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چکیده
گفتمان دنیاگریزی از بنمایههای مضمونی شاعران زهد در دو ادب فارسی و عربی است؛ زیرا ازنظر این
دسته از شاعران ،دنیا و دلبستگی به آن ،موجبِ مشغول شدن انسان به لذائذ و آرزوهای نفسانی است
که او را از یاد خدا و زهدپیشگی و قناعت دور خواهد کرد .ابواسحاق البیری ،شاعر زهدسرای اندلسی و
ناصر خسرو ،سراینده و حکیم بزرگ ایرانی ،هر دو از شاعران قرن پنج هجری هستند که ازنظر اندیشه
و پیام نهفته در شعرشان ،شباهتهای نزدیکی به هم دارند .یکی از درونمایههای مشترک اشعار دو
سراینده ،موضوع دنیا و دنیاگریزی است .این پژوهش به روش تحلیلی -توصیفی و با تکیهبر محتوا ،در
گذر مکتب آمریکایی در ادب تطبیقی ،میکوشد تا بارقههایی همسان از موضوع دنیاگریزی در اشعار دو
سراینده را تبیین و استخراج کند .یافتههای این تحقیق ،بیانگر آن است که البیری و ناصر خسرو ،در
حوزۀ مفاهیم مربوط به دنیا ،در بسیاری موارد دارای نگاه مشابهی هستند و خاستگاهِ فکری یکسانی
دارند .وصف دنیا از پُربسامدترین مضامین در سرودههای دو شاعر است .دنیا در نگاه آنان ،دامگاه و
عروس فریبکاری است که جایگاه قرار نیست و گذرگاهی برای سرای اخروی است .دنیا مادری ستمکار
است که همواره در چرخش است و خردمند را نشاید که دل به این سرای فانی و عجوزۀ غدّار ببندد.
بهطورکلی میتوان گفت تصاویری که این دو شاعر از سیمای دنیا ارائه دادهاند ،همگی منفی و ناخوشایند
است و بیانگرِ این است که آنها هرگز به جهان روی خوش نشان ندادهاند و همواره از ناپایداری ،بیوفایی
و کینهورزی فلک فریاد برآوردهاند.
واژههای کلیدی :ادبیات تطبیقی ،ابواسحاق البیری ،ناصر خسرو ،دنیاگریزی ،شعر زهد.
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 .0مقدمه
دو زبان عربی و فارسی را میتوان غنیترین زبانها برای مطالعات تطبیقی در گسترۀ شعر
و ادبیات دانست که در این رهگذر ،شباهتها و تفاوتها و نیز تأثیر و تأثّرها در ادبیات دو
ملّت ،بهروشنی بررسیشده است .از دیگر سو ،در میان نظریهپردازان ادبیات تطبیقی (نک

به :برونیل و دیگران )046 :0666 ،کسانی هستند که با مطالعۀ مضمون ،در این حوزه مخالف
هستند؛ اما بررسی مقایسهای موضوعات و مضامین ،بهطور گستردهای در پژوهشهای
تطبیقی در حال افزایش است .یکی از موضوعات قابل تأمّل در پژوهشهای مقایسهای و
محتوایی میان شاعران کالسیک عربی و فارسی ،مضامین مربوط به زهد و زهدسرایی
است که برآمده از نگاهِ رویگردانی این دسته از شاعران ،به دنیا و لذائذ آن است .این گروه
از شاعران ،با توجه به بینش و نظام فکری خویش ،رویکردِ خود نسبت به دنیا را به تصویر
کشیدهاند
در این پژوهش برآنیم تا در چشماندازی تطبیقی و بر اساس «مکتب ادبیات تطبیقی
آمریکایی» ،به بررسی مقایسهای میان آراء و رویکردهای البیری و ناصر خسرو درزمینۀ
نگاه به دنیا بپردازیم« .در این مکتب ،برخالف مکتب فرانسه ،به روابط میان ادبیات مختلف
بر مبنای اصل تأثیر و تأثّر توجهی نمیشود .آنچه در این مکتب اصالت دارد ،اصل تشابه
و همانندی است» (نک به :سیدی .)07 :0961 ،این دو شاعر برجسته ،معانی واالی تربیتی و
حِکمی و عرفانی را در قالب شعر زهد با بیانی شیوا و آسان و درعینحال ،دلپذیر بیان
کردهاند که با تأمل در اشعار آن دو ،همسانیهای معناییِ فراوانی را ،بهویژه در موضوع
دنیاگریزی ،میتوان مشاهده کرد ـ که بیانگر هماندیشی و همفکری این دو زاهد نامیِ
ایرانی و عربی است.
0ـ .0مسئله و سؤاالت تحقیق
یکی از راههای بازشناخت اندیشهها و نوعِ نگرش و تلقی شاعران به جهان هستی،
شناخت رگههای فکری از بستر اشعار آنان است .در این میان ،ناگفته پیداست که
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«یکی از راههای رسیدن به مضامین مشترک در ادبیات ملتها و تمدنهای گوناگون
در طول تاریخ ،استفاده از روشهای ادبیات تطبیقی است» (مقدادی .)091 :0920 ،از
همین روست که امروزه ادبیات تطبیقی بهمثابۀ «تاریخ روابط بینالمللی» (رک :گویارد،
« ،)9 :0696مهمترین روش تحقیق در ادبیات جهانی» (رضویپور و نعمتی احمدآباد:0964 ،

