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چکیده
اخالق مورد اهتمام واقع نگردیده است .به همین علّت ،مسائل اخالقی در شعر و ادب هر ملتی ،به ویژه حوزۀ ادبیات فارسی،
انعکاس فراوان دارد .پژوهش حاضر به شیوۀ تحلیلی -توصیفی و گرد آوری اطالعات از دیوان شعر اوحدی مراغهای و مجموعه
پنج جلدی کتاب امالی شریف المرتضی و استخراج اشعاری که حاوی مضامین اخالقی و تربیتی بوده اند ،تدوین شده است .از
نتایج این پژوهش چنین بر میآید که این شاعران دارای مکتب فکری هستند و با بنیان دانشگاه اندیشه به علوم مختلف اشراف
داشتهاند و با زایش اندیشة خلّاق ،نابغة روزگار خود و الگوی ماندگاری در تاریخ ،برای جهان بشریت شدهاند .دیگر این که
رویکردهای اخالقی و تربیتی مشترک در شعر این شاعران ،از جمله توجه به تهذیب نفس ،صبر و بردباری ،ظلمستیزی ،تواضع و
فروتنی ،عفو و بخشش ،حُسن خلق و  ...است که باعث میشود ،سخن و کالمشان هرگز رنگ کهنگی به خود نگیرد .دستاورد دیگر
این پژوهش بیانگر این است که ادبیات ،هنر لفظ گردانی واژهها در قالب شعر و داستان یا حکایت و طنز نیست ،بلکه معرف مکاتب
فکری بزرگ و خردمندانهای است که می تواند راهنمای جهان بشریت باشد و علم و هنر تلفیقی ورود به دنیای علوم دیگر است و
آن را می توان به اب العلوم و یا ام العلوم تعبیر کرد؛ زیرا تمامی دانش ها و علوم دیگر برای عرضة خود و ایجاد روابط علمی و
انسانی  ،نیازمند دانش زبانی ادبیات هستند.
کلید واژه :ادبیات تعلیمی ،ادب فارسی و عربی ،شریف المرتضی ،اوحدی مراغه ای.

1دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،واحد جیرفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جیرفت ،ایران
Amiri46929@gmail.com
 2استادیار گروه زبان و ادبیات عرب ،واحد جیرفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جیرفت ،ایران(نویسنده مسئول)es596262@gmail.com
3استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،واحد جیرفت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جیرفت ،ایرانtabasi49@iauji.ac.ir .
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بیشک اخالق از اساسیترین مباحث زندگی فردی و اجتماعی هر ملّت می باشد .در اسالم ،بعد از یکتاپرستی هیچ موضوعی مانند
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-1مقدمه:
با توجه به این که علم و دانش ادبیات امالعلوم میباشد و شناخت شاعران و نویسندگان و فرهنگ و ادب ،جزء میراث فرهنگی هر
کشور محسوب می شوند؛ اعتقاد بر این است که ادبیات هنر است و شاعران و ادیبان؛ هنرمندان این عرصة زیبایی شناختی اندیشه
هستند .زبان هر شاعری انعکاس عواطف و احساسات و اندیشههای ناب و راه گشایی است که شرایط اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی،
فرهنگی و ...بر او تأثیر گذاشته است .این مسائل و شرایط باعث شده تا هنر ادبیات و شعر و شاعری در دوره های مختلف از لحاظ
صورت ظاهر ،عمق ،زبان ،فکر و تعبیر ،نقاط قوت و ضعفی داشته باشد .بر این اساس شعر تمامی شاعران نیز متأثر از دورانهای
زندگی آنان است .از طرف دیگر قانون اخالق به مصداق آیات هفتم و هشتم سورۀ شمس ،در نفس انسان به صورت فطری وجود
دارد ،طبق تفسیر این آیات ،قانون اخالق که در فطرت و طبیعت انسان وجود دارد ،نیاز به پرورش و هدایت دارد .بنابراین می توان
گفت قوۀ اندیشه و تدبر و تعقل ،سالمت و عافیت طلبی ،قدرت عزم و تصمیم ،محبت متقابل ،ارزش های اخالقی و فلسفی و دینی
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و عناصر عاطفی این همه در سرشت انسان وجود دارد .باید در نظر داشت که وجود انسان از دو بعد مادی و معنوی تشکیل شده
است و بر اثر قوای غضب و شهوت ممکن است دچار فساد و فنا شود و از طرف دیگر انسان به مصداق تفسیر آیة شریفة سیام
سوره بقره ،اشرف مخلوقات است و قدرت تحمل اسرار و حقایقی را دارد که حتّی از توانایی فرشتگان خارج است و بر این اساس،
در طول قرون مختلف ،عالوه بر روشنگریهای کتب مقدس ،سیرۀ پیامبران و امامان و صاحب نظران علم اخالق و دلسوزان در
شاخه های مختلف علوم ،اندیشمندان بزرگی همواره دغدغة سعادت بشر را در سر می پروراندند و از جمله این اندیشمندان در
حوزۀ علوم انسانی و ادبیات بسیار چشمگیر و قابل توجه هستند .در این رساله با توجه به دغدغة امور تربیتی و اخالقی ،روشنگری
های دو شاعر بزرگ به نامهای شریف المرتضی و اوحدی مراغهای در زمینة آموزه های اخالقی و تربیتی مورد نقد معنایی و تحلیل
و بررسی قرار می گیرد.
-1-1بیان مسئله:

