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 چکیده:
ادبیات تعلیمی در معناي عام، به اشعار و آثاري اطالق میشود که حاوي موضوعاتی    زمینه و هدف:

در آثار شاعران ادوار مختلف، اشعار بسیاري در پندهاي مانند حکمت، پند و اندرز و اخالق باشد.  
الگوي خواجه نصیرالدین  این مقاله به بررسی فضایل اخالقی بر مبناي  اخالقی وجود دارد. در 

 شده است.  پرداخته اخالق ناصريکتاب طوسی در 
اي است و با استفاده از شیوة تحلیل محتوا از روش تحقیق در این مقاله، کتابخانه  روش مطالعه:

یافته نهایت  در  و  پذیرفت  تحلیلهاي الزم صورت خواهد  کیفی،  بشکل نوع  پژوهش  نتایج  و  ها 
 ارائه خواهد شد.  توصیفی تحلیلی و استنتاجی

با رویکردي فلسفی به اخالق مینگرد و حکمت عملی را    اخالق ناصريخواجه نصیر در    ها:یافته
بندي میکند و اخالق را به دو دستۀ فضایل سه دستۀ اخالق، تدبیر منزل و سیاست مُدُن تقسیم بر  

ت قائل است و  و رذایل تقسیم میکند. او به چهار فضیلت اصلی حکمت، شجاعت، عفت و عدال
این چهار  قرار میدهد و معتقد است  این چهار فضیلت اصلی  نیز زیرمجموعۀ  را  دیگر فضیلتها 
فضیلت اصلی، از عملکرد مختلف سه قوة متباین حاصل میشود. با تحقیق در اشعار شاعران دورة 
عدالت  فضیلت  به  بیشتر  دوره  این  اصلی، شاعران  فضیلت  میان چهار  از    بیداري، مشخص شد 

 اند.پرداخته
مهمترین فضیلت اخالقی در زیرگروه فضیلتِ اصلی حکمت که شاعران این دوره   گیري:نتیجه

ماندگیهاي کشور  اند، توجه به علم و دانش است که در حقیقت براي جبران عقب به آن پرداخته
اتی  است. در زیرگروه فضیلتِ اصلی شجاعت، این شاعران به موضوع  از سوي شاعران مطرح شده

تواضع و شجاعت توجه بیشتري نشان داده نیز از قبیل همت،  اند. درمورد فضیلتِ اصلی عفت 
عفت و حجاب، قناعت، خوي خوش و صبر و شکیبایی بسامد بیشتري دارد. در زیرگروه  موضوعات  

دینداري، صدق و راستی، احسان فضیلتِ اصلی عدالت نیز توجه شاعران بیشتر به موضوعاتی مانند  
 است.بوده  الدین، شفقت و مکافاتبه و
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Educational literature in the general sense 
refers to poems and works that contain topics such as wisdom, advice and 
ethics. In the works of poets of different eras, there are many poems in moral 
teachings. In this article, moral virtues based on the model of Khajeh Nasir al-
Din Tusi in the book of Naseri ethics have been studied. 
METHODOLOGY: The research method in this article is a library and using the 
content analysis method of qualitative type, the necessary analyzes will be 
performed and finally the research findings and results will be presented in a 
descriptive-analytical and inferential form. 
FINDINGS: Khajeh Nasir looks at ethics in Nasserite ethics with a philosophical 
approach and divides practical wisdom into three categories of ethics, 
housekeeping and civilized politics and divides ethics into two categories of 
virtues and vices. He believes in the four main virtues: wisdom, courage, 
chastity and justice, and puts other virtues under the subset of these four main 
virtues and believes that these four main virtues are obtained from the 
different functions of the three different powers. Examining the poems of the 
poets of the Awakening period, it was found that among the four main virtues, 
the poets of this period paid more attention to the virtue of justice. 
CONCLUSION:  The most important moral virtue in the subgroup of the main 
virtue of wisdom that the poets of this period have dealt with is the attention 
to science and knowledge that has been proposed by poets to compensate for 
the backwardness of the country. Under the main virtue of courage, these 
poets have paid more attention to issues such as diligence, humility and 
courage. Regarding the main virtue of chastity, the subjects of chastity and 
hijab, contentment, good mood, and patience are more frequent. In the sub-
category of the main virtue of justice, poets have paid more attention to issues 
such as religiosity, truth and honesty, kindness to parents, compassion and 
rewards. 
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 مقدمه
ادبیات تعلیمی در همۀ ملل داراي پیشـینه و وسـعت فراوانی اسـت و در ادبیات فارسـی، چه پیش از اسـالم و چه 

ت.  رو دیگر انواع ادبی بوده اـس ی (چه عملی و چه نظري)   «اثرپس از آن، همواره پیـش ت که دانـش تعلیمی اثري اـس
فی را ب ائل اخالقی، مذهبی، فلـس ریح کند یا مـس ه داردرا براي خواننده تـش کل ادبی عرـض ا (  »ـش میـس   : انواع ادبی، ـش

ــتورالعملـهایی بوده ـکه ـبه آموزش ـیک فن ـیا هنر ـخاص   ،). ادبـیات تعلیمی در معـناي ـخاص269  ص ــاـمل دسـ شـ
در معناي عام به آثاري گفته میشـود که موضـوع آن مسـائل اخالقی، عرفانی، مذهبی،  و  اختصـاص داشـته اسـت  

اـست. امروزه وقتی از ادبیات تعلیمی ـسخن میگویند، منظور ادبیات تعلیمی در   ...اجتماعی، پند  و اندرز، حکمت و
ت که عمدتاً   وع اخالق اـس ده، موـض یاري ـش ت. یکی از مطالبی که در ادبیات تعلیمی به آن توجه بـس معناي عام اـس

ل « ده و روي همین اـص کل پند و اندرز ارائه ـش ته ما براي ادبیات تعلیمی نامهاي  در ـش مختلفی چون  در آثار گذـش
 ).408  ص :فسایی انواع شعر فارسی، رستگار(  »زهد و تحقیق و پند و حکمت  وعظ و تعلیم بکار رفته است

اســـت؛ برخالف نظریۀ  وارد شـــدن موضـــوعات اخالقی در ادبیات، باعث ایجاد دو طرز تفکر بین منتقدان شـــده 
هنر میدانند و کاربرد آن را در ســایر مســائل  طرفداران هنر براي هنر که هنر را فقط در خلق زیبایی و در خدمت

ــاـلت هنرمـند را فقط خلق زیـبایی مـیدانـند. گروهی هم  مـثل اخالق و اجتـماع غیرـقاـبل قبول مـیدانـند و ـهدف و رسـ
هسـتند که اعتقاد دارند هنر تنها براي کسـب لذتهاي روحی و نفسـانی نیسـت و «هنر و ازجمله شـعر باید منزلۀ  

ق و نـشر ارزـشهاي معنوي و فـضایل انـسانی قرار گیرد» (ـشعر کهن فارـسی در ترازوي نقد  اي در خدمت اخالوـسیله
) و هدف اصلی آن باید رساندن انسانها به کمال و ایجاد تغییر اخالقی براي رسیدن 77اخالق اسالمی، رزمجو: ص 

ت که هنر خود را در خد ی اـس د و هنرمند حقیقی کـس انی و الهی باـش مت اخالق و جامعه و  به اهداف متعالی انـس
رـسیدن به کماالت معنوي و انـسانی قرار دهد. از ـسوي دیگر اخالق از نظر علم به دو قـسمت تقسیم میشود: نظري 
تفاده از قوانین جهت تغییر و تبدیل  و عملی. اخالق عملی «بکار بردن قواعد و قوانین اخالقی در امور روزمره و اـس

