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  چكيده
شعر فارسي قرن سوم تا پايان قرن پنجم هجري را از نظر زماني و تشابهات سبكي بيشـتر  

شناسيم. يكـي از مضـامين پركـاربرد در شـعر ايـن دوره،       به عنوان شعر دورة نخست مي
اخالق و موضوعات اندرزي است. مقالة حاضر برخي از موضوعات مهم را كـه فضـيلت   

هاي تعدادي از شاعران اين دوره بررسـي و   سرودهشوند در  اخالقي يا رذيله محسوب مي
ها را با كالم حضرت گوشزد كـرده   تأثير آنها را از سخنان حكيمانه امام يا تشابه آن سروده

تـرين موضـوعات شـامل هشـت      است. در ميان موضوعات گوناگون اخالقـي، شـاخص  
دهد كه  قيق نشان ميايم. نتيجة تح فضيلت اخالقي و سه رذيله را در اين مقاله بررسي كرده
هاي علوي است و شاخصة مهم در  موضوعات اخالقي مطرح شده متأثر و همسو با آموزه

داشتن اين فضائل يا دوري از برخي رذائل ذكر شده جهت دهي و تأثير گذاري بر زندگي 
  سالم فردي و اجتماعي است. 

  قي، فضائل، رذائل.هاي علوي، مضامين اخال دورة نخست شعر فارسي، آموزه ها: كليدواژه
  

  . مقدمه1
نخستين اشعار به دست آمده در زبان فارسي دري متعلق به قرن سوم هجري اسـت. (ر.ك  

). شعر فارسـي از آن  21: 1388و شميسا:  80- 65: 1371و آربري،  182- 163: 1368صفا، 
هايي تقسيم شده است. دورة آغاز تا حدود پايان قرن پنجم را به سبب  زمان تاكنون به دوره
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ناميم. در شعر فارسي مفاهيم،  ت زباني و سبكي، دورة نخست ميگيري، رشد و تشابها شكل
هاي فراوان و متنوعي وجود دارد. مضامين اخالقـي از مباحـث اصـلي در     مضامين و آموزه

هـاي   ادبيات فارسي است كه از ديرباز مورد توجه بسياري از شـعرا بـوده و آنهـا بـه شـيوه     
ند. البته توجه به مضـامين اخالقـي، پنـد و    ا هاي خويش بيان كرده گوناگون آن را در سروده

اندرز و توصيه به خير و پرهيز از بدي مختص يك دين، يك مذهب و يك دوره نيست اما 
دارد كـه ايـن    گيري شاعران و تأثير كالم بزرگان دين در سخن آنان مـا را بـر آن مـي    جهت

ي، پراكنـدگي  موضوع را در اين دوره جستجو كنيم. بـا توجـه بـه دورة آغـاز شـعر فارسـ      
هاي شعري و شاعران، تسلط مذاهب غير شيعي بر جامعه، نبود متون مدون حديثي و  حوزه

سختي ارتباطات آن روز و دوري از مركز حكومت يا خالفت اسالمي، پرداختن به موضوع 
يابد. اگرچه به نظر  هاي ديني بويژه كالم موال علي باشد اهميت مي  اخالق كه متأثر از آموزه

رسد مضامين اخالقي در شعر شاعران قرنهاي ششم تا دهم يعنـي سـبك عراقـي داراي     مي
ها و قصايد دوره نخست (كه به سـبك   جاذبه و تأثير بيشتري باشد، اما در بسياري از مديحه

خراساني نيز مشهور شده) جايگاه اينگونه مضامين قابل توجه است تا جايي كه شاعران در 
بيان مضامين اخالقي غافل نبوده و در مدح ممدوحان خـويش،   مديحه و ستايشگري نيز از

. اين اند آنان را به داشتن برترين فضايل اخالقي ستوده و به دور از هر رذيلة اخالقي دانسته
مطلب نشان دهندة جايگاه اخالق در شعر و توجه ويژة شاعران از دورة نخست به اينگونـه  

ت كه آيا اشعار شاعران اين دوره از كـالم و  مضامين است.پس پرسش اصلي تحقيق اين اس
هاي علوي تأثير پذيرفته يا خير. در صورت پذيرش اين موضوع چـه موضـوعاتي در    آموزه

هاي علوي است. با توجه به شواهد شـعري، شـباهت كـالم و     سخن شاعران متأثر از آموزه
هـاي   آمـوزه  مسلمان بودن شاعران و به رغم تفاوت مذهب فرض بر اين است كه كـالم و 

علوي از همان آغاز در شعر فارسـي اثـر گذاشـته و بـويژه در موضـوع اخـالق در سـخن        
شاعران، تأثير گذار بوده است. هدف اين مقاله عالوه بر نشان دادن اين نكته، در پي اهميت 

ها و تأثير بر زندگي فردي و اجتماعي است كه جامعـه امـروز مـا سـخت بـه آن       اين آموزه
  نيازمند است.

  
  موضوع ة. پيشين2

دربارة اخالق و مضامين اخالقي و تأثير كالم معصومان(ع) بويژه سخنان علي (ع) در شـعر  
فارسي در كتابهاي تحليلي و كتب تخصصي به شكل متفرقه و با آوردن شواهد سخن گفته 



 101   هاي علوي در دورة نخست شعر فارسي آموزه

شده يا حتي در برخي متون خاص مانند گلستان يا بوستان سعدي به اين موضوع، جداگانه 
تـرين كتابهـايي كـه ايـن موضـوع را بـه شـكلي         ترين و مـرتبط  خته شده است. نزديكپردا

تأثير «نامنسجم و با آوردن مصاديق و شواهدي پراكنده در خود دارند منابعي است كه با نام 
) 111- 84: 1375شوند. از جمله: حلبي( شناخته مي» قرآن و حديث در شعر يا ادب فارسي

هايي اندك و در موضوعات مختلـف   در ادبيات فارسي نمونه در كتاب تأثير قرآن و حديث
از شاعران ذكر كرده كه در اين صفحات فقط از يك شاعر مورد نظر ما نمونه آورده اسـت.  

موضوعاتي را كه در ادبيات از قرآن و » در قلمرو آفتاب«) در كتاب خود با نام 1375مؤذني(
يك شواهدي را ذكر نموده كه موضوعي مشابه بندي و براي هر اند دسته حديث تأثير پذيرفته

تجلي قـرآن و حـديث در شـعر    «) در كتاب 1376متن اين مقاله در آن ديده نشد. راستگو (
آثار شاعران را تا قرن هشتم بررسي و شـواهد فراوانـي از اشـعار متـأثر از قـرآن و      » فارسي

هيد بلخي ديده شـد  حديث را به دست داده است. در اين كتاب تنها يك بيت مشترك از ش
  و ابياتي كه در اين مقاله مورد نظر است در آنجا نيامده است.

بندي مشخص دربارة شعر دورة نخست كه اين مقالـه در   اما هيچ متني با عنوان و دسته 
  پي آن است، ديده نشد.

  
  . اخالق3

اني اخالق منشأ رفتار انسان و بستري براي همة ابعاد زندگي بخصوص آرامش روحي و رو
است كه در هدايت انسان به سوي سالمت و سعادت نقش اساسي دارد. در اسالم اخالق از 

يكي از اهداف رسالت خـود  (ص)اي برخوردار است؛ به طوري كه پيامبر اكرم  اهميت ويژه
ــي   ــوده و م ــر نم ــارم اخــالق ذك ــردن مك ــام ك ــد: را تم ــارِم  «فرماي ــاُتَمم مك ل ــت ــا بعث انَّم

).از ديدگاه اسالم فضـايل اخالقـي نقـش اساسـي در     16، ص3: ج 1405هندي،ال»:(االَخالقِ
هـاي واالي انسـاني را    شود كه انسـان ارزش  تربيت روحي و معنوي انسان دارد و سبب مي

آمـوزد كـه    قدر بداند و همواره خدا را ناظر اعمال خود ببيند. فضايل اخالقي به انسـان مـي  
مسير بحراني زندگي با پيروي از چه اصـولي انجـام   وظايف دشوار، سنگين و پيچيده را در 

دهد تا در مقابل خداوند، وجدان خود و ديگران شرمنده نشود. بنابراين انسان مسلمان بايـد  
  همواره در جهت رشد و تقويت فضايل اخالقي تالش نمايد. 

