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در  اجتماعی  و ستایشگری در خلق انتقادات اخالقی  ۀ ستایش وجایگاه فلسف

 کلیات سعدی و دیوان خواجوی کرمانی 

 

 * دکترعلی اصغر حلبی   ،حسین صفری نژاد

 گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایران 
 (9/11/96،تاریخ پذیرش:7/9/96)تاریخ دریافت:

 

 

 

 سرآغاز

 در اينن ها پژوهش نيست. تازه موضوعي شعر، در اخالق به پرداختن

 از دواوينن اخالقني مضامين و موارد استخراج صورت به بيشتر زمينه

 براي نمونه مواردي است. بوده موضوعي، صورت به كالسيك، شاعران

 ، يتيمنان دلسنوزي بنر سنتييي، ظلن  بينواينان، خنواري غن  چنون
 بسياري و طلبي همگان، حق براي خيرخواهي وانات،حي و كهنساالن

 زبنان، پارسني شاعران هستند كه اخالقي موضوعاتي ديگر، مضامين

 در منندي اخنالق (. رعايت1اند) پرداخته آنها به خود اشعار در بسيار

 پايبندي با كه بود اصولي از يكي شاعران قديمي، خاصه شاعران وجود

 حقيقت در مي شد. آراسته وهريگ به هنرورز آن،خصايص اسلوب به

 (.2است) شعري نقادي اي گونه در شعر اخالق
گينرد  شعر در برمني ارزيابي و تفسير در را اخالقي عناصر اخالقي نقد
  وجود دارد. سنتي نظرية دو نقادي شيوة چنين براي كه
 
 
 

 
 و ديگنري اسنتقال  و آزادي خودمختناري، پاية بر اخالقي نقد يكي

 اخالق كه مدعي است او  اخالقمندي. نظرية مبناي رب شعر ارزيابي

 مسنتق  هاي زيباشناسني ارزش و اخالق چون نيست قانونمند هرگي

 به وابسته را شناسي هاي زيبايي ارزش دوم نظرية كه حالي در است

 (.3داند) مي اخالقي هاي ارزش
 مندخ  مالحظنه دو ذي  در معنا اين انگليسي، هاي نامه فرهنگ در

 بنه وجندان كلّي، طور به .آن مشتقات و  وجدان و اخالق شود: مي

 و ارزش ديندگاه از بند و رفتارهاي خوب كنندة تعيين اصو  و قواعد
 تعرين  اخالقنيِ قواعد بر اخالق ناظر كه درحالي دارد، اشاره داوري

 ضنواب  از اي مجموعه ترسي  كاري براي – اي حرفه رفتار در شده

 آداب را رفتاري و اخالق قواعد سامانة ر،تعريفي ديگ است. در توافقي

 دانسته اخالقي ضواب  بر مبتني فلسفة از اي شاخه را آن و اند گفته 

 (. 4اند )
 
 

 چکیده

دادند و در پاسخ با و صاحبان قدرت قرار مي  نشاها يدو تمج  ي توص  در ادبياتِ گذشته ايران رس  بر آن بود كه برخي شاعران كالم خود را در خدمتزمینه: 

اما در اين ميان گاه در كالم برخي سخنوران مداحي و ستايشگري از مسير معمو   .گرفتندموردِ نوازش قرار مي كه صله نام داشت انواعِ عطايا و مالطفات
تاخنت. تراض بر رفتارهاي غيرمعمو  او و محي  اطرافش نيني منيعگرديد و شاعر با كمك آن ضمن به دست آوردن د  ممدوح با انتقاد و اخود خارج مي

ان پژوهش حاضر به روش توصيفي ن تحليلي و با هدف مقايسه و بررسي ستايش و ستايشگري در خلق مضامين اخالقي ن اعتراضي در كليات سعدي و ديو
ي آرماني عدالتي در رسيدن به جامعهرا بستر مناسبي براي مبارزه با بي  ي كالميخواجوي كرماني انجام شده است. مدايح سعدي محدود است و او اين شيوه

ي رايج ستايشگري با كاركرد سنتي در ادب گذشته ايران يعني خوشنودي صاحبان ي همان شيوههاي فراوان خواجو، عموماً ادامهداند اما مدحدلخواه خود مي
 قدرت است.

