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  چكيده   
. وعات استهاي نسبتاً گستردة پژوهش در ادبيات تطبيقي معاصر، حوزة مضامين و موض يكي از حوزه

رو قابليت تحليل و بررسي  دهندة متن است، از اين موضوع، يك مادة تاريخي و فرهنگي و از عناصر تشكيل
شمولند؛ مانند زندگي و مرگ، خير و شر، دادگري و  برخي از موضوعات و مضامين، فراملّي و جهان. را دارد

تواند به تبيين فصلي  ي در حوزة مزبور ميمطالعة تطبيق... . ستمگري، عشق و نفرت، جوانمردي و سخاوت و
هرچند كوتاه، از تاريخ افكار و عقايد و فرهنگ دو يا چند ملت در طول تاريخ بينجامد و خاستگاه برخي از 

از جمله موضوعات فراملّي و مورد اختالف در فرهنگ اسالمي و ساير اديان الهي، . ها را نيز مشخص كند آن
. اند كري و عقيدتي مختلف، تعاريف متفاوت و گاه متناقضي از آن ارائه دادهموضوع زهد است كه مكاتب ف

جملة  اند كه از سرا ناميده شده مفهوم زهد وارد حوزة ادبيات نيز شده و بر همين اساس، برخي از شعرا زهد
ر در پژوهش حاض. اسحاق البيري دو شاعر نامي در ادب فارسي و عربي هستند آنان سنايي غزنوي و ابو

هاي اين دو شاعر در روي آوردن به شعر زهد و نحوة نگرش  برآنيم كه در چشم اندازي تطبيقي، انگيزه
هاي آن را مورد بررسي قرار دهيم تا به تعريف و كاركرد زهد در حوزة ادبيات  ها به دنيا و دلبستگي آن

هاي  شاعر به مفهوم زهد، تفاوتهاي بسيار در رويكرد اين دو  دست يابيم و نشان دهيم كه با وجود مانندگي
  .اي هم بين آن دو وجود دارد مالحظه قابل
  

  .سنايي، البيري، زهد، شعر، مضامين: واژگان كليدي
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  مقدمه. 1
هاي نسبتاً گستردة پژوهش در ادبيات تطبيقي معاصر  موضوع و مضمون از جمله حوزه

). 50: 1386سميعي،(ند ا گفته» مشغولي يا عالقة عام آدمي موضوع دل«مضمون را . است
ها و انتقادهاي شديدي از سوي برخي  مطالعة موضوعات و مضامين در آغاز با مخالفت

، تطبيقگر مشهور فرانسه، 1پل هازار معروف است كه. تطبيقگران فرانسوي مواجه شد
 و 2برونيل(» پرداختن به اين حوزه را بر پژوهشگران ادبيات تطبيقي تحريم كرده بود«

يكي از داليل اصلي منتقدان، اين بود كه موضوع و مضمون، چيزي ). 129: 1996 همكاران،
؛ با اين همه، مطالعة تطبيقي موضوعات و مضامين، عرصة )همان(جز مادة خام ادبيات نيست 

اهميت اين حوزه زماني بيشتر . رونقي در تطبيقگري ادبي معاصر است نسبتاً گسترده و پر
شمولند و در  سياري از موضوعات و مضامين، فراملّي و جهانشود كه بدانيم ب احساس مي
هاي مختلف، نمودهاي كم و بيش يكساني دارند؛ مضاميني چون مرگ، تولد،  ادبيات ملت

توان علل اين  البته گاه مي... . عدالت، صلح، جنگ، عشق، خير و شر، دوستي، ايثار، آزادي و
جو و ها جست آگاه ملت  الگوها يا ضمير ناخودها را در ادبيات شفاهي، اساطير، كهن همساني

ها و عقايد دو يا چند ملت را در  توانيم بخشي از تاريخ انديشه با مطالعه در اين زمينه مي. كرد
ها  طول تاريخ بشناسيم، ردپاي برخي از موضوعات دخيل در آثار ادبي و فرهنگي ديگر ملت

ة برخي از مضامين و موضوعات را از توارد را دنبال كنيم و تأثيرگذاري و اثرپذيري در حوز
  .هايي كه حاصل اتفاق هستند، تمييز دهيم و مشابهت

ژه در انديشه و ادبيات اسالمي، مسئلة زهد وي يكي از موضوعات مهم در فرهنگ بشري و به
آميزترين مفاهيم در فرهنگ و ادب فارسي و  هاي ديني و از مناقشه مفهوم زهد از آموزه. است

هاي  ست كه ازجمله داليل آن، آميختگي با فلسفة يوناني، كالم اسالمي و افكار و انديشهعربي ا
صوفيانه است، تا جايي كه اين مفهوم در برخي موارد، وضوح معنايي خود را از دست داده و 

ها و اصول اساسي خود، تعريفي از آن ارائه  هر گروه فكري و عقيدتي با توجه به آموزه
ها و  ها در بار معنايي مفهوم زهد، به تفاوت ديدگاه ها و گاه تناقض ن تفاوتاند كه اي كرده

  .درنتيجه، استفادة ابزاري از آن منجر شده است
صورت گسترده و متنوع، ادبيات كالسيك فارسي و  هاي ظهور مفهوم زهد به جمله عرصه از

 
1  - P.Hazar 
2  - Bronil   
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وزه پرورش داده و اي را در اين ح هاي مطرح و برجسته عربي است كه نمايندگان و شخصيت
جملة اين  از . اند اين نمايندگان آثار ادبي بديعي را در عرصة زهديات به ارمغان آورده

توان به حكيم سنايي غزنوي در ادب فارسي و ابواسحاق البيري در ادب عربي  ها مي شخصيت
 و به طرح اند اشاره كرد كه زهد و مضامين مربوط به آن را نقطة عطف شعر خود ساخته

نماي جامعة عصر  دهندة زيربناي انديشه و آينة تمام اند كه نشان مفاهيم مشتركي پرداخته
اين دو شاعر برجسته، معاني . الطوائف در اندلس بوده است غزنوي در ايران و عصر ملوك

اند كه   با بياني شيوا و دلپذير بيان كرده3واالي تربيتي، اجتماعي و عرفاني را در قالب شعر زهد
هاي  ترين محورها و وجوه اشتراك بين اين دو شاعر است؛ همچنين همساني مسئله از مهماين 

انديشي و همفكري اين دو  شود كه بيانگر هم معنايي بسياري در آثار اين دو بزرگوار ديده مي
  .زاهد نامي ايراني و عربي هست

طبيقي آمريكا به اندازي تطبيقي و بر اساس مكتب ادبيات ت در اين پژوهش برآنيم در چشم
بررسي تطبيقي آرا و عقايد اين دو شاعر توانمند در حوزة زهديات بپردازيم تا بتوانيم به 

  :هاي زير پاسخ گوييم پرسش
 وجوه اشتراك و افتراق زهديات سنايي و البيري چيست؟. 1

 هاي آن يكسان است؟ ها به دنيا و دلبستگي  آيا نحوة نگرش آن.2

 وردن به شعر زهد، انگيزه و هدف يكساني دارند؟  آيا آن دو در روي آ.3

  
  پيشينة پژوهش. 2

خوري در ادب پارسي و تازي برخوردارند و  سنايي و البيري در زهد و عرفان از جايگاه در
جمله  از . مندان ادب فارسي و عربي بوده و هستند مورد توجه و اهتمام پژوهندگان و عالقه

پذيري  زهد«اي با عنوان  نامه ي سنايي صورت گرفته، پايانهايي كه دربارة اشعار زهد پژوهش
دانشگاه آزاد اسالمي، (نژاد نوشتة خدا رحم تقوي» ستيزي در اشعار سنايي غزنوي و زهد

است كه نويسنده در آن پس از بررسي منشأ زهد و سير تحول آن در ) 1383واحد دزفول، 
هاي  هاي زاهدان و جلوه ا و لغزشگاهه ادب فارسي، معاني و مضامين زهديات سنايي و آفت
در زمينة ادبيات تطبيقي نيز پژوهشي . دنيا را از نگاه او مورد بررسي و تحليل قرار داده است