مقولههای اخالقی ،یکی از مقولههای بسیار ضروری و مهم جوامع بشری است و یکی از دغدغههای اولیة بشر که به وسیلة آن ،راه
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سعادت و کمال انسان ترسیم میشود ،علم اخالق می باشد .ادبیات فارسی ،مخصوصاً شعر ،سرشار از محتوای زیبای اخالقی و
مضامین دلچسب تربیتی مورد توجه مردم می باشد ،به طریقی که اقشار مختلف تحصیل کرده و بی سواد ،به شعر عالقة زیادی
دارند و می توان گفت که شعر در کنار سایر مضامین و آثار ادبی ،از ارزش و اهمیّت ویژه ای برخوردار است .یکی از اهداف ادبیات
در شعر تعلیمی سالمت و پرورش اجتماع بشری می باشد؛ به طوری که در شعر شاعران قرون گذشته و قرون معاصر ،همواره نقد
از مسائل مختلف اجتماع بشری ،از جمله اخالق و معضالت اجتماعی و رفتاری مردم و حکومت ها ،مشهود است .بر این اساس
اگر همواره معضالت مختلف اجتماعی ،فرهنگی ،سیاسی ،اخالقی و تربیتی در هنر ادبیات جلوه گر شوند بسیار سودمند و تاثیر
گذار خواهد بود .ادبیات تعلیمی یکی از انواع ادبیات است که شخص آفرینندۀ آن با پیام های زیبای خود نقش بیدار کننده ای را
برای مخاطب خود ایفا می کند .رسالت بزرگ ادبیات تعلیمی ،از دید ادیبان و بزرگان ،آگاهی بخشیدن به انسانها از جنبه های
مختلف تربیتی ،اجتماعی ،مذهبی و استحکام مکارم اخالق و اصالح رفتار بشر ،و حذف رذیلت های اخالقی در تمام جوامع بشری

دو شاعر بزرگ با اندیشه های واال به نامهای شریف المرتضی و اوحدی مراغهای ،نسبت به مسائل فرهنگی و اخالقی جامعة خود،
بیتفاوت نبودهاند و شعر آنها ،سرشار از مضامین اخالقی و تربیتی است که بررسی آنها ،به شناخت بهتر اندیشه های شعری آنها و
جامعة روزگار آنان ،منجر میشود.
-2-1پیشینه پژوهش :پژوهش در زمینة موضوعات اخالقی و تربیتی ،بارها در آثار قرآنپژوهان و اندیشمندان اسالمی صورت گرفته
است .در ادب فارسی و عربی نیز به دلیل جایگاه مهم اخالق در زندگی ،پژوهشهای متعدّدی در آثار نظم و نثر صورت گرفته و
بسیاری از ادبا و نویسندگان ،تألیفات متعدّدی پیرامون موضوعات اخالقی یا تربیتی در آثار شاعران مختلف انجام دادهاند .بنابراین با
توجه به ارزش واالی اخالق در زندگی ،پرداختن به این بحث ،از موضوعات مورد توجّه علم اخالق بوده ،امّا با موضوع خاص
مقالة حاضر که آموزههای اخالقی و تربیتی جامعه در اشعار شریف مرتضی و اوحدی مراغهای مورد بحث و بررسی قرار میگیرد،
تحقیقی یافت نشد.
-3-1روش تحقیق :روش پژوهش به صورت کتابخانهای و شیوۀ توصیفی -تحلیلی می باشد؛ بدین صورت که ابتدا با مراجعه به
 کتب ،مقاالت و پژوهشهای انجام یافته ،در ارتباط با موضوع ،فیش برداریهای الزم انجام شده ،سپس با مطالعه اشعار شریفالمرتضی و اوحدی مراغهای ،به بررسی و تحلیل موضوعات اخالقی در اشعار این دو شاعر پرداخته شده است.
-2بررسی آموزههای اخالقی و تربیتی جامعه در اشعار شریف مرتضی و اوحدی مراغهای
-1-2پند و اندرز:
* شاعر ،شریف مرتضی ،شخصیت شیعه مذهب و منتسب به خاندان علوی از سادات می باشد و مقید به دین اسالم و قرآن و
فرامین الهی می باشد و در دوران حیات علمی و شکوفایی علمیاش ،کانون توجه بزرگان و اهل علم امیران بوده است .چنان است
که شخصیت هایی از ادیان مختلف ،شیفتة کالس و درس و وعظ او بودهاند و این نشان دهندۀ شخصیت فرامذهبی او است .شریف
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می باشد .ادبیات تعلیمی ،دنباله رو مضامین اخالقی قرآن کریم و سیره پیامبران که رسالت اصلی آنها تربیت بشر بوده است می باشد.
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مرتضی در اشعار زیر به ثروت اندوزان پند و اندرز می دهد ،تا به وسیلة آن راه سعادت و کمال خود را در پیش گیرند ،که تحفه ای
برای آخرت آنان شود نه میراثی ماندگار برای دیگران و بن بست دنیا که هیچ سودی به حال آنها نخواهد داشت.
إال إنَّ ذوی االموال

