوان ناصرخسرو ()1388؛
از اهمیت بیش��تری برخوردار است .در این  5اثر به تأثیرپذیری ناصرخسرو از فرهنگ
اس�لامی و ادب عرب��ی پرداخته ش��ده و به ص��ورت جسته و گریخته نی��ز به برخی
حکمتهای ایرانی نیز اش��اره ش��ده اس��ت .اما مقالهای نیز تحت عنوان؛ معانی غنایی
مشترک در ش��عر ناصرخسرو و متنبّی (پیش��گر )1390:نیز در پژوهشنامه ادب غنایی
دانش��گاه س��یستان و بلوچستان به چاپ رس��یده اس��ت .این مقاله هر چند با ارزش

اس��ت ولی دارای ایرادتی چند است .از جمله اینکه این مقاله نه فرضیهی تحقیق و نه
پرس��ش تحقیق دارد و در آن پیش��ینهی تحقیق نیز به ک ّلی فراموش شده است .اهداف
این پژوهش مش��خص نیست؛ معلوم نیست که هدف آن بررس��ی تطبیقی حکمت این
دو یا مفاخرات این دو است .در واقع در ساختار مقاله این دو مضمون از هم تفکیک
داده نش��ده است( .پیش��گر :43:1390 ،مورد .)11همچنین در این مقاله به مواردی بر
میخوری��م که هیچ ارتباط معنایی با ه��م ندارند (همان ،ص ،46مورد 6و  :7وص،43
مورد 10و  12و.)13
 -2پردازش تحلیلی موضوع
ناصرخسرو ،در اش��عارش از دو فرهنگ اس�لامی و ایرانی تأثیر پذیرفته است ولی
در پژوهشهای به عمل آمده کمتر به تأثیر فرهنگ و حکمت ایران باس��تان در اش��عار
وی پرداخته شده است .ناصرخسرو ،از دو طریق با فرهنگ ایران باستان آشنایی یافته
است .بنابراین ،تأثیر پذیری وی از فرهنگ ایران باستان به دو بخش تقسیم میشود .در
بخش ا ّول ناصرخسرو ،به صورت مستقیم از فرهنگ ایران باستان تأثیر پذیرفته است.
برای اثبات این ادعا میتوان به این مسأله اش��اره کرد که وی بارها در دیوانش اس��م
زرتش��ت( ،ناصرخسرو )143:1372 ،اوستا ،زند و پازند (همان )89 ،110 ،122:آورده

43

شماره  ،17پاییز 1392

است و در جای جای دیوانش اسم پادشاهان بزرگ همچون انوشروان ،اردشیر و سام
و ...را ذکر کرده اس��ت .اما بخ��ش دوم در واقع دربرگیرندهی تأثیرپذیری ناصرخسرو
از فرهنگ عصر عباسی و ادبیان و شاعران این عصر به ویژه متنبّی است .ناصرخسرو،

همچون شاعران دیگر ایرانی در مضمونهای حکمی خود از متنبّی تأثیر پذیرفته است
اما باید خاطر نش��ان کرد که آبش��خور اصلی حکمتهای متنبّی نیز ریشه در حکمت
ایران باستان دارد .در مورد تأثیر پذیری ادبیّات عرب در عصر عباسی از فرهنگ ایران

باس��تان میتوان گفت :وجود بیش از 2000واژهی فارسی که تمدن عباسی آنها را وام
گرفته است (آذرنوش ،)25:1381 ،میزان تأثیر زبان و فرهنگ ایرانی را در عربی نشان
میدهد .در بغداد عصر عباسی ،آداب و رسوم ایرانی روز افزون شد و در آن عیدهای
باس��تانی مانند نوروز ،مهرگان و رام برپا میشد و لباس رسمی دربار لباس ایرانی شد
(براون ،1333 ،ج .)209 :1جاحظ (بیتا )24-23 :میگوید :ش��اهان ایرانی در ادارهی
م��ردم و نظم اجتماعی پیش��گام بودن��د و ما قوانین حکومت و کش��ورداری را از آنها
گرفتی��م .اب��ن خلدون ( ،بیتا )53:نی��ز به این مسأله اعتراف کرده و تمدن عباس��ی را
وارث تمدن ساسانی میداند .فرهنگ ریشه دار ایرانی به گونهای ادیبان و نکته سنجان
عرب را به ش��گفتی وا میدارد که جاحظ پندهای بزرگمهر و عهد اردش��یر و رس��ایل
عبدالحمی��د و آداب ابن مقفع را برتر از پندهای عرب میداند (جاحظ .)42:1344 ،از
دیگر س��و عشق و شیفتگی حاکمان عباس��ی از جمله هارون الرشید ،به حکمت ایران
(اب��ن اب��ی حدید ،1271 ،ج )137 :4و توصیهی مأمون ب��ه آموزگار فرزندش که او را
ع�لاوه بر قرآن ،کلیله و دمنه و عهد اردش��یر بیاموزد (مبرد ،فاض��ل ،ج :25 :4نقل از
عاکوب ،)57:1374 ،نشانهی اعجاب و شیفتگی عباسیان به فرهنگ ایرانی است .نفوذ
پند و مثل ایرانی در اش��عار ش��اعران عرب به حدی رسیده است که در دیوان «صالح
بن عبدالقدوس» هزار مثل از ایرانیان جمع شده است (امین ،بیتا ،ج .)190 :1عاکوب

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

44

میگوید :هر کس کتابهای عربی ادب و تاریخ را در زمینههای ،چون پند ،ادب ،ش��رح
حال ش��اهان ،داس��تانهای جنگی و نکتههای بالغی مطالعه کند انبوهی از عبارات و
سخنان کوتاه و قطعههای ادبی را در برابر خود خواهد دید که ریشهی ایرانی (فارسی)
دارند (عاکوب .)29:1374 ،اس��تقبال از سخنان حکیمان ایرانی در منابع قدیم عربی تا
جایی است که عامری ()297:1366از حکمای قرن چهارم پس از نقل مطلبی از شاپور،

ب ب ِ َماءِ َّ
الذ َه ِ
ب» :ش��ایسته اس��ت که این
پسر اردش��یر میگویدَ « :ه َذا مِن َح َّق ِه أن يُکتَ َ

مطلب با آب طال نوش��ته ش��ود .و جملههایی مانند «قانون کبير فِي السياسة» در ابتدای
جملههای مربوط به ش��اهان و حکیم��ان ایرانی در کتاب او دیده میش��ود .ابن ندیم
(بیتا«.)126 :عهد اردش��یر»« ،کلیله و دمنه» و «یتیمة ابن مقفع» را از کتابهایی میداند
که همگی بر خوبی آنها متفق علیه هستند.
 .1-2تأثیرپذیری مستقیم ناصرخسرو از فرهنگ ایران باستان
از آنجا که تا حدود  300سال پس از اسالم اثر و منبعی به زبان فارسی وجود ندارد،
به همین س��بب برای تحقیق در فرهنگ ایران پیش از اس�لام باید به منابع عربی روی
آورد که اخبار و فرهنگ ایرانیان به ش��کل پراکنده و در جای جای آن دیده میش��ود
(آذرن��وش .)32:1385 ،ب��ه علت در هم تنیدن دو فرهنگ ایرانی و عربی ،پژوهش��گر
ادب ایران��ی باید با منابع قدیم و معتبر عربی آش��نا باش��د .زیرا قسمت اعظم مواریث
ایران��ی با معارف اس�لامی عربی آمیخته ،بلکه این مع��ارف خود بخش مهمی از آن را
تشکیل میدهد و فهم صحیح و درک ارزش آن جز در زمینهی مطالعات اسالمی و از
خ�لال مأخذ عربی میسر نیست (محمدی .)429:1379 ،بنابراین ،ما نیز در این جستار
در بخ��ش ا ّول ،برای رعایت دقت در پژوهش با تکیه بر منابع قدیم عربی به بررس��ی
تأثیر فرهنگ ایران باس��تان بر اشعار حکمی ناصرخسرو میپردازیم و ریشههای ایرانی
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حکمتهای او را نشان میدهیم .این تأثیر پذیری در موارد ذیل نمود دارد:
 .1-1-2صبر
ناصرخسرو ،سرانجام صبر و شکیبایی را شیرین میداند:
		
چـو صــبر تلــخ باشــد پنـد لیکــن

به صـبرت پن��د چـون صبرت

شود قند
(ناصرخسرو)110:1372 ،

در منابع عربی از انوش��روان نقل شده استَ :ق َ
بر َکاس ِم ِه و َعاقِبَت ِ ِه
ال :أنوشروانَ :
الص ُ

