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1- مهمقد 

اسـت کـه   ی بـوده هایآدمی همیشه در پی راه .زیستن و رسیدن به سعادت، آرزوي هر انسانی استخوب

بگذراند  بهتر ها، مناسبات خود را با دیگران شکل بخشد، تا از این طریق عمر خود رابتواند با عمل به آن

است؛ نظامی که خـوب و  بودهها رو، آدمی نیازمند نظام ارزشایناز .حیات خویش را تضمین کندو بقاي 

ایـن نظـام ارزشـی حیـاتی،     اخـالق  .ن کند و در پیچ و خم زندگی راهنمـاي او باشـد  بد را براي او معی ،

 .تي حیات بشري اسآن، الزمه و یاددهی ر براي بهتر زیستن است، پس فراگیريمؤثّ ايوسیله

ترین علم براي انسان است؛ چرا که در تمام اوراق کتاب ي علوم، علم اخالق ضروريدر میان همه

طبیعت  .گیردقرار میي سقوط زندگی دخالت و نظر دارد، و بدون آن، زندگی اجتماعی و فردي در ورطه

سالم،  يای جامعهطلبی دارد و این خود عاملی براي جلوگیري از برپاینفع خودخواهی و انسان میل به

رو ازاین .شودهاي اجتماعی از این طبیعت انسان ناشی میبسیاري از کشمکش .آرمانی است ارزشی و

  .درونی به نام اخالق نیاز است، به یک نیروي و اجتماعیات عالوه بر قانون

صات خّاز مش .اي در متون نظم و نثر فارسی داردتعالیم اخالقی بازتاب گسترده ،در ادب فارسی

عی که از لحاظ اندیشه و احساس و مشرب گویندگانش در آن ي تنوبارز شعر و نثر کهن فارسی با همه

جویان هاي اخالقی و انسانی است که چونان گوهرهاي تابناك، جان و دل فضیلتوجود دارد، ارزش

ي ت هزارسالههنردوست را تاکنون از فروغ معنوي خود روشنی بخشیده و نوازش کرده و در طول حیا

در این میان جایگاه شعر  .استي قرایح و استعدادهایی بسیار بودهدهندهها و پرورشخود راهنماي نسل

ي دیرین ادبی، بسیاري از ي رسانهشعر به مثابه .اخالقی در میان آثار ادبی فارسی ممتاز و متمایز است

مفاهیم اخالقی در آثار بسیاري از  .)199: 1394پور، تاباند (اقبالی و حسینهنجارهاي اخالقی را بازمی

اخالقی  انسانی و نماي تعالیمي تمامها به عنوان آیینهتوان از آني است که میتا حد فارسی زبان شاعران

گاه مفاهیم ییمین نیز از این خصیصه مستثنی نبوده و اقوال و سخنان او تجلّدر این میان ابن .یادکرد

 .قی استواالي انسانی و اخال



 

  ٣

یمین فریومدي، بـه لحـاظ اشـتمال بـر     در میان آثار به جاي مانده از زبان و ادبیات فارسی، آثار ابن

از میـان آثـار ایـن شـاعر،      .اسـت  برخوردار ايویژه یت بسیارمضامین و نکات اخالقی، از شهرت و اهم

یمین در غالب قطعات خـود،  ناب .قطعات به جا مانده از وي مشتمل بر مضامین اخالقی و اجتماعی است

و به پرهیز از طمع  و کوشش و قناعت و استقالل ترغیب کار خوانندگان را به ،تکلّفبا ابیاتی روان و بی

یمـین در عـین کوتـاهی و    قطعـات ابـن   .کنـد ت و خواري دعوت مـی طلبی و صیانت نفس از ذلّو زیاده

هـاي اخالقـی، اجتمـاعی و    ن جاري و پریشـانی سامااست از اوضاع و احوال بی ي روشنیسادگی، آیینه

گاه مدایحی از شاهان و وزیران دیـده  گرچه در این قطعات نیز گه .پرآشوب و پرتزلزل او سیاسی روزگار

نـامردمی و دون   هاي تلـخ از ها و طنزهاي تند و شکایتشود، لیکن در موارد بسیار، سخن او با کنایهمی

  .)مقدمه: 1363یمین، (ابن تاص همراه اسگونه اشخطبعی و قدرناشناسی این

ي جاهلی و اواخـر  ب به شنفري، شاعر دورهملقّ» ازدياوسبنثابت«ي العرب سرودهۀالمیي قصیده

این قصیده از قصاید معـروف ادبیـات عـرب اسـت کـه سرشـار از انـدرزها و         .قرن پنجم میالدي است

ـ     دستی و احسان، قناعتگشاده .مضامین اخالقی است داري و ل، خویشـتن و عـزّت نفـس، صـبر و تحم

  )53-52: 1393(الفاخوري، .است لعربۀاالمی هاي اخالقی درفهترین مؤلّشجاعت از مهم

داراي مضـامین   که »طغرایی«ن ابواسماعیل، معروف به ي استاد مؤیدالدیسروده لعجمۀاالمی يقصیده

مندان و نویسندگان قرارگرفته و در کتـب تـاریخی و   اخالقی و پند و اندرز است، بسیار مورد توجه دانش

  )2 :1379(محقق، .استشدهبی به ابیات آن استشهاد جستهاد

هـاي  است که با دیدي تطبیقی و با رویکـردي بینـامتنی نگـرش   در پژوهش حاضر سعی بر این بوده

ي پایه و اساس مطالعهبراي این که  .حکمی و اخالقی در بین آثار سه شاعر یادشده مطالعه و بررسی شود

  .شودما استوار باشد، ابتدا به شرح مفاهیم نظري اساسی تحقیق پرداخته می

  

1-1- ات تطبیقیادبی 

ها و ها، جنبشها، دورههاي نقد ادبی که به سنجش آثار، عناصر، انواع، سبکاز شاخهادبیات تطبیقی 

وم کلّی آن در دو یا چند فرهنگ و زبان مختلف ي ادبیات در مفههاي ادبی و به طور کلّی مقایسهچهره

ادبیات تطبیقی از ادبیات و روابط ادبی ملل مختلف و بازتاب ادبیات یک ملّت در ملّت(هاي)  .پردازدمی
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ي گسترش ارتباطات و پیوندهاي ادبی بالندگی و شکوفایی این نوع ادبیات، نتیجه .گویدمی دیگر سخن

ي بیستم میالدي هاي گوناگون در سدهي آثار ادبی به زباننتشار کتاب و ترجمهملل گوناگون و رواج و ا

هاي ها و فرهنگي تالقی ادبیات در زبانچه در ادبیات تطبیقی اهمیت دارد، پژوهش دربارهآن .است

مختلف، یافتن پیوندهاي پیچیده و متعدد در گذشته و حال و به طور کلّی نقشی است که پیوندهاي 

با کمک  .هاي فکرياند، چه در سبک، چه از دیدگاه جریاناریخی در اثرپذیري یا اثرگذاري ادبی داشتهت

ولی در زبان و ادبیات  ؛ها استي بعضی از فرهنگتوان آن انواع ادبی را که ویژهادبیات تطبیقی می

بی به مفهوم نوین آن، براي شناخت تاریخ ادبیات و نقد اد .فرهنگ(هاي) دیگر منعکس شده، بازیافت

هاي فکري و تأثیرگذار در ادبیات توان جریانادبیات تطبیقی عنصري بایسته است؛ زیرا به کمک آن می

اي است که هاي ویژهي ادبیات تطبیقی نیازمند استعداد و آگاهیپژوهش در زمینه .ملّی را کشف کرد

 .کنددبیات در سطح جهانی راهنمایی میهاي تالقی ااندیشی در کشف ریشهگر را به ژرفپژوهش

ي ادبیات سنجش ادبی میان ادیبان جهان، بدون وجود عالیق و پیوندهاي تاریخی میان ایشان، از حوزه