هاست. در اصـطالح،اخالق   ي خُلق و خُلُق و به معني خوي اخالق، در لغت جمع واژه
رود: يكي معني عام، يعني حكمت عملي كه علم تهذيب اخالق،  دو معني به كار مي در
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گيرد. دوم، معني خاص و آن علم تهذيب اخـالق   تدبير منزل و سياست مدن را دربرمي
است كه يكي از سه شاخة حكمت عملي است و در آن از بـد و نيـك (خيـر و شـر)     

در ميـان  ز چـه بايـد كردهـا سـخن     شود و ا ها و رفتارهاي فردي بحث مي بودن خوي
  »).خلق«، ذيلمدخل1378المعارف تشيع،  (دائرة  .آيد مي

  نويسد: اصفهاني ذيل اين واژه ميراغب 
و الخَلقُ و الخُلقُ في االَصلِ الواحد، كاشَّرب و الشُّرب، الصرم و الصرم، لكن خُص الخَلـقُ  

 ر المدركُهوو االَشكالِ و الص كـه     بالهيئاتدرجايا الم الخُلـقُ بـالقُوي و السـ ر و خُصصبالب
معجم مفـردات الفـاظ قـرآن.    .(]4. [القلم:بالبصيره. قال اهللا تعالي: و انَّك لَعلي خُلُقٍ عظيم

  مدخل خلق).

گويـد: ايـن دو بـه معنـي      همچنين ابن منظور، خَلق و خُلق را به يك معنا دانسته و مـي 
توانـد داراي   است كه مختص به نفس انسان است و شخص مـي صفات و سجايايي دروني 

  ).10/86: 1405(ابن منظور،  اوصاف حسنه يا قبيحه باشد.
هـاي اصـيل    قرآن كريم، كالم نبي اكرم(ص) و معارف و تعاليم معصومين(ع) سرچشمه

اخالق اسالمي است و اثرپذيري متون ادبي از اين منبع عظيم به خـوبي مشـهود اسـت. از    
معارف و كالم اهل بيتكه به طور گسترده در آثار كهن و متأخر متجلي شده، كالم امام جمله 
است. فصاحت، بالغت و تعاليم واالي موجود در كـالم امـام، از ديربـاز تـاكنون،      (ع)علي 

گوي را بر آن داشته تا آثار خود را به كالم آن حضرت آراسـته   پارسي نويسندگان و شاعران
هاي مختلف اخالق  يابيم كه ايشان به جنبه مالي سخنان آن حضرت درميكنند. با بررسي اج

اند، به طوري كه همـة آنچـه را انسـان در زنـدگي فـردي و       فردي و اجتماعي توجه داشته
اجتماعي خود براي دستيابي به سعادت در دنيا و آخرت بـدان نيازمنـد اسـت در كـالم آن     

دهد كه مضامين اخالقي بيـان   طالعه نشان ميهاي تحقيق اين م توان يافت. يافته حضرت مي
هاي ديني ما از آغاز شعر فارسي مورد توجه شاعران بوده است؛ تا جايي كـه   شده در آموزه

ها حتي از ميان معـدود اشـعاري كـه از شـاعران آن دوره بـاقي مانـده،        پس از گذشت قرن
جـه در بيـان فضـايل و    اي نمودار است. نكتـة قابـل تو   مضامين واالي اخالقي به طور ويژه

هاي ديني بويژه كالم امـام   رذايل اخالقي در شعر شاعران اين دوره، هم سويي آنها با آموزه
  علياست. 

دهد و ريسـماني   تهذيب اخالق، رفتارها و شئونات زندگي آدمي را تحت تأثير قرار مي
ه سعادت ابدي استوار براي دستيابي به نجات و رستگاري انسان است و آدمي به وسيلة آن ب
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دست خواهد يافت. تحليه و آراستن نفس به فضايل اخالقي، زندگي حقيقـي و سرشـار از   
آرامشي را براي انسان در دو جهان رقم خواهد زد. از طرفي رذايل اخالقي نـه تنهـا باعـث    

شود، بلكه عاقبت نافرجامي را در آن جهان براي آدمي رقم خواهد  شقاوت دنيوي انسان مي
هاي زندگي فردي انسان، روابـط   ن رذايل اخالقي ناپسند و نكوهيده عالوه بر جنبهزد. داشت

دهد كه خـود عواقـب نـاگواري را در پـي خواهـد       اجتماعي وي را نيز تحت تأثير قرار مي
داشت. آراستن نفس به فضايل اخالقي و هشدار نسـبت بـه رذايـل اخالقـي و توصـيه بـه       

مهم و مورد توجه نزد بزرگان شـعر و ادب در ادوار   گيري از آن، از جمله موضوعات كناره
 مختلف بوده است. اينك تعدادي از مهمترين فضائل و نيز رذائـل مطـرح شـده در سـخن    

  كنيم: شاعران دورة مورد مطالعةرا بررسي مي
رويـي و   خـوش . يكي از ارزشمندترين فضايل اخالقي و صفات پسـنديده انسـاني،   1

فضايل اخالقي به نـوعي   بسياري از فضايل ديگر استو حسن خلق محورست. اخالق نيكو
يكي از آثار اجتماعي خوش رفتـاري،  شوند. مجموعة اين فضيلت اخالقي محسوب ميزير 

رويي با مـردم   جلب قلوب مردم و دوستي و محبت ديگران است؛ چراكه هر كس با گشاده
نعـم الشّـيمةُ   «فرمايـد:   ره مـي آورد. امام علي(ع) در اين با ها را به دست مي برخورد كند، دل

البِشـرُ  «و  )9934، ح 6: ج 1366(آمدي، نيكويي خوي خوب خصلتي اسـت »: حسنُ الخُلقِ
همان، ج رويي گناه و اذيت. ( رويي صله و احسان است، و ترش شكفته»: مبرَّةٌ، العبوس معرَّةٌ

  ).236، ح 1
فرمايــد:  دانــد و مــي مــي ايشــان خــوي نيكــو را باعــث خشــنودي و نيكــويي زنــدگي

 ) و3072، ح 2(همان، ج هاي او پسنديده بوده باشد خشنودترين مردم كسي است كه خوي«
»يشالع طيبسنِ االَخالقِ يح 3(همان، ج شـود.  ها زندگاني نيكـو مـي   به نيكويي خوي»: بِح ،

4263.(  
ه و هـم بـه   در اشعار شاعران دورة مورد مطالعه، هم به نتايج اخروي اين صـفت حسـن  

گيري  ست.فيروز مشرقي شاعر نيمه دوم قرن سوم، با بهره ي دنيوي آن پرداخته شده ا ها جنبه
  خواند: از تشبيه، مخاطب خود را به خوش خلقي و دوري از ترش رويي فرا مي

 نه چون زج ترشخوي و تيره رو باش   مصفا باش و شيرين خوي چون شير
  )8: 1370(مدبري، 
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داند. او معتقد است كسـي كـه    ها مي اخالق نيك را يكي از بزرگترين نعمترودكي نيز 
در كنار تندرستي، نام نيك و خرد، از خوي نيكو نيز برخـوردار اسـت، ديگـر دليلـي بـراي      
اندوهگين بودن و غصه خوردن ندارد و هر كـه را خداونـد ايـن چهـار نعمـت روزي وي      

  غم نخورد.گرداند، سزاوار است كه همواره شاد باشد و 
ــرَد:    ــم بخ ــر آزاده را ز غ ــز م ــار چي  تن درست و خوي نيك و نام نيك و خرد   چه
 سزد كه شاد زيـد جـاودان و غـم نخـورد       هر آنكه ايزدش اين هر چهار روزي كـرد 

