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ترین منابع اخالقی و تربیتی است. به در فرهنگ اسالمی، قرآن به عنوان کتاب آسمانی یکی از مهم

دوره  در  و شعرا  هنرمندان  از  بسیاری  از سوی  دلیل  بههمین  تاریخی  غنی های  منبع  یک  عنوان 

ارآمد،  ابزاری ک   ثابۀمگذشته و حال به اردو ادر  سرایی نیز  شعراستفاده شده است. از سوی دیگر هنر  

ست. همواره آن را وسیلۀ انتقال افکار و عقاید و اندیشۀ خالق و هوشمندانۀ  ا شاعران بوده اختیاردر 

چالشخ و  موانع  و  مشکالت  رفع  در  میود  گوناگون  و دانستهای  جامعه  شرایط  به  توجه  با  و  ند 

از رخ اندیشه بر میمخاط کردند. بر  ه می جامعه هدیداشتند و راهکار مناسب را به  بین آن، نقاب 

زرگ شریف المرتضی و  حاضر به بررسی اشعار تعلیمی و تربیتی دو شاعر ب پژوهش  همین اساس  

  بویهآلوران حاکمیت مغوالن و  ی پرداخته است. شعر این شاعران نیز متأثر از دو د ا اوحدی مراغه

ائل بودند. در دوران اوحدی ق  برای شاعران و اهل علم ارزش خاصی  بویه و مغوالنآلدر دوران  .  است

پژوهش حاضر به روش توصیفی   ای ارزش عرفان و تصوف در ایران به اوج خود رسیده است.مراغه

پژوهش  از نتایج این    ای به رشتۀ تحریر درآمده است.های منابع کتابخانهتحلیلی و با تکیه بر داده

اعی  مضامین واالی اخالقی و تربیتی و اجتمآید که اشعار این شاعران دربردارندۀ معانی و  چنین برمی

 ها الگو بگیرند.  توانند از آنهستند که جوامع امروزی هم می

 اهداف پژوهش 
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 امیری میرجانی، اسماعیل اسالمی، حمید طبسی آذر 

 مقدمه 

شناختی اندیشه هستند. زبان هر  زیبایی   ۀهنرمندان عرص   ،اعتقاد بر این است که ادبیات هنر است و شاعران و ادیبان

و   احساسات  و  عواطف  انعکاس  اقتصادی،  اندیشه شاعری  اجتماعی، سیاسی،  است که شرایط  راهگشایی  و  ناب  های 

های مختلف  نر ادبیات و شعر و شاعری در دوره گذاشته است. این مسائل و شرایط باعث شده ه   فرهنگی و... بر او تأثیر 

تضی در سدۀ چهارم  از لحاظ صورت ظاهر، عمق، زبان، فکر و تعبیر، نقاط قوت و ضعفی داشته باشد. دوران شریف المر

  جا دربارهای خلیفگان نود. آهجرت بغداد گاهواره دانش، کانون دانشی مردان و انجمن نویسندگان، شاعران و ادیبان ب

ها آباد از هزاران کتاب تألیف و ترجمه و  ظره و جدل و گفتگو بود. کتابخانه های مناو شاهان و امیران آکنده از گونه

های درس نیز ماالمال جویندگان ادب و پیشاهنگان دانش و شناخت از  های عالمان و حلقهمختصر و خانه  مفصّل و

ای بهره  طبع سرشار، ذوق بیدار و خرد زندهبویه از چنان حس ظریف،  در این دوران شاهان آل  بود.  کران زمینکران تا  

ت و امارت  در بسیاری از اوقات زمام وزار  شناختند وادیبان را قدر می  ،دادند شار میشاعران را عطایایی سر  که  داشتند

ها را  ناشدنی داشتند و باالترین سمتصف سپردند. به شیعیان عالقه خاصی و به علویان ارادتی و و قضاوت را به آنها می

آنها می برادرش شریف  .سپردندبه  و  المرتضی  آن   شریف  کنار  در  نزد  الرضی  متعالی  منزلتی  و  ویژه  از جایگاهی  ها 

آفرین و متمدن است  داد و ستد فرهنگی از لوازم بدوی هر ملّت فرهنگ بویه برخوردار بود.  و امیران آلن عباسی  خلیفگا

که بر آن سر است تا ماندگار باشد و جاودان ماند. هر کشوری که بخواهد به حیاط معنوی خویش در راستای حال و 

زیر است. از آنجا که ماهیّت بشر، در همه جای جهان و در  از اخذ و اقتباس داد و ستد فرهنگی ناگ  ،آینده ادامه دهد

های بشر  مبیّن وحدت نیاز   توان مشابهت افکار و اشتراک مضامین را در واقعمی  ،تمام ادوار و زمان ها ثابت بوده است

ی دانست. های دیروز و امروز او در اینجا و آن جای گیت های آدمی و تشابه مسایل و دشواری و همسانی معضالت و معما