 و ، تربيتيماعيتاج ،اخالقي روشنِ اعتراضاتِ براي بيانِفرصت خوبي را  ها، ستايشگرياعتقاد به ارزش شه ويشيخ اج  به سبب استقال  اندگیری:  نتیجه

خواجو به سبب نياز مادي و  محروم بودن از جايگاه اجتماعي خاص ن در مقايسه با سعدي ن  ه  مدايح اغراق آمييتري  حا  آنكهدهد قرار مي  حتي سياسي
غيراخالقي ن هجو ن  يهجنببا چاشني از توهين همراه است و    هدايااين    دريافتِ  عدمِ  علتبه   موارد  بيشترِازه اعتراضات و نقدهايش در  ددارد و ه  به همان ان

 گيرد.به خود ميو غيراجتماعي 

 

 انتقاد و اخالق، ديوان اشعار خواجو، كليات سعدي، مدح و ستايش. :کلید واژگان
 

  b.parastesh13@gmail.comنيكي: ونويسندة مسئو : نشاني الكتر

mailto:Ali-fallahi@shirazu.ac.ir
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امنري  اخنالق، كنه اينن و آن، چرايني و چيستي و اخالق مسئلة اما
 و مورد بحث متفكران، و فالسفه توس  ديرباز از نسبي، يا است مطلق
 صاحب مورد تأم  اخالق، مباني در تفكّر ين،همچن قرارگرفته؛ بررسي

  است. بوده نظران
 به لحنا   اجتماعي و فلسفي انديشه هاي و ديني متون كهن، ادبيات

 باب عرصه هاي گشودن از بوده اند، بازتر محيطي پي عرضة در آنكه

 (.5بوده اند ) شك  در ه  و محتوا در ه  گفت وگو
 تبيين گوناگوني در شك  هاي زا نظ  در چه و نثر در ادب فارسي چه

كليلنه و  (. از6اسنت ) برده بسيار بهره هاي اخالقي انساني و مضامين
 آثنار معروفتنرين تنا وگوسنت، قالنب گفنت در قدي  كتابي كه دمنه

 سعدي گلستان مجنون، و ليلي نظير اخالقي فارسي و عارفانه عاشقانه،

 باحث اخالقنيم  از جذاب و زيبا صورت هايي مولوي مي توان مثنوي

 ميخواهنند آنجنا در ايرانني مصلحان و و عارفان فيلسوفان (.7يافت )

 از سنو  و كننند ترمي  تر روشن را حقيقت اجتماعي اخالقي و وجوه

 (.8تفاه  به هر شك  بكاهند)
 وي، هندف  نظر در و نگريسته مي اخالقي ديدگاه از را شعر سقراط،

 فاينده را بي آن دلي ، نهمي به و بوده خوشايندي و لذت ايجاد شعر

 انگاشته، مي زيبا را سودمند چيي هر او كه آنجا از و است دانسته مي

 فردي را شاعر افالطون، (.9) است نبوده قاي  ه  زيبايي شعر، براي

 منورد اخالقي، تأثير نظر از شعر را و كرده مي تلقي پريشان و آشفته

 شهر آرمان به هيابيرا شايستة شاعران را و مي داده قرار نقد و بحث

مني  الهنام نتيجة را شعر سقراط، نيي مانند وي است. دانسته نمي خود
 قابن  شنعري آثنار ايجناد در شناعر آنها ابتكار نظر از چون و دانسته

  انند نيامده بر شعر براي قواعدي يافتن صدد در هرگي نبوده، مالحظه
 اين رو، د. ازبياب ادب و شعر براي را قواعدي داشته سعي (. ارسطو،9)

محسنوب كنرد.  ادبني مسائ  در غربي محقق نخستين توان مي را او
 شنعر هندف  كوشيده است نشان دهند كنه "شعر فن "وي در رساله 

 اسنت. آن،خوشنايندي هندف  بلكنه نيسنت، اخالقي فايده به محدود

 جندا آن شنناختي ارزش زيبنايي از را شنعر اخالقي ارزش همچنين،

 به انسان طبيعي عالقة و غريية تقليد به ستهواب را شعر خود و دانسته

 (.9است ) پنداشته ايقاع و وزن

است كه از ديربناز  1هاي مه  ادبيات غناييمدح و ستايش يكي از شاخه
 موضوع نخستين را آن بتوان شايد و استبوده پردازانمورد توجه سخن 

-هرسنيد ما دست به چهارم قرن از ي محسوب كرد كهفارس شعر رسمي
گسنترش  با حمايت خود از شاعران آن را ديگرمراي ت و پس از آن اُاس
 بنه عننوان اين جادوي كالم ه از پادشاهان و صاحب منصبان  .اندداده

هاي حكومت نماييو قدرت سياستتبليغ  برايها ترين ابيارمه  يكي از
ي فراوان يي براي جاودانه ماندن نامشان بهرهخود و ه  به عنوان وسيله

 پادشناه و اما بنر: »بردند چنانكه نظامي عروضي نيي به آن اشاره دارديم 
واجب است كه چنين شاعري را تربيت كند تا در خدمت او پديدار آيند و 

( از طرفي شناعران نيني بنه جهنت 10نام او از مدحت او هويدا شود.« )
 شان از سويجاودانه ماندن نام و كالمشان از يك سو و تأمين نان و نياز

و  هدايا ازاي آنپرداختند و بهديگر به مدح و ستايش صاحبان قدرت مي

كردند. البته در اين ميان، برخي سنخنوران ن دريافت مي2عطايايي ن صله
ي شراي  خاص اجتماعي و توجه بنه مكنارم اخالقني ينا اينن واسطهبه