 )106: 1373(رودكي، 

  داند: هاي نيكخو مي ابوشكور بلخي با تلميح به اينگونه روايات بهشت را پاداش انسان
ــردم بدوســت    آن كسي را كه او نيكخوستبهشت  ــر م ــه دانســتن خي  ك

  )96: 1370(مدبري، 

گويـد   داند و مي دست آوردن نام نيك را در گرو اخالق نيك مي  فرخي سيستاني نيز به
  تواند به نيكنامي و شهرت برسد.  انسان با اخالق نيكو مي

 نام توان يافت بـه خُلـق حسـن      نام طلب كردي و كردي به كف
  )319:1380 (فرخي سيستاني،

با توجه به احاديث وارد شده،حسن خلق باعث جلب قلوب مردم، قوي شدن ارتباط با 
شود كه اين امر موجب كاهش افكار منفـي و آرامـش    اطرافيان و افزايش تعداد دوستان مي

 گردد. بيشتر و در نتيجه دستيابي به سالمت رواني جامعه مي
هاي ديني و اخالقي ما بدان بسيار توصيه شده و  . از ديگر فضايل اخالقي كه در آموزه2

اسـت. مـال مهـدي نراقـي در      مدارا و نرم خـويي در روابط اجتماعي اهميت زيادي دارد، 
مدارا نزديك به رفق است؛ چراكه مدارا ماليمت و «نويسد:  تعريف اين فضيلت اخالقي مي

، 1، ج 1390نراقـي، (.»حسن معاشرت با مردمان است و تحمل بـر نـاگواري و آزارهايشـان   
:413.(  

را كـه از عوامـل جلـب قلـوب و     (ص)رويي پيامبر اسـالم   خويي و خوش خداوند نرم
فَبِما رحمـةٍ مـنَ اهللاِ   «جذب نفوس بود، ناشي از رحمت واسعة خود دانسته و فرموده است: 

كولن حا غَليظَ القَلبِ لَانفَضُّوا مفَظ لَو كُنت م ولَه نتبنـابراين نـرمش و   159(آل عمران، » ل .(
ا در ايجـاد  خـويي ر  مهرباني در هركس باشد، ماية رحمت و بركت است. امـام علي(ع)نـرم  
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خو را به ايـن   داند و معتقد است افرادي كه شخص نرم محبت داراي نقش بسيار مؤثري مي
شـوند. در ايـن بـاره سـخنان فراوانـي از آن       مند مـي  شناسند، نسبت به وي عالقه صفت مي

با آن كس كه با تو درشـتي  «حضرت موجود است؛ از وصاياي ايشان به امام حسن اين بود:
ش كه اميد است به زودي در برابرتو نرم شود؛با دشمن خود با بخشـش رفتـار   كرده، نرم با

(نهـج البالغـه، نامـه    ». كن زيرا سرانجامِ شيرينِ دو پيروزي است(انتقام گرفتن يا بخشيدن)
ميوه »: ثَمرَةُ العقلِ مداراةُ النّاسِ«فرمايد:  داند و مي مدارا كردن را ثمرة عقل مي ). نيز ايشان31

: ج 1366خرد مدارا كردن با مردم است[تا اينكه از ضرر ايشان ايمن باشد]؛ (آمـدي،  عقل و
نرمـي و مهربـاني بـا مـردم كليـد پيـروزي       » الرِّفـقُ مفتـاح النَّجـاح   «). همچنين 4629، ح 3

، 4(همـان، ج  ». سالمتي زندگاني در مدارا كردن با مردمست«) و 294، ح 1است(همان، ج 
اي به مالك اشتر اين  ا نيز در اين كار هست چنانكه آن حضرت در نامه). البته استثن5607ح 

خويي را بـا   پس در مشكالت از خدا ياري جوي و درشت«فرمايد: نكته را يادآور شده و مي
اندك نرمي بياميز، در آنجا كه مدارا كردن بهتر است، مدارا كن و در جايي كه جز با درشتي 

  .)46مان، نامه ه».(كار انجام نگيرد، درشتي كن
تركي كشي ايالقي از شعراي قرن چهارم، رادمردي، كمال انسانيت و واالترين هنرمندي 

  داند. را مدارا و سازش با دوستان و دشمنان مي
 با هنرتر ز خلق گويم كيست؟   مرد داني چيست؟ راد مردي و

 و آنكه با دشمنان بداند زيست   آنكه با دوستان بدانـد سـاخت  
  )72: 1370(مدبري، 

و ابوالفتح بستي شاعر قرن چهارم، در ضمن تأكيد بر پند پذيري به مخاطب خـود، وي  
  خواند.  را به صلح و مدارا فرامي

 كه از نصيحت سود آن كند كه فرمان كرد   فرمان كن و من گوش دار نصيحت يكي
 گــردد مــردكــه از مــدارا كــردن ســتوده    همه به صـلح گـراي و همـه مـدارا كـن     
 به گرد صلح گراي و به گرد جنگ مگرد   اگرچــه قــوت داري و عــدت بســيار   
 نـه هركــه دارد پــازهر زهـر بايــد خــورد     نه هركه دارد شمشير حـرب بايـد رفـت   

  )376: 1370(مدبري، 
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كند كـه وي   ابوشكور بلخي نيز در خصوص اهميت مدارا، به سخنِ سخنداني اشاره مي
گويد: دستي را كه توانِ بريدن آن نيست، بايد بوسيد. به عقيـدة ابوشـكور    ميبه كنايه و طنز 

هنگامي كه انسان، توانايي مقابله با دشمن را ندارد، بايد در برابـر او مـدارا و سـازش پيشـه     
رود، ولـي بـا سـتم و دشـمني كـردن بـه        كند؛ چه بسا كارهايي كه با نرمي و مدارا پيش مي

  سرانجام نخواهد رسيد.
 كه دستي كـه نتـوان بريـدن ببـوس       ندان بگفت اين سخن بر فسوسسخ

ــو آن      بــه نرمــي بســي چيــز كــردن تــوان ــردن ت ــداني بك ــتَم ن ــه بِس  ك

  )93(همان: 

گويد: انسان شجاع، انساني است كه شكيبايي پيشه سازد و در هنگام  و در بيتي ديگر مي
  آشفتگي و خشم، مدارا كند. 

 درشتي و سختي نيايد بـه كـار     روزگاربه نرمي چو گردن نهد 
ــد    شجاع آنكه دل را شـكيبا كنـد   ــدارا كن ــدر م ــه آشــفتن ان  ب

  )94(همان، 

نيز در روابط اجتماعي اهميت زيادي دارد، تا  . فروخوردن خشم و تسلط بر خويش3
هـاي عـالج    هاي ديني ما بسـيار مـورد توجـه بـوده اسـت. يكـي از راه       جايي كه در آموزه

هاي غضب است. محمـد غزالـي    هاي اخالقي، فروبردن غيظ و خاموش كردن شعله بيماري
غالب بـود  بدان كه خشم چون «نويسد:  در مذمت خشم و اهميت فروخوردن آن چنين مي

صفتي مذموم است و اصل وي از آتش است كه زخم آن بر دل بود و بدان كه چون خـالي  
و «شدن از اصلِ خشم ممكن نيسـت، فـرو خـوردن خشـم عظـيم اسـت. قـال اهللا تعـالي:         

غزالـي،  ». ( : ثنا گفت بر آن كساني كه خشم فرو خورنـد الكاظمينَ الغَيظَ و العافينَ عنِ النّاسِ
1375 :2/108.( 

يكي از فضايل ارزشمند اخالقي براي هر انساني غلبه بر خشم و كنترل آن اسـت. البتـه   
راه رسيدن به اين صفت پسنديده اندكي دشوار است به همين دليل انسان بايـد در ايـن راه   
صبر و ممارست داشته باشد. حضرت علي در سفارش به فرزند گرامي خود، امـام حسـن،   