ــت» (منطق نظري، منطق عم ــمی: ص اخالقـیات اسـ ). همچنین قلمرو مطالعات اخالقی در  309لی اخالق، هاشـ
هاي کالمی و  ـسنت اـسالمی و در کتب ادبی، بیش از آنکه وامدار ادبیات دینی و متون اولیۀ اـسالمی باـشد، بر یافته

کالمی  -یفلـسفی اـستوار اـست. درواقع بیـشتر متون اخالقی قبل از آنکه متأثر از زبان قرآنی باـشند، به ادبیات فلـسف
 مربوط هستند.  
یم ی یا عربی تألیف کردهدر یک تقـس المی به فارـس تند:  بندي کلی، کتب اخالقی که علماي اـس م هـس اند بر دو قـس

بندي کرده و در هر یکی اخالق عملی که مؤلف کتاب صـــفات خوب و بد و اخالق پســـندیده و نکوهیده را طبقه
ذ آنها کتب مذهبی و کلمات بزرگان و حکایات و روایات تاریخی موضوع نصایح و اندرزهاي سودمند نوشته که مأخ

ــعادت و در عربی احیاءالعلوم محمد  ــی کیمیاي س ــت. بهترین نمونۀ این قبیل کتابها در آثار فارس ــتانی اس و داس
غزالی اـست. قـسم دوم اخالق از نظر فلـسفه و حکمت عملی اـست که مؤلف کتاب دربارة عادات و آداب و فـضایل و  

فه و کنجکاوي در علت و معلول هر چیزي بحث کرده و علت وجود هر خُلقی و  رذائ ري از جنبۀ فلـس ل اخالقی بـش
طریق ازالۀ هر صــفتی را بیان کرده اســت. بهترین و باالترین اثري که از این قبیل کتب در زبان فارســی نوشــته 

ــتاد ابوعلی  ترین نمونۀ عربی آنشــده، کتاب اخالق ناصــري خواجه نصــیرالدین و برجســته کتاب، «الطهارة» اس
مسـکویه اسـت. کتاب اخالق ناصـري بزرگترین و مهمترین کتابی اسـت که در حکمت عملی با روش فلسـفی به  

 ).505فارسی ترجمه شده است (نصیرالدین فیلسوف گفتگو، ابراهیمی دینانی: ص 
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ــی، دورة ــت که از آن با عنوان دورة بیداري نیز یاد   یکی از ادوار مهم و تأثیرگذار در ادبیات فارسـ ــروطه اسـ مشـ
اعران این  عار ـش ایل اخالقی مندرج در دیوان اـش ود. با درنظر گرفتن اهمیت این دوره، در این مقاله برآنیم فـض میـش

 نصیرالدین طوسی، بررسی و تحلیل نماییم.  دوره را برمبناي الگوي مندرج در کتاب اخالق ناصري، اثر خواجه
 

 و بررسی  بحث
 تعریف اخالق و چارچوب فضایل اخالقی در کتاب اخالق ناصري

اي اسـت در نفس که بدون نیاز به فکر و اندیشـه، باعث انجام کارها میشـود. او دو  خُلق از نظر خواجه نصـیر ملکه
ـسی ). در نظر خواجه، دو عامل اـسا48عامل «طبیعت» و «عادت» را ـسبب وجود خلق میداند (اخالق ناـصري: ص 

ان وجود دارد که همانا «نفس ناطقه» و«اختیار» اـست. نفس ناطقه به تمییز  أ افعال اخالقی در انـس در تعیین منـش
اب را فرهم می ات انتـخ ار موجـب د و تبیین هرـیک میپردازد و اختـی اد این دو  خوب از ـب آورد. علم اخالق نیز بر بنـی

مییابد. خواجه نـصیر اعتقاد دارد نفس انـسانی داراي ـسه  عامل عمل میکند؛ با اولی تبیین میـشود و با دومی تحقق
قوة متباین اســت که به اعتبار آنها و با مشــارکت ارادت، افعال و آثار مختلفی از او صــادر میشــود و انســان زمانی 
میتواند فـضایل را کـسب کند که اعتدال را در قواي خود برقرار ـسازد. هرگاه حرکت نفس ناطقه یعنی تعقل بـسوي 

جاعت»  اع یلت «ـش بیه، فـض بعی یا همان قوة غـض ود. از اعتدال نفس ـس ل میـش یلت «حکمت» حاـص د، فـض تدال باـش
آید و از اعتدال نفس بهیمی، فضیلت «عفت» حاصل میشود؛ البته در رأس همۀ این قوا باید نفس عاقله بوجود می

یل ه فـض ند و از ترکیب این ـس یلت دلخواه برـس یلت «عدالت» بوجود میحکمرانی کند تا به اعتدال و فـض آید ت، فـض
 ).109 -108(همان: صص 

هاي فضــیلتِ  خواجه نصــیر، باقی فضــایل را در زیرمجموعۀ همان چهار فضــیلت اصــلی قرار میدهد. زیرمجموعه
تذکر. و  -7تحفظ، -6حســن تعقل، -5ســهولت تعلم،  -4صــفاي ذهن،  -3ســرعت فهم،  -2ذکا، -1حکمت شــامل: 

-7سـکون، -6حلم،  -5ثبات، -4بلندهمتی،  -3نجدت، -2کبر نفس، -1شـامل:  هاي فضـیلتِ شـجاعتزیرمجموعه
حسـن -3رفق،  -2حیا، -1هاي فضـیلتِ عفت: رقت و زیرمجموعه-11حمت، -10تواضـع،  -9تحمل، -8جاعت،  شـ

دي، ت،  -4ـه ت،  -5مســــالـم ــبر،  -6دـع ت،  -7صـ اـع ار،  -8قـن ام،  -10ورع،-9وـق ت،  -11انتـظ ا. و  -12حرـی ـــخ سـ
حسن شرکت،  -7مکافات، -6ـصلۀ رحم، -5ـشفقت،  -4وفا، -3الفت، -2ـصداقت،  -1ت:  هاي فـضیلتِ عدالزیرمجموعه

 عبادت هستند. -11توکل،  -10تسلیم، -9تودد،  -8
یم عار دورة بیداري، این تقـس ایل اخالقی اـش ري مبنا قرار دادهدر تبیین و نقد فـض ده  بندي در کتاب اخالق ناـص ـش

 است.
 