ال َع َس ُل (راغب اصبهانی ،1420 ،ج )525 :1ن .ک دباش��ی ( .)94:1370ن .ک (سبزیان
پور.)106:1388 ،

ناصرخس��رو ،صبر و بردباری را مانعی در براب��ر مصیبتها میداند و آن را همچون
سپر و کاله خود میداند:
جز صبر تیر او را اندر جهان سپر نیست مرغیست صبر کو را جز خیر بال و پر نیست
(ناصرخسرو)63:1372 ،
در حــرب ایــن زمــانهی دیـــوانــه

از صبــ��ر س��ــاز تــی��غ و ز

دیــن مغفـر
(همان)148:

در مناب��ع عربی در مورد صبر از خسرو نقل ش��ده اس��تِ :
اب اآل َف ِ
ات:
ل��م ِح َج ُ
الح ُ

(ثعالبی ،بیتا :)40 :بردباری مانع آفتهاست.
 .2-1-2کوچک شمردن دشمن()1

ناصرخسرو ،دش��من کوچک و ضعیف را بسیار خطرناک میداند و میگوید :باید
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آن را دست کم نگرفت:
		
مبــین در هــیچ شخصی از حقارت

کــه نپــذیرد دریــن جــا دل

عمارت
		
مدان مر خــصم را خُ ــردای بــرادر

کــه ســوزد عــالـمی یـــک

ذ ّره آذر

(ناصرخسرو)516:1372 ،

در منابع عربی از قول انوشروان آمده استَ :ق َ
الضعِ ُ
ال أنوشروان :ال َعدُ ُّو َ
ِس
المحتَر ُ
يف ُ
الضعِ ِ
دو ال ُمغتَ ِر بِال َعدُ ِّو َ
يف (آبی،)138 :4 ،1424 ،
السلاَ َم ِة م ِ َن ال َع ِّ
أحری ب ِ َ
م ِ َن ال َعدّ ِو ال َقوِي َ

(ثعالب��ی( ،)70:1421 ،زمخش��ری ،)369 :3 ،1412 ،و (ابن حمدون:)314 :1 ،1417 ،
دش��من ضعیفی که از دش��من قوی پرهیز کند ،ایمنتر از دش��منی است که در مقابل
دشمن ضعیف دچار غرور شده است .ن .ک( .سبزیان پور و همکاران.)1391 :399 ،
 .3-1-2دوست واقعی()2
ناصرخسرو ،دوست واقعی را کسی میداند که در سختی و تنگنا یار و همراه انسان
باشد:
		
بــرادر آن بود کــه روز ســـختی

تــ��و را یـاری کـند در تنــگ

بخـــتی
(ناصرخسرو)512:1372 ،
		
دال یــاری طــلب گر مـــیتوانی

چـن��ان یــ��اری ک��ه بــر وی

جـان فشانی
		
کـدامین دوست کو از دوست نازد
را ببازد

چـو کار افتــد به جــان جـان
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(همان)554:
در فرهنگ ایران باس��تان در مورد صفات دوس��ت واقعی آمده اس��تَ :ق َ
ال ب َ ُ
عض
ي��ق أن يَ ُ
رسِ :
الص ِد ِ
ُح َک َم��اءِ ال ُف ِ
فس ُه ِعندَ النَّکبَ ِةَ ،و
ص َف ُة َّ
الح َ
بذ َل لَک َمال َ ُه ِعندَ َ
اج�� ِةَ ،و ن َ َ
يَح َف َظ َ
ک ِعندَ ال َمغِ ِ
يب (ماوردی :)294:1407 ،یکی از حکیمان ایرانی گفته است :صفت

دوس��ت این اس��ت که در زمان نیاز مالش و در زمان مصیبت جانش را به تو ببخشد و
پشت سر از تو حمایت کند .ن .ک (سبزیان پور260:1390 ،اهمیت.)...
 .4-1-2آنچه برای خود میپسندی....
ناصرخس��رو ،میگوید :آن چیزی را که برای خودت دوس��ت داری و میپسندی
همان را برای دیگران نیز بپسند:
		
به کــس مپــسند آنچت ناپسندست

کــه واجب کـشتن مار از گزند

است
(ناصرخسرو)546:1372 ،
		
چو نیکو خـــواه باشــی بر تن خود

دگــر کـس را چرا خواهی تو

در بد
(همان)515:
		
کــاری که ز مــن پــسند نایـــدت

با مــ��ن مــک��ن آنــچنان و

مپـــسند
َک��ر ُه لِنَف ِس َ
ک:
لر ِعيَ ِة َما ت َ
إک��ره ل ِ َ
قباد در وصیت نامهاش به کسری نوش��ته اس��تَ :ف َ

آنچ��ه که برای خودت نمیپسندی برای مردم مپسند( .ابن طقطقی .)91:1894 ،ن .ک
(س��بزیان پور .)87:1386 ،آذر باد ،هر چه برای��ت نیک نیست ،به دیگر کس نیز مکن
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(آذر باد.)262:1382 ،
 .5-1-2پا از گلیم خود دراز کردن

ک َع َلی َقدَ رِ َ
مح ّقق ( )69:1340و ( )88:1363ضرب المثل ( َمدّ رِج َل َ
الک َساءِ ،مجمع

األمث��ال میدانی) را با این بی��ت از ناصرخسرو مقایسه کرده ول��ی توضیحی دربارهی
پیشینهی آن نداده است:
مــن شــدم ســاعتی به استـــقبال
بدان خــود را مــیان انجــمن جای

پــای کــردم بــرون ز حدّ گلــیم
مکــش بیــش از گلیم خویشتن پای

		
مشــو برتر نــشین از پایهی خویش

طلب کن جنس خود همسایهی

خویش
(ناصرخسرو)552:1372 ،

این در حالی اس��ت که ابوهالل عسکری (بیتا )117 :1 ،ضرب المثل « َمدّ رِج َل َ
ک

ال ثَوب َ َ
يث تُنَ ُ
َح ُ
ک» (پایت را تا آنجا که لباس��ت میرس��د دراز کن) را از امثال ایرانیان
دانسته و بیت زیر را در همان معنی میداند:

َ
األمـــورِ
ـــن
		لاَ ت
َفإعـ َمد ل َ ّما تَع ُلو َفــ َما فِـي الّـــ ِذي
يع م ِ َ
َــســط ُ
ُ

يُـــدَ انُ

انوشروان میگوید :پای به اندازه گلیم فرا کشید (مستوفی )119:1387 ،و (نفیسی،
 .)625:1310برای آگاهی بیش��تر از این مضمون ن .ک( .س��بزیان پور94-93:1389 ،
بازنگری در تحلیل.)...
 .6-1-2زیر بار منّت فرومایه نرفتن()3
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ناصرخسرو ،ش��کیبایی و تحمل گرس��نگی را بر مهمانی شخص پست و خسیس
برتری میدهد و از همنشینی با انسان کم مایه و ناخن خشک پرهیز میکند:
		
ز نو کیســه مــکن هـرگز درم وام

ک��ه رس��ـوایی و جــنگ آرد

ســرانجام
(ناصرخسرو)555:1372 ،
		
لیکن مرا به گرسنگی صبر خوشتر است

بر یافتـن ز دسـت فرومایــگان

طعام
		
با آبـروی تشـنه بمانی از آب جوی

به چـون ز بهر آب زنی با خران

لطام
(همان)261:
در فرهنگ ایران باستان بر عدم درخواست بخشش و کمک از انسان بخیل و پست

بسیار تأکید ش��ده اس��ت« .بزرگمهر» در این مورد چنین گفته استَ :
اج ِة
الح َ
«أش ِّد م ِ َن َ
أن ت َُکونَ إلَی َغي ِر أهل ِ َها» (جاحظ )41:1983 ،درخواس��ت بخش��ش کردن از نا اهالن

بیشترین نیازمندی است.
 .7-1-2مدارا
مح ّقق ( )21:1388( ،)44:1363( ،)154:1369در سه مورد بیت زیر از ناصرخسرو
را با یک ضرب المثل عربی و بیتی از ابوسلیمان خطابی مقایسه کرده است:
		
در بند مــدارا کن و در بــند میان را

در بـن��د مک��ن خی��ره طــلب

ملکت دارا
		
گـر تو به مــدارا کــنی آهـنگ بیابی
مــدارا

بهــت��ر بسی از ملــکت دار به
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(ناصرخسرو)2:1372 ،
بالمداراة تساس األمور :یعنی کارها با مدارا اداره میشود.