: )31(نهج البالغه بخشي از نامـة   »الغَيظَ فَإنِّي لَم أر جرعةً أحلي منها عاقبةً تَجرَّعِ«فرمايد:  مي
تـر از آن ننوشـيدم و پايـاني گـواراتر از آن      اي شـيرين  خشم خود را فروخور كه من جرعه
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خشـم را  «كنـد:  اي به يكي از كارگزاران خود چنين سفارش مـي  ام؛ و همچنين در نامه نديده
  .)69همان، نامة ». (هنگام خشم فروتن باشفرونشان و به 

يكي از آثار زيان بار خشم، ناتواني در كنترل زبان اسـت. انسـان خشـمگين معمـوالً در     
هنگام عصبانيت كنترلـي بـر زبـان و سـخنان خـود نـدارد و چـه بسـا همـين امـر باعـث            

و «فرمايـد:  ياي به مالك اشتر چنـين سـفارش مـ    در نامه شود. امام هايي براي او مي گرفتاري
تندي زبانت را در اختيار خود گير و با پرهيز از شتاب زدگي و فرو خوردن خشم، خود را 

  ).53همان، نامة ». (آرامش ده تا خشم فرو نشيند و اختيار نفس در دست تو باشد
كند و با پندي كه از روزگار گرفته، بـه ايـن    رودكي در اين باره به تجربة خود اشاره مي

ه كه فروخوردن خشم امري است بسيار ضروري. وي يكـي از عواقـب جبـران    نتيجه رسيد
داند و مهار نكردن زبان را مساوي با رنج و گرفتاري بيان  ناپذير خشم را عدم كنترل زبان مي

  كند. مي
 كرا زبان نه به بند است، پاي در بند است   زمانه گفت مرا خشـم خـويش دار نگـاه   

  )101: 1373(رودكي، 

كند كه با خشم  نيز بر پرهيز از خشم و غضب تأكيد و به مخاطب خود توصيه ميدقيقي 
و درگيري، به خود زيان نرساند؛ چراكه اولين پيامد خشم، آسيبي است كه بـر روح و روان  

  شود: آدمي وارد مي
 رو به آغالش اندرون مخـراش    پرخاش خويشتن پاك دار و بي

  )1264: بيت 1373(دقيقي، 

در كنار سفارش به پرهيز از شتابزدگي، يكي از صفات ناپسند براي پادشـاه را  ابوشكور 
ها امري پسنديده است  داند. درحقيقت كنترل خشم براي همة انسان زود خشمگين شدن مي

اما اين امر براي پادشاه بسيار ضروريست، چراكه زمام كارهـاي مهـم بـه دسـت اوسـت و      
  ند.بنابراين وي بايد بر خشم خود غلبه ك
 نه نيكـو بـود پادشـا زود خشـم       شتاب آورد زشت، نيكو به چشم

  )95: 1370(مدبري، 
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ها در زندگي فردي و  هاي كالمي و رفتاري از سوي افراد و گروه صدور خطاها و لغزش
اجتماعي امر رايجي است؛ مهم، واكنش در برابر اينگونه رفتارها است. در صورتي كه افـراد  

طور يقين به كشمكش بيشتر خواهد انجاميد  جويي با ديگران برخورد كنند، به با روحية انتقام
ها  كه با عفو و گذشت طرف مقابل روبرو شوند نه تنها بسياري از خشونتولي در صورتي 

افتد، بلكه بيشتر اوقات سبب پشيماني و شرمندگي شخص آغـاز كننـده و درس    اتفاق نمي
شود. عفو، پاك كردن درون از كينه و دشمني و چشم پوشـي   عبرتي براي وي و ديگران مي

قوي و حاكم بر غرايـز خـويش هسـتند، در     از خطاي ديگران است. كساني كه داراي نفس
شرايطي كه خشمگين شوند، خويشتندارند و بر خود مسلط هستند و نه تنها غضب را اظهار 

نشانند و اين خود يكي از سجاياي مهم  كنند، بلكه آتش غضب را در ضمير خود فرومي نمي
ور  هستند كه از شعلهاخالقي است. بعضي از افراد آنقدر در كرامت نفس بلند مرتبه و رفيع 

كنند و از كسي كه بد كرده و موجب خشمشان گرديـده اسـت،    شدن غضب جلوگيري مي
كنند بلكه شـخص بـد    دهند، نه تنها بدي را تالفي نمي گذرند و او را مورد عفو قرار مي مي

  دهند.  عمل را مورد عنايت و احسان قرار مي
  فرمايد: لك اشتر مياي به ما امام علي در نامه

مهرباني با مردم را پوشش دل خويش قرار ده و با همه دوست و مهربـان بـاش. مبـادا    
هرگز چونان حيوان شكاري باشي كه خـوردن آنـان را غنيمـت دانـي، زيـرا مـردم دو       

اي ديگر هماننـد تـو در آفـرينش هسـتند، اگـر       اي برادر ديني تو و دسته اند: دسته دسته
شود يا خواسـته و ناخواسـته    يي بر آنان عارض ميها زند يا علت گناهي از آنان سر مي
گردند، آنان را ببخشاي و بر آنان آسان گيـر، آنگونـه كـه دوسـت      اشتباهي مرتكب مي

  .)53داري خدا تو را ببخشايد و بر تو آسان گيرد. (نهج البالغه، نامه 

ش هـا، افـزاي   با توجه به سخنان امام علي، گذشت ماية انسجام جامعه، كـم شـدن كينـه   
محبت، متوقف شدن انتقام جويي و آرامش اجتماعي و روحي و رواني افراد است. از آثـار  

توان به يـاري مـردم، اصـالح و رفتارهـاي آنهـا و اسـتحكام پيونـدهاي         عفو و گذشت مي
شـود. بنـابراين در    اجتماعي اشاره كرد، البته اين امر مجوزي براي رفتار نامناسب برخي نمي

فضيلت و اهميت عفو و اغماض نسبت به خطا و گناه ديگران گفته شـد  كنار تمام آنچه در 
بايد يك نكته مهم را نيز مدنظر قـرار داد و آن اينكـه گذشـت در جـايي ارزش و فضـيلت      

شود و تأثيرگذار است كه شخص خطاكار از كردة خود پشيمان شـده و از راه   محسوب مي
د و خطاي خود نيز نداشته باشد. اما اگر خطا برگشته باشد و هيج اصراري بر انجام اعمال ب
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هاي بيشتري را متوجه فـرد و   شود و زيان تر شدن وي مي گذشت موجب گستاخي و جري
  هاي ديني است. جامعه كند گذشت در چنين شرايطي خالف عقل و توصيه

باشـد و عفـو،    هاي شخصيتي اشخاص كريم و پرهيزكـار مـي   عفو و گذشت از ويژگي
انة شاكر بودن در هنگام فتح و غلبه بر دشمن است؛ بنـابراين تـداوم و   زكات پيروزي و نش

ها با عفو و گذشت امكان پذير است.خواجه نصير الدين طوسـي در تعريـف    بقاي پيروزي
و اما عفو آن بود كه بر نفس آسان بود ترك مجازات بـه بـدي يـا طلـب     «نويسد:  مي» عفو«

). و در بـاب  115: 1364خواجـه نصـير   »(تمكافات به نيكي با حصول تمكّن ازان و قـدر 
و «در فضيلت عفو بـه هنگـام قـدرت، چنـين آورده اسـت:      » سياست ملك و آداب ملوك«

». استعمال عفو از ملوك نيكوتر از آنكه از غير ملوك، چـه عفـو بعـد از قـدرت محمـودتر     
  ).313(همان:

شاره كـرده  عنصري در بيت زير ضمن مدح ممدوح خويش، به اين صفت پسنديدة او ا
  كند. هاي حكما معرفي مي و آن را يكي از ويژگي