 )041است و در مسیر شناساندنِ میراث اندیشههای مشترک و آشکار ساختن پیوند-
های فکری و فرهنگی میان ملّتها ،تفاهم و دوستی میان آنان را سبب شده است .در
این میان« ،اختالف زبانها ،شرط انجام دادن پژوهشهای تطبیقی در حوزۀ ادبیات
است» (ندا.)46 :0929 ،
زهدسرایی ،از مضامین مهم در ادب قدیمِ فارسی و عربی است و شعر کالسیک
این دو زبان ،بسترگاهِ متنوعی از درونمایههای متعدّد این گونۀ ادبی است .دنیاگریزی
و بیرغبتی به این عجوزۀ پیر ،ازجملۀ این مضامینِ زاهدانه است ـ که بازتاب وسیعی
در میان شاعران کالسیک دو زبانِ فارسی و عربی دارد .شایسته است که این موضوع،
در اندیشۀ سرایندگانِ بزرگ ایرانی و عرب تحلیل و بررسی شود تا بشر امروز بتواند
از گنجینههای ارزشمند آن بهره بگیرد .دنیا در نظر آنان ،گذرگاهی است برای رسیدن
به حیات جاودان .ریشههای دنیاگریزی آنان را میتوان در مواردی مانند اعتماد بر
وجود دنیای ماورای حس ،عاریتی بودن دنیای مادی و ناپایداری عشق به ظواهر
جستوجو کرد .درنتیجه ،باعث میشود که از این دنیای مادی چشم بپوشند و به
عالم معنا راه یابند .ناصر خسرو و البیری ،از شاعرانی هستند که در گسترۀ شعر فارسی
و عربی ،در این زمینه مضامین مشترکی دارند .در این مقاله به رویکرد زاهدانۀ این دو
سراینده در موضوع دنیاگریزی اشاره خواهیم کرد .این مقاله پاسخگوی دو پرسش زیر
خواهد بود:
 بسامد تشابه شعریِ دو شاعر در موضوع دنیاگریزی تا چه اندازه است؟ -این دو سراینده زهدسُرای ،از چه تصاویری در ترسیم دنیا بهره میگیرند؟
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0ـ .4اهداف و ضرورت تحقیق
این پژوهش ،پرده از یکی از مهمترین مضامین زهد در یکی از ادوار مهم ادبیات عرب
و فارسی برمیدارد؛ زیرا قرن پنجم هجری را میتوان دورۀ شکوفایی این رویکردِ ادبی
در شعر دو زبان دانست .از اواخر قرن اول هجری تا نیمههای قرن نهم ،در اندلس
شاهد حضور مسلمانان و نشر تعالیم و آموزههای اسالمی هستیم .شاعرانی در این
برهۀ زمانی در این منطقه ظهور کردند که مفاهیم زاهدانه را در سرودههای خود به
کار گرفتند و در آن ،ضمنِ بهرهگیری از پند و حکمت ،نگاهِ خود را نسبت به دنیا و
هستی ابراز کردند .ابواسحاق البیری ،از نمایندگانِ این جریان شعری در اندلس بود
که به سخن احسان عباس ( ،)096 :0664شعر زهد را با شور و عاطفۀ آتشین و لحن
غمگینانهاش ـ که حاکی از ضعف آدمی در برابر فریبندگیهای دنیوی و ایستادگی در
برابر خواهش های نفسانی است ـ به اوج رساند .در مقابل نیز ،حکیم ناصر خسرو
قبادیانی قرار دارد که خود پرچمدار شاعران زهدسرای فارسی در قرن پنجم هجری
در ایران است .ناصر خسرو در دورۀ غزنویان زیست و خطمشی اصلی شعر او ،اخالق
و تعلیم و تربیت اسالمی و مضامین مرتبط با دلبستگی نداشتن به دنیا و ترک
زرقوبرق ظواهر دنیوی است .بررسی تشابهات و تفاوتهای فکری میان البیری و ناصر
خسرو در مضمون دنیاگریزی ،بهعنوان دو نمایندۀ اصلیِ شعر زهد در قرن پنجم
هجری ،هدف و ضرورتِ این تحقیق است.
0ـ .9پیشینۀ تحقیق
پژوهشهایی در رابطه با اشعار البیری و ناصر خسرو ،بهویژه در حوزۀ تطبیقی و
مضمونی انجامگرفته است که آوردن همۀ آنها ،موجب اطالۀ کالم میشود؛ بر این
اساس ما به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد :مقالۀ «سیری در مضامین و معانی زهد
در اشعار سنایی غزنوی و ابواسحاق البیری» از سید مهدی مسبوق و دیگران (پژوهش-

های ادبیات تطبیقی 0964 ،ش ،صص  )002-69که مانندگیها و تفاوتهای دو شاعر در
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حوزۀ مضامین زهدی را واکاوی میکند؛ مقالۀ «بررسی تطبیقی سیمای دنیا در شعر
ناصر خسرو و ابوالعالء» از سیّد فضلاهلل میرقادری و منصوره غالمی (نشریۀ ادبیات

تطبیقی 0922 ،ش ،صص  )496-417که جهتگیری و واکنش این دو سراینده را در مواجه
با دنیا و مظاهر آن بررسی کرده است؛ مقالۀ «دنیاگریزی در شعر ناصر خسرو و
ابوالعتاهیه» از مریم محمودی (مطالعات ادبیات تطبیقی 0960 ،ش ،صص  )062-027که
رویکرد دو شاعر به دنیا و مظاهر آن تحلیلشده است .نگارندگان با بررسی و جستوجو
در منابع نوشتاری ،پژوهشی مستقل در باب موضوع این مقاله نیافتهاند.
 .4بحث و یافتههای تحقیق
4ـ .0شرح اجمالی از ابواسحاق البیری و ناصر خسرو
ابواسحاق البیری در سال  979ق متولد شد و حدود سال  296ق وفات کرد .احسان
عباس معتقد است که «البیری» نهتنها در ادب اندلسی؛ بلکه در ادب عربی ،شعر
زهدی را با شور و حرارت عاطفه و احساس و نیز با اعتراف به ضعف بشری در برابر
تحریکات زندگی دنیوی و مقاومت در مقابل خواهشهای نفسانی ،به اوج و کمال خود
رساند (رک .)001 :0664 :خوانندۀ اشعار «البیری» ،هجوم بر دنیا و غرق شدن در
لذّتهای آن و روانه شدن در خواستههای زندگی را ـ که به دنبال هم میآیند ـ
مشاهده میکند.
ناصر خسرو قبادیانی ملقّب به «حجّت» ،از شاعران بسیار توانا و بزرگ ایران است
که در سال  960ق دیده به جهان گشوده است (رک :سبحانی .)411 :0926 ،وی از
سرایندگان بزرگ در ادب زهد است که «در پهنۀ ادب فارسی ،جایگاه و پایگاه ممتاز
و شایستهای دارد؛ بهگونهای که کمتر شخصیتی از این حیث با او قابلمقایسه است»
(بالو و خبازی کناری .)062 :0962 ،او «شجاعترین و صریحترین نمایندۀ فکر اعتراض در
ادبیات فارسی است» (اسالمی ندوشن .)91 :0999 ،ناصر خسرو با شعر و ادب عرب نیز
آشنایی داشته است؛ زیرا «آهنگ صدای بعضی شاعران عرب را نیز در طی سخنان او
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می توان یافت .خود او با جریر ،حسّان ،ابونواس و بحتری سر مبارات دارد .آشنایی با
ادب تازی ،شعر او را مزۀ خاصی بخشیده است» (زرینکوب .)66 :0972 ،گفتهشده است
که ناصر خسرو عالوه بر دیوان فارسی خود ،دیوانی نیز به عربی دارد؛ ازجمله در بیتی
خود را جامع میان عنصری و بحتری دانسته است و اشاره به دو دیوان شعری خود
میکند:
بخوان هر دو دیوان من تا ببینی

