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.مقدمه
ادبیات ناب هر کشوری می تواند از حوزۀ جغرافیایی خود فراتر رود و بازتاب گسترده در ملت
دیگر داشتهباشد.
بین جوامعی که حوزۀ جغرافیایی ،فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و  ...نزدیک به هم دارند
خواهناخواه تأثیر و تأثرهای ادبی و دادوستد فرهنگی نیز شکل می گیرد .بین ادب فارسی و
عربی تأثیر و تأثرهای فراوانی صورت گرفته است که به تکامل آثار ادبی این دو حوزه
منتهیشدهاست (اصغری بایقوت و دهرامی.)71 :1191،

زمینههای تشابه آثار ادبی فارسی و عربی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد .نخست بهدلیل
اشتراک در زیستمان فرهنگی ،مذهبی ،سیاسی و غیره است که موجب شده تشابهاتی در حوزۀ
ادب این دو ملت صورت گیرد .ادبیات هر ملتی تا حد زیادی در مباحثی مانند باورها ،عقاید،
افکار ،نگرش ،مذهب و اجتماع ریشه دارد و اگر دو ملت در این حوزهها پیوندهای مشترکی
داشته باشند ،تشابهاتی بین آثار ادبی آنها مشاهده میشود .نوع دوم اثرپذیری آگاهانه و
تقلیدی از ادب ملت دیگر است .در هر دورهای سنتهای هنری و ویژگیهای زبانی و
اندیشههای گذشتگان ،گنجینهای بوده که شاعران متأخر با بهرهگرفتن از آن ،شعر خویش را غنا
میبخشیدند .در این حالت یک اثر بازتاب و انعکاس آگاهانۀ ادب و فرهنگ یک ملت در ملت
دیگر است و اگر شاعرانی در این دو زبان ذهن و زبانی مشترک داشته باشند ،این اثرپذیریها
چشمگیرتر خواهدبود.
.2بیان مسئله
یکی از شاعران عرب که از نظر اندیشگانی و سبکی با خاقانی تشابه نزدیکی دارد ،ابوالعالء
معری است .مسئلۀ محوری این مقاله آن است که نشان دهد این دو شاعر در چه زمینههایی با
هم اشتراک دارند و این تشابهات برخاسته از چه عواملی است؟
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.9پیشینۀ تحقیق
در زمینۀ اثرپذیری و مقایسۀ تطبیقی اشعار خاقانی با شعر شاعران عرب تاکنون تحقیقاتی
انجام شده است .برخی از این تحقیقات یک عنصر یا موضوع خاص را مدنظر قرار دادهاند؛ از
آن جمله است محسنینیا و جهادی در مقالۀ «نقد و بررسی مدایح نبوی کعببنزهیر و خاقانی
شروانی»؛ مقالۀ «مقایسۀ استعاره در حبسیات خاقانی و ابوفراس» به قلم مصطفوی نیا و جباری

دانالوئی؛ همچنین کتاب ایوان مدائن از دیدگاه دو شاعر نامی تازی و پارسی بحتری و
خاقانی از سیدامیر محمود انوار ،و مقالۀ «تأثرات خاقانی از شعرای تازی و پارسی» از احمد
ترجانیزاده .برخی تحقیقات نیز به بحثهای زبانی و محتوایی توجه داشته اند ،مانند مقالۀ
«مقایسۀ تطبیقی ساختار و محتوای قصاید عربی خاقانی و معلقات سبع» نوشتۀ اصغری بایقوت
و دهرامی .با آنکه خاقانی زمینه های اشتراکی بیشتری چه از نظر زبان و چه از نظر اندیشه و
روحیات با ابوالعالء دارد ،تاکنون تحقیقی که این دو شاعر را با هم مقایسه کند ،انجام نشده
است .در مقالۀ حاضر ویژگیهای مشترک این دو شاعر از منظر زبانی و اندیشگانی نشان داده
میشود.
.4وجوه مشترک قصاید خاقانی و اشعار ابوالعالء
با مطالعۀ آثار ایندو شاعر و توجه به جنبههای زندگی و اندیشههای آنها میتوان گفت از میان
شاعران عرب ابوالعالء از نزدیکترین شخصیتها به خاقانی است .هرچند در مقایسۀ تطبیقی
این دو اثر عنصر تأثیرپذیری آگاهانه چندان مد نظر نیست؛ اما یکی از مسائلی که اهمیت دارد،
یافتن اثری است که ارتباط و پیوندی با متن مورد نظر داشته باشد .هارولد بلوم تعیین آن را از
طریق دو فرایند میسر می داند« :با اتکا به اینکه خود آن متن ،خوانندگان را به متن مناسب
رهنمون شده یا اینکه برعکس ،در نبود گواه متنی مستقیم ،اتخاذ تصمیمی اختیاری مبنی بر
اینکه فالن رابطه حائز اهمیت بوده و رابطهای به لحاظ تأویلی آگاهنده است» (آلن:1115،
 .)722هر دوی این ارتباط در مقایسۀ آثار ایندو شاعر دیده میشود .گاه داللتهای مستقیمی
وجود دارد که نشان میدهد شاعر با اشعار و اندیشههای شاعر دیگری آشنا بوده که واضحترین
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صورت آن اشارۀ خود شاعر به این موضوع است .خاقانی در ایام جوانی و هنگام تحصیل
فضل ،با آثار ابوالعالء معری آشنا شده است« .کافیالدین از کتاب اصالحالمنطق اثر شاعر
بزرگ ،ابنالسّکیتی و کتاب سقطالزند ابوالعالء معری به برادرزادۀ خود (خاقانی) تدریس کرد»
(کندلی هریسچی .)159 :1121،وی به این موضوع در شعر خود اشاره کردهاست:
آموختهههه سهههقط زنهههد ارواح