 فضایل زیرگروه فضیلتِ اصلی حکمت
االمر و دانش: خواجه نصــیر علم را تصــور حقایق موجودات و تصــدیق به احکام و لواحق آن، چنانکه فی نفسعلم  

). از مسـائل بسـیار ارزشـمندي که در اشـعار شـاعران این دوره 37باشـد به قدر قوت انسـانی میداند (همان: ص 
ویق افراد به فراگرفتن علم  اهده کرد، عالقۀ آنها و تـش وح مـش ت. میتوان بوـض ب دانش اـس عی و تالش در کـس و ـس

ــل دهد بر تو ثمر (دیوان  ــت که هر فص ــل معرفی میکند: این درختی اس ایرج میرزا علم را درخت میوة چهار فص
). همچنین  57) و معتقد اـست وقت انـسان در غیر درس و تحـصیل، تلف ـشده اـست (همان: ص  22ایرج میرزا: ص  
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ر) را چنین نصـیحتدر قصـیده ن و وجاهت تنها فایده  اي، مخاطب (پـس ن و  میکند که حـس اي ندارد و زمانی حـس
 زیبایی ارزشمند است که همراه با علم و دانش باشد:

تکیـه ه خود  ـب علم  ــاز کنی کوش کز   گهی ســ
د  د خواـن ه ریش آـی د زآن پیش ـک اـی ـب  درس را 
ود  ـب ور  ـن ی  ـل ـع ور  ـن م  ـه ــه  ب حســـن  و  ش   داـن

 

ــفر  ــاز سـ ــن از ـخدـمت تو سـ  چون ببـندد حسـ
بو کـه  ــنیـدي  نقش حجر؟  نشـ ــغر   د درس صـ

ــور ه بود دانشـ ــنی ـک ب حسـ  وه از آن صـــاـح
 

 سپس او را تشویق به همنشینی با افراد اهل علم و دانش میکند و میگوید: 
 ) 25- 21گِل چو گُل گردد خوشبو چو به گل شد همبر (همان: صص   /علم اگر خواهی با مردم عالم بنشین  

ــرودن  ــت. او با س ــانها، رنج بردن در طلب علم و دانش اس ــیدن انس ــعادت رس یکی از راهکارهاي ایرج براي به س
اـشعاري، رـسیدن به مقامات عالی در زندگی را منوط به رفتن در پی علم و دانش و رنج بردن در این راه میداند. او  

 ین میگوید: در ضمنِ یکی از غزلیات خود دربارة سختی کشیدن در این راه چن
 ) 41جوان نخواهد گشتن به قول مرد کهن (همان:  /به خورد و خواب نپرداختم که با خور و خواب 

 اي به مطلع: در قصیده
  دارم پسري بنام خسرو /از مال جهان ز کهنه و نو  

 در ظاهر پسر خود و در باطن تمام مردم از جمله جوانان وطن خود را پند و تذکر میدهد و چنین میسراید: 
 نیوش میباش باهوش و سخن /اندر سر درس گوش میباش  

 ) 138گیري همه را به چابکی یاد (همان:  /میکوش که هرچه گوید استاد 
 آموزي زنان نیز غافل نیست:ایرج میرزا از علم

 ) 83رواق جان به نور بینش افروخت (همان:   /زن تعلیم دید و دانش آموخت چو 
ه ل و دانش بود   همچنین در رثاي زنی به نام درّه المعالی که مدیریت یک مدرـس یار اهل فـض ت و بـس را بعهده داـش

 چنین میسراید:
 مشقت بدنی زحمت خیالی را ... /تویی که در ره تعلیم سهل بشمردي  

 ) 6بدون آنکه کشی منت اهالی را (همان:  /دختران بنا کردي دو باب مدرسۀ 
اي که در مدح امیر نظام گروسی سروده، افتخار به هنر و ادب را برتر از افتخار به اصل و نسب همچنین در قصیده

 میشمارد و چنین میسراید:  
 وین منم خود شده روي حسب و پشت نسب...  /نسب من هنرست و حسب من ادبست  

 )  6مرد آن است کزو معتبر آید منصب (همان:   /مرد آن نیست که بر اصل و نسب فخر کند 
 عارف قزوینی نیز معتقد است علم را باید آموخت چه به اجبار، چه به اختیار: 

 ) 470بایدت آموخت ز آموزگار (عارف :  /علم به اجبار و یا به اختیار 
ـــحاك مـیداـند (هـمان:    او ملتـها را زـنده ـبه دانش و برتري علم بر ) و معتـقد 474جـهل را همچون برتري ـکاوه بر ضـ

اســت ســعی و تالش باید فقط درجهت تحصــیل علوم باشــد: ســعی جز در پی تکمیل معارف غلط اســت (همان: 
249.( 
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آموزي اهمیت زیادي قائل بود و در اشــعارش مخاطبان خصــوصــاً کودکان را به  الدین براي علم و علمفســیداشــر
کلفراگیر ویق میکرد. او علم را مـش و و نما میداند و آموختن آن را بر همه واجب ي علوم تـش اي کار و باعث نـش گـش
 میداند:

 )  4الدین: ص  مرد و زن را رهنما علم است علم  (دیوان سید اشرف /در جهان واجب به ما علم است علم 
) و در  104ن فراموش خواهند شـد (همان:  اي اسـت که با عشـق او، تمام معشـوقااز نظر او علم همچون معشـوقه

). 228جاي دیگري خود را بیمار علم میداند که درمانش علم اـست: مریض علمم و جز علم نیـست درمانم (همان: 
) در اعتقاد او علم، فرزندان را  20سید خاطرنشان میکند که علم و دانش، قدرت و ثروت را به ارمغان آورد (همان:  

). او از جمله 414). او انســانیت را در گرو تحصــیل علم میداند (همان:  319ند (همان:  صــاحب عزت و دولت میک
براین حامی شــاعرانی اســت که با تأســیس مدارس جدید موافق بود و بشــدت از آن حمایت میکرد. وي عالوه

ت. از جمله ) و  فراگیري علم را براي زنان واجب میدانس120و   32ـسرـسخت تحـصیل زنان و دختران بود (همان:  
 در مسمط زیر:

 بیکار به خانه منشین موقع کار است /اي دختر من درس بخوان وقت بهار است 
 وآنگاه برو مدرسه تحصیل هنر کن /یک چادري از عفت و ناموس به سر کن 

 چون دختر بی علم بنزد همه خوار است /خود را ز کماالت هنر نور بصر کن 
 ) 309بهار است (همان: اي دختر من درس بخوان فصل 

 پند» خویش را به علم اختصاص داده است:  نسیم شمال، دومین پند از مثنوي «ده
 ) 291ز علم و معرفت هرگز مکش دست (همان:  /جانی و رمق هست  دوم تا نیم

 ) 31او نیز معتقد است علم باید با عمل همراه باشد: علم تنها ندهد سود، عمل میخواهد (همان: 
 اي میداند که باعث عزت و مقام و افزایش اعتبار مردم میشود:  ز علم و ادب را پیرایهبهار نی

 ) 314سرمایۀ عقل و خرد، پیرایۀ علم و ادب (دیوان اشعار بهار: ص  /طلب دو چیز افزونی دهد بر مردم افزون
اه بیدر نظر او عالم بی ر (همان:  نیاز همچون پادـش ت: کز علم ) بوده و باالترین مرتب566افـس مان، علم اـس ه در آـس

ت 1025برون زیر فلک مرتبتی نیـست (همان:   ). او علم را مانند گوهر یکتایی میداند که در کام نهنگ کاهلی اـس
) و به دانایان  650ارزش میداند (همان:  عمل را بی). او نیز علم بی533و باید این گوهر را از کام این نهنگ گرفت ( 

)، و جنگ در جهان را  1055آموزي میداند (همان:   ) و کامل ـشدن انـسان را در گرو علم392رـشک میبرد (همان:  
). او نیز همچون نســیم شــمال به دختران نصــیحت میکند که به جاي تکیه بر  453معلول جهل میداند (همان:   

 ) 1044حسن و جمال، در طلب علم تالش کنند: سعی کن در طلب علم و کمال اي دختر (همان:  
) و آراســتگی فرزندان به علم و  28دا علم توأم با عمل را مفید میداند: بی عمل کار علم ناید راســت (دهخدا:  دهخ

ــوي خداوند  122تقوي را باعث افزایش اعتبار پدران میداند (همان:  ــودمند میدند که آدمی را بس ). او علمی را س
 ).113رهنمون کند (همان: 