یکی گشته با عنصری بحتری را
(ناصر خسرو)97 :0962 ،

برخی وجوه مشترکِ تاریخی ،فکری و فرهنگی ،زمینهساز بررسی تطبیقی میان
اشعار البیری و ناصر خسرو شده است؛ ازجمله
الف) هر دو شاعر معاصر هستند و با فاصلهای اندک از یکدیگر ،در یک قرن
زیستهاند.
ب) یکی از نکات قابل تأمّل در زندگی دو شاعر ،وجود بعضی از نشانهها مبنی بر
گرایش فکری آن دو به مکتب «اسماعیلیّه» است .ازجمله در دو بیت از دیوان
«البیری» ،بهطور تلمیحی از گروه «اخوانالصفا» نامبرده شده که چهبسا نشاندهندۀ
این است که وی با آنان بیارتباط نبوده است .این گروه ،از دانشمندانی بودند که ناشر
عقاید اسماعیلیه بودهاند (نصر -92 :0996 ،به نقل از هانری کربن)؛ و به باور «اقبال الهوری»
میان شیوههای تبلیغی اسماعیلیه با «اخوانالصفا» قرابت و ارتباط وجود دارد .البته
به غیراز دو بیت مذکور ،هیچ اثری دیگر در زندگی البیری یا مضمون اشعارش که
داللت بر اسماعیلی بودن وی کند ،نیست:
تَطَلَّبْــتُ إخْوَانَ الصَّفَا فَوَجَدْتُهُمْ

زُیُوفاً کَأعْمَــالی وَمَنْ لِی بِإبْرِیزِ؟
(البیری)24 :0660 ،

فَوَجَدْتُ إخْوَانَ الصَّــفَا بِزَعْمِهِمْ

یَلْقَــاکَ أمْحَضُهُمْ بِعَرْضٍ سَابِرِی
(همان)64 :
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از طرفی نیز منقول است که ناصر خسرو به مذهب اسماعیلیه روی آورد و از طرف
خلیفۀ فاطمیان ،مأمور نشر این مذهب در خراسان شد (رک :صفا.)291-222/4 :0920 ،
ج) هر دو شاعر در سرودهایشان ،گرایش به مسیر زهد و حکمت دارند .از همین
رو ،دو سراینده گرچه از یکدیگر بیخبر بودهاند و نشانهای از تأثیرپذیری آنان از هم
در اشعارشان به چشم نمیخورد؛ خطوط فکریِ مشترک آنان حکایت از روح آشنای
آنان دارد.
4ـ .4دنیاگریزی در اشعار البیری و ناصر خسرو
یکی از راه های اصالح فرد و جامعه ،تهذیب نفس و آراسته شدن مردم به فضایل و
نیکی ها و دور شدن از رذایل اخالقی است .سرچشمۀ چنین تفکّری ،ترک وابستگی
به دنیا و دور شدن از زرقوبرق آن است که چنین امری جز در سایۀ زهد و پرهیز
امکانپذیر نیست .بر همین اساس« ،زهدیات بهعنوان یکی از شاخههای آموزههای
اخالقی و اجتماعی ،آدمی را از توجه به دنیا و زیباییهای آن ـ که سرآغاز گرایش به
پستیها و زشتیهای اخالقی است ـ بازمیدارد و در مقابل ،یک جامعۀ آرمانی و مدینۀ
فاضلۀ آراسته به فضایل و کماالت را برای وی مجسّم میسازد» (امیر احمدی و روزبهانی،

 .)090 :0969فناپذیری دنیا ،در ادب فارسی و عربی ،از مضامین مهم محسوب میشود
و هر یک از شاعران ،در قالب سرودهها و چارچوب نظام فکری خود ،به ترسیم این
موضوع پرداختهاند .میتوان گفت که سخن از دنیا و ناپایداری آن ،پُربسامدترین
مضمون شعری در دیوان البیری و ناصر خسرو است؛ تا آنجا که «در دیوان
پانصدصفحه ای ناصر خسرو ،تقریباً در تمامی صفحات ،مضامین و تمثیالتی در باب
دنیا آمده است» (میرقادری و غالمی.)404 :0922 ،
رویکرد شاعران زهدپیشه به دنیا ،در ادوار گوناگون تاریخ تا حدودی یکسان است؛
«دنیا در نگاهِ سرایندگان زهد ،سایهای از ناپایدار است که سرانجام ناخوشایندی دارد
و بدین سبب ،به آن خود را نمیآالیند و بدان توجهی ندارند» (رک :بهجت.)226 :0626 ،
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ابواسحاق البیری «در سرزنش دنیا ،دارای اشعار فراوانی است» (الضبی )449 :0667 ،و
ناصر خسرو نیز در قصائد بسیاری به توصیف دنیا پرداخته است.
4ـ .9دنیا عروسی فریبکار است
البیری و ناصر خسرو ،هر دو دنیا را چون عروسی نیرنگباز میدانند؛ چنانکه البیری
در بیت زیر ،از عشقِ مخاطب خود به دنیا ـ که بهسان عروسی فریبکار و نیرنگباز
است ـ اظهار شگفتی میکند .دنیایی که عاقالن از آن روی برتافته و آن را طالق
دادهاند:
أ ر َا ک َ ت ُ ح ِ ب ُّ ع ِ ر ْس ا ً ذ َا ت َ غ ِ د ْ ر ٍ

أ ب َ ت َّ ط َال ق َ ه َا األ ک ْ ی َا س ُ ب َ ت َّــا
(البیری)42 :0660 ،

ترجمه« :تو را میبینم که به عروسی فریبکار عشق میورزی که عاقالن بهطورکلی
او را طالق دادهاند».
ناصر خسرو نیز دنیا را همچون عروسی جلوهگر و دلستان میداند که بهظاهر زیبا
و فریبنده است؛ اما در نهان زشت و ستمکار است و گزندها و آسیبها بیشمار دارد:
کسی عروسی در جهان هرگز ندید

گیسویش پرنور و رویش پر ظلــم
(ناصر خسرو)969 :0962 ،

گاهی عروس وار پیشت آید

با گوشــواره و یاره و افسـر
(همان)26 :

زیبایی تشبیه در مضمون باال در این است که دنیا همچون عروسی زیبا و دلفریب،
سعی در فریب انسانها و دلبسته کردن آنها به لذائذ و هوسهای زودگذر در دنیا
را دارد .بالغتآفرینی ناصر خسرو در ترسیم چهرۀ فریبکار دنیا ،زیباتر از تصویرگریِ
البیری است .ناصر خسرو در کنار تشبیه دنیا به عروس ،لوازم زیباییِ یک عروس زیبا
همچون گیسو ،گوشواره و  ...را به کار گرفته و به تقویت استعارۀ خود کمک کرده
است.

