نظری بر اشعار روشان از دید اخالق ستوده

اقبال حسام
اول نومبر ۲۰۲۲
چکیده
منظور از اخالق ستووده ممان اتواادات خردسستند و اندیشتا مای ستازنده و روشتنسری استت وا رمروان راه ره با رمروی
بر فضای معنوی این راه ،مکارم اخالق می سرورند.
شتعر و ادبیات و فارستی دری در لول ستانیان مومادی رمووشتا مای اخال ی و تمل صتان را در اخویار خواننده گان رار
داده وا از لریه آنها با ماام ومال انسانی و بهره ورزی رسیده اند و با فروغ مای معنوی خویش جان و دل منردوسوان را
روشنی بخشیده است.
با نظر ووواه با مرووای شتعر روشتان آشتکار می شتود وا در سترزمین گ وارش؛ اندیشتا سا و مادستی واشتوا شتده وا از
بوی تلر آن ناشایسوی ما و رزایل جای خویش را با نیکویی ما و سجای رمیده خانی ورده اند .خداسرسوی ،انسان دوسوی،
آزادهگی ،تدانت خوامی ،بخشندهگی ،آرمان مای بشری ...از موضوتات سووده والم روشان اند.
واژه های کلیدی :روشان ،داغ النا ،شعر ،اخالق.
مقدمه
اخالق و ووصتی و وعری آن از جمها مستایل سیدیدهیی استت وا در لول ادوار مخوه بنابر برداشتت مای مونوا از این
سدیده دستتت خوش برداشتتت مای فکری مو کران و اندیشتتمندان رار گرفوا و از آن وعاری موعددی شتتده استتت .از دید
مامیت اخالق وابستتوا با فهست ا بوده و در آن رفوار انستتان را با موازین ستتنجیده شتتده بررستتی می وردند ،وا ددار نغزش و
اشتوبامی نشتود .وعری ی وا از اخالق شده آن را دانش ص ات مههکا و منجیا و دسونسی موصو شدن و موخهه گردیدن با
صتت ات نجات بخش و رما شتتدن از صتت ات مال وننده دانستتوا اند مدرستتی .)17 :1388 ،اما فراموش نشتتود وا دانش
دیسری ورت نام اخال یات ملرح استتت وا وظی ا آن ملانعا امور اخال ی استتت وا رفوار و وردار افراد جامعا را در زمان
اص ل آندا در ادبیات بیشتور وداخل میوند برث اخال یات استت نا اخالق در م هوم و
و مکان مو اوت بررستی وند .روی این ت
مرووای فهس ی آن است.
ادبیات انستتان ما را دتوت میکند وا ممواره در بعد وجود خود وغییرات را وارد ونند؛ یعنی خود شتتناستتی داشتتوا باشتتند وا
مر نرظا از نو ستاخوا شتوند .از این منظر ادبیات آشتکارانا انستان را با ستوی اخالق دتوت می وند وا یا انستان اخال ی
را وربیت وند وا بوواند خود ارزش مای اخال ی را در نهاد خود بیافریند ،از دید ادبیات انستتان ما مستتوول شتتناخت ارزش
مای اخال ی موناست با وضتعیت جامعا خود اند وا از آن لریه ساستو گوی وهیا روی داد مای خو و زشتت باشتند .روی
این مدتا شتعرا و نویستنده گان دیزیرا بیافریند وا مرکوم واریو نسردند .دون آنها با استو اده از منرمندی و وصتویر خیال
روی دیزی وا نیستت و باید باشتد را سیش روی خوانند رار بدمند و او را با ستوی اخالق ستووده دتوت ونند وا جهان بهور
اخال ی را لرح بریزند.
شتاتر مان مم با این مبرث ووجا داشتوا و مروب واالیی را برای اخالق در موون شتعری خویش ایل شتده استت .با نستبت
این وا او و استالفش مستوونیت مبمبی داشتوا اند با این ستخن سی برده وا میان دین و اخالق سیوند مرکم و نا گستستونی وجود
دارد وا از لریه آن ما می ووان انسانها را با سوی ارواای و وعانی سوق داد.