-پذيرفتند و يا حداق  آنچنان رنداننه آن را طلنب منيها را نميبخشش

-ي آثارشان، حقير شمرده نشوند و عدّهد كه هرگي در چش ِ خوانندهكردن

ي بسيار داشنتند و ي فراوانِ ديگري نيي حريصانه به دريافتِ آن، عالقه
ي در برابر عدم دريافت يا دير و يا حتي كمتر دريافت كردن آن، به نشانه

-هاي بسيار تند و به دور از اخالق از خود نشنان مني، واكنش3اعتراض

 (.10دادند )
در مقاله حاضر اين دو جريان رايج در ادب فارسني در كلينات سنعدي و 

دوران 4ديوان خواجوي كرماني با توجه بنه شنراي  سياسني ن اجتمناعي
ي ويرانگر مغو  و اوضاع منح  پس ي شيخ اج  به سبب حملهآشنفته

رد منو 5نقندي ي آنان بنه مقولنهاز آن، در عصر خواجو و نگاه تيي بينانه
و  6اينيي مقايسنهبه شيوه در مقاله حاضر. گيردبررسي و تحلي  قرار مي

افكنده به نگاه اين دو سخنور به مقوله مدايح نظري  7توصيفي ن تحليلي
و  9هاو انتقاد در ميان اين ستايشگري 8هاي ايجاد طنيو شيوه شده است
: گرفتنه اسنت تنا مشنخص گنردد كنه ها مورد بررسي قنرار درخواست

هاي توجه به ستايش و ستايشگري در كليات سنعدي ها و انگييهغدغهد
و ديوان خواجو چيست؟ مديحه سرايي چنه نقشني در خلنق اعتراضنات 

اسنت؟ بنر اسناط مطالعنات و... در آثار اين دو سخنور داشنته 01اخالقي
ي توجه به اخنالق، بنا توان دريافت كه سعدي به واسطهانجام شده مي

نس در راه رسنيدن بنه ينك جامعنه اسنتقال  انديشه ي و اعتماد به نفن
نهند نمني وقعني پاداش آن دريافت ستايشِ درباريان و به تنها آرماني نه

هاي اخالقي به نقدِ سو  رفتارهاي بلكه حتي در مدايحش با رعايت جنبه
هناي خواجنو پردازد حنا  آنكنه ستايشنگريستمگران عصر خويش مي

ويژه سبك خراساني است اعصار گذشته بهي مداحي ي همان شيوهادامه
هنا از جانننب تنوجهي بننه همنين سننتايشو انتقنادات او بننه جهنت بنني

 گيرد.ي شخصي، مادي و غيراخالقي به خود ميمخاطبانش عموماً جنبه
سنرا و وينژه مديحنهشعر فارسي همواره بستري مناسب براي شاعرانِ به

-تصاوير جذابي را با نينتهاي دلنشيني و ستايشگر بوده كه در آن نغمه

هناي هاي مختل  مادي و اعتقادي در وص  شكوه ظاهري و يا ويژگي
نمودنند. اينن شنيوه اخالقي و رفتاري ولني نعمتنان خنويش خلنق مني

شد نيي ك  سخنوري حتي در عصر مغو  كه چندان توجهي به مدح نمي
خورد مانند آنچه در كليات سعدي شنيرازي در قنرن و بيش به چش  مي

بيني . اّمنا آنچنه هفت  و ديوان اشعار خواجوي كرماني در قرن هشت  مي
در خنال  اينن 11در اين ميان حائي اهميّت است توجنه بنه اخالقگرايني

 يو بناز نمنودن چشن  منردم بنه رو يروشنگر ها در جهتستايشگري
هاي اخالفي و فردي اسنت. اجتماعي و رذيلت هاينادرست يات و نقدواقع

هاي موجود در كنالم سنعدي شنيرازي و خواجنوي مديح حا  با بررسي
 كرماني به پردازش و تحلي  موضوع مورد بحث خواهي  پرداخت:

شنيخ اجن  بنه خناطر شنهرت در اينام حينات و همچننين درنوردينندن 
هايي بسيار و آشنايي بنا بسنياري از بيرگنان و مردمنان گوشنه سرزمين
  مانند بود تنا آنجنا اي كي شهرهاي كوچك و بيرگ داراي آوازهگوشه

اش دست بنه دسنت كه نيد خاصّ و عامّ اشعار و آثار وي در ايّام زندگي
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نورديد: »نكتة مهمي كه دربارة سنعدي كوي و برزن روزگارش را در مي
قاب  ذكرست شهرت بسياريست كه ه  در حيات خويش حاصن  كنرد. 

