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 بررسی مضامین اخالقی شعر قائم مقام فراهانی و محمود سامی البارودی      
 عزت اله محمودی

دانشگاه آزاد اسالمی، واحد فساكارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی   

 فاطمه پاباغی  

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد فسا

 زهرا پاباغی

 كارشناس زبان و ادبیات عرب دانشگاه اراک

 چکیده

. شودملل دیده نمیر فرهنگ و ادب دیگر ها و خصوصیات منحصر به فرد خویش را داراست كه دشک ادبیات هر كشور ویژگیبی

و چگونگی داد و ستد ادبی و های مختلف های ادبی ملتیات تطبیقی است كه به بررسی جنبههای نقد ادبی، ادبیکی از گونه

بازتاب مفاهیم اخالقی در آثار . ادبیات فارسی با اخالق و تعالیم اخالقی آمیخته است. پردازدتأثیرگذاری ادبیات هر قوم و ملت می

در . اخالق و تعالیم اخالقی دانست ها را آیینهتوان آثار برخی از آندر حقیقت می. شوداز شاعران و نویسندگان دیده میبسیاری 

 این مقاله سعی بر آن است تا برخی از مضامین اخالقی شعر دو شاعر معاصر، قائم مقام فراهانی و محمود سامی البارودی در حوزه

این دو شخصیت كه یکی ایرانی و دیگری مصری است، دارای تشابهات فکری، زمانی و ادبی بسیاری . ادب تطبیقی بررسی گردد

هر دو در مسائل سیاسی و اجتماعی عصر خویش مخالف جهت . انداند و معزول گشتهبه صدارت رسیدهها هر دوی آن. هستند

-اند و در نهایت هر دوی آنگردیدهباعث تحول فکری، نوآوری ادبی و ایجاد سبک نوین  اند واند و قد برافراشتهلی حركت نمودهاص

. اندت كنار زده شده و از پای در آمدهترین حالت از چرخه سیاساند به فجیعانی كه تاب تحمل حقیقت را نداشتهها به دست كس

 .                                                                           اخالقی است ارسی و عرب زبان از جنبهمعاصر فدر واقع هدف از این پژوهش تالش جهت شناخت و معرفی دو شاعر 

 .قائم مقام فراهانی، مضامین اخالقی، محمود سامی البارودی، شعر، معاصر: هاکلیدواژه

 مقدمه 

 شرح حال میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی

پدرس . ق.ه4439وی در سال . بود -از توابع اراک كنونی -مقام فراهانی از سادات حسینی و از مردم هزاوه فراهانمیرزا ابوالقاسم 

میرزا عیسی فرزند میرزا حسن بن میرزا عیسی میر مهردار، است كه پس از انقراض سلسله زندیّه آقا محمد خان وی را به خدمت 

صدر اعظم فتحعلیشاه بود، وی سمت قائم مقامی او را داشت و ( م4243)خان كالنتر  در دولت قاجاریه كه حاج ابراهیم. فرا خواند

كه عباس میرزا . ق.ه4249در سال . در دستگاه او نایب صدر اعظم بود و در تمامی اوقات كارها و تحریرات دولتی را انجام می داد

و عنوان . زا عیسی نیز به وزارت خاصبه وی نایل شدبه مقام ولیعهدی و نیابت سلطنت و حکمرانی آذربایجان منصوب گشتف میر

: وی از نویسندگن و منشیان ساده نویس بود و دارای تألیفاتی از جمله. به وی داده شد. ق.ه4224قائم مقام، نخستین بار در سال 

                                                                                         (             4931:91دیوان،.)رساله جهادیبه صغیر است -9رساله جهادیّه كبیر  -2اثبات النبوه  -4

گاهی بسیار ساده . عباراتش مثل گلستان سعدی آهنگ دار است. اما نمکی از خود دارد. قائم مقام پیرو مکتب گلستان سعدی است

خواهر )گاهی كه به زنش شاهزاده گوهر ملک خانم. ی و شوخی می زندمی نویسد، گاهی بسیار پخته و عالمانه، و گاهی به در لددگ

نامه ای می نویسد، طوری زنانه صحبت می كند كه دست نظامی گنجوی را در خسرو و شیرین از پشت می بندد و ( نایب السلطنه

 (     4919:493فائقی،. ک.ر).مرد مستبد به خود می گیرد كه آن طرفش ناپیداست ش زهر اگین و لحن دعوا و مرافعهگاهی نامه ا

          شرح حال بارودی                                                                                                               

پدرش حسن حسنی یک چركسی از فرماندهان . ای چركسی در قاهره متولّد شددر خانه. م4393محمود سامی بارودی در سال 

بارودی در هفت سالگی پدرش را از دست داد و مادرش تربیت وی را به عهده گرفت و مانند . توپخانه مصر در زمان محمد علی بود

ها را استخدام كرده بود ، فرا گرفت و  همساالن طبقه چركسی خود قران و فقه اسالمی را در منزل به كمک معلمانی كه پدرش آن