اسواد دانشکده ادبیات و تهوم بشری
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طرح مساله
یکی از آرمان مایی وا ادبیات ممیشتتا در ولبیه آن در جوامم می باشتتد ،سدیده اخالق استتت از لریه آن بوواند ممان مدینا
فاضتها خویش را وا در آن دوری از اتمال بمیما و رزیها و سیوستون با رفوار رمیده و ستووده استت اتمار نماید .روی این
اصتل ادبیات ممیشتا موضتوا اخالق را از مر راه معاونی وا رصتول می شتود ،ستر نورا وال م خویش رار میدمد .یکی
از راه مایی وا ممیشتتا ادبیات را در سخش و نشتتر مضتتامین اخال ی یاری می رستتاند اندرز استتت وا وجدان انستتان را از
خوا آنودهگی بر ربر می دارد و آن را موااتد می سازد وا با وسیها اخالق در راروی و آرامش بسر ببرد.
زمانی وا ارستوو شتعرا از با جرم استو اده از وخییل و واهید و دوری از وعال از مدینا فاضتها خویش راند ،وستان دیسری
دون افالوون و ستیدنی در آرای ارستوو وعدیالوی وضتم ورده و برای شتاتر جایساه مای خاصتی ایل شتدند وا الیا یکی از
آنها اخالق استت .منسامی وا مورا برای شتعر وی هگی نبت و ستودمندی ایل می شتود بر این باور استت وا نبت داشتون
وابستوا با ووشتش بی ررضتان آفریننده استت و ستودمندی بر زیبا جهوه دادن مستایل ناسستند و ورری خواننده در بهور شتدن
آن استت و ستیدنی شتاتر را معهم اخالق معرفی می وند و معواد استت وا دروغ مم می وواند خو باشتد مشترول بر آن وا
منظور در آن وعهیم اصول اخال ی باشد.
در اشتعار روشتان مانند ستایر شتعرای والستیا و معاصتر زبان فارستی دری مضتامین اخال ی را در سههوی موضتوتات
دیسری با وفور مشتتامده ورد .مد اصتتهی از این گونا مضتتامین مم فرامم وردن زمنیایی برای ورول روری استتت وا وا
آنودهگی ما و بیماری مای ن سانی زدوده و وجهی انوار انهی جای گزین شان گردد.
با وجود وا روشتتان بریکی از مستتند مای ناصتتر خستترو رار گرفوا بود ،می بایستتت ،شتتکل و مرووای اشتتعارش مانند آن
اشتتعار ناصتترخستترو وستتیهایی برای وبهیغ و ورویج افکار تایدهوی می بود ونی دنین تمهی سایان ور از خوامش و وااضتتای
مریدان انجام یافوا استتت؛ اما ورویج افکار اخال ی را مانند او فراموش نکرده استتت.وی دانستتوا وا شتتعر تانیورین وستتیها
ابالغ و ارزش آن بسواگی با آندا ابالغ می شود ،دارد.

پیشینۀ تحقیق
مر دری را وا راجم با این برث ووبیدم نیافوم وا وستی اشتعار روشتان را از دید اخال ی با بررستی گرفوا باشتد ،اما نوشتوا
مای دیسری در اروبال با این برث در دیوان دیسر شتعرا صتورت گرفوا استت وا می ووان با ووابی وا ورت تنواندنادی
و نظری بر گبشتتو فارستتی ازدیدگاه اخالق استتالمی» نوشتتوا آ ای رزمجو استتت وا او در این ووا آاار ادبی گبشتتوسان را
ورت نام واریکی ما و روشتتنایی با بررستتی گرفوا و در زمینا ناد نظرمایی را بر اشتتعار شتتعرای موادم داشتتوا استتت .دوور
مرمد رستین نیکدار اصتل و ممکارانش ماانایی را در س مش ناما ادبیات وعهیمی ورت تنواند اخالق و مون ا مای ستنوی
و معاصتر آن در شتعر نیما» با دستت نشتر ستسرده اند با این باور اند وا اخالق در شتعر نیما با معاصتر والستیا واستیم می
شود.