ري پيداست كه اين موضوع در تاريخ ادبيات فارسي تا قنرن هفنت  هجن 
رود كه هيچينك از آننان در شنهرت... در تازگي نداشت... اما گمان نمي

گونه كه تنها بنراي ( همان11عهد و زمان خود بسعدي رسيده باشند.« )
 نمونه در حكايت زير از زبان او نق  مي گردد: 

كه محمد خوارزمشاه رحمة اهلل عليه با ختا براي مصنلحتي صنلح سالي»
 ،گفت  اي پسنر ...غر در آمدم، پسري ديدم نحويبجامع كاش .اختيار كرد

خوارزم و ختا صلح كردند و زيد و عمر را همچننان خصنومت باقيسنت؟ 
گفت از سنخنان سنعدي چنه  .گفت  خاک شيراز ،بخنديد و مولدم پرسيد

نبامدادان كه ع ...غالب اشعار او درين زمين بيبان پارسيست ...داري يم نن
 ( 12)... ش كه فالن سعديستبودند   شد، گفتهننر مصمننسف
يقين توجه سعدي به اخالق و اعتقاد به آن از يك سو و شنهرت او از به

سوي ديگر دالي  مهمي باشند كه وي تقريباً در هيچ جناي آثنارش ننه 
كند و ننه بنراي درخواسنت صنله ننيد چندان اظهار فقر و تنگدستي مي

بينات معندودي گشايد و اگر ه  در اكسي لب به التماط و خواهش مي
كند كه ابيات مربنوط سازد چنان رندانه عم  ميدرخواستي را مطرح مي
خنواهي وي بنه حسناب آورد و توان دلي  بر صلهبه خواستش را ه  مي

اي در سنتايش ه  خالف آن را مورد نظنر قنرار دارد.  منثالً در قصنيده
خير گونه با ظرافت و زيبايي از وي درخواست فض  و حسين علكاني اين

 دارد:
 »صاحب عال  عاد ، حَسَن الخلق، حسين 
 آننكه در عنرصة گيتنيسنت نظنيرش مفقود

 بنجوانمردي و درويننش نوازي مشهنور
 بنتننوانگر دلني و ننينك ننهنادي مشنهود

 ذكر آصن  نتوان كرد ازين بيش بفض 
 نننام حنات  ننتننوان بنرد ازينن بناز بنجود

 خيرش محروم هيچ خواهنده نماند از ك  
 (13نرفت از در فضلش مردود« ) درماندههيچ 

يكني از بهتنرين كليد گنج سعادت و اخالقي خود را  21سعدي اندرزهاي
 داند: ابيارها براي بيان نقد مي

 كليد گنج سعادت، نصيحت سعديست»
 (13« )گوي بردي از ميدان ،اگر قبو  كني

، ويش بنه اينن شنيوههاي اجتماع اطراف خو در برشمردن و ذكر پليدي
نشناند و ي نقد و شوخي ميها را بر نييهچنان با ظرافت و زيبايي، زشتي

گردد و اين عمن  گرداند كه كمتر كسي از او آزرده خاطر ميدر انظار مي
 كند:وي را توهين و تحقير تلقّي مي

 عديننو ز سنرانه بشند پينيكي پن»
 ددَّجَكه بختت جوان باد و جاهت ُم

 ينتنوده دوران گينا بنت تننودسننب
 دوَّنعَنُي م نتنيناي گننناي ابنقنابنب
 انينك دننن ملند اينمانينمند ننبَّوَُم
 چ مسندنر هينكيه بنر او تنشايد بنن

 انيندگنت و زننن دولنرف كنچنان ص 
  (13« )دلَّخَماند ُمنكي بننينت بنه نام نك

گنوش ندهند تنا اش كسي را رغبت آن نيست كه به نصنايح تا آنجا كه
 مبادا ُمهر ناداني را بر جبين خود ببيند: 
 »نصيحت همه عال  چو باد در قفسست
 (13به گوش مردم نادان چو آب در غربا « )

گوننه است و همان اخالقپندهاي او هرچند تلخ اما آميخته به معرفت و 
كوشد: »داروي تلخ نصيحت بشهد ظرافت برآميخته گويد ميكه خود مي

 ( 12ملو  ايشان از دولت قبو  محروم نماند.« )تا طبع 
، ضمن اندرز بنه امينر انكينانو از مطلنع تنا براي نمونه او در اين قصيده

و غيراخالقنيِ ي بندِ اعمنا  ظالماننه مقطنع بنا گوشنه و كناينه نتيجنه
 شود:ستمكاران را به وي يادآور مي

 »...اي كه دستت ميرسد، كاري بكن
 يد هينچ كارپيش از آن كنني تو نيا
 اننندهننا آوردهاينكننه در شهننامننه

 رسنتن  و روئنينننه تن اسفنننديار...
 اينهمننه رفتنند و منناي شنوخ چش 
 هينچ نگرفتينن  از ايشننان اعنتبار...
 عنذرخواهننان را خطاكنناري ببخش
 زيننننهاران را بنجنان ده زيننهنار...
 از درون خستگننننان انننديشه كننن
 وز دعننناي منننردم پنننرهنييگنار
 مننجنينق آه منظلننومننان بننصبنح
 سنخت گنيرد ظالمناننرا در حصار...