گفتمان دنیاگریزی در شعر کالسیک عربی و فارسی 049 / ...

4ـ .2دنیا زیرکان را نفریبد
از دیدگاه دو شاعر مورد تأمل ما در این پژوهش ،این دنیای جلوهگر ،نمیتواند
خردمندان را بفریبد؛ چنانکه البیری به این موضوع اشاره میکند و میگوید:
نَادَتْ بِیَ الدُّنْیَا فَقُلْتُ لَهَا :اقْصِری

مَا عُدَّ فی األکْیَــاسِ مَنْ لَبَّاکِ
(البیری)21 :0660 ،

ترجمه« :دنیا مرا بهسوی خود فراخواند؛ پس به او گفتم :کوتاه بیا؛ زیرا در میان
خردمندان ،کسی دعوتت را لبیک نگفته است».
ناصر خسرو نیز ،مانند البیری ،معتقد است که خردمندان با دنیا سر ستیز دارند و از
آن چشم میپوشند:
صحبت دنیا بهسوی عاقل و هوشیار

صحبت دیوار پُر ز نقش و نگار است
(ناصر خسرو)22 :0962 ،

او دنیا و لذّتهایش را شیرین و خوش میداند؛ امّا برای شخص عاقل ،همچون
زهری است که انسان را تباه میسازد:
خوش است جهان از ره چشیــــدن

چون شکر و شیر و مغــــــز بادام

لیکن ســوی مرد خرد خوشــیهای

زهرســت همه چون فروشــد از کام
(همان)62 :

4ـ .9طالق دادن دنیا
طالق دادن دنیا ،تصویری مشترک در شعر البیری و ناصر خسرو است؛ چنانکه البیری
معتقد است که خردمندان با طالق دادن دنیا ،خود را از آتش دوزخ رهانیدهاند:
إ ن َّ ا أل ل ب ّ ا ء َ ه ُ م ُ ق ِ ل َّ ۀ ٌ

ف َ ر ُّوا إلی ا هلل ِ م ِ ن ْ ال ن َّار

و َ ط َ ل َّ ق ُوا ال د ُّ ن ْ ی َا ب َ ت َات ا ً و َ ل َ م ْ

ی َ لْ و ُوا عَ ل َ یْـ ه َا ح َ ذ َر َ ال ن َّا ر ِ
(البیری)019 :0660 ،
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ترجمه« :خردمندان که اندک هم هستند ،از آتش دوزخ بهسوی خداوند فرار
کردهاند و دنیا را بهکلی طالق داده و به خاطر دوری از آتش ،از دنیا رویگردان
شدهاند».
ناصر خسرو نیز بر همین موضوع تکیه و تأکید دارد و چنین میگوید:
این جهان پیرزنی سخت فریبنده است

نشود مرد خردمند خریدارش

پیش از آن کز تو بِبُرد ،تو طالقش ده

مگر آزاد شود گردنش از عارش
(ناصر خسرو)400 :0962 ،

یا
گر طالقی بدهی این زن رعنا ر ا

دان که چون مردان کاری بکنی کار ی
(همان)207 :

چنین مضمونی چهبسا متأثّر از کالم امام علی (ع) در نهجالبالغه باشد که میفرماید:
«یَا دُنْیَا یَا دُنْیَا ،إِلَیْکِ عَنِّی أَبِی تَعَرَّضتِ؟ أَمْ إِلَیَّ تَشَوَّقْتِ؟ الَحَانَ حِینُکِ ،هَیْهَاتَ! غُرِّی
غَیْرِی ،الَ حَاجَۀَ لی فِیکَ ،قَدْ طَلَّقْتُکِ ثَالَثاً الَ رَجْعَۀَ فِیهَا! (ق :)77/اى دنیا ،اى دنیا! از
من دور شو ،آیا براى من خودنمایى مىکنى؟ یا شیفته من شدهاى؟ تا روزى در دل
من جایگیری ،هرگز مبادا! غیر مرا بفریب ،که مرا در تو هیچ نیازى نیست ،تو را
سهطالقه کردهام که هیچ بازگشتی در آن نیست».
4ـ .6انسانها رفتنیاند؛ و دنیا ماندنی
البیری و ناصر خسرو در بیان ناپایداری انسان ،معتقد هستند که زمانه پس از مرگ
انسانها ،همچنان خواهد ماند .البیری ،کسی را که مشغول عمارت دنیا و ساختوساز
در آن است ،خطاب قرار میدهد و به او گوشزد میکند که ساکنان این سرای فانی،
دائمی در آن نخواهند بود و باید کاروان انسانها ،یکی پس از دیگری آن را ترک کنند:
ی َا ع َا م ِ ر َ ال د ُّ ن ْ یا ل ِ ی َ س ْ ک ُ ن َ ـ َا و َ م َا

ه ِ ی َ با ل َّ ت ِی ی َ ب ْ ق َی ب ِ ه َا س ُ ک ّا ن ُ

گفتمان دنیاگریزی در شعر کالسیک عربی و فارسی 049 / ...

