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نخست  ◌ٴ پيش از هرچيز بايد تأكيد كنيم كه مراد از توازن آنچيزي نيست كه در وهله
كند؛ مراد از  سو و از اين قبيل، به ذهن خطور ميبه معناي برابري و تعادل در هر دو 

ها و قراردادن هرچيز در جاي خود بدون  اين توصيف، برخورد عادالنه با واقعيت
هاي مختلف آن و ارايه بهترين حالت منجر به كمال  توجهي به بخش هرگونه كم

واند؛ به نيز خ "توازن عادالنه"يا  "توازن خردمندانه"توان آنرا  آنست؛ چيزي كه مي
بينيم كه نيازمند برآوردن حد معيني  عنوان مثال اگر به جنبه غرايز انساني توجه كنيم مي

از آنها هستيم؛ اين روند احتماالً مستلزم ميزان بيشتري نسبت به اشباع درست آنهاست 
اگر بيشتر از آنچه نياز و هدف آن در نظر . گذارد و اين خود براشباع غرايز ديگر اثر مي

توازن در . گردد فته شده اشباع شود تعادل و توازن مطلوب در اشباع غرايز مختل ميگر
 .ديگر غرايز اشباع كنيم ◌ٴ اي را به اندازه اينجا به اين معنا نيست كه هر غريزه

 ◌ٴ توان گفت اجماالً نيازي به استدالل ندارد زيرا نظريه وقتي اين مفهوم روشن شود مي
نه جهان هستي و همسويي حكمت تشريع با آميز و خردمندا آفرينش حكمت

هاي قرآني است كه در آيات مختلف  ترين نظريه هاي هستي از جمله روشن حكمت
 .قرآني به صراحت يا بطور ضمني بدان اشاره شده است
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از جمله اوصافي است كه قرآن پس از ) خردمند ـ فرزانه(همچنانكه وصف حكيم 
هاي تكوين و امثال  ير حكمي يا بيان يكي از جنبهارايه هرآيه يا ذكر هر نعمتي يا تقر

 .كند آنها، آنرا براي خداوند متعال ذكر مي

وما خَلَقْت الْجِنَّ والْإِنس إِلَّا  «:كند  و در مورد انسان، قرآن مجيد وقتي اعالم مي
ا و جن و انس را نيافريدم جز براى آنكه مر) (56سوره الذاريات ـ آيه (» ليعبدونِ
اين جنبه بيانگر آنست . كند با روشني بيشتري هدف از آفرينش او را بيان مي) بپرستند

اش در برابر  پذيرد كه صفت عبوديت و بندگي كه تكامل انساني زماني صورت مي
خداوند متعال و به عنوان فرد، اصالت بيشتري يافته باشد و اوج كمال فرد در وجود 

» بهترين بنده«گردد  الترين صفتي كه به پيامبر اعطا ميكند و با پيامبر تجلي پيدا مي
 .است) نعم العبد(

سوره ص ـ (» ووهبنَا لداوود سلَيمانَ نعم الْعبد إِنَّه أَواب«:فرمايد  خداوند متعال مي
و [كار  اى به راستى او توبه و سليمان را به داوود بخشيديم چه نيكو بنده) (30آيه

 )بود] گرستايش

كند،  و زماني كه فرد مؤمن گواهي رسالت پيامبرخدا اين سرور بشريت را ادا مي
أشهد ان محمداً عبده و «:گويد  دارد و مي عبوديت و بندگي او را بر هرچيز مقدم مي

همين امر بر انسان به عنوان .) و فرستاده اوست بندهدهم كه محمد  گواهي مي(» رسوله
يابد آنجا كه بندگان نيك خدا و پيشاپيش ايشان پيامبران در  جامعه نيز انعكاس مي

ولَقَد بعثْنَا في كُلِّ أُمةٍ رسوالً أَنِ اعبدواْ اللّه «: كوشند  جهت برقراري جامعه عابد مي
واْ الطَّاغُوتبتَناجاى  و در حقيقت در ميان هر امتى فرستاده) (36سوره النحل ـ (» و

بدين ترتيب ) بپرهيزيد] فريبگر[=خدا را بپرستيد و از طاغوت ] تا بگويد[ برانگيختيم
خطّ عبادت و خطّ اجتناب : بشريت در دو خط  ◌ٴ مسير صحيح و متوازن و همه جانبه