 (                    4316:41شوقی ضیف،. ک. ر.)از این جاست كه عالقه خانواده بارودی به فرهنگ اسالمی برای ما به خوبی آشکار می شود
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در روش اسلوب و اغراض ای است كه شاعران پس از او تقلید كردند و زنده چرا كه او نمونه. شعر عربی جدید مدیون بارودی است

زمانی . این بدین خاطر است كه او شعری محکم با دیباچه های دلنشین و موسیقی دل انگیز سرود. شعری در پی او گام برداشتند

خود را به بهترین  از سوی دیگر بارودی زمانه.ج بودكه شعر سستشف بی روح، پر از صنعت ضعیف المعنی و بدون تصورات زیبا رای

 (                                                                                                                64همان،.)صویر كشیده پژواک و انعکاسی از حوادث محیط اطراف خود بود و الگویی برای نو گرایان پس از خود شدوجه به ت

 -9كشف الغمه فی مدح سیّد االمه  قصیده  -2دیوان -ر عبارتند از ااین آثا .بارودی تألیفات بسیاری از خود بر جای گذاشت

 .                  مختارات

به همین دلیل این پژوهش در . ای وجود نداردهای تطبیقی در موردمضامین شعری این دو شاعر هیچ گونه سابقهدر حوزه پژوهش 

ی دیوان اشعار قائم مقام فراهانی و محمود سامی آن شدیم با مطالعهشود كه ما برنوع خود كاری تازه و جدید محسوب می

                                                                                                            .البارودی مضامین اخالقی شعر این دو شاعر معاصر را مورد بررسی قرار دهیم

  بحث و بررسی

 مضامین اخالقی شعر قائم مقام فراهانی و محمود سامی البارودی -4

 صبر و بردباری -4 -4

نامه این دو شاعر گذشت، هر دو در رسیدن به اهداف كه در زندگیچنان. صبر و بردباری در اشعار هر دو شاعر جایگاهی خاص دارد

اند پس تردیدی نیست كه هر دو شاعر بایستی از سالح دهاند و مدتی را در تبعید گذرانها و مشکالتی بودهسیاسی دچار سختی

 . ها مسلح باشندسرد در مقابل سختی

 : گویدكه میچنان. ها عبور كرده و به مقام و منزلت باال برسندكند تا از چاه سختیها را به صبر دعوت میقائم مقام انسان

 یوسف كنعانووی آخوور چووواه و جوواه یافت

 از سجود آفتاب و ماه یافت آن چه در خواب

 (    4931:413دیوان،)                              

 ای برادر غم مخور كز غدر اخوان حسود 

 اول اندک صبر كرد آخر به بیداری  بدید

 :گویدبارودی نیز دقیقا به همین مفهوم اشاره دارد ومی

 شِئْتَ فقد حاز اَلمُنی مَن صَبَر 

 (433دیوان، بی تا،)

 فَاصْبِر عَلَی المَکروه تَظْفَر بِما 

هایش ی پس هر كس صبر پیشه كند به آرزوخواهی دست یابروزگار صبر كن تا به آن چه می (سختی ها ومشکالت)بر امور ناپسند

 :فرماید یادر جای دیگر می .می رسد

 صبراً، فَانَّ الص بَر غُنمٌ عَاجلُ

 (232همان،)

 ·المَعالیَ، فادِّرِعإنْ شئتَ أن تَحوَی  

 .شوده صبر غنیمتی است كه زود حاصل میدرجات عالی هستی، صبریشه كنف به دلیل این ك اگر طالب مقامات و

نیز با صبر و بردباری به ( ع)صبر بوده است و حضرت یعقوب ( ع)عامل نجات و رستگاری حضرت یوسف :قائم مقام معتقد است

 :گویدلذا می. فرزند گم شده خود رسیده است

 حضرت یعقوب باز از حضرت اهلل یافت

 (4931:413دیوان،)

 صبر كن جان برادر زان كه كام دل به صبر 

 

 :بارودی نیز معتقد است در مقابل مقدرات الهی ازآدمی كاری جز صبر ساخته نیست

 فماذا تراهُ فی المقُدر یَصنعُ  فماذا

 (293: دیوان ،بی تا)  

        یَصبرعَلی مَا اًصَابَهأذا المرءُ لم    

 اگر انسان در برابر نامالیمات و گرفتاری ها صبر نکند، پس چگونه می تواند در مقابل مقدرات صبر كند؟

 .روشن است كه هر دو شاعر در قالب جمله امری انسان ها دعوت به صبر می نماید

اشاره دارد و بارودی نیز با استفاده از ضرب المثل فقد حَازَالمُنی   (ع)قائم مقام با استعاره چاه برای سختی ها و بالیا حضرت یوسف

 .كندها دعوت میمَن صََبَر آدمی را به تحمل سختی
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 :نکوهش تزویر و ریا  -4-1

بیماریی كه همیشه باعث عقب . كند، ریا و دورویی و ظاهرسازی استهای خطرناكی كه جامعه را دچار ویرانی مییکی از بیماری