سوال های تحقیق
 .1ناش اشعار روشان در سخش و اشاتا اخالق وا دا سرردی است؟
 .2مد از وارگیری اخالق در سخن روشان دیست؟
 .3دادر شاتر با ادتا مای اخال ی وا در دیوان اشعارش بکار رفوا اند سایبند بوده است؟
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روش تحقیق
روش گرد آوری ملتانت از نوا ووتابختانتایی استتتتتت و روش س ومش ووصتتتتتی یی ورهیهی می بتاشتتتتتد .ابوتدا منتابم وهیتا و
موضتتتوتاوی وا مروبل با برث بوده ملانعا د یه گردیده و فیش برداری شتتتده اند ،ستتتس موضتتتوتات جمم شتتتده وا در
نظرداشت سهسها مراو سخن دسوا بندی گردیده انده نوایج آن در خوم والم منعک یافوا است.

جنبه اخالقی در دیوان روشان
سارت اخالق دنان وسیم است وا آندا در این مون برشمرده می شود ،مانند گردی است در ماابل ووفان؛ اما باید دانست وا
مرو با نروی از انرا باید با ستتهم خویش در رشتتد شتتسوفایی موضتتوتاوی اخال ی ادای مستتوونیت نماید .با ول رزانی
رستتتن اخالق در جامعا ونها با آموزش ما و امر و نهی سدید نمی آید ،زیرا برای تادت دادن ن با فضتتتایل و سرورش آن
اخالق نیکو ،وافی نیستتتت وا معهم با دیسری بسوید دنان ون و یا دنین ون .سرورش ستتتودمند و نویجا بخش نیازمند وربیت
لوالنی و مواظبت مستومر استت .وربیت و سرورش نیکو زمانی ستازنده استت وا سشتووان آن انسو و نمونا خو و نیکو باشتد
و مربی خود دارای آن سرورش باشتتتد زیرا وستتتی وا خود بد استتتت در الرافیان خویش اار نیکو نمی گبارد .واایر نیکوی
وربیت از وستی انوظار می رود وا با تهت رستن اخالق و وربیت نیکو ،دشتمان مردم با وی دوخوا شتده و شتی وا وربیت و
استیر شترافت و ورامت وی باشتند.آن و ت از روی شتی وا گی مر از اخالق و صت ات وی سیروی نموده و شتاگردان مادار
زیادی از فضتیهت اخال ی وست وند ضترورت دارد وا بهره و ستهم موبوا و معهمش از آن فضتیهت بیشتور باشتد وا از وی
ا وبا وند و فراگیرد رزانی .)27 :1392 ،در دیوان روشان با این موضوتات از دریدا اخالق نسریسوا شده است.
 .1فضتایل ایمانی :روشتان از شتاتران سرآوازه معاصتر در ونستوانی شتغنان استت وا شخصیت دینی و اخال ی ایشان با دل بسون
با تشته و مربت با خدا  ،سیغمبر خدا و امل بیت تصتمت و لهارت شتکل گرفوا استت .ایشتان بخش زیادی از اشتعارش را
با مدح ائم الهار و ممدنین موضوتات و اندرزمای اخال ی اخوصاص داده اند وا از وی گیهای سبکی و فکری برجسو
وی با شتتمار می آید .آموزه مای اخال ی موجود در اشتتعار او در بخش فضتتایل ایمانی موضتتوتات بستتیاری را با خود
اخوصتاص داده استت .خداسرستوی ،یاد مرگ و روز یامت از موضتوتات مورد ووجا شتاتر در بخش فضتایل ایمانی استت
وا در وو اشعار خویش آن را ملرح ورده.
این مما نل خداوند جهان ما را ب
نور ایمان با دل و شکر انهی با زبان
نظر ررمت شاه دو جهان ما را ب
بد گهر وازد اگر از اار بد خوامی
روشان)99 :1398،
شافم مناسم خهد جنان ما را ب
اضی روز جزا مانا رشر و ارواح