ي اثرپذیري و اثرگذاري پذیر است که زمینهتطبیقی خارج است؛ زیرا چنین سنجشی در شرایطی امکان

ي در نتیجه .اي جهانی دارددیدي دیگر ادبیات تطبیقی پهنه از .(از لحاظ ادبی و فرهنگی) فراهم باشد

ی هایی که در سطح ادبیات ملّگنجد؛ زیرا سنجشسنجش دو یا چند ادیب با یک ملّیت، در قلمرو آن نمی

نژاد و تا حدي فرهنگ و همزبان، همي توانایی و استعداد ادیبان همدهندهگیرد، تنها نشانصورت می

مان الزّبدیع«نویسی ي اثرگذاري سبک مقامهي پیوند آنان با پیشینیان است؛ مثالً تحقیق دربارهدهکنننمایان

) خارج از موضوع .ق.هـ 599 .نویسی حمیدالدین بلخی (فق) بر سبک مقامه.هـ 398 .(ف »همدانی

کامل آن در ادبیات نویسی و روند تمقامه ي چگونگی پیدایش فنّادبیات تطبیقی است؛ اما پژوهش درباره

ي موضوعات ادبیات تطبیقی است هاي نفوذ و انتقال آن به ادبیات فارسی در زمرهعربی و نیز بررسی راه

   .)41: 1381(انوشه و دیگران، 

اکنون در شمار علوم ادبی معاصر از ارزش و مقام واالیی ادبیات تطبیقی مفهوم جدیدي دارد که هم

موضوع تحقیق در این علم عبارت  تطبیقی داللت و مفهومی تاریخی دارد، و ادبیات .است برخوردار

 د ادب درمتعد هاي مختلف، یافتن پیوندهاي پیچیده واست از: پژوهش در موارد تالقی ادبیات در زبان

است، چه از ر داشتهپیوندهاي تاریخی تأثیر و تأثّدر ي نقشی که ی ارایهطور کلّهب حال، و گذشته و
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هایی که در ي زمینهیهدر کلّ .هاي فکريهاي اصول فنی در انواع مکاتب ادبی و چه از دیدگاه جریانبهجن

کند بحث گیرد، و صورت یک بیان ادبی پیدا میارتباط با طبیعت موضوعات و مواضع اشخاص قرار می

در  .پردازداثر ادبی می هاي هنري هر اثر، و یافتن افکار جزیی در ایجاد یکنماید، و به بررسی ساختمی

ات تطبیقی، انواع ادبی، که مختصبینیم،هاست ولی انعکاس آن را در سایر ملل میتبعضی از ملّ ادبی 

  )32:1390ادبیات تطبیقی،  (غنیمی هالل،.شودتحقیق می

  هاي اصلی ادبیات تطبیقی عبارتند از:ها یا گرایشدو شاخه از شاخه

  .ت خودشتی غیر از ملّاي بر ادبیات ملّنویسندهبررسی تأثیر شاعر یا  -1

هاي تأثیرگذاري ادبیات بیگانه را در اي که جنبهتحقیق در مآخذ یک نویسنده یا شاعر به گونه-2

  .آثارش، روشن کند

تأثیرپذیري« و» منابع«ه به موضوع این میزان توج«توان گفت که می .دهدیت آن را نشان می، اهم

ي سرچشمه هاي تطبیقی ادبیات، یافتن منشا وترین اهداف پژوهشین هدف یا یکی از مهمترهمواره مهم

 همین طور اثبات این مسأله که فالن شاعر یا نویسنده .استهاي ناب ادبی بودهها یا یکی از نگرشنگرش

  .)63: 1389دي،(محم است یانهنویسنده از ادبیات بیگانه بوده فالن اثرش، تحت تأثیر فالن شاعر یا در

  

1-2- ات تعلیمیادبی  

و راستی رهنمون کردن است و در  ارشاد در لغت راه نمودن، راه راست نمودن، راه حق نمودن، به حقّ

ات تعلیمی و ارشادي جاي ي ادبیاصطالح هر اثر ادبی که هدف آن ارشاد و تعلیم باشد، در جرگه

فی چون اخالقیات، مسائل و انتقادات اجتماعی و سیاسی هاي مختلموضوع ارشاد و تعلیم، جنبه .گیردمی

 گسترش بیشتري یافته ،ات تعلیمی فارسی، شعردر ادبی .گیردو آموزش فنون و حرَف گوناگون را دربرمی

شاعران  .ات فارسی، شعر تعلیمی استترین اقسام شعر در ادبیدارترین و گستردهاست و یکی از دامنه

گونه اند و بدینشناختی و اجتماعی را به صورت غیرنمایشی بیان کردهقی و روانگوي مسائل اخالفارسی

ادبی21: 1387است (داد، تر شدهات تعلیمی غرب وسیعات تعلیمی ما از ادبی(. ادبیات ات تعلیمی/ ادبی

آموزشی، ادبیات ارشادي، ادبیهایی هستند که آموز، در یک دیدگاه کلّی، نوشتهات عبرتات پندآموز/ ادبی

هاي دینی، اخالقی، این تعریف، تمامی نوشته بر بنا .هدفشان، آموزش چیزي به خواننده یا مخاطب باشد



 

  ۶

اي از علوم، فنون یا حکَمی، انتقادي، اجتماعی، سیاسی، علمی، پندنامه و حتّی متونی که به آموزش شاخه

توان گفت که هر اثر ندازي گسترده، به جرأت میادر چشم .ات تعلیمی هستندپردازند، ادبیها میمهارت

رو، هنر، خود آموزگار است (انوشه و دهد و ازایناننده یا مخاطب خویش میهنري، درسی به خو

   .)45-44: 1381دیگران، 

اثر ادبی تعلیمی، اثري است که دانشی (چه عملی و چه نظري) را براي خواننده تشریح کند، یا 

ه ادبی بودن اثر تعلیمی مقول بالتّشکیک البتّ .، فلسفی، را به شکل ادبی عرضه داردمسائل اخالقی، مذهبی

هاي ادبی کمتر و در آثاري بیشتر است (شمیسا، (تدرج/ مدرج بودن) است؛ یعنی در آثاري، عناصر و مایه

1383 :269(. لی هم باشد؛ یعنی مسئلهات تعلیمی میادبیدهد، به صورت مخواهد تعلیاي که میتواند تخی

  .)270ي بیشتري یابد (همان: داستانی یا نمایشی درآورد تا جاذبه

توان است و به جرأت میادب فارسی در طول حیات خود، پیوند تنگاتنگی با عنصر آموزش داشته

گفت که بخش عظیم از ادبیات تعلیمی میات فارسی را ادبیاي از ات فارسی، مجموعهسازد؛ چه، در ادبی

ها ها هست و ایننامههاي اخالقی، حکمی، فلسفی، دینی، اجتماعی، سیاسی، انتقادي و درسوشتهن

ات تعلیمی روي آورد، گاه که شاعر به خلق اثري در ادبیآن .ات تعلیمی هستندي ادبیجملگی زیرمجموعه

ري آن را نیز افزون اش کند، اثرگذاحکم آموزگار را دارد و چنان که ذوق و تخیل را نیز وارد نوشته

کاربرد اصطالح ادب تعلیمی بسیار وسیع  يهبدین ترتیب عرص .)45: 1381خواهدکرد (انوشه و دیگران، 

دهد؛ اما معموالً اصطالح ادبی تعلیمی را وقتی به کار است؛ زیرا به هر حال هر اثري، مطلبی را تعلیم می

: 1383ي ابن مالک (شمیسا، یم فنّی باشد؛ مثل الفیهبرند که قصد و هدف شاعر و نویسنده، آشکارا تعلمی

ي بر این اساس ما با دو نوع کلّی از ادب تعلیمی سر و کار داریم: نوع اول ادب تعلیمی که وجهه .)270