		
اس ُک َّل ُهم
َمــا ُد َ
ـــ َ
مــت َحيّ ًا َفدَ ارِ النّ َ

المـــدَ ا َراه ِ
ُ

أنــ��ت فِـــ��ي َدارِ
مـ��ا
َ
َفـإنَّ َ

(ترجم��ه :ت��ا زنده هستی با همهی مردم مدارا کن ،پ��س همانا تو در خانهی مدارا

هستی).
ناصرخسرو ،در جای دیگر میگوید:
		
بهـر سخــتی مــکن فــریاد بسـیار

بنــ��وش آن و مــده دل را به

تــیمار
(ناصرخسرو)512:1372 ،

«بزرگمهر» مدارا را از نشانههای عاقل دانسته است :مِن َعلاَ َم ِ
إخوان ِ ِه،
ات ال َعاقِلِ ب ِ ّر ُه ب ِ َ
َو َحنِينُ�� ُه إلَ��ی أو َطان ِ ِهَ ،و ُمدَ ا َراتُ ُه لأِ هلِ َز َمان ِ ِه (عسک��ری ،بیتا( ،)588 :2 ،ابن جوزی،
 ،1412ج :)137 :2از نشانههای عاقل نیکی به برادران ،میل به وطن و مدارای با مردم
َغض َع َلی ال َق َ
��ذی لَم ت َ
روزگار خود اس��ت .از حکمته��ای ایرانی :إن لَم ت ِ
َرض أبَداً.
(ثعالبی :)39:2003 ،اگر از خاش��اک چشم پوشی نکنی هرگز راضی نمیشوی .ن .ک.
(سبزیان پور1389 :93 ،بازنگری.)...
 .8-1-2برخورد با قدرتمندان و بزرگان
ناصرخسرو ،انسان را از نزدیک شدن به پادشاهان و قدرتمندان بر حذر میدارد ،و
میگوید :نباید با آنها با گستاخی برخورد کرد ،زیرا خشم آنها دامن گیر انسان میشود:
		
چو شه دارد تو را همسایهی خویش
خویش

طلب کن جنس خود همسایهی
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بود در خشـم شه آتــش فــروزی

مرو پــ��س پیــ��ش آتـش تا

نسـوزی
		
عجـب کاریســت کار پادشـــاهی

درو هــم قهــر و هــم لطـف

الهی
(ناصرخسرو)552:1372 ،
		
مشـو با خــسروان گستــاخ بازی

زبــان هــش دار تا س��تـر در

نبـازی
(همان)548:
در فرهنگ ایران باس��تان بارها در مورد دوری از پادشاهان و لزوم برخورد مناسب
با آنها سفارش شده است:

الس َ
لطا ِن َم ُ
ثل
ابن مقفع ( )75:1407در مورد همنش��ین ش��اه میگویدَ :مث َُل َصا ِح ّ
ب ُ

َراکِ ِ
ب :همنش��ین شاه مانند سوار بر شیر است
َّاس َو ُه َو ل ِ َمر ُکوب ِ ِه أهيَ ُ
األس�� ِد يُ َهاب ُ ُه الن ُ
ب َ

که مردم از او میترسند و او از مرکب خود بیشتر از دیگران میترسد.

الم ُل ِ
وک َو َج َوائ ِ ِز ِهم،
یوسی ( )517:1402از بزرگمهر نقل کرده استُ :سر ُ
ِرت ب ِ َع َطايا ُ

أعظ ُم م ِ َن ِ
َف َلم أ ِس��ر ب ِ َش��يء ٍ َ
الخلاَ ِ
ص مِن ُهم :از هدایای شاهان خوشحال شدم ولی هیچ

چیز به اندازه نجات از آنها برایم مسرت بخش نبود.

نویری ( ،1936ج )121 :1در حکمت منسوب به ایرانیان آورده اس��تَ :ما أض َع ُ
ف

الس َ
َط َم َع َصا ِح ِ
السلاَ َم ِة :چقدر توقع همنش��ین پادش��اه به س�لامتی ضعیف
ب ُ
لطا ِن فِي َ
است؟

أي ِع ٍز يَ ُکونُ ب ِ ُ
الذ ِل ُمتَ ِ
ص ً
ال
غزالی ( )109:1968نقل کرده :از بزرگمهر پرس��یده شدُ :

الس َ
َف َق َ
لطا ِن :کدام عزت اس��ت که همراه ذلت اس��ت؟ در جواب
��ال العِ�� ُز فِي ِخد َم�� ِة ُ
گفت :عزتی که در خدمت پادش��اه اس��ت .برای آگاهی بیش��تر از این مضمون ن .ک
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(س��بزیان پور207:1390 ،کنکاش��ی .)...آذرباد :از مرد کینه ور قدرتمند دور باش (آذر
باد.)227:1382 ،
 .9-1-2آز و طمع()4
ناصرخسرو ،آز و حرص انسان را مایهی خواری و اندوه آن میداند:
		
طمــع بسـیار کردن خــواری آرد

نتیـجه خــواریش غمــخواری

آرد
مدار از کس طمع هــر دم به چیزی		
عـزیزی

ش��ــود خ��وار از ت ّوقــ��ع هر

(ناصرخسرو)549:1372 ،
ب ال َه َوا ِن َ
الط َم ُع (ابن مسکوی��ه :)68:1952 ،طمع موجب
از پنده��ای ایرانیانَ :س��بَ ُ

خواری است.

 .10-1-2سکوت و سخن گفتن به موقع
ناصرخسرو ،معتقد است انسان نباید هر سخنی را بگوید ،بلکه باید گاهی خاموشی
پیشه کرد:
		
سخن نا گفـته باشد کی چو گـفته

چو ش��ــد گفت��ه کجـ��ا ماند

نهــفته
		
به هــر گفــتار منــما پیشدستـی

مگــ��و ناگفــتنیه��ا را ک��ه

رستــی
(ناصرخسرو)548:1372 ،
وی میگوید س��خن را باید در جای مناس��ب خود گفت و هر گاه کسی از چیزی
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آگاهی ندارد بهتر است در مورد آن سخنی نگوید:
		
سخن را به جای باید جست هموار

به مـیدان در رود خوش اس��ب

رهوار
		
چرا خـامش نباشــی چـون ندانی

برهــنه چــون کنی عورت به

بازار
		
چه تازی خـر به پیش تازی اسبان

گرفـتاری به جهــ��ل انـــدر

گرفتار
(همان)145:
		
خمـوشی مایهمـــردان راهسـت

که در گـفتن بسی ش��ر و گناه

است
(همان)513:

يل لِبَ ِ
در مورد س��کوت و س��خن گفتن به موقع از قول ایرانیان آمده است :ق ِ َ
عضهِم:

��الِ ُّ :
طقَ .ف َق َ
اج إلَی النُ ِ
اج إلَی النُ ِ
أفض ُل أمِ النُ ِ
��وت َ
طق
الس ُ
الس ُک ُ
طق ا َذا احتَ َ
کوت َحتّی يَحتَ َ
ُّ

وت َح َرا ٌم( .راغب اصبهانی )31 :1 ،1420 ،و (زرین کوب.)204:1384 ،
الس ُک ُ
َف ُّ
ول َص ٍ
ِيرة ِ َعقلٍ َ ،فإن َح َر َم َه��ا َف ُط ُ
َو َق َ
��ال بزرجمهرَ :ما أُوت ِ َي َر ُج ٌ
��ل م ِ َ
متَ ،فإن
ثل َغز َ
وت أس��تَ ُر ل َ ُه (ابن جوزی .)138 :2 ،1412 ،به آدمی چیزی مانند عقل داده
َح َر َم َها َفال َم ُ
نش��ده اس��ت .پس اگر از آن محروم شود ،س��کوت طوالنی کند و اگر از سکوت هم

محروم شد مرگ بهترین پوشش برای اوست.