از طاغوت يعني برآيند واقعي و اصلي حالت عبوديت مطلق در برابر خداوند متعال، 
 .گيرد قرار مي
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و  "عبادت"ل بيشتري از بندگي روبروييم كه به صورت ما در اينجا با توضيح و تفصي
 .يابد تجلي مي "نفي طاغوت"

هاي خود ـ البته طبق  بنابراين مراد، ايجاد شخصيت متوازني است كه به ارضاي شهوت
هاي الهي ـ بپردازد و به عنوان هادي و راهنماي ديگران از همه مسايل  ريزي برنامه

خالق نيكو و پذيرش ديگران همراه با حفظ حق و گسترش ا ◌ٴ براي تبليغ كلمه
 .گيري كند ها و باورهاي خود ، بهره ويژگي

مالحظه  "سيد شريف رضي"ها و صفات را در شخصيت  ما تمامي اين ويژگي
سيد "كسي كه به مطالعه و بررسي شخصيت عالم اديب و شاعر بزرگ . كنيم مي

را به گونه  "عادل خردمندانهت"و  "توازن"پردازد اين پديده يعني  مي "شريف رضي
اي كه او را اسوه و الگوي  يابد بگونه بسيار پرشكوهي در وي مجسم و متجلي مي

 . دهد ها قرار مي ممتازي براي نسل

 زندگي شخصي و شرايط سياسي وي

دوم قرن چهارم هجري در بغداد مقر خالفت عباسي ـ كه در  ◌ٴ او در اوايل نيمه
هاي شيعي بر تقريباً تمامي  ها قرار داشت و خانواده ركآنزمان زير يوغ ديلميان و ت

در عراق و ايران  "آل بويه"در آن هنگام . كردند ـ به دنيا آمد جهان اسالم حكومت مي
هاي علوي در شمال آفريقا  در مصر و خانواده "ها فاطمي"در شام و  "ها حمداني"و 

 .كردند حكمراني مي

در  "الطاهر ذوالمناقب"پدرش . اصيل هاشمي بودهاي  وي از جمله خانواده ◌ٴ خانواده
هاي برجسته محافل علمي و اجتماعي و سياسي بود و ميان او و  شمار شخصيت

سيد شريف "هايي وجود داشت كه منجر به بازداشت پدر  درگيري "عضدالدوله"
فارس از سال  ◌ٴ اموال آنها و زنداني شدن در قلعه ◌ٴ و عموي وي و مصادره "رضي
 "عضدالدوله"به رغم اينكه اين اقدام . هجري قمري گشت 376ل تا سا 369
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هاي زمان  ها را عليه وي بشوراند ولي اصالحات گسترده و آباداني توانست توده مي
 .وي، دهان دشمنانش را بست و آنها را خاموش ساخت

هجري قمري وفات يافت فرزندش  372در شوال سال  "عضدالدوله"هنگامي كه 
گيري و سركوب را ادامه داد  هاي پدر در سخت اي كه سياست"صمصام الدوله"

كه در كرمان اقامت داشت بر خالف  "شرف الدوله"جانشين وي شد ولي برادرش 
 .الدوله اقدام به آزادي پدر سيد شريف از زندان كرد ميل صمصام

هجري قمري جنگي ميان اين دو برادر درگرفت كه به پيروزي  376در سال 
به ] سيد شريف رضي[و ورود فاتحانه او به بغداد و بازگشت پدر  "الدوله شرف"

 .دامان خانواده شد

فاتح مازندران  "الناصر الكبير"از خاندان  "فاطمه"نيز بانوي جليله  "سيد رضي"مادر 
شيخ "و گيالن بود؛ او از موقعيت و مقام اجتماعي وااليي برخوردار بود و نزد مرحوم 

را به نام وي و براي او ،  "احكام النساء"ت و شيخ مفيد جايگاه رفيعي داش "مفيد
 .تأليف كرد

اين بانوي گرانقدر به رغم مشكالتي كه با همسرش داشت، اهميت و عنايت 
مبذول كرد و براي آنها ) سيد رضي و سيد مرتضي(اي به دو فرزند خود  العاده فوق

كند  تاريخ به آنها افتخار مياساتيد بزرگي فراهم آورد و از آنان دانشمنداني ساخت كه 
شريف "در اين راستا . و جايگاه اجتماعي وااليي در جهان اسالم بدست آوردند