 
3  - Ascetic poem 
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موازنة «سراي ادب عربي، در دست است با عنوان  العتاهيه، شاعر نامدار زهد بين سنايي و ابو
رسالة دكتري (نوشتة مرتضي قائمي» �����0  ��*� با زهديات سنايي در ���D&�����6زهديات 

كه نويسنده در آن آبشخور فكري اين دو شاعر و وجوه اشتراك و ) 1383دانشگاه تهران، 
  .ها را در دو سطح صورت و معنا مورد بررسي قرار داده است افتراق زهديات آن

 او هاي تاريخ ادبيات كه به بررسي زندگي و شعر خصوص البيري، جداي از كتاب اما در
هايي كه سير تحول شعر زهد در ادب عربي را مورد بررسي قرار داده اند،  اند يا كتاب پرداخته

تاكنون پژوهش مستقلي صورت نگرفته است و تنها پژوهشي كه در مورد او در دست است، 
�اي با عنوان  نامه پايان�$%�
 �&�'��

,+�اسحاق البيري  و أبي 
�*�($�� �&) بين �" ��
شتة نو .-

است كه نويسنده در آن به بررسي ) 2009دانشگاه ملي النجاح فلسطين، (محمود لطفي نايني
در زبان فارسي نيز تنها پژوهشي كه . تطبيقي زهديات ابو العتاهيه و البيري پرداخته است

روابط بينامتني قرآن و حديث با «اي است با عنوان  دربارة البيري صورت گرفته، مقاله
مجموعه مقاالت همايش ملي قرآن كريم و ادب عربي، دانشگاه ( »سحاق البيريزهديات ابوا
كه در آن به روابط بينامتني آيات قرآني و احاديث نبوي با زهديات البيري ) 1390كردستان، 

پرداخته شده است؛ لذا بررسي و تحليل زهديات سنايي و البيري با رويكرد تطبيقي، پژوهشي 
  .كامالً نو است

  
  شناسي زهد وممفه. 3

واسطة حقير شمردن آن چيز و  زهد در لغت به معناي روي بازگرداندن از چيزي است به
  ).1876: 1405منظور،  ابن(الشيء الزهيد يعني چيز اندك 

  :در بيان معناي اصطالحي زهد تعاريف متعددي ارائه شده است، تا جايي كه
كار رفته با اين تفاوت كه در زهد  اي آن بهگاهي، به اعتبار كف نفس، عين ورع شمرده شده و به ج

تر، اهتمام در دو جهت  به عبارت روشن. شود از توجه به امور دنيوي و دروغ و گناهان پرهيز مي
دست آوردن آسايش عقبي، بسنده كردن به  شود؛ رويگرداني از دنيا براي به زهد ناميده مي

  ). 26: 1387حقي، يا(ناچيزترين بهره از حالل براي جلب خشنودي الهي 
، 9ج : 1377دهخدا، (» گرفتن اقل كفايت از حالل و ترك زايد«: نامة دهخدا نيز آمده است در لغت

  ). ذيل واژة زهد
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و ) ص(شده از پيامبر روايات نقل. هاي واالي دين اسالم است زهد و پارسايي از آموزه
ني بيانگر تأكيد به اين و بزرگان صحابه دربارة زهد در كتب شيعه و س) ع(ائمة معصومين

در معرفي زاهد و ) ع(آموزة اخالقي در زندگي فردي و اجتماعي است؛ چنانكه امام علي
او كسي است كه مهلتي كه در دنيا دارا بود، غنيمت شمرد و به استقبال «: فرمايند پرهيزگار مي

زة عرفان در حو). 76/ خطبه(» اي براي آخرت فراهم نمود مرگ رفت و از عمل صالح توشه
شمار آمده و در تأكيد بر آن از روايات و  نيز مقام زهد، يكي از مراحل سير و سلوك عارف به

  . اند و صحابه شاهد آورده) ص( سيرة رسول گرامي اسالم
هاي گوناگون كه در مواردي  ها و نظام هاي متفاوت از زهد و شيوه با وجود برداشت

شد، آنچه مورد اتفاق هر دو دسته است، مفهوم  اي بين متشرعان و صوفيان مي باعث رخنه
ماية عرفان اسالمي و   طلبي و خوف از عذاب الهي است كه خمير اولية زهد به معناي ترك دنيا

ريشه ) ع(و بزرگان صحابه و اهل بيت) ص( سير و سلوك معنوي است و از سيرة پيامبر
توان چنين  ف ارائه شده از زهد ميبنابراين باتوجه به تعاري). 133: 1384بوروني، (گيرد  مي

ها از نفس و پرورش درون از طريق  ها و كژي نتيجه گرفت كه هدف زهد، زدودن بدي
  .مجاهدات خاص است

  
  تعريف شعر زهد. 4

شعر زهد در اصطالح اهل ادب نوعي از شعر است كه در آن شاعران به نكوهش دنيا و 
همچنين ). 437: 1380شفيعي كدكني، (ردازند پ طلب و امثال آن مضامين مي اخالق مردم دنيا

زهد عبارت است از بيان معاني زهد و تحقيق و توحيد «: در تعريف شعر زهد چنين آمده است
و عرفان در تعبيرات شاعرانه، توحيد خدا، ستايش قرآن، نعمت پيغمبر و تذكار و بيان آنچه 

  ).48: 1382ب، كو زرين(» شود موضوع زهديات است مكارم اخالق خوانده مي
اي از رفتارهاي ناظر به تهذيب نفس است و عمدتاً بر ايستادگي  از آنجا كه زهد مجموعه

شود كه  هايي بيان مي صورت سروده در برابر هواي نفس تأكيد دارد، در زبان نظم به
سرايندگان زهديات . هاي دنيوي است ها و دلبستگي ها رهايي از وابستگي مضمون بيشتر آن

ارزش دانستن دستاوردهاي دنيوي و قليل شمردن متاع دنيا، به مقتضاي احوال  ضمن بي
  .خويش، القاي برخي وجوه مشخص اخالقي و حكمي را در نظر دارند
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هاي كهن نيز آنچه بيشتر با اين ديد همخوان باشد، در زهديات وارد  از ميراث فرهنگ
اين شاعران تجربة . يابد ي نو ميا مايه سرايان، رنگ هاي فكري زهديه شود و با يافته مي

كنند و مجموعه افادات آنان  اي تازه عرضه مي مقاومت در برابر كشش دنيا را در جامه
؛ بنابراين زهديه نوعي شعر )26: 1387ياحقي، (هاي اجتماعي رايج نظر دارد  همواره به انديشه

با مواعظ اخالقي و ديني تعليمي است و در راستاي اخالقيات، ابزار تلقين نيرومندي است كه 
اي از محتواي شعر زهد را در بر  از همين رهگذر است كه اخالقيات بخش عمده. سنخيت دارد

  ).همان(گيرد  مي
  

  شعر زهد در ادب فارسي. 5
. در عصر ساماني است» كرامي«هاي شعر زهد در ادب فارسي متعلق به شاعران  نخستين تجربه

از جمله . هاي دنيوي و قناعت سخن رفته است ي گزيدن از لذتدر شعر اين شاعران از عزلت، دور
توان به ابوذر بوزجاني اشاره كرد كه در اندك شعرهايي كه از او بر جاي مانده،  اين شاعران مي

. گويد هاي دنيوي سخن مي انديشي و پرهيز از لذت گزيني، مرگ از مضامين زهد همچون عزلت
طوري كه حتي در ميان  شود، به در ميان همة شاعران ديده ميگفتني است كه مضامين زهد تقريباً 

اما بايد گفت كه .  يافتها توان ردپايي از آن خواري همچون منوچهري نيز مي اشعار شاعران شادي
چند شاعران  شعر زهد تا پيش از سنايي هرگز به خالقيت و شكوفايي و استقالل دست نيافت؛ هر