داده بههه کفههم کتههاب اصههالح

(خاقانی)719 :1152،

این آشنایی هنگام کسب کماالت وی بوده است و بعید نیست تأثیرات عمیقی بر شخصیت
شعری و سبک شاعری او نهاده باشد.
آنچه در نگاه نخست این دو شاعر را به هم نزدیک میسازد زبان مشترک آنهاست .تمایل
هر دو شاعر به نشاندادن قدرت و مهارت خود در سخنوری و احاطه بر وجوه ادای معانی،
ویژگی مشترکی را به شعرشان بخشیده است .تشابهات و مشترکات میان این دو شاعر به ابعاد
اندیشگانی و عاطفی محدود نیست ،بلکه از نظر زبانی و گرایش به مصنوعسرایی و رعایت
تکلفات و لزوم ماالیلزم نیز در یک حوزه قرار میگیرند .خاقانی در شعر فارسی از موفقترین
و بیبدیلترین شاعران مصنوعسراست که توانسته مصنوع را مطبوع سازد:
و من کهتر نمیگویم که آن الفاظ امثال را به کلی قذف و حذف کنند و در سلک مقاالت و
سبک رساالت و نسج منثورات و حوک منظومات به کار ندارند؛ امّ غرض آن است که
مستعمالت بیشتر حشو و ناقص مینماید  ...و غایت شعوذۀ خاطر آن است که مصنوع را
مطبوع نمایند ،و الفاظ دور از طبع را به قبول و اسماع طباع نزدیک گردانند ،چنانکه
مراست در رسایل و قصاید (خاقانی.)125-127 :1117 ،

تقید و التزام را از مشخصههای اصلی شعر خاقانی میدانند:
التزام ردیفهای مشکل و تصریح در قصائد بلند و طوالنی با حفظ صحت و تناسب معانی
که برای کمتر کس از شعرا بدان پایه از حسن و متانت میسر گردیده هم دلیل طبع فیاض
او تواند بود  ...خاقانی به پیرایه های صناعی هم توجهی داشته و گاهی به کلفت هرچه
تمامتر به آوردن محسنات بدیعی مقید می گردد (فروزانفر.)117 :1119 ،
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همین ویژگیها در شعر ابوالعالء نیز دیده میشود .از خصوصیات ابوالعالء این است که او
در شعر و نثر به لفظ توجه بیشتری داشت و همین توجه به لفظ سبکی خاص پدید آوردهاست.
این سبک باعث شده که از آثار ابوالعالء به خوشآهنگترین و دلنشین ترین و
گوشنوازترین آثار تعبیر شود .این خصوصیت در مفردات بسیار و الفاظ غریب و
صیغههای کمیابی که ابوالعالء بهکاربرده ،دیده میشود .از استعمال لغات جغرافیایی و
تاریخی ،مانند اسم مکانها ،مزارها ،قبیلهها و نامهای اشخاص و کنیهها و بعضی لغات
بیگانه مانند اسمهای عَلم و غیر عَلم این مطالب آشکار میشود (فروخ.)51 :1171 ،

ابوالعالء در استعمال «صنایع لفظی مانند جناس ،طباق ،توریه و تسجیع ،مخصوصاً در نثر
متکلف بوده و به صنایع معنوی نیز دلبستگی داشته و در شعر به رعایت (لزوم ماالیلزم) در
قوافی اصرار داشته است» (امینی الری و میرقادری.)19 :1111 ،
خاقانی نیز همچون ابوالعالء توجه زیادی به لفظ و لفاظی دارد و بعید نیست یکی از دالیل
این امر تأثیرپذیری او از ابوالعالء بوده باشد حتی توجه به این مقوله می تواند در مواردی برای
تصحیح و فهم ابیات عربی خاقانی مفید و یاریگر باشد؛ برای مثال دو بیت از ابیات عربی
خاقانی را که در نسخهها آشفته و نادرست ضبط شده است ،بررسی میکنیم و عالوهبر استمداد
از نسخ موجود برای اطمینان از صحت ضبطِ مختار به اشعار ابوالعالء نیز استشهاد می کنیم:
بسههههوء تهامههههۀ تهمههههۀ االسههههواء

انهمههت عههذریّ الهههوا عفههاً و لههی

(خاقانی)919 :1117 ،

در این بیت بحث بر سر واژۀ «انهمت» است که سجادی آن را از روی نسخۀ خطی
مجلس 1بدینصورت ضبط است .کزازی ( )1172:1125نیز به تبع سجادی همین ضبط را
اختیار کرده است .در چاپ عبدالرسولی ( .)979 :1152به صورت «الهمت» آمده است
انهم از ریشۀ «نهم» به معنی بازداشتن ،صدا زدن؟ نه تنها در این بیت معنی محصّلی ندارد،
بلکه اصالً در باب (افعال) کاربردی ندارد« .الهمت» هم که در چاپ عبدالرسولی آمده باز
معنای مفید ندارد .به نظر میرسد «انهمت» دچار تصحیف شده است .باید توجه داشت که
قرینههای همسانِ این کلمه در همان بیت به صورت جناس اشتقاق در الفاظ «تهامۀ» و «تهمۀ»
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تکرار شده است .دیگر اینکه خاقانهی در آثار دیگرش نیز با همین کلمات هنرنمایی و
مضمونسازی کرده است« :و نجده اهلیّت از اهل نجد میطلبد ،و خویشتن را به تهمتِ عشق
و اشراف تهامه میبندد ،و به نسبت معرفت از عرّاف یمامه میشناسد» (خاقانی.)717 :1117 ،
نکتۀ قابل توجه این است که در گزینش «اتهم» شاعر به آرایۀ استخدام عنایتی داشتهاست با این
توضیح که اتههم با توجه به تهامه به معنی «به تهامه برد» ،و با توجه به تهمت به معنی «تهمت
زد» است .ناگفتهه نماند که ابوالعالء معرّی قبل از خاقانی با عنایت به همین لفاظی ها تهامه را
به تهمت منسوب داشته است و اگر این امر یک باور شایعی نبوده باشد ،پس میتوان گفت که
خاقانی متأثر از اشعار ابوالعالء بوده است:
و مهههها تِهامَههههۀ إالّ مَعههههدِن الههههتهَمِ

إنَّ الحِجههههازَ عَههههنِ الخیههههراتِ مُحتجَههههز

(اللزومیّات)111 /7 ،

پس با این توضیحات میتوان بیت را بدین صورت تصحیح کرد:
بِسُههه هوءِ تِهامَهههههۀ تهمَهههههۀ االسهههههواء

اتْهَمَهههت عُهههذْرِیَّ الْهَهههوا عَفَّهههاً وَ لِهههی
(اصغری بایقوت 77 :1195،و )75

