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المل ّخص
یتناول البحث دراسة ظاىرة احلیاة وادلوت يف شعر أبیالعتاىیة وناصرخسرو القبادیانی فی إطار األدب
تطرؽ ىذان الشاعران إلی
أىم احملاور الزىدیة عند الشعراء ّ
الزّىادّ .
ادلقارن .ال ریب أ ّن موضوع احلیاة وادلوت من ّ
الکشف عن مفهوم احلیاة وادلوت فی شعرعلا الزىدی .فإذا أمعنا النظر فی شعرعلا وجدنا أ ّن أباالعتاىیة خاؼ من
ادلوت خوفاً شدیداً حیث حاول طیلة احلیاة الدنیا أن ینجو بنفسو من براثن ادلوت ،ولکنو مل یستطع وأخًناً ازبذ
تطرؽ ناصرخسرو إلی ىذا ادلوضوع
ادلوت أداة لالعتبار وإسداء النصح فبقی مستسلماً أمام سطوة ادلوت .کذلک ّ
بالتزود من
فی شعره الزىدی َ
فظل ینصح اإلنسان ّ
وآم َن حبتمیة ادلوت معتمداً فی ىذا آّال علی األسس الدینیة ّ
الصاحلات واالستعداد للرحیل األعظم.

الکلمات الدليلية :احلیاة وادلوت ،أبوالعتاىیة ،ناصرخسرو ،األدب ادلقارن.
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 -9المقدمة
تعترب قضیة احلیاة وادلوت من ادلوضوعات اليت شغلت بال اإلنسان منذ األزمنة الغابرة ،وضربت ىذه الظاىرة
جبذورىا يف کیان اإلنسان وافرتشت مساحة کبًنة من ذاکرتو وتعلّق تفکًنه ومعتقداتو وسلوکیاتو ّٔذه الفکرة .فمن مثّ
وتأملو وفی النهایة وصل إلی أ ّن ادلوت حقیقة زلتومة ال مناص منها ومورد ال ب ّد من وروده «کما
ف ّکر فی ادلوت ّ

تسمی احلیاة» (الشوری5991 ،م .)51:لقد وقف
أ ّن ادلوت انقطاع ذلذه السلسلة ادلتصلة من األیام واللیايل اليت ّ

الشعراء واألدباء ذباه ىذا اللغز ادلع ّقد عاجزین عن فهم رموزه وما تنطوی علیو ىذه الظاىرة من األسرار ادلکتومة
والدفائن ،وذلک ألهنم سبتعوا دبواقف نافذة عمیقة تدعمها احلقائق وادلسلمات أکثر من اآلخرین.
دبا أ ّن العالقة اجلدلیة بٌن ثنائیة احلیاة وادلوت ذبعل احلیاة مرادفة للموت وادلوت مرادفاً للحیاة حیث کل
حلظات احلیاة ربمل يف طیاهتا معنی ادلوت والفناء ،فال غرو أن یتحًن اإلنسان يف أمر ىذا اللغز ادلع ّقد الذي ینتهي
بو إلی العجز عن مواجهة ىذه احلقیقة الثابتة .فمن ىذا ادلنطلقّ ،أرقت اإلنسان وبعثت فی نفسیتو الشعور باخلوؼ

وػلن إلی األبدیّة وینزع ضلو الالهنائیة ،من أن یشعر بأ ّن حلریّتو حدوداً
احلریة ّ
فلیس «أقسی علی ادلوجود الذی ؽللک ّ
وأ ّن الزمان ینشب أظفار الفناء فی عنقو ،وأ ّن التناىی ىو نسیج وجوده» (زکریا ،د.ت.)51 :
إ ّن ادلتأمل فی ىذه الثنائیة غلد أ ّن معظم الناس یتجاىلون قضیة احلیاة وادلوت وىذا ال یعنی ّأهنا لیست
اذلم الذی ىو تربة خصبة دلثل
ّ
مهمة ،وأهنا لیست قائمة ،بل یتهربون من مواجهتها ،وال یفطنون إلیها ،إالّ فی غمرة ّ
ىذه اخلواطر احلالکة (شاىٌن5991 ،م.)711 :

اعتمدنا فی البحث ىذا علی ادلدرسة األمریکیة من مدارس األدب ادلقارن عثوراً علی أوجو االختالؼ
واالشرتاک ذلذه الثنائیة يف شعر أيب العتاىیة وناصرخسرو القبادیاين.
-4-4خلفية البحث:
اىتم الباحثون بشعر أبی العتاىیة وناصرخسرو من جوانب سلتلفة وقاموا بدراسات قیمة يف ىذا آّال ،لکنهم
ّ
مل یدرسوا ظاىرة احلیاة وادلوت فی شعرعلا خاصة فی إطار األدب ادلقارن ،فلم ذبر دراسة مستقلة قائمة بذاهتا حتی
اآلن فی شعر ىذین الشاعرین حول ىذه الثنائیة .أخًناً درس الباحثان شعر ىذین الشاعرین من منظور الزىد فی
حبث نشر جبامعة کرمانشاه ربت عنوان «مقارنة بٌن أبی العتاىیة وناصرخسرو فی شعر الزىد» .مل یتطرؽ الباحثان
فی حبثهما إلی موضوع احلیاة وادلوت فی شعر ىذین الشاعرین ،بل درسا شعرعلا من جانب النزعة الزىدیة وبواعثها
وما ساؽ الشاعری ِن مساؽ التعبًن عن الشعر الزىدي .ػلاول ىذا البحث تسلیط األضواء علی موقفهما من ىذه
الظاىرة حتی یصل إلی أفضل نتیجة من الصراع ادلریر بٌن احلیاة وادلوت عندعلا.
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 -1-4منهج البحث

اعتمدنا يف إعداد ىذا البحث علی ادلنهج الوصفي التحلیلي وذلک من خالل اإلشارة إلی البواعث البیئیة
ؽلهد ىذا البحث أرضیة مناسبة
والدوافع الفکریة والدینیة وما ترکتو من بصمات واضحة يف مقطوعاهتما الشعریةّ .

للتعرؼ إلی ما يف بیئتهما من الظواىر ادلختلفة کاخللقیة واالجتماعیة والسیاسیة ومدی تأثًنىا فی مواقف الشاعرین
ّ
الزىدیة وظهور إنتاجهما الشعری.
دبا أ ّن أباالعتاىیة وناصرخسرو یُعتربان فی األدب العربی والفارسی من ّرواد فکرة الزىد فحاولنا فی ىذا
أىم احملاور
البحث أن نتطرؽ إلی دراسة ثنائیة احلیاة وادلوت فی شعرعلا مع أنّنا نعلم أ ّن موضوع احلیاة وادلوت من ّ

الزّىاد .لقد أطال أبوالعتاىیة وناصرخسرو الکالم عن احلیاة وادلوت خاصة عند
یتطرؽ إلیها الشعراء ّ
الزىدیة التی ّ
کل
أبی العتاىیة فیتضح لنا من خالل دراسة احلیاة وادلوت فی شعرعلا أ ّن مفهوم ادلوت وما یتعلق بو ؼلتلف َّ
االختالؼ لدیهما .ففی حٌن نراىا عند أبی العتاىیة سطحیة ال تأيت بفکرة أو فلسفة جدیدة صلدىا عند
ناصرخسرو مغلّفة دببادیء فلسفیة.
 -3-4أىداف البحث:

ویهتم
یتناول األدب ادلقارن دراسة النصوص ادلختلفة واآلراء ادلتضاربة عرب الثقافات واحلضارات ادلختلفة
ّ
ؽلهد ىذا البحث األرضیة ادلناسبة
بأظلاط الرتابط وأسالیبو بٌن اآلداب طیلة الزمان وادلکان .انطالقاً من ىذا ادلوقفّ ،

للتعرؼ إلی ىذین الشاعرین الزاىدین وما أثّر يف تکوین نزعتهما الدینیة حول احلیاة وادلوت وبواعثها .ػلاول ىذا
العريب والفارسي.
قبل بٌن األدبٌن ّ
البحث توطید الصالت أکثر من ُ

یستهدؼ البحث دراسة ظاىرة احلیاة وادلوت من خالل أشعار أبی العتاىیة وناصرخسرو الزىدیة وکیفیة
تطرقهما إلی ىذا ادلوضوع لنفهم ىل کان ىذا ادلوضوع رلرد فکرة عابرة خطرت بذىنهما أم کانت تدعمها األسس
ّ
الفکریة والفلسفیة أو الدینیة وىل کانت فکرة ادلوت علی صلة وثیقة باحلیاة الدنیا أم تعارضها وتقابلها عند
الشاعری ِن ومدی تأثًن ىذه الفکرة فی اذباىهما ضلو إنشاد الشعر الزىدی.
 -1نظرة إلی حياة أبی العتاىية وناصرخسرو
أىم الشعراء العراقیٌن ولد
یعترب إمساعیل بن قاسم بن سوید بن کیسان ادللقب ب «أبی العتاىیة» من أبرز و ّ
ىامة نشأ فیها وظلا کثًن من
وترعرع فی حضن األدب فی العراؽ .إ ّن العراؽ منذ قدمی العصور کان دبثابة بؤرة ّ
الشعراء واألدباء والتیارات األدبیة وادلذاىب الفکریة والعقیدیة .ولد الشاعر سنة (531ھ) وتُوفّی يف ( 755ھ)،
وکان مشتاقاً إلی الشعر واألدب منذ نعومة أظفاره (األصفهاين5991 ،م.)3 :
إذا أردنا الوقوؼ علی حیاة الشاعر األدبیة والفکریة فعلینا أن ظلعن النظر فی شطریها ادلختلف ِ
ٌن فتنقسم حیاتو
األدبیة والفکریة قسم ِ
ٌن :قسماً مضی فی احلیاة العابثة والالىیة فانکب الشاعر فیو علی ادللذات اجلسیدیة واالفتنان

فصلية اللسان المثيه(تحًث فی األدب العزتی) ،السىة السادسة ،المسلسل الجدید ،العدد الثامه عشز  ،شتاء 601 / 6939

دبلهیات الدنیا ،فلم یکرتث دبا جاء الدین احلنیف من التعالیم السمحة وىو يف عنفوان الشباب ،وشطراً آخر
وخصص أدبو بالتزىد والتنسک وعهد علی نفسو أن ؽلضی بقیة احلیاة فی
انصرؼ فیو عن تلک احلیاة ادلاجنة ّ
اإلنابة إلی اهلل تعالی واالستغفار شلا اقرتؼ فی احلیاة من الذنوب واآلثام وبذلک بدأت صفحة مشرقة جدیدة فی
جراء ذلک أن
فظل یذ ّکر بادلوت والفناء لالعتبار وإسداء النصح و«استطاع من ّ
حیاتو األدبیة والفکریة والعقیدیةّ .