  : گويد ي كردند؛ چنانكه استاد شفيعي كدكني ميآزماي بسياري در اين زمينه طبع
هاي كامالً  رسد داراي زمينه هاي بازمانده از شعر دري كه به آغاز قرن سوم مي نخستين نمونه

خوار، اما اين سنايي است كه اين مضمون  زهدي است؛ از رودكي تا سنايي و حتي منوچهري شادي
  ).51-47: 1380شفيعي كدكني، (عنوان مركز خالقيت خود قرار داده است  را به

ترين شاعران زهدسرا در ادب فارسي تا پيش از سنايي، رودكي، كسايي و   شده جمله شناخته  از
 رويكردي جديد يافت كه آن آميختگي زهد و  ناصر خسرو قبادياني هستند، اما با سنايي، شعر زهد

  .ره شد و در عرفان مستحيل گشتتوان گفت روح عرفاني بر آن چي اي كه مي گونه عرفان است؛ به
  

  شعر زهد در ادب عربي. 6
گروهي . نظر است در مورد پيدايش شعر زهد در ادب عربي ميان پژوهشگران اختالف 
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كنند و شاعراني چون عدي بن زيد عبادي و  جو ميو هاي آن را در ادبيات جاهلي جست ريشه
  ).288: 1980اسماعيل، (دانند   بن ابي صلت را پيشتاز آن مي����

هاي  برخي نيز بر اين باورند كه شعر زهد در ادب عربي پس از اسالم و تحت تأثير آموزه
چند هر  هر). 34 :1952ضيف، (اسالمي رشد كرد و از آيات قرآني و سنت نبوي تأثير پذيرفت 

رسند ولي ظهور جدي شعر زهد در ادب  نظر مي دو نظر با كمي شدت و حدت درست به
هاي فكري  قرن دوم و اوايل قرن سوم است كه مقارن است با پديد آمدن جريانعربي، اواخر 

صورت واكنشي تند به مقابله با لهو و لعب و  كه از روحية انقالبي ژرفي برخوردار بودند و به
زيستي،  باري حاكم بر جامعة عصر عباسي برخاستند و به زهد و تقواي الهي، ساده و بند بي

رفته رنگ صوفيانه به خود  خواندند و از قرن سوم به بعد رفته  ميقناعت و ياد مرگ فرا
  .رود شمار مي از نامدارترين شعراي اين رويكرد به) ق . ه 218-130(ابوالعتاهيه . گرفتند

 هجري 898 تا 92هاي قرن نهم، يعني از سال  اندلس كه از اواخر قرن اول هجري تا نيمه
عنوان يكي از  هاي اسالمي بود، از شعر زهد به  آموزهشاهد حضور مسلمانان و نشر تعاليم و

بارزترين ويژگي زهديات شعراي اندلس . بهره نماند مضامين مورد اهتمام شعراي مسلمان بي
هاي اخالقي و  رويكرد اخالقي و اسالمي آن بود كه در آن با زباني شاعرانه مردم را به ارزش

  .دندكر نفساني دعوت ميهاي  رويگرداني از خواهش
اي برخوردار شد و شعراي زيادي به اين  شعر زهد در ادبيات اندلس از جايگاه ويژه

كه قالبي غنايي و در خور تغزل و » موشّحات«مضمون روي آوردند؛ تا جايي كه حتي 
عوامل مختلفي باعث كثرت شعر . آورد سرايي بود نيز گاه به مضامين زهد روي مي خمريه

ها به آشفتگي و نابساماني اوضاع سياسي اجتماعي اندلس  از آنزهد در اندلس شد كه برخي 
گردد و همچنين شعر زهد واكنشي بود در برابر گروهي كه غرق در ماديات شده و  برمي

  . معنويات را فرو نهاده بودند
  

  زهديات سنايي. 7

در آثار او . سنايي غزنوي، شاعر، حكيم و عارف بزرگ قرن پنجم و اوايل قرن ششم است
هاي اساسي  تمامي انديشه. توان از همة مفاهيم و معاني زهدي و عرفاني ردپايي پيدا كرد مي

 نيست كه  مورد توجه كساني قرار گرفته كه بعد دليل  و بياند تصوف در شعر او تجلي يافته
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ترين  بعد از سنايي، مضامين عرفاني از رايج. اند از او در حيطة ادب و عرفان وارد شده
كس در خود طبع و ذوقي شاعرانه يافته حداقل  اي كه هر عر فارسي است، به گونهمضامين ش

با اين حال هنوز شعر سنايي را آغازگر و . چند بيتي در حال و هواي عرفاني سروده است
  :گونه آثار شعري قرار دارد و دانند و همچنان شعر او در صدر اين نقطة عطف اين راه مي

همتاي عالم ادب و عرفان از قبيل عطار و مولوي  گ و چندين نابغة بيبا اينكه صدها گويندة بزر
گونه تجارب روحي روي آوردند، باز هم شعر سنايي همچنان در اوج  بعد از سنايي به زمينة اين

  ).24: 1380شفيعي كدكني، (قراردارد، چه در قصايدش و چه در غزليات و چه در حديقه 
  

  4زهديات البيري. 8

ترين شعراي زهدسرا در ادب عربي  يري شاعر و عارف بزرگ قرن پنجم، از بزرگابواسحاق الب
رود، چنانكه احسان عباس، منتقد نامدار معاصر در مورد جايگاه او در شعر زهد  شمار مي به
  : گويد مي

تنها در ادب اندلسي كه در ادب عربي، شعر زهد را با شور و عاطفة  به نظر من البيري نه 
هاي دنيوي و ايستادگي  اش كه حاكي از ضعف آدمي در برابر فريبندگي غمگينانهآتشين و لحن 

كند  هنگامي كه او بر گناهانش گريه مي. هاي نفساني است به اوج رساند در برابر خواهش
  ).136: 1962عباس،  (ه و از آن گسسته استكني كه از اين عالم خاكي دل بريد احساس مي

  بيت از 800ة مسيحيان به اندلس از بين رفته و تنها حدود بيشتر شعر البيري در پي حمل
هاي كوتاه و چهار بيتي تا قصايد بيش  ها از قطعه در ميان اين سروده. او به جاي مانده است

پرستي است، هر  موضوع بيشتر اين اشعار زهد و نكوهش دنيا. شود  بيت ديده نمي110از 
ويژگي بارز اشعار ابواسحاق، سادگي و رواني . دچند قصايدي نيز در مرثيه، مدح و هجا دار

  . ها است آن
صورت  معاني و تعابير ساده، در قالب الفاظ و واژگان متداول و عامه فهم، اشعار او را اغلب به

اين خصوصيت با رويكرد ديني و اجتماعي ابواسحاق نيز . اندرزهايي منظوم در آورده است
گريز نيست و مشاركت در  طلب و مردم  وي زاهدي عزلتتناسب داشته و نشان از اين دارد كه

  ). 12: 2008الدايه، (داند  امور اجتماعي و سياسي را حق خود مي
هاي آنان، همواره  گيري از عاليق و حساسيت سخن گفتن به زبان تودة مردم و بهره

 
4 1 .  
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اي از   نمونهاسحاق در ذم يهود  ابوI&I��5قصيدة . ابزاري سودمند در اختيار البيري بوده است
رفته، چه از  هم اين سازگاري با شيوة بيان و روحيات تودة مردم است و اين عوامل روي

  .پسند ساخته است لحاظ بينش و چه از لحاظ زبان، از ابواسحاق، شاعري عامه
  

  مضامين زهد در اشعار سنايي و البيري. 9
  انديشي مرگ. 1-9

. ربة مرگ و تأمل در پديدارشناسي آن استهاي اساسي در شعر سنايي، تج يكي از انديشه
اندازهاي گوناگون اين مسئله را بدين خوبي، در  گمان قبل از سنايي كسي تا بدين حد، چشم بي