 به چيرگي در، عفو از شمايل حكماسـت    گناه دشمن پوشد چو تيره گشت، به عفو

  )327: 1363(عنصري، 

برد.  جوهري، شاعر اواسط قرن پنجم نيز براي تقاضاي عفو از ابيات زيباي زير بهره مي
  داند. شخصيتي افراد ميوي عفو را نشانة بزرگي و عظمت 

 مگير از من وگر باشد بزرگ آن   بزرگا گر خطـايي آمـد از مـن   
 كه تا پيـدا شـود عفـو بزرگـان       خطاي بندگان باشد به هر حال

  )528: 1370(مدبري، 

 سـخاوت و بخشـندگي  . از جمله فضايل اخالقي و از مهمترين مصاديق نيكوكاري، 4
هاي بزرگان دين و اولياي خداست. در كتب اخالقي ما نيز توجـه   است. سخاوت از ويژگي

بـاب فضـيلت سـخاوت چنـين      اي به اين صفت پسنديده شده است. محمد غزالي در ويژه
  نويسد: مي

بدان كه هر كه مال ندارد بايد كه حال وي قناعت بود نه حرص؛ و چون مال دارد حال 
گفت: سخاوت درختـي اسـت انـدر     (ص)نه بخل. و رسول وي بايد كه سخاوت بود 

برد وي را تا بهشـت؛ و   بهشت، هركه سخي باشد دست اندر شاخ وي زده باشد، همي
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. (غزالـي،  را دوست دارد: سخاوت و خوي نيكو گفت: دو خُلق است كه حق تعالي آن
1375 :2/166.( 

سخا آن بـود كـه انفـاق     و اما«نويسد:  خواجه نصيرالدين طوسي نيز در تعريف سخا مي
        اموال و ديگر مقتنيات برو سهل و آسان بود تـا چنانكـه بايـد و چندانكـه بايـد بـه مصـب

  ).115- 1364:114(خواجه نصير،  .»رساند استحقاق مي
السخا «فرمايـد:  حضرت علي يكي از مصاديق اخالق نيكو را سخاوت معرفي كرده و مي

:ج 1366(آمـدي،   سخاوت از اخالق پسنديده و شرف، فضيلتي است.»: سجيةٌ، الشَّرَف مزيةٌ
ها همواره نكتـة قابـل توجـه در منـابع ادبـي و       مندي خود و ديگران از داشته بهره).8، ح 1

هـا و   مندي از داشته هاي ديني ما بوده است. البته مقدم داشتن ديگران بر خود در بهره آموزه
همنوعان همواره برتري و رجحان داشـته اسـت.   به عبارت ديگر بخشش و سخا نسبت به 

آنچـه را خـوردي، رفـت، و    »: ما أَكَلتَه راح و ما أَطعمتَه فـاح «فرمايد: چنانكه حضرت اميرمي
در سخني از اميرالمؤمنين ).9634، ح 6(همان، ج  آنچه خورانيدي بوي خوش آن پهن شد.

(همـان،   شادماني كريمان در بذل عطاست كه بكنند. »:مسرِةُ الكرامِ في بذلِ العطاء«خوانيم: مي
  ).9807ح 

داند كه مال و دارايي زماني برايش ارزشمند است كه آن  فرخي، انسان واال را انساني مي
رساند كه در  مندي به پايان مي بخشد و چنين فردي زماني روز را با خوشي و رضايت را مي

  آن روز عطا و بخششي انجام داده باشد. 
 تا عطايي ندهد خـوش نبـرد روز بسـر      خطر دارد در چشم كسي مال كه او چه

  )181: 1378(فرخي، 

داند  عنصري نيز در مقام ستايش سخاوت و بخشندگي، سخاوت را مانند آب حيات مي
  كه باعث زندگي و حيات جاودان است. 

 بطبع زنده شود گرچه برچكد به حجر   سخاوت آب حياتست هر كجا بچكد
  )1117: بيت 1363(عنصري، 

ها در زمان  مندكردن خود و ديگران از داشته در روايات بسياري از حضرت امير(ع) بهره
شود، چنانكه همواره سفارش به عدم مال اندوزي  حيات، امري نيكو و شايسته محسوب مي

را در  اش بيش از حد نياز شده است. لذا بهتر است انسان در زمان حيات خود مال و دارايي
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امور شايسته و نيكو صرف كند تا اينكه بعد از مرگ وي وارثان در مورد نحوة مصـرف آن،  
توان به روايات  تواند در امور ناشايست باشد، تصميم بگيرند. براي نمونه، مي كه چه بسا مي

كند بر خودش به اندك چيزي از بـراي دنيـاي    بخيل بخل مي«زير از آن حضرت اشاره كرد:
اَبخَلُ النّاسِ «)و 1884، ح 2(همان، ج  ».بخشد به وارثان خود تمام دنياي خود را خود و مي

هآثرول خَلَّفَه و هبِمال هلي نَفسلَ عخن بترين مردم كسي است كه بخيلي كند بر نفـسِ   بخيل»: م
 ).3253(همان، ح  خود به مالِ خود، و بگذارد آن را از براي وارثانش.

كند كه انسان خردمند نبايد بـه ايـن روزگـارِ     ابيات زير به همگان توصيه ميرودكي در 
وفا تكيه كند، چراكه بخت و اقبال هميشه به يك صورت نخواهد ماند، بلكه بايد از آنچه  بي

  مند سازد.  اندوخته است، خود استفاده كند و ديگران را نيز بهره
 را بكوش يك لخـت  خويشتن خويش   با خردومند بـي وفـا بـود ايـن بخـت     
 هر كه بداد و بخورد از آنچه بيلفخـت    خود خور و خود ده، كجا نبود پشيمان

  )99: 1373(رودكي، 

هاي خود  ها و اندوخته و در بيتي ديگر نيز به اين نكته اشاره كرده و كسي را كه از داشته
كند و معتقـد اسـت فـرد     بخشد، انساني نيكبخت معرفي مي برد و به ديگران نيز مي بهره مي

  اي دارد، انساني بدبخت است.  ه خورد و نه دست بخشند بخيلي كه نه خود مي
 شوربخت آنكه او نخورد و نـداد    خوردنيكبخت آنكسي كه داد و ب

  )105(همان: 

هاي خود در زمـان حيـات در    ابوشكور نيز در بيت زير معتقد است انسان بايد از داشته
  مندي خود و ديگران استفاده كند.  جهت بهره

ــان      خور و پوش و بخشاي و راحت رسان ــر كس ــه داري ز به ــي چ ــه م  نگ
  )97: 1370(مدبري، 

دسـتگيري از  . يكي ديگر از مضامين ارزشمند اخالقي كه همواره مورد توجـه بـوده،   5
به طرق مختلف است. چنانكه در كالم ارزشمندي از امام علـي   خلق و كمك به همنوعان

ايسـتادگي و درنـگ كـردن در كارهـا     »: التَّثَبت خَيرٌ منَ العجلَةَ إِلّا في فُـرَصِ البِـرِّ  «خوانيم: مي
هاي كار خير كه تعجيل در آن بهترسـت مبـادا كـه     ست از شتاب كردن مگر در فرصتبهتر

  ).1949، ح 2:ج 1366(آمدي،  فرصت فوت شود.