اخالقی، حکمی و تربیتی دارد و به موضوعاتی چون دعوت به راستی و درستی، پاکی و تهذیب نفس 

تعلیمی که موضوع اصلی آن آموزش مسائل و تعلیم علوم و فنون مختلف  م ادبپردازد و نوع دومی

ات تعلیمی اخالقی، حکمی و عرفانی ات تعلیمی نوع اول، یعنی ادبینظر ادبی زات فارسی اادبی .است

 يعنصرالمعالی، کلیله و دمنه ينامهگلستان و بوستان سعدي، مثنوي مولوي، قابوس .بسیار غنی است

ات تعلیمی ي ادبیهاي برجستهیمین فریومدي از نمونهوراوینی و قطعات ابن ينامهنشی، مرزباننصراهللا م
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اي از شعر یمین، با شعر اخالقی که گونهنامه و در بررسی قطعات ابنما در این پایان .فارسی هستند

  .پردازیمجا به آن میرو، در اینو کار داریم، ازاین تعلیمی نوع اول است سر

      

  شعر اخالقی -1-3

ین توان ااست که میي اصول و مبانی معینی شکل گرفتهکنون برپایهزندگی اجتماعی بشر از آغاز تا

ها از همان آغاز با توجه به فطرت سلیم انسان .هاي انسان نامیدارزشها و ضداصول و مبانی را ارزش

ها و گذار ارزشوضع کردند که پایهي حیات بشري بایدها و نبایدهایی را خود و نیز تجربه

چون احسان و نیکی، توجه به امور ارزشی مهم هم .هاي اخالقی در طول تاریخ شده استارزشضد

ه به هاي اخالقی و نیز توجمردي و دیگر ارزشنوع، وفاداري، کرم وجوانخواهی، عشق به همآزادي

ي جوامع یافت وري است که در همهگري و خشونت از امهایی هم چون جنگ و ویرانضدارزش

گاه در این میان شعر با توجه به تأثیرگذاري عمیق خود در وجدان بشري در طول تاریخ تجلّی .شودمی

عصري بوده است ها در ادبیات هر اي براي ظهور ارزشاحساسات و عواطف بشر و نیز عرصه

 ).1: 1392 فر،(عظیمی

به معنی ویژگی ذاتی، حالت طبیعی، خوي، خلق، نهاد، مزاج،  خُلق/ خُلُق (جمع اخالق) در عربی

فطرت، جوهر، طبع و سرشت است و اخالق به معنی خلق و خوي درونی، رفتار و روحیات است 

هاي اي از واکنششناسی، آمادگی شخص براي نوع ویژهخُلق از دیدگاه روان .)180: 1381(آذرنوش، 

هاي رفتاري ناشی از شناسی، شیوهو اخالق از دیدگاه جامعهي یک شخص است عاطفی و رفتار ویژه

علم اخالق،  .)543و  75: 1381نظام ارزشی یک فرد، گروه یا جامعه است (صدري افشار و دیگران، 

ات است و چه که چه چیزي جزو منجیاین .کندات و مهلکات انسان بحث میاست که از منجی علمی

ها است و حافظ انسان ات براي انساني منجیحافظ و دربرگیرنده القاخ .چیزهایی موجب مهلکات است

   .از وقوع مهلکات

دادن کارهاي خوب، عرفی و شعر اخالقی، شعري تعلیمی است که گوینده در آن دیگران را به انجام

کند که در رفتارهاي شاعر دیگران را دعوت می .کنداخالقی و پرهیز از کارهاي نکوهیده دعوت می

خواهد که به ها میردي و اجتماعی خود، تابع معیارها و موازین اخالقی باشند؛ براي نمونه، او از آنف
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راستی و درستی، پاکی و تهذیب روح بپردازند؛ دروغ نگویند؛ به کسب دانش بپردازند؛ فروتن باشند؛ از 

بین باشند؛ از ا و عاقبتدار، کوشرانی، حرص، آز، غضب بپرهیزند؛ قانع، خویشتنر، حسادت، شهوتتکب

 هاي ارزشمند زندگی بهرهغفلت و دنیاپرستی و دنیاداري بپرهیزند؛ به دیگران خدمت کنند، از فرصت

شود، خودداري نوعان محبت بورزند؛ و از کارهایی که موجب آزار دیگران میببرند؛ به پدر و مادر و هم

  .کنند

محور ه در مورد شعر اخالقی اهمیت دارد، ویژگی موضوعچي ادبی و نقد ادبی، آناز دیدگاه نظریه

ات را نوعی هنر و که ادبی شناسیهمین ویژگی، بر اساس دیدگاه زیبایی .مدار بودن آن استو مضمون

شمارد، شعر اخالقی کمتر مورد عنایت و توجه  برخی منتقدان عنصر اساسی و بنیادین آن را زیبایی می

پرداز است، زبان در آن صرفاً دلیل این که شعر اخالقی، نوعی شعر تعلیمی و مفهوم به .گیردادبی قرار می

هاي آن در فرم، اغلب قوي نیستند و تصویر و خیال و احساس و تابع مضمون است و بنابراین، نمونه

ر این ام .)884: 1381کاربرد است (انوشه و دیگران، ها ضعیف و کمشناختی در آندیگر عوامل زیبایی

است، در نقد ادبی جدي نگیرند؛ اما چنان که بایستهکه برخی شعر تعلیمی اخالقی را آناست سبب شده

بسیاري از  .کاهدوجه از شأن آن اثر نمیطالق ادب تعلیمی بر اثري، به هیچباید توجه داشت که ا

ي ستان سعدي و حدیقهمثنوي مولوي و بو ؛ي تعلیمی دارند و از این قبیل استشاهکارهاي ادبی جنبه

: 1383هاي تعلیمی، پرمایه و بسیار قوي است (شمیسا، پاي جنبهها نیز همهاي ادبی آنسنایی که جنبه

270(.  

جا که اخالق از آن .جا به آن بپردازیم محتواي شعر اخالقی استاست در اینمورد دیگر که بایسته

و اخالق هر زمان با زمان دیگر تفاوت دارد،  ي دیگرامري نسبی است و اخالق هر جامعه با جامعه

بنابراین، شعر اخالقی و ارزش مضمونی آن، فقط ارزش مکانی و زمانی دارد و احتماالً در زمان و مکان 

شناسی و تاریخ اجتماعی ارزش دیگر چندان قابل اعتنا نیست و مصداقی ندارد و تنها از دیدگاه جامعه

ر شبلی نعمانی، شاعر عرب، تعلیم صبر و تواضع و تسلیم در مردم باعث بررسی دارند؛ براي نمونه به نظ

هاي اصلی شاعران اندرزگوي که صبر و تواضع و تسلیم از توصیهگردد، درحالیافسردگی و پستی می

شناختی دارند، نظرهاي دیگر مثال بارز پندهاي اخالقی که امروزه فقط ارزش جامعه .فارسی است

ي زنان و صفات آنان و چگونگی رفتار بایسته با ایشان است که دیگر درخور رهفردوسی و سعدي دربا
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هاي آن دو شاعر ها یا در بررسی دیدگاهاعتنا و پیروي نیستند و تنها براي بررسی تاریخ اجتماعی آن دوره

زبان  ترین مواعظ اخالقی در شعر فارسی که به استثناي مواردي اندك، ازاما استبدادي .ارزش دارند

است، نهی مخالفت با حکّام و حکومت است که این دعوت زبان یادشدهي شاعران پندگوي فارسیهمه

  است: به تسلیم و سکوت از زمان تولد شعر فارسی، در شعر رودکی بیان شده

   )8: 1369(رودکی، »که را زبان نه به بند است، پاي دربند است    نگاهزمانه گفت مرا خشم خویش دار«

هاي این نوع دعوت به سکوت و به نامه، کلیله و دمنه و گلستان سعدي، مشهورترین نمونهبوسقا