ناشر رکم انهی ای ربی بوانمنن وی نبی رضرت ره بر مال و ب مبین
وز وو رونه یافوا فر فروغ جاودان وز وو وابان گشوا مر جا تانم دین موین
رصین
ای وا اندر مها دین ساالر و سهلانی وراست زان دنین دین مبین آمد رصار ب
 .2بشتتردوستتوی :روشتتان در ووا داغ النا خویش در بیان جهوه مای صتته و آشتتوی ،از وناست و ستتازگاری اضتتداد
موجود در تانم شتروا ورده و با صته و آشتوی انستان ما با یکدیسر دا مرد و دا زن) اشتاره میوند .با باور روشتان
مما انستتتتان ما روی زمین از یا سدری و مادری زاده شتتتتده اند و باممدیسر در این نالا وجا مشتتتتور دارند و و اوت
جنستتیوی شتتان مم با رکم راوم ملهه استتت نا با خواستتت مر شتتخصتتی س ستتزاوار استتت وا ممدیسر را مورد شت ات و
مهربانی رار دمند و ر بشردوسوی باید در وجود ومام انسان ما سرورش یافوا باشد.
ررمت خود ومانی استتتتت در لبیعت؛ زیرا فادان آن انستتتتان را با منزنت ریوان فرو می آورد و بزرگورین دیزی وا در
انسان وجود دارد یعنی تال ا و ارسا زنده ،تشه و رافت را از آن می گیرد .بهکا در ریوان گامی توال مبهمی می
جوشتد و با وستیها آن بر بدا مایش وررم می وند؛ زیرا تس اوت و ستنسینی دل فلرت انستان را وارونا می وند و او را با
منزنت و درجت دهارسایان ستتوق می دمد ،بهکا او را با درجا جماداوی وا دیزی را نمی فهمند و وکان نمی خورند فرود
می آورد رزانی.)349 :1392 ،
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دا زن دا مرد بود جمها راست یا منوال
اگر وو منکرشی سورت اننساست مرا

گواه تدل ره از سوره مای رآنی...

با آفرینش خود نیز اندوی بنسر

.3

راوق نوا بشر از ورای ایمانی

بکن با درد وعص دوا و درمانی

وردت و اوراد :اوراد راه با ستتوی مم آرزو مای نیا و ستتووده مموار می ستتازد و فضتتا را بروی خود واماگی و
خود خوامی ونسور می ستتازد .دو رنسی را با ستتوی یکرنسی ،زمر را با شتتهد ،جن با صتته اوراد وبدیل می وند.
س مر رفوار ،وردار و گ واری وا در آن اخالص و انستان دوستوی نباشتد خیهی خلرنا و زیان مند استت ،صت و
سیوسوا را از مم می ساشد و رشوا ممبسوسی را میسسالند.

گامی اخوال بر استا ستهیاا ما ،فهم ما و آرا در زندهگی انستان ما ر میدمند و با ول رزانی اینها دیز مایی نیستوند وا
نا آشتنا باشتند و لبیعی استت ونیکن نباید ستب از مم گستیخواگی و دشتمنی گردد و این اخوال و دشتمنی توامل و انسیزه ما
دیسری دارد.
اگر در اخوال آرا و افکار ،صتد رایات س ومی در میان باشتد و صتار نظران از صتد ستویزه جویی و رهبا و شتهرت
لهبی و ریاستت جویی و مال دوستوی بدور باشتند ،این نزاا ما وا واریو بشتر سترشتان از ودوروها و مصتیبوها ورده اند سیش
نمی آید و با خوبی سایان می سبیرد رزانی.)305 :1392 ،
دانش و دین و خرد در اوراد است اوراد
امر یزدان مون رآن است در واویل آن
دور افکندن ز ه خویشون آماج رم