و به ارزش    ننده کظهایی از حال و آینده را بتوانند مالحان در آیینۀ افکار گذشتگان، گوشههدف این است که معاصر

های کهن که تأمالت مفاخر فکری بزرگان اندیشه و خردمندان و  آداب و رسوم و باورداشت  راستین تاریخ و فرهنگ 

 پی ببرند. ،انگان عالم انسانی استفرز

با این پژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر درنیامده است.    ۀص پیشیندرخصو 

( در  1396منش و همکاران ) متعددی مورد توجه قرار گرفته است. ایرانبررسی مضامین تربیتی و اخالقی در آثار  حال  

با نگاه به آموزهای با عنوان »بررسی تطبیقی تربیت اخالقی در  مقاله به    های تربیتی قرآن کریم« شاهنامه فردوسی 

 های قرآنی پرداخته است.بررسی مضامیت اخالقی و تربیتی در شاهنامه به عنوان یک اثر ادبی با محوریت آموزه

 ،ده استای انجام شهای منابع کتابخانهبا این تفاسیر در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر داده

 بویه و مغوالن پرداخته شده است.به بررسی مضامین اخالقی و و تربیتی در شعر دوره آل
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 ایو اوحدی مراغه زندگی شریف المرتضی  .1

علی بن الحسین بن موسی بن محمد بن موسی بن ابراهیم بن االمام موسی بن جعفر الکاظم )ع( فقیه، متکلم، ادیب، 

الهدی و نیز  دانشمندان جهان اسالم و تشیع است. آن عالم جامع که معروف به سید المرتضی علم نویسنده و از نوادر  

الشریف المرتضی است و برادر فاضل بزرگوارش، سید محمد بن الحسین الموسی )سید رضی(، از اندیشمندان بزرگ  

. سید المرتضی در ماه رجب سال  هستندقرن چهارم و پنجم و از شاگردان برجستۀ فخر الشیعه االمامیه، شیخ مفید  

در بغداد دیده به جهان گشود و در همین شهر به فراگیری علم پرداخت و در همۀ زندگی خویش در همین شهر    355

نزد استادش محمد بن محمد بن نعمان   آموزی اندوزی و ادب های او در دانش دست به کار دانش بود. نخستین تجربه

سید رضی را که هنوز دوران نوپاوگی را پشت سر ننهاده    ،پیوست. مادرش او و برادرشمشهور به شیخ مفید به تحقق 

 :436نش آموخته شدند. )سید مرتضی،  و خردسال بودند نزد مفید برد و این دو برادر از او علم آموختند و نزد او دا

القالئد و غرر الفوائد، انقاذ البشر من  مانده از وی به شرح زیر است: أَمالی المرتضی در ر(. مشهورترین تألیفات باقی 14

القضاء و القدر، کتاب الطیف و الخیال یا طیف الخیال، تفسیر قصیدۀ سید حمیری معروف به قصیدۀ سید حمیری،  

کتاب التنزیه، الشافی فی االمامه، الذریعه فی اصول الفقه، الشهاب فی الشیب و الشباب، مسائل الناصریات، المسائل  

دیوان شعر مشتمل بر بیست هزار    آیه از سورۀ بقره،  125لمسائل الطرابلسیه، تفسیر سورۀ حمد و تفسیر  الموصولیه، ا

تر تر و پررنگ های فقهی و دینی آثارش از بعد ادبی آن وزین بیت شریف المرتضی بیشتر یک فقیه است تا شاعر و جنبه 

بعد از وفاتش    ،یگانۀ روزگار خود بود  ،ان شیعه و سنینظیر که به اعتراف همۀ نویسندگاست. سرانجام این دانشمند کم 

اش در بغداد به خاک سپرده شد. سپس به کربال منتقل شد و در جوار نیاکان و برادرش سید رضی و جدش  در خانه 

 . (129و  128: 1391ه خاک سپرده شد )سیاوشی، ابراهیم بن موسی بن جعفر )ع( ب

ن اوحدی مراغه ای از شاعران معروف قرن هفتم و هشتم هجری قمری و از  الدین«، بن حسیشیخ اوحدالدین یا »رکن

اند و حتّی  الدین ذکر کردهالدین یا اوحد مآخذ با رکنتمامی  عارفان و عاشقان مشهور عهد خویش است. اسم او را در  

ر بعضی از مآخذ مانند  و نام او از قلم افتاده است. اسم یا لقب اوحدی د  کرده در تاریخ گزیده فقط تخلص او را ذکر  

اوحد الدین و در بعضی رکن الدین و نسبتش نیز در مآخذ گاه اصفهانی و   نفحات االنس، مجالس المؤمنین و بهارستان

ای است. علت آن است که پدرش اصفهانی بوده لیکن چون والدت و وفات شاعر در مراغه اتفاق افتاده و مدّتی  گاه مراغه 

به مراغی مشهور شده است. تخلص اوحدی در اوایل کارش صافی بوده چنان که در    ،ردهطوالنی در آن شهر به سر ب