سنايي بدين پديده به ديدة عرفاني، مذهبي و اجتماعي . شعر فارسي تصوير نكرده است
. سابقه است شعر فارسي بينگرد و تأمالت ژرف، در باب آن دارد كه بدون شك در تاريخ  مي
شناسي فردي، به مسئلة مرگ وابستگي خاصي داشته است  لحاظ روان گمان سنايي به بي
ماية «عنوان  رسد كه وي از مرگ به اين وابستگي به حدي مي). 209: 1380شفيعي كدكني، (

لكه انسان تنها بد نيست، ب كند و معتقد است كه مرگ نه ياد مي» حيات اهل دين و عدالت و هديه
  :بايد با آغوش باز آن را بپذيرد

 مسئلة مرگ در نگاه سنايي چنان دلنشين و دلپذير است كه آن را بر زندگي دنيوي ترجيح 
  :كند گونه توجيه و تفسير مي دهد و نگاه مثبت و پذيرندة خود را به اين مقوله اين مي

  ســـت نـــزد داننـــده مـــرگ هديـــه ا
  

  هديـــــــه دان ميهمـــــــان ناخوانـــــــده
  

ــالمـــر   بــــدل و جــــان همــــي كــــن اســــتقبال  گ چـــون نمـــود هـــيچ منـ
 )292: 1388سنايي، (

ــردازم    ــس بپ ــين قف ــد ك ــي باش    ك
  

  در بـــــاغ الهـــــي آشـــــيان ســـــازم   
  

ــشق   بــــا روي نهفتگــــانِ دل، يكــــدم   ــب عــ ــردة غيــ ــازم  در پــ ــا بــ   هــ
  )371: 1354سنايي، (

او در . ا استبه باور او مرگ، ماية آرامش و عامل نجات انسان از سراي فساد و قفس دني
هاي عرفاني و زاهدانه نظر دارد و اين اوج عرفان و  توجيهات خود تماماً به مفاهيم و استدالل

شود مرگ را آرزو كند تا به غايت و نهايت و نتيجة زهد و  زهد شاعر است كه باعث مي
 

5  
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در البته بايد به اين مسئله نيز توجه داشت كه وقتي شاعر از واژة مرگ . عرفان خود برسد
جويد، همواره به مرگ واقعي نظر ندارد، بلكه از اين پديده براي تشبيه و  اشعار خود بهره مي

كند تا از اين رهگذر بر مخاطب تأثير بگذارد و  بخشي به معاني موردنظر خود استفاده مي عمق
  :گويد مفهوم زاهدانه و عرفاني موردنظر خود را مطرح كند؛ به عنوان مثال او در بيتي مي

  اي حكيم از چنـين زنـدگاني        بمير  
  

ــاني    ــردي بم ــو م ــدگاني چ ــزين زن   ك
  
  

  )675: همان(
گويد و مرگ ارادي مفهومي كامالً عرفاني  سنايي عالوه بر اين كه از مرگ ارادي سخن مي

پوشي از متاع  كند كه اين مفهوم به معناي چشم دارد، زيرا شاعر مردن از چيزي را مطرح مي
انيدن خود از آن و عدم تعلق نسبت به آن است و اين بيت يادآور هاي دنيوي و ره و لذت
شفيعي (شناسانه و اخالقي دارد  است و جنبة آموزشي، روان» موتوا قبل أن تموتوا«حديث 
  ).210: 1380كدكني، 

گويد و نگاه  سنايي عالوه بر اينكه از مرگ واقعي، يعني مرگ جسم و تن، سخن مي
آورد و  ميان مي كند، از مرگ معنوي انسان نيز سخن به ضه ميخوشبينانة خود را به آن عر

معتقد است كه مرگ تنها محدود به جسم و تن مادي و دنيوي نيست، بلكه به محض غفلت و 
. پيوندد كه همان مرگ معنوي است ناآگاهي آدمي، مرگ ديگري نيز در انسان به وقوع مي

ه به مرگ واقعي دارد، نگاهي بسيار اي ك سنايي در اين مورد برخالف نگاه خوشبينانه
خردي را كه  آور نيز دارد و عواملي مانند جهل و بي آلود و تأسف بدبينانه، غضبناك و خشم
  :كند عنوان مسبب و عامل مرگ معنوي انسان مطرح مي نقطة مقابل عقل هستند، به

  هـــر چـــه گفتنـــد مغـــز آن، ايـــن اســـت  مردگـي، جهـل و زنـدگي ديـن اســت    
 )64 :1388سنايي، (

ــود   ــي سـ ــالمي نبينـ ــوس عـ ــري زود  در هـ ــوا زنــــــده اي، بميــــ   از هــــ
 )196: همان(

ــوس  ــير ه ــرده اي، زان شــدي اس ــركس    م ــشد كــ ــان كــ ــده از مردگــ   ديــ
  )  250: همان (

ــت    در جهــاني كــه عقــل و ايمــان هــست ــان اســ ــسم، زادن جــ ــردن جــ   مــ
ــان ســخن   ــه در جه ــن ك ــدا ك ــن ف ــده، چـــو بميـــرد تـــن   ت   جـــان شـــود زنـ
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  كعبـــــة حـــــق دلـــــست، پـــــاكش دار   تنــست، خــاكش دار دشــمن جــان 
ــده    مـــرگ، هديـــه اســـت نـــزد داننـــده ــان ناخوانــــ ــه دان ميهمــــ   هديــــ

  )292: همان(
دارد و  در ابيات فوق، سنايي ديدگاه متفاوت و نامتعارف خود را نسبت به مرگ ابراز مي

 ماية خردي و گرفتار هوس و تعلقات نفس شدن را عين مردگي و مردن تن را جهل و بي
متعارف و متفاوت  طور كلي بايد گفت سنايي در زمينة مرگ، ديدي بس نا به. داند حيات مي

سابقه نيست و در اقوال و گفتار شيوخ متصوفه كمابيش  گرچه ديد سنايي به مرگ بي. دارد
آمده است، اما اينكه سنايي تقريباً جزء اولين كساني است كه اين مقوله را وارد شعر كرده در 

ر تأمل و تحسين است و همين عامل است كه سنايي را در رديف شعراي مبدع و انقالبي خو
  .قرار داده است

در مورد نگاه البيري به مرگ نيز بايد گفت او زاهدي است كه به حقيقت مرگ ايمان دارد 
داند براي آخرت، پس به نداي كاروان مرگ كه هر لحظه او را فرا  و دنيا را گذرگاهي مي

گويد و  پرستي و بولهوسي، نداي آن را لبيك مي سپارد و با پرهيز از دنيا اند، گوش ميخو مي
  :منتظر است كه هر آن چنگال مرگ او را در دريا، خشكي يا بيابان دريابد

ــد رم رحلــي و اســتقلَّت ــداتي    ركــائبي و قَ ــلِ هـ ــي بالرَّحيـ ــد آذنتنـ   و قـ
ــا   ــسي فإنَّه ــلَ نف ــي اهللاِ أشــكُو جه   يـــلُ إلـــي الرَّاحـــاتِ و الـــشَّهواتِتَم  إل
  ــه ــنَ َوفاتُ ــسانُ أي ــرف اإلن ــا يع ــرِّ أم فــي البحــرِ أم   و م أ فــي الب �����"D  

  )52: 1976البيري، (
اقامتم در اين دنيا به سر آمد و كاروانيان آمادة سفر شدند و ساربانان بانگ سفر : ترجمه
طلبي و شهوتراني  برم كه مرا به راحت از ناداني نفس خود به خدا شكوه مي./ سر دادند

   ميرد؛ در خشكي، دريا يا بيابان؟ داند كجا مي آدمي نمي./  كشاند مي
نگران  بيند و از اينكه غرق در گناه باشد دل البيري مرگ را هر لحظه در كمين خود مي