مههههادام فهههههی ااسههههام االعهههههراق

علهههههم لهههههدین اه زیهههههد علهههههوّه

(خاقانی)911 :1117 ،

در این بیت صورت «ااسام االعراق» بهدرستی ضبط نشده است .این بیت آخرین بیت از
قطعۀ چهاربیتی است که در میان نسخ خطی قدیمی تنها در نسخۀ لندن و به صورت «فی
ااسام و األعراق» آمده است؛ ضبط سجادی نیز براساس همان نسخۀ لندن است ،جز اینکه
سجادی بهاشتباه «واو» را از میان «ااسام» و «االعراق» انداخته و کزازی نیز به تبعیت از سجادی
همین خطا را تکرار کرده است (ر.ک :کزازی .)1117 :1125 ،االسام و العراق دو کلمۀ مجزا
هستند ،از اینرو ،ضبط نسخۀ لندن صحیح تر است جز اینکه «ااسام» به تصحیف ضبط شده
است؛ از سویی «األعراق» را نیز باید به صورت «اإلعراق» تصحیح کرد .ااسام بیشک مصحّف
«اإلشام» (به شام رفتن ،در شام بودن) است ،چنانکه «اإلعراق (به عراق رفتن ،در عراق بودن)
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نیز صورت صحیح (األعراق) است .نهتنها نسخۀ خطی مجلس  7این گزینش (اإلشام) و
(اإلعراق) را تأیید میکند ،بلکه توجه به این بیت ابوالعالء صحت این تصحیح را بیشتر تقویت
میکند و از سویی تأثر خاقانی را از ابوالعالء مسلّم میدارد:
أنّی اتّجَهتَ بإعراقِ و إشامِ

و تحت رجلِکَ منها مفرِق ترِبٌ

(معرّی ،بیتا)171 /7 :

پس صورت صحیح بیت چنین است:
مههههادامَ فِههههی اإلشههههام و اإلعههههراق

عَلهههمٌ لِهههدِینِ اهِ زِیهههدَ عُلهههوهُ

(اصغری بایقوت)717:1195 ،
عالوهبر این مشابهتهای زبانی ،آنچه این دو شاعر را بیش از هرچیز به یکدیگر نزدیک
میسازد ،تشابهات روحی و اندیشگانی است که موجب شده برخوردهای یکسانی نسبت به
پدیدههای مختلف زندگی داشته باشند .
 .5تشابهات روحی و اندیشگانی معرّی و خاقانی
بسیاری از مضامین و موضوعات شعری این دو شاعر برگرفته از روحیات و اندیشههای
نزدیک به آنهاست .روحیات مشترک و تجربیات یکسان این دو شاعر موجب شده است
سخنانی همانند داشته باشند و میان آثار آنها پیوندی عمیق و آشکار حس شود .موضوعاتی
چون حس بدبینی ،مفاخره ،زودرنجی ،مناعت طبع ،پایبندی به مباحث اخالقی ،روحیۀ انتقادی،
تضاد درونی و غیره زمینهای برای برخوردهای یکسان در امور مختلف و بیان سخنانی هم
موضوع را در آثار آنها فراهم آوردهاست.
 .5-بدبینی به روزگار و مردم

یکی از خصوصیات روحی ابوالعالء بدبینی اوست که برخی از این منظر او را با شوپنهاور
مقایسه میکنند« :هردو به زندگی نگاهی پر از خشم و نفرت دارند و به همهچیز با نگاهی سیاه
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و پر از بدبینی و افسردگی می نگرند و در پایان کار ،به طور کامل زندگی را رد میکنند؛ چراکه
همیشه آمیخته با دردهاست و از هرگونه شادی تهی است» (گنجیان خناری.)177 :1119 ،
اگرچه بدبینی خاقانی بهشدت ابوالعالء نیست ،اما غباری از بدبینی در نگاه وی نیز دیده
میشود .مصیبتهای فراوانی که خاقانی در زندگی متحمل شد ،بیتأثیر در نوع نگاه او نیست.
نگاه بدبینانۀ این دو شاعر بسیار گسترده و فراگیر است دامنۀ بدبینی آنان چنان طویل است
که تمامی ابنای روزگار را از زن و مرد در برمی گیرد .ابوالعالء در نگاهی گسترده کل خلق را
شرور میپندارد و بارها بر این باور تأکید دارد که در دنیا خیری نیست:
جهری النههاس مجهری واحههدا فهی طبههاعهم

فلههم یُههرزَقِ التهههذیبَ انثههی و ال فحههل .

و بههههین بنههههی حهههوّاء والخلهه هقِ کلّههههه

شهههرورٌ فمههها ههههذی العهههداوۀ و الههذَّحل؟

مههن ادّعههی الخیههر مههن قههوم فهههم کههذب

(معری ،بیتا)121 /7 ،
ال خیهههر فهههی ههههذه الهههدنیا و ال خِیَهههر

و سهههیرۀ الهههدهر مههها تنفهههک مُعجبهههۀ

کههالبحر تغهههرق فههی ضحضهههاحها السههیَر
(همان)177 /1 ،

همین نگاه در شعر خاقانی نیز دیده میشود و معتقد است که تا جهان بوده وفا و انسانیت
وجود نداشته است و هیچگاه این امر در دنیا اتفاق نخواهد افتاد:

تا جهان است از جهان اهل وفایی برنخاست نیک عهدی بر نیامد آشنایی برنخاست
از زمههین مردمههی مههردم گیههایی برنخاسههت

بههاورم کههن کههز نخسههتین تخههم آدم تههاکنون

(خاقانی)271 :1117 ،

اما در پس نگاه بدبینانۀ آنها گاه ویژگی مشترک دیگری نهفته که نگاهی مالیمتر است و
از منظر آن ،تغییر زمانه طبایع را تغییر داده و انسانیت را از بین برده است .این تفکر که زمانه،
نسبت به گذشته رو به تباهی رفته و از گذشته معموالً با دریغ و حسرت یاد میشود ،یکی از
درونمایههای شعری است و اختصاص به دوران خاقانی ندارد .خاقانی به خودش توصیه می
کند که از دیگران انتظار انسانیت نداشته باشد؛ زیرا آنکسی که فرشتهخو بوده ،اینک اهریمنی
شدهاست:
با خویشتن بسهاز و ز کهس مردمهی مجهوی

کان کو فرشته بود کنون اههرمن وش اسهت

با هر کهه انهس گیهری از او سهوخته شهوی

بنگر که انس چیست به تصحیف آتش است
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(همان)275 ،

ابوالعالء نیز معتقد است که منزل مجد نابود شده و این مسئله بیانگر آن است که در نگاه
شاعر ،مجد میان مردم بوده ،اما در این عصر از بین رفتهاست:
قهههد عَثّهههرتهم بهههالفتی عُثهههر