 شود. مثال در این رباعی:بعضی اشعار او دیده می 

 تا سرو روان در لب ساقی بینم  برخیز و روان در لب صافی بنگر 

  یا

 تابوت تو سرو جویبار صافی  زار صافی ای خاک تو آب سبزه 

 مانند تو سرو در کنار صافی  بود هرگز ننشاند تا عمر مراغه 

منظومۀ   ؛ زیرا درستی معلوم نیست، فقط از یک اشارۀ وی در جام جم می توان به دست آورد تاریخ والدت اوحدی به

 در آن تاریخ شصت سال داشته است که خود گوید:  .هجری قمری تمام کرد  733»جام جم« را اوحدی در سال  
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 آذر امیری میرجانی، اسماعیل اسالمی، حمید طبسی  

 

 تا شبی روی نیک بختی دید  دید  اوحدی شصت سال سختی

هجری قمری، زندگانی اوحدی در روزگاران نخست از حیات    673به این ترتیب والدتش مصادف خواهد شد با سال  

 .(  26و   25:  1362بعد از آن به سیر و سیاحت پرداخت )اشرفی، وی در مراغه سپری شد و 

نور علیشاه گنابادی آمده است که اوحدی در مراغه در نیمه دوم  در کتاب عرفان عارفان ایرانی از بایزید بسطامی تا  

 هجری زندگی را بدرود گفته است. 738شعبان سال 

 

 ای   اشعار شریف مرتضی و اوحدی مراغه های اخلقی و تربیتی در نقد و بررسی آموزه .2

-های روزگار و نابسامانیبرابر خوشیهل درد هم هستند و در  معموال ا  ،های اهل علم و دانش و هنرشخصیت   بسیاری از

پژوهش از دو  پرورانند. در این  دیگران را نیز در اندیشۀ خود می  بلکه راه نجات  ؛شونده نمی بر اینکه غرهای آن عالوه 

اما به علت پایبندی به مسائل دینی و مذهبی دین اسالم و با استفاده   ؛عصر نیستندآید که هم شاعر سخن به میان می

های بسیاری از فضایل اخالقی و محاسن  نمونهاند.  انی راهنما و راهگشای بشریت شدهمین زیبای اخالقی و عرفاز مضا

ای اهل تسنن هر  مذهب و اوحدی مراغهی شاعر شیعهشریف المرتض ،قی در شعر این دو شاعراخالق و نفی رذایل اخال

 شود. معموال ها اشاره میه ذکر چند نمونه از بارزترین آنب لذا اینجا  ؛خوردیبه چشم م مسلمان مقید به دین اسالم  دو

؛  ای که داشته باشند، در کنار آنهیا هر شغل یا وظیف  های علمی و اهل درد چه شاعر باشند و چه نویسندهشخصیت

  ،دآثار خوهای مکارم اخالق و محاسن اخالق در  کنند و بر مبنای ثبت راهبرد سائل اجتماع و فرهنگ را بررسی میم

 کنند. بشریت را به راه راست هدایت می

 

 پند و اندرز  .2.1

ن اسالم و قرآن و فرامین و مقید به دی نتسب به خاندان علوی از ساداتم ،مذهبشاعر شریف مرتضی شخصیت شیعه

ست  ران بوده است. چنان ااش کانون توجه بزرگان و اهل علم امیدوران حیات علمی و شکوفایی علمی  و در استالهی 

دهندۀ شخصیت فرامذهبی او  اند و این نشانو درس و وعظ او بوده هایی از ادیان مختلف شیفتۀ کالس  که شخصیت 

ال خود را در  دهد، تا به وسیلۀ آن راه سعادت و کماندوزان پند و اندرز میبه ثروت   است. شریف مرتضی در اشعار زیر

بست دنیا که هیچ سودی به حال  ثی ماندگار برای دیگران و بنای برای آخرت آنان شود نه میراپیش گیرند که تحفه

 ها نخواهد داشت.آن

 الموراث خزان  إال إنَّ ذوی االموال

 فی ذی الدّار عمیان تعامینا و کلّ الناس

 أَسماع و آذان  و لودنیا ولکن اُین
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 (  3:  1394)حسینعلیان،  

ماند؛ و باقی نمیریزد  میبینید مال دنیا مثل برگ پاییزی است که فرو  : آیا نمیگویدپرستان میاینجا خطاب به دنیا 

برای    ،اید؟ این همه مال و ثروتی که اندوختهایدرید و چشم و گوش خود را بسته آوری آن طمع داپس چرا در جمع

آخرتتان باشد. اوحدی    ای برای ر کار خیر به کار گیرید تا ذخیرهوارثان است نه برای خودتان، پس آن را به نحو احسن د 

دارد، اگر  بلکه ویرانه است و چنین بیان می  که این دنیا آباد نیستچرا   ؛ نباید دل به دنیا بست  کند که نیز توصیه می