 مرگ. كند رود و خود را آماده پذيرش آن مي است؛ ولي در عين حال به استقبال آن مي
داند كه مرگ، كوچك و بزرگ را در كام خود فرود  همواره جلوي چشمان او است و خوب مي

  :گذارد ها باقي نمي برد و چيزي  از آن برد و مال و اموالشان را به تاراج مي مي
ــونِ الهٍ ــنٍ للمنــــــ ــا   كــــــــم آمــــــ ــات مطمئنّــــ ــرَّدي بــــ ــنِ الــــ   عــــ
ــا ــد المنايــــــ ــبحه وافــــــ ــ   صــــــ ــينَ عنَّــــ ــوت حــــ ــاينَ المــــ   افعــــ
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  ــاه ــضَي بكـــ ــا قَـــ ــي إذا مـــ ــا   حتَّـــ ــوِالً مرِنَّـــــــ ــه معـــــــ   حميمـــــــ
ــنُّوا  ــدِهِ و ســــ ــي لَحــــ   عليــــــهِ مــــــنَ التُّــــــرابِ ســــــنَّا      واروه فــــ
ــنَّا  و انتَهبـــــــوا مالَـــــــه و شَـــــــنُّوا   الغــــــاراتِ فيمــــــا حــــــواه شَــــ
   ــــتمــو ح ــوت فَهــ ــبِ المــ   يختــــــــرِم الطِّفــــــــلَ و المــــــــسِنَّا  و ارتقــ

  )120:همان(
تا اينكه ./ سپرد بسا فردي كه از مرگ غافل بود و به آسودگي زندگي مي چه: هترجم

جان سپرد و دوستان بر او شيون ./ فرشتة مرگ به سراغش آمد و مرگ را فرا روي خود ديد
و هر آنچه گردآورده و ./ او را در گورش قرار دادند و به خاك سپردند./ و زاري كردند

پس مرگ را پيش چشم خود قرار ده كه بي ترديد روزي فرا / .انباشته بود به تاراج بردند
  .خواهد رسيد و خردسال و سالمند را به كام خود خواهد برد

انديشي سنايي برخوردار  چنانكه پيداست، نگاه البيري به مرگ از عمق و ژرفناي مرگ
 و هدية الهي او نگاهي سطحي به مرگ دارد و مانند سنايي آن را ماية حيات دين و عدالت. نيست
پوشي  در شعر او از مرگ ارادي كه مضموني كامالً عرفاني دارد و منظور از آن چشم. داند نمي

  .هاي دنيوي و رهانيدن خود از قيد و بند و تعلقات  آن است، خبري نيست از متاع و لذت
  

  گريزي دنيا. 2-9
هيم ديد كه دنيا يكي از اگر نگاهي به موضوع زهد در ميان بزرگان اين طريقت بيندازيم، خوا

در شعر سنايي نيز موضوع دنيا بخش . موضوعات اصلي و محوري در شعر زهد است
او از . اي در زهديات وي دارد دهد و انعكاس گسترده عظيمي از زهديات او را تشكيل مي

رد ب بهره مي... هاي ادبي همچون استعاره، كنايه، تشبيه و هاي مختلف ادبي از جمله آرايه شيوه
: تر از آن ارائه دهد، چنانكه از آن با عناويني چون تر و واضح تا بتواند تصويري هر چه عميق

اي، قفس، سراي مجاز، غدار، عجوزة زشت، اژدها،  سراي فنا، سراي فساد، منزل يك هفته
  :گويد عنوان مثال در مذمت دنيا مي ياد كرده است؛ به... ديوخانه، سراي اوباش، قاتل، مردار و

ــل   اي گرفته به دسـت حـرص و امـل          ــرِ بغـ ــو زيـ ــرِ تـ ــي، سـ   پيـــر زالـ
ــسل  ــر او بگــ ــا و مهــ   زان كه بر جان سمست و بر دل سِل          دل ز دنيــ
ــست  ــت حاليـ ــه فراغـ ــا ار چـ ــست     دنيـ ــر و محتالي ــر و كب ــتش، فخ   آف

  )302-301: 1388سنايي، (
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او براي عيني . مقدار و سراي حرص و امل است دنيا در چشم حكيم سنايي خوار و بي
گيرد و آن را به  كردن و تجسم دنيا از تصاوير ادبي، به خصوص تشبيه و استعاره كمك مي

او در . يابد كند؛ همان كه بعدها در شعر امثال حافظ نيز نمود مي روي تشبيه مي زن زشت پير
  :سرايد بيان زودگذري و ناپايداري دنيا چنين مي
ــت    ــد اسـ ــيم و اميـ ــيم بـ ــه اقلـ ــود ي  اينكـ ــت  خ ــيد اس ــي روزه راه خورش   ك
ــن را چــو جــان نگــه داري  ــو كــه اي ــازاري   ت ــل را بيــــ ــاه از آن عقــــ   گــــ
  اي بــــــسيار  ديــــــده و آزمــــــوده   نيـــست بـــا وي وفـــا و معنـــي يـــار

  )293: همان(
  :گويد همچنين در تصويري جامع از دنيا مي
ــست    ــي دربـ ــه مردمـ ــة را بـ   متكـــــا ســـــاختم بـــــرو ننشـــــست  خواجـ

ــتمش ــه: گف ــد، خــ   تكي ــاي باش ــش : گفــت  وشج ــه رســته شــد ز آت   ...آن را ك
ــه  ــه تكي ــن هم ــم و هوســست  اي ــا غ   ...گـــه رحمـــت خـــداي بســـست تكيـــه  ه

ــي و حلّــه، نهــان     ــن جهــان در حل   ...گنــده پيريــست زشــت و گنــده دهــان  اي
  كُـش اسـت    زانكه اين گنـده پيـر، شـوي         سه طالقـش ده، ارت هـيچ هـش اسـت     

  )321: همان(
پذيري آن را يادآور   و زوالكند غبتي خود به دنيا را بيان مير البيري نيز به كرات، بي

  :خواهد كه فريفتة دنيا و تعلقات آن نشود و بدان دل نبندد شود و از مخاطب خود مي مي
ــانُ   كــــلُّ امــــرئٍ كمــــا يــــدينُ يــــدانُ ــه مكـ ــم يخـــلُ منـ   ســـبحانَ مـــن لَـ
ــا   ــسكُنَها و مـ ــدنيا ليـ ــامرَ الـ ــا عـ ــي    يـ ــالَّتي يبقَــ ــي بــ ــكَّانُ هــ ــا ســ   بهــ
ــا   ــدك مثلَم ــي األرض بع ــي و تبقَ ــانُ    تفنَ ــلُ الرُّكبــ ــاخُ و تَرحــ ــي المنــ   يبقَــ

ــدنيا بكـــلِّ    و زيــــادتي فيهــــا هــــي النُّقــــصانُ     A*�����8+أ اُســـرُّ فـــي الـ
  )119: 1976البيري، (

پاك و منزه است . كند شود كه با ديگران رفتار مي گونه رفتار مي با آدمي همان: ترجمه
كني تا در آن منزل گزيني، در حالي كه اين  اي كه دنيا را آباد مي ./ ايي كه همه جا هستخد

روي و زمين پس از تو باقي خواهد ماند،  تو از ميان مي./ منزل براي ساكنانش ماندگار نيست
 )هايم در دارايي(آيا با هر فزوني كه ./ ماند روند و كاروانسرا بر جاي مي چنانكه كاروانيان مي

  ؟شود شادمان شوم، حال آنكه اين فزوني خود عين نقصان و كاستي است پديدار مي
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خواند اما او   سوي خود فرا مي پردازد كه او را به گاه شاعر به مناظره با دنيايي مي
رحم، سرابي فريبنده و مرضي است  كند، زيرا دنيا از نگاه او سنگي بي درخواست آن را رد مي
  :شود و پزشكان نيز از درمانش ناتوانند ميناعالج كه داخل جسم 