شود افراد صادق و صاف و كاردان گوشه گیر شده معموال افراد ضعیف و نا كاردان به گردد و باعث میای میگی هر جامعهماند

در . ی ریا و ظاهرسازی بعضی از امورات جامعه را در اختیار بگیرند و به خاطر ضعف و نادانی شان نتوانند كاری از پیش ببرندوسیله

 .های جدی ببینندباطل مانده و مردم جامعه آسیبنتیجه امورات جامعه عاطل و 

خود بود، اولین الزمه اصالح پذیری را دوری از ریا و تزویر دانسته و در قصاید خود بارها ریا و  قائم مقام كه در پی اصالح جامعه

تا از این رهگذر . جامعه رواج دهدكرد تا صداقت و درستی را در زهد ریایی و تظاهر و دورویی را مورد انتقاد قرار داده و تالش می

 .ایده ال خود دست یابد به جامعه

 :گویدای خطاب به نایب السلطنه میدر قصیده

 گرگ است و بخواهد كه بگویند شبان است

 رندی و هوسناكی من فاش و عیان است

 ( 413-4931:414دیوان،)              

 زان سبحه و سجاده مشو غرّه كه زاهد 

 زهد        نکنم       پیدا     و     باده    نخورم   پنهان

داند و لحن طنز الود و تلخش در مبارزه با زهد مزورانه و زاهد ریایی حافظ را فرا یاد قائم مقام بدترین نوع ریا را زهد ریایی می

 :گویدای سخن میآورد و در این موارد بی پروا و بدون هیچ مالحظهمی

 دهلیزی     اهدانز   مصلحت  خالف 

 صالح و سبحه و سجاده و سحر خیزی

 (246همان،)                                          

 غالم زلف و رخ شاهدان تبرذیزم 

 جماعتی متزهّد كه دام عام كنند 

و بر این كار مذموم مهر صحت  بارودی نیز از ریا و دورنگی و نفاق بیزار است و در شعرش این صفت ناپسند را مذمّت كرده است

 .گذارد و می فرمایدنمی

 إنَّ القرارَ علی القبیحِ نفاق

 (         234:دیوان،بی تا)                    

 أنا ال أقرُّ علی القبیحِ مهابَه 

 :دیگر می فرمایدیا در جای  .كنم، خاموشی بر امر ناپسن نشان دورنگی و نفاق استمن از ترس بر كار ناپسند سکوت نمی

 وَاخشَ المکیدَة منْ عدوِّ باطن

 (  962همان،)                         

 ظاهرٍ            عدوًّ  من         بوساً     ال تَخْشَ 

-بلکه باید از مکر و حیله فردی كه دشمن خود را با تو ظاهر نمی. كند نترساز ضرر و زیان دشمنی كه در ظاهر با تو دشمنی می

 .كند بر حذر باشی

برخی  چه در اشعار قائم مقام و بارودی مایه تفاوت است، این است كه بارودی به ریای افراد عادی جامعه اشاره دارد، هر چند درآن

مذهبی داشته و وی آن را در مقابل زهد مطرح می  اشعار قائم مقام ریا كاری جنبه سیاسی دارد اما در از اشعار او این ریا جنبه

مصر حد اقل  در حالی كه در جامعه. در امیزندایران هماره گرفتار این بال بوده است كه ریا را به زهد  به نظر می اید جامعه ند وك

 .شودشعر بارودی چنین نمودی یافت نمی در

 نکوهش طمع ورزی -4-9

ایشان انسان  .بر حذر داشته طمع ورزی استیکی دیگر از صفات نکوهیده ای كه قائم مقام آن را مذمت كرده و انسان ها را از آن 

 ها را اندرز می دهد كه با زیاده خواهی دل خود را اسیر ننماید

 دل از طمع زیاده در بند مخواه

 (4931،211دیوان،)                            

 ای خواجه بیا خوش تر از این پند مخواه 

السلطنه و نابسلمانی اوضاع آذربایجان سروده است، مطلب را به این جا می ای كه در موعظه به نایب دیگر در قصیدهدر جای 

رساند كه باید هوی و هوس خود را كه مانند دیوی استف نابود كرده و بر نفست غلبه كنیو چون نفس انسان همواره امر كننده به 

 .و استوار در مقابل ان بایستیبدیهاست و به انسان خیانت می كند باید از طمع ورزی دوری كرده و پیوسته محکم 
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 رو دیو هوای خود زندان كن و خود جم باش

 بربسته و بنشسته مردانه و محکم باش 

 (  221همان،)                                     

 آصف جان باشی   تا   گر دیو كنی زندان 

 راه طمع و تشویش بر نفس خیانت كیش

 .اری از آفت ها دانسته و انسان ها را به دوری از ان سفارش می كندبارودی نیز حرص و طمع را منشا بسی

 ألمسکَ بالْیأس المُریحِ عَن العَسم

 (   924دیوان، بیتا، )                              

 فلو جرَّب االنسان أخالقَ دهَره 

طمع مردم دنیا را در .آوردیأس روی می اگر انسان مصائب روزگار را تجربه كند، از حرص و طمع دوری جسته و به نومیدی و