و نايب خليفه در امور  "اميرعام"در حاليكه بيست و يكسال بيش نداشت لقب  "رضي
احراز اين . دار گشت حجاج را دريافت كرد و سپس مقام رياست ديوان مظالم را عهده

شگفت اينكه او اين . هاي فراوان او داد ها نشان از استعدادها و قابليت پست و مقام
يعني كساني كه به  "سيد مرتضي"و  "شيخ مفيد": مناصب را با وجود كساني چون 

 .لحاظ مقام علمي به حد بزرگترين علماي شيعه در طول تاريخ رسيدند، احراز كرد
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ه تاكنون هفت تاي آنها به چاپ جمعاً نوزده جلد كتاب تأليف كرد ك "شريف رضي"
 . رسيده و جملگي در عرصه قرآن ، حديث و ادبيات هستند

كه شايد . ناميد "دارالعلم"اي براي تدريس علوم ديني تأسيس كرد و آنرا  او مدرسه
سيد "رفت؛ همچنانكه برادرش  بتوان گفت نخستين مدرسه در نوع خود بشمار مي

و  "شيخ طوسي"دو علماي بزرگوار يعني . دنيز مدرسه ديگري تأسيس كر "مرتضي
اين دو مدرسه . التحصيالن اين مدرسه بودند از فارغ "قاضي عبدالعزيز بن البرّاج"

اخير تقليدي از  ◌ٴ تأسيس يافتند و اي بسا مدرسه "مدرسه نظاميه"هشتاد سال پيش از 
 .آنها بود

ي شناخته ده تن از علماي بزرگ و فضالي ديني در شمار شاگردان شريف رض
 "البالغه نهج"در كتابي با نام ) السالم عليه(گردآوري سخنان موالي متقيان علي. اند شده

درپي ) سيد مرتضي(رود؛ اين كتاب را دختر برادرش ترين كار او بشمار مي با شكوه
 . است هايي كه از روي كتاب گرفت روايت كرده درس

در حالي وفات يافت كه  هجري قمري در سن چهل و هفت سالگي406او در سال 
توان بهايي براي  ميراث علمي، ادبي و شعري گرانقدري از خود بجاي گذارد كه نمي

نظري علمي يا  هاي تعصب مذهبي، تنگ آن در نظر گرفت گو اينكه برخي با انگيزه
 .پذيرند حتي ادبي، اين نكته را نمي

و انگشت خواهيم گذارد؛ شخصيت ا "توازن خردمندانه"ما در اين مقاله بر پديده عام 
دهند و  اي كه آشكارا براي همه كساني كه زندگي او را مورد مطالعه قرار مي پديده

هايي كه به اوج زيبايي و بالغت رسيده و  روحياتش را طي تعميق و تأمل در سروده
نيز با بررسي تأليفاتي كه بدست ما رسيده و چاپ شده يا هنوز به زيور چاپ آراسته 

تي برخي از آنها متأسفانه با كاستي و نقص به دست ما رسيده، قابل لمس و نشده و ح
تنها جزء پنجم آن يعني  "حقايق التأويل"از كتاب بسيار ارزشمند او . درك است
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عمران و النساء است كه در وهله نخست با قواعد ادبي يا  تفسير آياتي از دو سوره آل
تقد است كه شش آيه ابتداي سوره آل شرعي يا عقلي چندان همخواني ندارد چه مع

 .نهد مورد انگشت مي)  31(است و بر سي و يك "محكمات"عمران از 

 :در نمودهاي زير خالصه كرد "سيد شريف رضي"توان اين پديده را در زندگي  مي

ها در  به رغم اينكه اين ويژگي .دانش عميق و ادبيات و شعرهاي بسيار زيبا: يكم 
هم  "امام سيد مرتضي"ماي سابق و الحق و از جمله برادر وي زندگي بسياري از عل

تر و به حد تناقض رسيده  آشكارتر و شاخص "سيد رضي"شود، در مورد  ديده مي
هاي  است چه امكان جمع آمدن احساسات ظريف و نازك شاعري و خيالپردازي

 .پذير نيست انديش، امكان همسو با طبيعت رواني يك عالم محقق و ژرف

 "شيخ حرّ عاملي"همين مناسبت دو بيت از عالم بزرگ و اديب پرآوازه يعني به 
 :گويد  مي) شعر و علم(اين دو ويژگي  ◌ٴ آورم كه درباره را بخاطر مي) رحمة اهللا عليه(

ـ علم و شعرم با هم از در جنگ درآمدند و سرانجام صلح كردند و شعر ناگزير تن به 
 .علمم داد