تَفْنَی وتَبْقَی األَرْضُ بَعْدَکَ مِثْلَما

ی َ ب ْ ق َی ال م ُ ن َا خ ُ و تَ رْ ح َ ل ُ ال ر ُّ ک ْ ب َا ن ُ
(البیری)020-021 :0660 ،

ترجمه« :ای سـازندۀ دنیا تا در آن سکنا گزینی! دنیا جایی برای سکونت انسانها
نیســـت؛ تو فنا خواهی شـــد و زمین پس از تو باقی خواهد ماند؛ همچون دنیایی که
پس از کوچ و مرگ مسافران ،همچنان باقی خواهد ماند».
ناصر خسرو نیز ،دنیا را مانند چرخ آسیایی به تصویر میکشد که همۀ انسانها را
در خود خُرد و آسیاب میکند و کسی را در پهنای خود باقی نمیگذارد:
آ س ای ش ت ن ب ی ن م ا ی چ ر خ آ س ی ا یی

خود سوده مینگردی ما را همی بسایی
(ناصر خسرو)942 :0962 ،

یا در جایی دیگر میگوید:
چون نیــست بقا انـــدرو تو را چه

گر هست مر او را فنا و یا نیــست؟

این گـــردش هموار چـــرخ ما را

گوید همی «این خانۀ شما نیست»
(همان)002 :

4ـ .7دنیا ،مادری ستمکار
هر دو شاعر ،دنیا را به مادری ستمکار تشبیه کردهاند .البیری در ابیات زیر ،مادریِ
دنیا برای فرزند خویش را بیرحمانه و سنگدالنه میداند:
ال ک ُ ن ْ ت ِ م ِ ن ْ أ م ٍّ ل َ ن َا أ ک َّا ل َ ۀ ٍ

ب َ ع ْ د َ ال و ِ ل َاد ۀ ِ ،م َا أ ق َ ل َّ ح َ ی َا ک ِ!

وَ لَقَدْ عَهِدْنَا األمَّ تَلْطُفُ بِابْنِهَا

ع َط ْفا ً عَل َی ْه ِ وأ ن ْ ت ِ ما أ قْ سَا کِ
(البیری)20 :0660 ،

ترجمه« :تو مادری هستی که پس از والدت فرزندانش ،آنان را فنا میکند؛ چقدر
بیحیایی! ما این طور از مادر انتظار داشتیم که به فرزندش مهربانی میکند؛ ولی تو
چه مادری سنگدل و بیرحمی هستی!»
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در بیت زیر نیز شاعر ،با تشبیه دنیا به مادر ،نافرمانی از این مادر را واجب میداند:
ف َ ر ْ ض ٌ ع َ ل َ ی ْ ن َا ب ِ ر ُّ ن َا أ ُ م َّا ت ِ ن َا

و َ ع ُ ق ُو ق ُ ه ُ ن َّ م ُ ح َ ر َّ م ٌ إ ل َّا ک ِ
(همان)24 :

ترجمه« :جز تو ای دنیا ،نیکی به مادران بر ما واجب است و نافرمانی آنان
حرام».
چنین مضمونی را میتوان در شعر ناصر خسرو نیز یافت:
جز تو که شنیدست هرگز مادری

کو به فرزندان نخواهـد جز گزند
(ناصر خسرو)292 :0962 ،

ناصر خسرو در بیت زیر ،دنیا را به گربهای مانند میکند که بچههای خود را
میخورد:
گیتیت گربه ایست که بچه خورد

من گرد او ز بهر چه دوران کنم
(همان)974 :

گویا استفاده از تعبیر «مادر» برای دنیا ،در کالم «ارسطو» نیز آمده است« :الدُّنیا
تُطعِمُ أوالدَها وتأکُلُ مَولوداتِهَا» (رک :محقق .)27 :0972 :شاید بتوان گفت که «این
همانندی مضامین میتواند ناشی از تأثیر ترجمۀ آثار یونانی میان ایرانیان و مسلمانان
باشد» (میرقادری و غالمی.)444 :0922 ،
4ـ .2دنیا سراب است
هر دو شاعر ،دنیا را به سرابی فریبنده مانند کردهاند؛ سرابی که دیدنش از دور موجب
دلخوشی و امید است ،اما هنگامیکه به آن نزدیک میشوی حقیقتش آشکار میشود
و چیزی جز درو و فریب نیست .البیری دراینباره میگوید:
أ ن ْ ت َ ال س َّ ر َا ب ُ وأ ن ْ ت َ د َا ء ٌ ک َا م ِ ن ٌ

بی ن َ ال ض ُّ ل ُو ع ِ ف َ م َا أ ع َ ز َّ د َوا ک ِ !
(البیری)24 :0660 ،
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ترجمه« :تو سراب هستی و دردی پنهان در میان پهلوها! چقدر بیماری تو سخت
است!»
ناصر خسرو نیز در همین مضمون میگوید:
به چه ماند جهان مگر به سراب

سپس او تو چون دوی به شـتاب ؟
(ناصر خسرو)22 :0962 ،

4ـ .6دنیا زندان است
در نگاه البیری و ناصر خسرو ،دنیا همچون زندان است:
س ُ ج ِ ن ْ ت َ ب ِ ه َا و َأ ن ْ ت َ ل َ ه َا م ُ ح ِ ب ٌّ

ک َ ی ْ ف َ ت ُ ح ِ ب ُّ م َا ف ِیـ ه ِ س ُ ج ِ ن ْ ت َ ا
(البیری)46 :0660 ،

ترجمه« :تو درحالیکه دنیا را دوست میداری ،در آن زندانی هستی! چگونه دوست
میداری آنچه را که در آن زندانی هستی؟!»
ناصر خسرو نیز در همین مضمون ،دنیا را زندان آدمی میداند:
ترا تن تو چو بندست و این جهان زندان

مقر خویـــش مپنـــدار بند و زندان را
(ناصر خسرو)402 :0962 ،

4ـ .01زودگذر بودن خوشیهای دنیا
غم و شادی دنیا ،ماندگار و همیشگی نیست و همین امر موجب میشود تا انسان
دلبستۀ این جهان فانی نشود .البیری ،این سرای پیر را بیارزش میداند و معتقد است
که دنیا ،گاهی آدمی را شاد و گاهی اندوهگین میکند:
ف َ ل َ ی ْ س َ ت ْ ه َ ذ ِ ه ِ ال د ُّ ن ْ ی َا ب ِ ش َ ی ْ ء ٍ

ت َ س ُو ؤ ُ ک َ ح ِ ق ْب ۀ ً و َت َ س ُ ر ُّ و َ ق ْتا
(البیری)46 :0660 ،

ترجمه« :این دنیا چیزی نیست (بیارزش است)؛ زمانی تو را ناراحت میکند و
زمانی نیز شاد میشوی (غم و شادی در آن زودگذر است)».
ناصر خسرو نیز همین مضمون را به شیوهای دیگر بیان میکند:
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این همه بســتاند به جملـــه هر چه داد

چنانکه باز ستد هر چـــه داده بود آن را

از آن که در دهنش این زمان نهد پستان

دگر زمان بســـتاند به قهر پســــتان را
(ناصر خسرو)007 :0962 ،

4ـ .00دنیا ،دامگه مردمان
هر دو سراینده ،دنیا را دامگاهی میدانند که مردم را در دام خود میاندازد:
تاهللِ مَا فِی األَرْضِ مَوْضِعُ رَاحَـۀٍ