الموراث خزان

تعامینا و کلّ الناس

فی ذی الدّار عمیان

و لودنیا ولکن اُین

أَسماع و آذان

(نگ:حسینعلیان)3 :1394 ،
در این جا خطاب به دنیا پرستان می گوید :آیا نمی بینید مال دنیا مثل برگ پاییزی است که فرو می ریزد و باقی نمی ماند ؛ پس
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چرا در جمع آوری آن طمع دارید و چشم و گوش خود را بسته اید ؟ این همه مال و ثروتی که اندوختهاید برای وارثان است نه
برای خودتان ،پس آن را به نحو احسن در کار خیر به کار گیرید تا ذخیره ای برای آخرتتان باشد.
اوحدی نیز توصیه می کند که ،نباید دل به دنیا بست ،چرا که این دنیا آباد نیست؛ بلکه ویرانه است و چنین بیان می دارد :اگر دل
به متاع دنیا ببندی ،حتما در دام این دنیا نیز اسیر و گرفتار خواهی شد ،پس به دنبال آباد کردن دنیا هرگز نباشید.
نگفت که  :منه دل برین خراب آباد ؟

که بر کف تو نخواهد شد این خراب ،آباد

دلت ز دام بال گرچه می رمد ببین

که  :هم بدانه نظر کرد و هم بدام افتاد

به خانه ساختند میل بود و می گفتم :

نگاه دار که بر سیل می نهی بنیاد

(اوحدی)40 :1362 ،
افرادی که به دنیا و متاع دنیا بها می دهند طبق آیه  7سوره یونس از غافالن می باشند:
إِنَّ الَّذِینَ لَا یَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَیَاۀِ الدُّنْیَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِینَ هُمْ عَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ؛
آنهایی که به لقاء ما دل نسبته و امیدوار نیستند و به زندگی پست دنیا دلخوش و دلبستهاند و آنهایی که از آیات و نشانههای ما
غافلند.
* شاعر در جایی دیگر با استفاده از منابع ادبی بار دیگر بی ارزش بودن دنیا را به آسیاب تشبیه کرده و انسان را به دانه .پس ای
انسان این جهان زود گذر و فانی را به عنوان مقصد و مقصود انتخاب نکن .مال و اموال هیچ کدام مناسب حال انسان در آخرت
نیستند .چاره ای بیندیش تا آنچه در آخرت دستگیر تو خواهد شد ،فراهم آوری.
زین چیزها که داری و دل بسته ای درو

دریاب  :تا چه چیز تو را روی در بقاست

نفست و حکمت آنکه نمیرد به وقت مرگ

وین آلت دگر همه را روی در فناست

این گنج مال و خواسته کاند وختی به عمر

می دان که  :یک به یک ز تو خواهند باز خواست

گردانه می نشود جز به آسیاب

ما دانه ایم و گردش این گنبد آسیاب
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(اوحدی)33 :1362،
هر دو شاعر در بسیاری از اشعار خود تأکید بر ترک تعلقات دنیوی دارند و کام یافتن در دنیا را زود گذر دانسته و همچنان دنیا را
در حق انسان بی وفا می پندارند؛ مگر این که انسان از دنیا به عنوان وسیله و ابزار کارآمدی استفاده کند برای آخرت و زندگی
جاودانة اخروی خودش.
-2-2تهذیب نفس:
وقتی صحبت از تهذیب نفس به میان می آید ،بی وقفه ذهن انسان به جستجوی چیزی متعالی می پردازد که از آن می توان نخست
به محاسن اخالق و سپس به مکارم اخالق پی برد؛ زیرا اگر این دو در وجود هر انسانی رشد یابند و دیگر بحث تهذیب نفس به
شکل آرمانی خودش محقق شده است.
در سوره بقره آیه  129چنین آمده است:

پروردگارا ،در میان آنان رسولی از خودشان برانگیز که بر آنان تالوت آیات تو کند و آنان را علم کتاب و حکمت بیاموزد و
روانشان را (از هر زشتی) پاک و منزه سازد ،که تو بر هر کار که خواهی قدرت و علم کامل داری.
شریف مرتضی میگوید:
و إن الطّوی با بالعز احسن بالفتی

إذ کان من کسب المذلّه طعمه

و إن ألنهی النّفس عن کلّ لذّه

إذما ارتقی منها إلی العرص وصمه

و أعرض عن نیل الثّریّا إذ ابدا

و فی نیله سوء المقال و ذمّه

أَعفّ و ما الفحشاء عنّی بعیده

وحسبی فی صدّ عن األمر إِثمه

ولکنّ من ولی عن السّوء حزمه
(شریف مرتضی ،امالی ،ج )882 ،2
* شریف المرتضی در این اشعار چنین بیان می دارد که ممکن است موقعیت های فراوانی برای به هم خوردن تعادل روحی و
نفسانیمان به وجود آید ،بلکه باید همواره در تمامی لحظات با امر مراقبه و خرد انسانی نفس خود را مدیریت کنیم و به مرحلة
بازداری برسیم.
در عمق معنای این اشعار چنین است که هر شخص می تواند ،معلم خودش باشد و به تربیت نفس خودش بپردازد.
اوحدی مراغهای میسراید:
ز خاکدان فنا هیچ آبرویی نجوی

کزین هوس تو به آتش روی و عمر به یاد

به حرص بر دل خود نقش زر مکن شیرین

که آخر از غم شیرین هالک شد فرهاد

گشاده کن به کرم دست خود ،که در گیتی

کلید گنج الهی گشایشست و گشاد

بررﺳﻲ آﻣوزه¬ﻫﺎی اخالقﻲ و تربﻴتﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺷﻌﺎر ﺷریف ﻣرتضﻲ و اوحدی ﻣراغﻪ¬ای