 د نگننننس ن االّند م نه ند عنكننشنن
 ارنتيننخنب ن االّنو  م نننود قننشنن
 يونگنب ،ينداننينه م نكنداننعديا چننس
 (13...« )كارنآش االّ ،ايد گفتننق نبنح

ايي توان آن را اندرزنامهازين باب نخست بوستان كه ه  ميو يا ابيات آغ
دانست زيبا از زبان انوشيروان به هرمي در اصنو  صنحيح كشنورداري و 

ي مملكت داري حاكمنان ي ظالمانهيي به حساب آورد به شيوهه  طعنه
 مهاج ، تندخو و ستمگر عصر او:

 كه خاطر نگهدار درويش باش»
 باش ايش خويشنند آسنه در بنن
 سنو كنار تندر ديند انناسايننني

 ...چو آسايش خويش جويي و بس
  شنلق رينكن تا تواني د  خنم 

 ...ني بيخ خويشكَني ميكُوگر مي
  د  و رانر از عنا نپيچي سناال ت

 (14« )كه مردم ز دستت نپيچند پاي
وي در عصري كه »اگر در زمين نگري جي مصيبتي نه، و اگر در آسمان 

حيرتي نه، در دماغها جي صفرائي نه، در سرها جي سودائي نه... نگري جي 
از توحيد موحدان جي آرايشي نه و از الحاد ملحدان جني آاليشني ننه...« 
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جمعني بناقي »: به قو  صناحب تناريخ جهانگشنا كه در دوراني و (15)
كذب و تيوير را وعن  و تنذكير داننند و تحَرمنيُ و نَميمنت را  كه ماندند

هنر منيدوري دسنتوري و هنر ُمنيوّري ... امت ننام كننندصنرامت و شه 
هر شيطاني نايب ديواني و هر كون خنري سنر صندري و هنر  ...وزيري

هر خسي كسي و هر خسيسي ... شاگرد پايگاهي خداوند حرمت و جاهي
رئيسي و هر غادري قادري و هر دستاربندي بيرگنوار دانشنمندي و هنر 

حَت جمّالي از كثرت ما  با جمالي و هر حَ مالي از مساعدت اقبا  با فسنُ
هر كجا پادشاهي بود يا صاحب طرفي يا امين شهري »و  (16...« )حالي

كه به خالف پيش آمد او را با اه  و بطاننه و خنويش و بيگاننه نناچيي 
نمانند. مبالغت صد كنس كردند بحدي كه هر كجا صد هيار خلق بود بي

عننوان بسنتري بسنيار با حق گويي آشكارا حتني از مندايح بنه  (16) «
از صاحبان قدرت و مسنند  ي اخالقيمناسب براي بيان انتقادات سازنده

-در پسِ مدح و تمجيدهايش به نقد رفتارهاي آنان مني گيرد وبهره مي

 پردازد. 
، توجنه به اخالق و اعتماد به نفس در سعدي از يك سو استقال  انديشه

صنفانِ رياكارش درت و ه و توجه به نقد رفتارهاي ناشايست صاحبان ق
ي ي خود شنيوههاگردد كه وي بتواند در ستايشاز سوي ديگر سبب مي

خبري آنان را به باد ريشخند بگيرد و ضمن نقند و بي 13ناپسند ممدوحان
سودجويي و منفعت طلبي ستايشگران، آنان را مشتي دروغگو بخوانند و 

 بالد:؛ به خود مياز ايننكه كالمنش را در خدمنت مدح قنرار نداده
 »جنماعنتني شعننراي دروغ شنيرينن را
 اگننر بنروز قنيننامنت بنود گنرفنتناري

 ام همه عمرمنرا كه شكر و ثناي تو گفته
 منگنر خداي ننگينرد براسنت گنفتاري...

 آيندبننهننر دِرَم سنننر هنمت فرو ننمي
 خنرينداريام در دكننان ز بنيبنبنسنتننه
 نخواه  ز بنهنر ننان دادنمن آبنروي ن

 (13ايي مرگ بِهْ ز بيماري )كه پيش طايفه
و حتي كارِ شاعران مداح پيش از خود از جملنه ظهينر فارينابي )متنوفي 

 هن .ق( را كه سروده بود:  598
  نه كنرسني فلنك نهند اندينشه زير پاي»

 دهد...تا بنوسنه بنر ركاب قني  ارسالن 
 نوان شنب ينتاقدر گنرد بارگناه تننو كني

 (17تا روز بوسنه بر قدم پاسبنان دهد« )
 دهد:داند و اينچنين به صراحت مورد انتقاد قرار ميغير اخالقي مي