ير مِن َعيِ َ
الص ِ
الکلاَ مِ( :وطواط ،بدون التأریخ:
از کسری نقل شده استَ :ع ُي َ
مت خَ ٌ

 :)166عیب س��کوت بهتر از عیب س��خن اس��ت .همچنین وطواط ،ابی��ات زیر را از
ابونواس در همین معنا نقل کرده است:
مــت بِــدَ اءِ
الصــ ِ
		
ير
مت
خـــ ٌ
ُ
َ
َ

لَ َ
ـــک مـــِن َداءِ
الکـــــلاَ مِ
َ

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

54

(ابونواس ،1962 ،ج)587 :1
(ترجمه :به درد س��کوت مردن بهتر که مردن به درد سخن) .برای آگاهی بیشتر از
این مضمون ن .ک (سبزیان پور 78:1389 ،نقبی.)....
در قابوسنامه آمده است :با همه هنر جهد کن تا سخن بر جایی گویی که سخن نه
بر جای اگر چه خوب گویی ،زشت نماید (عنصرالمعالی .)28:1366 ،در متون پهلوی
آمده است :سخن تیز به نگرش گو چه سخنی است که گفتن آن به ،و سخنی است که
پاییدن (آن بهتر) و آن پاییدن به از آن گفتن .نیکترین پیرایه خاموشی دانید .سخن به
اندازه خود گویی .ناپریده سخن مگویید (مستوفی .)119-118 :1387 ،زبان به هنگام
بهتر دارید (نفیسی.)625:1310 ،
 .11-1-2امتحان و آزمودن()5
ناصرخسرو ،معتقد اس��ت انسان باید یار خ��ود را بیازماید آنگاه خوبی و بدیش را
دریابد:
		
مکــن هــمراهی کــس نازمـوده

تفــاوت دان ز دیـده تا شنوده

(ناصرخسرو)547:1372 ،

کر ُم ال َم��ر ُء أو يُ َهانُ » را از امثال
ثعالب��ی ( )39:2002ضرب المث��ل « ِعندَ االمتَ َحا ِن يُ َ

ایرانیان دانسته است.

 .12-1-2عیب جویی()6
ناصرخسرو ،عیب جویی و دقت کردن در عیب دیگران بسیار زش��ت میداند و به
دوری از آن سفارش میکند:
		
مکن عیــب کســان تــا میتـــوانی

کــه توای دوســت عیب خود
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ندانی
(ناصرخسرو)515:1372 ،
		
ور بترسی زانکه دیگر کس بجوید عیب تو

چشمت از عیب کسان

لختی بباید خوابنید
(همان)94:
قیروانی ( )577 :2 ،1372از بهرام گور داستانی نقل میکند که بهرام با دیدن خیانت
یک چوپان به خود میگوید« :تَأ ُم ُل ال َع ِ
يب» دقت در عیب ،عیب است.
يب َع ٌ
 .13-1-2میانه روی
ناصرخسرو ،همگان را به میانه روی در همهی کارها فرا میخواند و افراط و تفریط
را عامل رنج آدمی میداند:
		
بــرتر مــشو از حدّ و نـــه فــروتر

مقــصر مبــاش و
هــ��ش دار
ّ

غـالی
		
بــر پــایــگه خـــویــــش اگـــر

جــز رنـــج نبـــینی و جــز

نکالی
(ناصرخسرو)436:1372 ،
		
میانه کار همی باش و بس کمال مجوی

ک��ه مه تمـام نش��د ج��ز ز بهر

نقصان را
(همان)9:

در منابع عربی از قول انوشروان در مورد میانه روی آمده استَ :و ق ِ َ
يل لأِ نوشروان:
ال ال َقصدُ فِي ُک َّل ُ
قل؟ َق َ
َما ال َع ُ
األ ُمورِ (طرطوش��ی .)529:1990 ،به انوش��روان گفته شد؟
عقل چیست :گفت میانه روی در همهی کارها .ن .ک( .سبزیان پور.)93-92 :1389 ،
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 .14-1-2فضولی
ناصرخس��رو ،انس��ان را از دخالت کردن در اموری که به او مربوط نیست ،بر حذر
میدارد:
		
آنچـت به کار نیــست چرا جـویی

و آنـچت گری��ز نیــست چرا

گویی
		
ره راســت جــویی فضـولی مجوی

گــ��رت آرزو صــحب��ت

اولیـــاست
(همان)84:

مِن ُحسنِ اسلاَ مِ ال َمرءِ تَر ُک ُه َما لاَ يُعنِي ِه.

مح ّقق ( )91:1340و ( )118:11363ناصرخسرو را در مضمون زشتی فضولی متأثر

از روایات اسالمی دانسته است .بزرگمهر ،جوانمردی را در ترک فضولی در کار مردم

میداندَ :و ُس��ئ ِ َل بزرجمهرَ :ما ال َم ُرؤ ُة؟ َق َ
ال :ت ُ
َرک َما لاَ يُعنَی (قیروانی:)605 :2 ،1372 ،

از بزرگمر پرسیده شد :جوانمردی چیست :گفت :ترک چیزی که مربوط نیست.
 .15-1-2گهر از حلق آویختن

ناصرخسرو ،ش��عر را همچون مروارید میدان��د و میگوید :نباید آن را در خدمت
افراد ناالیق قرار داد:
		
مـن آنم که در پـای خوکان نــریزم
را
(ناصرخسرو)14:1372 ،

مــرین قیمــتی د ّر لفــظ دری

َطرحوا
(محقق )39:1363 ،میگوید« :ثعالبی» از «عیسی» (ع) نقل کرده اس��ت .لاَ ت ُ
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ُّ
أرجلِ الخَ نَازِيرِ .دامادی ( )322:1379نیز عین مطلب باال را در ش��رح بیت
الد َر ت َ
َحت ُ
«ناصرخسرو» نقل کرده است .شفیعی کدکنی ( .)429:1383در شرح بیت زیر از منطق
الطی��ر ّ
ّ
«عطار» گهر از حلق خوک آویخت��ن را از کنایههای منسوب به حضرت مسیح
َطر ُحوا ُّ
أرجلِ الخَ نَازِيرِ.
الد َر ت َ
َحت ُ
دانسته است لاَ ت ُ
		
بس که ما در دیگ روغن ریخــتیم

بــ��س گه��ر کز حل��ق خوک

آویختیم
اما ،سرکاراتی ،معتقد است این تعبیر ریشهی ایرانی دارد و به خوبی نشان میدهد
ک��ه تأثیر دین و فرهنگ مسیحی بر آیین و ادب ای��ران ،در اوایل عصر مسیحی بسیار
کم بوده و بالعکس تأثیر بسیاری از بنیادهای دینی و آیینی ایرانی بر دیانت عیسوی به
شکل غیر مستقیم مس ّلم است (سرکاراتی.)478:1352 ،
قرائن و شواهد نشان میدهد این پند در ایران شهرت داشته ،و این پندی حکیمانه
منسوب به «بزرگمهر» اس��ت که «راغب اصفهانی» و «آبی» نقل کردهاند :ال ُم َ
نع إالَی
صط ُ

وق ِ
رط َ
الخنزِي ِر تِبراًَ ،و ُق ُ
ال َلئِي ِم َط ُ
لب ُدراًَ ،و ألبَس الحمار وش��ي ًا؛ َو ألقم الحية َش��هدا ً
الک ِ

راغ��ب اصبهان��ی )685 :1 ،1420 ،و (آب��ی .)66 :7 ،1990 ،کسی که به فرومایه نیکی
میکند ،گردنبند طال به گردن خوک و گوش��وارهی مروارید به گوش س��گ انداخته،
لباس گرانبها به تن االغ و عسل به دهان مار گذاشته است .ن .ک( .سبزیان پور:1389 ،
.)45-43
 .2-2تأثیرپذیری ناصرخسرو از فرهنگ ایران باستان به واسطهی متنبّی

در بخش دوم به بررسی و تحلیل تطبیقی مضمونهای حکمی ناصرخسرو با متنبّی

میپردازی��م و وجوه تأثیر پذیری ناصرخس��رو از متنبّی را بیان میکنیم .متنبّی ،یکی از
برترین شاعران تاریخ عرب و امیر شاعران قرن چهارم است و بسیاری از شاعران عرب
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و ایرانی از شعر وی به ویژ ه اشعار حکمت آمیزش تأثیر پذیرفتهاند .ناصرخسرو نیز از
این ش��مار خارج نیست و ایش��ان در مواردی به مضمونهای حکمی متنبّی نظر داشته
اس��ت .البته باید خاطر نشان کرد که منبع اصلی حکمتهایی که در آن ناصرخسرو از
متنبّی تأثیر پذیرفته است خود ریشه در فرهنگ و حکمت ایران باستان دارد .بنابراین،

ناصرخسرو به واس��طهی متنبّی از حکمت ایران باس��تان تأثیر پذیرفته است زیرا خود

متنبّی نیز تحت تأثیر افکار حکیمانهی ایرانی بوده اس��ت .این تأثیرپذیری در مواردی
چند بازتاب مییابد از جمله:

 .1-2-2برخورد با دیگران
متنبّی ،معتقد اس��ت انسان باید از بخش��ش به کم مایگان پرهیز کند و به انسانهای

بزرگوار یاری رساند:

يم َم َل ْکتَ ُه		
ت
أکـر ْم َ
إذا أن ْ َ
الکــ ْ ِر َ
ـت َ
َ

تَ َم َّردا

َو إنْ أن ْ
ــت ال َلئــيْ ِ َم
أکر ْم َ
َ
ــ��ت َ

(متنبّی :1930 ،ج)191 :1

(ترجم��ه :اگر تو به انسان بزرگوار بخش��ش کنی صاحب او میش��وی ،و او را به

دست میآوری ،ولی اگر به انسان پست ببخشی بر تو سرکشیمیکند).
ناصرخسرو ،نیز بر این باور اس��ت که باید به ش��خص فرومای��ه کمک نکرد زیرا
روزی بر انسان میشورد:
		
اگـر احـسان کنی با مستــحق کن

نه از بهــر ری��ا از بــهر حـق

کن
		
چو پیـش جاهلی نعــمت نهـی تو
تو

چـو تیغی شد که با دیوی دهی

شماره  ،17پاییز 1392

59

که چــون نادان بیــاید از تو ق ّوت		

جهــان��ی را در انــ��دازی به

محنت

(ناصرخسرو)515:1372 ،
		
مردم ســفله بسـان گرســنه گـربه
بچـــرد
ّ

		
تاش همی خوار داری و ندهی چـیز

نبرد
ّ

		
راستکهچیزیبهدستکردوقویگشت

گ��اه بنــال��د ب��ه زار و گــاه
از تـ��و چـو فرزنـد مهــربانت
گر تـو به وی بنـگری چـو شــیر

بغرد
ّ

(همان)502:

قرطبی(بدون التأری��خ ،)629 :1/2 ،جاحظ ( ،)116 :3 ،2002و توحیدی (بیتا:3 ،

«إحذ ُروا َصولَ�� َة َ
َ
الکرِي ِم إ َذا َجا َء َو ال َلئِي ِم إ َذا َش��بَ َع» را با اندکی تفاوت از
 )40عب��ارت
اردش��یر نقل کردهاند .همچنین ثعالب��ی ( )39 :2003آن را از حکمتهای ایرانی و ابن

قتیبه (بیتا )343 :1 ،و ابن عبد ربه ( )72 :2 ،1999از کسری نقل کردهاند.
 .2-2-2مرگ ،درد بی درمان
متنبّی ،مرگ را دردی بی درمان میداند ،که هر طبیبی از درمان آن ناتوان است .وی

مرگ را برای هر انسانی حتمی میداند:

َّــاس األ ِحـ َّب َة َقبْ َلنَا		
َو َقـدْ َفا َر َق الن ُ

(متنبّی ،1930 ،ج)35 :1

ـو ِ
يـ ِ
ب
َو أ ْعـيَا َد َوا ُء ال َم ْ
ت ُک َّل َطب ِ ْ

(ترجمه :مردم قبل از ما (پیش��ینیان) از دوستان و یارانشان جدا شدهاند و به راستی
که دارو مرگ همهی طبیبها را ناتوان کرده است).
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«ناصرخسرو» نیز مرگ را دردی بی درمان میداند:
		
هـر که مــر او را کنـد او دردمند

ک��رد ندانــد ب��ه جــهان کس

دواش
(ناصرخسرو)225:1372 ،

بهرام ،در مورد حتمی بودن و ناگزیر بودن از مرگ میگوید :أن ّا بهرام َمل ِ ُ
ارس،
ک َف َ

أطول َ ُهم أ َم ً
أحر َص ُه��م َع َلی ُّ
کت
الدنيَاَ ،قد َم َل ُ
ُک ُ
أقسا ُهم َقلب ًاَ ،و َ
ن��ت أغنَا ُهم بَطش�� ًا َو َ
ال و َ

الجيُ َ
أحدٌ َقبلِيَ ،و لَم أستَ ِطع أن
عت م ِ َن
وش َو َج َم ُ
البِلاَ د َو َه َز ُ
األموا ِل َما لَم يَج َمع ُه َ
مت ُ
َ
أفتَ ِدي ب ِ ِه م ِ َن ال َم ِ
وت إذ ن َ َز َل بِي (ابش��یهی .)501 :2 ،1421من بهرام ،ش��اه ایران هستم،

من غنیترین ،خشنترین ،آرزومندترین ،و حریصترین شاهان نسبت به دنیا بودم ،بر
کشورم حاک شدم ،پادشاهان را کشتم ،سپاهیان را شکست دادم ،بزرگان را خوار کردم
و اموالی به دس��ت آوردم که هیچ کس به دس��ت نیاورده بود ولی هنگامی که مرگ به
من نزدیک شد نتوانستم آن را با مال و ثروت بخرم.
.3-2-2گذر عمر
متنبّی ،میگوید :عمر انسان خواه طوالنی و خواه کوتاه به پایان میرس��د و نهایت

و فرجام هر انسانی مرگ است:

يــر َحيَاة ِ
		يَــ ُز ُ
ثـ ُل َذا ِه ِ
ب
المــ ْرءِ مِث ُْل َقلِيلــِ َها
َکث ِ ُ
َ
ول َو بَاقِي َعيْشــِ ِه م ِ ْ

(متنبّی ،1930 ،ج)108 :1

(ترجمه :عمر بسیارِ آدمی همچون عمر اندک اوست ،که سرانجام زوال مییابد و
باقی زندگیاش همچون (عمر) رفته است).
«ناصرخسرو» نیز معتقد است که عمر انسان به هر اندازه که طوالنی باشد ،سرانجام
به پایان میرسد:
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عمر تو چو تو خرد و عمر عالم

مانــند کــالن شخص او فراوان

آن عـمـر که آخــر فنــا پذیـــرد

پیــوستــه بود بــه ابتــداش پایـان

(ناصرخسرو)331-330:1372 ،

از پندهای منسوب به «انوشروان» آمده است :زندگانی را گر چه دراز بود یک روز
شمارید (مستوفی .)118:1387 ،ن .ک( .سبزیان پور و همکاران.)384:1391 ،
 .4-2-2تحمل سختی
متنبّی ،معتقد است که دستیابی به هر هدف و کاری باید سختیها و موانع را تحمل

نمود:

		
صــ ًة
تُ ِريْ ِدينَْ ل ُ ْقيَــانَ ال َمـ َعالِي َر ِخيْ َ

َو لاَ بُــدَّ ُد ْونَ َ
الشــ ْه ِد م ِ ْن إب َ ِر النّ ْحلِ
(متنبّی ،1930 ،ج)206 :2

(ترجمه :آیا میخواهید به آسانی به شیرینی دست یابید- ،اینگونه نیست -همانا در
برابر شیرینی عسل ،نیش زنبور قرار گفته است).
«ناصرخسرو» پختگی انسان و رس��یدن به شرایط آرمانی را در گرو برخورد انسان
با سختیها میداند:
		
تا نبیند رنج و سختی مرد کی گردد تمام

تا نباید باد و باران گل کجا بویا شد

(ناصرخسرو)132:1372 ،

این مضمون در دس��تورات اخالقی ایران باس��تان اینگونه آمده اس��ت :برای کرفه
کردن ،رنج بر خویش��تن پذیرفتن .برای آگاهی بیش��تر از ای��ن مضمون ن.ک (عریان،
.)117:1371

کیکاوس نیز در مورد آسانیِ آمیخته با سختی این چنین گفته است :لَولاَ َمرا َر ُة البِالءِ

الرخاءِ( .ثعالبی ،بیتا .)40:ترجمه :اگر تلخی بال و مصیبت نباشد،
دت َحلاَ َو َ
ل َ َما َو َج َ
ت َ
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شیرینی آسایش را نمییابی .برای اطالع از این مضمون ن.ک (سبزیان پور.)99:1384 ،
 .5-2-2خرد
متنبّی ،معتقد اس��ت که عامل برتری انسان بر حیوان و وجه تمایز او با حیوان عقل

و خرد اوست:

ــر ٍ
ْســا ِن
غـــ ٍم
		لاَ أ ْدنَـــی إلَی َش َ
َولاَ ال ُع ُ
ف م ِ َن اإلن َ
يـ َ
ـقـ ْو ُل ل َ َ
کــانَ أ ْدنَــی ضَ ْ
(متنبّی ،1930 ،ج)425 :2
			