یشق الطریق لألخالقیٌن الفرس ک «ناصرخسرو»» (آربری5315 ،ھ .)11 :
ّ

احلجة» الذی ولد بقریة «قبادیان» من
یعترب احلکیم معٌن الدین ناصر بن خسرو
القبادیانی ادلل ّقب ب « ّ
ّ
أعمال «بلخ» سنة  391ھ من الوجوه ادلتألقة فی األدب الفارسی (مستوفی5331 ،ھ  .)555 :نشأ
ناصرخسرو فی أسرة غنیة من أسر مالکی األراضی الفرس وکانت أسرتو سبتلک األراضی وادلزارع الکثًنة ،کما یشتغل
بعض أفرادىا بالوظائف احلکومیة وادلناصب الدیوانیة (دفرتی .)719-711 :5311 ،اتصل ناصرخسرو فی بدایة
ٌن کبًنت ِ
احلیاة ببالط احلکام والوزراء وجرب طیلة حیاتو دولت ِ
ٌن :الغزنویة والسلجوقیة ،فاتصل ّٔما بغیة العثور علی
ّ
ذیوع الصیت والتمتع بالصالت واجلوائز .تتبٌن لنا حیاة الشاعر جبمیع جوانبها من خالل إجالة النظر فی شطریها
ادلختلف ِ
ٌن :شطر قُضی فی البذخ والرتؼ واألخذ بادلغریات وادللهیات اجلسدیة فانکب الشاعر حریصاً علی نعیم
وخصص
مل منها ،وشطر آخر أقبل فیو علی الزىد والنسک وترک تلک احلیاة العابثة الالىیة ّ
الدنیا الزائل حتی ّ
بقیة العمر بالطاعة واإلنابة واالستغفار رجاء الرمحة والغفران .ىذه الصحوة الروحیة جعلتو یبحث عن ضالّتو فی
الدیانة اإلمساعیلیة (ىرمان5311 ،ھ .)511 :

 -4-1فکرة الزىد عند أبي العتاىية وناصرخسرو
یُستنتج من خالل دراسة ظاىرة الزىد فی شعر أبی العتاىیة أ ّن زىده کان دبثابة ّرد فعل عنیف من قبل
یصور يف أکمل صوره ماضیو ادللیء
الطبقات والشرائح ادلتدینة ض ّد العبث وآّون واخلالعة ،وکان زىده ّ
وتقشفو ّ
برد فعل شدید ذباه الطبقات الغنیة وادلثریة من الذین یبنون القصور الفخمة
بالفسق واللهو .امتأل شعره الزىدی ّ
وادلشیدة ،فالشاعر یدعو أبناء جنسو إلی ترک ادللذات ومغریات الدنیا ومفاتنها ویذکرىم بادلوت والرحیل األعظم
قائالً:

الغرؽ
القصر فی الدُّنیا َو َشیَّ َده
َّ
یل و ُ
صرک ُ
أس َ
حیث ّ
ست قَ َ
یا َمن بَػنَی َ
الس ُ
صف ػ ػ ػ ػ ػ ُوىا رن ُػق
التَغ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػفػَلَ َّن فَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػِإ َّن ال ّد َار فػ ػ ػ ػ ػ ػانػیةٌ
َوش ػربػُها ُغص ػ ػ ػ ٌ
ص أو َ
ِ
فَانظُر لِ ِ
ئق
ارده
نفس َ
أنت و ُ
ادلوت حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٌ
و ُ
وض کریوٌ َ
ک قب ػ ػ ػ ػ ػ ػ َل ادلوت یػا َم ُ
(أبوالعتاىیة5911 ،م)719 :
صورت
دوت فی کیان الشاعر وساقتو مساؽ اختیار الزىد زلوراً أساسیاً لفنّو وحلیاتو،ىي اليت ّ
فالعاصفة التی ّ
اذلامة
احلساسة عند أيب العتاىیة ذباه قضیة حتمیة ادلوت .وىذا ادلوضوع من ادلسائل ّ
يف أحسن صور تلک ادلشاعر ّ
اليت شغلت بالو طیلة احلیاة ،فنراه دائماً یشعر بفداحة ىذا ادلوقف قائالً:
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ِ
َّص يل
بأين ُ
علمي ّ
أذوؽ َ
ادلوت نغ َ
الرحیل عػػن الػدُّنیا لَی ِ
ِ
زع ُجين
ُ
إ َّن َّ َ

طیب احلیاةِ فما تَصفو احلیاةُ لِیا
َ
إن مل ی ُکن رائحاً يب کان ُمغتدیا
(ادلصدر نفسو)137-133 :

یذ ّکر بادلوت علی مدی احلیاة ویصف أىوالو ویعلن حبتمیة ادلوت وقضائو علی کافّة الوری .فالناس مجیعاً
یسلکون مسلک اذلالک والفناء ویشرفون علی شفا حفرة من الزوال وسیصبحون عن قریب أجساداً ىامدة:
لِػدوا لِلم ِ
فػکلُّکم یػصًن إلی َذ ِ
ػوت وابنػوا لِلخر ِ
ىاب
اب
ُ
ُ
َ ُ
نَصًن کما ُخلقنا من ترابِ
لِمن نبػنػي ونػحن إلی تُرابٍ
َ
ُ
ُ
یف وال ُربايب
ک بُ ّداً
موت مل أ ََر من َ
یت فال َرب ُ
أَال یػا ُ
أَبَ َ
(ادلصدر نفسو)33 :
کذلک نعلم أ ّن نا صرخسرو یعترب يف األدب الفارسي من الشعراء الذین أمضوا حقبة وسیعة من حیاهتم يف
انکب علی احلیاة ادللیئة باحلکمة والدین
اللهو وآّون ،مثّ ترک تلک يف األربعٌن من عمره احلیاة ادلاجنة العابثة و ّ
والتقوی وندم علی تلک احلیاة ادلثقلة بالذنوب وادلعاصي .إ ّن من أمعن النظر فی شعر ناصرخسرو غلد أنّو ال یوجد
أثر من ادلظاىر الزىدیة التی ذبلت عند أبی العتاىیة من لبس الصوؼ واعتزال الناس وادلیل إلی الوحدة ،بل کان
الشاعر علی صلة وثیقة بالناس – ال نقصد مجیع الناس ،بل الذین مل یکونوا من اجلَ َهلَة والغَ َفلَة والذین اهتموه
باإلحلاد والزندقة -خاصة عندما التجأ إلی «ؽلکان» ،وأراد أن ؼللص الناس من تلک احلیاة ادلخجلة وآّتمع
أمر وألذع االنتقادات الدینیة والسیاسیة واألخالقیة ذباه العادات التی
ادلخزی الذی عاشوه .فمن مث صلد فی شعره ّ
سادت آّتمع آنذاک.
فی احلقیقة کان زىده دبثابة ّردة فعل عنیف أمام ما جری فی عصره من النفاؽ والتزویر واالعتداء علی احلقوؽ
واحملاکاة العمیاء خاصة فی القضایا الدینیة ویع ّد تعرفو إلی الدیانة اإلمساعیلیة نقطة التحول عنده ،إذ النعرفو دبثابة
إنسان أمضی فرتة من حیاتو فی البذخ والرتؼ وآّون فقط ،مث أناب وانصرؼ عنها نتیجة البواعث ادلختلفة ،أو
آثاره
نعتربه شاعراً زاىداً أنشد فی الزىد وما ّ
ؽلت إلیو بصلة فقط ،بل نعتربه حکیماً وفیلسوفاً وأخالقیاً مأل َ
بالنظریات واآلراء احلکمیة والفلسفیة التی مل یکن للمجتمع سابق عهد ّٔا ،وىذا یتجلی بصورة واضحة فی آثاره
ادلنظومة وادلنثورة.
 -1-1الخوف من الموت عند أبی العتاىية
یعرب عن ىواجسو
یستحوذ اخلوؼ الشدید والرىبة من ادلوت علی نفسیة أبیالعتاىیة ،وىذا ما جعل الشاعر ّ
الدفینة ومکنوناتو النفسیة .فعندما یتحدث عن ادلوت والفناء فإذا ىو یتجو ضلو اإلفصاح عن رىبة ادلوت واالعتبار
التزود بصاحل األعمال ونبذ الدنیا ومغریاهتا بکبح النفس
والتحذیر منو واالستعداد ّ
التام للرحیل األعظم من خالل ّ
الطاغیة وسبرینها علی الریاضة واالنصراؼ عنها و االصطبار اجلمیل والعکوؼ علی النزر الیسًن من احلیاة والقناعة.

فصلية اللسان المثيه(تحًث فی األدب العزتی) ،السىة السادسة ،المسلسل الجدید ،العدد الثامه عشز  ،شتاء 601 / 6939

ظ مقطوعاتو الزىدیة بتصویر
یصور الشاعر يف ثنایا قصائده شبح ادلوت الذي یالحقو أینما یتّجو ،فال غرو أن تکت ّ
ّ

ویغتم إثر ذکره ویقول:
ادلوت وسلاوفو ،فالشاعر ؼلافو ّ
ػمدت
ادلوت يل ُ
حیث اعػت ُ
أ ََری َ
سی ِ
لح ُقين حادي ادلنایا ِدبَن َمضی
ُ

فأ
ىناک حزیناً
َصبحت َمهموماً َ
ُ
أَخ ػ ػ ػ ػ ِ
ػذت ؽلیناً
ذت ِشاالً أو أَخ ُ
ُ
(ادلصدر نفسو)393 :

لقد أ ّکد أبوالعتاىیة فی شعره علی ذکر ادلوت تأکیداً شدیداً شلا جعل مجاعة من خصومو یتّهمونو بالزندقة،

بشار بن برد ،ىو الذی ّاهتمو بأ ّن الزىد عنده ریاء
وقالوا :إن کان مؤمناً فلماذا ؼلاؼ ادلوت؟ .فسلم اخلاسر ،رفیق ّ

ونفاؽ (األصفهانی5991 ،م ،مج )11 :1وابراىیم بن ادلهدی ادلغنّی ىو الذی اهتمو باإلحلاد والزندقة واإلکثار من
أىم ما یستدلون بو علی زندقة أبی العتاىیة ىو أنّو مل یذکر
ادلوت دون البعث واجلنة والنار (نفسو .)515 :فإ ّن ّ
فی شعره البعث واجلنة والنار .یرجع بعض الن ّقاد إکثار أبی العتاىیة من ذکر ادلوت إلی أنّو یری فیو السبیل الوحید
للمساواة بٌن الناس ربت أطباؽ الثری (الکفراوی5917 ،م .)551 :شلّا ال ریب فیو أ ّن الشاعر أراد من خالل
التذکًن بادلوت وتصویر أىوالو وسلاوفو تسلیة الناس وتعزیتهم وسبهید أرضیة مناسبة لتقدمی النصح وادلوعظة قائالً يف
نفسو :دلاذا الیعترب الناس من ادلوت وجرائره رغم ّأهنم یعیشون يف الغي والالمباالة طالباً بتحذیرىم من أىوال ادلوت
وغوائلو.
أىم
یتضح لنا من خالل مقطوعاتو الزىدیة أ ّن اخلوؼ من ادلوت وأىوالو جری يف إطار الزمن والناس وعلا من ّ
أىم الداوعي اليت
القوالب اليت تدور فیهما صورة احلیاة وادلوت .وردبا یکون وعیو ّ
التام بالناس وأحوال الزمن من ّ
ساقت الشاعر مساؽ التعبًن عن ادلوت ،نراه یقول:
اُنظُر لِ ِ
ىناک ِحذاکا
حیث ما
نفس َ
ک فادلنیّةُ ُ
ػهت واقفةٌ َ
وجػ َ
ّ
ِ
داع م َ ِ
ِ
ک ُمثّ َدعاکا
ػزع ػ ػ ػ ػ ٌج َوَکػأَنَّػػو
بٌن یَ َدی َ
قام َ
قد َ
للػ ػ ػ ػ ػ ػموت ٍ ُ
(أبوالعتاىیة)713 :5911 ،
کل شیء سواه ،فیقول:
لقد استحوذ اخلوؼ من ادلوت علیو ،فأنساه َّ
ِ
ِ
ِ
شاغل ل َذوي ِ
العقل
غل
الصبا
غل عن ّْ
ٌ
ويف ادلوت ُش ٌ
َوأَصبَ َح يل يف ادلوت ُش ٌ
موت وال ػمػػوت رائح بػي وغ ِ
ػاد
ػف أَسلو وأَنسی ال
ػف أَلػهو َوَکیػ َ
َکػی َ
َ
ُ ٌ
(ادلصدرنفسو)793-551 :
یئن ربت أقدام ادلوت الثقیلة اليت ع ّکرت علیو کیانو وما ػلرص علیو يف احلیاة ،ویقول:
کان الشاعر ّ
أَیا ىادم اللَّ ّذ ِ
ک ما َسیُصیبُها
ب
ُرب ِاذ ُر نفسي من َ
ات ما من َ
هر ٌ
َ
ک َم َ
ِ
ٍ
إلی ُحفرة یػُ ػ ػ ػ ػحثی َعلَ َّی کثیبُها
کأين برىطي َػلملو َن َجنازيت
ّ
(ادلصدر نفسو)19 :
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یعترب الشاعر قضیة ادلوت بٌن الناس مصدراً ّثراً لإلفصاح عن التعزیة واذلدوء ،فیقول:
ک
بٌن اخلَ ِلق َمشرت ُ
وت َ
اَدلَ ُ

ک
ال ُسوقَةٌ یَبقی َوال َملِ ُ
(ادلصدرنفسو)711 :

إذا أمعنا النظر يف تضاعیف ادلقطوعات الزىدیة عند أبی العتاىیة صلد أ ّن فکرة احلیاة وادلوت والبقاء والفناء
اليت افرتشت مساحة کبًنة من أدبو سبثّلت کأداة للتخلص من الضغائن واألحقاد اليت اعتصرت نفسو من قبل الناس

وآّتمع اإلنساين ،فهذا ىو الشاعر الذي یصور ادلوت دبثابة الرحی اليت تطحن کل الناس وال تذر علی األرض

منهم دیّاراً:

النػاس فػي َغػ َف ِ
ػالهتم
ُ
ِ
الردی
مػػا دو َن دائرة َّ

ِ
طح ُن
َوَرحی ادلنیّة تَ َ
ِح ِ
ص ُن
صن ل َمن یَػتَ َح ّ
ٌ

(ادلصدرنفسو)395 :
یتکون ىذا ادلوقف فی
یتضح أنّو یستعدی ادلوت علی الناس وغلعل ذلم أقسی أنواعو إباد ًة ،وىو الطحنّ .
ذىنو کلّما أثاره بعض أفراد الطبقة العلیا (الکفراوی .)11 :5917 ،ومن أمثلة ذلک قولو فی القاسم بن الرشید
مار بو:
حٌن ذباىلو وىو ّّ
ِ
آد َم ِمن َجهلِو
ابن َ
یَتیوُ ُ

ِ
َک َّ
طحنُو
أن َر َحی ادلوت التَ َ
(أبوالعتاىیة)151 :5911 ،
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یستنتج من خالل أشعار أبی العتاىیة الزىدیة أ ّن خوفو من ادلوت ینبع من عوامل ع ّدة ،منها ما یعود إلی
کم األفواه
الظروؼ السیاسیة اليت عاشها وما قامت بو الدول الغاِشة طیلة حیاهتا من القتل وإىراؽ دماء األبریاء و ّ

وما واجهو الشاعر من اهنیار دولة بعد أخری ومایعقبها من الویالت وادلصائب ،ومنها ما ینجم عن إقبال رجال
الدولة واألمراء علی مفاتن الدنیا ومباىجها .وىذا شلّا محلو أن یتخذ ادلوت دبثابة قاسم مشرتک بٌن السوقة وادللوک
جراء عقدة النقص وضعة النسب
ال فرؽ بینهم ،ومنها ما یعود إلی ما ّ
ربملو الشاعر من لوم الالئمٌن وتأنیبهم من ّ
بٌن شرائح الناس ادلختلفة .فهذا کلّو ىو الذی جعل الشاعر یتخذ ادلوت وأىوالو دبثابة أداة طیعة للحصول علی
مصوراً ما
أىم مالمح ىذا األمر ما نشاىده فی شعره من وصف األجداث وادلقابر ،فیخاطبها ّ
التعزیة والتسلیة ومن ّ
احلث علی االستعداد
فیها من الوحشة واالضطراب ویناجي بأظلاط احلوار ادلختلفة اليت ّ
تدل علی إسداء النصح و ّ
شلر .فکان الشاعر علی ثقة بأ ّن الدنیا لیست علی حالة واحدة ودیدهنا عدم
ادلفاجئ للموت والرحیل عن دار ّ
الثبات واالستقرار وإن ىی إالّ دار قلعة التلیق باالطمئنان.
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أقام زلمد عبدالعزیز الکفراوی بٌن قضیة ادلوت والضعف اجلسمانی أو األدبی واالجتماعی عند أبی
العتاىیة صالت وثیقة .یری أنّو کان من اجلانب االجتماعی فی هنایة الضعف والفتور ،کما أ ّن اضطراب أعصابو
یدل علی أنّو کان ضعیفاً من اجلهة البدنیة ،فضالً عن ذلک رؤیتو دلا أُریق فی الکوفة من دماء زمن طفولتو األولی
ّ
لنمو الشعور باخلوؼ الشدید من ادلوت،
بسبب مقاومتها للعباسیٌن .کل ذلک ّأدی إلی ظهور أرضیّة مناسبة ّ

ظل یرتعش ساعات وأیاماً طواالً أمام شبح غولو ادلخیف
فالشاعر قبل أن یه ّدد الناس بادلوت ویتمنّاه ذلم قد ّ
(الکفراوی ،11 :5917 ،اُنظر :عانوين5917 ،م .)99 :یعقبو غول ادلوت وىو فی صراع مریر معو:
ِ
لِ ِ
لموت غُ ٌ
شت ُملتَ ِمساً
ول فَ ُکن ما ع َ

ِ ِ
نت ُزلتاال
من غُولو حیِلةً إن ُک َ
(أبوالعتاىیة)317 :5911 ،

یتضح لنا من خالل ما سبق أ ّن الشاعر أصیب باخلوؼ الشدید والبالغ من ادلوت وماینتظره من الثواب أو
العقاب يف تلک احلیاة اخلالدة ،فادلوت دبثابة رحی تطحن کل أبناء البشر ال تبقی منهم وال تذر .فاصطبغ سلزونو
الفکری والثقايف دبا شاىده طیلة احلیاة من ادلصائب وادلشاکل العویصة اليت مل یستطع الشاعر أن ػللّها.
لقد میّز «فروید» بٌن نوع ِ
ٌن من القلق :قلق موضوعی ىو استجابة واقعیة للخطر ادلدرک والناجم عن البیئة،
ویوازی ىذا ادلفهوم للقلق مفهوم اخلوؼّ ،أما النوع الثانی فهو قلق عصابی ناجم عن صراع ال شعوری داخل الفرد،

ال یکون الفرد عادة علی وعی بأسبابو (عدس وآخرون7117 ،م ،)711 :ویبدو أ ّن قلق أبی العتاىیة من النوع
الثانی أي القلق العصابی.
فتبٌن لنا من خالل ما تق ّدم من األبیات أ ّن أباالعتاىیة ؼلاؼ ادلوت خوفاً شدیداً وتقوم نظرتو علی الرىبة منو
وِشولو وغدره ،وردبا یکون ىذا اخلوؼ الشدید من ادلوت عنده ناذباً عن جبنو وضعف أعصابو .صلد أ ّن أباالعتاىیة
الیدلف إلی منیّتو بنفس مطمئنة ظامئة إلی لقاء اهلل تعالی ،ولکنو یبدو فی صورة احملنق اخلائف من ادلوت وأىوالو

(خلف اهلل5911 ،م ،91 :اُنظر :عبدالغين الشیخ5993 ،م.)99 :

یصور فی شعره احلیاة – خاصة احلیاة النبیلة الشریفة -أکثر من ادلوت ،فظهرت مواقفو
حاول ناصرخسرو أن ّ
تبشر فی طیاهتا بالبقاء والنشاط واحلیویة خاصة
ترسخت فی ذاکرتو ،أل ّن احلیاة ّ
ذباه احلیاة علی شکل طبقات ّ
حینما امتزجت بادلواقف والنظرات احلکمیة والعقالنیة والقیم النبیلة.
شعره قضیة اإلؽلان العمیق بادلوت مع فکرة عدم االغرتار بالدنیا واإلقبال علیها ،خاصة أ ّن التعالیم
لقد رافقت َ
ربرض
اإلسالمیة رب ّذر من االغرتار واالفتنان باحلیاة الدنیا ،فضالً عن اآلیات الکثًنة الواردة فی القرآن الکرمی التی ّ
اإلنسان علی عدم االفتنان بنعیم الدنیا الزائل وملهیاهتا .قد ورد ىذا ادلوضوع فی الروایات اإلسالمیة التی تشًن إلی
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یب أو عابر سبیل وع ّد نفسک فی
ادلوضوع نفسو ،فمنها قول النبی (ص) حیث یقول« :کن فی ال ّدنیا کأنّک غر ٌ
أىل القبور» (ترمذی ،د.ت.)111 :
ؽلت بصلة إلی قضیة ادلوت يف ثنایا شعر ناصرخسرو صلد أنو ال یشغل بالو للکشف عن
إذا أمعنا النظر فیما ّ

اىتموا بالدنیا ونعیمها
وحل لغزه وعندما یتحدث عن ادلوت یتجاوز ادلوضوع عابراً .یعتقد الشاعر بأ ّن الذین ّ
ادلوت ّ
الزائل یصعب علیهم ىجر الدنیا ونبذ مل ّذاهتا ،فمن مثّ یع ّد ادلوت دبثابة ما ؼللص اإلنسان من سجن اجلسم،
یغرت اإلنسان بالدنیا ومباىجها الزائلة فحاول أن
ویغتم .أراد الشاعر ّٔذا أالّ ّ
والیلیق باإلنسان العاقل أن یفزع ّ
ویغض البصر عن تلک احلیاة الکرؽلة النبیلة التی تلیق باإلنسان والتی سبتلیء باألسس
غلعلها أکرب علّو وقصاری أملو
ّ
السامیة والثوابت الدینیة.
ئیسی يف خوؼ الناس من ادلوت ىو اخلوؼ من هنایة احلیاة الدنیا وانقطاع
ذىب الشاعر إلی أ ّن السبب الر ّ
األیدی من ادلل ّذات وادللهیات ،مع أهنم نسوا بقاء اإلنسان يف تلک احلیاة اخلالدة:
چون گشت یقٌن کو جان ظلًند

آسان برىی ز مرگ آسان
(قبادیاين5311 ،ھ )391 :

أی :إن تثق ببقاء الروح یسهل علیک ادلوت.
کل االختالؼ ،ففي حٌن نراىا عند أيب
وجدنا من خالل ذلک أ ّن نظرة ىذین الشاعری ِن إلی ادلوت زبتلف َّ
العتاىیة سطحیة ال تدعمها ادلبادیء واألسس الفلسفیة أو الفکریة صلدىا عند ناصرخسرو مغلّفة بإطار فلسفي.
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جدیر بالذکر أ ّن الشاعر تأثّر فی قضیة ادلوت بالقرآن الکرمی واحلدیث النبوی الشریف ،فظهر ىذا التأثر فی
استلهام قول الرسول (ص) حیث یقول« :أکثروا من ذکر ىادم اللذات» ،یعنی ادلوت (ترمذی ،د.ت ،ج:1
 .)111من ىنا نری أ ّن أباالعتاىیة یتفق والنظرة اإلسالمیة فی إحلاحو علی ذکر ادلوت لتذکًن الناس بأ ّن احلیاة
قصًنة وفانیة ،فعلی اإلنسان أن یتخذىا جسراً للعبور إلی اآلخرة ،ولکن دون أن ینسی نصیبو من الدنیا ،ففکرة
ادلوت وتصویر الشیخوخة يف تضاعیف مقطوعاتو الزىدیة ساقتو مساؽ التخلّي واالنصراؼ عن متاع الدنیا الزائل.
لقد بکی الشاعر علی فقدان الشباب وعهد النضارة والطراوة متحسراً علی أیام الشباب وتلک احلیاة ادلضیئة
یدل علی ثنائیة احلیاة وادلوت أو البقاء والفناء .الشباب ىو مظهر
وادلشرقة .فالصراع بٌن الشباب وادلشیب يف شعره ّ
الفرح والقدرة والبقاء والشیخوخة صورة من صور الضعف والفتور والتخلّی عن العبث واللهو وىی تؤذن بقرب
ادلوت .ال ریب أ ّن ىذه الکراىیة من ادلشیب تصور فی طیاتو فکرة عن ادلوت وقرب النهایة ،فالشاعر یعاين من
استحالة عود األیام ادلاضیة اليت اکتظت بالتصابی وادلرح والنشاط ،فیعترب الشاعر ادلشیب إحدی ادلیتت ِ
ٌن فیقول:
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الشَّیب إِح َػدی ادلیتَتَ ِ
حداعلا
َّمت
حداىػما وتَأ َّ
َخَرت إِ ُ
إِ ُ
ٌن تَػ َقد َ
ُ
ِ
َّ
یَوماً فَػ َقد نَػَزلَػ ػ ػت بِػػو أُخر ُاعلا
ُوالعلا
أ
و
ب
ت
ل
ػز
ن
ن
م
َن
أ
فَػ ػ َک َ َََ
ُ
(أبوالعتاىیة)313 :5911 ،
زىاد العصر األموی
إ ّن حدیث الشاعر ادلستفیض عن احلیاة وادلوت وادلصًن یذکرنا دبا کان غلری علی ألسنة ّ

فی خطابتهم الوعظیة من أمثال مسروؽ بن األجدع وأویس القرنی والربیع بن ُخثَیم (خلیف5995 ،م:
 ،591،599اُنظر :العشماوی5919،م ،)513 :مع فرؽ واحد ىو أ ّن أباالعتاىیة قد اتسمت أشعاره بطابع