منههازل المجههد مههن سههکّانها دُثههر

(معری ،بیتا)177 /1 ،

وجوه بدبینی هر دو شاعر نسبت به مردم زمانه تا حدی است که حتی به دوری و پرهیز از
معاشرت خویشاوندان نیز سفارش می کنند .این دیدگاه نشان از عمق اندیشۀ بدبینی آنها دارد،
گویی چنان از مردم به تنگ آمدهاند که هیچ تفاوتی میان آشنا و غریب نمیبینند:
بعههههق األقههههارب مکههههروهٌ تجههههاورهم

و إن اتهههههوک ذوی قربهههههی و أرحهههههام

کههههالعین و الحههههاء تههههأبی أن تقاربههههها

1

فهههی لفظهههها فحماهههها قربهههها حهههامی

(همان)177 /7 ،

خاقانی نیز از شهر و خویشان و یارانش چنان آزردهخاطر شده است که می خواهد سنگ
بر شیشۀ خویشاوندانش بزند و به جای آنها خویشاوندان دیگری را بیابد:
خیهههز بهههرون ازخهههط شهههروان طلهههب

خطهههههه شهههههروان نشهههههود خیهههههروان
سههههنگ بههههه قرابههههه خویشههههان فکههههن

خههویش وقرابههات دگرسههان طلههب

یوسههف دیههدی کههه ز اخههوۀ چههه دیههد

پشههت بههر اخههوۀ کههن و اخههوان طلههب



(خاقانی)277 :1117 ،

منشأ این بدبینی در این امر نهفته است که ابوالعالء معری و خاقانی در محیط خود از سوی
بدخواهان امنیت نداشته اند ،هردو با داشتن فضائل و خصائص نیکو همچنان از سوی مردم
زمان خود نامردمی ها میدیدهاند و رفتار جامعۀ آن زمان متناسب و شایسته جایگاه این دو نبود
و طبع حساس و زودرنج آنان را میآزرد .مردم بغداد که ابوالعالء را به کفر و ارتداد متهم می
ساختند ،فضای امنیت را از او سلب و ناامنی روحی او را تشدید میکردند و این امر موجب
دوری و عزلتنشینی او از جامعه میشد .براساس همین احساس ناامنی است که او
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میگوید :از همۀ مردم –چه نزدیک چه دور -برحذر باش هرچند که آنان با خوشرویی تو را
دیدار کنند.
و إِن لقهههههوکَ بتبجیهههههلب وَ ترحهههههاب

فاحههذر مِهههن اإلنههسِ أدنهههاهُم وَ أبعهههدهم

(معرّی ،بیتا)177 /1 ،

خاقانی نیز از مردم روزگارش چنان آزردهخاطر شده که نهتنها از دوست و دشمن ،بلکه از
نقش «مردمگیاه» که شباهت به آدمی دارد ،نیز میگریزد:
ههههم از دوسهههت آزردهام ههههم ز دشهههمن

پههس از هههر دو تههن در خههدا مههیگریههزم

چنهههههانم دل آزرده از نقهههههش مهههههردم

کهههه از نقهههش مهههردمگیههها مهههیگریهههزم
(خاقانی)719 :1117 ،

 .5-2گرایش به مفاخره

در اصطالحِ ادبی مفاخره «به اشعاری اطالق میشود که شاعر از حیث علو طبع و عزت نفس و
شجاعت و سخاوت و امثال آن و احیاناً افتخارات قومی و خانوادگی و بهطور خالصه شرف و
نسب و کمال خویش سروده است» (موتمن .)751:1117 ،بخشی از مضامین و موضوعات
شعری این دو شاعر پیرامون مفاخره است که براساس آن شاعر با بیانی مبالغهآمیز به وصف
یکی از امتیازها ،ویژگیها و افتخارات خود میپردازد.
در سقطالزند ابوالعالء چهار قصیدۀ فخریه وجود دارد که بلندترین و معروفترین آنها
قصیدۀ المیۀ اوست با این مطلع:
عَفههافٌ و إقههدامٌ و حَههزمٌ و نائِههل

أال فِی سَبیلِ المَجهدِ مها أنها فاعِهل

(معرّی)191 :1121،

آنچه فخریات ابوالعالء و خاقانی را به هم پیوند می دهد ،این است که هردو از خصائل و
فضائل ذاتی خود سخن گفته و کمتر به غیر از جمله به ایل و تبارشان پرداختهاند؛ زیرا
آنچنانکه پیش از این آمد ،هردو نگاهی منفی به خویشاوندان دارند .به نظر میرسد که خاقانی
به این قصیدۀ فخریۀ ابوالعالء که ذکر شد ،توجه زیادی داشته است؛ چنان که در مواردی مشابه
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ابیات این قصیده را در اشعار خاقانی نیز می توان دید .ابوالعالء بر آن است که آوازهاش در
سرزمین ها روان شده است و کسی را یارای پنهانکردن روشنایی خورشیدش نیست:
بِإخفاءِ شمسب ضهوُ هها مُتکامهل؟

و قد سارَ ذِکرِی فی البالدِ فمَن لهم

(همان)191 ،

خاقانی نیز همچون وی نظم و نثر خودش را به بادهایی مانند میکند که در سرزمینها
رواناند:
ریهههاحٌ سهههائِراتٌ فهههی الهههبالدِ

شواردُ خاطِری نظماً وَ نثهراً

(خاقانی)911 :1117 ،

و همین مضمون را به فارسی چنین گفتهاست:
آفتاب آسا رود منهزل بهه منهزل جها بهه جها

مههن زمههن چههون سههایه و آیههات مههن گههرد زمههین

(همان)11 ،

هردو به جای پرداختن به برتری نژادی و قبیلهای به نشان دادن ویژگیهای اکتسابی
گرایش یافتهاند .یکی از ویژگیهای مهم شعر خاقانی بهعنوان یکی از بزرگترین شاعران سبک
آذربایجانی ،تجلی و انعکاس علوم مختلف ،فرهنگ ها و باورهای مردمی ،اساطیر و آیین
ترسایی در دیوان اوست و همین امر تا حدی موجب دشواری شعر او شده است .وسعت
علمی این دو شاعر که آگاه از علوم مختلف زمانه بودهاند ،عالوهبر دشوار ساختن فهم اشعار،
بستری برای بیان مفاخرات آنها فراهم آورده است .ابوالعالء و خاقانی ضمن مباهات به فضل
و دانش خود ،هردو بر آن هستند که همین فضل و دانششان سبب دشمنی مخاصمان با ایشان
شدهاست:
و ال ذنبَ لهی االّ العُلهی و الفواضِهل