اوري بی قوادیب پیـش ی را موجب ـس اهان میداند: بیدانـش اه و انجمن (دیوان ط پادـش کن بر تخت ـش ی آرد ـش دانـش
اوري: ص  دن جان و زیور آن، و پاالیش روان میداند و معتقد اـست دانش و 34ادیب پیـش ). او علم را باعث زنده ـش

اند (همان:   علم را با  )، وي همچنین معتقد اـست جان را باید با علم آراـست و 46دین، آدمی را به مراتب باال میرـس
 عمل همراه کرد:

 ) 60علم را نیز از عمل باید فزودن زیب و فر (همان:  /جانت را باید همیدون کردن آرایش به علم 
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 ).60و توصیه میکند علم را باید با صداقت و اخالص و تقوي همراه کرد (همان: 
ــمۀ عدل (ادیب الممالک:  ادیب ــرچش ) میداند و معتقد 119همان:  ) و علت بقاي زندگی ( 124الممالک علم را س

تحکام 20اـست علم را در هر جایی باید کـسب کرد (همان:  عادت و باعث اـس تونهاي خانۀ ـس ). او علم را همچون ـس
ریت میداند (همان:   ل بـش ته به علم میداند (همان: 239نـس ان را وابـس یلت و زینت انـس رف، فـض ) و  189). وي ـش

ــت اگر بودجهحاکمان را مورد خطاب قرار میدهد و معت ــرف علم و دانش میکردند، جهان قد اس هاي جنگی را ص
 ).775تبدیل به بهشت میشد (همان: 

) و معتقد اـست تنها از ـشاهراه علم میتوان به مقـصود   39فرخی یزدي نداـشتن علم را مایۀ بندگی میداند (فرخی: 
ی او میداند: ســهم تو به قدر فهم و دانایی ). او ســهم هرکس در این دنیا را بر اندازة علم و دانای54رســید (همان: 

ــت (همان:  ــول مملکت174توس ــاوي با بندگی  218داري ( ) و تعلیم عمومی را یکی از اص همان:) و نادانی را مس
 ).238میداند و همراهی علم با عمل را تأکید میکند (همان:  

 فضایل زیرگروه فضیلتِ اصلی شجاعت
قاوت این عادت و ـش د: «آن بود که نفس را در طلب جمیل، ـس یر در تعریف همت مینویـس جهانی همت: خواجه نـص

تشـار و ضـجرت ننماید تا بحدي که از هول مرگ نیز باك مدارد» (اخالق ناصـري: ص  در چشـم نیفتد و بدان اـس
پرداخته اـست. او همت خویش را ). از بین ـشاعران مورد تحقیق، فرخی یزدي بیش از دیگران به این موـضوع 113

ــلیم روزگار هم 25کمتر از هـمت ابراهیم (ع) نمیداند (دیوان فرخی: ص  ــت که حتی تسـ ) و آنقدر بلندهمت اسـ
) و معتقد اسـت بدلیل همت مردانۀ خویش درمقابل زر و زور تسـلیم نشـده اسـت. (همان: 108نمیشـود (همان:   

ــد ـقافـله گن68 ) و بلـندهمتی درـخت  175ج و ـخاـنۀ زر را ـبه هیچ میگیرد (هـمان:  ) و دربرابر هـمت بلـند خویش، صـ
 سرو را علت سرافرازي آن معرفی میکند:

 ) 207از آنکه بلندهمت و راست بود (همان:   /دانی ز چه سرو، سرافراز است به باغ؟ 
ن باید براي ). او معتقد اســت انســا163ادیب پیشــاوري نیز خود را بلندهمت میداند (دیوان ادیب پیشــاوري: ص 

) و معتقد اسـت  95دسـتیابی به مقامات و بریدن از تعلقات و پرهیز از غرور، باید همت بلند داشـته باشـد (همان:  
 ).140اگر انسان در انجام امور همت کند، خداوند نیز او را با فضل خویش مساعدت خواهد کرد (همان: 

 انگارد:ز میبهار نیز جهان و نعمتهاي آن را پیش چشم همت خویش ناچی
 ) 598چنان بود که پشیزي به چشم ملیون زر (دیوان بهار:  /جهان و نعمت او پیش چشم همت من 

 و همت واقعی را آن میداند که آدمی، افتادگان را دستگیري کند و به آنان مهر ورزد.
 ) 404بر سر افتادگان پا کوفتن آسان بود (همان:  /اي  همت آن باشد که گیري دستی از افتاده

ــاـنۀ مرد مـیداـند (دیوان ادـیبادـیب  ــتن از ـپل 356المـماـلک: المـماـلک نیز بلـندهمتی را بهترین نشـ ) و الزـمۀ ـگذشـ
 مجازي دنیا و رسیدن به عالم حقیقت را، داشتن پاي همت و بال فکرت میداند:

 ) 968در عالم حقیقت، زین قنطرة مجازي (همان:   /بگشاي بال فکرت، بگذر به پاي همت 
ع: توا یمـض ت که در تقـس یلتهاي اخالقی اـس ع یکی از فـض یر زیرمجموعتواـض جاعت قرار گرفته  ۀبندي خواجه نـص ـش

ت تند،  اـس انی که در مقام از او پایینتر هـس ان درمقابل کـس یلتی میداند که در آن انـس ع را فـض یر، تواـض . خواجه نـص
 ). 113براي خود مزیتی قائل نباشد (اخالق ناصري: ص 
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اعران ع را بهترین آرمان (بهار:   از میان ـش تاخی  593موردتحقیق، بهار تواـض ع  بیش از حد را موجب گـس ) اما تواـض
و 705مردم (همان:   ع و فروتنی میداند: همچو ما خاك ـش یدن به مطلوب را تواـض یدن به مقام و رـس رط رـس ) و ـش

 ).437که زر گردي (همان:  
نـشین، برگ و بري پیدا یافتن مقام میداند: هرکه ـشد خاكمیرزادة عـشقی نیز تواـضع را ـشرط راه بردن به مقـصد و  

 )؛ اما عارف فروتنی را در محیط فاسد زمانۀ خویش نوعی حماقت میداند: 417کرد (دیوان عشقی: ص 
 ) 243احمق کسی که تن دهد اندر فروتنی (دیوان عارف:  /با این محیط فاسد و این مردم دنی 

جاعت: یکی از مواري  هامت و   ـش تن ـش ویق افراد به داـش ت، تهییج و تـش ندیده اـس عار پـس که از نظر اخالقی در اـش
پرـستی و  دوـستی و میهنـشجاعت و جنگاوري و دوري از ترس و بزدلی اـست و نیز ترغیب به دارا بودن حس وطن

ت. دربارة این دوري از تنبلی و عیاشــی و نیز نهی از گزیدن بزم به جاي رزم در افراد و بخصــوص در شــاهان اســ
اي که هنگام ورود مظفرالدین میرزاي ولیعهد به  مســئله، ابیات زیادي از ایرج وجود دارد. بعنوان مثال در قصــیده

 تبریز سروده است چنین میگوید:
 چگونه یارد بستن کمر به حفظ ثغور  /چو شاه بندد دل در جهان به رشفِ ثغور 

 ) 25نگردد جان جهانیان رنجور... (ایرج میرزا: ص  دگر /چو شه که جان جهانست رنج خویش گزید 
 فضایل زیرگروه فضیلتِ اصلی عفت

اي میداند که شــهوت مطیع نفس ناطقه باشــد (اخالق ناصــري: ص عفت و حجاب: خواجه نصــیر، عفت را لحظه
اند. از میان ). از بین شعراي مورد تحقیق، برخی زنان را به حجاب دعوت نموده و برخی از حجاب انتقاد کرده111