 »بنه راه تنكلن  منرو سعنديا
 اگنننر صندق داري، بنيننار و بننيا

 چه حاجت كه نه كرسي آسمان
 ننهنني زينر پنناي قني  ارسنالن؟ 

 الک نهمگو پاي عنيت بر افنن
 (14بگو روي اخالص  بر خاک نه« )

يقنين ي ستايشنگران را كنه بنهپايهآميي و بيهاي مبالغهاو نه تنها دروغ
 گيرد:شود چنين به سخره مينيّتي جي سودجويي از كارشان متصور نمي

 گوي  تا نيست، درويش شيوة ديح،نم »
 ر آذاريني و ابنطنينحننر م نحنا  بنثنم 
   از كرام ممتازيويمت كه به فضننگ

 ...ت كه به عد  از ملوک مختاريمنگوي
 ر تو بادناي عمن  بقنوينا  نگنهيار س

 (13« )كه اين مبالغه دان  ز عق  نشماري
يني دلخنوش بلكه با شجاعت اُمرايي را نيي كه به چنين سخنانِ فريبنده

 داند:خبران و احمقاني بيش نمياند بيكرده
  مننادح طنمناع »منبناش غِنرّه بنگنفتنار

 كنه دام مكننر ننهناد از بنراي صينند نصيب
  امير ظالن  جناه  كه خنون خنلق خنورد
 (18چگونه عال  و عاد  شود بقو  خطيب؟« )

ستايند حا  آنكه منصباني كه در ظاهر آنان را مياز اين رو براي صاحب
 گويند هيچ ارزش و اعتباري قاي  نيست: در نهان بدشان را مي

 اهنادشنود پندان كي ستوده شنب»
 اه؟نارگند در بننناينتنش سنلقنكه خ
 ر انجمننر سنرين بنود آفنچه س

 (18« )پس چرخه نفرين كنان پيرزن؟
 كند: بنابراين آشكارا و شجاعانه چنين پادشاهاني را نفرين مي

 »حنرامنش بناد ملك پنادشناهني
 (13كه پيشش مدح گويند از قفا ذم« )

 دهد:خود نان خوردن را بر هر نوع خدمت ايشان ترجيح ميو به سعي 
»دو برادر يكي خدمت سلطان كردي و ديگر بيور بازو نان خوردي باري 
اين توانگر گفت درويش را كه چرا خدمت نكني تا از مشقت كار كنردن 
برهي گفت تو چنرا كنار نكنني تنا از منذلت خندمت رهنايي ينابي كنه 

خوردن و نشستن به كه كمر شمشنير زرينن اند نان خود خردمندان گفته
 بخدمت بستن. 

 »بندسنت آهنك تفته كردن خمير 
 (12بنه از دسنت بر سينه پيش امير« )

 
توان مشاهده نمود كه وي در مقايسه با نگاهي به ديوان اشعار خواجو مي

ني در ننيد  با سعدي چه از نظر شنهرت اجتمناعي و چنه شنجاعت بيانن
داراي آن درجه از قندر و اعتبنار نيسنت كنه  بنيرگان و صاحبان منصب

ني  تنرط از  اكابر زمانه يا به خاطر احترام و تنقرّب به وي و ينا بنه دلن
ي خاصي نشان دهند. بنابراين بارهنا از تنگدسنتي انتقاداتش، به او توجه

 نالد:مي
 »كنار منن آشنفتنه گنشت از روزگنار

 بناد چننون منن روزگنار آشنفنتنه كنار
 ننين رننجنور و از رننج  بنتنرمنن چ

 درد تنننهنايي و هننجنر و انننتنظنار...
 منردم چشنم  به صنبنح اختنر فنشان
 چنشن  خنوننبارم بنه شب اختر شمار...
 (12وز مالمت كرده خلق از وي كنار...« ) از ضنعنينفي رفنتنه خنواجننو از منينان
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 مندست:بسيار گله توجهي صاحب منصبان به اين اوضاع خودو از بي
 يد حا  اين درويشيگونهريار بنه شنب»
 ريد آگهي از اين د  ريشنه شهريار بنب
 ت آب و ما تشنهنيد كه دورسندد كننم 

 حرامي از عقب و روز گرم و ره در پيش
 ه زنند ننار دجلنو عل  بركنگران چنتوان
 (19« )آبي از درويش دارندنگر دريغ ننم 

خواجو به مدح بيشتر حاكمنان، وزرا و امنراي گردد كه اين امر سبب مي
ي سنخنوري منداحان عصنر خراسناني اسنت ن زمان ن كه يادآور شنيوه

يي باشند. منثالً بپردازد و عموماً از جانب آنان چش  انتظار پاسخ شايسته
آسمان را به زمين  41در وص  جنگاوريِ محمد ابن مظفر چنين با اغراق