ت الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ؛
ث فِیهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَیُزَ ِکّیهِمْ ۚ إِنَّکَ أَنْ َ
رَبَّنَا وَابْعَ ْ
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(همان)41 ،
* شاعر بیان میدارد که انسان اگر از روی طمع و حرص به دنبال خواهشهای نفسانی باشد ،در نهایت برای نابودی خود گام
برداشته است.
 -3-2صبر و بردباری:
زیباترین ویژگی اخالق فردی ،صبر می باشد.
حضرت علی (ع) میفرماید :الْحِلْمُ وَ االْناۀُ تَ ْواَمانِ ،یُنْتِجُهُما عُلُ ُّو الْهِمَّةِ؛
بردبارى و درنگ هم آهنگند و نتیجة آن بلند همّتى است( .نهج البالغه ،حکمت)460

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن1398

شریف مرتضی میگوید:
شکا اِلیّ جملی طول السری

یا جملی لیس اِلی المشتکی

الدر همان کلّفانی ماتری

صبر جمیل فکالنا مبتلی

(شریف مرتضی ،ج)259 -256 ،1
* شاعر در این جا با اوصافی زیبا ،همگان را به صبری زیبا رهنمون می شود ،آن هم صبری که در آن گالیه و شکایت نباشد ،تا
مورد عنایت ویژۀ حضرت حق قرار گیرد.
اوحدی نیز میسراید:
چگونه دل نسپارم به صورت تو نگارا

که در جمال تو دیدم کمال صنع خدا را

نه رسم ماست بریدن ز دوستان قدیمی

درین دیار ندانم که رسم چیست شما را؟

جراحت دل عاشق دوا پذیر نباشد

چو درد دوست بیامد چه می کنیم دوا را؟

صبور باش در این غصه ،اوحدی ،که صبوران

سخن ز خار برون آورند و سیم ز خارا؟

(اوحدی مراغهای)105 ،1362 ،
اوحدی در ابیات باال ،توصیه به صبر و بردباری دارد .جمال خداوند را در جمال معشوق دانسته ،در دوری از معشوق صبر و حلم
دارد .چنین است که صبر از زیبا ترین مراحل رشد فکری و فرهنگی انسانیت است و باعث تثبیت اخالق فردی به گونه ای واالتر
خواهد شد و انسان را به خدا نزدیک و نزدیکتر خواهد کرد.
چنانکه مشاهده شد ،دو شاعر هر کدام در مضمونی خاص صبر را زیبا جلوه داده اند و بیان داشته اند که یک راه رسیدن به
حضرت معبود داشتن صبر و بردباری است و از محاسن اخالق است.

 -4-2ظلم ستیزی:
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با توجه به شرایط حاکم بر جامعه ،در دوران عباسی و اهمیت دادن به علم و عالمان و عنایتی که حاکمان عباسی به خاندان علوی
داشتند؛ این امر باعث شد تا شریف مرتضی در اوج آزادی ،تأثیرات قابل توجهی ،هم در کالس درسش بر شاگردان و هم در
آثارش برای آیندگان به یادگار بگذارد .در بعضی جاها با توجه به تفسیر قران کریم ابیاتی را که جنبة تربیتی و پرورشی دارد
سروده است که همواره راهنما و راه گشای اهل معرفت می باشد.
حتّی ،اِذا لَم یَترکو لعضامه

لَحما وال لفؤاده معقوال

(شریف مرتضی)257 :1 ،1396 ،
* بیت باال ،اشاره دارد به سورۀ یوسف آیة  18و شاعر در این بیت ،چنین می گوید« :تا آن که نه بر استخوانهای او گوشتی
گذاشتند و نه برای دل او درک و دریافتی».
این بیت بیانگر این است که برادران یوسف ،پیراهن او را به خونی دروغین آغشته کردند و نزد پدر آوردند؛ یعقوب گفت  :نفس

است.
مضمون این بیت چنان است که عمق ظلم و ستمی را که فرزندان یعقوب بر پدر روا داشته اند ،بیان شده که از شدت غم حضرت
یعقوب به جز استخوان چیزی از وجودش باقی نمانده بود و راه درک را نیز بر او با نیرنگ بستند.
اوحدی مراغهای معتقد است :ظلم و ستم کردن همچون نیش زدن عقرب است ،اگر کسی در حق دیگری ظلم و ستم کند ،در قبر،
مارها همنشین آن هستند ،باید به زیر دستان کمک کرد و به آنها مهر ورزید ،تا از عذاب آخرت در امان باشیم:
تو که امروز چو کژدم همه را نیش زنی

مونس گور تو ،شک نیست ،که ماری باشد

یک دل سوخته بنواز ،که کاریست عظیم

ورنه آزار دل خلق چه کاری باشد؟

ارباب ظلم را بستم دست روزگار

از بیخ برکند ،که درختان بی برند

(اوحدی)43-41 :1362 ،
شاعر در ابیات زیر نیز تأکید به پرهیز کردن از ظلم به ستمدیدگان دارد .به عقیدۀ شاعر ،ظلم و پیروی از هوی و هوس ،باعث
نابودی فرد ظالم می شود.
ای خواجه ملک را که به دست تو داده اند

قانون بدمنه ،که به کلی تو می خوری

بی عدل ملک دیر نماند ،نگاه دار

مال رعیت از ستم و جور لشکر

گرد هوی مگر ،که گردد وبال تو

گر خود به بال جعفر طیار می پری

(همان)63 :