ــاكِ     بــي الــدنيا فقلــت لهــا اقــصري  نــادت ــن لبـ ــاسِ مـ ــي األكيـ ــد فـ ــا عـ   مـ
  إال سيهـــــشَم فـــــي نفـــــالِ رحـــــاكِ  مــا فــوقَ ظَهــرِك قــاطنٌ أو ظــاعنٌ    
ــامِنٌ    ــتِ داء كـ ــسراب و أنـ ــتِ الـ   بـــــينَ الـــــضُّلوعِ فمـــــا أعـــــزَّ دواكِ  أنـ

ــدوم ال ــا إن ي ــي م ــكِ و ال الغِنَ ــرُ في   سِـــــيانِ فَقـــــرُكِ عنـــــدنا و غِنـــــاكِ  فَق
  )34: همان(

خرد است آنكه خواستة تو را  دنيا مرا فرا خواند و به او گفتم رهايم كن كه بي: ترجمه
تو ./ هر كه بر پشت تو نشيند در سنگ آسياب تو، خرد و متالشي خواهد شد./ لبيك گويد

نه فقر و تنگدستي و نه غنا و !/ چقدر سخت و دشوار استسراب و درد پنهاني و درمانت 
  .دارايي تو هميشگي است پس فقر و غناي تو در نزد ما يكسان است

  
  نشينان مذمت كاخ. 3-9

اگرچه سنايي از جمله  شاعراني است كه با دربار ارتباط داشت و بنابر برخي شواهد تا 
يابيم  د، اما با نگاهي كلي به اشعار وي درمياواخر عمر نيز اين ارتباط را كم و بيش ادامه دا

ستيزترين شاعران ادب فارسي است و تازيانة انتقاد و موعظة خود را بارها  كه او يكي از ظلم
دارد كه چگونه در عهدي  اين مسئله انسان را به تعجب وامي. بر شاهان فرود آورده است

  :پيشه، چنين سخن گفتن ممكن بوده است چنان ستم
تيرشان پروين گـسل بـود و سـنان         ان شــاهان بــسي بودنــد كــز در جهــ

ــنعش  ــات ال ــون بن ــد اكن هاشان شاخ شـاخ و تيرهاشـان        نيزهوار از  بنگري
)183: 1354سنايي، (  

 توان در به دشواري مي«: گويد استاد شفيعي كدكني دربارة صراحت لحن اين قصيده مي
تر از اين قصيده روياروي مظالم حكام عهد  تاريخ شعر فارسي اثري يافت كه دليرانه

  ).124: 1380شفيعي كدكني، (» ايستادگي كند
كار بردن زبان تند و نيشدارش در اشعار مربوط به پادشاهان، گاه  سنايي عالوه بر به
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عنوان  پردازد؛ به ن نيز ميبندد و به انذار و نصيحت پادشاها كار مي تري به شيوة بيان ماليم
  :گويد مثال در انذار پادشاهان مي

ــي   مـــــن نـــــدانم ز جملـــــة اشـــــرار ــاهي ز بـــــ ــاه آزار پرگنـــــ   گنـــــ
  چــه بــود جــز كــه گــرگ و خــرّازي       شــغل دولــت كــه از ســتم ســازي    
  ...چــون كنــي بــر فــرود خــود بيــداد       چــون ز داد و ز راي خــويش شــاد  
ــه   ــد پاي ــق ســايه اســت و شــاه ب ــژ،    خل ــة كــ ــايه  پايــ ــد ســ ــژ افكنــ   ...كــ
ــتهد  ــي سـ ــروز ز ابلهـ ــه امـ   گـــــور محـــــشر جـــــواب او بدهـــــد  گـــر چـ
ــت   ــب خردسـ ــوار، نايـ ــاه غمخـ ــت     شـ ــست، ددس ــرد ني ــوار م ــاه خونخ   ش

  )372-371: 1388سنايي، (
اذا تغير الملوك تغير «داند و طبق گفتة  سنايي در اين اشعار، ظالم را بدترين اشرار مي

. هاي پادشاه است ي خلق و خوي عوام، ناشي از كژيمعتقد است كه بدي و كژ» الزمان
شود، پي  اي در ديوان سنايي مواجه مي واقع زماني كه خواننده با چنين قصايد تلخ و گزنده در
رو است، زيرا اين اشعار با خفقان اجتماعي و سياسي  برد كه با شاعري متفاوت روبه مي

ر روزگار سنايي، استبداد بر همة جوانب د. گونه همخواني ندارد حاكم بر روزگار شاعر هيچ
زندگي مردم سايه افكنده بود، به طوري كه تمام مردم و ازجمله شعرا به منظور امرار معاش 
به مدح و چاپلوسي روي آورده بودند و با در نظر گرفتن اين مسائل است كه به بزرگي 

  .توان پي برد سنايي بيشتر مي
بار و  صاحبان قدرت در ارتباط بود، ولي با اين وجود بيش با در البيري نيز هر چند كما

او زندگي و تاج و . طلبي آنان پرداخته است اندوزي پادشاهان و قدرت بارها به مذمت ثروت
دهد كه آن همه خدم و حشم و قدرت و مكنت به  تخت پادشاهان را يادآور شده و هشدار مي

  :طيدندحال آنان مفيد نيفتاد و جملگي به كام مرگ فرو غ
ــذَّاهِب    أيــنَ الملــوك و أيــنَ مــا جمعــوا و مــا ــاعِ الـ ــبِ المتـ ــن ذَهـ ــرُوه مِـ   ذَخَـ

ــاض    لكــــنَّهم$%"������L+كــــانُوا ليــــوثَ  ــكنُوا غِيـ ــب�L2���3M+سـ    و قَواضِـ
  مــته ــرَّدي و رمـ ــح الـ ــصفتهم ريـ ــف المنـــونِ بكـــلِّ ســـهمٍ صـــائِب      قَـ   كـ

  )115: 1976البيري، (
شيرانِ در پرده بودند ./ ها و زرهايي كه انباشته بودند   پادشاهان و داراييكجايند: ترجمه

آماج باد هالكت قرار ./ منزل داشتند) پاسبانان(ها و شمشيرها  نيزه زاري از سر ليكن در بيشه
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  .ها را هدف تير خود قرار داد گرفتند و دست مرگ آن
اندوزي آنان و زوال و تباهي  ان و مالالبيري ابيات باال را با پرسش از جاه و مقام پادشاه

كند كه اكنون به كام مرگ  هايشان آغاز كرده است و آنان را شيراني توصيف مي اندوخته
رمتهم «و » قصفتهم ريح الردي«هاي  اند، و براي به تصوير كشيدن اين امر از استعاره رفته فرو

  .كمك گرفته است» كف المنون
پردازد و  با لحن نرم و ماليم به پند و اندرز پادشاهان ميالبيري نيز چون سنايي گاه 

  :شود فرجام كار آنان را كه همانا مرگ و بر باد رفتن تاج و تخت است، يادآور مي
    همِهــاد رورلــكٍ كــان الــساآلنــــساتِ الخُــــرَّدِ الخَفِــــراتِ     و مِــن م ــــعم  
ــهِ   ــرِّ وجهِ ــن ح ع ودــد ــذود ال غــدا الي  ــذود ــانَ يـ ــاتِ و كـ ــي األَجمـ ــد فـ    األسـ
ــهِ  ــاءِ كِناسـ ــن ظِبـ ــساً مِـ ــود أنـ ــشَراتِ    و عـ ــالرُّقشِ و الحـــ ــهِ بـــ   و آرامِـــ
ــراتِ   و صار بـبطنِ األرضِ يلتحِـف الثَّـرَي         ــي و الحبــ ــرُّ الوشــ ــان يجــ   و كــ

  )53: همان(
چه بسيار پادشاهي كه با دوشيزگان خوبروي در كمال شادماني و سرور به سر : ترجمه

اش دور كند؛ حال آنكه پيش از اين شيران را  ها را از چهره تواند كرم و اينك حتي نمي./ برد مي
صفتان خوبروي، با مارها و حشرات  و پس از انس و الفت با آهو./ راند زارها مي از بيشه