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،نامة علوي پژوهش   112

رودكي در توصيف ويژگي مردي و جوانمردي، در كنار غلبه بر هـواي نفـس و عيـب    
  كند. جويي نكردن از ديگران، به صفت دستگيري كردن از انسان نيازمند و افتاده اشاره مي

 بر كور و كر ار نكته نگيري، مردي   گر بر سر نفس خود اميري، مردي
ــاي زدن   ــاده را پ ــود فت ــردي نب  اي بگيـري، مـردي   گر دست فتاده   م

  )177: 1373(رودكي، 

  دانند: هاي كريم و آزاده را برطرف كردن نياز نيازمندان مي هاي انسان و يكي از نشانه
ــتَحن    نشان كريمي و آزادگيست ــردم مم ــرآوردن م  ب

  ) 309: 1378(فرخي، 

كنـد،   هـاي نيازمنـد رحمـت و مهربـاني مـي      گويد كسي كه بر انسان و در بيتي ديگر مي
  نگرد.  خداوند نيز بر او با ديدة رحمت مي

 رحمت كنـد بـر مـردم ممـتحن       ايزد كند رحمت بر آن كس كه او
  ) 316(همان، 

  كند. اخروي اين عمل پسنديده اشاره ميشهيد بلخي نيز در بيتي به پاداش 
 كه آرزو برسـاند بـه آرزومنـدي      ام كه بهشت آن كسي تواند شنيده

  )36: 1370(مدبري، 

از  نيـازي از خلـق     بـي . در كنار كمك به ديگران و حل مشكالت و گرفتاري ايشان، 6
شود، چراكه انسان با قطع نياز از غير خدا  جمله فضايلي است كه باعث قرب به خداوند مي

يابد و تنها خداوند را برطرف كنندة نيازهاي  اي محكم و استوار با خداوند دست مي به رابطه
طلبد. از طرفي ديگر آدمي از اين طريـق   خواهد فقط از خداوند مي بيند و هرچه مي خود مي
  فس خود را نيز حفظ كرده و اينجاست كه انسان به غناي حقيقي دست يافته است.عزت ن

مـن  «نيازي فرمـود:   حضرت علي در بيان جايگاه و شأن انسان در حالت نيازمندي و بي
هر كه نگه دارد نفس خود را از ). 8155، ح 5:ج 1366آمدي، »: (صانَ نَفسه عنِ المسائلِ جلَّ

فرمايـد:   مي (ع)؛ و همچنين در سفارش به فرزند گراميشان امام حسن ها، بزرگ گردد سؤال
روايـت زيـر   ).31(نهج البالغه، نامـة   تلخي نااميدي بهتر از درخواست كردن از مردم است.

  اي از سخنان آن حضرت در مذمت اظهار نيازمندي به ديگران است: نمونه
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، ح 1(همـان، ج   واسـتن از مـردم اسـت.   خواري در سؤال و خ»: الذُّلَّ في مسئَلَةِ النّاس«
444.(  

ابوزراعه معمري از شعراي قرن چهارم، گويا پس از گذرانـدن روزگـار بسـيار، كسـب     
هاي زندگي، نيازمندي و اظهار نياز را تا جايي  هاي فراوان و رويارويي با فراز و نشيب تجربه

  داند. ت ميداند كه آن را بعد از كافري، بدترين عمل ناشايس ناخوشايند مي
 نياز و ناز بديدم دريـن نشـيب و فـراز      جهان شناخته گشـتم بـه روزگـار دراز   
 چنان كه نيست پس از كافري بتر ز نياز   نديدم از پس دين هيچ بهتر از هسـتي 

  )185: 1370(مدبري، 

مندي از انسان پسـت را بسـيار بـدتر از مـرگ فجـيء       و آغاجي شاعر قرن چهارم، بهره
دانـد.   رديف با خواري تهمت مـي  خواري و زبوني انسان در مقام اظهار نياز را همدانسته و 

اَشَد منَ الموت طَلَـب الحاجـةِ   «در سخني به اين مضمون اشاره كرده است: (ع)حضرت علي
، 2: ج 1366(آمـدي،   تر است از مرگ خواستنِ حاجت از غيراهل آن سخت»: من غَيرِ اَهلها

  ).3213ح 
ــاز    بتر ز مرگ فجـيء  ناكسنان  ــر ز ذل ني ــت بت ذل تهم

ــي   تر ماند هركه بشتافت باز پس ــداز  زود ب ــد تيران ــر مان  تي

مندي  كند با بهره منجيك ترمذي شاعر اواخر قرن چهارم نيز به مخاطب خود توصيه مي
هـاي فرومايـه، پليـد و     انسـان از عقل و تجربة خود، طبع پاك خويش را با اظهـار نيـاز بـه    

  نكند.  ناپاك
ــاه     اي به دريـاي عقـل كـرده شـناه     ــار آگ ــك روزگ ــد و ني  وز ب
 چه كني روي سرخ خويش تباه   چون كني طبع پاك خويش پليد
 وز در هــيچ ســفله شــير مخــواه   نان فرو زن به آب ديدة خويش

  )247: 1370(مدبري، 

در نظر رودكي اظهار نياز به افراد سفله، آنقدر زشت و نكوهيده است كه در بـين تمـام   
كند و از خداوند  آرزوهاي گوناگوني كه مردم دارند، آرزوي خود را در دو چيز خالصه مي
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از انسـان سـفله و پسـت را     نيـازي  نيـاز بـودن بـه ويـژه بـي      بعد از عافيت و سالمتي، بـي 
  كند. مي  درخواست

ــا ــد  آرزوه ــان خواهن ــه مردم  من دو خواهم حديث شد جمله   ك
ــي   عافيت خواهم از خـداي جهـان   ــفله  بـ ــردم سـ ــازي ز مـ  نيـ

  )176: 1373(رودكي، 

دقيقي معتقد است اگر انسان براي برطرف شدن نيازش از كسي هـم كمـك خواسـت،    
بهتر است به سراغ فردي سزاوار رود و در مقابل او اظهار نياز كنـد، چراكـه اظهـار نيـاز در     

  مقابل فردي ناشايست باعث از دست رفتن آبرو و عزت نفس است. 
 آيفت كه ارجت دارذبه سزاوار كن    ناسزا را مكن آيفت كه آبت بشـوذ 

  )1056: بيت 1373(دقيقي، 

قابوس بن وشمگير نيز در بيتي آز و نياز را دو صفت ناشايست دنيوي معرفـي كـرده و   
  داند. خود را از اين دو صفت رذيله مبرّا مي

 من پيش دل نيـارم آز و نيـاز را     كار جهان سراسر آز است يا نياز

كند انسـان بايـد تـا     حارث از ادباي قرن پنجم، به مخاطب خود توصيه ميعلي بن اسد 
زماني كه خداوند هست، يعني هميشه، دست نياز به سوي او دراز كند و هيچ گاه به سـوي  

  خلق دست درازي نكند؛ چراكه تنها دادرس همگان خداوند است.
 همي تا خداوند باشد به جـاي    مشو تـا تـواني سـوي بنـدگان    

 به هر سختيي بنده را جز خداي   يادرس نيست اندر جهـان كه فر
  )544: 1370(مدبري، 

نيـاز اسـت، بزرگتـرين انسـان معرفـي       و ابوشكور بلخي نيز انساني را كه از جهانيان بي
صبر بر درويشي با عزت نيكوتر است از توانگري : «فرمايد مي كند؛ چنانكه حضرت علي مي

  ).2022، ح 2:ج 1366(آمدي، ».با خواري
 كسي كو بپوشد نياز از جهـان    به جاي مه است از ميان مهان

  )97: 1370(مدبري، 
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كسايي نيز در اين باره با تشبيه نياز به شاهراهي سـخت و طـوالني، بـه انسـان توصـيه      
خسته و كند كه نبايد به سفر در اين راه بينديشد؛ چراكه پيمودن اين راه انسان را سخت  مي

گويد اگر انسان از روي طمع، مخالفت كند و در طريق  فرسوده خواهد كرد. وي در ادامه مي
ها و نيازها قدم بردارد، هرگز به جايي نخواهد رسيد و به عنوان مثال اگـر در مسـير    خواسته

  پيمودن اين راه كفش آهنين نيز بر پاي كند، آن نيز از بين خواهد رفت.
 كه مرد كوفته گردد بدان ره اندر سخت   رون سـفر مسـگال  به شاهراه نيـاز انـد  

 بدرد ار به مثـل آهنـين بـود هملَخـت       وگر خالف كني طمع را و هـم بـروي  
  )73: 1373(كسايي، 

ـ  ه فرخي سيستاني خطاب به شخصي كه با ستايش و مدح ديگران، و اظهار نياز به آنها ب
  گويد: رسد، مي پول و دارايي مي