الدین: آنها، نـسیم ـشمال بیـشتر به این موـضوع پرداخته اـست. او عفت و عـصمت را میوة جوانی (دیوان ـسید اـشرف
) و عفت و عصمت را 103) و عفت و حجاب را مقدم بر تحصیل (همان:  62)، خوبی زنان را در حجاب (همان: 62

ــروري میداند (همان: ــمت و عفت بدهد  475  براي مادران و دختران الزم و ض ) و از خداوند میخواهد به زنان عص
ــت و حـجاب را مایۀ ایمنی دختران (همان:  354(هـمان:  ) و  477). از نظر او عـفت و حـجاب، زیـنت روح آدمی اسـ

داـند (هـمان:  ازبین داـند (هـمان:  476برـندة غم دل مـی امحرم را الزم مـی ). او از  476) و رـعاـیت ـحدود بین محرم و ـن
ابیبی ان:     حـج د (هـم اد میکـن ا و از عالئم ) و بی334و    115-114انتـق ت و رـی ابی را در ردیف دروغ و تهـم حـج

 ).415) و چادر و حجاب را امري الزم میداند (همان: 23آخرالزمان میداند (همان:  
ب پیشاوري  ).  ادی533بهار هرچند میانۀ خوبی با حجاب ندارد، پاکدامنی و عفت را توصیه میکند (دیوان بهار: ص  

الممالک نیز حجاب را الزم و واجب ). ادیب138حجابی را سـوغات اروپا میداند (دیوان ادیب پیشـاوري: ص نیز بی
 ).707الممالک: ص  میداند (دیوان ادیب

، و...)  83و  79اند (ایرج میرزا: اي ندارند و این فضـیلت را مورد انتقاد قرار دادهعشـقی و ایرج میرزا با حجاب میانه
). یکی از مـسائلی که در اـشعار ایرج میرزا زیاد بدان برمیخوریم، توجه و نگاه به ـصورت پـسران زیبارو  240(عـشقی:  

 و بدون محاسن است. ایرج میرزا در شعري با دیدن پسري زیباروي به نام عبداهللا چنین میسراید:
را  ــداهللا  ــب ع ــازار  ب ــردش  گ ــدر  ان ــدم   دی
ــا ب ــاالي  ب را  ــتــهــالل  اســ آیـنــد   ممـردمــان 

ـعزـیز  ـنـفس  اي  آمــد  ــازار  ب ــه  ب ــاـنی  ث ــف   ـیوسـ
 

را    مـاه  بینم  ازار  ـب در  کـه  نبود کـه   این عجـب 
را  بــداهللا  ـع روي  دیــدم  ف  ـــق سـ ر  زـی ــه  ب ن   ـم
را...   واه  ـث ـم ی  رـم اـک رخـوان  ـب و  را  او  خـر  ـب  رو 

 ) 4(ایرج میرزا:                                       
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شاعر که به اذعان خود در ایام کهولت بسر میبرد و مثل دورة جوانی نمیتواند از لذتهاي جنسی بهرة کافی و وافی 
ببرد، با این وضع دست از رفتار ناپسند خود برنمیدارد و حتی دوست دارد او را در کنار خود بگیرد و زلف مشگین  

 او را بو کند. 
و زیبایی پـسري داد ـسخن میدهد و آرزویش این اـست که او را نزد خود اي دربارة حـسن در جاي دیگر در قـصیده

ــعر مدام از او میخواهد که به نزدش بیاید تا هیچگونه محبتی را از او دریغ ندارد و تمام چیزهایی را  ببیند و در ش
 ).25الی  21که باعث شادي و آسایش او خواهد شد برایش مهیا سازد (همان: 

دّ قناعت: «قناعت آن بو  ا دهد به آنچه ـس ارب و مالبس و غیر آن و رـض ان فراگیرد امور مآکل و مـش د که نفس انـس
). از بین شـــاعران موردتحقیق، فرخی یزدي که 114خلل کند از هر جنس که اتفاق افتد» (اخالق ناصـــري: ص  

ش میداند (فرخی زاده مینامد، همیـشه در ـسادگی و با قناعت زیـسته و قناعت را از خـصوـصیات خویخود را دهقان
) و بارها در اشــعارش خرســندي خویش از آن را بیان کرده اســت و به دیگران هم توصــیه میکند که 117یزدي: 

 قناعت پیشه کنند:  
 ) 160ایم (همان:  بر زمین چون آسمان فرمانروایی کرده /ایم تا در اقلیم قناعت خودنمایی کرده

 ) 34نیازتر است (همان: دار بی) و در نظر او فقیر قانع از سرمایه243او انسان قانع را پادشاه میداند (همان:  
 او قناعت را همچون اکسیري میداند که مس وجود انسان را به طال تبدیل میکند: 

 ) 93پیش چشمم چشمۀ خورشید کی تابنده است (همان:  /از قناعت خواجۀ گردون مرا تا بنده است 
)، 47برندة ناپاکی (همان:  ) و ازبین310الممالک:  از ـصفات حـضرت موـسی (ع) (ادیبالممالک، قناعت را یکی  ادیب

ــان ـقانع را ـبت ــکن (هـمان:  طمع را ـبت و انسـ ) 625) و قـناـعت را ـماـیۀ عزت و طمع را ـباـعث ذـلت (هـمان:  258شـ
 میداند. 

 ادیب پیشاوري معتقد است کسی که با قناعت پادشاهی میکند، کارگزاري را ننگ میداند:
 ) 30که خویش از قناعت چو سلطان نماید (ادیب پیشاوري:  /بود ننگش از عاملی آن که داند 

و از زمانی که پول و تجارت اســاس آبادانی دنیا شــده   داري خوي خوش: بهار معتقد اســت از زمان رونق ســرمایه
ت (بهار:  انیت در حال ازبین رفتن اـس ت، اخالق و انـس اع زمانه92اـس اي که در آن اخالق رو به  ) و اینچنین از اوـض

 نابودي است، شکایت میکند: 
 ) 297جز مفسدت به سرّ و علن نیست (همان:  /اخالق مرد و زن همه فاسد 

 با خلق نیکو میتوان شیر را نیز رام کرد: او معتقد است
 ) 503که با خلق نکو رام تو گردد شیر آجامی (همان:  /به خلق نیک در عالم توانی زندگی کردن 

 و معتقد است اگر به جاي علوم دیگر، اخالق درس مکتبها بود، خصلتهاي بد مانند حرص و غرور ازبین میرفت: 
 ) 503نشان گشتی غرور و حرص و نمامی (همان: به عالم بی /ر مکتب به جاي علم اگر اخالق بودي درس ه

 او خوي خوش را توأم با باطن نیکو شایسته و بایسته میداند:
 ) 926نهاد خوش و خوي بایسته به (همان:   /برون و درون هر دو شایسته به 

 و حسن خلق و خیرخواهی را «اصل مردمی» میداند: 
 ) 453یا راه خیر خلق سپردن به خرمی (همان:   /حسن خلق  یا راه خیر خویش سپردن به

ادیب پیـشاوري پس از آنکه مخاطب را به مزین ـشدن به ـصفات خداوند توـصیه میکند، او را به خوي خوش و عدم 
). او معتقد اـست باید خوـشرویی را از آینه آموخت که با هر بداخالقی  87رویی توـصیه میکند. (ادیب پیـشاوري:  تلخ
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الممالک:  الممالک نیز داشـتن خوي نیک را شـرط ورود به بهشـت میداند (ادیب). ادیب120ش دارد (همان: سـاز
 ).130الدین: ) و نسیم شمال، راحتی انسان را در رزق حالل، راستی و حسن خلق میداند (سید اشرف309