 .اندازدها و مشکالت میبسیاری از آفت

 إلیه وَ لمّا یَدْرِ مَا اهللُ صانِعُ

 ( 292همان،)                                 

 یَوَدُّ الفَتی أن یَجْمَعَ األرضَ كُلَّها 

 ندانسته است كه خداوند را چه تدبیر است؟انسان می خواهد تمام زمین را در اختیار خود بگیرد و هنوز 

 وال ذَلَلْتَنی لِلرِّجَال ِالْمَطامِعُ

 ( 299همان،)                               

 لَمّا نازَعَتنِی النَّفسُ فی غیر حقّها 

 .خوار نکردهرگز نفسم آن جا كه حق نداشت، با من به مجادله بر نخاست و طمع ورزی ها هرگز مرا در برابر مردان 

 نکوهش اسراف و تبذیر -4-1

. او همچنین جلوی بذل و بخشش های محمئد شاه را گرفت. قائم مقام تالش می كرد مانع از اسراف و تبذیر حکام و درباریان شود

دستئر  به عنوان مثال هنگامی كه محمد شاه به یکی از باغبان هایش بیست تومان پاداش داد، چون این خبر به قائم مقام رسید

داد تا باغبان مبلغ ذكر شده را به بیت المال برگرداند و به پادشاه نیز پیام داد كه از این بذل و بخشش دست بر دارد و در جهت 

 .حفظ بیت المال بکوشد و چون شاه از این رفتارش دست بر نداشت او را این گونه مورد خطاب قرار می دهد

 بود؟ كاین چه افراط و چه تفریط و چه بیداد

 ( 4931:431دیوان،)                              

 یک ره آخر از این پیر خرف گشته بپرس 

قائم مقام اعتقاد داشت كه ریخت ئو پاش های بی مورد اسراف و سوئ استفاده های مالی باعث سست و لرزان شدن پایه های 

السلطنه را مخاطب قرار داده و گناه بی سرو سامانی را به گردن او نایب . حکومتی بوده و در نهایت حکومت را متالشی می سازد

 :اسراف كاری او می گذارد و می گوید

 خرابه ای بود اندر جهان خزانه ی توست

 مگر نه مشتوی از خاک آستووانه توست

 (436همان،)                                    

 چنان زجووود تو اباد شوود جهان كه اگر 

 ک جا مال جهان به باد می دهی؟چرا تو ی

همچنین در قصیده ای كه در مدح عباس میرزا سروده، ولی عهد را به طور اشکارا از عواقب وخیم بخشش های بی مورد و اسراف 

 :در خرج بیت المال بر حذر می دارد تا جایی كه می گوید

 جود تو مگر جووود خدای متعال است؟

 ...ل استگیرم به مثل مال تو افزون ز رما

 كایون عامل بی صرفه سزاوار نکال است

 ( 464همان،)                                       

 كاین بخشش بوووی حد را حووودّی بنه آخر 

 كس ریگ بیابووان نکند خرج بدیوون سووان

 فرداست كه چون كیسه تهی شد همه گویند

و سئئ استفاده های مالی، اطرافیان پادشاه را به طور شفاف و علنی از این  وی با آگاهی از عواقب وخیم اسراف و ریخت و پاش ها

اعمال نا بخردانه باز می دارد و او را از عواقب نابهنجار آن بر حذر می دارد و به اسراف و بذل وبخشش بی حد و حساب پادشاه 

 اعتراض می كند و می گوید

 باهلل این بذل و سخانیست كه بذر و سرف است

 (463همان،)                                           

 دست شاه آن كند امروز كه عالم گویند 
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 :بارودی نیز میانه روی و اعتدال را توصیه كرده و انسان ها را از اسراف و تبذیر بر حذر داشته است و با صراحت لهجه می گوید

 و دُو الجَهلِ امّا مُفرِطٌ أو مُفَرِّطُ

 (223دیوان،بی تا،)                            

 فدُو الْحَزمِ یَرعَی القَصَد فی كُلِّ حَالهٍ 

 ل یا اسراف كار است یا سهل انگارگیرد اما انسان جاهانسان دور اندیش همیشه و در همه حالت میانه روی و اعتدال را پیش می

 نکوهش کینه و دشمنی -4-0

وی معتقد است انسان پیوسته باید . قائم مقام در شعرش به نکوهش ان پرداخته كینه و دشمن است یکی دیگر از صفات منفی كه

 :از این صفت ناپسند دوری جسته تا بتواند با اسودگی خاطر زندگی كند و می فرماید

 نه شاد ز شادی شو، نه غم زده از غم باش

 نه رنجه و نه غمگین، نه شاد و نه خرم باش

 (243، 4931دیوان، )                           

 جانا نفسی اخر فارغ ز دو عالووم باش 

 وارسته زكفر دین آسوده زمهر و كین

اما از آن جا كه وی پیوسته مصالح كشور را در خطر می بلیند از تغافل در باریان نسیت به اوضاع كشور در رنج است و سعی دارد 