ینم عن الرىبة واخلوؼ الشدید ،فیع ّد خوفو من ادلوت ظلطاً من أظلاط ادلوعظة لتخویف الناس
سوداوي وتشاؤمي ّ
ابتغاء عدم تشبثهم دبغریات الدنیا الفاتنة والغفلة عن احلیاة األبدیة اخلالدة ،وردبا یکون خوفو الشدید من ادلوت
ترسخ يف کیانو منذ الشباب دلا سبتّع يف تلک الفرتة من ادلالىی واألموال اذلائلة،
یصدر عن إقبالو علی الدنیا الذی ّ
فیقول:
َوُکػ ػ ػ ػلّّ بِػ ػ ػ ػ ُحػبّْها َم ػ ػ ػ ػ ػ ػف ػ ػ ػ ػ ػتػ ػ ػو ُن
ُکػلُّ ػ ػ ػ ػ ػ ػػنا یُکثُِر ادل ػ َذ َّم ػةَ لِلدُّنیا
َ
أ ِ
ىرةِ ُّ
َّمين
الدنػیا ُجػنػ ػ ػ ػ ػ ػوناً
العمر فی ػ ػ ػ ػ ػهػ ػا بِالت ّ
َ
َوأُفين َ
ُج ُّن بػ ػ ػ ػ ػ َػز َ
ِ
ِ
ِ
مج ّْن
ىد فیها
قت ُّ
الز َ
قَػلَ ُ
ص َد ُ
َولَػو أَنػّػي َ
ظهر ال َ
بت ألَىلها َ
(أبوالعتاىیة)311 :5911 ،
یتضح لنا من خالل أشعار أبی العتاىیة الزىدیة حول ثنائیة احلیاة وادلوت أنّو أکثر من ترداد ىذا ادلوضوع يف
شعره حتّی آل بو األمر إلی التشاؤم والالجدویة يف احلیاة الدنیا ،فعلی اإلنسان أن ینتظر شبح ادلوت يف کل ٍ
آن
وحلظة .لقد ذباوز الشاعر يف ىذا ادلضمار احلالة ادلألوفة والطبیعیة ورمی بنفسو يف أحضان اخلوؼ الشدید والضغط
النفسی والروحی .فعلی مذىب الشاعر کل بناء سیؤول إلی اذلدم واخلراب وکل ولد سیکون جسداً بال حرکة .صلد
الشاعر دائماً یدعو أبناء البشر إلی التفکًن والوعظ والنصح ویبذل قصاری جهوده ادلستمیتة لیخلص نفسو من
ادلوت وأحابیلو.

تعرب
ّأما ثنائیة الشباب وادلشیب عند ناصرخسرو فتحضر لنا صوراً حدیثة تتمتّع باحلیویة وتظهر لوحات فنیّة ّ
حل بالشاعر يف تلک الفرتة النهائیة من احلیاة .لقد أحس الشاعر بثقل الکاىل وتعاقب الوقائع واحلوادث شلا
ّ
عما ّ
جعلو متحدثاً عن رجوع أیام الشباب ادللیء باللهو والعبث والنضارة.یتجلی الشاعر من خالل ىذه ادلقطوعات
یدل علی الندامة واحلسرة.
کو ٍاع منیب یتحدث عن عودة تلک األیام احللوة يف قالب ّ

مرة وسبیّزت لدیو خبصائص ع ّدة ،منها أ ّن الشاعر
لقد وردت ىذه الثنائیة يف شعر ناصرخسرو ّ
ست عشرة ّ
عهد الشیخوخة
عما انتابو َ
عندما ّ
یعرب عن أیام الشباب وما کان فیها من ادلرح والنشاط یسوقو ىذا مساؽ التح ّدث ّ
من الضعف والفتور واخلذالن ،فیقبل علی ادلوعظة وإسداء النصح تنبیهاً دلا يف الدىر من الغدر واخلیانة وعدم
یصور کیفیة کمالو وىدایتو يف أیام ادلشیب بواسطة الدین احلنیف ویُشید بالعقل والدین ویعتربعلا
االستقرار .مثّ ّ
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مالذی ِن آمن ِ
ٌن أمام ما جرىت يف الدىر من الوقائع ادلؤدلة وأدرج يف ثنایا ىذه الثنائیة ذباربو الروحیة والنفسیة اليت
ومرىا.
اکتسبها يف ىذین العهدین (عهد الشباب وعهد ادلشیب) شلا جعلو رجالً زلنّکاً ذاؽ حلو احلیاة ّ
حل جیش دبکان یُسمع فیو اجللب واألصواتّ ،أما
أی:لقد جعلين جیش الشیخوخة وقافلة ّ
الذل مغولیاً .إذا ّ
العزة ذالِّ.
جیش ادلشیب فأفحمين .ال ُجعلت الدنیا مسرورة أبداًّ ،
فإهنا ب ّدلت سروري حزناً و ّ
لشگر پػیػری فگػند و قػافػلو ذُ ّل
غل ػغػل باشد بو ىر کجا سپػو آید
شاد مبادا جهان ىرگز کو او کرد

ناگو بر ساعدین و گردن من غل
وین سپو از من ب ُػربد یکسر غلغل
شادی و ع ّػز مرا بػدل بو غم وذل
(قبادیاين)315: 5311 ،

 -1-1-3صلة الحياة والموت بالنصح واالعتبار عند أبي العتاىية وناصرخسرو
عربا تعبًناً صادقاً عن ذبارّٔما الروحیة طوال الشطرین ادلختلف ِ
ٌن من احلیاة عهد
ال ریب أ ّن ىذین الشاعرین ّ

الشباب والشیخوخة ،فحاوال أن یُضفیا علی شعرعلا نوعاً من احلکمة والتأمل واعتربا ادلشیب مفهوماً دینیاً ،إذ جعال
یؤدی إلی الفوز
کل عمل من شأنو ّ
احلدیث عنو کأداة لدعوة اآلخرین إلی اإلنابة ونبذ الدنیا واإلقبال علی ّ
باحلسنات والصاحلات والتقرب إلی اهلل تعالی ،فمن مثّ یعتربان الشیخوخة باعثاً قویاً لتقدمی النصح والعظة إلعادة
ورد
احلساب مع النفس وتقومی السلوک والعمل .انطالقاً من ىذا ادلوقف ،ینصحان اإلنسان بأخذ العرب وادلواعظ ّ

النفس عن غیّها وتصحیح مسار احلیاة وحاوال أن یفصال بٌن الصراط ادلستقیم الذي ال وعوثة فیو والطریق الذي
ؽلتلئ بالعقبات الکؤودة ،فتعترب احلکمة وتقدمی النصح والتفکًن يف العاقبة من أىم الذرائع اليت یستخدماهنا لنیل
ادلراد والتعبًن عن مکنوناهتما .ومن أمثلة ذلك قول أيب العتاىیة:
ک لَیس ی ِ
ک ِمػن َمج ِاد
ظ
ک وع ٌ
َوال َزجػ ٌػر َکأنَّ َ
عم ُل فی َ
فَما لَ َ َ ُ
ٍ
ک ادلنادي
لت بِػغَػ ػ ػ ػ ػ ػیػر زاد
َوتَشقی إذ یُنادیػ َ
َستَ َ
ند ُم إن َر َحػ ػ ػ ػ ػ َ
ُ
ِ
فَِإ َّن صالحها عػیػن ال َف ِ
ساد
صالحػ ػاً
فَال تَ َأمن لذي ال ُّػدنػیػا َ
َ َ َ ُ
والتَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػف ػ ػرح بِػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ٍ
وس ادلر ِاد
ک فیػِو َمعکػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػال تَػقػتَػنػیِػو
فَِإنَّ َ
َ
ُ
َ
ُ
الرقادِ
ِ
ِ
ت َح ّّي
َوُکػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن ُمنتَبه ػ ػ ػ ػاً قػب َػل ُّ
یت َوأَنػ ػ َ
َوتُػب مػ ّػما َجنَ َ
أَ ترضی أَن تک ػ ػ ػو َن رفیق قػ ٍ
ت بِػغَػ ػ ػ ػ ػًن ز ِاد
ػوم
َ َ
َذلػُػ ػ ػم ز ٌاد َوأَن ػ ػ ػ ػ ػ َ
َ َ
(أبوالعتاىیة)551 :5911 ،
کذلک صلد أ ّن موقف ناصرخسرو من احلیاة وادلوت یتّسم باإلعراض عن الدنیا والتضحیة بنعیمها وإیثار
اآلخرة علیها ،فإنو أدرک سباماً حتمیة ادلوت والزوال وما بعده من ثواب ونعیم للمؤمنٌن .ازبذ ازدراء ال ّدنیا وىجرىا
والتحریض علی طلب احلکمة وادلوعظة احلسنة وسیلةً للتذکًن بالنّاس وتنبیههم من غفلتهم وغیّهم لئالّ یرموا
بأنفسهم فی أحضان العبث واللهو .سبحور شعره فی ىذا آّال حول ىذه احملاور :خداع الدنیا وتقلّب أحواذلا-
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ربقًن الدنیا والتقلیل من شأهنا -اقرتان احلکمة والنزعة العقلیة واحلکمیة فی الدنیا -ادلوت وما یتبعو من حساب-
التمتع بشفاعة األولیاء واألنبیاء فی احلیاة األخری -حتمیة ادلوت وقوة سطوتو.
ذم الدنیا والتقلیل من شأهنا للتعبًن عن الرحیل عنها وعدم
لقد اتسم شعره الزىدي يف ىذا آّال بطابع ّ
التزود من الصاحلات بغیة
االفتنان ّٔا ،فمن مثّ ازبذ الدنیا وما فیها من النعیم الزائل دبثابة موقف للعمل الدؤوب و ّ

التخلص من غدرىا .انطالقاً من ىذا ادلوقف ،صلد صراعاً مریراً وزلتدماً بٌن احلیاة وادلوت يف خطابو الشعری يف
إطار تتجلی فیو مناجاة النفس والتحدث معها .یتضح من خالل أشعاره أ ّن حیاة اإلنسان تنتهی بادلوت والفناء
تصور يف ىذا آّال لوحات فنیة مجیلة تتسم باحلیویة
ینم عن استسالم الشاعر الزاىد لسنن احلیاة التی ّ
وىذا األمر ّ

أىم الذرائع
أىم مالمح ىذه الثنائیة فی شعره ،إسداء النصح وادلوعظة للناس حیث ّأهنا تعترب من ّ
والنشاط .من ّ
الرتبویة وأصلعها فی إعداد الناشئٌن خلقیاً ونفسیاً ،ألهنا تسوقهم مساؽ التحلّی بالثوابت الدینیة السامیة وادلکارم
األخالقیة.
خاصة ادلصادر اإلسالمیة حرصاً منو علی
کان ناصرخسرو علی استعداد
نفسی ألخذ العرب من اآلخرین ّ
ّ
اإلغلابی فی نفس ادلتلقی« ،فصار معظم شعره
تفادی الذنوب ،فقام فی شعره بإسداء ادلواعظ والعرب لتکوین األثر
ّ
فی ىذا آّال رلموعة من األدلّة واحلجج العقلیة معتمداً علی العزوؼ عن الغزل واللهو والعبث» (زرین کوب،
 . )711 :5311ارتبطت فکرة احل یاة وادلوت عنده بالرؤیة الدینیة ودبا خلفتو األحداث االجتماعیة والسیاسیة فی
فالتأمل فی قضیة احلیاة وادلوت عنده ناجم
نفسو من اخلیبة واحلرمان إثر انغماس الناس فی مل ّذات ال ّدنیا ومغریاهتاّ .
عن صمیم إؽلانو وعقیدتو اخلالصة خاصة أنّو یُع ّد داعیاً دینیاً ،فقد ظهر ىذا األمر فی شعره بصورة جلیّة حیث صلد
أ ّن الشاعر یرفض بشدة حبّو للدنیا ومباىجها الفانیة وػلاول التخفیف من ش ّدة ىذا احلرص واالستزادة ویدعو إلی
ربقًنىا وعدم االفتنان ّٔا ربذیراً من مغباهتا وتذکًناً بفنائها وعدم استقرارىا ،فأکثر من ذکر تلک احلیاة التی تلیق
التأمل فیها واحلدیث عن خداع الدنیا والبعث واحلیاة األخری.
باإلنسان ادلؤمن وأطال ّ
أىم الروافد الفکریة والثقافیة
یستنتج من شعره أ ّن ّ
ذم الدنیا واحتقارىا والتذکًن بادلوت واحلیاة تعترب من ّ
تقوی نزعتو الزىدیة ،فحاولت مقطوعاتو الزىدیة ذبسید ىذه الفکرة ودعمها بأظلاط سلتلفة ،أل ّن البعض ذىبوا
التی ّ