 در دام این دنیا نیز اسیر و گرفتار خواهی شد، پس به دنبال آباد کردن دنیا هرگز نباشید.  دل به متاع دنیا ببندی حتماً

 که بر کف تو نخواهد شد این خراب، آباد  ؟دل برین خراب آباد   : منهنگفت که

 که : هم بدانه نظر کرد و هم بدام افتاد  دلت ز دام بال گرچه می رمد ببین  

 نگاه دار که بر سیل می نهی بنیاد  به خانه ساختند میل بود و می گفتم :

 ( 40: 1362)اوحدی،  

 :هستنداز غافالن   سوره یونس 7آیه طبق  ،دهندافرادی که به دنیا و متاع دنیا بها می

 الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ بِالْحَيَاةِإِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا 

اند و آنهایی که از آیات و  دلبسته ه و امیدوار نیستند و به زندگی پست دنیا دلخوش و  بستآنهایی که به لقاء ما دل ن

 های ما غافلند.نشانه

 امام علی )ع(: 

  عَن غَیرِها و َلَم یُصِبُ صاحِبُها مِنها شَیئا إِالّ فَتَحَت لَهُ حِرصا عَلَیها و َلَهَجا بِها و َلَن یَستَغنىَ صاحِبُها بِما   مَشغَلَةٌإِنَّ الدُّنیا  

 نالَ فیها عَمّا لَم یَبلُغهُ مِنها 

 

از آن نرسد، مگر آن مى  کلّى سرگرم خود راستى که دنیا آدمى را به هب باب حرص و  که  سازد و دنیاپرست به چیزى 

دست  ه  کند تا در پى چیزى که بز این دنیا دست یافته اکتفا نمىشیفتگى به آن بر رویش گشوده شود و به آنچه ا

 نیاورده نرود.

 ( 423 :البالغه صالح )نهج

 تا چه چیز تو را روی در بقاست دریاب ای درو زین چیزها که داری و دل بسته

 وین آلت دگر همه را روی در فناست   که نمیرد به وقت مرگ  نفست و حکمت آن

 می دان که یک به یک ز تو خواهند باز خواست این گنج مال و خواسته کاندوختی به عمر 
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بویه  و مغوالن تطبیق مضامین اخلقی و تربیتی در قرآن و شعر در دوران حاکمیت آل  

 آذر امیری میرجانی، اسماعیل اسالمی، حمید طبسی  

 

 ایم و گردش این گنبد آسیاب ما دانه  گردانه می نشود جز به آسیاب 

 ( 33)دیوان،  

ن  دارد و کام یافتن در دنیا را زود گذر دانسته و همچناتأکید  شاعر در بسیاری از اشعار خود بر ترک تعلقات دنیوی  

عنوان وسیله و ابزار کارآمدی استفاده کند برای آخرت  پندارد مگر اینکه انسان از دنیا بهوفا میدنیا را در حق انسان بی

 و زندگی جاودانۀ اخروی خودش. 

 

 فس تهذیب ن .2.2

از آن انسان به جستجوی چیزی متعالی می  وقفه ذهنبی  ،آیدحبت از تهذیب نفس به میان میوقتی ص پردازد که 

زیرا اگر این دو در وجود هر انسانی رشد یابند و    ؛پی برد  مکارم اخالق  و سپس به  محاسن اخالق    توان نخست به  می

 .دیگر بحث تهذیب نفس به شکل آرمانی خودش محقق شده است

 چنین آمده است :    129 ۀآی ،بقره ۀسوردر 

 یُزَکِّیهِمْ  إِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ وَ  وَالْحِكْمَةَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ  رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَ

برانگیز که بر آنان تالوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموزد  پروردگارا، در میان آنان رسولی از خودشان  

 و روانشان را )از هر زشتی( پاک و منزه سازد که تو بر هر کار که خواهی قدرت و علم کامل داری.

 إذ کان من کسب المذلّه طعمه و إن الطّوی با بالعز احسن بالفتی

 إذما ارتقی منها إلی العرص وصمه و إن ألنهی النّفس عن کلّ لذّه 

 و فی نیله سوء المقال و ذمّه  و أعرض عن نیل الثّریّا إذ ابدا 

 وحسبی فی صدّ عن األمر إِثمه أَعفّ و ما الفحشاء عنّی بعیده 

 ولکنّ من ولی عن السّوء حزمه 

 (882  /2 :)امالی

به هم خوردن تعادل روحی  های فراوانی برای  موقعیتدارد که ممکن است  مرتضی در این اشعار چنین بیان میشریف ال

بلکه باید همواره در تمامی لحظات با امر مراقبه و خرد انسانی نفس خود را مدیریت کنیم    ؛مان به وجود آیدو نفسانی

ت  تواند معلم خودش باشد و به تربیو به مرحلۀ بازداری برسیم. در عمق معنای این اشعار چنین است که هر شخص می

 نفس خودش بپردازد.
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 بمیرم، همچنانت بنده باشم  کنم تا زنده باشم غالمی می