 :و افاتی بنماید كه كشور و سلطنت زا تهدید می كند طبقه حاكم را متوجه خطرات

 ...ور روبهوووی آغازد، با حمله ضیغووم باش

 بر خصم چو اری قهر، قت،ال تر از سم باش

 (222همان، )                                     

 گر روس به كین خیزد، چون سد سکندر باش 

 اقبر خلق چوووو بخشی بهور، نفّاع تر از تریوو

 :بارودی نیز در اشعارش بارها بغض و كینه و نفرت را نفی نموده و انسان ها را از ان بر حذر داشته و چنین بیان نموده است 

 إنَّ العداوةَ جُرحٌ لیسش یندَمِلُ

 (بی تا:231دیوان، )                                   

 وَاحذَرْ عد وک تَسلمْ من خَدیعتِه 

 .دوری كن بترس تا از مکر و حیله اش در امان باشیف به این خاطر كه كینه و دشمنیف زخو التیام ناپذیر استاز دشمن خود 

 :وی هم چنین فرموده است 

 أحبابُه، هانَت عَلیهِ العِدا

 (   433همان،)                                            

 لو عَلِمَ االنسان مَا أضْمَرَتْ  

 .به دشمنی و كینه ای كه دوستانش نسبت به او در دل دارند، آگاه بود، دشمنی دشمنان برایش آسان می شداگر انسان 

ن هستند و دوست و دشمن در این ها در پنهان كردن بغض و كینه نسبت به یکدیگر یکسامنظور بارودی این است كه انسان

توان از شرّ دشمنی او در امان بود و تحمّل كند، لذا میرا آشکار میبلکه از آن جایی كه دشمن، این كینه . كندله فرقی نمیمسئ

 .آن آسانتر است

 تَظُنُّ بهِ الوفاءَ، وَ ال تُعادِ

 (463همان،)                                        

 فَال تَبدُل هَواکَ إلی خَلیلٍ 

 .            محبت و عشق خود را صرف دوستی مکن كه گمان وفاداری او داری، و در عین حال نیز دشمنی مکن

ی امور از جمله دوستی و دشمنی خواهد كه در همهروی اشاره كرده و از مخاطب خود میبیت شاعر به لزوم اعتدال و میانهدر این 

 .                                                                                    روی نکندصرف دوستان نکند و از سوی دیگر در كینه و كدورت نیز زیاده رو باشد و لذا تمام مهر و محبت خود رامیانه

ا بتوانید با آرامش قائم مقام توصیه نموده كه كینه و دشمنی را كنار گذاشته ت. اندبنابراین هر دو شاعر كینه و دشمنی را نفی نموده

بارودی نیز كینه و دشمنی را به زخمی التیام ناپذیر تشبیه كرده است و بارها تأكید نموده كه از این صفت . خاطر زندگی كنید

اند لیکن در جایی كه مصلحت كشورشان در میان بوده، دشمن هر دو به نکوهش كینه و دشمنی پرداخته. ناپسند پرهیز كنید
 .                                                                                                                            دارد برای دفع دشمن تدبیری بیندیشید تا استقالل كشور حفظ شودبخصوص قائم مقام كه همواره اذعان می. اندنموده ستیزی را توصیه

 ه ورزیچینی و فتننکوهش سخن -4-6

چینی و تأثیر چینی را صفتی مذموم و ناپسند دانسته و در شعرش سعی كرده است مخاطب خود را از سخنقائم مقام سخن

چینان و افراد وی خود را از سخن. زندچینی بر این كار مهر باطل میچینان بر حذر دارد و با نکوهش سخنپذیرفتن از سخن
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چینی و ورزی، سخنكند كه به دنبال كارهای ناپسند و ناشایستی مثل ریا، فساد، فتنهیان میداند و بریاكار و مفسد به دور می

 :                                              نیستم...

 نه عالوووم افتوووورا و بهتووانم

 خوانمنه درس ریا و سمعه می

 نه مفتوووی رازهووای پنهانووم

 (4931:299دیوان،)                                  

 نه سالک راه و رسم تزویرم 

 ورزمنه فن فساد و فتنه می

 نه منشی كارهوای مذمومم

اند، دست وی از وزارت كوتاه شود و بین چینی و سعایت باعث شدهای كه با سخنقائم مقام همچنین از افراد پست و فرومایه       

 :فرمایدمی او و شخص شاه فاصله بیفتد شکوه نموده و

 الوثقی كنندها جدا زان عروهزین سعایت

 (433همان،)                                          

 من ندانستم كه مشتی خار و خس دست مرا 

را داند كه روان انسان خواند و آن را دردی میچینان فرا میچینی و سخنبارودی نیز در اشعارش مردم را به دوری كردن از سخن

 :كندآزرده می

 فَهْیَ داءٌ تَدوَی بهِ الحوباءُ

 (بی تا: 34دیوان،)                                    

 ال تَخَلْ نَم ۀ الوُشاهِ صَالحاً 

 .شودی آن بیمار میای مپندار چرا كه آن دردی است كه روح و روان انسان به وسیلهچینان را امر شایستهچینی سخنسخن