زو ـصادر نـشود» (اخالق ناـصري: ـصبر و ـشکیبایی: «آن بود که نفس مقاومت کند با هوي تا مطاوعت لذات قبیحه ا
 ).114ص 

واریها حفظ میکند وگرنه  بهار، ـصبر را داروي درد و رنج آدمی میداد و از نظر او ـصبر اـست که آدمی را دربرابر دـش
 دردها آدمی را نابود خواهد کرد: 

 ) 448ورنه آالم تن مرد بسنباند (بهار:   /صبر باید که به آالم ظفر یابی 
یگوید چون روزگار مرهمی شـایسـته براي زخمهایی که میزند، ندارد، پس انسـان باید درمقابل  ادیب پیشـاوري م

). نـسیم ـشمال نیز کمال آدمی را در پایداري در دین، ـصبر 171خـستگیهاي روزگار ـشکیبا باـشد (ادیب پیـشاوري:  
بدخو را خوشخو میکند   ) و معتقد اـست صبر، انسان130الدین: در بال و ـسعی در کـسب معاش میداند (ـسید اـشرف

 ).22). ادیب الممالک صبر را کلید فائق آمدن بر حوادث میداند (ادیب الممالک: 77(همان:  
 فضائل زیرگروه فضیلتِ اصلی عدالت

ائل مذهبی و عقاید دینی  عاري برمیخوریم که حاکی از اعتقاد قلبی به مـس یار به اـش دینداري: در آثار این دوره بـس
انه   رایندگان آنها به اهل بیت علیهمو بیو  ارادت خالـص ائبۀ ـس د. بعنوان نمونه، ایرج میرزا با همه ـش الم میباـش الـس

ادبیات سـخیفی که در اشـار خود بکار برده و ابیات دور از ادبی که سـروده اسـت، در بسـیاري از ابیات خویش به  
شــاره کرده و در گاه نیز از ائمۀ اطهار به  هاي مهم اســالمی اآیات و روایات و احادیث و اســامی انبیا و روزها و ماه

 نیکی یاد کرده است، بعنوان مثال در نعت پیامبر اکرم (ص) چنین میسراید:  
 که خلق را سوي ایزد والي اوست دلیل  /کدام زاد نکوتر ز حبّ پیغمبر 

 فتادگان را بر سر فکنده ظلّ ظلیل /نداشت سایه ولی رحمت و عطوفت او 
 ) 35بود تمامی وصفش هرآنچه در انجیل (ایرج میرزا:  /آنچه در فرقان بود سراسر نعتش هر

 یا در ستایش امام علی (ع) میسراید: 
 جهاز چار اشتر جاي منبر  /نبی اندر غدیر خم برافراشت 

 ) 17به دست خویش اندر دست حیدر (همان:  /برآمد بر فراز آن و بگرفت 
). همچنین  53السالم نشان داده است (دیوان ایرج: ص  حضرت علی علیهوي در اشعار دیگري نیز ارادت خود را به  

 ) سروده است. 167) و اهل حرم امام حسین (ع) (همان:  166اي درمورد امام حسین(ع) (همان:  مرثیه
عارف قزوینی هم ابتداي دیوان خود را با ســالم و درود بر رســول اکرم (ص) و دیگر اهل بیت مزیّن کرده و از آن 

 ت به نیکی یاد میکند: حضرا
اکـبـر  خــالـق  ــول  رســ بـر  مــا  اول  ــالم   ســ
ه مجتبی و شـــه دین ارم و پنجم ـب ــالم ـچ  سـ
 شــشــم ســالم به آن کس که بود عابد و ســاجد 
ــاـقر  ب ـمـحمــد  ـبر  ــت  هســ مــا  ـهـفـتم  ــالم   سـ
ت  ام طریـق ــم اـم ــشـ ا بر شـ ــتم ـم ــالم هشـ  سـ
ــان  ــاه خراسـ ــی ـکاظم دهم ـبه شـ  نهم ـبه موسـ
آدم و  ــم  ــال ع ــام  ام ــر  ب ــم  ــازده ی  ســــالم 

ــر   ــفیـعۀ محشـ ــوم شـ ــاقی کوثر سـ  دوم ـبه سـ
دگر   و  زهر  بــه  ــهیــد  شـ خنجر یکی  و  نیزه   ز 

افر  ۀ ـک ــیر فرـق ه شــــد آخر اسـ دي ـک اـب ه ـع  ـب
و چـاکر کـه جملـه بنـده  مثـال  نزدش  ه  ـب د   اـن

فیق حضـرت جعفر  ت و وثیق و ـش ل اـس  که فاـض
وده ـم ـن را  ــل  رســ م  ـت ـخ ن  دـی ور کــه  ـن ـم ــد   ان

هــنــرور  ــه  یــگــان و  اعــلــم  آن   مــحــمــدتــقــی 
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را  ی  ـق ـن ی  ـل ـع دل  و  جــان  از  م  ـن ـک ـی ـم ــالم   سـ
عــادل  ــاذل  ب ود  وـج ر  ـب م  زدـه ســـــی  ســــالم 
ــالــحــق ب قــائــم  امــام  بــر  چــاردهــم  ــالم   ســ
ــق اشـ ه ـع  ظهور او هـمه خواـهان و مـقدمش هـم
ــا مــان ـه و  ور  ـه ـظ نــد  ـک تــا  ـک ـی ق  خــاـل ر  اـم ــه   ب
ان  ــه خوـب ــو مرا تو اي شـ ــفیع روز جزا شـ  شـ

 

 که اوســت بر همه موال و اوســت بر همه ســرور  
دالور ــر  ــی شــ ــري  ــک عســ ــم  ــازده ی ــام    ام
ــرت داور   ـــته غایب و پنـهان به امر حضـ  که گشـ
ــر ــراسـ ز کفر سـ د جهـان  بنمـاـی ا بري  ـت ه   ـک

ــک مشــ عــدل  از  کنــد  را  معطر زمــانــه  و   بیز 
ر  ـب رـه و  ن  دـی ــاه  نشــ شـــــه ــه  گــان ـی اي  و   ـت

 ) 46و  45(عارف:                                    
امام حسین (ع) گفته، اوج ارادت خود را به اهل بیت نشان داده است. وي در چند  هایی که دربارةسپس در مرثیه

مرثیه که در قالب مثنوي سروده، از آن حضرت و شهادت ایشان و سایر شهداي کربال و اسارت حضرت زینب، به 
 ). 47 - 45تلخی یاد میکند (همان: 

ه است، از امام حسین (ع) بعنوان جد خود (چون جالب است که میرزادة عشقی با اینکه تفکر سوسیالیستی داشت
 خودش سید بوده است) یاد میکند و در بدي و مذمت شهر ري چنین میسراید:

 لعنت به تو صد بار   /شمر  از پی تو جد مرا کشت چنان زار 
   ) 446دیدي چه خبر بود (عشقی:  /صد لعن به او نیز که رنجش به هدر بود 

اکعالوه  پیامبر  ستایش  و  بر  سفارشها  نیز  دینداري  درمورد  موردتحقیق  شاعران  (ع)،  اطهار  ائمۀ  و  (ص)  رم 
آوري توشه در دنیا براي سفر آخرت هایی دارند. بعنوان مثال، ایرج به پیروي از تعالیم دینی، انسان را به جمعتوصیه

 فرامیخواند:  
 ) 35(ایرج میرزا:  که زاد باید مر مرد را به گاه رحیل  /مسافري تو ناچار بایدت زادي 