یمین فریومدي نیز استثنا نیست و دعوت به سکوت و قناعت در این مورد ابن .تبع آن، پذیرش ظلم است

فارسی در شود؛ اما باید در نظر داشت که شعر کالسیک میو رضایت در اشعار او نیز به وفور دیده

با  .استپسند بودهها، اخالقی حاکماست و به همین دلیل اخالق مندرج در آنمحیطی استبدادي رشدکرده

مشهورترین این تعلیمات  .وجود این برخی از اشعار اخالقی فارسی، هنوز هم شنیدنی و ارزشمند است

چو عضوي به درد آورد / که در آفرینش ز یک گوهرند/ سخن سعدي است: بنی آدم اعضاي یکدیگرند

   .)885-884: 1381(انوشه و دیگران،  دگر عضوها را نماند قرار/ روزگار

د ـراه نقـفی، به همـفلس -رد که نقد اخالقیـاطرنشان کـي نقد اخالقی، باید خا دربارهـو ام

عمري به فلسفی  -ي نقد اخالقیشیوه .شودهاي سنّتی نقد ادبی محسوب میاي، جزو شیوهنامهزندگی

قدمت منتقدان یونان و روم باستان دارد؛ براي مثال، افالطون بر اخالقی بودن و سودمندي اثر ادبی، 

توان هاي این شیوه، میاز مشهورترین نمونه .ورزیدکرد؛ هوراس بر آموزش تأکید میي بسیار میتکیه

 .ه دکتر ساموئل جانسون را نام برد)، به ویژ.م1800-1600مفسران عصر نئوکالسیسیسم ادبیات انگلستان (

آموزي و کندوکاو در مباحث ي ادبیات، اخالقي عمدهموضع اساسی این منتقدان این است که وظیفه

     .)42: 1383فلسفی است (گرین و دیگران، 

در هنگام داوري و نقد اخالق در یک اثر هنري باید جانب احتیاط را رعایت کرد و به صرف آن که 

نفسه موجب بازنمایی شر در اثر ادبی، فی .آن غیراخالقی است، نباید آن را محکوم ساختموضوع 

دهد و دیدگاه میهنرمند آن را به معرض نمایش قرارباید توجه داشت که ما بین شر، که  .پلیدي نیست

   .)98-97: 1363خود هنرمند در مورد شر فرق هست (گریس، 
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در این  .دارندسه شاعر  این ت نفس و طبع بلندداللت بر عزّیمین ابن قطعاتدو المیه و  ابیات

 قطعاتطغرایی اصفهانی و  لعجمۀاالمی شنفري، لعربۀاالمیهاي موجود بین ها و تفاوتشباهت نامهپایان

  .شودمیدادهنشان توان تا حد ، با رویکردي تطبیقییمینابن

  

  بیان مسئله  -1-4

مورد نسبت بـه زبـان و   ب بیي آن با ادبیات خویش، به کاهش تعصقایسهو مآشنایی با ادبیات بیگانگان 

ـ جا، باعث گوشهب کورکورانه و غرور نابهتعص .انجامدی میادبیات ملّ ی گیري و انزواي زبان و ادبیات ملّ

  .)32:1383 ساز غناي ادبیات است (طه ندا،ها و مکاتب فکري سودمندي شده که زمینهاز جریان

دهد تا او گران قرار میهشاي است که در اختیار پژوواید ادبیات تطبیقی، توانایی و مهارت ویژهاز ف

اگـر پژوهشـگر بـه ایـن      .چه را که اصیل و بومی است از اندیشه و فرهنگ بیگانه بازشناسـد بتواند هرآن

هاي پنهـان  اسد و گرایشتواند انعکاس آثار ادیبی را در ادیب دیگر بازشنمرحله از توانایی دست یابد، می

ات هـر    .ر بازشناسـد م را در ادبیات متـأخّ رنگ ادیب متقدهاي کمو ناپیدا را تشخیص دهد و بازتاب ادبیـ

بهره باشد، و چون بدان افـزوده گـردد،   هایی دارد که شاید ادبیات دیگر کشورها از آن بیکشور، مشخّصه

ی خود و تزریق خونی تـازه  براي غناي بیشتر ادبیات ملّادیبان از چنین اموري  .ممکن است سودمند باشد

  .گیرندهاي آن بهره میبه رگ

ات جهانی را براي اوـات زبـان    او مـی  .مطرح کرد» گوته« لین بارمبحث ادبیهـاي  پنداشـت کـه ادبی

که  ها نقش جویبارهایی را دارندتشوند و در این راه، ملّمختلف، جملگی در یک ادبیات بزرگ جمع می

  .)35 ریزند (همان،اي بزرگ به نام ادبیات جهانی میحاصل خود را در رودخانه

هاي جهان به ویژه بـا فارسـی و ترکـی    ل جهان اسالم است و با بسیاري از زبانزبان عربی، زبان او

یایی یا هاي گروه آرشناختی، فارسی یکی از زبانهاي زبانبندياز نظر گروه .هاي نیرومندي داردپیوستگی

ـ    بااین .هاي سامی استکه تازي، جزو زبانیهندواروپایی است، درحال هـاي  تحال، اسـالم کـه میـان ملّ

اي برپاکرد ت مزبور، روابط زبانی و فرهنگیمسلمان پیوند تنگاتنگی ایجاد نمود، بین دو زبان و هر دو ملّ

کرد کـه  ن عربی و فارسی، پیوندهایی ایجادبیاسالم  .یابیمندرت میها بهکه شبیه آن را در میان دیگر زبان

ستدي که بین این دو برقراربود، هرگـز بـین   وداد .از رهگذر آن، دو زبان مذبور بر یکدیگر تأثیر گذاشتند



 

  ١١

اي دو زبـان  هـاي ریشـه  هاي اسالمی به تفـاوت در دوره .استسابقه بودهها وجود نداشته و بیدیگر زبان

ریـزي و  ت مسلمان که با یکـدیگر در پـی  عنوان نمایندگان دو ملّ به آن دو بهشد، بلکه هی نمیتوج ،فوق

   .)42 شد (همان،میاند، نگریستهي متقابل داشتهن اسالمی همکارافراشتن کاخ تمدبر

  

  هاي پژوهشسؤال -1-5

رد که گیمیشود، انجاممی ق ایجاداالتی که در ذهن محقّؤگویی به سیق و پژوهش در پی پاسخهر تحق

گویی به تحقیق حاضر در پی پاسخ .باشدي روش انجام تحقیق میها تعیین کنندهیابی به این پاسخدست

  ذیل است: هايالؤس

  یمین چیست؟و قطعات ابن لعجمۀاالمیو  لعربۀاالمیهاي اخالقی ترین مؤلّفهعمده .1

  هاي بینامتنی میان این سه اثر کدامند؟مؤلّفه .2

ها ها و تفاوتو افتراق مضامین اخالقی در سه اثر نامبرده و دالیل آن شباهت وجوه اشتراك .3

  کدامند؟

  

  اهداف پژوهش -1-6

 .ي مکارم اخالق استت است، دربردارندهجاهلی يهشنفري که شعري مربوط به دور لعربۀاالمیشعر 

ت نیز حاوي نکات طغرایی اصفهانی که شعري مربوط به بعد از اسالم اس لعجمۀاالمی همچنین شعر

در  .یمین نیز سرشار از پند و اندرز و نکات اخالقی و حکمی استقطعات ابن .اخالقی و حکمی است

بینی و نگرش این ات و وجوه اشتراك و افتراق جهاناز اخالقیی این سه شاعر ي تطبیقی طرز تلقّمطالعه

هاي بینامتنی بین این سه و توجه به جنبه با روش تطبیقی هاو نیز دالیل این اشتراکات و افتراق شاعران

   شود.میروشن  اثر ادبی
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1-7- یت پژوهشضرورت و اهم  

به طوري که  .یت بسیار باالیی برخورداراستي علوم انسانی از اهمروش و رویکرد امروزه در گستره