(ترجمه :اگر خرد نبود ،کمترین و خوارترین شی ِر درنده از انسان به شرف نزدیکتر

بود).
ناصرخسرو ،که عامل برتری انسان بر حیوانات خرد اوست و انسان با عقلش است
که به پادشاهی بر حیوانات دست یافته است:
گر خطیر آن بودی کش دل و بازوی قویست

شـیر بایستی بر خلق جهان جمله امیر

(ناصرخسرو)194:1372 ،

مح ّقق بر این باورست که این مضمون از ادب عربی وارد ادب فارسی شده است.
ول��ی یکی از صاحب نظران و ادیبان عرب ،متنبّی را در این مضمون متأثر از س��خنان
حکیمان ایرانی میدان ،ابوهالل عسکری ( )89:1952پس از نقل این سخن حکیمانه از

شح ُذ امر ٌؤ م ِ ُ
خسرو پرویزَ :و َق َ
شح َذ َعق َل ُه:
ال (ابرويز) يَوم ًا ل ِ ُجن ِدهِ :لاَ يَ ُ
نکم َسي َف ُهَ ،حتَّی يَ َ
«یک روز پرویز به لشکریان گفت :هیچ یک از شما قبل از تیز کردن عقل ،شمشیرش
را تی��ز نکن��د» میگوید :به اعتقاد من متنبّی ،بیت زیر را به تأثیر از س��خن پرویز گفته

است:

		
الشــجـــ َعا ِن
جــا َع ِة
الر ُ
َ
ُ
بــ َل َش َ
أي َق َ

ُّ
حــل ال َّثــانِي
المـ
ــو أ ّو ُل َو
ُه َ
هــي َ
َ

(متنبّي ،1930 ،ج)425 :2
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(ترجمه :اندیش��ه و خرد باید پیش از ش��جاعت انسان دلیر باش��د ،همانا خرد در
جایگاه نخست قرار دارد و شجاعت پس از آن است)
 .6-2-2مالزمت کالغ و گرگ
مح ّق��ق ( )46-45 :1340و ( )57:1363در بی��ت زیر از ناصرخسرو به نقل از حیاة
الحیوان نوشته است:
نجــویی جز فـساد و شــر ازیــرا

هــمیشه گــرگ باشــد میـزبانت

(ناصرخسرو)85:1372 ،

اب َو ال ِذ ِ
« َکالغ ََر ِ
اب لِيَأ ُک َل َما َف َض َل مِن ُه»
ئب ا َذا أ َغا َر َع َلی َغنَ ٍم تَبَ َع ُه الغِ َر ُ
ئب لأِ َّن ال ِذ َ
ابوعبداهلل ضریر میگوید:

ئب فِي ُک َّل َصي ِده ِ
		
يُ َوا ِسي الغِ َر ُ
اب ال ِذ َ

َو َما َصدَ ُه الغِربَانُ فِي َس َع ِ
ف النَخلِ

(ترجمه :کالغ در شکارش همراه گرگ است در حالی که شکار کالغ در شاخههای

درخت خرماست).
مح ّقق ،جز در صفحهی  37مقالهی «جستجوی »...که دوستی زاغ و گرگ را به نقل
از ثعالبی ،ایرانی دانسته است ،توضیح دیگری نداده است.
اما دهخدا ( ،1352ج )1302 :3در ذیل ضرب المثل «گرگ میزبان کالغ است» پس
از نقل دو بیت زیر از ناصرخسرو:
		
نشـان مدبریـت این بس که هرگز

چـون عـباسی نشـویی طیلسانت

		
نجـویی جــز فســاد و شر ازیرا

هــمیشه گــرگ باشــد میزبانت

(ناصرخسرو)85:1372 ،

مینویسد :مأخوذ از َمثَل عرب« :کالغراب و الذئب» .سپس به نقل از میدانی ،ضرب
توجه است که ثعالبی (:1403
المثل را به زبان عربی ش��رح داده شده اس��ت .اما قابل ّ
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ج )103 :4با همهی فارسی ستیزی خود بیت زیر را ترجمهی امثال ایرانی دانسته است.
از میان ش��اعران عرب متنبّی ،به مالزمت و همراهی کالغ با گرگ اش��اره میکند و

میگوید :هر کجا گرگ شکار کند کالغ نیز همراه اوست:

اب
ئب
انــا
الغــ َر ُ
		يُــلاَ قی ِعنــدَ ُه الــ ِذ َ
ُ
َو لاَ َقــی ُدونَ ثَايِهــِ ِم ِطــ َع ً
(متنبّی ،1930 ،ج)60 :1

(ترجمه :در اطراف آغل هایش��ان نیزه زدنی میدید که (از کثرت کش��تگان) کالغ
(برای خوردن کش��تهها) با گرگ مالقات کرد) .ن .ک( .س��بزیان پور96-95 :1389 ،
بازنگری.)...
 .7-2-2کامل کردن نیکی ،مذمت کار ناتمام و ناقص
«متنبّی» هیچ عیبی را باالتر از این نمیداند ،که شخصی توانایی کامل شدن را داشته

باشد ،ولی ناقص و کم پایه بماند.

عــيُ ْو ِ
ب الن ِ
		
َّاس َشـيْئ ًا
َو ل َ ْ
ــم أ َر فــِي ُ

َکنَ ْق ِ
ــص ال َقـادِرِيْ َن َع َلی التَّــ َمامِ
(متنبّی ،1930 ،ج)400 :2

(ترجمه :من هیچ عیبی بدتر از این ندیدم ،که شخصی توانایی کامل شدن را داشته
باشد ،ولی ناقص بماند).
«ناصرخسرو» نیز به کمال نرس��یدن انسانهایی که توانایی رسیدن به کمال را دارند،
عیبی بزرگ میداند:
		
بر دســت مگیر چون سبکــساران

کــاری که به ســرش برد نــتوانی

(ناصرخسرو)414:1372 ،

عر ِ
يل لأِ نوش��روانَ :ما َ
��ب ِعندَ ُکم؟ َق َ
َو ق ِ َ
وف َفلاَ
أعظ ُم ال َم َصائ ِ ِ
ال :أن تَق��دَ َر َع َلی ال َم ُ

ت َ
َصطنِع ُه َحتَّی يَ ُفوت .به انوش��روان گفته ش��د :از نظر شما بزرگترین مصیبت چیست؟
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گفت :اینکه قادر به انجام کار نیکی باش��ی و آن را آنجام ندهی تا فرصت از دس��تت
برود (مارودی.)173:1407 ،

أش��دّ س َع َل ُ
ِيط ِ
أي التَّفر َ
يکم؟ َق َ
ات الَّتِي تَبتَ ُلونَ ب ِ َها َ
ال :أن تَق ِد َر َع َلی خَ ي ٍر
انوش��روانُّ :

ؤخر ُه َو ُربَّ َما َکانَت َس��ا َع ًة َفلاَ تَ ُعو ُد (عاملی :)412 :3 ،1420 ،کدام کوتاهی که
نَع َم َل ُه َفتُ َّ

دحار شدهاید برایتان سختتر است؟ گفت :اینکه قادربه انجام کار نیکی باشی و آن را
به عهقب بیندازی ،چه بسا فرصتی پیش نیاید.
 .8-2-2نیک نامی
متنبّی ،نیک نامی را عمر دوباره و جاودانی آدمی میداند:

		
اجتُ ُه
حــ َ
تــی ُعــ ْم ُر ُه ال َّثانِي َو َ
ذِ ْک ُر ال َف َ

أشغ ُ
ش ْ
فــ ُض ْو ُل الــ َعيْ ِ
َال
َما َقــاتَ ُه َو ُ

(متنبّی ،1930 ،ج)204 :2

(ترجمه :نام نیک برای آدمی عمر دوباره است ،و نیاز انسان قوت اوست ،و بقیه دردسر
است).
ناصرخسرو ،نیز نیکنامی را بسیار با ارزش میداند و میگوید :انوش��روان نامش به
خاطر عدالت و خوش نامیاش ،جاوید ماند:
		
ز فــعل نیک بایــد نام مرد را زیــرا

به داد خویشتن شد نزد پدر معروف نوشران

		
بهـر چه خوشــتر آید ز نامـها تن را

به فعل خــویش بدان نام نام باید کرد

		
که نام نیکو مرغیست فعل نیکش دام

ز فعل خویش بــدان دام دام باید کرد

(ناصرخسرو)345:1372 ،

(همان)107:

هنگامی که بزرگمهر را برای کش��تن میبردند ،به او گفتند :سخنی بگو که آن را به
یاد داش��ته باشیم :او گفت :سخن بسیار است ،ولی اگر برایت ممکن است که سخن و
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خاطرهی خوبی باش��ی ،اینگونه باش (بیهقی .)187:1390 ،ن .ک (سبزیان پور:1389 ،
 74-73نگاهی به کتاب .)...از پندهای انوشروان :گفتم بهتر از زندگانی چیست؟ گفت:
نیکنامی( .کاشفی.)70:1308 ،
نتیجه
با بررس��ی اش��عار ناصرخسرو ،به این نتیجه رسیدیم که او به وسیلهی نقل سینه به
سینه و نسل به نسل با حکمتهای ایران باستان و سخنان حکیمانهی بزرگان و حکیمان
ایران کهن آش��نایی یافته و از آنها تأثیر پذیرفته و در اش��عار خود بکار برده اس��ت .از
س��وی دیگر وی در مضمونهای حکمی خود از فرهنگ عصر عباس��ی و شاعران آن
روزگ��ار به ویژه متنبّی تأثیر پذیرفته اس��ت و در کاربرد برخی از مضمونهای حکمی

خود به ش��عر وی نظر داشته است؛ البته ریشهی حکمتهایی که در آن ناصرخسرو از
متنبّی تأثیر پذیرفته ،خود در حکمت ایران باستان دیده میشود .و در واقع ناصرخسرو،

به طریق دیگر و به واسطهی فرهنگ عصر عباسی و ادبیّات عرب از فرهنگ و حکمت
ایران باستان تأثیر پذیرفته است.
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پینوشتها
 -1انوش��روان گفته اس��ت :دش��من اگرد چه خُ رد بود خوار مدارید (مستوفی )1181387 ،و
(نفیسی.)625-624 :1310 ،
-2در قابوس نامه آمده است :و دوست را به فراخی و تنگی آزمای(عنصرالمعالی.)142:1366 ،
-3در پندهای منسوب به «انوشروان» در قابوس نامه نیز دیده میشود :از گرسنگی بمردن به
از آنکه به نان فرومایگان سیر شدن (عنصرالمعالی.)52:1366 ،
 -4اگر خواهی که از ش��مار آزادگان باش��ی طمع را در دل خویش جای مده (عنصرالمعالی،
 ،55:1366از پندهای انوشروان).
 -5در پندهای انوشروان آمده است :با نا آزموده همراهی مکنید (بدایعی بلخی.)185:1313 ،
« -6کسری انوش��روان» میگوید :میانه روی نیکوترین فصلهاست (ثروتیان .)126:1388 ،از
پندهای مکتوب بر تاج «انوش��روان» آمده است :بیهنگام و جایی که مدارا باید تندی مکنید
(نفیسی.)626:1310 ،
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منابع
الف :کتاب
-1اآلبی ،أبو س��عد منصور بن احسین ()1424؛ نثر الدرر؛ تحقیق خالد عبدالغنی ،بیروت ،دار
الکتب العلمیة.
)1990( ......................-2؛ نثر الدرر؛ تحقيق منير محمد المدني ،مراجعة دکتور حسين نصار،
الهيئة المصرية العامة للکتاب.
-3آذر باد مهر سپندان ()1382؛ رهام اشه؛ تهران ،انتشارات تیمورزاده.
-4آذرنوش ،آذرتاش ()1381؛ پدیدههای ایرانی در زبان و ادبیّات عرب؛ مجموعه مقاالت و
بررسیها ،دفتر.72

)1385(.......................-5؛ چالش میان فارسی و عربی؛ نشر نی ،چاپ ا ّول.
-6آربری ،ا .ج ()1959؛ تراث فارس؛ ترجمه یحیی الخشاب ،داراحیاء الکتب العربیة.
-7ابن الجوزی ،ابو الفرج عبدالرحمان بن علی بن محمد ()1412؛ المنتظم فی تاریخ الملوک
و االمم؛ دراس��ة و تحقیق محمد عبدالقادر عط��ا و مصطفی عبدالقادر عطا ،راجعه و صححه
نعیم زرزور ،بیروت ،دارالکتب العلمیة.
-8األبشیهی ،شهاب الدین محمد بن احمد ابوالفتح ()1421؛ المستطرف فی کل فن مستظرف؛
مراجعة و تعلیق محمد سعید ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوضیع.
-9ابن ابی حدید ()1963؛ شرح نهج البالغه؛ بیروت ،مکتبة الحیاة.
-10ابن حمدون ،محم��د بن الحسن محمد بن علی ،أبوالمعالی ()1417؛ التذکرة الحمدونیة؛
بیروت ،دار صادر.
-11ابن خلدون ،عبدالرحمان بن محمد (بدون التأریخ)؛ المقدمة؛ داراحیاء التراث العربی.
-12اب��ن طقطقی ،محمد ب��ن علی بن طباطبا ()1894؛ الفخری ف��ی آداب السلطانیة و الدول
االس�لامیة؛ و قد ثن��ی بتصحیحه بعد العالم العالمة الغریفوزلدی أه��اوردت هرتویغ درنبرغ،
شالون علی نهرسون ،مطبع مرسو.
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-13ابن عبد ربه ،ش��هاب الدین ()1999؛ العقد الفرید؛ بیروت ،دار و مکتبة الهالل للطباعة و
النشر.
-14اب��ن قتیبة الدینوری ،ابو محمد عبداهلل بن مسلم (ب��دون التأریخ)؛ عیون األخبار؛ بیروت،
دارالکتب العلمیة.
-15اب��ن مسکویه ،اب��و علی احمد بن محمد ()1952؛ الحکمة الخال��دة؛ تحقیق عبدالرحمان
بدوی ،القاهرة ،مکتبة النهضة المصریة.
-16ابن المقفع ،عبداهلل ()1407؛ األدب الصغیر و األدب الکبیر؛ دار بیروت للطباعة و النشر.
-17ابن ندیم ،محمد بن اسحاق الوراق (بدون التأریخ)؛ الفهرست؛ بیروت ،مکتبة خیاط.
-18ابونواس ،حسن بن هانی ()1962؛ الدیوان؛ بیروت ،دار صادر للطباعة و النشر.
-19اقبال آش��تیانی ،عب��اس (بیتا)؛ تاریخ مختص��ر ادبیّات ای��ران؛ از قدیمیترین دورههای
تاریخی تا ظهور غزنویان؛ به کوشش میرهاشم محدث.

-20امین ،احمد (بدون التأریخ) ضحی االسالم؛ بیروت ،دارالکتاب العربی.
-21براون ،ادوارد ()1333؛ تاریخ ادبی ایران؛ ترجمه علی پاشا صالح ،تهران ،امیرکبیر.
-22البیهقی ،ابراهیم بن محمد ()1390؛ المحسن و المساوی؛ بیروت ،دار الصادر.
-23ترابی ،سید محمد ()1371؛ نگاهی به تاریخ و ادبیّات ایران پیش از اسالم؛ تهران ،عطار،
چاپ دوم.

-24تفضلی ،احمد ()1378؛ تاریخ ادبیّات ایران پیش از اسالم؛ تهران ،سخن ،چاپ سوم.