إلی أ ّن ىذه الطریقة الفکریة ذبلّت عن فکرة ومواقف عابرة ال تدوم ،وأما اآلخرون فذىبوا إلی أ ّن ىذه الفکرة
تدعمها األسس الفکریة وادلناىج الفلسفیة العمیقة – کما صلد ذلک عند الشاعر .ىذه الفکرة تشتمل يف طیاهتا
علی صور ومالمح ربمل طابع التحذیر من فوات األوان واغتنام الفرص الساضلة ،فمن أجل ذلک تدعو أبناء البشر
التزود بالصاحلات.
إلی آّاىدات النفسیة واإلؽلان حبتمیة ادلوت والفناء وضرورة االنصراؼ عن الدنیا ومغریاهتا و ّ
انطالقاً من ىذا ادلوقف ،یعترب الشاعر الدنیا جسراً یُوصل اإلنسان إلی تلک احلیاة الباقیة اخلالدة ،فیقول:
سوی آن جهان نردبان این جهانست

بو سر بر شدن باید این نردبان را
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(قبادیانی)51 :5311 ،
أی :إ ّن ىذا العامل سلّ ٌم ذباه ذلک العامل ،فیجب أن یُصعد علی ىذا السلّم.
اعترب الشاعر ىذه احلیاة الدنیا دبثابة سبهید للتهیؤ واالستعداد لتلک احلیاة الباقیة ،فما علی اإلنسان إال
تبٌن لنا ما غلری فی ذلک العامل،
التزود بالصاحلات ،أل ّن العامل اخلالد بالنسبة إلی ىذا العامل الفانی کادلرآة التی ّ
کل ما یزرع فی ىذا العامل .ىو مزرعة اآلخرة وال یلیق بالشاعر الزاىد أن یصاحب الدنیا
البشر َّ
فیجنی ىناک ُ

الفانیة:

آن جهان را این جهان چون آینوست

نیک بندیش انػػدر ایػػن نیکو مثال
(ادلصدر نفسو)13:

صػحػبػػت دنػیػا مرا نشاید ازیراک

صحبت او اصل ننگ و مایو عارست
(ادلصدرنفسو)19:

أی :إ ّن ذلک العامل بالنسبة إلی احلیاة الدنیا مرآةِ ،
فأعمل الفکرة جیّداً فی ىذا ادلثال .ال تلیق بی مصاحبة

ألهنا أصل السبة والعار.
الدنیاّ ،

 -3-3عالقة الموت بالثواب والعقاب عند أبي العتاىية وناصرخسرو

یعترب إسداء النصح واإلعراض عن الدنیا والتضحیة بنعیمها وإیثار اآلخرة علیها من القواسم ادلشرتکة بٌن
ىذین الشاعرین الزاىدین ،فإهنما أدرکا حتمیة ادلوت والزوال وما بعده من ثواب ونعیم للمؤمنٌن أو عقاب وعذاب
الغي لئالّ یرمون بأنفسهم يف
للمجرمٌن .فازبذا الزجر والتخویف واإلنذار وسیلة للتذکًن وتنبیو الناس من الغفلة و ّ
أحضان العبث واللهو.

الطامة الکربی
انبعثت ثنائیة احلیاة وادلوت فی نفسیة ناصرخسرو وزعزعت کیانو دلا یری الشاعر فیها من ىول ّ
بکل ما یُقیم
وما ینتظر اإلنسان من ثواب أو عقاب .لقد أکثر الشاعر من تَرداد ىذا ادلوضوع لیکون باعثاً للقیام ّ
اإلنسان مقام اجلنة وین ّفر عن کل فعل یسوؽ اإلنسان مساؽ النار والسعًن .التذکًن بالقیامة وما یتبعها من العقاب
أو األجر ىو الذی ساؽ الشاعر مساؽ التعبًن عن ىذا الصراع ادلریر بٌن احلیاة وادلوت ،فالشاعر یصور القیامة
وأىواذلا للمتلقی للتخویف والتذکًن معتمداً علی ادلفاىیم القرآنیة فیقول:
امروز ،بو زلشر آن فرو خوانی
آن دان بو یقٌن کو ىر چو کردهستی
آیػػد ،ىػم ػ ػ ػ ػ ػ ػو کػارىای پنه ػ ػ ػانی
زان روز بتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرس كػػانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدرو پػیػ ػ ػ ػ ػدا
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زان روز کو جػػز خدای سبحػ ػ ػ ػ ػان را

بر کس نرود ز خلػ ػق ،سلطانی

زان روز ک ػ ػ ػ ػػو ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػول او ب ػ ػ ػ ػ ػ ػریزاند
وز چ ػ ػ ػ ػرخ ستػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػارگان ف ػ ػ ػ ػ ػ ػػرو ری ػ ػ ػ ػزد
وز ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػول در آیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد از بػیاباهنا

نور از مو وز آفتػ ػ ػ ػ ػ ػاب رخشانی
چ ػ ػ ػون برگ رزان بو بػ ػ ػ ػ ػ ػاد آبانی
طلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػچ ػ ػ ػ ػًن رمػنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػده بػیػاب ػ ػ ػ ػ ػانػی

عریان ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمو خلق وز بس س ػ ػ ػ ػ ػختی

کس را نبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػود خبػ ػ ػ ػ ػ ػػر ز عریػانی

چون پشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم زده شود ُکو و ،مػ ػردم

علچون مل ػ ػ ػ ػ ػ ػخان ز بس پریشانی

آن ػ ػ ػ ػ ػگو ز مػی ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان خػلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق برخیزد

شی و برادری و خسرانی
خویػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ّ

کان را تو علی کػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنون بپوشانی
پوشی ػ ػده ظلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاند آن زمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػان کػ ػ ػاری
می خورد فالن و م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن سپندانی
آن روز بو عػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػذر گ ػفػت نتػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانی
کامروز در این جه ػ ػ ػ ػ ػ ػان علی رانی
واصلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػا نرود تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرا چػنػٌن کػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاری
(نفسو)19 :
کل ما فعلت الیوم سوؼ ذبده فی احملشرِ .
فخف یوماً تتجلّی فیو األعمال ادلختفیة .ذلک
أی :تی ّقن أ ّن َّ
َ َ
الشمس وتنکدر النجوم فتسقط
وتکور
الیوم الذی ػل ّکم اهلل تعالی َ
بٌن األنام .ذلک الیوم الذی ؼلسف فیو القمر ّ
ُ
لكن اخلالئق ال تنتبو
عری الوری مجیعاً ّ
کالورؽ فی فصل اخلریف .زبرج الطرائد من ادلفاوز من شدة ذلک الیوم .یُ ّ

الیوم .یوم تکون اجلبال کالعهن ادلنفوش ویصًن الناس کالفراش ادلبثوث .یوم
إىل عریّها لش ّدة األىوال يف ذلک َ
ِ
الیوم ،أل ّن االعتذار ال
کل ما َ
الیوم .فل َم تعتذر ذلک َ
فعلت فی ىذا العامل یبلی ذلک َ
التنفع قرابة وال ّ
أخوةّ .
یفیدک کما أفادک فی احلیاة الدنیا.
 -1-3عالقة الموت باالغتراب عند أبي العتاىية وناصرخسرو
ادلراد باالغرتاب ىو «حالة نفسیّة اجتماعیّة تسیطر علی الفرد فتجعلو غریباً وبعیداً عن واقعو االجتماعی»
االجتماعی الذی
ؽلت بصلة وثیقة إلی ادلعنی
(إدیث5993،م ،319:اُنظر :سالمي7111 ،م .)77 :و ىذا ّ
ّ
یتّضح من خاللو أ ّن ىذا االنعزال واالبتعاد ال ؽلکن أن ینشأ من خالل األحاسیس النفسیة األخری کاخلوؼ
واحلنٌن والقلق.

إذا دققنا النظر يف ثنایا شعر أيب العتاىیة صلد أنواعاً سلتلفة من الشعور باالغرتاب لدیو ،منها االغرتاب الزماين
(کاغرتاب الشاعر من أحداث الزمان واغرتابو من ادلوت) ،واالغرتاب السیاسی واالجتماعي (کاغرتابو من الناس،
ومن قیم آّتمع وعاداتو وأعرافو السائدة) وأخًناً االغرتاب ادلکاين ،إذ ازبذ الشاعر الزىد والعزلة من األسباب
الناجعة والطرؽ ادلؤثرة لقهر ىذه الصور ادلغرتبة يف احلیاة.
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ومل العیش فیها لکثرة ما فیها من آثام وشرور
یتضح لنا من خالل دیوانو الشعري أنّو قد سئم من احلیاة ّ
یرجح ادلوت ازدراء بالدنیا أو کرىاً ذلا .فمن أجل ذلک یعترب االغرتاب
ذبعل الشاعر ؽلقتها وأبناءَىا وىذا ما جعلو ّ
لدیو من أصد ؽ احملاور الشعریة اليت ترسم حالتو أصدؽ رسم وتکشف عن واقعو ومعاشو وىي أفضل وسیلة للتعبًن
عن أشجانو وآالمو اليت واجهها طیلة احلیاة وما أحاط بو من اذلواجس الدفینة .أدرج الشاعر يف ثنایا القصائد اليت
تتعلق باالغرتاب ،الشعور باالغرتاب من الناس وما کانوا علیو من الذمائم والقبائح .یُستنتج من اغرتابو من الدىر

وأبنائو أ ّن ىذا الشعور واإلحساس ردبا یصدر من مصادر ع ّدة ،منها التجربة الشخصیة اليت عاناىا الشاعر بٌن أبناء
الدىر وما أصابو خالل ذلک من القنوط واحلرمان وسوء التصرؼ بو ،شعوره بضعة النفس والنسب ،التدىور يف
ینم ىذا
الظروؼ االجتماعیة يف آّتمع خاصة الدینیة واخللقیة ،استعداده الفطري ّ
للذم والتأنیب بدل ادلدح والثناءّ .

أىم ما ؽلیّزىم اخلیانة
اإلحساس عن نفس یئوس فاشلة مل تثق بأحد من الناس وصارت ترصد أبناء البشر علی أ ّن ّ
والغدر قائالً:
ب إِ َّن النّاس ال ی ِ
ػف َولَػو أَنصفتُػ ُهم ظَلَػم ػ ػ ػ ػ ػػوين
نصفونَين
فَػػیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا َر ّْ
َوَکػی َ
َ ُ
ِ
وإِن کا َن لػػي شیء تَص ّدوا ِأل ِ
ئت أَبغِي َشیئَهم َمنَعػونػي
َخذه
َوإِن ج ُ
ٌ َ
َ
ِ
ِ
َوإن أَنػا لَػم أَبػ ُذل لَ ُػهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم َشتَموين
عند ُىم
کر َ
َوإن نا َذلُم رفدي فَال ُش َ
َوإِن نََػزلَػ ػ ػ ػ ػت بػػي ِشػ ّدةٌ َخػ ػ ػ ػ ػ ػ َذلوين
َوإِن َو َجدوا ِعػنػدي َرخػ ػ ػ ػ ػ ػاءً تَػ َقَّربوا
وإِن طَرقَتين نَػک ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػبػةٌ فَػ ػ ػ ِ
صحبَتين نػع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػمػةٌ َح ػ ػ َسدوين
ػکهوا ِّٔا
َوإِن َ
َ َ
ِ
وجػفتوين
َسأَمنَػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُع قػلب ػ ػ ػ ػ ػ ػي أن َػل َّن إلیػهػػم
َوأ ُ
ب َعنه ػ ػ ػ ػ ػم ناظري ُ
َحج ُ
(أبوالعتاىیة)111 :5911 ،
إ ّن ادلمعن فی شعر ناصرخسرو غلد أ ّن ىذه الثنائیة أحدثت نوعاً من االغرتاب بأنواعو ادلختلفة فی شعره،
الروحی ،االغرتاب الزمانی ،االغرتاب من الناس واألعراؼ السائدة علی آّتمع،
فمنها االغرتاب ادلکانی ،االغرتاب
ّ
فیمت بصلة وثیقة إلی ىذه
واالغرتاب السیاسی واالجتماعیّ .أما االغرتاب
الروحی من بٌن ىذه األنواع ادلختلفة ّ
ّ
الثنائیة ،فالشاعر یری أ ّن اجلسم فی ىذا العامل األرضی غریب ،فیعترب اجلسم للروح نوعاً من السجن ،فمن مثّ یعرب
ک أ ّن الوصول إىل ىذا
مثالی
ادلتصوفٌن و «ال ش ّ
ظلوذجی و من ىذا ادلوقف یقرتب ّ
الزّىاد من ّ
ّ
عن طموحو إلی عامل ّ
الروح يف
مر دبراحل وصل فیها مفهوم الزىد بصورتو البسیطة إىل ىذا ادلعىن اخلاص لدى الصوفیة عن غربة ّ
الفهم ّ
ادلعری الذی مسّی
اجلسد ،بل يف ىذا العامل (أشرؼ علي7117،م .)11 :تذ ّکرنا ىذه الفکرة بعقیدة أبی العالء ّ
نفسو رىٌن احملبس ِ
ٌن أو رىٌن احملابس الثالثة حیث قال فی دیوانو «اللزومیات»:
أَراين يف الثّ ِ
فَػػال تَػسأَل عن اخل ِرب النػبػی ِ
ػث
الثة ِمن ُس ُجوين
َ
ِ
لَِفقػدي ن ِ
ِ
وَک ِ
ون الن ِ
اخلبیث
اجلسد
َّفس فػػي
ػاظريَ ،و لُُز ِوم بیيت،
َ
(ادلعری5993،م ،مج)719 :5
مرة ،فیقول:
فعرب ناصر خسرو عن االغرتاب الروحی فی شعره أکثر من ثالثٌن ّ
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زنػدان جػان تػست تػػن ای ن ػػادان
تن ػّیػن تػس ػ ػ ػ ػ ػت تػنػت حػذر کػ ػ ػػن زو
تػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو بػر مػراد او بػو چػو مػػی تػازی
بنگر كو چػیػست بػستو در این زندان