بررﺳﻲ آﻣوزه¬ﻫﺎی اخالقﻲ و تربﻴتﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺷﻌﺎر ﺷریف ﻣرتضﻲ و اوحدی ﻣراغﻪ¬ای

شما کاری «بدی» را برای شما آراسته است .اینک صبری نیکو برای من بهتر است ،بر آن چه که توصیف می کنید خدا یاری ده
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 -5-2تزویر و ریا:
شریف المرتضی بدترین شکل دوستی و شرایط آن را که بر ریا و نیرنگ بنا شده باشد؛ الیة انحرافی پنهان در اصل معرفی میکند
که ،باعث دوگانگی شخصیت انسان می شود و روح صداقت را از وجود انسان زایل میگرداند و شخص ریاکار در هیچ زمینه ای
ارزش و بها نخواهد داشت و در فرجام کار متضرر اعمال خویش است.
و کیف تو اصل من اصبحت

خاللته کأبی مرحب

(شریف المرتضی ،ج)452 :1
*«چگونه با کسی در می پیوندی که دوستیاش چون دوستی سایه است .برخی از دوستان در هنگام بال و مصیبت از روباه
مکارترند».

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن1398

شاعر این گونه رفتارها را از رذایل اخالقی می داند که باعث گمراهی انسان می شوند و هرگز شخص ریاکار به مقصد نمی رسد.
اوحدی مراغهای ،انسان های پاک باز و درستکار را یک رنگ معرفی می کند و گرانبهاترین چیز و با کم بهاترین چیز در نزد آن
ها یکسان تلقی می شود .اما افراد ریاکار و دغل باز به دنبال خود نمایی هستند و همة انسان ها در آخرت به خاطر اعمالشان مورد
بازخواست قرار خواهند گرفت.
پاکبازان را چه خارا و چه خز؟

گر به رنگی قانعی در خرقه خز

جامه گه ارزق کنی ،گاهی سیاه

جامه خود دانی ،تو مردم را مرز

آخرت زندان تن خواهد شدن

این که بر خود می تنی چون کرم قز

گر تو ایزد را بدین خواهی شناخت

نیک دور افتاده ای ،سودا مپز

چون نخواهی فهم کردن زان چه سود ؟

گر منت مشروح گویم ،یا لغز

(اوحدی)238 :1362 ،
از شعر دو شاعر چنین بر می آید انسان ریاکار در هیچ زمینه ای بهایی نخواهد داشت ،چون از درگاه حضرت حق دور افتاده
است .پس بنابراین در تمام زمینه های فکری ،فرهنگی و تربیتی منحط روزگار خویش است .نتیجة اعمالش را دیر یا زود خواهد
دید.
 -6-2تواضع و فروتنی:
اهین لهم نفسی ألکرمها بهم

و لن تکرم النفس التّی التهینها

(شریف مرتضی ،االمالی ،ج)630 :2
*« در برابر آنان خود را خوار می کنم تا خود را به کمک ایشان گرامی گردانم و آن که خویش را خوار نسازد ،خویش را گرامی
نتواند گرداند».
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شریف المرتضی در این بیت این پیام را به مخاطب می دهد که؛ راه دیگر گرامی شدن و بزرگ شدن تواضع و فروتنی است ،اگر
انسان تواضع و فروتنی نماید و خود را در مقابل دیگران کوچک بشمارد ،دیگران او را گرامی خواهند داشت.
اوحدی بیان می دارد که در برابر بزرگان اظهار بی چیزی کن و خود را درویش و مسکین قرار ده و در برابر آنان متواضع و فروتن
باش و از فرصت عمر خود استفاده کن و فروتنی اختیار کن .این سخنان مبیّن این نکته است که ،انسان در برابر زورگویان ،ستمکاران،
باید مقاوم باشد و در برابر زیر دستان و انسان های شایسته فروتن و مهربان باش ! زیر الزمة غم گساری مردمان ،ایستادگی در برابر
زورگویان ،بی اعتنایی به ریاکارن ،پیکار با متعصبان و مهربانی با زیر دستان و رنجوران و احترام به انسان های شایسته است.
تو جز تواضع و جز طاعت اختیار مکن

بدستت ار دو سه روز اختیار خواهد ماند

بر رونق گل این باغ دل منه ،زنهار!

که گل سفر کند از باغ و خار خواهد ماند

(دیوان)42 :
انسان فروتن ومتواضع به آن چه که میخواهد میرسد ،باید ریا و نیرنگ را از خود دور کرد و نباید به فکر نابودی دیگران بود،

هرگز به جان فرا نرسی بی فروتنی

خواهی که او شوی تو ،جدا کرد از منی

زنهار! قصد کندن بیخ کسان مکن

زیرا که بیخ خویشتنست آنکه می کنی

(دیوان) 67 ،
مضمون شعر هر دو شاعر چنین است که انسان همواره باید در مقابل دیگران متواضع و فروتن باشد ،زیرا تنها راه گرامی داشتن
خود و احترام گذاشتن به خود فروتنی و تواضع می باشد ؛ و مداومت بر این امر موجب اخالق فاضله و کردار حسنه خواهد شد
و انسان متواضع در نزد همة گروهها عزیز گرامی خواهد بود و به خوبی میتواند الگوی زیبایی رفتار و کردار در میان جامعه خود
و مخاطبانش باشد و بر دل های آنها حکومت کند.
 -7-2عفو و بخشش:
لَم یعرفوا غیربث العرف بینهم