ي اندیشگی را مورد گسترهی از ي مطالعاتی نکات مهمقان بر این امر واقفند که این شیوهبسیاري از محقّ

اگرچه برخی از اندیشمندان با این شیوه مخالفت دارند و آن را آسیبی به  .دهدنقد و بازخوانی قرار می

ا به هر حال، این شیوه امروزه توانسته از اقبال خوبی برخوردار شود و دانند، امقلمروي مطالعه می

 .هدهاي فکري یک اندیشه را مورد کاوش قرار دبنیان

باشد که با گذر از مشکالت و تنگناهاي هاي متداول در علوم انسانی میروش تطبیقی یکی از روش

ها و ادیان تمام فرهنگ هاي اجتماعی و انسانی درگرایی و تطبیق پدیدهي ذاتاساسی در ارتباط با مسئله

نماید؛ و راه را آن را فراهم میي ي مورد مطالعه، امکان نقد و داوري دوبارهکردن ابعاد پدیدهجهت روشن

حاضر در علوم انسانی و اجتماعی، روش  حال در .کندها باز میگو و تعامل میان فرهنگوبراي گفت

بررسی تطبیقی مبتنی بر فعهاي فکري رایج و ال نمودن ذهن تاریخ بشري است، و یکی از روشال و سی

نامه، یعنی اخالق در روزگار ما، که این پایاناز نظرگاهی دیگر موضوع  .رودمیشماراساسی به

روز آالید و هر گناه میي بیهاهاي او را تا مرفق در خون انسانهاي بشر دستپرستیخودخواهی و نفس

هاي ها جان هزاران هزار کودك و انسانها و موشکها و سفیر گلولهو هر شب صداي انفجار بمب

 .خالق، از اهم ضروریات استگیرد، پرداختن به اگناه را میبی

نامه بر آن است تا نکات حکمی و اخالقی را در سه اثر مذکور، این پایانبا توجه به این ضروریات، 

  .ي تطبیقی قراردهدمورد مطالعه
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ی، ي کلّي تحقیق، در سه مقوله و سه دستهعنوان پیشینهاین حوزه به گرفته درکارهاي پژوهشی صورت

  :شوندبندي میدسته
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  کتاب الف)

  یمین فریومديابن يدرباره

 سعید نفیسی از سوي انتشارات يه، با تصحیح و مقدم»یمیندیوان قطعات و رباعیات ابن« -

  .استمنتشر شده 1318مروج در تهران و در سال  يهخانکتاب

مفید و اي صفحه 58 يبا مقدمه ،رادستانی، به تصحیح حسینعلی با»یمین فریومديدیوان اشعار ابن«  -

م همین است و چاپ دوچاپ شده 1344سنایی نخستین بار در سال  يهخانکه توسط انتشارات کتاب

ما در  يهمورداستفادبه عنوان منبع اصلی،  )،548-312، بخش قطعات (همان: )1363یمین، (ابن کتاب

یمین فریومدي ابن يهب نخستین کوشش بزرگی است که درباراین کتا .استنامه بودهنوشتن این پایان

راد در این است که است؛ اماّ مزیت کار استاد باستانیشدهپس از کار مرحوم استاد سعید نفیسی انجام

گذاري است و شمارهاست، به ترتیب الفبایی ردیف کردهاي را که در کتابش آوردهقطعه 894ي همه

، که قطعه با 335ي نماید؛ مثالً در صفحهبرخی موارد ترتیب الفبایی درست نمی هرچند در .استکرده

است، و در متن او آورده» بهترست«و » حسن است«ي را در میان قطعاتی با قافیه» بگذاشت «ي قافیه

بخش اعالم)  725همان:  .ك.در کل کتاب (ر» طغاتیمور«(؟) به جاي » طغا یتمور«مثل 1هاي چاپیغلط

راد، ي کتاب به قلم باستانیمقدمه .آیدرفته تصحیح ارزشمندي به شمار میهما رويشود، اممیدهدی

العات مفیدي راجع به زندگی، آثار و اخالقیات شاعر است و شامل گفتار نخست درباب حاوي اطّ

هاي کتاب هاي او، تاریخ وفات او و کسانش، مدت حیات شاعر دریمین و مسافرتمعرّفی کلّی ابن

یمین هایی از معانی بلند که در اشعار ابنشعرا، کیش و آیین او، اخالق او، ممدوحین او، نمونه يتذکره

ي مصحح است، چگونگی معاش و پیري و پایان عمر شاعر و سرانجام نسخ خطّی که مورد استفادهآمده

      .باشداست، میبوده

 با زادهاصغر شریعتسیدعلیبه کوشش ، »مدارشاعر مردم» یمینابن«هنري آیین مردم « -

یمین اي و قطعات ابنصفحه 158نویسی محمدرضا سعیدي، داراي مقدمه و شرح طوالنی خوش

ایراد  .)1379زاده، است (شریعتشده توسط انتشارات پازینه در تهران چاپ 1379است که در سال 

                                                
الخط، نگارش مناسبی ندارد، اما تنها کوشش بزرگی است که جعفر سید نیز عقیده دارد که اگر چه این کتاب پر از غلط است و از لحاظ رسم -١

 ). 5: 1391در حق این شاعر صورت گرفته است (سید، 
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هرچند کلّ قطعات چاپ شده در کتاب استاد  .بزرگ این کتاب ارزشمند خطّ نامتعارف آن است

راد را با همان شماره و با خط تحریري (نستعلیق) در خود دارد؛ اما، مقدمه با خط ریز باستانی

اي اما مفید صفحه 158ي طوالنی به هر روي مقدمه .نویسی شده و بیشتر زیباست تا خواناخوش

یمین شناسی تاریخی عصر ابنه، تحلیل جامعهزاداصغر شریعتاین کتاب، حاوي معرّفی سیدعلی

یمین، تولّد و وفات شاعر، زادگاه شاعر، معیشت ي کلّیات ابنهمراه با استناد به قطعاتش، مقدمه

اجتماعی ایران در عصر  -نویسان، مذهب شاعر، ممدوحان، اوضاع سیاسییمین و تذکرهشاعر، ابن

یمین ها و مضامین قطعات ابنرسی آماري پرکاربردترین پیامگرا، بریمین، شاعري مردمیمین،  ابنابن

ي یمین است که مورد استفادهي تاریخی فریومد، زادگاه ابنفریومدي و سرانجام بررسی آثار و ابنیه

  .استما در نوشتن این رساله بوده

   .)1391 د،سی( سید جعفر) تصحیح و انتخاب مقدمه،( تألیف ،»فارسی شعر گذرگاه در یمینابن«  -

است که در  سیدعلی علوي يهنوشت ،»یمین فریومدي (زندگی، آثار، اندیشه و بررسی قطعات)ابن « -

  .استآبی منتشر شده يهدر مشهد و به توسط انتشارات خان 1387سال 

که در تهران و از سوي انتشارات  رادحسین خالقی، تالیف »سرایی در شعر فارسیقطعه و قطعه«  -

  .استچاپ شده 1375فرهنگی در سال  علمی و

ي سال د آیتی که کتاب برگزیدهمي عبدالمح، ترجمهحنا الفاخورياز » تاریخ ادبیات زبان عربی« -

 ي ما در نوشتن این رساله بوده) مورد استفاده1393است، چاپ نهم این کتاب (الفاخوري،  1363

مؤلّف در این  .گیردتا قرن معاصر را دربرمیادبیات عرب از عصر جاهلی   این کتاب تاریخ .است

است: عصر کتاب، پس از ذکر مقدماتی، سراسر تاریخ ادب عرب را به شش دوره تقسیم کرده

جاهلی، عصر خلفاي راشدین و اموي، عصر عباسی در شرق، عصر عباسی در غرب، عصر مغول، 

ي زشمندي راجع به شعر دورهالعات اراین کتاب حاوي اطّ .عصر ترك و عصر نهضت (نوآوري)