إل َّا و َق َد ْ نُ صِ بَ ت ْ عَ لَ یْه ِ ش ِب َا کِـی

طِرْ کَیْفَ شِئْتَ فَأنْتَ فَیهَا وَاقِع

ع َا ن ٍ ب ِ ه َا ل َا ی ُ ر ْ ت َ ج َی ل ِ ف َ ک َا ک ِ
(البیری)20 :0660 ،

ترجمه« :به خدا قسم! در زمین ،جای راحتی نخواهد بود ،مگر اینکه دامهای خود
را در آنجا پهن کردهام؛ هر طور میخواهی پرواز کن؛ زیرا به ناگزیر در آن دام گرفتار
و دربند خواهی شد و امیدی به رهایی تو از آن نخواهد بود».
در شعر ناصر خسرو نیز صفت دامگه بودن برای دنیا آمده است:
اهل تمیز و عقل از این دامگاه صعب

غافل نهاند اگرچه بدین دامگه درند
(ناصر خسرو)074 :0962 ،

ناصر خسرو جهان را نه دام گذارنده؛ بلکه عین دام میداند .جهان ،دامی است که
کسی از آن خبری ندارد و دانههای دام آن ،شراب و جام باده است:
دام است جهـــــان تو ،ای پســر دام

زیــــن دام نــدارد خبـــر دد و دام

در دام به دانـــه مبــاش مشــغول

دانه تو چه چیز است جز می و جام؟
(همان)62 :

4ـ .04گریختن از دنیا
البیری و ناصر خسرو ،گریز از دنیا را پیشنهاد میدهند:
ف َأ ب ْ ص ُـــ ق ُ فی م ُ ح َ ی َّا أ م ِّ د َ ف ْ ر ٍ

و أ ه ْ ج ُــ ر ُ ه َا وأ د ْ ف َ ع ُها ب ِ ر َا ح ِی
(البیری)26 :0660 ،

ترجمه« :بر چهرۀ دنیا ،تف خواهم کرد و آن را ترک میکنم و با دستانم کنار خواهم
زد».

گفتمان دنیاگریزی در شعر کالسیک عربی و فارسی 046 / ...

در شعر ناصر خسرو نیز آمده است:
چو از عــــــادت او ،تفکّـــر کنـــی

همه غدر و مکر و فریب و دها اســـت

پس آن به ،کــه بگـــریزی از غـدر او

کــزو خـیر ،هرگز نخواهــدت خاست
(ناصر خسرو)97 :0962 ،

4ـ .09دنیا ،قافلهگاه و جای کوچیدن است
دنیا در نگاه دو شاعر ،کاروانسرایی است که باید از آن کوچ کرد .دیرزمانی است که
ساربان ،بانگ رحیل را به صدا درآورده است و باید انسان خود را آمادۀ سفر کند:
وَقَدْ زُمَّ رَحْلِـی وَاسْتَقَلَّتْ رَکَائبِی

وَقَدْ آذَنَتْنِـی بِالرَّحِیـلِ حُدَاتِـی
(البیری)61 :0660 ،

ترجمه« :توشهدان خود را بسته و خود را آماده ساختهام؛ زیرا ساربان ،آهنگ کوچ
را به صدا درآورده است».
البیری در بیتی دیگر چنین میگوید:
بَصُـرْتُ بِــشَیْـبَۀٍ وَخَطَتْ نَـصِیلی

فَقُــلْتُ لَهُ تَـــأهَّـبْ لِلرَّحِیــلِ
(همان)019 :

ترجمه« :پیری خود را دیدم و به آن گفتم :آماده کوچیدن باش».
ناصر خسرو نیز در همین مضمون ،دنیا را قافلهگاهی بیش نمیداند که باید آن را ترک
کرد:
پست منشین که تو را روزی از این قافلهگاه

گرچه دیرست همان آخــر بر باید خاسـت
(ناصر خسرو)41 :0962 ،

4ـ .02عبرت از پادشاهان گذشته
عبرت از مرگ گذشتگان و بهویژه پادشاهان و نامداران دنیا ـ که با آن همه شکوه و
جالل خویش ،در دل خاک سرد و خاموش خفتهاند ـ از همانندیهای اندیشۀ البیری و
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ناصر خسرو است .شاعر اندلس در ابیات زیر ،همۀ تاجوتخت و خدموحشم پادشاهانِ
گذشته را نیست و نابود میکند و آنها را در تیررسِ تندباد مرگ ،ناگزیر و درمانده
توصیف میکند؛ تأمّل و تفکّر در سرانجام آنها باید نگاهِ آدمی را به دنیا تغییر دهد و از
آن درس بگیرد:
أیْنَ المُلُوکُ وَأیْنَ مَا جَمَعُوا وَمَـا

ذَخَرُوهُ مِنْ ذَهَبِ المَتَاعِ الذَّاهِبِ

وَمِنَ السَّوا بِغِ وَال صَّـ وَارِمِ وَالقَنَا

وَمِنَ ال صَّوا هِلِ بُدَنٍ وشَـ وَازِبِ

قَصَفَتْهُم رِیحُ الرَّدَی وَرَمَتْــهُم

کَفُّ المَنُونِ بِکُلِّ سَهْمٍ صَائِـبِ
(البیری)092-099 :0660 ،

ترجمه« :کجایند پادشاهان و آنچه را از کاالها و طالهای رفتنی که جمع کردند؟!
و از اسبها و نیزهها و شمشیرها که گردآورده بودند؟! همۀ آنها را تندباد مرگ در
نوردید و دست حوادث روزگار ،با تیرهای مستقیم خود ،آنان را مورد اصابت قرارداد».
البیری در ابیات دیگر میگوید:
أیْنَ الجَبَابِــــرَۀُ األُلی وَرِیَاشُهُـــمْ

قَدْ بَاشَــــرُوا بَعْدَ الحَرِیــرِ ثَراکِ!