 .شود كه عالم بشمار آيم عر باشم و شعر نيز راضي نميخواهدم كه شا ـ علم نمي

شود كه روح بزرگ و ايمان عميق و فرهنگ گسترده و  اين تضاد تنها هنگامي حل مي
وجود داشته باشد كه ما آنرا در شخصيت اين عالم و ] در يك نفر[آهنيني  ◌ٴ اراده

 .كنيم شاعر و فراتر از همه اينها اين انسان مشاهده مي

به اين عنصر توازن در شخصيت موالي  "سيد رضي"زيبا اينكه خود  و شگفت و
كند كه او در گردآوري سخنان  كند و نقل مي اشاره مي) السالم عليه(متقيان علي 
 :گويد برآن بوده كه به اين جنبه اشاره داشته باشد و مي "البالغه نهج"آنحضرت در 

گانه بود و كسي با وي شريك نبود ـ ـ كه در آن ي) السالم عليه(هاي او  و از شگفتي«
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اينكه در مورد سخناني كه در پارسايي و موعظه و تذكر و هشدار دارد اگر كسي تأمل 
كند و انديشمندي به انديشه فرو رود و اين انديشه را از دل بيرون كند كه سخنان از 

كرد سوي بزرگ مردي ايراد شده است كه بر همه چيز احاطه دارد ـ ترديدي نخواهد 
اين سخنان از جانب كسي بيان شده كه جز زهد و پارسايي و عبادت و بندگي كاري 

عزلت پناه برده يا به كوه و بيابان زده و جز احساس خود  ◌ٴ نداشته است و به گوشه
آورد و يقين پيدا  بيند و تقريباً ايمان مي شنود و كسي جز خود را نمي چيزي نمي

كشيد و يالن  هاي نبرد شمشير از نيام مي ميدانكند كه سخنان كسي است كه در  مي
افكند و پيروز در حالي  زد و از اسب بر خاكشان مي سركش و خدانشناس را گردن مي

چكيد و جان منافقان را گرفته بود به جاي خود  هاي شمشيرش مي كه خون از لبه
لحان و صا ◌ٴ تر از همه پارسايان و صالح ◌ٴ گشت؛ با اين وصف پارساتر از همه بازمي

ماند ـ بوده  نيكوكاراني ـ كه زمين هرگز از وجود آنها خالي نمي ◌ٴ نيكوكارتر از همه
انگيز و مختصات لطيف اوست كه اضداد را در  است و اين همانا از فضايل شگفت

من بسيار . خود گرد آورده و طبايع گوناگون را در سرشتش بهم پيوند داده است
اتفاقاً . كنم آن حضرت با دوستان و برادران ارجمند گفتگو مي ◌ٴ فضايل ويژه ◌ٴ درباره

گيرند و البته چنين چيزي بهترين سرمشق  بينم كه حالت تعجب بخود مي آنها را مي
 0F1».اش بيشتر انديشيد براي همه است و جا دارد كه درباره

چون  نداريم زيرا "سيد شريف رضي"ما در اينجا نيازي به استدالل براي شاعر بودن 
كند نخواهيم داشت  اي به آنچه داللت بر اين امر مي خورشيد، كامالً عيان است و اشاره

از جمله  "شريف رضي" "حجازيات"نگاران ادبيات اتفاق نظر دارند كه  چه تاريخ
اي كه به كتاب  رود ولي عالوه بر اشاره هاي شعر عرب بشمار مي درخشانترين سروده

و حكايت از فرهنگ و دانش بسيار گسترده او داشت، وي كرديم  "حقايق التأويل"
 سوره(» زينَ للنَّاسِ حب الشَّهوات«شريفه  ◌ٴ سازيم كه وقتي او آيه خاطرنشان مي

                                                      
 .ـ نهج البالغه ـ مقدمه شريف رضي1
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را مطرح ) براى مردم آراسته شده] ... ى گوناگون[دوستى خواستنيها) (14ـ عمران آل
گويد اگر مسئله چنين  و ميپرسد  سازد از اين زينت و آراستگي و حقيقت آن مي مي

دهد كه اين  است پس مجازات براي اينكار به چه معناست؟ سپس خود پاسخ مي
هاي جوشاني است كه در  تواني كه در فطرت بوديعه نهاده شده است بسان چشمه