 روان گردان، به امیدی که داری  مرادم بعد ازین امیدواری 

. اوحدی در این اشعار  استنفس بوده و اثبات کمال به آن    ، ص المرتضی هیب نفس، نفی نقیصه از 1362)اوحدی،   

هر دو بندگی تو را خواهم کرد، زیرا به درگاه خداوند متعال امیدوارم و آرزوی مرا   دارد در زمان حیات و مرگبیان می

برآورده خواهد کرد و حاجتم را خواهد داد. بازتاب این ابیات چنین است که انسان به غیر از یاد خدا و راه خدا در دنیا  

ر حتّی نفس کشیدن و ادامۀ حیات غافل  ای از یاد خدا در همۀ امو د هیچ راهی را انتخاب کند و لحظهو آخرت نبای

 مایگی است.های نفسانی اوج ذلت و خواری و دون باشد. به عقیدۀ شاعر پذیرش خواهش ن

 کزین هوس تو به آتش روی و عمر به یاد   ز خاکدان فنا هیچ آبرویی نجوی 

 که آخر از غم شیرین هالک شد فرهاد  به حرص بر دل خود نقش زر مکن شیرین 

 کلید گنج الهی گشایشست و گشاد  به کرم دست خود که در گیتی  گشاده کن

 ( 41)همان،                             

های نفسانی باشد، درنهایت برای نابودی خود از روی طمع و حرص به دنبال خواهش دارد که انسان اگر شاعر بیان می

 گام برداشته است. 

 فرماید:پیروی از هوای نفس می   ۀسورۀ جاثیه دربا  45در آیۀ   قرآن کریم 

  دِ عْبَ  نْمِ  یهِدِهْیَ  نْمَفَ  ۀًاوَشَغِ   هِرِصَبَ   ىلَعَ  لَعَ جَوَ  هِبِلْقَ وَ  هِعِمْسَ ىلَعَ  مَتَخَوَ  مٍلْعِ  ىلَعَ  هُاللَّ  هُلَّضَأَوَ  اهُوَهَ  هُهَلَإِ  ذَخَاتَّ  نِمَ  تَیْأَرَفَأَ

   ونَرُکَّ ذَتَ الَفَأَ  هِاللَّ

از اتمام حجت گمراه ساخته و نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را پس  ای رسول ما ! می

مهر بر گوش و دل او نهاده و بر چشم وی پرده ظلمت کشیده، پس او را بعد از خدا دیگر که هدایتش خواهد کرد؟ آیا  

 شوید؟متذکر این معنا نمی

 فرماید:می   28آیۀ  ،کهف  ۀ سورو نیز در 

  هَواهُ وَ کانَ أَمْرُهُ فُرُطاً وَ التُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنا وَ اتَّبَعَ

  ،شدند و به هر کاری پرداختندخود  و پیرو هوای نفس  ی آن را از یاد خود غافل نمودیم  هاهرگز از کسانی که ما دل 

ابل اگر  ؛ در مقد، از دیدن حقایق محروم خواهد شدهای نفسانی خویش باشکسی که تابع هوا و خواهش   پیروی نکن.

یابد ر دسترسی میبا بصیرت و ضمیر روشن به حقایق امو  ها و تحجرها را کنار گذارد،باشد و تعصبکسی تابع حق  

 .(218:  1378)زهادت ، 
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 صبر و بردباری .2.3

: اینکه صبر به وصف جمیل بیان شده است و گاه نازیبا، زمانی زیباست که هدف از  سورۀ یوسف  18  ۀی بنا بر تفسیر آ

وجهی انجام گیرد که واجب شده است. در اینجا نیز چون آن صبر بر وجهی پسندیده صورت  آن خشنودی باشد و بدان  

تابی : مقصود صبری که با گالیه و بی اندهپذیر شده است. برخی نیز گفت اتصاف آن به وصف »جمیل« امکان  ،هپذیرفت

آمد که صبر او با  پیش می  شد، این گمانعقوب )ع( به وصف »جمیل« منصف نمیصبر ی  ۀهمراه نباشد و اگر در آی

 گالیه و بی تابی همراه بوده است.

 یا جملی لیس اِلی المشتکی   شکا اِلیّ جملی طول السری 

 صبر جمیل فکالنا مبتلی  الدر همان کلّفانی ماتری 

 ( 256و   259، ص  1)سید مرتضی، ج                                                                 

شود، آن هم صبری که در آن گالیه و شکایت نباشد  همگان را به صبری زیبا رهنمون میجا با اوصافی زیبا  نر ایشاعر د

 تا مورد عنایت ویژۀ حضرت حق قرار گیرد. 