وَلَــطَـالَــمَا رُدُّوا بِأرْدِیــۀِ البَـــهَا

فَتَــعَوَّضُــوا مِنْـــهَــا رِدَاءَ رَدَاکِ
(همان)24 :

ترجمه« :کجایند جباران و سازوبرگ آنها؟! آنان که پس از ابریشم ،داخل خاک
شدند .چه بسیار که بهترین لباسها را بر تن میکردند و بهجای آن ،لباس مرگ را
پوشیدند».
ناصر خسرو نیز از شاهان گذشته یاد میکند که اینک همگی زیر خاک خفتهاند:
کوت فریدون و کجا کیقـــــباد؟

کوت خجســـته علم کاویـــان؟

سـام نریمان کو و رسـتم کجاست

پیشــــرو لشــــکر مازنـــدران؟

بابک ساسان کو و کو اردشــــیر؟

کوسـت؟ نه بهرام و نه نوشــیروان!

این همه با خیل و حَـشَم رفتهاند

نه رمه مانــدست کنون نه شبـان
(ناصر خسرو)02 :0962 ،

گفتمان دنیاگریزی در شعر کالسیک عربی و فارسی 090 / ...

نکتۀ قابل تأمل در این مضمونپردازی مشترک ،استفاده از قالب پرسشی است که
هدف از آن ،تثبیت موضوع در ذهن و مبالغه در معناست.
4ـ .09مرگ ،آسیاب است
«یادکرد دائمی مرگ ،مهمترین موضوع ادبیات زاهدانه است» (مشرف .)492 :0926 ،از
تصویرهایی مشترک دیگر در شعر البیری و ناصر خسرو ،تشبیه دنیا و مرگ به آسیاب
است که زندگان را پس از چندی در خود نیست و نابود میکند؛ چنانکه البیری
میگوید:
وَرَحَی المَــوْتِ تَسْتَدِیـــرُ عَلَیْنَا

أبَدَاً تَطْحَـنُ الجَمِیــعَ وَتَهْشِــمْ
(البیری)97 :0660 ،

ترجمه« :سنگ آسیاب مرگ ،بر ما نیز خواهد گذشت و همه را خردوخمیر خواهد
ساخت».
ناصر خسرو نیز در همین موضوع میگوید:
این جای فنا همچو آسیایی است

آن دیگر بیشک چو آسیا نیست
(ناصر خسرو)009 :0962 ،

4ـ .06عمر در پیِ شصت سال
رسیدن به شصتسالگی ،هشداری برای انسان است که بهزودی ،دنیا را ترک خواهد
کرد و مسافر سرای آخرت است .این مقوله در اشعار هر دو سراینده بازتاب یافته است:
أفِی السِّتِّینِ أهْجَعُ فی مَقِیلِــی

وحَـادِی المَوْتِ یُـوقِـظُ لِلرَّوَاحِ
(البیری)26 :0660 ،

ترجمه« :آیا در شصتسالگی ،در خوابگاه خود بیارامم؟! حالآنکه ندادهندۀ مرگ،
هشدار مرگ را داده است».
ناصر خسرو نیز در همین موضوع میگوید:
دیر بماندم در این سرای کهــــــن من

تا کهنم کرد صحبــت دی و بهمــــن
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خسته ازانم که شست سال فزون است

تا بـه شبانـــروزها همـــی بــروم من
(ناصر خسرو)976 :0962 ،

4ـ .07عبرت از مرگ دوستان و رفیقان در دنیا
عبرت از مرگ دوستان و احباب در حیات دنیوی ،از مضمونهای مشترک در اشعار
ناصر خسرو و البیری است .مرگ نزدیکان باید هشداری برای انسان باشد که او نیز
روزی بار سفر بر خواهد ب ست و سرای دنیا را به درود خواهد گفت؛ اما افسوس که
این زنگ خطر ،آدمی را بیدار نمیسازد و همچنان سوار بر مرکب گمراهی و جهالت
خویش است:
فَقَدَ اللَّدَاتِ وَزَادَ غَیَّاً بَعْدَهُــــــــــمْ

هَلَّا تَیَقَّظَ بَعْدَهُــــــمْ وَتَنَبّــــــهَا؟

یَا وَیْــحَــهُ مَــا بَالُــهُ لَـا یَنْتَهِــی

عَنْ غَیِّهِ وَالعُمْـرُ مِنْـهُ قَــدِ انْتَهَی؟!
(البیری)92 :0660 ،

ترجمه« :همساالن و دوستان مُردند و او پس از آنان ،بر گمراهیاش اضافه شد؛
چرا پس از آنها بیدار و هوشیار نمی شود؟! وای بر او! چرا از گمراهی خود دست
نمیکشد ،حالآنکه عمرش در حال ِتمام شدن است؟»
در شعر ناصر خسرو نیز همین مضمون آورده شده است و وی از مخاطب خود
میخواهد که از مرگ جوانان و رفیقان خود عبرت بگیرد:
جمله رفیقانْت رفتـــهاند و تو نـــادان

پســـت نشستهستــی و کنار بر ارزن

گوئی یَهْمان زَمن مِهست و نمرده است

آب همی کوبــی ای رفیق به هـــاون

تا تو بدین برزنی نگــــاه کن ،ای پیر

چند جوانــــــان برون شدند ز بـرزن
(ناصر خسرو)977 :0962 ،

و بازمیگوید:
چنـد نشـــینی تو؟ کـه رفتنـد پاک

همره و یارانــــــت ،هال برنشیــــــن

چنـد کنـی صـحبـت دنـیا طلــب؟

صـحبت یاری به ازیـن کـن گـزین
(همان)969 :

گفتمان دنیاگریزی در شعر کالسیک عربی و فارسی 099 / ...

4ـ .02زمانه و دنیا در گردش است
دنیا به یک صورت باقی نمیماند و در خود ،شادیها و غمهایی دارد .این گردشِ
زمانه ،در اشعار البیری و ناصر خسرو بازتاب یافته است .ازجمله البیری در بیت زیر،
دگرگونیهای زمانه را متنوّع دانسته و میگوید:
فَلَا تَثِقْ بِالغِــنَی فَآفَتُـهُ الْـ

ـفَقْرُ ،وَصَرْفُ الزَّمَانِ ذُو دُوَلِ
(البیری)092 :0660 ،

ترجمه« :به ثروت اطمینان نکن؛ زیرا آفت آن فقر است و (بدان که) گردش روزگار
متنوع و گوناگون است».
در نگاه شاعر اندلس ،تغییر در اوضاع و احوال امری طبیعی است و فقر و غنای
آدمی هیچگاه به یک حالت پایدار نمیماند:
فَهُــمْ وَأنْتَ وَفَقْرُنَا وَغِنَاهُمْ

ال یَسْتَقِـرُّ وَلَا یَدُومُ بِحَـالِ
(همان)26 :