تیػمارکار او چػ ػػو خ ػػوری چػػندین؟
(قبادیانی ،السابق)1:
زیرا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػخورد خػ ػواىػدت ایػ ػ ػػن تنٌّن
گاىی ب ػػو چٌن و گاه ب ػ ػػو قسطنطٌن
زنده و روان بػػو چیست چنٌن ایػػن طٌن
(ادلصدر نفسو)99:

 ...زندان تو آمد پسرا این تن و ،زندان

زی ػبػ ػػا نػشود گر چػو بپوشیش بو دیبا

(ادلصدر نفسو)1 :
سبرضو ىکذا؟ .اجلسم تنّینک فاحذر منو ،ألنّو سیقضی
أی :أیُّها اجلاىل ،إ ّن اجلسم سجن روحک فلماذا ّ
أی شیء ُربط
علیک .دلاذا تتعب نفسک فی قضاء حاجاتو تارة فی الصٌن وتارة أخری فی قسطنطٌن؟ .فانظر إلی ّ
بنی ،إ ّن اجلسم سجن روحک ،فال یتزیّن ىذا اجلسم
فی ىذا السجن ّ
وبأی شیء یعیش وػلیی ىذا اجلسم؟ .یا ّ
وإن تُلبسو احلریر.
 -5-3صلة الحياة والموت بالنزعة التأملية عند أبي العتاىية وناصرخسرو
ؽلهد أليب العتاىیة السبیل ویُتیح لو الفرص ادلؤاتیة للتعبًن عن اإلنابة واالستغفار شلا اقرتؼ فی عهد
الشیب ّ

الشباب من اآلثام والذنوب واإلفصاح عن اللهو أیّ َام الشباب وما أعقبو من حسرة نتیجة لتغیًن األحوال وتقلّبها،
وبث الشکوی إلیهم من ادلظاىر التی تؤدی إلی التعزیة والتسکٌن فی نفسیة الشاعر،
فتعترب القبور واحملادثة معها ّ
فنراه کثًناً یناجی القبور وما ربت الثری للتخفیف من خوفو رجاء احلصول علی العزاء والطمأنینة ،فمناداة القبور
النفسی مع أنّو یعلم مسبقاً أ ّن ىذه ادلناداة وادلناجاة التؤدی إلی شیء
مظهر من مظاىر ادلطالبة بالسکون واإلفراغ
ّ
تکون بینو وبٌن األجداث حوار طویل ذات طابع حزین لکی ػلصل علی
سوی احلرمان والقنوط ،فمن أجل ذلک ّ
النتیجة ادلعروفة وىي فقدان االستقرار واخللود علی الکرة األرضیة ،فیقول:
ک ُم َنع ِفَرة
ػقرب ما فَػ َعلَت
بَعػػدي ُوج ػػوهٌ فی َ
إِ ّين َسأ ُ
َلت الػ َ
ک بَػعػ ػ ػ ػ َد روائِ ٍح َع ِػطَرة
ػح ُػهم
تُؤذی َ
ص ًَّن ُ
فَأَجػ ػ ػ ػ ػابَين َ
ت ری َ
کػ ػ ػ ػ ػا َن النَّعیػ ػػم یػهُّزىا ،نَ ِ
ضَرة
ػلت أج ػػساداً ُمنَػ َّع َمةً
َوأَک ػ ػ ػ ػ ػ ػ ُ
ُ َُ
ِ
ِ
ِ
بِ ٍ
وح وأَعػ ػ ػظُ ٍم َطلَرة
غًن َمجاجػ ػ ػ ػ ػ ٍم َع ِریَت
یض تَػ ػل ػ ػ ػ ػ ػ ُ
َمل أُبق َ
(أبوالعتاىیة)511-511 :5911،
یتضح لنا من خالل ىذه ادلقطوعة أ ّن الشاعر استخدم أسلوب احلوار لیضفی علی الشعر بُعداً درامیاً
مستهدفاً ترسیخ ادلعنی لدی ادلتلقی فهذا األمر شلا یساعده علی تصویر أىوال ادلوت وسلاوفو حینما یشاىد القبور
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التأىب للتزوید بصاحل األعمال
والعظام النخرةّ .
یدل ىذا األسلوب يف طیاتو علی االستعداد ادلفاجئ للموت و ّ
واإلقالع عن ادلعاصی وادلالىی واإلنابة إلی اهلل تعالی.
ىذه ادلظاىر اليت شاىدىا الشاعر طیلة احلیاة شلا ساقتو مساؽ التمتع بکل ما فیها من النعم وادلتع کتثمًن
التام بکل حلظات احلیاة
ادلال واالهنماک فی ادللذات وادلغریات ،فخلق ىذا الشعور لدیو باعثاً قویاً ضلو التمتّع ّ
فکل ما یراه ىو أ ّن الزمن یعدو،
ادلتوفرة والسبب بسیط وىو «أ ّن الشاعر نفسو ؽلتلکو إحساس بأنّو الیعرؼ شیئاًّ ،

وأ ّن العمر یعدو معو ،فینبغی أن ینهل من الشباب قبل أن یداعلو ادلستقبل باذلموم» (الصانع7111 ،م.)31 :

یتضح من خالل ىذه األبیات أ ّن مصًن اإلنسان بعد ادلوت وما ینتظره من ثواب أو عقاب ىو من
ادلوضوعات التی شغلت بال الشاعر ،فظهر لدیو نوع من النزعة التأملیة فی الشعر ،فمکافأة األعمال ،ثواباً کانت

عما ینتظره فی تلک
أو عقاباً ،ساقتو مساؽ العثور علی کیفیة مکانة اإلنسان ومصًنه فی احلیاة اخلالدة سائالً ّ
احلیاة ،فإهنا وقفة صادقة مع النفس فیها نزوع إلی التطهًن وثقة بعفو اهلل تعالی وغفرانو ،فیقول:
یب لِلم ِرء ِمن ٍ
ِ
غایة تُنتَظَُر
عد ادلش
یت ِشعري بَ َ
أَال لَ َ
َ
َ
(ادلصدر نفسو)517 :
التأمل والتدبّر فی حقیقة احلیاة وادلوت ومصًن اإلنسان فی احلیات ِ
ٌن من البواعث األخری التی ساقت
یعترب ّ

ناصرخسرو مساؽ إمعان النظر فی ىذه الثنائیة ،فنراه یُکثر من تَرداد األسئلة التی رباول الکشف عن رموز اخللقة

السر ادلختوم .یعترب الشاعر ادلوت قضیة فلسفیة تقیم صالت وثیقة
ومکانة اإلنسان فیها طالباً العثور علی ىذا ّ
دبشاعره النفسیة وذباربو الدینیة العمیقة وامتزج فیها اإلؽلان الدینی بالفکر الفلسفی الذی تستمیل النفس إلیو بغیة
سر احلیاة الکامن يف ذاهتا ،وىذا ادلوضوع جعل موقفو ذباه احلیاة یتحول من نظرة متشائمة إلی رؤیة عمیقة
إدراک ّ
تدرک زوال احلیاة الدنیا وعدم استقرارىا ویؤمن حبتمیة ادلوت وحقیقة الوجود ،فیقول:
چ ػ ػ ػ ػػون برون آرد از این خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانو بًناًل؟
زیػػن پ ػػسم بػاز کجا بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرد علی خواىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػد
چون ستوران کو تو گفتی کو نو انساًل
اندر این خانو ستم کردم و خوش خوردم
بػ ػ ػ ػ ػػو ِ
بد خویش بیػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاویزم و در مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػاًل؟
چون نرتسػم کو چو جائی ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػروم دیگر
بو چن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان جا کو کػنػد دارو و درماًل؟
چون ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم امروز نگومی کو چ ػػو در ماًل
َگ ِرد کػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػردار ب ػ ػ ػ ػ ػػد از ج ػامػو بػػیفشاًل
...خیزم اکنػ ػ ػ ػ ػون کو از این راز شدم آگو
پیشرت زان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػکو از این خانو خبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوانندم
ىر چو دان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػم ک ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو برىنو شود آن فردا
ب ػ ػػد مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن نیکی گردد چػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو کن ػ ػ ػ ػم توبو

...بنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدیش ک ػ ػ ػ ػ ػػو ک ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردگار گػیتػ ػ ػ ػ ػ ػی
بنگػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ب ػ ػ ػ ػ ػ ػػو چو زلکمی ببستو ست

نامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو خویػش ىػ ػ ػ ػ ػ ػم امروز فرو خواًل
خًنه بر خویشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػنت امروز چو پوشاًل؟
کػػو چنٌن کرد ایزد وعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػده بو فرقاًل
(ادلصدر نفسو)591-591 :
از بػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػهػػر چ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػو آوریػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدت ایػ ػ ػدر
مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر جػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان تػ ػ ػ ػ ػ ػرا ب ػػدین تػن اندر
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او راس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت ب ػپ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػای ب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػی ستونػ ػ ػی

ایػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػن گ ػنػبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد گػ ػػرد گرد اخض ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

(ادلصدر نفسو)93 :
تظن أنّػنّی
ظلمت نفسی فی ىذه الدنیا
مت فإلی أین سیذىب بی؟ .لقد
أی :عندما ُّ
ُ
ُ
وذلوت کاألنعام حتی ّ
ندمت علی ما
الیوم بأنّػنّی
ُبتلیت بأعمالی السیئة؟ُّ .
ُ
ادلقر حیث أ ُ
ُ
فأقر َ
لست بإنسان .کیف ال أخاؼ فی ذلک ّ
کت األعمال السیئة .أقرأ
الیوم ؟ .عندما
السر تر ُ
ُ
ُ
اقرتفت ،فمن ؼللصنی من ذلک العناء والبالء ذلک َ
فهمت ىذا ّ
ٍ
تبت تب ّدل سیئاتی حسنات کما وعدنی اهلل تعالی فی القرآن
صحیفة أعمالی فی الدنیا قبل أن توافینی ادلنیة .عندما ُ
الیوم؟ّْ .
فکر دلاذا خلقک اهلل
الکرمی .لقد
الیوم ،فف ّک ُ
ُ
علمت أ ّن الظامل و ّ
رت فیما ألبس ىذا َ
یتعریان ذلک َ
ادلقصر ّ
تعالی؟ .أُنظر کیف ش ّد جسمک إلی ىذه النفس! .إ ّن ىذه السماء اخلضراء من غًن ٍ
عمد فی قبضتو تعالی.
أی ساعة تفوز
بأی أرض وفی ّ
نفس ّ
شلا غلدر بالذکر أ ّن الشاعر ینسب األجل إلی علم اهلل تعالی فال تدری ٌ
بلقاء رّّٔا ،فهذه ادلسألة من ادلوضوعات التی ّفوضها إلی اهلل تعالی ،فیقول:
ای ػػزد دان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػی دادگػسػت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػر ذوالػػم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن
علم اجلها بو ىیچ خلق نداده ست
ىیچ نو بر کن تو زین هنال و نو بشکن
خػلق علو یکسره هن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػال خدای اند
(ادلصدرنفسو)511 :
ادلتفضل فلم ِ
یعطو أیّاً من عباده .األنام حبذافًنىم أغراس فی ید
أی :إ ّن علم اآلجال بیده اهلل العلیم العادل ّ
اهلل تعالی فال تُؤِذىم وال ِ
تقض علیهم.
إ ّن ادلمعن فی شعر ناصرخسرو غلد أ ّن الشاعر یعترب اجلهل والغفلة دبثابة ادلوت احلقیقی والتبصًن والیقظة
والصحوة دبثابة احلیاة احلقیقیة ،فحاول من خالل ىذا األمر تشویق ادلخاطب علی طلب احلکمة وادلعرفة فی احلیاة
ویع ّد ادلصادر الدینیة خاصة القرآن الکرمی أمثل ظلوذج فی ىذا آّال.
جدیر بالذکر أ ّن الشاعر یرید من ادلتل ّقی أن یبحث فی القرآن الکرمی عن البقاء اخلالد األبدی ،فهو من کنوز