 دوزد:مي
    الف سنرداري زننند»گردن افرازان كه داي

 كشنند از بهنر پاي انداز اسبت بارِ سر...مني
  چون كمر بستي به كين سركشان مانند كوه
 كنوه در خنون سنرفنرازان فرو شد تا كمر...
  گنردننان را از سنر گنرز تنو آمند سنرزننش
 (20سنركشان را چشمة تيغ تو آمد آبخور...« )

بانش از قدرت و اقتدار كمتري برخوردارند اما در مواردي كه ظاهراً مخاط
نهند و هنر پاي را از حدّ شكوه و گاليه و نقد و شوخي ساده فراتنر مني

توجه است و يا در برابر هنرش نظري عاري از تفقّد كسي را كه به او بي
سختي آماج تيرِ تندترين سخنان غيراخالقي خود قرار و مالطفت دارد به

نه گوينا بنه هنرمنندان از  15يدهد. مث  هجويهمي زير عليه شخصي كن
 مند نيست:جمله او عالقه

 
 »اي سنگ گناو طنبنع خنرط مياج

 منگر اي ک... خننواره زن كنه تنويني!
 اي و ننينست تنرامنغني خنر خنورده

 بنصر اي ک... خنواره زن كنه تنويني!
 گننر ز تنيننغ زبنان مننن ننكنننني

 نه تننوينيحننذر اي ک... خنواره زن ك
 كننننمنت در جنهنان بننه بندننامني
 (21سمر اي ک... خواره زن كه تويي...« )

-ي او را ندادهقاضي ابوبكر كه گويا بخشي از صله يا در هجوهايي عليه

 گويد:است مثالً مي
 »قناضي طنوي را د  پرخنون

 جني بنه تنينغ هنالک رينش مباد
 جنان مجنروح دردمنننندش را

 منرهن  وراي ننينش مبادهننينچ 
  آن پنننراكنننده حنا  بيچنناره

 اينش مبادبننه جني از منرگ چناره
  عنشر آن زر كه بنهر بنده نوشت
 (19عمر آن ک... دريده بيش مباد« )

 از ايمجموعه عنوانبه كه است هاحرفه تمام نياز مورد موضوع اخالق
 رفتارهناي حند ق دراخال دامنه شود.مي تعري  نيي هاارزش و اصو 

 كند،مي پيدا تسري سطح جامعه در رفتارها اين وقتي اما است، فردي

 جامعنه فرهنگ در ريشه كه شودتبدي  مي جمعي اخالق به نوعيبه

توان گفت يكي از (. مي22شناخت) توانآن مي با را جامعه كه دواندمي
 بايدي است.  بسترهاي مه  ارتقاي اخالقي جامعه ادبيات تعليمي و اخالق

 و هامؤلّفنه عناصنر، بينان بنه ه  ما ادبي آثار از بسياري كرد اذعان
 ينا و تعليمني ادبيات مختص تنها اين و اندپرداخته اخالقي مضامين

 هايمنظومنه و غننايي ادب جملنه از ديگر انواع در و نيست عرفاني

 زبنان بنيرگ شناعر كرمناني خواجنوي. خورد مي چش  به نيي بيمي

 هايمنظومنه جملنه از و غننايي حماسني، تعليمي، آثار در يين فارسي

 را اخالقني رذاين  و فضناي  مصناديق تناسب، به خود ديوان و بيمي
 و اخنالق بنا ادبينات گسنتردة حنوزة كنه اينن بنا . است كرده بيان

 نندارد سازگاري و وفاق چندان آن، نبايدهاي و بايدها و هامحدوديت

 در تقريباً آثار خوشايندي و ادبي رسالت ،اخالقي تعهد مانند اصولي اما

 خواجوي ميان اين در . گيرند چش  و محسوط فارسي ادبي آثار بيشتر

 و اخالقني مضامين بين است كرده تالش آثار تنوع و تعدد با كرماني
 ديگر، سوي از مخاطب تخي  و ذوق اقناع به التيام و سو يك از ديني

 و شك  زيبا، فرم ارائة كنار در او . كند ايجاد گسترده و جدي پيوندي
 با لطي ، و نغي موسيقي و ناب تصاوير از گيريبهره و مناسب ساختار

 را تعليمي و آموزي پند هايجنبه حساسيت، و ظرافت با و هنري زباني
 و اسنت كنرده لحنا   تعليمي و بيمي رزمي، هاي منظومه در ويژه به

 كرده عنوان داستان ن بيا ضمن را اخالقي رذاي  و فضاي  از بسياري
 شناعري را او آثارش، انتقادي و دقيق مطالعة با كه ايگونه به است،

 هنايآموزه و منوازين بنه بنند پناي و ديني مباني و اصو  به ملتيم

(.سعدي معل  اخالق و تربيت، حكمتي بر مبنناي 23)شناسي مي اخالقي
ن نهناده اسنت، نوع دوستي، ترويج انسانيت و اص  عدالت در جهان بنيا