گيري متوازن از آنها توضيح داده شده و اگر انسان به مخالفت  هاي بهره شريعت شيوه
 .گردد تحق مجازات و عقاب الهي ميبا آنها بپردازد مس

: بينيم كه ژرف انديشانه در معاني وارده در عبارات شريف قرآني  به همين ترتيب مي
و غيره به تأمل و تدبر » شهد اهللا انه الاله هو«، » ربنا التزغ قلوبنا«، » الكتاب هن ام«

تقل شويم من "تلخيص البيان في مجازات القرآن"حال اگر به كتابش . نشيند مي
يابيم كه اين كتاب يكي از مهمترين منابع بالغي است و اولين كتابي است كه بر  درمي

 "ابوعبيدة معمربن المثني"گذارد ولي  مجازهاي قرآني به معناي بالغي آن انگشت مي
البيان و ": نيز در دو كتابش  "الجاحظ"در كتاب خود بيشتر به تفسير گرايش دارد و 

ـ شاگرد  "ابن قتيبه"گذارد و  بر خود مجازها چندان انگشت نمي "يوانالح"و  "التبيين
 .كند نيز همين كار را مي "تأويل مشكل القرآن"الجاحظ ـ در كتاب 

و  "السيرافي": در بالغت چه بسا برخاسته از اساتيد بزرگي چون  "سيد رضي"تبحر 
 .باشد "ابن نباته"

شريف "هاي ادبي آثار  جنبه«:گويد  ده ميبه اين نكته اشاره كر "زكي مبارك"استاد 
رنگ كرده بود ولي در كتاب  هاي انديشه و عقل را كم اگر چه آثار او در عرصه "رضي

به اوج خود رسيده و اگر شريف رضي  "حقايق التأويل"و كتاب  "المجازات النبوية"
ي توانست علماي بزرگ را پشت سر گذارد ولي نبوغ شعري او بر و شاعر نبود مي

اش در قياس با برخي معاصران از جمله  زندگي علمي ◌ٴ فايق آمد و بدين ترتيب كفه



 
۱۰ 

 

 1F1».برادرش ـ كه در فقه و توحيد حقيقتاً شگفتي ساز شد ـ سبكتر گرديد

 افتخار به مذهب و دفاع از آن ضمن گشودگي در برابر ديگران: دوم 

به منافات هستند ولي در واقع ميان ايندو منافاتي وجود ندارد؛ هرچند برخي قايل 
طبيعي است كه آدمي نسبت به آنچه . حقيقت ، گوياي هماهنگي و همسويي است

پرستد افتخار  داند و براساس آن خداي را مي باور دارد و پذيرفته و آنرا درست مي
 .ورزد ولي اين افتخار به معناي نفي ، تحقير و تكفير ديگران نيست

است و در جهت ) السالم عليهم(ب اهل بيت شيعه مؤمن به مذه "سيد شريف رضي"
كوشد و از درد و  گسترش فضايل آنها و بازگويي تاريخ سراسر افتخار آنان مي

گردد كه به ديگران احترام  آيد ولي اينها همه مانع از آن نمي هاي ايشان ، بدرد مي رنج
 :گويد  مي "غدير"او در مورد روز . بگذارد و پاسشان را بدارد

 .سرور به ما خيانت ورزيد و وفايش در روز غدير بود ـ شادي و

 .ـ روزي كه وصي در آن معين گشت و او را لقب امير ، دادند

 :گويد  و درباره همين روز مي

 .ـ مرحبا به روزي كه مايه افتخار گشت و مرحبا به آنكه در اين روز معرفي شد

از ميان برده بودند به  ـ در اين روز خداي متعال آنچه را دشمنان بيمار كرده يا
 .ارمغانمان آورد

 .ـ خداي متعالي كه فرمان ويژه علي را صادر كرد برخي آنرا تحريف يا تبديل كردند

 .از وي نامبرده شده كافي است "خم"اي بسنده گفته شد، آنكس كه در  ـ اگر گفته

 2F1.اي نكرده به او گفته شد كه ابالغ كن و اگر ابالغ نكني به عهد خداوندي پاي بندي -
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۱۱ 

 