  )240: 1380(فرخي، 

قناعـت و  شـود،   . در مقابل اظهار نياز به ديگران كه صفتي ناشايسـت محسـوب مـي   7
هاي اخالقي بسيار پسنديده است. كسي كـه بـه ايـن     يكي از فضيلتها  خرسندي به داشته

توان گفت  يابد.مي نيازي از خلق نيز دست مي صفت حسنه متّصف شود به عزت نفس و بي
در تمام كتب اخالقي، بزرگان اخـالق بـه تعريـف و بيـان فضـيلت ايـن ويژگـي اخالقـي         

كنـيم. خواجـه نصـيرالدين     اشـاره مـي  اند. ما در اينجا به يك نمونه از اين تعـاريف   پرداخته
و اما قناعت آن بود كه نفس آسان فراگيرد امور مĤكل «نويسد:  طوسي در تعريف قناعت مي

 نـــي زر و ســـيم بجهـــدچـــرا بـــه هـــم نك
ــام     ــويش را فرج ــار خ ــي ك ــه نكن ــرا نگ  چ

 به خواستن ز كسـان خواسـته بـه دسـت آري    
 ز بهر خواسته مدحت بري به خواص و به عام

ــوي     ــام ش ــد ن ــه ز دادن بلن ــع ك ــدان طم  ب
 بدان دهـي كـه ز پـس مـر تـرا دهـد دشـنام       

 ز خواستن بـه همـه حـال ننـگ بايـد داشـت      
ــوده   ــه دادن بيه ــر ب ــام اگ ــواهي ن  جســت خ
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» و مشارب و مالبس و غير آن و رضا دهد به آنچه سد خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد
  ). 114: 1364خواجه نصير (

تر  نياز كننده هيچ گنجي بي«رمايد: ف در فضيلت قناعت و خرسندي حضرت علي(ع) مي
(نهـج   تر از رضايت دادن به روزي نيست. از قناعت، و هيچ مالي در فقرزدايي، از بين برنده

ايشان همچنين قناعت را ثروتـي پايـان ناپـذير و تـوانگري حقيقـي       ).371البالغه، حكمت 
ايشـان همچنـين در   ).57حكمـت   همان،»: (القَناعةُ مالٌ ال ينفَد«فرمايد:  كند و مي معرفي مي

درستي كه شما به سوي قناعت كـردن بـه انـدكي از روزي     به«فرمايد: سفارش به همگان مي
) 3836، ح 3: ج 1366آمـدي،  »(تريد از شما به سوي كسب كردن حرص در طلـب  محتاج

گردانـد و در دنيـا و    زيراكه آن قناعت انسان را از بسياري تعبها و زحمتهاي طلب فارغ مـي 
گردد به خالف حرص در طلب كه با همة تعب و زحمت آن  آخرت باعث بلندي مرتبه مي

  گردد. اگر باعث وبال و نكالي نباشد سبب فزوني مرتبه هم نمي
گويد و به طور مسـتقيم بـه    رودكي در ابيات زير به زيبايي از فضيلت قناعت سخن مي

ع و راضي باشد و اين قناعـت را در  كند كه انسان بايد به دادة خداوند قان همگان توصيه مي
تـر از   به افـراد پـايين  «فرمايد:  ميداند. چنانكه حضرت علي  مقايسة انسان با زيردستانش مي

». اي، كه راه شكرگزاري تو در برتـري اسـت   خود توجه داشته باش كه بر آنها افزوني يافته
  ).69نهج البالغه، نامة (

ــزي  ــا داد ب ــا داده قناعــت كــن و ب  بنـــد تكلـــف مشـــو آزاد بـــزيدر    ب
  در كم ز خودي نظركن و شاد بزي   در به ز خودي نظر مكن، غصه مخور

  )177: 1373(رودكي، 

  معنوي بخارايي شاعر قرن چهارم ، نيز در ابيات زير به اين مضمون اشاره كرده است.
ــن   ــل ك ــان توك ــداي جه ــر خ ــنود   ب ــند دل، روان خوش  دار خرس

 ني تفاضل زيان، نه كوشش سود   كردكه ازين چت خداي قسمت 
  )215: 1370(مدبري، 

ترين رذايل اخالقي كه از ديگر عوامل خواري و ذلت انسان به شمار  . يكي از نكوهيده8
دانـد و   ورزي را خواري و ذلّـت مـي    است. حضرت علي نتيجة طمع حرص و آزرود،  مي
ال أَذَلَّ «؛ و نيز .)226(نهج البالغه، حكمت  فرمايد: طمع كار، همواره زبون و خوار است مي
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المذَلَّةُ و المهانَةُ و «) و 10593، ح 6:ج 1366آمدي، خوارتر از طمع كننده نيست(»: من طامعٍ
(همـان، ج   مذلّت و خواري و بدبختي در طمع و حرص است.»: الشَّقاء في الطَّمعِ و الحرصِ

نعم الرَّفيقُ الورع و بِئس «كند: همراه براي انسان معرفي مي ايشان طمع را بدترين).2095، ح 2
عح 6همـان، ج  پرهيزگاري رفيقيخوب اسـت و طمـع همراهـي بـد اسـت (     »: القَرينُ الطَّم ،

9930.(.  
اَزري بِنَفسـه مـنِ   «فرمايـد:  دانـد و مـي   آن حضرت طمع را عيب و ننگي براي نفس مـي 

عرَ الطَّمدار كـرده   ه طمع را جامة تن خود ساخته باشد نفـس خـود را عيـب   كسي ك»: استَشع
  ).3136، ح 2همان، ج است. (

و آن توقع داشتن از مردم اسـت،  «كند:  ورزي را چنين تعريف مي مال مهدي نراقي طمع
هاي دنيا دوستي و انواعش است و از رذائل هالك  در اموالشان و آن همچنين يكي از شعبه

  .)657، ص 1ج : 1390نراقي، ». (كننده
خسروي سرخسي شاعر قرن چهارم، شادماني خود را از پاك بودن از طمع، چنين ابراز 

  كند: مي
 چه باشد دلم از طمع هست پاك   اگــر شــوخ بــر جامــه مــن بــود

  )178: 1370(مدبري، 

دانـد؛ در صـورتيكه اگـر     رودكي معتقد است كه انسان طمع كار همة مردم را پست مي
ورزي را كنار بگذارد و توقعي از ديگران نداشته باشـد، همـة مـردم را كـريم و      انسان، طمع

  بخشنده خواهد يافت.
ــد    تا كي گـويي كـه اهـل گيتـي     ــتي لئيمن ــتي و نيس  در هس
 داني كه همه جهـان كريمنـد     چون تو طمع از جهان بريدي

  )114: 1373(رودكي، 

تواند به وسيلة پول يا امان  انسان ميگويد:  داند و مي ابوشكور آز را دشمني سرسخت مي
و راه فراري در مقابله بـا آن    خواهي از دست هر دشمني رهايي يابد مگر آز، كه هيچ چاره

  كارساز نيست.
 برستن توان، آز را نيست چار   ز دشمن به دينار و با زينهـار 

  )97: 1370(مدبري، 
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كند كه از بين برندة  زهري تشبيه ميو در سفارش به پرهيز از اين صفت رذيله، آز را به 
خواند. حضـرت علـي (ع)    عقل و خرد انسان است. او بدينگونه ما را به دوري از آن فرامي

: )219(نهج البالغه، حكمت  »أكثَرُ مصارِعِ العقولِ تَحت بروقِ المطامعِ«فرمايد:  در اين باره مي
  هاست. ها، زير برق طمع قربانگاه انديشه
ــدازد آز     ي كه آرد به تن در گدازچو زهر ــه بگ ــرد را بدانگون  خ

  )97(همان: 