 كالبُو غُوثِ إن دَب  قرَصفَهوَ 

 (                  222همان،)                                       

 وَاحْذَرِ النَّمّامَ تأمَنْ كیدَهََ 

، زیرا او همچون كکی است كه هر چند آرام حركت می كند، ا از مکر و حیله اش در امان باشیاز انسان سخن چین دوری كن ت

 .می ریزد زهر خود را فرو

 یُصلیکَ مُن حَرِّها ناراً بال شُعَلِ

 (214همان،)                                        

 وَاخُشَ النَّمیم، وَاعْلَم أنَّ قائلُها 

از سخن چینی بپرهیز زیرا سخن چینی همچون اتشی است كه هر كس به آن گوش فرا دهد، در آتش آن می سوزد هر چند، 

 .ه های آن را با چشم ظاهر نبیندشعله ها و شرار

 .به شخص سخن چین بر حذد می دارد شاعر در این بیت، مخاطب خود را از سخن چینی و تأثیر پذیرفتن از آن و گوش دادن

 عن الصّشدیق سَمَاعُ الْقیلِ و القالِ

 (231همان،)                                        

 نَقَّرَهُوَ مَن إطاعَ رُوَاهَ السُّوئِ  

ها با سخن چینی خود او را از دوستان و نزدیکان ها شود، آنو مطیع آن ها گوش فرا دادههر كس به سخن چینان و سخنان آن

 .متنفّر ساخته و میان آن ها دشمنی می اندازد

دادن كالم و ایجاد فساد زیرا عادت سخن چینان تغییر . ماندتی و محبت دوستان خود بی نصیب میو بدین ترتیب انسان از دوس 

 .میان دوستان است

 خَدعاً یفرِّقُ بینَ الرُّحِ و الْبدن

 (964دیوان، بی تا،)                               

 ال تركنَنَّ ذلی النَّم ام، إنَّ له 

 . خود بین دوستان جدایی می اندازد ایل نشو، زیرا او با مکر و حیلهبه سوی انسان سخن چین متم

زیرا او حیله گر مکاری است كه پیوسته سخنان . كندهی میشاعر از روی آوردن به فرد سخن چین و گوش دادن به سخنان او ن

خیر و نیکی با یکدیگر همکاری  خود را با دروغ آراسته كرده و با سخن چینی، تالش می كند میان دوستان و كسانی كه در راه

 .كنند، ترقه بیندازدمی

 لولم تَکُنْ قِصبَه النّم امِ كاذبه  ماَ كانش یَسْتَرُها عَن مَعرَض الْعلنِ(964همان،) 

 .اگر صحبت فرد سخن چین دروغ نمی بود، لزومی نداشت كه آن را پشت پرده و مخفیانه بیان كند
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ه و بدور از چشم به دلیل این كه او دائماً سعی می كند كه سخن خود را مخفیان. صحبت انسان سخن چین بر پایه فساد است

بنا بر این هر دو شاعر از انسان های سخن چین، دروغگو و ریاكار بی زار هستند و خود را از ان . دیگران بگوید و ان را اشکار نکند

هر دو اذعان كرده اند كه سخنان افراد سخن چین اساسی ندارد و بر پایه دروغ و فساد است و باعث تفرقه و . ها دور نگه می دارند

 :چنان كه در گلستان سعدی نیز امده است. دایی بین انسان ها می شودج

 سخن چین بدبخت هیزم كش است

 ( 4969:933خزائلی،)                          

 میان دو كس جنگ چون اتش است 

 نکوهش حسادت - -4

وی حسادت را بالیی می داند كه باعث . حسادت یکی دیگر از مضامینی است كه قائم مقام در شعرش به نکوهش آن پرداخته است

می شود انسان حتی از جان برادر خود هم نگذرد و در این باره اسکندر را مثال می زند كه به خاطر حسادت بربار خود دارا را 

 :كشت

 دیدی آخر كز حسد در قصد جان شد؟

 (4931:434دیوان، )                         

 آن سکندر یک برادر داشت كورا 

وی به . شخص حسود هیچ وقت سودی نمی بیند و بالعکس همیشه متوجه ضرر و زیان خواهد بود: وی هم چنین معتقد است

اشاره می كند كه برادرانش به خاطر حسادت و دشمنی او را به چاه انداختند، اما حسادت آنان نتیجه ( ع)داستان حضرت یوسف

 :بدست اورد جاه و جالل بیشتری( ع)ای نبخشید و حضرت یوسف

 یوسف كنعانی اول چاه و آخر جاه یافت

 (413همان،)                                      

 ای برادر غم مخور كز غدر اخوان حسود 

-گری میهای آن ها را مکر و فساد و حیلهكند و یکی از ویژگیحسودی كه اطرافش هستند شکایت می وی در جای دیگر از افراد

 :گویدداند و می

 حساد مرا مکر و فساد است و حیال است

 (464همان،)                                      