عفواً و ال طُبعوا إِلّا علی الجود

(شریف المرتضی ،دیوان ،ج)401 :1
در دیوان شریف المرتضی از جمله صفات و خصوصیاتی که برای اصحاب کربال آورده شده ،عطا و بخشش است و چنین می-
پندارد که بخشندگی و سخاوت جزء سرشت و فطرت آنان بوده است .آنان کسانی هستند که متاع دنیا برایشان پست و ناچیز است
معتقد است کسانی که آماده اند گوهر جان خویش را در راه خدای متعال فدا سازند ،قطعاً انسان های بزرگ و بخشندهای هستند.
اوحدی میگوید:
از اوحدی شنو :که بچل سال پیش از او

این بخشش از محمد و حیدر به من رسید

صد خرمن تمام ببخشیدم از کرم

وز هیچ کس جوی ،خجلم ،گر به من رسید

بررﺳﻲ آﻣوزه¬ﻫﺎی اخالقﻲ و تربﻴتﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ در اﺷﻌﺎر ﺷریف ﻣرتضﻲ و اوحدی ﻣراغﻪ¬ای

زیرا اگر کسی به فکر نابودی دیگران باشد ،ابتدا بنیان خود را نابود خواهد ساخت.
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(دیوان)46 :
ترا رحمت فراوانست و ما لرزان ز بی برگی

ترا اندیشة عفوست و ما ترسان ز رسوایی

چه آب روی خواهد بود بر خاک درت ما را

که بر دشت هوس کردیم چندین باد پیمایی

کجا شایسته دانم شد نظرگاه الهی را؟

که عمر تلف کردم به خودرویی و خود رایی

(همان) 73 :
شاعر چنین بیان می دارد که نظر لطف و بخشش خداوند همواره متوجه انسان هست .انسان نیز می داند که خدای بزرگ ستار
العیوب است و گناهان و خطاهای او را مورد عفو و بخشش قرار می دهد ،این امر راه بازگشت و امیدواری خلق را به درگاه خالق
میسر ساخته است.
در بررسی دو واژۀ عفو و بخشش در شعر دو شاعر می توان به مفاهیم زیر پی برد:
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ (ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲـﭘﮋوﻫﺸﻲ) ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ایران ،ﺳﺎل دوم ،ﺷﻤﺎره چهﺎرم (ﭘﻴﺎﭘﻲ ،)8زﻣستﺎن1398

نخست :عفو و بخشش جان و مال ،دوم :عفو و بخشش گناه و خطای خلق از سوی خالق .سوم:عفو و بخشش انسان ها نسبت به
خطای یکدیگر .چهارم :معرفی الگوهای تمام عیار عفو و بخشش به جامعة بشری.
شریف المرتضی عفو و بخشش را از لحاظ گذشتن از جان و مال که متعالی ترین درجة عفو و گذشت است مطرح می کند و با
ترسیم صحنه های کربال برای مخاطبان خود انعکاس پیام ؛ باالترین درجه عفو و بخشش که گذشتن از جان و مال است را به عنوان
برترین فضایل اخالقی با اندیشة خود به یادگار گذاشته است.
پیامد این گونه افکار و اندیشه ها راهی جز رسیدن به کمال مطلق الهی در بر نخواهد شد.
اوحدی مراغه ای در صحنه ای دیگر عفو و بخشش خداوند را نسبت به انسان به تصویر می کشد و انسان را امیدوار به درگاه
حضرت حق می گرداند ،راه برگشت و تمسک مجدد را برای بشریت رهنمون می شود .در بیانی دیگر با نکته پردازی ادبی و هنر
خود پیامبر اکرم(ص) و امام علی بن ابیطالب(ع) را بزرگترین الگوهای عفو و بخشش به جهانیان معرفی می کند .و خود نیز تایع و
پیرو آن بزرگواران است.
در اندیشة این دو شاعر اگر تشابهات زیادی به چشم می خورد ،در زمینة عفو و گذشت ،هم نیز الگوهای یکسانی را به جامعه
معرفی می کنند ،که آن فقط تکیه بر سیرۀ خاندان عصمت و طهار ت(ع) و فرامین حضرت حق از مزایای سخن این دو شاعر می
باشد .نوع دیگر بخشیدن و عفو چشم پوشی از خطای دیگران است ،یقیناً این مهم از فضایل اخالقی است و تنها در وجود انسان
های شریف نهادینه شده است.
اگر بخواهیم از ابعاد روانشناسانه به این اشعار نگاه کنیم ،در سایه عفو و بخشش نوعی آرامش روحی و روانی نهفته است؛ که همواره
خاستگاه علم روانشناسی می باشد ،و این جا باید به ادبیات به عنوان هنر برتر نگاه کنیم که می تواند به شکل تلفیقی کلیه مسائلی
را که هم به پرورش و هم به تربیت و هم به آرامش روح و روان کمک کند ،یک جا به جامعة مخاطب هدیه می کند.
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 -8-2حُسن خلق:
أَما و جالل اهلل لو تذکریننی

کذکراک ما نهنهت للعین مدمعا

فقالت  :بلی و اهلل ذکراً لوانّه

تضمنّه صمّ الصّفا التصدّعا

(شریف مرتضی ،امالی ،ج )921 :2
*زنهار ،به جالل خداوند سوگند ،اگر آن سان که یاد تو همواره هست از من یاد می کردی در چشم اشکی برای ریختن نمی ماند.
*آن دلبر گفت :آری ،خداوند را سوگند یادی در من هست که اگر در دل سنگ سخت نیز جای می گرفت ،آن سنگ از هم می
شکافت.
در اندیشة شریف المرتضی ،حُسن خلق جایگاه رفیعی داشته است ،به طور کلی حسن و خلق باعث تسخیر دلها می شود .اگر
کسی حسن و خلق و زیبایی در رفتار و گفتار را سر لوحة خود در زندگی قرار دهد ،بیشک بر دل ها حکومت خواهد کرد.