 تَخبّ به شهب الفناء و دهمه  و ما المرء إلّا نهب یوم و لیله 

 بارد. میمرد تنها تاراج روز و شب است و تیرهای نابودی و نیستی بر او 

 سموت إلی العلیاء من جانب الفقر اِذ کان باب الذّل مِن جانب الغنی

 و حسبُک أنّ اللّه أثنی علی الصبر  صبرت و کان الصّبر منّی سجیّه

 ( 1726/  4الی، )ام    

و بر آن   داری را در همۀ امور برای رسیدن به درجات باال مدنظر قرار دادهشریف مرتضی در این اشعار صبر و خویشتن 

 و صبر را از فرامین الهی دانسته است. کید داشته أت

 که در جمال تو دیدم کمال صنع خدا را  چگونه دل نسپارم به صورت تو نگارا  

 درین دیار ندانم که رسم چیست شما را؟  نه رسم ماست بریدن ز دوستان قدیمی

 کنیم دوا را ؟ چو درد دوست بیامد چه می  جراحت دل عاشق دوا پذیر نباشد

 سخن ز خار برون آورند و سیم ز خارا؟  صبور باش در این غصه اوحدی، که صبوران  

 ( 105 :1362ای، )اوحدی مراغه 
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 الْهِمَّةِِالْحِلْمُ وَ االْناۀُ تَوْاَمانِ، یُنْتِجُهُما عُلُوُّ میفرماید :  حضرت علی )ع(

 بلندهمّتى است. آهنگند و نتیجۀ آن بردبارى و درنگ هم 

 ( 460)نهج البالغه، حکمت 

اند که یک راه رسیدن به حضرت معبود داشتن  و بیان داشته  زیبا جلوه داده دو شاعر هرکدام در مضمونی خاص صبر را  

 صبر و بردباری است و از محاسن اخالق است.

 

 ستیزی و شکایت از روزگار ظلم .2.4

مان عباسی به سی و اهمیت دادن به علم و عالمان و عنایتی که حاکبا توجه به شرایط حاکم بر جامعه در دوران عبا

این امر باعث شد تا شریف مرتضی در اوج آزادی اندیشه تأثیرات قابل توجهی هم در کالس    ،خاندان علوی داشتند

ن کریم ابیاتی  آر بعضی جاها با توجه به تفسیر قردرسش بر شاگردان و هم در آثارش برای آیندگان به یادگار بگذارد. د 

 . استراهنما و راه گشای اهل معرفت  سروده است که همواره ،داردرا که جنبۀ تربیتی و پرورشی  

 لَحما وال لفؤاده معقوال حتّی، اِذا لَم یَترکو لعضامه 

  خودش مفسر قرآن است و این بیت را بر آن حال   که شاعر  18آیۀ    ،این بیت شریف مرتضی اشاره دارد به سورۀ یوسف

های او گوشتی گذاشتند و نه برای دل او درک و  : تا آنکه نه بر استخوانو بیان داشته است. چنین می گوید  سروده 

  . برادران یوسف، پیراهن او را به خونی دروغین آغشته کردند و نزد پدر آوردند  که  است  آناین بیت بیانگر    .دریافتی

استه است. اینک صبری نیکو برای من بهتر است، بر آنچه که توصیف  »بدی« را برای شما آر  : نفس شما کاریعقوب گفت

(. مضمون این بیت چنان است که عمق ظلم و ستمی  257، ص1، ج1396)سید مرتضی،    ده است.خدا یاری   ،کنیدمی

ودش  چیزی از وج  ،اند، بیان شده که از شدت غم حضرت یعقوب به جز استخوانرا که فرزندان یعقوب بر پدر روا داشته 

 باقی نمانده بود و راه درک را نیز بر او با نیرنگ بستند. 

 أترعو الدنیا غصویا  لَعنَ اللّه رجاالَ 

 قدروا شنّوا السحرویا  سیاَ لَمو عجزاً فلمّا

  1391، به نقل از شکاری میر  215و    214/   1  :ر از زور و تجاوز نمودند. )دیوانخداوند لعنت کند مردانی را که دنیا را پ

داده که در هر پست  ها  به زیبایی تعبیر کرده و با این بیان درسی را به انسان  (. گذشت روزگار و گردش زمانه را131:

 آن را مایۀ رستگاری خود قرار دهند نه مایۀ غرق شدن و پشیمانی خود در آینده. ،و مقامی هستند 

 و أبنی حرب الزَّمان و سلمه تعاقبنی بؤس الزَّمان خفضه 

 .( 881  / 2ح روزگار مرا آزمود )امالی، پی بر من وارد آمد و جنگ و صلدر های روزگار پی ها و لبخند یرویترش 
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 فی ذری ملک تعالی فسبق  کَم أناس فی نعیم عمّروا 

 ثُم أبکاهم دماً حین نطق  سکت الّهر زماناً عنهم 

 ه روزگار گذراندند.چه بسا کسان که در آسایش روزگار و در سایه سلطنتی بلندآوازه و پرشکو *

 (.16354  /4:  را به گریه افکنده است )امالیآنان    ،زمانی روزگار دربارۀ آنان سکوت گزیده و سپس چون به سخن آمده  *