رمحة اهلل تعالی ومفتاح أسراره ،فمن یُرد البقاء احلقیقی فعلیو التمسک بالقرآن الکرمی وتعالیمو السامیة ،فیقول:
ترا و خاک و ىوا و نبات و حیوان را
تػرا خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدای ز ب ػه ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر بقا پدی ػ ػد آورد
بقا بو علم خدا اندر است و ،فرقانست
اگر بو علم و بقا ى ػیػچ حاجتست ت ػ ػ ػرا
بو ج ّد او و بدو مجلو ب ػ ػ ػ ػ ػاز باید گشت
م ػ ػ ػ ػ ػر ِ
رسول رسول خ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدای فػػرمان داد

سرای علم و ،کلید و َدرست فرقان را
سػػوی درش شتاب و جبوی دربػ ػ ػ ػ ػ ػان را
بو روز حشر ىػمػو مؤمن و مسلمان را
ب ػػو م ػػؤمنان کو بدانند قدر فرم ػ ػ ػ ػ ػ ػان را
(ادلصدر نفسو)559 :

 /441الصراع بين الحياة والموت فی شعر أبي العتاىية وناصرخسرو(دراسة موضوعية مقارنة)

أی :لقد خلقک اهلل تعالی والسماء واألرض والنبات واحلیوان من أجل البقاء .إ ّن البقاء ینحصر فی اهلل
تعالی والقرآن مفتاح البقاء وبابو .إن ربتج إلی العلم والبقاء فأسرع ضلو بابو واطلب ّبوابو .یرجع اجلمیع إلیو من
یوم احلشر .قد أمر الرسول (ص) ادلسلمٌن أن یکونوا عارفٌن بقیمة األوامر.
مؤمن ومسلم َ
ِ
الحقيقيان عند ناصرخسرو
 -6-3الحياة والموت
کل من أمعن النظر فی شعر ناصرخسرو غلد أ ّن فکرة احلیاة وادلوت عنده ترافق العلم واجلهل ،فًنی الشاعر
ّ
أ ّن اجلهل والغفلة ىو ادلوت احلقیقی والعلم واحلکمة والصحوة ىي احلیاة األبدیة اخلالدة زلاوالً ربریض ادلتلقی علی

کسب العلم واحلکمة.

العلم فی احلیاة
اتّضح لنا من خالل ىذه األبیات أ ّن الشاعر رافق احلیاة والبقاء بالعلم واجلهل ،فمن ُحرم َ
الدنیا فهو ادلیّت احلقیقی .فالعلم ىو احلیاة الباقیة واجلهل ىو ادلوت األبدی ،فمن مثّ غلعل العلم فی مرتبة اإلؽلان
واجلهل فی مرتبة الکفر ،ویقول:
نیست کفرست و ىست ىست اؽلان
نیست مرگ است و ىػػست ىست دانش
مػ ػ ػ ػ ػرده ن ػ ػ ػ ػ ػ ػػادان و زن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػده دانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػایان
مػ ػ ػ ػ ػػرگ جػ ػهػل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػست و زندگ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػی دانش
جهل چػون َدرد و عل ػ ػ ػ ػ ػ ػم چون درمان
جهل مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػانند نی ػػست و عػلم چػو ىست
نیسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت گردد بػػو ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىػلػػی نػ ػادان
ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػست ماند بػػو عػ ػل ػ ػ ػ ػ ػم دان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا مػ ػ ػ ػ ػػرد
وانػ ػ ػ ػ ػ ػ ػکو از نی ػ ػ ػست ىست کػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػردنػ ػػدش
نیست را ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسػت صػن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػع ی ػػزدان کرد

او بو راح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت رسد ىػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػی ز ىػ ػوان
ىسػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت را نیست صن ػ ػ ػ ػ ػعػػت شیطان

ک ػس نػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدانست نیست را سػػامػ ػ ػ ػ ػ ػ ػان
...آنػچػو دان ػ ػ ػ ػ ػ ػا بدان ػدش ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػسػتػ ػ ػست
نیسػ ػت با جه ػ ػ ػ ػ ػل ى ػػر دوان زوج ػ ػ ػ ػ ػػان
ىست و دانػػش ق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرین و جػف ػتػاننػ ػ ػ ػ ػ ػد
(ادلصدرنفسو)715 :
أی :ادلوت ىو الفناءُ والعلم ىو احلیاةُ ،والفناء ىو الکفر ،واإلؽلان ىو البقاء .اجلهل ىو ادلوت ،والعلم ىو
اجلهال ىم األموات والعلماء ىم األحیاء .اجلهل کالفناء والعلم کاحلیاة .اجلهل کالداء والعلم کالعالج.
احلیاة ،و ّ

العامل یبقی ویعیش ،واجلاىل یفنی وؽلوت .فمن ػلیی فهو یسًن من اذلوان ضلو الرفاىیة ورغادة العیش .إ ّن اإلحیاء
من أفعال اهلل تعالی واإلفناء من صنیعة الشیطان .کل ما یعلمو ِ
العامل فهو احلیاة ،فال یعلم أحد حدود الفناء
ّ
وثغوره .إ ّن احلیاة والعلم تو ِ
أمان واجلهل والفناء کالزوج ِ
ٌن.
 -7-3أثر المصادر اإلسالمية فی فکرة الحياة والموت عند أبي العتاىية وناصرخسرو
األمر الذي ال ریب فیو أ ّن أباالعتاىیة استقی معظم زلاوره الشعریة من ادلصادر اإلسالمیة خاصة القرآن الکرمی
ئب منها ،و ّأما يف
واحلدیث النبوي الشریف ،واستطاع أن یقرب نفسو ومیولو الباطنیة إلی الینابیع اإلسالمیة ویشر ّ
ویلح يف الطلب إحلاحاً شدیداً» (ضیف،
ظل من ّ
وظل یطلبها ّ
طالب الدنیا ومتاعها الزائلّ ،
الباطن «فقد ّ
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5911م .)713 :وىذا أمر یتضح من خالل قصائده حیث یعرتؼ الشاعر بأنو ّادعی الزىد يف الدنیا ومل یکن
زاىداً بعینو قائالً:
ِ ِ
ب
تَز َاى ُ
دت يف الدُّنیا َوإ ّين لَراغ ٌ
دت نَفسي عػػاد ًة فَػلَ ِزمتُها
َو َع َّو ُ
إِرادةُ م ٍ
قص ٍر
دخول َو َعػق ُػل ُم ّْ
َ

ىاديت
زوج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػةً بػَِز َ
أَری َرغب ػ ػيت َشل َ
أَراه َعػظػیػماً أَن أُف ػ ػا ِر َؽ ع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ َاديت
ص َّحت إِر َاديت
ص َّح يل َعقلي لَ َ
َولَو َ
(أبوالعتاىیة)15 :5911 ،

وجدنا يف ىذه ادلقطوعة أ ّن الشاعر وظّف مصطلح (التزاىد) دلا فیو من معنی االدعاء أو احملاولة ،إالّ أ ّن رغبتو

يف احلیاة کانت أقوی وأکثر إحلاحاً ،فکانت زلاولتو الزىدیة تصطدم أحیاناً ّٔذه الرغبة القویة يف اإلقبال علی
احلیاة ،إذ لیس من السهل علیو أن یتنازل عن عادات ألفها والتزم ّٔا ،فیفرض علیو الزىد والتقشف التخلّي عن
یقر بضعف إرادتو وقصور تفکًنه (عزالدین5911 ،م.)311 :
تلک العادات وىو لذلک ّ

ومن أجل ذلک امتأل شعره بالعظات والدعوة إلی نبذ الدنیا ومغریاهتا وفطام النفس عن شهواهتا ،فمن مثّ
اقرتب شعره من شعراء احلکمة واألخالؽ الذین یتسم شعرىم بطابع احلکمة وادلکارم األخالقیة وال صلد لدیهم
بصمة من الزىد أو التقشف أو ما صلده من مظاىر الزىد عند الشاعر الزاىد.
بغض النظر عن ثنائیة احلیاة وادلوت لدی الشاعر ،إ ّن زىده ال یأتی بشیء جدید وال ػلمل فی ثنایاه فلسفة
ّ

جدیدة وال ینيب عن آراء وأفکار ترشد أبناء البشر ضلو الفکرة الراقیة سوی أنّو دعاىم ضلو نبذ الدنیا ومغریاهتا وعدم
االفتنان ّٔا واالىتمام باحلیاة اآلخرة .رغم أ ّن الشاعر استقی معظم أفکاره الزىدیة من ادلصادر الدینیة کالقرآن
تصور أحسن تصویر ذلک الصراع
الکرمی واحلدیث النبوی الشریف ،امتزجت آراؤه باحلکم واألسس األخالقیة اليت ّ
الشر وبٌن احلیاة والفناء .وىذا الصراع الذی افرتش مساحة کبًنة من شعره کان نامجاً عن إکثار
ادلریر بٌن اخلًن و ّ
الشاعر من فلسفة احلیاة وادلوت.
یُستنتج من ثنائیة احلیاة وادلوت فی شعر ناصرخسرو أ ّن ىذه الفکرة تنبع لدیو من ادلصادر األربعة وىی:
التعالیم اإلسالمیة خاصة القرآن الکرمی واحلدیث النبوی الشریف ،التجربة الشخصیة ،إمعان النظر فی مصًن األقوام
وادللل البائدة واالعتبار ّٔم ،وأخًناً االعتبار حبیاة األولیاء واألنبیاء (علیهم السالم) خاصة النبی (ص) واإلمام علی
(ع) وفاطمة الزىراء (س) ،فًنی القارئ بوضوح أ ّن معظم قصائده «تستهدؼ النقاش فی ادلوضوعات الدینیة
والدعوة إلی اإلؽلان وادلعنویة وازدراء الدنیا والعزوؼ عن ملهیاهتا الفانیة والتحریض علی الصحوة والتقوی» (رضا
زاده شفق 5317،ھ .)711 :
الشاعر یری البقاء احلقیقی واحلیاة الباقیة فی اجتماع الدین والدنیا والکمال والعقالنیة واحلکمة ادلطهرة التی
تسًن باإلنسان ضلو دار السالم .فازبذ ىذه الثنائیة أداة للتبشًن واإلنذار وادلوعظة احلسنة فی احلیات ِ
ٌن معتمداً فی
ّ
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ىذا السبیل علی القرآن الکرمی واحلدیث النبوی الشریف ،فالشاعر کان علی عقیدة دینیة راسخة بأ ّن الدنیا سجن
ادلؤمن وجنّة الکافر ،ویقول:
جهانست ،ای بو دنیا گشتو مفتون
ب ػهػش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػت کػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػافػر و زنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػدان مػؤمػػن
 ...زندان مؤمنست جهان ،من چنٌن