بررسی از نیا و بد در اوراد است اوراد
زین والم مسوند در اوراد است اوراد

راسدان را از رسد در اوراد است اوراد روشان)1398:166 ،

 .4ستوایش تهم و تمل :تهم با تنوان فضتیهت و صت وی شتری وا از جمها توامل و وستایل رستانیدن آدمی با افه مای
دور استت آنساه دارای منزنت و موج بهندی مروبا استت وا با یکجا با تمل بوده باشتد .شتاتران راستوین آینا زمان
خویش اند و زمانی مورد ارورام رار می گیرند وا دارای خهای نیکو و امل تمل باشتتتند .باآنکا شتتتعر بیشتتتور در
راالت بیخودی سروده می شود در برخی موارد آن را زبان اندیشا خود شاتر مم خلا ورد؛ ونی در اوار موارد
زبان شتاتر زبان مویوی مر مهت در مر تصتری استت و شتاتران ممان آرمان انستانی و نیاز مای اجوماتی را با
زبان شعر بیان می ونند و در ص را واریو می نسارندش.
تال ،تهم و تمل ستا سترمایا ن ی مستوند وا انستان با واربرد و بهره برداری صتری از آنها ،راه وکامل و ارواا معنوی و
مادی خویش را مموار می سازد .وسعادت دنیا و آخروش را وامین می وند رزمجو. )301 :1382،
روشتتتان بار ما با ستتتوایش تهم و تمل در دیوان خود سرداخوا وا منظورش از این تمل وادی فرزندان ولن بوده وا وا از
این لریه سیام مای اخال ی خویش را آویزه گوش خوانندهگان بخصوص جوانان بسازد ،وا تمر شان با ر هت و بی باوری
بتا ارزش تهم وه نکننتد .وی وتا مشتتتتتر رورتانیتت دارد خو می دانتدوتا در استتتتتالم ،دانش انتدوزی ووام بتا تمتل ،نوتی
تبادت است.
دسوساه تهم و ترفان را فراخوانیم ما

وابم تصر و زمان تهم و ترفانیم ما

در بسیل فکر جز تهم و تمل ناید دگر

از بسال نکوا دانی خو می دانیم ما روشان)55 :1398 ،


 ...مراد جام بهورین با تارفان تهم است
رر

زصنعت صانم سرشت انسانی

با سانکان راایه ایا اونواالنبا
ضمیما ایست با مصنوا ممدو گومر نا
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سرشت جسم اگر صورت میوالییست

با روح تال بود سایدار مردو رجا

مزین است با وزیین باای انسانی

باای تهم و منرور با مر شمار و رسا

دو رد رکمت ممانا وا تهم با تمل است رکیم راوم رکمت بود با رد نصا
 .5ووصتی شتایستواگان :با ول رستین رزمجو ستوایش از صتاربان فضتیهت و معرفت در وا م بزرگداشتت از مکارم
اخال ی و ورامت انسانی است ،امری خداسسندانا و خردسبیر می باشد.
انستانیت مرمون مبارزات بززگمردان مجامد و فضتیهت جویی استت وا در فراز و نشتی معبر سرماجرای واریو ...استواامت
ورده انواا رنج و مرنت و آوارهگی و اریانا مرگ را با جان خریده اند رزمجو .)280 :1382،با ول ناصتتتترخستتتترو
انسانان دانا وسی را مدح و سوایش می ونند وا خداوند آن را باالی خهه با ریث رمبر برگزیده باشد .شاتر ما مم بر تالوه
از این با این سیتام رجتت خراستتتتتان نبیتا گ وتا با مدح ممدوری می سردازد وا رمبر و رمنمایش و در امور دینی و دنیوی
استتت و با او ووستتل می جوید ،فرمانش را الاتت میوند و خاندانش را مورد وعیظیم و بزرگداشتتت ،اتزاز و اورام رارد
میدمد؛ ستایر افرادی وا ن م شتان با جامعا بخصتوص در راستوای تهم و تمل می ر تس د را ،نیز می ستواید ،بدون آنکا خود
بروری ویا خود شی واگیی در میان بوده باشد .این خود نشان دمنده ره دوسوی و ومال لهبی روشان وواند بود.
مادی ره نور ملهه ررمت انهعهمین
بعد اسم سا ایزد تام روی زمین
شافم روز جزا یعنی ش یم انمبنبین