شبی پروانهای با شمع شد جفت

چو آتش در فتادش خویش را گفت

که پیش از تجربت چون دوست گیری

بنه گردن ،که پیش دوست میری

سخن در دوستداری آزمودست

کزیشان نیز ما را رنج بودست

درین منزل نبینی دوستداری

که گر کاری فتد آید به کاری

چنینها دوستی را خود نشاید

که اندر دوستی یک هفته پاید

(دیوان)441 :
دیدگاه شاعر این است که انسان باید خوش رو و خوش اخالق باشد ،چرا که تداوم دوستی در اخالق حسنه است ،اگر انسان
بداخالق باشد ،هرگز دوستی او پایدار نخواهد بود.
بنابراین ،در شعر دو شاعر نوعی رویکرد روانشناسانه پیداست که همواره سعی دارند آرامش و نرمخویی را به مخاطبان خود
انعکاس دهند.
-9-2خشم و غضب
و لَقَد طعنت ابا عینیة طعنه

جرمت فزاره بعدها اَن یَغضَبوا

(شریف مرتضی ،امالی ،ج)268 :1
* بر ابوعیینیه چنان ضربتی وارد آوردم که پس از آن فزاره را مسلّم شد که خشم آورد.
شاعر در بیانی خاص ،در مورد ظهور و بروز خشم بر چهره تکیه دارد و چنین می پندارد که خشم و غضب و بروز حاالت آن
کمتر از ضربة سخت فیزیکی نخواهد بود ،پیام این بیت به گونه ای است که خشم و غضب را تنها وارد آوردن ضربات سخت
نمی داند ،بلکه اخم و ترشرویی آثار نفرت بارش از ضربة فیزیکی بیشتر است ،این اعمال و رفتار حتّی در برابر بدترین مسائلی که
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اوحدی مراغهای در باب حُسن خلق ،سروده است:
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مورد پسند هر انسانی نیست ،معقول نمی باشد .همواره باید سعی و تالش کنیم که خشم و غضب خود را در مقابل تمام
موجودات و رفتارها و نامالیمات کنترل کنیم.
اوحدی مراغهای میگوید:
بدان آتش رخ آوردند چون دود

حقیقت نکتهای آتش اندود

به خشم از سر گرفت آن تندخویی

چنین باشد جواب تندگویی

چو بد کردی ،کنندت بد مکافات

رسی از آفت انگیزی به آفات

(دیوان)450 :
بازتاب شعر شاعر این است که شخص خشن و عصبانی ،سیل آفات و بالها را به روی خودش می گشاید.
در شعر دو شاعر ،خشم و غضب کاری مردود دانسته شده و ضمن نفی آن به تغییر خشم و غضب پرداختهاند و این مهم از دو منظر
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قابل بررسی است ،نخست رویکرد تربیتی و دیگر رویکرد روانشناسانه.
در رویکرد تربیتی که با کنترل خشم و نبود آن ارج میدهد .خشم و غضب را در خور شأن انسان نمی داند ،چون به مصداق آیة
ت فیه مِن روحی و خداوند فرموده از روح خودم در انسان دمیدم» پس یک بعد از وجود هر انسان روح
شریفة قرآن کریم و « نَفَخ ُ
خدای بزرگ و متعال است ،خصوصیات روح خداوند غضب فوری نیست ،زیرا اگر خداوند فوراً از دست بشر خشمگین شد که تا
حاال بشری در زمین نمانده بود ،پس از این حکمت خدای متعال که انسان های نیکوکار و بدکار همه را مرتب فرصت می دهد و
روزگار و ادامة حیات را برای آن ها تمدید می کند و در این سرّی نهفته است که می توان گفت به وسیلة این موهبت وجودی،
انسان ها می توانند در دنیا مکمل نقایص یکدیگر باشند و پازل انسانیت را در همة امور با هم تنظیم و درست کنند و به کمک
یکدیگر به سر منزل مقصود که همان کمال مطلق الهی است برسند .با این حساب خشم و غضب در گفتار و رفتار انسانها هیچ
جایگاهی ندارد.
رویکرد دیگر ،رویکرد روانشناسانه است .بر اساس مالیمت و مالطفت سخن گفتن و در خور فهم کردن مطلب و به اقتضای حال
و مقام صحبت کردن که عالوه بر ادبیات در علم روانشناسی هم مد نظر می باشد .شاعر با توجه به شناختی که از محیط و شناختی
که از فکر و فرهنگ مردم داشته است ،چنان سخن را لطیف و نرم به کار برده که قدرت تأثیر آن را در گوش و جان مخاطب به
نظاره بنشیند و همچنین آیندگان را نیز با این گونه لفظ و بیان به فیض اکمُل برساند .روانشناسی نیز ابتدا رو حیات افراد را شناسایی
می کند و به نحو مطلوب به مخاطب توجه می کند و بعد به قدرت تأثیر کالم بر اساس مراتبی می پردازد.