تعَههد ذنههوبی عنههدَ قههومب کثیههرۀً

(معرّی)191 :1121 ،

خاقانی نیز در بیتی همین مضمون ابوالعالء را بهعینه تکرار میکند و میگوید:
کالشمس ظلمۀ مقلهۀ الرمهداء

فضل لذنبی و الجهل نقهص کامهل

(خاقانی) 971 :1117 ،
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نکتۀ قابل توجه آن است که در این بیت مهارت و توانایی خاقانی در سرودن اشعار عربی
بهخوبی نمایان است؛ زیرا توانسته مضمون کل بیت ابوالعالء را در نیم مصراع خالصه کند و
مصراع دوم را برای تبیین و تأکید بیشتر معنای مصراع نخست به تمثیل اختصاص دهد؛ به
عبارتی خاقانی اطناب ابوالعالء را با قدرت تمام به ایجاز گفته است .خاقانی در اشعار فارسی
خود نیز بدین نکته اذعان می کند که عقل و فطنتش سبب حسد و دشمنی دیگران نسبت به وی
شده است:
منکرند ایهن سهحر و معجهز را رفیقهان ریها

دشههمنند ایههن ذهههن و فطنههت را حریفههان حسههد

(همان)11 ،

و در اشعار عربی خود نیز علم و دانش را سبب آفت خود می داند و بر آن است که هرچه
نور علم وی شعلهور میگردد ،از شمع وجودش کاسته میشود:
شهههرقی بِمهههاءِ الْعِلْه همِ بَه هلْ غرْقهههی بِه ههِ

غهههههرِق الْمُحَیههههها لِهههههی بِمهههههاءِ حَیهههههاءِ

فقبِلْههههتُ عِلْمههههاً انَّ عِلْمههههی قههههاتِلی

وَ الْقتْههههههل إحیههههههاءٌ لههههههدَی الْعلمههههههاءِ

کالشَّههههمعِ یهه هنْقصُ حِههههین زادَ لهیبُهه ههُ

مهههها قههههد نمههههی عِلْمههههی ذوی حَوبههههائی
(همان)977 ،

ابوالعالء هر آنچه را که نقطۀ قوت و قدرت انسان در آن باشد مایۀ تباهی و نابودی او می
داند .فضل و هنر نیز یکی از این مصادیقی است که میتواند باعث آفت صاحبش گردد:
أفضههههل مهههها فههههی الههههنفس یغتالههههها

فنسههههههههتعیذ اه مِههههههههن جُنهههههه هدِهِ

وآفههههههۀ العاشههههههق مِههههههن طرفِههههههه

7

و آفههههههۀ الصههههههارم مِههههههن حَههههههدهِ

(معرّی)71 :1121،

نکتۀ قابل توجه و اشتراک دیگر این دو شاعر این است که هردو در مقام مفاخره خود را
باالتر از امرُالقیس میانگارند و او را در برابر خود عاجز مییابند:
راهُ فِهههی الشهههعرِ بهههل سُهههکیتُ الرههههان

مههها إمهههرُ القهههیسِ بالمُصَهههلی إذا جههها

(همان)91 ،
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خاقانی نیز قصیدۀ خودش را هشتمین معلقهای می داند که معلقۀ إمرُالقیس را پس می زند
و خود إمرُالقیس را از کار می اندازد:
ایهههههن قصهههههیده ز جمهههههع سهههههبعیات

ثامنهههههه اسهههههت از غرایهههههب اشهههههعار

زد قفههههها نبهههههک را قفهههههائی نیهههههک

و امههههههرُالقیس را فکنههههههد از کههههههار
(خاقانی)722 - 721 :1117 ،

.5-9زودرنجی و گرایش به هجو

با همۀ صالبتی که در زبان این دو شاعر وجود دارد ،آنها روحیهای حساس و حتی زودرنج
دارند .برخی شاعران با دیدن نامالیمات مختلف ،عواطفشان به هیجان میآید و در نوع و
موضوع سخن آنها تأثیر میگذاردو نتیجۀ آن بیان موضوعاتی مانند مرثیه ،دشنام ،ناسزا ،هجو،
تهدید ،نفرین و  ...است .از نشانههای این خصوصیت اخالقی میان این دو شاعر وجود
نمونههای فراوانی از هجو و نفرین در آثار آنهاست .هجو از درونمایههای مشترک و پربسامد
شعر این دو شاعر است که دربارۀ پدیدهها و اشخاص مختلفی انجام گرفته است .گاه هر دو
شاعرشهری را هجو کردهاند .خاقانی در سفری به مقصد خراسان ،هنگامی که به ری رسید،
بیمار شد و همین امر موجب شد که شهرآشوبی دربارۀ ری بسراید و ضمن ذم این شهر ،آن را
نفرین کند:
خههاک سههیاه بههر سههر آب و هههوای ری

دور از مجههههاوران مکههههارم نمههههای ری.

ری در قفای جان من افتهاد و مهن بهه جههد

جان مهی بهرم کهه تیهغ اجهل در قفهای ری
(همان)777-771 ،

وقتی از دست مردمان شهر خود آزردهخاطر میشود ،شهر خود ،شروان را بدترین بالد و
دشمنان خود را بدترین چارپایان مینامد:
شههروان شهههرالبالد خصهههمان شههرّالدواب

یههارب از ایههن حبسههگاه بههاز رهههانش کههه هسههت
ج

(همان)75،
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ابوالعالء نیز وقتی یکی از مردمان شام با وی بدرفتاری میکند و وی را به معطله نسبت می
دهد ،در قصیدۀ معروف المیه اش چنین پاسخ هجوآمیزی میدهد:
فواعَجبههها کهههم یهههدَّعِی الفضهههل نهههاقصٌ

و واأسَهههفا کهههم یُظهِهههر اله هنَّقص فاضِهههل

إذا وَصَههههفَ الطههههائیَّ بالبُخههههلِ مههههادِرٌ

و عَیَّهههههر قسّهههههاً بالفهاههههههۀب باقِهههههل

و قهههال السههههی للشَّهههمسِ أنهههتِ خفیّهههۀ

و قههال الههدجَی یهها صُههبحُ لونههک حائههل.