و روي در نقاب خاك كشيد و جامة خاك بر تن كرد؛ حال آنكه پيش از اين ./ همنشين گشت
  .هايي فاخر و رنگارنگ بود امهتنپوش او ج

نشين به  زندگي پادشاهان در دنيا سراسر شادي و سرور بود و در كنار زيبارويان پرده
مردي توان ورود به حريم آنان را نداشت، اما پس از مرگ  گذراندند و هيچ شير خوشي روزگار مي

 ندارند و به جاي آن اند، هايي را كه بر سر و صورتشان النه كرده حتي توان كنار زدن كرم
  .اند اند و به جاي حرير و پرنيان در دل خاك بستر گزيده زيبارويان، همنشين انواع حشرات شده

  
  پيشگي  قناعت. 4-9

ستايد و اضطراب اهل دنيا را ناشي از حرص و طمع  سنايي فقر و آرامش حاصل از آن را مي
در . پندارد تن را عامل ترس و بيم ميداند و به دنبال سيم و زر و تعلقات دنيوي رف آنان مي

اندوزي و  داند و در مذمت مال تعلقي را ماية آرامش، آزادگي و سربلندي مي مقابل، بي
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  :گويد ورزي مي طمع
ــرده  ــه حــرص و آز ك ــشه دل ب   داده يكبــاره عنــان خــود بــه دســت اهــرمن   اي همي
ــدر آن روزي  هيچ ننديشي كه آخر چـون بـود فرجـام          ــرض   ان ــود ع ــد ب ــه خواه    ك
  تــا كنــد قــصر مــشيد ربــع و اطــالل و دمــن  همت عالي ببايد مرد را در هـر دو كـون          

  )529-528: 1354سنايي، (
  :گويد اندوزي مي و نيز در مذمت مال

  وز برون يار هـم چـو روز و چـو شـب              مــال هــست از درون دل چــو مــار   
ــشتي را   ــĤب كـ ــت كـ ــان اسـ ــرگ و  او چنـ ــباز درون مــ ــرون مركــ    از بــ

  )1049: همان(
پيشگي و بسنده كردن به اندك  البيري نيز در جاي جاي زهديات خود، آدمي را به قناعت

  :گويد كند و مي قوت كفاف، دعوت مي
ــه��F����   + فَخُــذِ الكَفــاف و التكــن ذا     ــسأَلُ عنــ ــضلُ تُــ ــؤالِ فالفَــ    أي ســ

  بأطمـــــارٍ و لَـــــبسِ نِعـــــالِو اقنـــــع   و دعِ المطــــارف و المطــــي ألهلِهــــا
و فَقرُنــــا و غِنــــاهم و أنــــت ــالِ   فهــــم ــدوم بحـــــ ــستقرُّ و اليـــــ   اليـــــ

  ) 40: 1976البيري، (
خواهي مباش كه گر زيادت  قدر كفايت از مال دنيا برگير و به دنبال زياده به: ترجمه

اي  و به جامهو جامة فاخر و مركب را به اهل آن واگذار / يابي بايد پاسخگوي آن باشي مال
ها ماندگار و پايدار  ها و نه تو و نه فقر ما و نه ثروت آن نه آن./ ژنده و نعليني بسنده كن

  .نيست
عصر خود ابن  البيري قصيدة زيبايي در اين زمينه دارد كه آن را خطاب به نويسندة هم

 با ديدن خانة ابي رجاء سروده كه گفته شده به هنگام بيماري البيري به عيادت او آمده بود و
159: 1987، *����(اي در خور البيري به او پيشنهاد كرد  شده و خانه خاطر محقر او آزرده(  

ــاً  ــستجد بيتـــــ ــالُوا أال تَـــــ   ؟تَعجِـــــب مـــــن حـــــسنهِ البيـــــوت  قـــــ
  ــواب ــم صـــ ــا ذلكُـــ ــت مـــ   حفـــــش حقيـــــرٌ لمـــــن يمـــــوت     فقُلـــ
ــيظٍ؟  ــح قَـــ ــتاء و لَفـــ ــوال شِـــ ــظُ    لـــ ــص و حفــ ــوف اللِّــ ــوتو خــ   قُــ

ــتراIً �����4&�/و  ــوت     يبتغـــــينَ ســـ ــانَ عنكَبــــــ ــت بنيــــــ   بنيــــــ
  )76: همان(
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گفتم / هاي ديگر به شگفت آيند؟ سازي كه از زيبايي آن خانه اي نمي گفتند آيا خانه: ترجمه
اگر ./ كوچك و محقر در انتظار اوست) قبري(اين كار درستي نيست، هر كس بميرد، منزلي 

و زنان / اي نبود ابستان و ترس از دزد و نگهداري آذوقهسرماي زمستان و گرماي ت
  .ساختم اي محقر چون خانه عنكبوت مي نشين نبودند، خانه پرده
  
  وجوه اشتراك و افتراق زهديات سنايي و البيري. 10

نشيني و رهبانيت است، اما زهديات اين دو شاعر خالي از  با اينكه زهد، يادآور عزلت و گوشه
حقيقت زهد در شعر اين دو  در. و اهتمام به امور اجتماعي و سياسي نيستتوجه به جامعه 
. منظور ايفاي نقش در جامعه است اي ناظر به پرورش و تهذيب نفس به شاعر مجموعه

مقصود اصلي هر دو شاعر از زهد و مفاهيم و مضامين متنوع آن زهد مرسوم كه زهدي 
ين دو از زهد، زهدي است كه هم ماية پويايي تحرك است، نيست؛ بلكه مقصود ا پذير و بي ظلم

شود و مسئوليت اجتماعي فرد در آن به بوتة فراموشي  شعر و هم ماية پويايي اجتماع مي
به عبارت ديگر حكيم سنايي و البيري، زهد را در هدفي باالتر ديده و . شود سپرده نمي

ني به سوي اجتماعي بودن و گزي نشيني و عزلت اند و آن اعتالي رؤياي زهد از خلوت شناخته
پذير شدن است و در نتيجة همين ديدگاه بود كه هر دو شاعر، صاحب نظرات صائب و  مسئوليت

از ديگر وجوه اشتراك زهديات سنايي و البيري و امتياز . سازنده در حوزة امور اجتماعي شدند
هاي فاسد زمانه است؛ اين ها در انتقاد از حاكمان و نهاد سرايان، شجاعت آن آنان بر ديگر زهديه

پذير، ولي زهد اين دو  سرايان، زهدي است گريزنده و ستم در حالي است كه زهد بيشتر زهديه
  .كننده بر مدار  انتقادات اجتماعي است شاعر زهدي ستيزنده و بدون سازش و حركت

هاي زهديات سنايي است؛ تا جـايي كـه حتـي گـاهي ايـن                 جمله ويژگي  گستردگي معاني، از  
گـذاري   دهـد و باعـث تـأثير        گستردگي معاني، زهديات وي را به سوي معاني فلسفي سوق مي          

اين در حـالي اسـت كـه بـه كـارگيري الفـاظ و عبـارات سـاده و                    . شود  شگرف بر مخاطب مي   
فهم و تكيه بر حوادث روزمره باعث شده كه معاني تازه و نـو در اشـعار البيـري چنـدان           عامه

نكنـد كـه البتـه محـدوديت فكـري و هنـري البيـري و ذوق و قريحـة                 زمينة بروز و ظهور پيدا      
  .تأثير نبوده است متوسط او نيز در اين مسئله بي

اي كه غالباً از سر عجز باشد نيست، بلكه روح  زهديات دو شاعر تنها شكوه و گاليه
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و شعر هر د. ها نهفته است الي ابيات آن متعالي و همت مردانه و عزت نفسي بزرگ در البه
براي مردم زمانة خود، بلكه براي تمامي تنها  شاعر، برانگيزانندة احساسات و زنگ خطري نه