 كتاب تو را فکر حساب است و كتاب است 

وی نیز معتقد است كه نزدیکترین افراد  .اظهار نظر های بارودی نیز در مورد حسادت تا حدود زیادی به نظر قائم مقام نزدیک است

 :وی در این باره می فرماید. ی فرزندان نیز گاهی از حسادت اطرافیان در امان نیستندخانواده و حت

 وَ رُب  سِوارِ ضَاقَ عَن حَملِه الْعَضدُ

 (442دیوان، بی تا، )                            

 فقد یَحْسُدُ الْمَرءُ ابْنَه و هُوَ نفسُه 

هم چون . گاهی انسان به خاطر افراط در حسادت، به فرزند خود نیز حسادت می كند، در حالی كه فرزند او جزئی از وجود اوست

 .كندو زیبایی اوست، در خود تحمل نمی زینت كه، انگو یا بازوبند را كه مایهبازویی 

 :فرمایدمکر و حیله است و در این باره میود های افراد حسمقام معتقد است كه یکی از ویزگی وی هم چنین مانند قائم

 وآخرُ مَحنیُّ الضّلوعِ علی دَخلِ

 (213همان، )                              

 فمَا النّاسُ إلّا حاسدُ ذو مَکیدَةٍ 

 .گروهی از مردم حسودان مکاری هستند و گروهی دیگر فاسدان فریب كار

شود كه پیوسته در فکر اذیت اره در اطرافشان حسودانی یافت میی شریف و بزرگوار هموهاجای دیگر اظهار می دارد كه انساندر 

 :و آزار ان ها هستند

 تَنازَعُ فیه النّاجِذَینِ الْأنامِلُ

 ( 211همان،)                             

 وَ مَا الْمَرءُ إلّا دن یَعیشَ مُحَسّداً 

زیادی خواهد یافت كه حسادت شان علیه او روز به روز افزون شده و از روی حسادت، سر كسی كه این گونه زندگی كند، حسودان 

 .انگشت خشم و غضب به دهان می گیرند
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قائم مقام با . های فاسد و فریب كار دانسته اندت كرده و این صفت را ویژگی انسانبنابر این هر دو شاعر شخص حسود را مذم

و إذا خَلّوا عَضّوا علیکم األنامِلَ » سوره آل عمرانک 443ی مختلف و بارودی نیز با تضمین از ایه تضمین و آوردن مثال از داستان ها

 .حسادت را نفی كرده اند« .هر وقت خلوت كنند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را می گزند« من الغیظِ

 نکوهش پیمان شکنی -4-3

قائم مقام معتقد است كه شخص پیمان . را مذمت كرده اند پیمان شکنی استیکی دیگر از صفات نکوهیدهای كه هر دو شاعر ان 

شکن هر كس و با هر مقام و منصبی كه باشد، از پیمان شکنی همیشه ضرر و زیان می بیند و هیچ وقت به هدف خود نمی رسد و 

 .كام دل نمی یابد

 نفع نیامد كه سر به سر ضرر آمد

 گر چه خداوند حشمت و حشر آمد

 (4931:439دیوان،)                                    

 زین طمع او را كه عهد شاهان شکست 

 هرگز             نیابد        دل       كام         عهد شکن

 ما مانند: وی از عهد شکنی و بی وفایی اطرافیان ولی عهد، از جمله آصف الدوله و سربازان از جنگ روسیه شکوه دارد و می گوید

گروهی دغلباز و حیله گر نیستیم كه با اولین توپی كه از ناحیه دشمن برخاست عهد و وفای خود را به ولی عهد فراموش كرده و 

 .جنگ را رها نموده و پا به فرار گذاشتند، بلکه ما مطیع اوامر پادشاه هستیم و همواره به وی وفادار خواهیم ماند

 تا چه بود اقتضای رأی ولی عهد

 فشرد در قفای ولوی عهدپای نی

 عهد ولی عهد یا وفای ولی عهد

 (   219همان،)                                              

 ما همه سر بوور كفیم و گوش به فرمان 

 نه چو گروهی دغل كه یک تن از ایشان

 توپ نخستین چووو خاستف یاد نکردند

 :تنگ آمده و خود را مخاطب قرار می دهد و می گوید وی هم چنین از عهد شکنی اطرافیان خود نیز به

 بای از سینه كاین جمله زین بیت الحزن بینی    

 كزیوون دیوانه دیوانه گوووزند جان و تن بینوی    

 (               241همان،)                                             

 دال تا كی شکست از دست هر پیمان شکن بینی؟   

 بورو بیورون از این خانه ببور از خویش و بیگووانه      

 :بارودی نیز در اشعارش خود را انسانی مقیّد و پایبند به عهد و پیمان می داند و چنین می فرماید

 عُهودِ وفائی·وَجَرَی علی صدق ال

 خِلّوی عَلووی  ، وال أثیونُ وَالئووی

 (33دیوان، بی تا،)                                           