 .ي عباسی و زندگی و شعر طغرایی استجاهلی، زندگی و شعر شنفري و شعر دوره

ي آذرتاش آذرنوش، تهران: امیرکبیر (عبدالجلیل، ، ترجمهعبدالجلیل .م.ج، »تاریخ ادبیات عرب«  -

1363(.  
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 دکتر محمودو  ویید موسوي بفردمحمدکترسیتألیف  »العربۀالمیي شرح و تحلیل قصیده« -

فان در مؤلّ .استمنتشرشده 1393در سمنان و از سوي انتشارات دانشگاه سمنان در سال  خورسندي

 نحوي و بیان نکات صرفی، ي فارسی،ترجمه شرح عربی، هاي دشوار،این کتاب به بیان واژه

  .اندعروضی ابیات پرداخته

، با لغات و مفردات و ترکیب و شرح و ترجمه »ییطغرا العجمۀالمی –شنفري  العربۀالمیالمیتان  « -

شده ط انتشارات آوا چاپدر تهران و توس 1384که در سال  محسن راثیگردآورنده و مترجم 

   .است

 »ي بانت سعادو قصیده لکردۀاالمیو  ییطغرا لعجمۀالالمی وشنفري  العربۀاالمی: گانهقصاید سه « -

 1384شده و در سال دخت معتمدي ترجمههتمام مهینااست که به ین حمديالدهانبر يهنوشت

استرسیدهط انتشارات پرتو بیان در سنندج به چاپتوس.  

ي خطّی، به زبان عربی، صاحب محتوا: مجمع ذخایر ، نسخهامیر نورانی ندوي، »لعجمۀاالمیشرح « -

س از آوردن طغرایی که پ» لعجمۀاالمی«مختصري است بر  ترجمه و شرح بسیار اسالمی (کدنا)،

 خطّ .استها را ترجمه نمودهآن ؛سپس ،ابیاتی از اصل، به شرح برخی از لغات مشکل آن پرداخته

وضعیت نشر:  .پاکستان ،حسین مرتضی فرزند کاتبدسی يخانهکتاب، ستعلیق هنديننسخ و 

 .م1943

ر رشت و ) که د1383درضا هاشملو (هاشملو، از دکتر محم »بررسی و نقد اشعار صعالیک « -

  .استنامه بودهي ما در این پایاناست و مورد استفادهانتشارات دانشگاه گیالن چاپ شده

  نامهب) پایان

هاي مختلف کشور نوشته و یمین فریومدي در دانشگاههاي متعددي تاکنون راجع به ابننامهپایان

  است که اهم آنها به شرح زیر است:شده دفاع

 يهکارشناسی ارشد، نوشت يهنامپایان، »یمین فریومديو روزگار و اشعار ابن بحثی در شرح احوال« -

 در دانشگاه تربیت معلّم تهران دفاع 1378ابراهیم میرحسینی، با راهنمایی دکتر ماهیار که در سال 

   .استشده
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شنوایی حسین  يهکارشناسی ارشد، نوشت يهنام، پایان»یمین، شرح احوال، روزگار و شعر اوابن« -

  .استشدهدر دانشگاه آزاد مشهد دفاع 1377زارع، با راهنمایی دکتر حسین علوي مقدم که در سال 

 يهنام، پایان»یمین و پروین اعتصامیبررسی مفاهیم تربیتی در قطعات انوري، سعدي، ابن« -

در  1382شاهین جباري، و با راهنمایی دکتر نیکوبخت، که در سال  يهکارشناسی ارشد، نوشت

  .استشده دانشگاه تربیت مدرس تهران دفاع

محمدحسین سازگار، و  يهکارشناسی ارشد، نوشت يهنام، پایان»یمینتحلیل قطعات دیوان ابن«  -

  .استشده و در دانشگاه آزاد تهران دفاع 1370راهنمایی دکتر سجادي در سال 

علی غفوریان و راهنمایی  يهی ارشد، نوشتکارشناس يهنام، پایان»یمین فریومديشرح قطعات ابن« -

  .استشده دفاع 1370دکتر محمود عابدي در دانشگاه تربیت معلّم تهران در سال 

 يهکارشناسی ارشد، نوشت يهنام، پایان»یمین فریومدينقد و تحلیل مضامین شعري در دیوان ابن« -

 و در دانشگاه آزاد بیرجند دفاع 1380آبادي، با راهنمایی دکتر مهدي رحیمی در سال زهرا ابراهیم

   .استشده

 يهکارشناسی ارشد، نوشت يهنام، پایان»یمین، عبید و ابنثیر یا انعکاس حمله مغول بر آثار حافظأت« -

اهللا حشمتیتحجو در دانشگاه  1374در سال  دابوطالب میرعابدینینسب و با راهنمایی دکتر سی

  .استشده کرج دفاع آزاد

اهللا حفیظی و ولی يه، نوشت»کارشناسی ارشد يهنام، پایانیمینرح مسائل اجتماعی در دیوان ابنط« -

 .استشده در دانشگاه آزاد کرج دفاع 1379، در سال قبا راهنمایی دکتر مهدي محقّ

 شد،ي کارشناسی ارنامهپایان، »ادبی و لغوي نظر از فریومدي یمینابن عربی اشعار بررسی و تحلیل« -

در دانشگاه پیام نور   1387ماه قهرمانی، که در آبان علیي زینب ناصري، با راهنمایی دکتر نوشته

   .استواحد تبریز دفاع شده

 

 شده اي به شرح زیر نوشته و دفاعنامهطغرایی نیز پایان لعجمۀاالمیشنفري و  لعربۀاالمی يهدربار

 است:
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ي مینا ي کارشناسی ارشد، نوشتهنامهپایان ،»صعالیکها در دیوان ها وضدارزشبررسی ارزش« -

نیا در دانشگاه گیالن دفاع اکرم رخشنده ده، که با راهنمایی دکتر سی1391فر، که در سال عظیمی

 ها و ضدي حاضر ارتباط مستقیم دارد و از ارزشنامهنامه به پایانموضوع این پایان .استشده

ی، اخالق جاهلی، شعر جاهلی و  شاعران صعلوك به ویژه شنفري ي جاهلهاي اعراب دورهارزش

است » المیۀالعرب يت شنفري در قصیدهشخصی«ي ي مقالهچنین ایشان نویسندههم .کندبحث می

به جهت اهمیت  .)1391فر، است (عظیمینامه بودهاین پایان ي ما در نوشتنکه مورد استفاده

ي این تحقیق را که حاوي با پژوهش حاضر دارد عین چکیده هاي ایشان و ارتباطی کهیافته

 کنیم: هایشان است، مرور میمهمترین یافته

توان است که مینی شکل گرفتهاصول و مبانی معی يزندگی اجتماعی بشر از آغاز تا کنون برپایه«

غاز با توجه به فطرت ها از همان آانسان .هاي انسان نامیدارزشها و ضداین اصول و مبانی را ارزش

ها و گذار ارزشي حیات بشري بایدها و نبایدهایی را وضع کردند که پایهسلیم خود و نیز تجربه

ه به امور ارزشی مهم هم چون احسان و  .هاي اخالقی در طول تاریخ شده استارزشضدتوج

اخالقی و نیز  هايشمردي و دیگر ارزنوع، وفاداري، کرم وجوانخواهی، عشق به همنیکی، آزادي

ه به ضدي گري و خشونت از اموري است که در همههایی هم چون جنگ و ویرانارزشتوج

در این میان شعر با توجه به تأثیرگذاري عمیق خود در وجدان بشري در طول  .شودجوامع یافت می

ادبیات هر عصري ها در اي براي ظهور ارزشگاه احساسات و عواطف بشر و نیز عرصهتاریخ تجلّی