  .ناآگاهان در طول تاريخ است تا به خود آيند
  
  وجوه اشتراك زبان شعري سنايي و البيري. 11
كند، سادگي و صميميت آن  اي كه در درجة اول نظر خوانندة زهديات البيري را جلب مي نكته
ماند كه زباني سهل و ممتنع دارد، از اين  در اين مورد شعر البيري به شعر سعدي مي. است

پسند ساخته است و اين همان وجه اشتراك زبان  رو زبان شعري البيري از او شاعري عامه
هاي زبان زهد و عرفان در هر  ترين ويژگي يكي از اصلي. شعري البيري و سنايي است

واژگان است و از آنجا كه مخاطبان اين نوع شعر معموالً مردم اي، سادگي بيش از حد  دوره
اند  عادي هستند و هدف آن آموزش مباني ديني و اخالقي است، سنايي و البيري كوشيده

  . ترين عبارات و الفاظ بيان كنند مضامين زهد را با ساده
طرح در مورد شيوة گفتار اين دو شاعر نيز بايد گفت سنايي در موضوعات مختلف م

كند كه نمايانگر شدت عالقة او به هدايت مخاطب  شده، بيشتر از صيغة امر و نهي استفاده مي
دهندة اعتماد و فخر وي به مقام و مرتبة عرفاني است  گذاري بر اوست و اين عالقه نشان و اثر

گر شود؛ اين در حالي  شود كه وي بيشتر در موضع حكيم جلوه و اين شيوة بيان، باعث مي
 كه البيري بيشتر از صيغة متكلم استفاده كرده و بيشتر از اينكه ديگران مورد خطاب است

وي باشند، نفس خود را مورد خطاب قرار داده است كه اين شيوه، بيانگر روحية خاضع و 
  .فروتن او است

آفريني در زهديات اين دو شاعر نيز بايد گفت كه بيشترين و زيباترين و  در مورد تصوير
ترين تصاوير، تصاوير مربوط به دنيا و مرگ در  ذارترين تصوير آفريني و پوياتأثيرگ

زهديات اين دو شاعر است و هر دو شاعر از تشبيهات و استعارات و كنايات متعددي بهره 
توان گفت اين  مي. جانبه از اين دو مقوله به مخاطب ارائه دهند اند تا بتوانند تصويري همه برده

سرايان  ترين مضمون و هدف مشترك تمامي زهديه ترين و مهم اصلي) دنيامرگ و (دو مقوله 
جاي  اند و در جاي صورت گسترده و متنوع به تبيين آن پرداخته بوده كه اين دو شاعر نيز به

  .اند زهديات خود به رويگرداني از دنيا و روي آوردن به آخرت دعوت كرده
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  گيري نتيجه. 12 
  :آيد  شد، نتايج زير به دست مياز آنچه در اين نوشتار ذكر

هاي ژرف و  اي است كه توانسته انديشه انديشه سنايي در شعر زهد شاعر صاحب
دهندة مهارت  هاي دلپذير روحاني را در بافتي متناسب و موزون چنان بيان كند كه نشان نكته

لي است كه ها و بياني پخته و استادانه است؛ اين در حا او در اداي معاني و تسلط بر واژه
او با به كارگيري موضوعات . رسد نظر نمي البيري در مقايسه با سنايي چندان مبدع به

اي بر مخاطب  فهم در پي تأثيرگذاري آني و لحظه شده در زهد و بياني ساده و قابل مطرح
شود؛ از اين رو بايد  اي كه حتي گاهي زهديات او به ورطة ابتذال هم كشيده مي است، به گونه

  . البيري در حوزة معاني و مضامين زهدي بيشتر از آنكه مبدع باشد، پيرو و مقلد استگفت
هاي اجتماعي اين دو شاعر را در زهديات آنان ناديده گرفت، اما  توان ديدگاه هرچند نمي

شده در زهديات آن دو، سنايي بيشتر  بايد گفت كه با توجه به موضوعات و مضامين مطرح
شود، زيرا زبان شعر البيري در  بيري در نقش يك انقالبي نمايان ميدر نقش يك حكيم و ال

زهديات، زباني توفنده و پرخاشگر و پرحرارت است، در حالي كه زبان سنايي در زهدياتش 
به عبارت ديگر بايد گفت با اينكه هر دو . هاي حكيمان است ياد آور مواعظ و پند و حكمت

مشي سنايي  ايد خود به جامعه قرار داده بودند، اما خطشاعر، شعر را وسيلة انتقال آرا و عق
در اين زمينه بيشتر ديني و حكمي و خط مشي البيري سياسي است و بعد عملي زهديات 

  .تر از زهديات سنايي است تر و قوي البيري گسترده
ها نگاهي  هاي آن بايد گفت كه هر دوي آن ها به دنيا و دلبستگي در مورد نحوة نگرش آن

ها، تصاوير مربوط به دنيا و  هاي آن ي به دنيا دارند و بيشترين و زيباترين تصويرگريمنف
اند تا بتوانند تصويري  هاي تشبيه، استعاره و كنايه بهره برده هر دو از آرايه. مرگ است

ها براي ملموس كردن تصاوير خود به  آن. جانبه از اين دو مقوله به مخاطب ارائه دهند همه
ها حيات، پويايي،  بخشند و از اين رهگذر تصاوير آن هاي آن تشخص مي ستگيدنيا و دلب

  .زيبايي و جذابيت يافته است
 - P.Hazar 

 - Bronil   
 - Ascetic poem 

  

  

  ها نوشت پي. 13
1. P.Hazar 
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2. Bronil  
3. ascetic poem 

و فقيه معروف به ابواسحاق البيري، شاعر )  هـ459وفات ( ابراهيم بن مسعود بن سعد تجيبي  .4
شهرت او از يك سو به . رود شمار مي اواخر عصر امويان در اندلس و دورة ملوك الطوائف به

آميز او است و از سوي ديگر به دليل نقش او در سركوب يهوديان  اعتبار اشعار زاهدانه و حكمت
 او در منطقه حصن عقاب به دنيا آمد، سپس به البيره رفت و. است)  هـ459(غرناطه در سال 

او در البيره باقي ماند تا اينكه اين شهر در . زماني در آن شهر اقامت گزيد و به آن منسوب شد دير
آغاز سدة پنجم در پي جنگ ميان صنهاجه و مهاجمان ويران شد و به ناچار او به غرناطه 

قيهاني البيري در فقه و حديث و قرائت به مقام استادي رسيد و ف). 115، 1987: الدايه(مهاجرت كرد 
شمار  الواحد بن عيسي همداني و ابوحفص عمر بن خلف همداني از شاگردان وي به چون عبد

  .روند مي
در آن زمان حاكم آنجا باديس بن حبوس بود كه شخصي .  البيري مدتي در شهر غرناطه اقامت كرد.5

سف بن نغدله  پس از او نيز فرزندش يو. يهودي به نام اسماعيل بن نغدله را به وزارت گماشته بود
به وزارت رسيد و گفته شده كه در زمان اين وزير تمامي مقدرات مسلمانان غرناطه به دست او 
افتاده بود و اين امر باعث خشم البيري شد و بارها مردم را به قيام عليه اين وزير يهودي فرا 

ر نداشت و در اين راه او دست از مبارزه ب. خواند كه در نهايت منجر به تبعيد البيري از غرناطه شد
ها  گذار بود و باعث قيام آن اي سرود كه گفته شده اين قصيده به شدت در مردم تأثير قصيدة نونيه

جمله يوسف بن نغدله كشته  عليه يهوديان غرناطه شد كه در نتيجة آن تعداد زيادي از يهوديان از
  :كند گونه آغاز مي  اينالبيري قصيده خود را. هـ رخ داد469شدند و اين اتفاق به سال 

ــين +�N:�N2%�������ْأال قُـــــل    أجمعـــ
  

ــدِ العـــــرين    ــدورِ الزَّمـــــانِ و اُســـ   بـــ
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