فیههههها مهههههوتُ زُر إنّ الحیهههههاۀ ذمیمهههههۀ

و یههها نفهههسُ جِهههدی إنّ دههههرکِ ههههازِل
(معری)195 -197 :1121 ،

.5-4پایبندی به مباحث اخالقی و نکوهش شرب خمر

رعایت مباحث اخالقی و دینی و توصیه به رعایت آن در بسیاری از قصاید خاقانی و ابوالعالء
دیده میشود .اگرچه خاقانی گاهی به اقتضای تمایالت ممدوحین در وصف مجالس
شرابنوشی شعر میسراید؛ اما باز در اشعار دیگری تأکید دارد که خود از این امر اجتناب
میکند .این دیدگاه در گذشته میان شاعران مداح که با دربار آمدورفت داشتهاند و توصیفاتی از
مجالس شرابنوشی پادشاه ارائه دادهاند ،کمتر دیده میشود .وی بنا به اعتقادات دینی خود و
هم از آن جهت که شراب مایۀ بی اعتباری و بیآبرویی آدمی و خردگریزی میشود ،از پرداختن
بدان سخت ابا میورزد :
صبحِ خرد چهون دمیهد آب شهود کهار آب

مههن نکههنم کههار آب کههاو ببههرد آب کههار

(خاقانی)71 :1117،

او معتقد است که هرکس پی سپر شراب باشد آب پاکیزه و گوارا را بهدست نخواهد آورد و
تا کسی با شرابِ صاف همنشینی کند در صف اهل صفا جای نخواهد داشت و سرانجام
شرابنوشی چنینکس را رسوا و بیمقدار خواهد کرد:
غههههالم آب رزانههههی نههههداری آب روان

رفیق صهاف رحیقهی نههای بهه صهف صهفا.

بههه کههار آبههی و دیههن بهها دل و تنههت گویههان

کههه کههار آب شههما بههرد آب کههار شههما

بهینههه چیههز کههه آن کیمیههای دولههت توسههت

ز هههمنشههینی صهههبا هبهها شههده اسههت هبهها
(همان)11 ،
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و در جای دیگر اشاره میکند که شراب و شرابنوشی را طالق داده است و از شروانشاه
منوچهر میخواهد که وی را فرمان رجعت بدان ندهد:
خسروش رجعهت نفرمایهد بهه فتهوی جفها

لیههک بهها امالخبائههث چههون طالقههش واقههع اسههت

(همان)71،

از آثار ابوالعالء چنین بر می آید که وی سخت از شراب پرهیز می کرده است .او در پاسخ
کسی که قصیدهاش را با وصف شراب آغاز کرده است ،چنین جواب تمسخرآمیزی میدهد:
أوَالِه هیَ نعه هتِ الهههراحِ مِهههن شه هعَف بهههها

کأنههه هکَ خهههههال للمُدامههه هۀِ أو عَههه همٌّ.1

فإیّههاکَ والکههأسَ التههی بههتَّ ناعِتههاً فمهها

شهههههربُها إلّههههها السَّهههههفاهۀ و اإلثهههههمُ
(معری)155 :1121 ،

در قصیده ای دیگر که در پاسخ شاعری به نام ابن تمیم رقی سروده است باز به اجتناب خود
از وصف شراب و شرابنوشی اشاره میکند و میگوید:
تصِه هفُ المُدامهههۀ فهههی القهههریقِ و إنّمههها

صِهههفۀ المُدامهههۀِ للمُعهههافی السهههالِم

و المهههههاءُ وِردِی التهههههزال نواجِهههههذِی

فهههههی مُنتضهههههاهُ سَهههههوابِحاً کهههههأوَازِم

7

(معری)752 :1121 ،

ابوالعالء در جای جای آثارش بدین جهت که میخواری موجب تضعیف خرد آدمی می
شود ،بر نکوهش و تقبیح آن سخت پافشاری می کند:
دُویههههن العَقهه هلِ سُههههدءاً مههههن حدیههههد

عجبههههههتُ لشههههههاربب بزجههههههاجِ راحب

(همو ،بیتا) 117 ،779 /1 ،

باز از همین نوع است بیت زیر که خردمند را از شرابنوشی برحذر میدارد:
ریههه هبِ ،فلیَتّههه هقِ الملیههه هکَ اللبیههه هبُ

و نههههأی عههههن مُدامههههۀب ،شههههفق التههههغ

(همان)121 /1 ،
.5-5زهدورزی

با آنکه بخشی از اشعار ابوالعالء و خاقانی به مدح اختصاص دارد؛ اما هر دو از عزت نفس و
مناعت طبع برخودارند .مطالعه حیات و آثار ابوالعالء نشان می دهد که مدحیات او برای رسیدن
15
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به مال و مقام دنیوی نبوده بلکه مدایح او بیشتر درباره خویشاوندان و بزرگانی است که پیوند
روحی و دوستی بی شائبه با آنان داشته است .او همواره دنیا و دلبستگی به دنیا را نکوهیده و از
تمامی لذت ها و خوشی های آن چشم پوشیده و زندگی زاهدانه اختیار کرده است .او بر آن
است که رزق و روزی می رسد ،هرچند در آسمان و در نزد ستارگان باشد ،پس نیازی نیست به
جهت آن دست نیاز به سوی دیگران دراز کرد:
الههرّزق یهههأتِی و لهههم تبسَهههط إلیهههه یهههدی

سهه هیّانِ فههههی ذاک إدنههههائی و إقصههههائی

لههو أنّههه فههی الثّریهها و السّههماک أو الشعههه

ری العبهههههور أو الشهههههعری الغمیصهههههاء
(همان)27 /1 ،

او در جای دیگر از اینکه با قلّت روزی در اطمینان خاطر بهسر می برد و به رزق و روزی
اهتمام نمیگمارد ،خدا را سپاس میگوید:
أرضههههی القلیههههل وَ ال أهههههتم بههههالقوتِ

الحمهههدُ ه قهههد أصهههبحتُ فهههی دَعَهههۀب

(همان)195 /1 ،

البته زهدورزیِ ابوالعالء را نمی توان عرفانی قلمداد کرد ،چه زهد او بیشتر براساس
اعتراض شکل گرفته است؛ زهدی که از نوایب دهر و بدبینی بدان ناشی شده و مآالً او را به
عزلت و گوشه نشینی کشانده است .از اینرو ،به نظر وی جاهلترین شخص کسی است که
به دنیا تکیه می کند:
یَههههدومُ لهههههُ إلههههی الههههدّنیا رُکههههون