نتیجهگیری
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با توجه به آن چه که در شعر دو شاعر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت ،درست است که الفاظ آن ها متفاوت است ،اما در معنی
و مفهوم به دنبال یک هدف و یک مقصود بوده اند .شریف المرتضی شخصیت بسیار بزرگ و ارزنده ای بوده و با اندیشهای فرا
مذهبی که در وجود خود داشته ،مجلس درس او شیفتگان بسیاری از سایر مذاهب و ادیان را نیز به خود جذب و جلب کرده است.
چنان که در سرگذشت او و سخن و کالمش پیدا بود ،مجلس درس او نیز مورد توجه سایر ادیان بوده است و این نشانی از روحیة
بلند و افکار بشر دوستانه و فرا مذهبی او می باشد .اوحدی مراغه ای شخصیتی بوده که دارای افکار بسیار خوب تربیتی بوده؛ اما
شخصیتی مستقل بوده که به همگان عالقه ای نشان نمی داده و این نشان از تعصب سخت ایشان می باشد.
با توجه به این که تعالیم اخالقی در اشعار این دو شاعر از نظر معنایی مورد تفسیر و تحلیل و نقد قرار گرفته است ،اگر چه مضامین
آن ها با هم اشتراکاتی دارد ،امّا اگر به دقت به معنای شعر آن دو شخصیت بنگریم ،شخصیت آن ها در الیه های پنهان شعرشان
نهفته است ،حقایق دو زبان متفاوت را در شعرشان می توان یافت و اشتراکات فکری و فرهنگی را هرگز نمی توان در بین زبان های

دورانی میراث بزرگ فرهنگی و معنوی ممالک خود هستند و نشانی از عزت و افتخار و پایبندی به ارزشها به شمار می آیند.
در بررسی و مقایسة و تطبیق پیام های اخالقی و تربیتی در شعر این دو شاعر در ادبیات عربی و ادبیات فارسی از اندیشة آن ها
چنین استنباط می شود که:
شریف المرتضی و اوحدی مراغه ای اگرچه در دوران های تاریخی کامالً ممیز ،هم از نظر تقویم و هم از نظر فرمانروایی حکام
کامالً فرق دارند؛ اما به نظر می رسد تعلیم و تربیت اسالمی که همان رسیدن به خالق و پیمودن راه کمال است ،در اندیشة دو شاعر
کامالً آشکار است و مشترکات فکری و فرهنگی و تربیتی فراوانی در آثار آنها ،به چشم می خورد.
در شعر هر دو شاعر می توان رویکرد دینی و قرآنی ،و رویکرد روانشناسانه و تربیتی را به وضوح مشاهده کرد.
با توجه به مضامین اشعار این دوشاعر چنین به نظر می رسد که از آیات قرآن و احادیث و سیرۀ انبیاء و اولیاء خدا به صورت مداوم
بهره می برده اند و همواره الگوی کار آن ها بوده است.
نکتة دیگر رویکرد روانشناسانه است که می توان شاعران را بزرگترین روانشناسان زمان خود و بعد از آن به حساب آورد ،زیرا اگر
یک روانشناس با تعیین چندین جلسه به کار درمان مسائل و مشکالت روحی مردم جامعه می پردازد ،ممکن است تأثیری هم نداشته
باشد ،در حالی که شاعر می تواند با صدور سخن در یک بیت ،به سرعت درد و مشکالت روحی و روانی مردم جوامع مختلف را
بدون مرز حل کند .در شعر دو شاعررنکته های ظریف روانشناسانه و تربیتی در زمینه های مختلف به چشم می خورد.
شریف مرتضی و اوحدی مراغه ای شعر خود را در قالب مواعظ و اندرزهای تعلیمی و تربیتی ساخته اند و از آن برای هدایت بشر
از ظلمات و پلیدی ها به سوی خیر و نیکی و سعادت بهره جسته اند .از جمله تعالیم مشترک اخالقی و تربیتی موجود در شعر این
دو شاعر نمونه های بسیاری موجود است ،اما عناوین زیر در شعر هردو شاعر با یکدیگر در این مقاله ،مطابقت شده اند :
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مختلف و ملل مختل ف بر اساس نیاز های بشریت نادیده گرفت ،به هر صورت تمامی شخصیت های علمی فرهنگی هر عصر و
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 -1پند و اندرز -2تهذیب نفس -3صبر و بردباری -4ظلم ستیزی و شکایت از روزگار -5تزویر و ریا-6 ،تواضع و فروتنی-7 ،عفو
و بخشش-8 ،حسن خلق-9 ،خشم و غضب.
*به طور کلی در بسیاری از اشعار این دو شاعر فضیلت های اخالقی که در حوزۀ محاسن و مکارم اخالق هستند  ،دیده می شود
و آشکارا با رذیلت های اخالقی و امور دنیوی که باعث گمراهی بشر می شوند  ،مبارزه و آن ها را نفی می کنند .باید در یک جمله
گفت که :سراسر شعر تعلیمی این دو شاعر امر به معروف و نهی از منکر است و دغدغة سالمت اخالقی و معنوی انسان ها ،جزء
الینفک اندیشة آنهاست .هر دو شاعر ،پیوسته خواهان رسیدن انسان به کمال مطلوب الهی می باشند.ا ین خیر اندیشان جامعة
انسانیت ،خود نیز از فیض کمال الهی و چشمه های معرفت ربّانی نوشیده اند وآن را برای بشریت نیزآرزو می کنند و با اندیشة
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خود ،راه تحصیل آن را به انسان ها می آموزند.
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