 شرب الدّهر علیهم وأکل سألتنی بأناس هلکوا

 اند و روزگار نشان آنان را نیز برافکنده است.از من دربارۀ کسانی پرسیده که مرده 

ان را دگرگون ساخته است.  ن را تباه کرده و وضع ایشبیت مقصود شاعر از »اکل و شرب« این است که روزگار آین  در ا

اند که در بعضی آیات آمده است  (. این اشعار شریف مرتضی با استناد به آیات قرآن کریم سروده شده 1636  )همان،  

تا    40خداوند تعالی در سورۀ شوری آیه  رسند.  خرت می های ظالم به سزای اعمال خود هم در دنیا و هم در آکه انسان

شوری    ۀسور  194آیه  جزای بدی، مانند آن، بدی است. خدای متعال در  و جزاءُ سَیِّئَهٍ سَیِّئَهٌ مِثلُها «  فرموده است »   42

 فَمَنِ اعتدی عَلَیکُم فَاّعتدوا عَلَیهِ بِمِثلِ مَا اعتدی عَلَیکُم. :فرموده است

و اِن عاقَبتُم فَعاقَبُوا بِمِثل ما  آمده است:    126آیه    ،ا تعدّی کرد، بر او تعدی کنید و در سورۀ نحلشم  پس هرکس بر

 شما باید به قدر آن در مقابل انتقام کشید. ،و اگر به شما کسی عقوبت و ستمی رسانید عُوقَبتُم بِهِ. 

ها و نسل هایشان در زمین باقی آثاری از آنبر شوند و  کند که مانند درختان بیهای ظالم را نابود میروزگار انسان 

 ماند.نمی

چراکه ظلم باعث برانگیختن آتش برای ظالم    ؛شاعر توصیه دارد که باید از ظلم و ستم کردن در حق دیگران دوری کرد

 شود و نتیجۀ اعمال بد انسان است، انسان باید همواره به عدل و عدالت رفتار کند. می

 دگر ملول نگردی ز من، بگویم باز  تم که باز گرد از ظلمهزار بار گف

 زسهم آتش این سینهای  تیر انداز  برای خود سپری راست کن ز عدل و بترس 

 ( 54، )همان 

دیدگان دارد. این ظلم و پیروی از هوی و هوس باعث نابودی شاعر در ادامه نیز تأکید به پرهیز کردن از ظلم به ستم 

 شود.فرد ظالم می 

 خوری که به کلی تو می قانون بدمنه اندای خواجه ملک را که به دست تو داده 

 مال رعیت از ستم و جور لشکر  عدل ملک دیر نماند، نگاه دار بی

 پری گر خود به بال جعفر طیار می  که گردد وبال تو گرد هوی مگر 
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 ( 63)همان،  

رود و توصیه به عدالت و بخشش  شود، ریشۀ ظالم از بین میراب میظالم خ: خانۀ  داردشاعر در ادبیات زیر بیان می

 دارد. 

 عدل باید جناح و قلب سیاه  ظلمت ظلم تیره دارد راه 

 به فضیحت خراب خواهد بود  خانۀ ظالمان نه دیر، که زود  

 بد کنش را همان مظالم بس  سوز ظالم بس دود دل خانه 

 تر ز مه کندت رخشنده عدل   ظلم تاریک و دل سیه کندت 

 عدل و دادش حصار تن باشد  مرد را ظلم بیخ کن باشد

 ( 512 )همان،  

 )ع(  توجه خاص به اهل بیت .2.5

دارد که آنان حجت خدا در زمین  شریف المرتضی با سرودن اشعاری زیبا توجه مردم را به اهل بیت )ع( معطوف می

از مرجعیت الهی دراهل بیت و سیرۀ آنهای  و راهبرد   هستند و مردم همواره  قران کریم    ها و دستورات و فرامین 

مه و  ائ  ،که، پل ارتباطی بین انسان و خدا  مایۀ اشعار شریف المرتضی در این خصوص چنین است مند گردند. درونبهره

و  ده است  ؛ زیرا قرآن که کتاب مقدس و بزرگ خدای متعال است، در منزل ائمه نازل ش توانند باشندسیرۀ آن ها می

تواند از این فضای فکری و فرهنگی  بشر همواره می  .ها تلقی شده استترین مکان منازل و قلوب آن بزرگواران پاک

 درس آزادگی و اخالص را به درگاه خدای متعال بیاموزد.  ،مذهبی این شخصیت بزرگوار

 ومستقرو المنزلِ المحکمِ  مهابطُ األ مالکِ أبیاتهُم 

 ( 485ص، 3)دیوان، ج 

های  در خانه  ،که دارای آیات محکم است  های ایشان محل فرود آمدن فرشتگان است و قرآن نازل شدهترجمه: خانه 

 ایشان استقرار یافته است.  