 إنّی امْروٌ مَلکَ الوِدادُ قِیادَتووی 

 ْجَنَی           ولو       السُّلْوِ،     إلی          أستَریحُ    ال 

جاری است و روح و جان من  من انسانی هستم كه عشق و محبت بر من غلبه دارد و وفاداری من بر پای بندی به عهد و پیمان

 .كنم حتی اگر دوستم به من خیانت كندرد و من دوستی خود را بد نام نمیتحمّل فراموش كردن دوستان را ندا

نباشد او را داند و می گویدک اگر دوستم به عهد وفای خود پای بند ن شکن را مناسب دوستی با خود نمیوی همچنین افراد پیما

 :گزینمبه عنوان دست بر نمی

 بَعدَ الوِدادِ فَلَسْتُ مِن أصحابهِ

 عَوون، غَی هِ لم كثَرَت لِعتابووهِ

 (444همان،)                               

 بعَهدِهِ     خاسَ       الْخِلُّ  مَا         إذا      إنّوووی 

 لم یَعُد         تَم تش       عَلَیهِ       عَتَبْتُ     و إذا

گزینم و اگر او را سرزنش كند او را به عنوان دوست بر نمی دوست من پس از محبت و وفاداری من نسبت به او پیمان شکنیاگر 

 .پردازمبر نداشت دیگر به سرزنش او نمیكردم و پس از آن از گمراهی خود دست 

بندند و به ان افتخار می كنندو واز دوستان و بنا بر این هر دو شاعر با نکوهش پیمان شکنی خود را پای بند به عهد و پیمان می 

 . اطرافیان نیز توقع دارند به عهد و پیمان خود وفادار بمانند

 صداقت -4-3
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ای كه در قائم مقام در قصیده. باشدتار میاند صداقت در گفدو شاعر به ان توصیه نموده ای كه هریکی دیگر از صفات حسنه

آیا : خود دانسته و در قالب استفهام انکاری فرموده است بریز سروده است صداقت را زیبندهت تبریک ورود ولی عهد از تهران به

 چیزی زیبنده تر از صداقت در گفتار برای من وجود دارد؟

 زین بنده چه زیبنده به جز صدق مقالست؟

 (4931:464دیوان،)                               

 پاسخ چه دهم دادگر خود تو بفرمای 

همان طوری كه ابو . در جای دیگر می فرمایدكه انسان باید صداقت و یک رنگی داشته باشد و زبان خود را به تزویر و ریا نیاالید

با مالک اشتر كه همواره صادق بود و سخن حق را بر زبان می ( ع)موسی اشعری كه فردی ریاكار و مزور بود، در نزد حضرت علی 

 .راند، قابل قیاس نبود

 ی در پیش شیر حق نه چون اشتر بوداشعر

 (          214همان،)                                    

 صدق دل باید نه تزویر زبان ورنه چرا 

 :وی هم چنین صداقت را یکی از ویزگی های خود می داند و به آن افتخار می كند و می گوید

 به همان شغل باز منصوبم

 ( 293همان،)                                

 شغل من صدق صرف بود و كنون 

 :بارودی در شعرش به صداقت و وفاداری اشاره نموده و می فرماید

 وَ لَمّا یَخْلُ قلبٌ من سَوادِ

 (، بی تا463دیوان، ، )                       

 و مَن لَک أنْ تَری قلباً نقیاً 

 .اندایدار بوده و از نفاق خالی باشند اندکهایی كه بر محبت خود پمردم به ندرت یافت می شود و قلب صداقت و وفاداری در میان

وده و خود را قائم مقام در شعرش مرتباً به این مطلب اذعان نم. انداقت در رفتار و گفتار توجه داشتهبنابر این هر دو شاعر به صد

و از این موضوع  رسد از نفاق و دورویی افراد جامعه شکایت نمودهن كه به نظر میدو ولی بارودی چنانمایشخصی صادق معرفی می

 .شودگوید صداقت در میان مردم به ندرت یافت میرنج می برد و می

 گیرینتیجه 

ها تالشان بوده اند و در این زمینه های مثبت و تأثیر گذار در حیات سیاسی و اجتماعی كشورشهر دو شخصیّت از معدود چهره

ها اگر چه در فرایند كار از آن. هر دو در گردابی هولناک از سیاست گرفتار آمدند و با دشمنان خودی و بیگانه در افتادند. اندنموده

دو ها بود و هر اما در معنا پیروزی با آن. دادنداین نبرد به ظاهر پیروز بیرون نیامدند، بلکه سر پر آرزوی خود را در راه آن بر باد 

جتماعی دارند آن ها توجه خاصی به اجتماع و مسائل اجتماعی روز -قائم مقام و بارودی هر دو نگرش سیاسی. جاودانه ماندند

همواره زبان گویای مردم هستند و خود را از آن ها جدا . شوندای از آن ها غافل نمیی مردم داشته و لحظهدارند و پیوسته دغدغه

                                                            :  در نتیجه. دانندنمی

همچنین صفات منفی  .اندم و درباریان، انتقاد نموده، طمع ورزی، اسراف و تبذیر حکااعر در اشعار خود از ریا و تظاهرهر دو ش 
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