نسیم شمال بر آن است که در این دنیاي پر از تاریکی باید براي پیدا کردن راه به انبیاء روي بیاوریم و از ایشان 
 کسب نور کنیم و با انجام اعمال دینی به یاد خدا باشیم: 

 از چراغ انبیا باید نمود   /اندرین ظلمات گیتی کسب نور 
 ) 20الدین: رو به درگاه خدا باید نمود (سید اشرف /در نماز و روزه و اعمال دین 

) و خیانت به دین و دینفروشی را 24او در جاي دیگري بخاطر ازدست رفتن دین و ایمان حسرت میخورد (همان:  
 ).247دینی را موجب روسیاهی در دو عالم میداند (همان: ) و بی260و  166نکوهش میکند (همان:  

 بهار نیز آدمی را به خداپرستی دعوت میکند و از همراهی با شیطان بازمیدارد:  
 ) 52شده از طاعت یزدانی (بهار: اي گریزان /از در یزدان مگریز سوي شیطان 

) و هرگونه جنگ و نزاع را جز بخاطر 327الممالک نیز به ترك مال دنیا و روي آوردن به دین توصیه میکند (ادیب
 ).149دین، دشمن جان است (همان: ). در نظر او فرزند بی622الممالک: و وطن ننگ میداند (ادیبدین 

 ).17فرخی یزدي نیز از مردم بدلیل نداشتن عرق دینی انتقاد میکند (فرخی: 
دعوت به راستی و درستی یکی از مضامین اصلی شعر بهار است، وي در ابیات بسیاري مردم صداقت و راستی:  

 راه راست دعوت میکند:  را به
 راستی از خصلت پیغمبر است  /راستی از هرچه بود بهتر است 

 )  181راست شو و هرچه دلت خواست گوي (بهار:  /راست زي و راست رو و راست گوي 
 و در ابیاتی هم راه خویش را با راستی قرین میداند: 
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 ) 671ت (همان:  ما جهان را به راستی سپریم   کس ندیدم که گم شد از ره راس
) و معتقد است با راستی و درستی میشود بدخواهان را  340او سخن راست و درست را ارزشمند میداند (همان:  

 شکست داد: 
 )  356پشت بدخواه خم بباید کرد (همان:   /با خیال درست و گفتۀ راست 

 بهار، قدم زدن شاهان در راه راست را موجب روسفیدي دین میداند:
 ) 174تا دین شود روسفید (همان:  /شاها به راه راستی زن قدم 

 و شرط استواري نزد مردم را راستی میداند:
 ) 943که باشی بر مردمان استوار (همان:  /جز از راستی هیچ دم برمیار 

س باقی نمیگذارد و سخن راست چنان ارزشمند است که از سیصد نماز شب او عقیده دارد راستی جایی براي تر
 بهتر است:

 ) 457به ز سیصد نماز نیمشبی (همان:  /سخنی راستا به مذهب من 
 او معتقد است راستگویی، شادي را به انسان هدیه میدهد: 

  ) 532گوش دار و یاد گیر و کار بند (همان:   /گوي و نیک بین و شاد زي راست 
)  706و راستی را در ردیف داد و خرد قرار میدهد و هر سه را کرم میداند: خرد و داد و راستی کرم است (همان:   

 ). 396و به صراحت و ادب توصیه میکند (همان:  
 عارف راه راستی را شاهراه زندگی خویش معرفی میکند و مخاطب را به طی این راه توصیه میکند: 

 ) 222به راه راست که این راه، شاهراه من است (عارف:  /یرسی برگرد ز راه کج چو به منزل نم
 و به نویسندگان سفارش میکند راه راستی را برگزینند، او قلم را نماد راستی و شمشیر را نماد دورویی میداند:

 )  311جز از راستی و درستی مبین (همان:  /ره راستی و درستی گزین 
 فرخی تنها راه اصالح مملکت را روي آوردن همه به راستی میداند: 

 ) 252اصالح کژي ز صدر تا ذیل کنیم (فرخی:  /باید ز کژي به راستی میل کنیم 
 رفتاري معرفی میکند:و چشم و سرو را سمبل راستی و ابرو را نماد کج

 )  153رو باالنشین پیوسته چون ابرو مباش (همان: کج  /جفت خود شو همچو چشم  گیر ازبین گوشهراست
) و نسیم شمال نیز  راستی در 305الممالک:   الممالک ادعا میکند افراد راستگو اسم اعظم را میدانند (ادیبادیب

 ). 130الدین: سخن را همراه با رزق حالل و حسن خلق، سه دلیل راحتی و آسایش آدمی میداند (سید اشرف
براستی شایستۀ    احسان به والدین: ایرج میرزا جایگاه اساسی دارد. لقب «ستایشگر مادر»  مهر مادر در اشعار 

با بیان رنجهایی که مادران در تربیت فرزندان متحمل میشوند، فرزندان را به پاسداشت مقام مادر  ایرج  اوست. 
 دعوت میکند:

 ) 189رنج پسر بیچاره مادر (ایرج میرزا:  کشد /پسر رو قدر مادر دان که دایم 
مادري سرچشمه این شعر مهر  در  است.  مادر  دربارة  مادر» مشهورترین سرودة وي  دانسته  شعر «قلب  الهی  اي 

گري میکند. ایرج میرزا مهربانی با والدین را به مخاطب توصیه میشود که در سختترین شرایط زندگی هم جلوه
 میکند: 

 آمادة خدمتش به جان باش  /بان باش با مادر خویش مهر
 از گفتۀ او مپیچ سر را  /با چشم ادب نگر پدر را 
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 ) 137خرسند شود ز تو خداوند (همان:   /چون این دو شوند از تو خرسند 
 اما معتقد است قدر مادر را بیش از پدر باید دانست:  

 ) 189تو را بیش از پدر، بیچاره مادر (همان:   / برو پیش از پدر خواهش که خواهد 
 بهار نیز محبت بر پدر و مادر را مورد سفارش قرار میدهد اما بر محبت بر مادر تأکید بیشتري دارد:

 ) 920ولی جان به قربان مادر نماي (بهار:   /خدا پرست و پدر را ستاي 
 ) 815ر مادر منع میکند: اي پسر مادر خود را میازار (همان:  او نیز مخاطب را از آزا

 نسیم شمال نیز بر لزوم احترام بر پدر و مادر تأکید میکند:
 ) 5الدین: بر پدر تعظیمها باید نمود (سید اشرف /پاي مادر را بباید بوسه داد 

 ).206و در جاي دیگري بر عدم آزار مادر تأکید میکند: (همان: 
قت آن بود که از حالی غیر مالیم که به کسی رسد مستعشر بود و همت بر ازالت آن مقصور دارد» «شف  شفقت:

 ). 116(اخالق ناصري: ص 
) و مهر و محبت را محصول فرهنگ میداند و و براي 1025بهار رحم و شفقت بر مظلومان را توصیه میکند (بهار:  

 کسب آن توصیه میکند:
 ) 533تا از این فرهنگ یابی فرّ و هنگ، آماده شو (همان:   /نیست حاصل فرهنگ جز مهر و محبت هیچ 

)، همچنین پادشاه را به  455و بهترین تقوي را مهر و محبت میداند: بهتر از مهر و محبت نبود تقوایی (همان:   
د (همان:   ) و توانگران را به کمک به بیچارگان و مهربانی با تهیدستان توصیه میکن566مهربانی با مردم (همان:   

) و اکرام به افتادگان را شکرانۀ 394) و الزمۀ عمران و آبادانی کشور را مهربانی شاه با مردم میداند (همان:   353
 ).532خاطر آسوده و بازوي قوي میداند (همان: 