 شفعکم فی العفو أن یَغفرا فَأن یَکُن ذنبَّ فقولوا لِمَن

 ( 489، ص1)دیوان، ج 

واقعۀ عاشورا در    .رثای امام حسین )ع( ابیات بسیاری را سروده استاش در  های مذهبی سراییشریف مرتضی در مرثیه 

همچنین وی    .ق را نیز برمال کرده استظلم و بیداد را هویدا ساخته و ح  ۀکه چهرشده  شعرش چنان به تصویر کشیده  

یت ننگین  گران و رسوایی ایشان و افشای ماه بازسازی کرده و به هجو ستمهای کربال را برای مخاطبان خود  صحنه 

 پردازد. آنان می
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 عُصَبُ الرسولِ وصفوهُ الرحمنِ  یا یوم ایٌّ شحی بمثلک ذاقه 

 ( 560 /2)دیوان،ج 

 هان ای روز عاشورا! خاندان پیامبر و برگزیدگان پروردگار چه مصیبتی را بسان مصیبت تو چشیدند.  

 أَترعوا الدنیا غُصویا لَعَنَ اللّه رجاالً 

 قدروا شَنو الحروبا سَالَمو عَجزاً فلمّا

 ( 9 :1391)سیاوشی،  

 د.خداوند لعنت فرستد مردانی را که دنیا را پر از زور و تجاوز نمودن

مدح و ستایش پیامبر و اهل بیت )ع( از دیر باز مورد توجه شاعران فارسی زبان بوده است. مدح امام حسین )ع( و یاد  

سوز که هرگز از ذهن  واقعه عاشورا دردی است جان  .دارد   فشانی ایشان هر ساله برای مردمان تازگیشهادت و جان 

 .استنخواهد شد و کانون توجه بشریت بشریت پاک 

 مدح امام حسین )ع(

 قندیل قبه فلکی خاک این هواست ای بر کنار و دوش نبی بوده منزلت 

 پیش تو همچو شمع بسوزد درون راست  تو شمع خاندان رسولی براستی 

 نشانی از این عزاست  جای شگغت نیست، بر حالت تو رفت قندیل و سوز شمع

 تو را حرارت از جگر ماتم شماست دلیل که : زردست روشنست قندیل از این 

 سوزی که کم نگردد و دردی که بی دواست  هرسال تازه می شود این درد سینه سوز 

 اندر جهان بگوی که این منزلت کراست  کار فتوت از دل و دست تو راست شد

 آبی که فیض از مدد آتش عناست در آب و آتشیم چو قندیل بر سرت 

 ( 34 :1362، )اوحدی  

 گیری یجهنت

ها  و ادبیات فارسی از اندیشۀ آن  های تعلیمی و تربیتی در شعر این دو شاعر در ابیات عربیدر بررسی و مقایسۀ پیام  

های تاریخی کامالً ممیز، هم از نظر تقویم ای اگرچه در دورانود که شریف مرتضی و اوحدی مراغهشچنین استنباط می

رسد تعلیم و تربیت اسالمی که همان رسیدن به خالق و  رمانروایی حکام کامالً فرق دارند؛ اما به نظر میاز نظر فو هم  

تربیتی فراوانی به چشم  پیمودن راه کمال است، در اندیشۀ دو شاعر کامالً آشکار است و مشترکات فکری و فرهنگی و 
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لوب زیبایی شناختی ادبی  ستوان با او عرفانی را میی، اجتماعی تربیتدر شعر هر دو شاعر مفاهیم تعلیمی و خورد.  می

در این    .توان دیدو فرهنگی عصر خود و آیندگان میبر مبنای رشد فکری    ،که سخن به مقتضای حال و مقام هست

ۀ مهم این نکت  .شودزندگی این دو شاعر دیده نمی  خورد که هرگز فاصله زمانیعار نوعی تبادل فرهنگی به چشم میاش

. شریف مرتضی و  استهای تعلیمی و تربیتی بر مبنای آموزه های اسالمی و دینی  بیانگر یک پیوند بزرگ در اندیشه

برای هدایت بشر از ظلمات  اند و از آن  ای شعر خود را در قالب مواعظ و اندرزهای تعلیمی و تربیتی ساخته اوحدی مراغه 

استفاده این دو شاعر از مفاهیم و مبانی اخالقی و تربیتی به   اند.ره جستهوی خیر و نیکی و سعادت بهها به س و پلیدی 

رسد که از آیات قرآن و احادیث و  مین اشعار این دو چنین به نظر میبا توجه به مضا   شعرشان بهایی ویژه داده است.

جمله تعالیم مشترک  ها بوده است. ازاند و همواره الگوی کار آنبردهخدا به صورت مداوم بهره می  سیرۀ انبیاء و اولیاء

 اخالقی و تربیتی موجود در شعر این دو شاعر در این مقاله تنها به موضوعات زیر پرداخته شده است:

توجه خاص به    - 5  ؛ستیزی و شکایت از روزگارظلم   -4  ؛صبر و بردباری   -3  ؛ تذهیب نفس  -2   ؛پند و اندرز -1

 . اهل بیت
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