وص بات وست مرمود و مرمد نام وو
اسم ساوت برزبان دارند مما وروبیان
سا ی ووار با امل اوایا بی ری و شا

انرسینی شاه دین ،رونه فزا خوش آمدید
جشن مونود امام بات موالنا وریم
شمم وابان در وجود اشرفش وابیده است مست از اصل تهی مروضی خوش آمدید
واجدار و افوخار انبیا خوش آمدید
نیز از نسل مرمد آن شهنشاه تر

رکیمی وا در رار یمسان نشسوا ووگویی وا در وانبد جان نشسوا
با برج معانی است نمعان نشسوا
ممی برفزاید جمال خرد را
وا بروارم در ویوان نشسوا
فروزنده اخور فرازنده خاور
دناندا گ وا روشتان در شتخصتیت مای تهمی ،ادبی و فرمنسی را مورد ستوایش ومجید رار داده اما با نستبت جهوگیری از
الانت سخن با از بور نمونا والم خودداری صورت گرفت.
 .6صتدق و راستوی :صتدق و راستوی از صت ات واالی اخال ی وا در آموزه مای دینی و ادبی بر آن واویدی مای زیادی
صورت گرفوا است.
روشتان در اشتعار خویش بر راستوی و راست واری واوید داشوا ؛ دون او خو میداند وا راست گویی یکی از فضیهت مای
اخال ی استت وا ناش ارزندهیی در گ وار ،وردار و سندار آدمی دارد.انستانها وا بصتورت دستوا جمعی زندهگی میکنند دیزی
وا باای زندهگی اجوماتی را وضمین می وند راسوی و صدا ت در میان افراد جامعا است.
راسوان مر رسوساری را گل نورسوا اند

راسوی و رسواگاران زان وا از یا بسوا اند

این سخن از من نباشد وز رایات فهم دار از بزرگان وهن آنان وا دل ما بسوا اند
راسوی ون راسوی ون راسوی ون راسوی
از لریه راسوی مرگز دو روشان سر مسیج

مریکی از راسوکارانی با ره وابسوا ان
گردا گل با خار در یا سیرمن بنشسوا اند روشان)151 :1398،

 .7ستوم ستویزی :یکی از وی هگی مای بنیادین مها داری و رتیت سروری ،دادورزی و ستوم ستویزی استت .سادشتاه و
رتیتت برگردن مم ره و راو ی دارنتد وتا بتایتد بتا لور ومتام و ومتال از مردو ستتتتتوی رتتایتت شتتتتتود ،در ریر این
صورت آبادانی ممهکت روی با ویرانی می نهد و رشوا امور از مم میسسهد تبا زاده.)133 :1391،
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در جامعا و آنهم جامعا وا از دیده
روشتان خیهی زیروانا ستردمداران زمان خویش را از دید سیاده ستاخون تدل و انصتا
ما افواده و با ماابا انسشتت شتشتم شتمرده می شتوند و مر زمانی در باد فراموشتی رما میسردند ،مورد انوااد راد داده با ویغ
بیان می گوید وا امل این دیار ما بخصوص جوانان ما ره دارند وا با برگا ما ورصیهی خویش شامل خدمات دونوی گردند.
با مامم گردا آااری از این نعمت نمایان است