 :گويد  كند و مي و به اين روز افتخار مي

 علي مثل هذا اليوم تحني الرواجب 

 .و تطوي بفضل خير فيه الحقائق                                                   

 حبينا و أمرّنا به فبيوتنا

 .ل فيه األهاظبلدن قيل ما قد في                                                   

 و طالت بما نلناه اجنحة الوري

 .و سارت به في الخافقين الركائب                                                   

 و قال اناس ها لهم مارأوا لنا

 3F2.اال هكذا تأتي الرجال المواهب                                                   

 :گويد  كربال نيز زبانزد خاص و عام است و مي ◌ٴ ر فاجعهاش در اندوه ب قصيده

 .همچنان كرب و باليي                   آنچه كه خاندان مصطفي در تو ديد! ـ كربال

 . هايي كه جاري گشت ـ چه خونهايي كه بر خاك ريخته شد و چه اشك

 "ها فاطمي"زيست به ستايش از  مي "عباسيان"بينيم كه به رغم اينكه در دولت  و مي
 :گفت  پرداخت و مي مي

 .ـ و طاغ يعير البغي غرب لسانه              وليس له عن جانب الحق ذائد

 .ـ شنت عليه الحق حتي رددته                 صموتاً و في انيابه القول راقد

 .ـ يدل بغير اهللا عضداً و ناصراً               و ناصرك الرحمن و المجد عاضد

                                                                                                                                                            
 .22جلد دوم ، صفحه ) ابن شهرآشوب( "طالب مناقب آل ابي"ـ 1
 .35، صفحه  1جلد ) تحقيق المحامي( "الديوان"ـ 1



 
۱۲ 

 

 .الخير بالي عظامه               االنزهت تلك العظام البوائد ـ يعير رب

 .ـ و لكن رأي سب النبي غنيمة              و ما حوله اال مريب و جاحد

 .ـ و لو كان بين الفاطميين رفرفت          عليه العوالي و الضبا و السواعد

هاي  ح ويژگيگويند توجه و اهتمام وي به شر شايد اين حرف درست باشد كه مي
شود؛  بالغت قرآني و بالغت نبوي، پاسخي است به افتراهايي كه متوجه تشيع مي

از اينجاست كه . كنند مفترياني كه مدعيند شيعيان توجهي به قرآن و حديث نمي
مؤلف، در عين حال معلم بزرگي هم بود و  "سيد شريف رضي"توان نتيجه گرفت  مي

 4F1.واقعاً شايسته و سزاوار بزرگداشت استهمواره غم وحدت مسلمانان داشت و 

اش چيرگي  اين احوال ، منطق و علمي بودن وي همواره بر شخصيت مذهبي ◌ٴ با همه
در همين راستا به مطالعه در مذهب امام شافعي نيز پرداخت درست همانگونه . داشت

نيز به اين مذهب توجه داشت و در كتاب  "شيخ بزرگ طوسي"كه شاگرد مكتبش 
او را از علماي  "مرحوم سبكي"طرفانه مطرح ساخت كه  خود آنرا چنان بي "خالف"

5Fشافعي برشمرده است

رسد كه اين حالت تسامح و مدارا ويژگي عام آنزمان  به نظر مي 2
ـ  "الناصر"را در جهت وفاداري به جد خود  "الناصريات"نيز  "سيد مرتضي"چه . بود

اشتراك و توافق انگشت گذارد و گاهي  كه زيدي مذهب بود ـ تأليف كرد و بر نقاط
عجالتاً درستي نظر «: گويد  به عنوان مثال در جايي مي. نيز حتي نظر ديگر را تأييد كرد

 6F3».گيرد تا فرصتي شود و تأملي در آن داشته باشم شافعي در دلم قوت مي

ين و سنّ ـ به رغم اختالف در د "ابواسحاق صابي"بينيم رابطه ميان او و  جالب اينكه مي
 :ـ چنان گرمي گرفت كه در قصيده زيبايي با اين مطلع به ستايش و رثاي وي پرداخت 
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۱۳ 

 

 كردند؟ ها حمل مي ـ آيا ديدي كسي را كه او را بر پاره چوب

 ـ آيا ديدي كه چگونه روشنايي محفل ، پنهان گرديد؟

 دانستم كه ـ من پيش از بخاك سپردنت نمي

 !ز فراتر رودها ني تواند از كوه خاك ، مي  

 از اخالق شاعران تا ادب و عفت علما: سوم 

گويي و  هاي شعرا آنانرا به تغزل و نكته اين درست است كه اخالق و خيالپردازي
ترين لحظات و از جمله در هنگامه حج و در مكاني  حتي در مقدس... زيباپرستي و 