(قبادیانی)511 :5311،
زیرا ىػ ػ ػ ػ ػ ػمػی قػ ػ ػ ػ ػ ػرار بو ؽلگػ ػ ػ ػ ػان کنم

(ادلصد رنفسو)317 :
أقمت ب
اغرت بالدنیا ،الدنیا سجن ادلؤمن وجنّة الکافر .العامل سجن ادلؤمن ،فمن أجل ذلک ُ
أی :یا من ّ
«ؽلکان».
النتيجة :
اتضح لنا من خالل ما سبق عن الصراع ادلریر بٌن احلیاة وادلوت فی شعر أبیالعتاىیة وناصرخسرو أ ّن
أباالعتاىیة خاؼ من ادلوت خوفاً شدیداً فحاول طیلة احلیاة أن یتخلّص من براثن ادلوت فلم یعد یستطیع فبقی
مستسلماً خاضعاً أمام قدرة ادلوت وجربوتو فازبذ ادلوت أداة للرتىیب والتخویف .فی احلقیقة أ ّن خوؼ الشاعر من
ادلوت یصدر من مصادر ع ّدة ،فمنها ما یعود إلی ما رأی فی زمن احلیاة من ادلشاىد الدمویة وتقتیل األبریاء فی
النظام السائد ،ومنها ما یعود إلی ضعفو اجلسمانی وما عانی أثناء احلیاة من عقدة النقص والتعیًن وضعة النسب.
کل مظاىر احلیاة من الشیب والعجز والفتور فکرة
کل ىذه العوامل جعلتو خائفاً مضطرباً أمام ادلوت ،فمن مثّ ؽلثّل ّ
ّ
ادلوت والفناء .فمن أجل ذلک التجأ الشاعر إلی مظاىر الفناء واخللود وىذا ما خلق فی کیانو زوابع القلق واحلًنة
دوامة سلیفة ومهیبة وصار ادلوت دبنزلة أمر زلتوم ال
وشغل بالو بادلغبة وادلصًن .أثارت ىذه الثنائیة يف کیان الشاعر ّ
ىامٌن وعلا التخویف والرتىیب مثّ
بد منو ،فمن مثّ استخدم فکرة ادلوت يف شعره الزىدی للحصول علی غرضٌن ّ
تسلیة النفس والعزاء.
احلکمي ورب ّدث عنو فی تضاعیف دیوانو
تطرؽ ناصرخسرو إلی موضوع احلیاة وادلوت فی شعره
کذلک ّ
ّ
ِ
أی ضعف أو قلق
الشعری .إذا أمعنا النظر فی أشعاره التی سب ّ
ت بصلة إلی ىذا ادلوضوع صلد أ ّن ناصرخسرو مل یُبد ّ
سبسک بتعالیم اإلسالم السمحة وما جاء فی طیّاهتا
أو خوؼ أمام ادلوت وما ینتظر اإلنسان فی احلیاة األخری ،بل ّ
من ىذا ادلوضوع فجعلو ىذا األمر مطمئناً أمام قضیة ادلوت .فضالً عن ذلک یُعترب ناصرخسرو داعیاً دینیاً فی
التزود بصاحل األعمال
خاصة ّ
عامة وشعره ّ
الدیانة اإلمساعیلیة فاستخدم أدبو ّ
لبث ادلثل الدینیة النبیلة وإسداء النصح و ّ
فی احلیاة الدنیا ،فمن أجل ذلک ال صلده قلقاً أو خائفاً سطوَة ادلوت.
حي وإن مل یکن
اختلطت ثنائیة احلیاة وادلوت لدی ناصرخسرو باحلکمة والعلم ،فک ّل من یتحلّى ّٔما فهو ّ
بٌن أبناء جنسو ،وىذا ناتج عن تَطوافو بٌن األدیان والشعوب ادلختلفة وسعة معرفتو بالعلوم الشائعة يف عصره.
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ؽلت بصلة إلی الثوابت الدینیة
الشاعر یرید ّٔذا أن یشوؽ ادلتلقي ویرغبو يف اکتساب العلوم وادلعارؼ خاصة فیما ّ

النبیلة .علی خالؼ أيب العتاىیة ،عندما أمعنا النظر يف تضاعیف أشعاره صلد أنو الیزال یُطلق اللسان يف اإلنابة
عما سیحدث لو يف
واالستغفار إثر ما ق ّدم يف أیّام الشباب من الذنوب اليت أفدحت کاىلو ویتساءل يف نفسو ّ
احلیاة األخری ،ىل َسیُ ُّ
حل يف السعًن والنار؟ .وأثار ىذا ادلوضوع زوبعة يف کیانو ،والذي
عد يف زمرة أىل اجلنة أم سیُ ّ
یسرتعی انتباه الشاعر يف احلیاة الدنیا ىو ما سینتظره يف تلک احلیاة اخلالدة من العقاب أو الثواب .فمن ىذا

ادلنطلق ،یوصي ادلتلقي دائماً بالتزىد والتنسک والقیام بآّاىدات النفسیة والتقشف واجتناب النواىی واإلنابة لیوم

أىم أسسو الفکریة لدی ادلتلقٌن.
القیامة ،فمن مثّ یعترب التخویف وإسداء النصح من ّ
المصادر والمراجع

 -5إدیث ،کریزویل5993(،م)« ،تعريف بالمصطلحات األساسية الواردة فی کتاب عصر البنيوية»،
ترمجة :جابر عصفور ،الکویت :دار سعاد الصباح ،ط5.
 -7أبوالعتاىیة ،إمساعیل بن قاسم5911(،م)« ،أشعاره وأخباره» ،ربقیق شکری فیصل ،بًنوت :مکتبة دار
ادلالح للطباعة والنشر.
 -3األصفهانی ،أبوالفرج5991(،م)« ،األغانی» ،شرحو مسًن جابر ،بًنوت -لبنان :دار الکتب العلمیة.
 -1أشرؼ علي،الدعدور7117( ،م)«،الغربة في الشعر األندلسي عقب سقوط الخالفة» ،القاىرة :دار
هنضة الشرؽ ،ط5.
 -1الرتمذی ،زلمد( ،د.ت)« ،سنن» ،ربقیق إبراىیم عطوة عوض ،القاىرة :مکتبة دار هنضة مصر ،ط.5
اإلسالمی» ،القاىرة :مطبعة جلنة التألیف والرتمجة
 -1خلف اهلل ،زلمد5911( ،م)« ،دراسات فی األدب
ّ
والنشر.
 -1خلیف ،یوسف5995(،م)« ،تاريخ الشعر فی العصر العباسی» ،القاىرة :دارالثقافة للطباعة والنشر.
 -9زکریا ،إبراىیم( ،د.ت)« ،مشکلة اإلنسان» ،مصر -فجالة :مکتبة مصر.
 -9سالمي ،مسًنة7111( ،م)« ،االغتراب في الشعر العباسي القرن الرابع الهجري» ،دمشق :دار
الینابیع ،ط7.
 -51شاىٌن ،مسًن احلاج5991( ،م)« ،لحظة األبدية» ،بًنوت :ادلؤسسة العربیة للدراسات والنشر ،ط5.
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 -55الشوری ،مصطفی عبدالشافی5991( ،م)« ،شعر الرثاء في العصر الجاىلي دراسة فنية» ،بًنوت:

الشرکة ادلصریة العادلیة للنشر ،ط7.

 -57الصانع ،عبداهلل7111( ،م)« ،الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم» ،بغداد :دار الشؤون
العامة ،ط7.
الثقافیة ّ
 -53ضیف ،شوقي5911( ،م)« ،تاريخ األدب العربي (العصر العباسي األول)» ،بًنوت :دار ادلعارؼ.
 -51عانوين ،أسامة5911 (،م)« ،أبوالعتاىية رائد الزىد في الشعر العربي» ،بًنوت :ادلکتبة األىلیة.
 -51عبدالغين الشیخ ،زلمد5993( ،م)« ،النثر الفني في العصر العباسي األول اتجاىاتو وتطوره»،
مصر :دیوان ادلطبوعات اجلامعیة.
 -51عدس ،عبدالرمحن ونایفة قطامی7117( ،م)« ،مبادیء علم النفس» ،عمان :دار الفکر ،ط7.
والفن» ،بًنوت :دار النهضة العربیة.
 -51عزالدین ،إمساعیل5911( ،م)« ،في األدب العباسي الرؤية ّ
 -59العشماوی ،زلمد زکی5919(،م)« ،قضايا النقد األدبی بين القديم والحديث» ،اإلسکندریة :اذلیئة

العامة ادلصریة للکتاب ،ط3.

 -59الکفراوی ،زلمد عبدالعزیز5917(،م)« ،أسطورة الزىد عند أبی العتاىية» ،القاىرة :دار هنضة مصر.
 -42ادلعری ،أبوالعالء أمحد بن عبداهلل3435( ،م)« ،اللزوميات» ،مج ،3بًنوت :دار بًنوت للطباعة
والنشر.

 -75آربری ،آرتورجان5315(،ھ)« ،ادبيات کالسيک فارسی» ،ترمجو اسداهلل آزاد ،مشهد :معاونت
فرىنگی آستان قدس رضوی.
 -77رضا زاده شفق ،صادؽ 5317(،ھ)« ،تاريخ ادبيات ايران» ،شًناز :دانشگاه شًناز.
 -73دفرتی ،فرىاد 5311(،ھ)« ،تاريخ و عقايد اسماعيليو» ،ترمجو فریدون بدره ای ،هتران :فرزان.
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 -71زرین کوب ،عبداحلسٌن 5311( ،ھ)« ،از گذشتو ادبی ايران» ،هتران :انتشارات بٌن ادلللی اذلدی،
چاپ اول.
 -71قبادیانی ،ناصرخسرو5311( ،ھ)« ،ديوان اشعار» ،بو اىتمام رلتبی مینوی و مهدی زلقق ،هتران:
دانشگاه هتران و مؤسسو مطالعات اسالمی مک گیل.
 -71مستوفی ،ىوشنگ5331( ،ھ)« ،شعرای بزرگ ايران از قرن سوم تا نيمو قرن پنجم» ،هتران:

فردوسی.

 -42ىرمان ،اتو3531(،ھ)« ،تاريخ ادبيات فارسی» ،ترمجو رضازاده شفق ،هتران :بنگاه ترمجو و نشر
کتاب.

فصلنامة لسان مبیه(پژوهش ادب عربی)
(علمی – پژوهشی)
سال ششم،دورة جدید ،شمارة هجدهم ،زمستان 3131

کشمکش میان زندگی و مرگ در شعر ابوالعتاهیّه و ناصرخسرو
عباس یدالهی
استادیار داًطگاُ ضْید چوراى -اَّاز
سردار اصالنی
استادیار داًطگاُ اصفْاى

چکیده
زًدگی ٍ هرگ یکی از هَضَعاتی است کِ از دیرباز ذّي اًساى را بِ خَد هطغَل کردُ است .ایي هسألِ
یکی از هَضَعات هْن در ضعر زّد بِ ضوار هی آید ٍ ضعر تالش کردًد تا بِ حقیقت ٍاقعی آى دست یابٌد.
ابَالعتاّیِ ًٍاصرخسرٍ از جولِ ضاعراى زّد در ادبیات عرب ٍ فارسی بِ ضوار هی آیٌد ٍ از ایي رٍ ،در
ضعرضاى تَجْی خاظ بِ ایي هَضَع از خَد ًطاى دادُ اًد .ایي پژٍّص بِ بررسی پدیدُ هرگ ٍ زًدگی در
ضعر ابَالعتاّیِ ٍ ًاصرخسرٍ قبادیاًی در چارچَب ادبیات تطبیقی هی پردازد .ضکی ًیست کِ هَضَع هرگ ٍ
زًدگی یکی از هْوتریي هحَرّای ضعر زّد در هیاى ضاعراى زّد پیطِ است .ایي دٍ ضاعر در ضعر زّدضاى از
هفَْم هرگ ٍ زًدگی پردُ برداضتٌدّ .ر گاُ ًظری بِ ضعر ایي دٍ ضاعر بیٌدازین در هی یابین کِ ابَالعتاّیِ در
طَل زًدگی اش بِ ضدت از هرگ ّراس داضت ٍ تالش هی کرد کِ خَد را از چٌگال هرگ ًجات دّد .اها
ًتَاًست ٍ در ًْایت هرگ را بِ عٌَاى ابساری برای بیاى ًصیحت ٍ هَعظِ برگسیدً .اصرخسرٍ ًیس در ضعر خَد
بِ ایي هَضَع پرداخت ٍ بِ حتوی بَدى آى ایواى داضت ٍ ،در ایي زهیٌِ بر هباًی دیٌی تکیِ کرد ٍ ّویطِ اًساى
را بِ تَضِ گرفتي از ًیکی ّا ٍ آهادگی برای هرگ سفارش هی کٌد.

کلمات کلیدی :حیات ٍ هرگ ،ابَالعتاّیًِ ،اصرخسرٍ ،ادبیات تطبیقی.
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