ه به وضع اجتماعی خویش شاعران جاهلی نیز متأثّر از محیط زندگی خود و با توج .بوده است

ها شود ارزشاند، هر چند که گاه تصور میي خود بودههاي جامعهتصویرگر بسیاري از ارزش

ده است، اما هاي اخالقی بواند و دوران جاهلی فاقد ارزشزمان با عصر اسالمی رشد یافتههم

هاي واقعیت حاکی از آن است که حیات جاهلی و به ویژه شعر شاعران صعلوك سرشار از ارزش

ها در شعرشان ارزشها و ضدنامه به بررسی این ارزشباشد که در این پایاناخالقی برجسته می

هاي سؤالله، لذا در فصل اول آن به بیان کلیات تحقیق پرداخته که شامل بیان مسأ .پردازیممی

اي کوتاه به شعر جاهلی اشاره :فصل دوم .باشدتحقیق، اهداف، ضرورت، روش تحقیق و پیشینه می

ها و است و شاعران صعلوك و اشعار آندارد، اغراض شعري این دوره به طور مختصر بیان گردیده
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اصی حاکم بوده هاي اخالقی خمورد شرایط زمانی و مکانی، ارزش ،شیوه و علّت پیدایش صعالیک

م: فصل سو .ها همواره به دو صورت نیک و بد در میان این افراد وجود داشته استو این ارزش

اختصاص به شاعران صعلوك دارد و بعد از توضیح مختصري از شرح حال این شاعران، صفات 

تبعیض دهد که شورش آنان علیه طور مختصر توضیح میکند و بهها را بازگو میي آنپسندیده

اي بود تا از هایشان وسیلهاست و جدایی از قبیله و راهزنینژادي موجود در عرف و قانون قبیله بوده

یابند و با زادي و استقالل سلب شده بود، دستشان که همان آهاي اصلیطریق آن به خواسته

ترین اهداف از مهم هاها همواره در تمام دورهها و ضدارزشکند که ارزشبررسی اشعارشان بیان می

فصل چهارم: اختصاص به صفات  .استو تنها براي سرگرمی و دیگر مسائل نبوده شاعران بوده

ن می هاي نکوهیده را از نظرارزشناپسند شاعران صعلوك دارد و ضدکند و شاعران صعالیک معی

  .استیري شده و پیشنهادهایی ارائه شدهگدر پایان هم نتیجه

حیم کارشناسی ارشد که عبدالرّ يهنام، پایان»ییطغرا العجمۀالمی وشنفري  ربالعۀالمیشرح « -

، در دانشگاه 1371، در سال لی کریمی آن را راهنمایی کردهاست و دکتر غالمعحقدادي آن را نوشته

از دو شاعر مذکور  هر یک فیمعرّ، ضمننامهي پایاننویسنده .استشده دولتی اصفهان دفاع

و  اتادبی از دانشجویان و نیاز بسیاري نموده و شرح ترجمه را از آغاز تا پایان آنان هايقصیده

 تنظیم در دو بخش نامهپایان .استبرآورده مطلوب را به صورتی عربی شعر و ادب داراندوست

 ينامهزندگیف لّؤم خستینن از بخش لاو در فصل .است فصل سه داراي آن و هر بخش استیافته

ي شاعر و قبیله و نسب داده دست و مستند به تحقیقی صورتی را به لعربۀاالمی يسراینده شنفري

 به فصل از این دیگري در قسمت .استداشته را بیان شدنشکشته و چگونگی سبب و سرانجام وي

 یفنّ ناچار از خصایص ،بوده شاعر از شعراي صعالیک و چون هپرداخت شعر شنفري هايویژگی بیان

 .استشاعر پرداخته دیوان معرفی به و سپس آوردهمیانبه خواندنینیز بحثی شعر صعالیک و لغوي

 سخن ي آنتسمیه و وجه و ارزش یتاهم از لعربۀاالمیي از قصیده لاو از بخش مدو در فصل

 به است و سپس، پرداختهآمده به عمل از آن که هاییها و ترجمهشرح فیمعرّ به گاهو آن گفته

 اليشاعر را ازالب تشخصی یتا تجلّ استو کوشیده یازیده دست آن و مضامین موضوعات تحلیل

 و شرح ترجمه ترتیب را به قصیده یات، ابلاو از بخش مسو در فصل .دهدنشان خواننده به ابیاتش
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را با  آن مفردات و سپس داده دست را به هر بیت دقیق ابتدا ضبط که ترتیب بدین ؛استکرده

 و در هر مورد که پرداخته ي بیتترجمه به گاهو آن نموده معتبر شرح هاياز فرهنگ استفاده

 در این .استآورده از ترجمه شعر پس مفهوم تر ساختنمنظور روشن بهنیز  شرحی ،دیده ضروري

نیز (در  نامهپایان مدو در بخش .استکرده نیز اشاره و بالغی روشنگر دستوري هاينکته ها بهشرح

 شاعري هنر گاهآن و داشتهبیان مستند و تحقیقی صورتی را به ي طغرایینامه) ابتدا زندگیلاو فصل

ي از قصیده ، تحلیلیمدو در فصل .استبرده را نام وي فاتو دیگر مؤلّ دادهقرار را مورد بررسی وي

 فیمعرّ شدهنوشته بر آن را که هاییشرح و سپس داده به دست آن و موضوعات لعجمۀاالمی

 و شرح ترجمه به ذکر شده لعربۀاالمی يدر مورد قصیده که ترتیبی به مسو در فصل .استنموده

 کار را زیر عنوان و مراجع منابع فهرست ،رساله و در پایان استپرداخته لعجمۀاالمی ي ابیاتیهکلّ

  .استداده به دستنامه کتاب

 ج)مقاله

ي اد رنجبر و سجاد عربی، مجلّه، دکتر جو»یمین فریومديبینامتنی قرآنی و روایی در شعر ابن« -

  .18)، پیاپی 1392ي چهارم، (شعرپژوهی (بوستان ادب) دانشگاه شیراز، سال پنجم، شماره

  .)1392حسنعلی شربتدار (شربتدار، » هاي شعري شنفري وطغراییتحلیل و بررسی ویژگی« -

ي علمی پژوهشی هقّق، مجلّ، دکتر مهدي مح»طغرایی اصفهانی المیۀالعجمي منظوم و منثور ترجمه« -

ي اصفهان)، نامه(ویژه 21ي ي دوم، شمارهي ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، دورهدانشکده

  .)1379(محقّق،  26-1)، صص1379(

ي (در اوائل قرن هشتم؛ از مترجم ناشناخته)، دکتر مظفّر بختیار، مجلّه» المیۀالعجمي کهن ترجمه« -

 .تا)یات و علوم انسانی دانشگاه تهران، (بختیار، بیي ادبدانشکده

ي ي مجلّه، دکتر منوچهر اکبري، ضمیمه»یمین فریومديستیزي در قطعات ابندنیاگریزي و جهان« -

 1380چنین در همان سال این مقاله هم .1380ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تابستان دانشکده

نامه ي ما در نوشتن این پایانیمین فریومدي که مورد استفادهي بزرگداشت ابنرهدر مجموعه مقاالت کنگ

   .)1380است (اکبري، است، چاپ شدهبوده
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دکتر عباس اقبالی و  يه، نوشت»در ترسیم هنجارهاي اخالقی» لعجمۀاالمی«و » لعربۀاالمی«تطبیق « -

  .)1394پور، پور (اقبالی و حسینمعصومه حسین

  .)1390درضایی، درضایی (محمرضا محمدکتر علی يه، نوشت»العربۀالمیل گفتمان انتقادي تحلی« -

دکتر رستم امانی و دکتر حمیدرضا فرضی  يه، نوشت»یمینهاي طرح و بیان معنا در قطعات ابنشیوه« -