تنها تصويري  كشاند ولي در شخص او هاست ـ مي ترين جاي چون حجاز ـ كه مقدس
دارد و شعرش همواره سرشار از  شعري است و عفت و اخالق واال را از نظر دور نمي

 .اندرز و پندهاي اخالقي است

توان سراغ كرد آنها  اين جنبه را در بسياري از علما و حتي عرفا و اولياي خدا نيز مي
 .اند از اين ويژگي به عنوان شيدايي در برابر معشوق اصيل نام برده

و ديگر اشعار تغزلي بدوي ـ حضري  "شريف رضي" "حجازيات"آدمي در زندگي با 
ابيات زير طي . گشايد اصيل او به دنيايي از عشق پاك و بلنداي روح و تصوير ، پرمي

 :دورانهاي متمادي و در وصف حالت وداع با ديار دوست همچنان طنين افكن است 

 .لها بيد البلي نهبـ و لقد وقفت علي ديارهم          و طلو

 .ـ فبكيت حتي ضج من لغب        نضوي و لحج بعذلي الركب

 .ـ و تلفقت عيني فمذ خفيت          عني الطلول تلفّت القلب

 



 
۱٤ 

 

 :سرايد  و همراه با خيال مي

 .ـ ان الذي غمر الرقاد و ساده                  لم يدر كيف بنا علي و سادي

 .عزي يعيرني بذل فؤادي                  ـ لوال هواك لما ذلك و انما 

 :گويد  يا مي

 .ـ ابكي و يبسم و الدجي ما بيننا               حتي اضاء بثغره و دموعي

 .ـ ما بيننا قمر اذا استخجلته بعتابه             لبس الغروب و لم يعد لطلوع

 .ضلوعيـ بعتابه قد كنت اجزيك الصدود بمثله        لوان قلبك كان بين 

 :گويد  اي ايجاد كرده مي شود و موازنه ولي عفت و پاكدامني در شعرش چيره مي

 .منه بكرها و عوانها ءـ عفاف كما شاء اهللا له يسرني               و ان سي

 :گويد  و مي

 .ـ و اذا هممت بمن احب امالني            حصر يعوق و عفة تنهاني

 :گويد  و مي

 .كأنها              عليه نطاق دونها و حجاب يعف عن الفحشاء ذيلي

 :گويد  و مي

 .ـ انا من علمتن الغداة نقية            ازري و ضامنة العفاف مآزري

 :گويد  اشعار او در گسترش روح كار و اخالق نيكو و عزم و اراده فراوان است؛ مي

 .ندازه مردان استها نيز به ا گيرد     و رنج ـ آدمي از زمانه به اندازه خويش مي

 :گويد  و مي



 
۱٥ 

 

 .مال ناستوده است] بدست آوردن[ـ فقر و تنگدستي عار نيست      عار و ننگ، 

 :گويد  و مي

پذيرد حال آنكه آدم فرومايه از آن  ـ مرد شجاع و قهرمان به سادگي مرگ را مي
 .هراسد مي

 :و مي گويد 

ر سايه ، اميد بسته حال آنكه كند مانند كسي است كه ب ـ كسي كه به زمانه اعتماد مي
 .سايه به شتاب رفتني است

 :گويد  و مي

 .ـ بالجد ال بالمساعي يبلغ الشرف                     تمشي الجدود باقوام و ان وقفوا

 :گويد  و مي

ـ گردآوري اموال از سوي من براي كسي كه پس از من زندگي كند غنيمتي و اتهام به 
 .آفريدگار است

اش را بسان مرد پارسا و مربي و خردمندي در برابرمان  عاري كه سرايندهو ديگر اش
 .دهد قرار مي

هاي توازن و تعادل در اين شخصيت بزرگ ، فراوان است از  حقيقت آنست كه نشانه
جمله توازني كه ميان بدوي و حضري بودن يا ميان تحمل رنج و درد و علو نفس يا 

ز يك سو و دور كردن خويشان و نزديكان بدخواه و افتخار به اصل و عشيره و طايفه ا
 .كنيم وجود دارد ولي ما به همين اندازه بسنده مي... نافرمان از سوي ديگر و 

در پايان اين مقاله، احساس كوتاهي و قصور بسيار زيادي از سوي نويسندگان و 
اين  كنم و اميدوارم همگان محققان ما در ازاي اين شخصيت يگانه و برجسته مي



 
۱٦ 

 

 .واهللا الموفق. ها را جبران كنند كوتاهي