ترجمه« :آنان و تو؛ و نیز فقر ما و بینیازی آنان ،همواره ثابت نمیماند و ماندگار
نخواهد بود».
ناصر خسرو نیز گردش و تغییر در هستی و دنیا را مسلّم میداند و بر این باور
است که خوشی و شادی در دنیا همیشگی نیست:
از گردش گیتی گله روا نیسـت

هرچند که نیکیش را بقا نیست
(ناصر خسرو)002 :0962 ،

4ـ .06توجه به باقی (آخرت) و نداشتن دلبستگی به فانی (دنیا)
در موضوع دنیا ،توجه و اهتمام به جهان واپسین ،از رویکردهای زاهدانه در اشعار البیری
و ناصر خسرو است؛ زیرا خوشی و ناخوشی دنیا دوامی ندارد؛ چنانچه البیری میگوید:
وَلَا تَحْـــــزَنْ عَلَی مَا فَـــــاتَ مِنْهَا

إذَا مـَا أنـْتَ فِی أُخْرَاکَ فُــــــزْتـَا

فَلَیـــْسَ بِنــَافِــعٍ مَا نِلْــتَ فَیهــَا

مِـنَ الفـَانِی ،إذَا الــبَاقِی حُـرِمْــتَا
(البیری)91 :0660 ،
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ترجمه« :بر آنچه از دنیا از دست دادهای ،اندوهگین مباش؛ هرگاه تو در آخرت،
کامیاب شوی؛ اگر در قیامت محروم شوی ،آنچه در دنیای فانی به آن میرسی ،برایت
فایدهای نخواهد داشت».
ناصر خسرو بر همین نکته تأکید میکند میگوید ،باوجود نعمتهای عالم باقی،
مواهب دنیوی سزاوارِ توجّه نیست:
نعمت عالـــم باقی چو مـــرا دادی

چه بر اندیشم از این بیمزهی فانی؟
(ناصر خسرو)96 :0962 ،

دل و جان ناصر خسرو همچون البیری ،روی به سرای دیگر دارد و تمام سعی وی
بر آن است تا محدودۀ عمر خویش را در آبادسازی آخرت صرف کند تا سود واقعی به
دست آورد و زندگانی ابدی را رنگ و رونقی بیشتر دهد:
وام جــــهانـــــت تو را عمـــر تو

وام جهـــــان بر تو نمـانـــد دوام

گر نکنی هیـــچ بر ایـن وام ســود

چون تو نباشد به جهان هیــچ خام
(همان)92 :

4ـ .41قناعت در دنیا
در این دنیا ،قناعت بهترین وسیلۀ آرامش خاطر انسان است .هر دو سراینده ،قناعت را
ستودهاند و آن را بینیازی میدانند؛ البیری معتقد است که قناعت ،ثروت حقیقی فرد
است:
کَفَی بِنَیْلِ الکَفَافِ مِنْه غِنیً

عَنْهُ فَکُنْ فِیهِ غَیْرَ مُحْتَفِلِ!
(البیری)092 :0660 ،

ترجمه« :بینیازی تنها در قناعت برای انسان بسنده است؛ پس به قناعت توجه داشته
باش».
در نگاهِ شاعر هرگون ه افزایش مال و دارایی ،قطعاً در روز واپسین ،حساب و کتاب
خواهد داشت و باید آدمی در برابر آن پاسخگو باشد؛ پس چه بهتر که انسان در حیات
دنیوی تنها به حداقل زندگی کفایت کند و افزون بر آن را برای دنیاپرستان رها کند:
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فَخُــــذِ الکَفَــــافَ وَلَا تَکُنْ ذَا فَض ـْلَۀٍ

فَالفَضْـــلُ تُسْألُ عَنْـــهُ أیَّ سُـــؤَالِ

وَدَعِ المَطَــارِفَ وَالــمَطِـیَّ لِأهْـلِــهَا

وَاقْـنَعْ بِأطْـــمَـارٍ ولُبْـــسِ نِعَـــالِ
(همان)26 :

ترجمه « :کفاف زندگی خود بگیر و به دنبال فزونی مباش؛ زیرا هرگونه فزونی در
زندگی ،از آن قطعاً (در قیامت) سؤال خواهد شد .لذّتها و مرکبها را برای اهلش
بگذار و خود به جامههای کهنه و پوشیدنِ کفشی پوسیده قانع باش».
ناصر خسرو نیز قناعت را بر زیادهخواهی ترجیح میدهد و به قناعت سفارش
میکند؛ بهگونهای که قناعت را بهترین مال و سرمایۀ آدمی میداند:
نه مالی دیدم افزون از قناعت

نه از پرهـــــیز برتر احتیالی
(ناصر خسرو)222 :0962 ،

 .9نتیجهگیری
ادبیات تطبیقی ،دانشی برخاسته از روح قومی یا ملّی و به تعبیر دیگر ،دانش مشترک
و موافقِ اذهان و حاصل پیوند مشترک آنهاست .اشعار البیری و ناصر خسرو و بهویژه
زهدیات آن دو ،آیینۀ تمامنمای این هنر شعری در دورۀ ملوکالطوائف اندلس و دورۀ
ناصر خسرو در ایران است .در این مقاله ،ضمن بررسی تطبیقی از سرودههای این دو
شاعرِ زهدسُرای قرن پنجم هجری ،شبهاتها و تصاویر شگرفی در موضوع دنیاگریزی
مشاهده شد که بیانگر تداخل میانمتنی و توارد فکری در شعر آن دو شده است .هر
دو شاعر دارای نگاه مشترکی به دنیا و مسائل مربوط به آن هستند؛ دو سراینده ،دنیا
را فریبنده و عروسی مکّار میدانند که انسان خردمند ،همواره از آن دوری میگزیند.
دنیا سرابی است که روزی نابود خواهد شد و آدمی باید از تکیه بر لذائذ آن برحذر
باشد و نگاه خود را به آخرت و نعمتهای همیشگی آن معطوف کند .مرگ در نگاه
البیری و ناصر خسرو ،چون آسیابی است که همه را در خود خواهد کشید و کسی
نمی تواند از آن بگریزد .عبرت گرفتن از گذشتگان و رفتگان ،از دیگر درونمایههای
مشترک دو سراینده در بحث دنیاگریزی است که در آن به مخاطبان توصیهشده است
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تا با دلبستگی نداشتن به دنیای فانی ،دنیا را جای قرار همیشگی خود ندادند و خود
را آمادۀ کوچ از سرای دنیا به منزلگاه ابدی کنند.
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