  .)1394(امانی و فرضی، 

  .تا)د علیزاده (علیزاده، بیمحم يه، نوشت»لعجماۀالمیالعرب و ۀالمیوابط بینامتنی ر« -

  .تا)حسنعلی شربتدار (شربتدار، بی يهنوشت ،»هاي شعري شنفري وطغراییبررسی ویژگی تحلیل و« -

  .)1379 ق،ق (محقّدکتر مهدي محقّ يه، نوشت»لعجم طغرایی اصفهانیۀاالمیمنظوم و منثور  يهترجم« -

دکتر مظفّر بختیار  يه(در اوائل قرن هشتم؛ از مترجم ناشناخته)، نوشت »لعجمۀاالمی کهن يهترجم« -

  .تا)(بختیار، بی

  مجموعه مقاالت .د

شاهرود)، به اهتمام اداره  1376شهریور  28» (یمین فریومديي بزرگداشت ابنکنگره«مقاالت مجموعه -

از سوي انتشارات آثار و مفاخر 1380ان سمنان، چاپ شده در سال کلّ فرهنگ و ارشاد اسالمی است

یمین فریومدي، اخالقیات، احوال و آثار و ي ابنمقاله از استادان داشگاه درباره 26شامل  .فرهنگی

   .استنامه بودهي ما در این پایانیمین  که مورد استفادههاي ابناندیشه

 

1-9- هاي پژوهشتمحدودی  

عدم دسترسی به منابع  است،اي به دست آمدهخانهکتاب يهالعات پژوهش حاضر با شیواطّ کهجاازآن

ت سبب شده .استهاي پژوهش حاضر بودهل عربی از محدودیتدست اواست که در همین محدودی

ود، ا بمنبع، که در دسترس م به چندنامه لعجم در این پایانۀاالمیالعرب و ۀالمیارجاعات ابیات عربی 

 .ارجاع داده شود
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ها، در این پژوهش از منابع و مآخذ علمی مانند کتاب .اي استخانهتحلیلی و کتاب -روش پژوهش، توصیفی

ها مقاالت درج شده در نامهشده در نشریات علمی، پایان مقاالت علمی و پژوهشی، مقاالت چاپ

یمین فریومدي  ي آماري تحقیق حاضر عبارتند از: قطعات ابنجامعه .استههاي اینترنتی استفاده شدپایگاه

 .)1363راد، راد (باستانیبه تصحیح حسینعلی باستانی» یمین فریومديدیوان اشعار ابن«براساس کتاب 

اشعار  .)548- 312یمین فریومدي بر اساس منبع یادشده است (همان: تأکید ما روي قطعات ابن

دیوان «) و نیز کتاب 1368فؤاد أفرام البستانی (البستانی،  از» الحدیثۀالمجانی «بر اساس کتاب العرب ۀالمی

ي منظوم و منثور ترجمه«ي بر اساس مقاله المیۀالعجم) و اشعار 1993از طالل حرب (حرب، » شنفري

المسجم فی  الغیث«) و نیز کتاب 1379(محقّق،» دکتر مهدي محقّق«از » لعجم طغرایی اصفهانیۀاالمی

  .است )1990ین خلیل بن ایبک (الصفدي، الدالشیخ صالح» لعجمۀاالمیشرح 

 

 



 

  ٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

مفصل دو  

  مبانی نظري پژوهش تعاریف و
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 ي تحوالت مطالعات ادبی در قرن بیستممختصري درباره -2-1

کرد، دقیقاً مشخّص ،استت یافتهشهر 1که امروز به نام نقد نو ي تحوالت ادبی راتوان پیشینهگرچه نمی

گرا و نوگرا بر این باورند که سرآغاز این پردازان سنّتغالب نویسندگان تاریخ ادبیات و نظریه

انگیز که در آغاز قرن بیستم، در پی تحوالت شگفت .استهاي قرن بیستم بودهها، نخستین سالدگرگونی

ي ادبیات و مطالعات ادبی روي داد، شیوه يهه در گسترهاي زندگی انسان و از آن جملدر تمام عرصه

نقد ادبی که تا پیش از آن زمان،  .خوش تحولی بنیادین و پیاپی شدرویکرد انتقادي به متن ادبی نیز دست

بود و بیشتر  ...اي ونامهشناختی، اخالقی، زندگیهاي تاریخی، فلسفی، جامعهزمینهمتأثّر از پیش

آورد و رنگ و هویتی عینی، و اجزا و عناصر درونی آن روي» تنخود م«نی داشت، به هاي فرامتگرایش

است اي بودههاي شتابندههاي ادبی شاهد چنان دگرگونیاز این زمان به بعد، نظریه .ي متن گرفتبر پایه

گرا تأثیري تهاي صورگمان در این روند، نظریهبی .نمایدها، عمالً ناممکن میگرفتن آن که نادیده

    .)8-7: 1381است (علوي مقدم، انکارناپذیر داشته

  

  گراییهاي تاریخی صورتزمینه -2-1-1

ي زبان از نخستین روزگاران در هاي کاربرد شاعرانهي شیوهشعر، داستان، روایت و نمایش به منزله

پردازي در مورد دن، نقد و نظریهها یک مطلب است و اندیشیاند؛ اما تولید آنشدهي جوامع تولید میهمه

هاي دیگر، پیش از همه، یونانیان دریافتند که در این مورد هم، مانند خیلی زمینه .ها مطلبی دیگرآن

 .)15: 1385ها پاسخ گفت (هارلند،هایی وجود دارد که باید بدانهاي ادبی پرسشي این شکلدرباره

  گرایی از لحاظ فلسفی، انسان .ها بودآن» گرايانسان«گاه تازي یونانیان در امور علمی، دیدعلّت پیش

                                                
بلکه فقط متن و فقط متن مورد مالك نقد و داوري باشد، ي او و نه هیچ عنصر برون متنی مالك نمیر نقد نو، نه مؤلّف و نه زندگی نامهد -١

) است؛ یعنی زبانی که Meta languageاست. در حقیقت، نگرش نقد نو، متأثّر از ساختارگرایی است. در نظر روالن بارت نقد نو فرازبان (

 -است که روي زبان اولیه (زبان ها، فرازبانیدانگوید؛ به عبارت دیگر نقد در نظر بارت زبان ثانویه، یا به قول منطقزبان دیگر سخن میي درباره

 ). 4: 1377شود (بارت، موضوع) پیاده می
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Abstract: 

Living happily is every body's wish. To live a happy life, the man needs a system of values 

to be guided in life complications. Morality, value system favored by society, is an 

effective instrument for better life. In Arabic and Persian literature, the moral instructions 

are present in proses and verses with eye-catching manifestation in ethical instructive 

poetry. With comparative approach, it is possible to study confluence of ethical contents 

between Arabic Language and literature and Persian language and literature, reflection of 

ethical contents Arabic Language in Persian literature, historical links in the effect of 

ethical insight of Arabic literature on Persian literature as well as similarities and 

differences between ethical insights of Arabic and Iranian poets. The present study, using 

library method and descriptive-analytic method compared the ethical and philosophical 

thoughts in Lamyatol Arab and Lamyatol Ajam and poems by Ibn Yamin Faryumadi 

considering Gerard Genette's intertexuality theory and investigated the intertextuality 

features in three works with respect to the differences in ethical contents in four chapters. 

The ethical contents are patience, tolerance, self-respect, piety, virtue, generosity, freedom, 

hopefulness, harmlessness, wise, bravery, contentment, being against evil, cruelty, fiery, 

laziness, meanness, and jealousy  are important ethical contents in all three studied works. 

The results of the study indicate that poems composed by "Shenfri" is noticeably different 

from ethical insights of Toghrayi and Ibn yamin because of belonging to pre-Islam period 

and related ethical structures. These differences are due to various historical, social, and 

cultural backgrounds. However, despite considerable time distance among three poets and 

inevitable differences in society, sights, and social, cultural, ethical structures, there are 

considerable similarities among the mentioned poets' ideology regarding intertextual 

relationships. 
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