فطرت مداراپسند، طبعيت آرام و مستقر، طبع معتد  و سازشگر و ماين  
به انتظام، صلح جو و روح منص  وي، حكمت معتدلي را به وجود آورده 

اي است كه انسان را به كما  آدمينت مني است. نيد وي اخالق وسيله
. همين ي محبت به سراسر كائنات مي پيونددرساند و وجود او را با رشته

ي آثنار او نيني وجنو دارد و مفهنوم هدف اخالقي در بحث هاي عاشقانه
 (.24عشق در نگاه او بر اخالق مبتني است)

 

 گیرینتیجه
شعر توان دريافت كه هاي به عم  آمده و شواهد ارايه شده ميبا بررسي

بري  كه خصوصيات زير را داشته باشد:شود  درصورتي اخالقي تلقّي مي
نشر شعر ديگري  اي  اخالقي، همچون: سرقت ادبي و چاپ وبودن از رذ

الفنا  ركينك، تنوهين و  يا بخشي از آن به نام خود ؛ عندم اسنتفاده از
منورد فنرد، گنروه ينا اينده اي  تحقيرآميي؛ عدم ارائه مطالب نادرست در

توصيفات خارج از هنجارهاي فرهنگني و  اجتماعي ، عدم اراية تصاوير و
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هنا دولتهاي غير هنري . عدم واگذاشتن قل  به  بالغهم  اعتقادي جامعه و
 ايدئولوژي ها. و

سعدي عموماً با در نظر گرفتن مكارم اخالقي و استقال  انديشه نه تنها 
براي دريافت صله و مستمري كسي را مدح و يا براي نگرفتن آن كسني 

كند بلكه ضنمن انتقناد از ستايشنگران چناپلوط و صناحب را هجو نمي
هاي خنود، دح دوست و نادان با استفاده از نصيحت در ستايشقدرتان م 

خبران حتي مدايحش را بستري مناسب براي آگاهي دادن و تنبه اين بي
ستايد بنا دهد. تازه اگر ه  در معدود ابياتي كساني را ميستمگر قرار مي

اش بنه صنورت خواسنته مناعت طبع و رعايت اخالق بنا بنازگو كنردن
گذارد كه آيا واقعاً چييي را فافه خواننده را در شك ميغيرمستقي  و در ل
 كند!است و يا خواستن را نكوهش ميدرخواست كرده

اما خواجو به دلي  فقر مادي كه در جاي جاي ديوانش نيي بنه آن اشناره 
داند از اين دارد ستايشگري را ابيار كارآمدي براي طلب روزي و صله مي

هاي مبالغه آميي سبك خراساني ستايش اشروست كه بسياري از مدايحه
 آورد.  را به ياد مي

شود خواجو گاه با ماليمت همچنين همين نيازمندي اوست كه سبب مي
سنامان به تمسخر كساني دست بيند كه به جنايگاه ادبي و اوضناع نابنه

تنرين ندارند و گاه آنان را به دور از اخالق بنه زشنت توجهياش زندگي
د و تيي هجو كالم خود بسپارد.  البته الزم بنه ذكرسنت صورت به تيغ تن

، كه اين مراتب نرمي و تندي در زبان خواجو هنگام بهنره از اينن شنيوه
ارتباط نيديكي با اقتدار و منصب فرد دارد يعني خواجو ن برخالف سعدي 
كه با اخالقگرايي خاص خويش، انعطاف چنداني در برابنر هنيچ ينك از 

دهد ن بيشتر با در نظر داشتن جانب ز خود نشان نميحاكمان و ظالمان ا
-احتياط بر اساط قدرت سياسي و جايگاه اجتمناعي مخاطبنانش برمني

 يي از تمسخر به نقد رفتارهاي آنان دست بيند. گييند كه با چه درجه

 

                 خالقیا یمالحظهها
 مانتا دهفاتنسن ا ردونمن  ابعنمن معرفي با ،ينخالقا  نص ا حاضر مقالة در

 هشد دهشمر مرنمحتن  رانثآ ؤلفيننم  يونمعن قنحو  تنعاير علميداري 
 .ستا
 

 سپاسگزاری
بدين وسيله از استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر حلبي و ديگر عييياني كه 

 نجام اين پژوهش ياري دادند قدرداني مي نماي .بنده را در ا

 

 هنام واژه
 Lyrical Literature .1 ادبيات غنايي 

 Bounty .2 صِله
 Protest .3 اعتراض

Political .4 اجتماعي ن سياسي  ن   Society 
 Criticism .5 نقد

 Comparative .6 ايي مقايسه
 Descriptive-analytical .7 توصيفي ن تحليلي 

 Irony .8 طني 
 Praise .9 ستايشگري 

 Moral .10 اخالقي 
 Moralization .11 اخالقگرايي 

 Advise .12 پند  واندرز 
 Praised .13 ممدوح

 Hyperbole .14 اغراق و مبالغه 
 Satire .15 هجويه
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