ممانا از والیت جمها برخوردار در وعدیل

با ریث وم سررد جمها دست اندر دتا باشند وا یار وی رسد روزی وا مارا ممدو ارمان است...
بار گردیده است بعد از دوره ورصیل

واس

یکی افواده گر در سار آروش آرامی

بسی اوالد ما از رنج ورصیهش سشیمان است
جوان دیسری بیکار و مرزون و سریشان است روشان)146 :1398،

 .8ناتت :مرگاه گره مشتکالت سیدیده شتده و وور گردیده و ونسنامای سی در سی دون شت واریا لوالنی شتدند ،این
ونها صتتبر و شتتکیبایی استتت وا دراغ راه مستتهمان و رماننده او از وورمال رفون و در شتت واریا روادث گام
برداشون و مدایت و رمنمون نجات بخش از یا و نومیده است رزانی.)222 :1392 ،
یکی از توامل مهم واوید بر ناتت در اشتعار روشتان وی ه مای شتخصتیوی مابت و تزت باالی او استت .زیرا او با آستان
و راروی با خود اجازه نمی دمد وا با لمم سروری دشتتم با مال دیسران بدوزد .وی ووصتتیا میکند وا مردا ورامت ن
انسان بیشور باشد از او ناتت بیشوری خوامیم دید
برخی افراد از خود وهی بادیدن وضتم زندهگی دیسران زود برانسیخوا می شتوند و با دشتم و مم دشتمی روی می آورند .در
ماابل ،افرادی مستتوند وا بر انسیخواگی آنها سایین استتت و با زودی از ناریا دیسران ورریا نا میشتتوند فردی وا ممواری
دشتم با زرق و برق دیسران می دوزد ،از رانت استوغنا و بی نیازی دور می شتود و ممیشتا رانت نیاز و ومبود را در خود
نسا می دارد .روشتتن استتت وا ارستتا ومبود ،فرد را با زندهگی موجود خویش بی تال ا میکند و بدون ووجا با وی هگی
مای مابت زندهگی خود ،ممواره رسرت زندهگی دیسران را می خورد رسین زاده.) 119 :1398،
فار من فخر من و گوشا تزنت جاهام

باوو ماه فهکم میچ سرو واری نیست

صار واجم از گنج ناتت سرشار

با گهسوان ررم ریر ووام خاری نیست روشان)132 :1398 ،


در ررص و آز ررق ومنا وویی وویی

انم با نیم ر

جوین نان منم منم

 .9ولن دوسوی :ولن سرسوی از آن اخال یاوی است وا در دنیای مدرنی وا رابلا انسان ما با مرز مای آمنین نامرئی
بیش از سیش مردود شتتده استتت ،معنای اخال ی وا عی وری با خود گرفوا استتت .این ولن سرستتوی در درون خود،
تال ا و رساسیت نسبت با سرنوشت و نروه زندهگی مردمی وا در آن ولن زندهگی می ونند را در بردارد نیکدار
اصل و دیسران.)210: 1395 ،
روشتان در میچ زمانی ولنش را ور نس وا و درمما نامالیمات ناخواستوا روزگار با ستایرین رنج و مرنت ولن را دیده
و از رانت زار آن رنج برده استتتتت ،هبش با رال ولن نانا می وند ،و آندا در ستتتترزمین مادری وی میسبرد ویرخدنسی
است وا هبش را افسار ورده و با تانمی از درد و رنج در بال ولن می گوید:
ولن دارت با مرمم ارویاج است
ممی باشند اندر داره درد
اال ای مادر آزرده سیکر
مما دارو ندار وو بسوزد

نا ل هت را موای وخت و واج است
ورا دون دشمنت در ارویاج است
درا فرزند وو در اروجاج است
با آوش ممدو دو خشا ساج است روشان)138 :1398 ،
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