 میرزادة عشقی مهربانی انسانها را باعث تمایز آنها از دیگران میداند:
 ) 352جهانبانا! در آغوش جهان یکتاپسر گردي (عشقی:  /ر گردي اگر خلق جهان را مهربانی چون پد

) و معتقد است کسی که مورد مهر و محبت 209فرخی یزدي نیز به ترحم به مردم تهیدست توصیه میکند (فرخی:  
 کننده خواهد بود:  قرار گیرد، یک عمر بنده و ممنون رحم

 ) 252او را همه عمر بنده و برده کنی (همان:   /آن را که ز مهر خویش پرورده کنی 
الخصوص مسلمانان، دیدن مکافات عمل و دریافت پاداش قادات تمام مردم علییکی از اعتمکافات و پاداش عمل:  

اي که در مذمت ارشدالدوله، از هواداران محمدعلی شاه،  خوبی و بدي از خداوند و روزگار است. عارف در مثنوي 
با جواب سروده است، آورده که این شخص مستبد و ظالم از وي تقاضا میکند در حضورش سرودي بخواند و وقتی  

منفی روبرو میشود، سیلی محکمی بر گوش عارف میزند. پس از چندي عارف با دیدن جنازة او، که توسط مخالفانش  
 کشته شده بود، بعد از بیان این قضایا در اشعارش با تضمین بیتی از فردوسی، به موضوع مکافات اشاره میکند: 

 اران درودکه بر روح پاکش هز /به شهنامه فردوسی اینسان سرود 
 ) 81هرآن کس که بد کرد کیفر برد» (عارف:  /ست مرد خرد «نگر تا چه گفته

که  رضاشاه  حکومت  اوایل  شهربانی  رئیس  درگاهی،  محمد  سرتیپ  شدن  زندانی  درمورد  زیبایی  شعر  نیز  بهار 
 وده است: خواهان زیادي را به زندان انداخت ولی سرانجام خود مورد سخط و خشم شاه قرار گرفت، سرآزادي 

 آبروي تازه را ازدست دادي نوش جانت...    /اي محمدخان به دژبانی فتادي نوش جانت 
 ) 494آنچه بردي آنچه خوردي آنچه دادي نوش جانت (بهار:  /چون کنون پس میدهی یکسر مکافات عمل را 
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 گیري نتیجه

انتقال آن اهتمام ورزیده است، اخالق جایگاه  تا کنون در  از قدیم  ادبیات فارسی  از میان دانشهاي مختلفی که 
اي دارد. در آن بازتاب گسترده  اخالقهاي شعري ادبیات فارسی است که  یکی از دوره  بیداري عصر  خاصی دارد.  

دي جامعه، مبارزه با ظلم و بیدادگري و ستایش سوافرهنگی و بیدغدغۀ شاعر این دوره، روشنگري، انتقاد از بی
مبناي تحقیق   اخالق ناصري آزادي و آزادگی است. در این مقاله رویکرد و چهارچوب خواجه نصیرالدین طوسی در  

 در فضایل اخالقی دورة بیداري قرار گرفت و نتایج زیر بدست آمد:
از تقسیم حکمت عملی بر اخالق، تدبیر منزل   خواجه نصیر در اخالق ناصري روشی منطقی و فلسفی دارد و پس 

و سیاست مدن، فضایل اخالقی را منبعث و برخاسته از نحوة عملکرد و تعامل سه قوة متباین نفس انسانی میداند.  
او معتقد است اعتدال در حرکت نفس ناطقه باعث ایجاد فضیلت حکمت میشود؛ از اعتدال نفس سبعی، فضیلت 

اعتدال نفس از  و  بوجود    شجاعت  این فضیلت، فضیلت عدالت  ترکیب  از  و  بهیمی، فضیلت عفت حاصل میشود 
از چهار آید. خواجه نصیر عالوهمی زیرگروه هریک  نیز در  را  اصلی، فضایل اخالقی دیگري  این چهار فضیلت  بر 

 فضیلت اصلی قرار میدهد.  
ه خود اختصاص داده است، توجه به علم  در اشعار شاعران دورة بیداري، مهمترین فضیلت که بسامد بیشتري را ب 

و دانش است که زیرمجموعۀ فضیلت حکمت محسوب میشود. از بین شاعران موردمطالعه، بهار، نسیم شمال و  
آموزي حتی آموزي اشاره دارند. این شاعران به همراهی علم و عمل و لزوم علمالممالک بیشتر به موضوع علمادیب

. البته با توجه به ویژگیهاي خاص این دوره، منظور اصلی این شاعران به نوعی جبران در میان بانوان تأکید دارند
 ماندگیهاي کشور بوده است.عقب

فضایل اخالقی همت، تواضع و شجاعت نیز از جمله فضایل زیرگروه فضیلت شجاعت هستند که در اشعار این دوره  
عفت و حجاب، قناعت، خوي خوش و صبر و  ضوعات  درمورد فضیلت اصلی عفت نیز موبسامد قابل توجهی دارند.  

اند.  الممالک از منظر مذهبی به فضیلت حجاب و عفاف پرداختهنسیم شمال و ادیبشکیبایی بسامد بیشتري دارد.  
میانۀ نیز هرچند  با حجاب   بهار  میرزا  ایرج  و  میکند. عشقی  توصیه  را  و عفت  پاکدامنی  ندارد،  با حجاب  خوبی 

الممالک، اند. از بین شاعران مورد تحقیق، فرخی یزدي، ادیباي ندارند و این فضیلت را مورد انتقاد قرار داده میانه
فضیلت اصلی عدالت نیز توجه شاعران   در زیرگروهنسیم شمال، ادیب پیشاوري و بهار به موضوع قناعت اشاره دارند.  

درخصوص است.  بوده    دینداري، صدق و راستی، احسان به والدین، شفقت و مکافاتبیشتر به موضوعاتی مانند  
شماري به دینداري در بین شاعران این هاي بیبر ستایش پیامبر (ص) و ائمۀ اطهار، توصیهفضیلت دینداري، عالوه

هاي دینی در اشعار، مخاطب خود را پرورش اخالقی دوران شاعر میکوشد با تقویت بنمایهدر این  دوره دیده میشود.  
درخصوص فضیلت احسان به والدین، نام ایرج میرزا جلوة خاصی دینی خود را به او منتقل کند.    ۀ داده، نگاه و اندیش

 دانند.دارد، اگرچه او و نسیم شمال لزوم احترام بر مادر را بیش از احترام بر پدر می
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 نویسندگان  مشارکت

. است  شده  استخراجدانشگاه امام خمینی قزوین    در  مصوب  فارسی  ادبیات   و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این
آقاي . اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را  رساله  این  راهنماییباشی  سید اسماعیل قافلهآقاي دکتر 

آقاي دکتر  .  اندداشته  نقش  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بههاشم تیموري  
 تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و   تجزیه  به  کمک  با  نیزمهدي فیاض و آقاي دکتر محمد شفیع صفاري  

 پژوهشگر چهار    هر  مشارکت  و  تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  انمشاور  نقش
 .است بوده

 

 قدردانی  و تشکر

 علوم   و  ادبیات  دانشکده  پژوهشی  و  آموزشی  مسئوالن  از  را   خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 یاري  پژوهش  این  کیفی  ارتقاء  و  انجام  در  را  نویسندگان  کهرساله    داوران  هیئت  ورازي کرمانشاه    دانشگاه  انسانی
 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع  تعارض

 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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