و مههها فهههی النّهههاسِ أجهَهههل مِهههن غبِهههی

(همان)155 /7 ،

خاقانی نیز با آنکه در اوایل با دربار پادشاهان مراوده داشته و گاهی از نیاز نان« ،مدیحه

-

خوانِ خوانِ خسان» بوده است ،اما پس از سی سال این معنی بر او روشن می شود که «سلطانی
است درویشی و درویشی است سلطانی» .همین امر موجب می شود که او درنهایت به زهد و
گوشهنشینی و تصوف رغبت کند و از مدح و ستایش امیران و سالطین دست بکشد .حاصل
این تحول روحی در بسیاری از سرودههای خاقانی بازتاب یافته و موجب شده است که وی
بخشی از اشعار و قصایدش را مستقالً به حکمت و موعظت و زهد و تجرید و تکمیل نفس و
11
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نکوههش دنیا اختصاص دهد .این بخش از اشعار خاقانی را میتوان «زهدیات» وی نامید.
هرچند زهدورزی خاقانی او را به اندیشههای عرفانی نزدیکتر ساخته است؛ اما از زهدی که
در عرفان مطرح است هنوز فاصلهها دارد ،چه گاهی عزلتگزینی وی همچون ابوالعالء ناشی
از بدبینی و نابسامانی روزگار بوده است:
امهههروز جهههاه و مهههال خسهههان دارنهههد

بهههههازار دههههههر بوالهوسهههههان دارنهههههد

عزلهههههت گهههههزین ز پیشهههههگه گیتهههههی

کههههان پیشههههگاه بههههاز پسههههان دارنههههد

از سهههفلگان نهههوال طلهههب کهههم کهههن

کایشههههان دم و بههههال رسههههان دارنههههد

دولهههت بهههه اههههل جههههل دهنهههد آری

خههههوان مسههههیح خرمگسههههان دارنههههد
(خاقانی)211 :1117،

از آنجا که زهدورزی خاقانی بیشتر مبتنی بر اعتقادات دینی و حفظ مناعت طبع بوده است،
بنابراین تزهّد او در مقایسه با ابوالعالء چندان سختگیرانه و شکننده نیست .خاقانی همواره برآن
است که آبروی خویش را خرجِ نانش نکند .او قصاید مستقلی نیز در این راستا سروده است
که اجماالً میتوان به چند بیتی اشاره و بسنده کرد:
زیهههن بهههیش آبهههروی نریهههزم بهههرای نهههان

آتش دههم بهه روح طبیعهی بهه جهای نهان

خههون جگههر خههورم نخههورم نههان ناکسههان

در خههون جههان شههوم نشههوم آشههنای نههان

بهها ایههن پلنههگ همتههی از سههگ بتههر بههوم

گر زین سپس چو سگ دوم اندر قفای نهان

تا کی به دست ناکس و کس زخهمهها زننهد

بههر گردهههای نههاموران گههرده هههای نههان...

خاقانیههها ههههوان و ههههوا ههههم طویلههههانهههد

تهها نشههکنند قههدر تههو ،بشههکن هههوای نههان

نههانی کههه از کسههان طلبههی بههر خههدا نههویس

کاخر خهدای جانهت بهه از کدخهدای نهان
(خاقانی)115-117 :1117،

.5-1عدم تعصبات مذهبی

هر دو با آنکه سنی مذهبی هستند لکن وسعت مشرب فکری دارند ،چنانکه هر دو به امامان
عصمت و طهارت از جمله امام علی(ع) و امام حسین(ع) با دیدۀ احترام نگریستهاند .حقیقت این
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است که ابوالعالء را نمی توان به فرقۀ خاصی از دین اسالم منتسب کرد؛ زیرا پیچیدگی افکار و
دگرگونی اندیشگانی وی سبب شده که گاهی در لباس فردی دهری و بی دین و گاهی متدین و
مسلمان و آن هم گاهی سنّی و گاهی شیعه ظاهر بشود .با وجود این وی نوعی آزادگی و
حریت دارد و این امر سبب شده است که به بزرگان دینی با دیدۀ احترام بنگرد .وی با اینکه
بیشتر عمر خود را در عزلت و تنهایی به سر برده؛ اما در عین حال با بزرگان دینی هر قومی نیز
مراواداتی داشته است .چنانکه بسیاری از قصایدش در مدح و یا در رثای بزرگان شیعی است.
او در هنگام بیماری یکی از علویان ،از اینکه نتوانسته به عیادتش بیاید ،طی قصیده ای چنین
پوزش میطلبد:
عَظِهههههیمٌ لعَمهههههرِی أن یُلِهههههمَّ عظهههههیمُ

بِههههههآلِ عَلِههههههی و األنههههههامُ سَههههههلِیمُ

ولکههههنّهم أهههههل الحفههههائِظِ و العُلههههی

فهُهههههم لِمُلمّهههههاتِ الزمهههههانِ خصهههههومُ

فههههههآل الثریّهههههها و الفراقِهههه هدِ أنههههههتمُ

و إن شههههههبَّهَتکم بالعِبههههههادِ جُسههههههومُ

فههههإنَّ نجُههههومَ االرضِ لههههیس بغائههههبب

5

سَهههناها و فهههی جَهههو السهههماء نجهههومُ

(معرّی)111 - 115 :1121،

مراوادتی که ابوالعالء با ابوابراهیم موسیبن اسحاق علوی داشته و قصایدی که در مدح وی
سروده و عقایدی را طبق اعتقادات اهل تشیع بیان کرده است ،بیانگر حریت و آزادگی اوست
(ر.ک :همان ،قصاید  .)12 ،77 ،11 ،17خاقانی نیز با اینکه بر مذهب اهل تسنن و پیرو شافعیه
است؛ اما ارادت خاصی نسبت به ائمۀ معصومین(ع) نشان می دهد و علویدوستی را شعار خود
قرار میدهد:
علهههههوی دوسهههههت بهههههاش خاقهههههانی

کهههز عشهههیرت علهههی اسهههت فاضهههلتهههر

نیکتهههههههر

دان ز خلههههههههق و عههههههههادلتههههههههر

بدشهههههههان نیکتهههههههر ز مهههههههردم دان

نیکشهههههان از فرشهههههته کامهههههلتهههههر

هر که بد بینی از نژاد علی

و نیز در ستایش مشهد منور حضرت امیر(ع) چنین میسراید:

(خاقانی)112 :1117 ،

سههههههرها بینههههههی کههههههاله در پههههههای

در مشهههههد مرتضههههی جبههههین سههههای

در خهههههههدمت شهههههههیرمرد عهههههههالم

چهههون شهههاخ گهههوزن قهههد کنهههی خهههم
(خاقانی)111 :1152 ،
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یا در قصایدی که در اشتیاق به خراسان سروده است ،زیارت مرقد امام رضا را یکی از
بهانههای این اشتیاق عنوان می کند:
شههاید ار بههر ره طغیههان شههدنم نگذارنههد

روضۀ پهاک رضها دیهدن اگهر طغیهان اسهت

(همو)157 :1117 ،

و از باب ارادت خود را به حضرت سیدالشهداء (ع) و دشمنانش را به یزید و شمر مانند می
کند:
روزگههارم جملههه عاشههورا و شههروان کههربال

مههن حسههین وقههت و نههااهالن یزیههد و شههمر مههن

(همان)7 ،

.1نتیجه
آشنایی عمیق خاقانی با زبان و ادبیات تازی سبب شده که به شاعران معروف عربزبان توجه
خاصی داشته باشد .میان قصاید خاقانی و اشعار ابوالعالء مشابهتهای زیادی از منظر زبان و
اندیشه وجود دارد .تمایل این دو شاعر به نشان دادن قدرت و مهارت خود در سخنوری و
احاطه بر وجوه ادای معانی از طریق گرایش به مصنوعسرایی و رعایت تکلفات و لزوم
ماالیلزم ،ویژگی مشترکی را در شعر آنها به وجود آورده است .عالوهبر این مشابهتها ،آنچه
این دو شاعر را بیش از هرچیز به یکدیگر نزدیک میسازد ،تشابهات روحی و اندیشگانی
است .یکی از خصوصیات مشترک این دو ،بدبینی آنهاست .هر دو نسبت به زن بدبیناند ،اما
بدبینی ابوالعالء تیرهتر و بهدلیل زایایی زن است و سعادت واقعی را در خلق نشدن زن میداند؛
در حالیکه بدبینی خاقانی بیشتر برخاسته از فرهنگ دوران جاهلی عرب است .هردو شاعر با
وجود بدبینی به زن نسبت به مادر خویش عالقه و محبت خاصی نشان می دهند .نگاه بدبینانه
این دو نسبت به مردم زمانه نیز وجود دارد .این بدبینی تا حدی است که حتی به دوری و
پرهیز از معاشرت خویشاوندان نیز سفارش می کنند .از دیگر مشابهتهای آنها ،گرایش به
مفاخره است که هردو از خصائل و فضائل ذاتی خود سخن گفته و کمتر به ایل و تبارشان
پرداختهاند .با همۀ صالبتی که در زبان این دو شاعر وجود دارد ،هردو دارای روحیهای حساس
و حتی زودرنج هستند و در برابر نامالیمات زبان به هجو میگشایند .این دو بنا به اعتقادات
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دینی خود و هم از آن جهت که شراب مایۀ بیاعتباری و بیآبرویی آدمی و خردگریزی
میشود ،از پرداختن بدان سخت ابا ورزیده و مخاطب را از آن برحذر داشتهاند .هردو با آنکه
سنی مذهباند لکن وسعت مشرب فکری دارند؛ چنانکه هردو به امامان عصمت و طهارت
ازجمله امام علی(ع) و امام حسین(ع) با دیدۀ احترام نگریستهاند .در نگاهی کلی میتوان گفت از
میان شاعران عرب ،ابوالعالء از نزدیکترین شخصیتها به خاقانی است.
 .8پینوشتها
 .1همسایگی و مجاورت با برخی از نزدیکان ناخوشایند است؛ هرچند به انگیزۀ صلۀ رحم پیش تو بیایند .مانند
دو حرف «ع» و «ح» که به علت نزدیکی آن ها در تلفظ ،آنها را در کنار هم نمیآوری .پس نزدیکی مخرج
تلفظ آن ها از آمدنشان در کنار یکدیگر جلوگیری می کند.
 .7شریفترین چیزی که در نفس انسان هست او را نابود می کند .پس به خدا پناه می بریم از لشکرش(منظور از
لشکر خدا ،همۀ عوامل نابودکننده است ،در نفس و تن و خارج از وجود انسان) :همچنان که آفت عاشق از
دیدۀ اوست و آفت شمشیر از لبه اش (ابراهیمی.)721 ،
 .1ای کسی که به توصیف شراب پرداختهای و عاشق آن شده ای .از مبالغه در آن و احاطه به اوصاف آن ،چنین
می پنداری که خویشاوندی نزدیک با آن داری ،که دایی یا عموی آن هستی که اینقدر با آن آشنا هستی.
برحذر باش از نوش یدن شرابی که آن را و جامش را وصف می کنی ،این توصیف تو را وادار نسازد که از آن
بنوشی ،زیرا نوشیدن آن جز سفاهت و سبکرأیی و گناه چیزی نیست(.ابراهیمی.)111 ،
 .7وصف شراب در شعر از آنِ کسی است که از درد عشق فارغ باشد و اما عاشق سرگردان بدان نمی پردازد و تو
داری در شعرت شراب را توصیف می کنی .من [مثل تو] نیستم که شراب بنوشم ،بلکه من از آبی می نوشم
که بر اثر شدت سرما یخ زده باشد و دندان های من در آن شنا

کنند و بر یخ گاز بگیرند و آن را خرد کنند

(ابراهیمی)121 ،
 .5به جانِ خود سوگند میخورم برایم سخت است که برای آلعلی مصیبت و پیشامد بزرگی پیش آید و دیگران
سالم باشند و تأثیر این حال در روحیه بسیار سخت است .چون آنان اهل حمیّت هستند ،ظلمستیزند و ظلم
را نمی پذیرند و دارای منصب برتری هستند و همواره در معرض حوادث و مصائب روزگارند و زمانه
دشمن و خصم ایشان است .شما از حیث شرافت و بلندی مقام از خاندان ستارگان و کواکب هستید؛ اگرچه
از حیث اندام و جسم به انسانها شباهت دارید .شما ستارگان درخشان زمین هستید و تا زمانی که ستارگان
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آسمان بدرخشند ستارگان زمین نیز می درخشند ،همانگونه که ستارگان امان آسمان هستند شما نیز امان
زمین هستید (ابراهیمی.)111- 112 ،
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