-25التوحیدی ،ابوحیان (بدون التأریخ)؛ البصائر و الذخائر؛ عنی بتحقیق و التعلیق علیه ابراهیم
الکیالنی.
-26ثروتیان ،بهروز ()1388؛ خردنامههای ایران باستان؛ تهران ،مهتاب ،چاپ ا ّول.
 -27الثعالبی ،أبو منصور عبدالملک بن محمد بن اسماعیل (بدون التأريخ)؛ اإلعجاز و اإليجاز؛
بغداد ،مکتبة دارالبيان.
)2003( ...........................-28؛ التمثیل و المحاضرة؛ تحقیق و شرح و فهرسة قصی الحسین،
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بیروت ،دار و مکتبة الهالل.
)1421( ..........................-29؛ الشکوی و العتاب و ما وقع للخالن و األصحاب؛ تحقیق إالهام
عبدالوهاب المفتی ،المجلس الوطنی للثقافة و الفنون و اآلداب.
)1403(.........................-30؛ يتيمة الدهر في محاس��ن أهل العصر؛ ش��رح و تحقيق الدکتور
مفيد محمد قميحه ،بيروت ،دار الکتاب العلمية.
-31الجاح��ظ ،ابو عثمان عمرو بن بحر ()1983؛ اآلمل و المأمول؛ تحقیق محمدرضا شش��ن،
دارالکتاب الجدید ،الطبعة الثانیة.
)2002(...........................-32؛ البیان و التبیین؛ قدم له و بوبه و شرحه علی بو ملحم ،بیروت،
دار و مکتبة الهالل للطباعة و النشر.
)1344(........................-33؛ ثالث رسائل؛ القاهره ،نشر یوشع فنکل ،المطبعة السفلیة.
 (.......................-34بدون التأریخ)؛ التاج فی اخالق الملوک؛ تحقیق احمد زکی باشا ،بغداد.
-35دامادی ،س��ید محمد ()1379؛ مضامین مشترک در ادب فارسی و عربی؛ دانشگاه تهران،
چاپ دوم.
-36دهخدا ،علی اکبر ()1352؛ امثال و حکم؛ تهران ،امیرکبیر ،چاپ سوم.
-37الراغب االصبهانی ،ابوالقاس��م حسین بن محمد ()1420؛ محاضرات األدباء و محاورات
الشعراء و البلغاء؛ حققه و ضبط نصوصه و ع ّلق علی حواشیه عمر الطباع ،بیروت ،شرکة دار
االرقم.
 -38زرین کوب ،عبدالحسین ()1371؛ از گذشتهی ادبی ایران؛ تهران ،الهدی ،چاپ ا ّول.
)1384( ............................-39؛ نه شرقی نه غربی انسانی؛ تهران ،امیر کبیر.
-40الزمخش��ری ،ابوالقاس��م محمود بن عمر ()1412؛ ربیع االبرار و نصوص االخبار؛ تحقیق
عبد االمیر مهنّا ،بیروت ،مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
الطیر ّ
-41ش��فیعی کدکنی ،محم��د رضا ()1383؛ مقدمه ،تصحیح و تعلیق��ات بر منطق ّ
عطار
نیشابوری؛ تهران ،سخن ،چاپ ا ّول.
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-42الطرطوش��ي ،محم��د بن الوليد ()1990؛ س��راج الملوک؛ تحقيق جعف��ر البياتي ،رياض:
الرئيس للکتب و النشر طوسي.
-43عاکوب ،عیسی ()1374؛ تأثیر پند پارسی بر ادب عربی؛ چاپ ا ّول ،ترجمه عبداهلل شریفی
خجسته ،تهران ،نشر علمی و فرهنگی.
-44العاملی الهمذانی ،بهاءالدین محمد بن حسین ()1420؛ الکش��کول؛ ج ،3بیروت ،مؤسسة
األعلمی للمطبوعات.
 -45عریان ،سعید ()1371؛ متون پهلوی؛ تهران ،کتابخانه ملی جمهوری اسالمی یران.
-46العسکري ،ابوهالل الحسن بن عبداهلل بن س��هل (بدون التأري��خ)؛ جمهرة االمثال؛ حققه
و ع ّلق حواش��يه و وضع فهارس��ه محم��د أبوالفضل ابراهيم و عبدالمجي��د قطامش ،بيروت،
دارالجيل.
)1952(....................-47؛ الصناعتین؛ تحقیق علی محمد البجاوی و محمد ابراهیم ابوالفضل،
دارالحیاء الکتب العربیة ،الطبعة األولی.
-48عنصرالمعالی ،کیکاووس بن اسکندر ()1366؛ قابوس نامه؛ به اهتمام غالمحسین یوسفی،
علمی فرهنگی ،چاپ سوم.
-49الغزالی ،ابوحامد ()1968؛ التبر المسبوک فی نصیحة الملوک؛ مکتبة الکلیات االزهریة.
-50القرطبی ،ابو یوس��ف عبداهلل بن عبدالبر النمری (ب��دون التأریخ)؛ بهجة المجالس و أنس
المجالس و شحذ الذهن و الهاجس؛ تحقیق محمد مرسی الخولی.
-51القیروانی ،ابی اس��حاق بن علی الحصری ()1372؛ زه��ر اآلداب و ثمر اآلداب؛ مفصل و
مضبوط و مشروح بقلم زکی مبارک ،مصر ،مطبعة السعادة ،الطبعة الثانیة.
-52گرشویچ ،ایلیر ،بویس ،مری ()1377؛ ادبیّات دوران ایران باستان؛ برگردان پداهلل منصوری،
َفر َو َهر ،چاپ ا ّول.

-53کاشفی ،حسین بن علی واعظ ()1308؛ اخالق محسنی؛ به کوشش میرزا ابراهیم شیرازی،
چاپ بمبئی.
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-54کریستینسن ،آرتور ()1332؛ ایران در عهد ساس��انی؛ ترجمهی رشید یاسمی ،تهران ،ابن
سینا.
-55الماوردی ،ابو الحسن بن محمد بن حبیب البصری ()1407؛ أدب الدنیا و الدین؛ بیروت،
دارالکتب العلمیة ،الطبعة األولی.
-56المتنبّي ،أبوالطيب ()1930؛ ش��رح ديوان المتنبّي (ج1و)2؛ ش��رح و تحقيق :عبدالرحمان
البرقوقي ،مصر ،الرحمانية ،الطبعة األولی.

 -57مح ّقق ،مهدی ()1363؛ تحلیل اشعار ناصرخسرو؛ انتشارات دانشگاه تهران.
)1340(....................-58؛ پان��زده قصی��ده از حکیم ناصرخسرو قبادیان��ی؛ تهران ،کتابخانه
طهوری.
)1369(..................-59؛ شرح سی قصیده از حکیم ناصرخسرو قبادیانی؛ توس.
)1388(................-60؛ شرح بزرگ دیوان ناصرخسرو؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
-61محم��دی ،محم��د ()1379؛ تاریخ و فرهنگ ایران ،در دوران انتقال از عصر ساس��انی به
عصر اسالمی ،پیوستها؛ توس.
-62مستوف��ی ،حمداهلل ()1387؛ تاریخ گزیده؛ به اهتم��ام عبدالحسین نوایی ،امیرکبیر ،چاپ
پنجم.
-63ناصرخس��رو ()1372؛ دیوان ناصرخسرو؛ ش��رح :مینوی ،مجتب��ی ،،تهران ،دنیای کتاب،
چاپ سوم.
-64النویری ،ش��هاب الدین أحمد ب��ن عبدالوهاب النوی��ری ()1936؛ نهایة األرب فی فنون
األدب؛ القاهرة ،مطبعة دار الکتب المصریة.
-65همای��ی ،جالل الدین (بیتا)؛ تاریخ ادبیّات ای��ران از قدیمیترین عصر تاریخی تا عصر
حاضر ،ج1و2؛ تهران ،چاپخانه مروزی ،چاپ سوم.

-66الوط��واط ،االمام العالمة ابی اس��حاق برهان الدی��ن الکتبی المع��روف بالوطواط (بدون
التأریخ)؛ غرر الخصائص الواضحة و النقائص الفاضحة؛ بیروت ،دارالصعب.
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-67یوس��ی ،الحسن ()1402؛ المحاضرات فی اللغة و األدب؛ تحقیق و شرح محمد حجی و
أحمد شرقاوی ،بیروت ،دار الغرب السالمی.
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نخستین همایش م ّلی نظریه و نقد ادبی در ایران ،چاپ ش��ده در نامه نقد ،به کوش��ش محمد
فتوحی ،خانه کتاب ،صص( .125-50مجموعه مقاالت نقد ادبی با رویکرد ادبیّات تطبیقی).

)1390( ....................-10؛ کنکاش��ی در تحلیل و بررس��ی دو پند حکیمانه در ادب الصغیر
و نهج البالغه؛ همایش راهکارهای توس��عه بین رش��تهای در حوزهی زبان و ادبیّات عربی،

دانشگاه یزد ،صص( .234-205مجموعه مقاالت نقد ادبی با رویکرد ادبیّات تطبیقی).

معرفی و نقد و بررسی پندهای
 ..................-11و فتاحیان ،فرزانه ،عزیزی ،نسرین ()1391؛ ّ
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)1389( ..................-13؛ نکت��های درب��ارهی کنای��هی مروارید پیش خوک افش��اندن؛ مجله
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-14مح ّقق ،مهدی ()1340؛ در جستجوی مضامین تعبیرات ناصرخسرو در احادیث و امثال
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-15نفیس��ی ،س��عید ()1310؛ ده پن��د انوش��روان؛ مجله ارمغان ،س��ال دوازدهم ،ش��ماره،9
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