حرص، ذلّت و خواري است براي كسي كه آن را «خوانيم:  در كالمي از اميرالمؤمنين مي
مخلدي گرگاني از شعراي ). 1561، ح 2:ج 1366(آمدي، ».دريابد و ذلّت وخواري را بفهمد

اواخر قرن چهارم و اوايل قرن پنجم نيز در ابيات زير آز را همچون آرزوهاي دور و درازي 
هاي خاص خداوند يعني  داند كه كرانه و پاياني براي آن نيست. وي كسي را كه از نعمت مي

  داند.  نياز از آز و طمع مي دانش، امنيت و تندرستي برخوردار شده بي
 دانش و امن و تندرستي خورد   را بهره كـرد ايـزد فـرد   هر كه 

 گو به گرد دگر فضـول مگـرد     زين جهان بهره تمـامي يافـت  
ــرد    كĤرزو را كرانـه نيسـت پديـد    ــد ك ــير دان ــاك س  آز را خ

  )340: 1370(مدبري، 

كنـد؛ وي بـه ايـن     خسرواني شاعر قرن چهارم نيز به تجربة خود در اين زمينه اشاره مي
نتيجه رسيده است كه اگر انسان آز و طمع را كنار بگذارد، به قدر و منزلت حقيقي و پايدار 

  يابد: دست مي
 زي هر دري كـه روي نهـم در فـراز نيسـت       تـــا بـــاز كـــردم از دل زنگـــار آز و طمـــع
 عز است و صدر و مرتبه آن را كـه آز نيسـت     جاه است و قدر و منفعه آن را كه طمع نيست

  )113(همان:

كند كه از آرزوهاي دست نيـافتني و آز و   خسروي سرخسي به مخاطب خود توصيه مي
پايان دست بردارد؛ چراكه گردش روزگار بسيار سريع و شـتابان اسـت و فرصـتي     طمع بي

  براي رسيدن به اميد دور و آز نيست.
ــد دور و آز دراز  ــن اميـــ  گردش چرخ بين چه كرمند است   مكـــ

  )173(همان: 
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. توجه ويژة حضرت علي (ع) به شرايط جامعه و اوضاع مردم در جاي جاي سـخنان  9
ايشان مشهود است. در بخشي از نامة چهل و پنجم از نهـج البالغـه در خصـوص اهميـت     

  خوانيم: چنين مي تفاوت نبودن به شرايط اطرافيان، توجه به اوضاع ديگران و بي
هاي ابريشـم بـراي    و از مغز گندم و بافته توانستم از عسل پاك خواستم، مي من اگر مي

خود غذا و لباس فراهم آورم، اما هيهات كه هواي نفس بر من چيره گردد و حـرص و  
كه در حجاز يا يمامه كسـي باشـد    گزينم، در حالي هاي لذيذ بر طمع مرا وادارد كه طعام

پيرامـونم  كه به قرص ناني نرسد و يا هرگز شكمي سير نخورد، يا من سـير بخـوابم و   
. و جگرهاي سـوخته وجـود داشـته باشـد     هايي كه از گرسنگي به پشت چسبيده شكم

  ).45نهج البالغه، بخشي از نامة (

دانـد و بـا اشـاره بـه      تفاوتي نسبت به اوضاع ديگران را عملي ناشايست مي رودكي، بي
از افراد گويد: برخي  دهد. او مي چنين ويژگي ناپسندي به نوعي به مخاطب خود هشدار مي

دانند و در برابر آنها  ارزش مي هاي گرسنه را بي در حاليكه خود سير هستند، گرسنگي انسان
ها براي برخي از اطرافيانشان غيرقابل درك و  تفاوت هستند، همانطوركه درد و رنج انسان بي
  اهميت است.  بي

  )102: 1373(رودكي،

تفاوتي نسـبت بـه شـرايط     ها و بي رودكي همچنين در بيت زير به تفاوت جايگاه انسان
هايي با انـواع   هايي كه بر سر سفره گويد: چه بسيار انسان كند و مي زندگي يكديگر اشاره مي

ذاها نيز بـراي سـير   ترين غ نشينند و در مقابل، چه بسا افرادي كه از ساده غذاهاي رنگين مي
: 1370كردن خود، محرومند. البته اين بيت از ابوشكور بلخي نيز ذكر شـده اسـت(مدبري،   

87(  
 بسا كسا كه بره است و فرخشه بر خوانش   بسا كسا كه جوين نـان همـي نيابـد سـير    

 )197(همان: 

 و بس كس است كه سيري نيابد از ملكي   بسا كسا كـه نـديم حريـره و بـره اسـت     
  )60: 1370(مدبري، 

 به خيره بر شمرد سـير خـورده، گرسـنه را   
 خوار است چنانكه درد كسان بر دگر كسي
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ديگران يكي از رذايل اخالقـي بسـيار ناپسـند و مـذمومي      جويي  . سرزنش و عيب10
هاي ديني و اخالقي ما بسيار مورد توجه بوده و همـواره بـه دوري از آن    است كه در آموزه

طُوبي لمـن شَـغَلَه عيبـه عـن     «فرمايـد:   سفارش شده است. حضرت علي(ع) در اين باره مي
 »:من نَظَرَ في عيبِ نَفسه أشتَغَلَ عن عيبِ غَيرِه«و).176همان، بخشي از خطبة »: (يوبِ النّاسِع

هـاي خـود    ها و نقص  چه بسا افراد به جاي اينكه به دنبال رفع عيب ).349(همان، حكمت 
جويي از ديگران هستند كه اين حالت از خودپسندي و غرور انسان  باشند، مدام در پي عيب

كنند در  هايي كه ديگران را به خاطر آنها سرزنش مي گيرد. حال اگر همان عيب سرچشمه مي
تر است. چنانكه در كـالم ارزشـمندي از    ر نكوهيدهوجود خودشان نيز باشد اين عمل بسيا

بزرگتـرين عيـب آن اسـت كـه     »: أكبرُ العيبِ أن تَعيب ما فيك مثلُـه «خوانيم:  اميرالمؤمنين مي
  ).53(نهج البالغه، حكمت چيزي را كه در خود داري، بر ديگران عيب بشماري؛

دانـد و   ها مي سودمندترين معرفتهاي خود را  آن حضرت آگاهي انسان نسبت به عيب
. در روايـات  )9848، ح 6:ج1366(آمـدي،   »:معرِفَةُ المـرء بِعيوبِـه أَنفَـع المعـارِف    «فرمايد: مي

اَبصرُ النّاسِ «اند: ترين مردم معرفي شده ديگري از آن حضرت چنين افرادي بيناترين و افزون
هـاي خـود را ببينـد و از     بيناترين مردم كسي است كه عيبِ»همن اَبصرَ عيوبه و اَقلَع عن ذُنُوبِ

در كالمي ديگر از آن حضرت پرداختن انسان ). 3061، ح 2همان، ج گناهان خود بازايستد(
عيب كـردن مـرد بـر    «به عيوب خود، دليل پابرجايي عقل و بسياري فضل بيان شده است: 

اوست و عنوان بسياري فضل او يعني  نفس خود يا عتاب كردن او را دليل پابرجا بودن عقل
  ).2006، ح 2(همان، ج  عالمت آن.

جويي و سرزنش ديگران بركنـار باشـد، بايـد از     عالوه بر اينكه انسان بايد خود از عيب
جـويي ديگـران    اي دارند و همواره در پي عيـب  مصاحبت با افرادي كه چنين اخالق رذيله

فرمايـد:   در كالمي به اين امر توصـيه كـرده و مـي   گيري كند. حضرت امير   هستند نيز كناره
روند و جويندة آنها باشند؛ پس  هاي مردم مي دوري كن از آميزش با جمعي كه در پي عيب«
  ).2649، ح 2همان، ج »(ماند مصاحب ايشان از ايشان درستي كه به سالمت نمي به

بـه خـاطر   جـويي و سـرزنش ديگـران      كند با عيـب  كسايي به مخاطب خود توصيه مي
شود، در  ها و اشتباهاتشان آنها را نيازارد كه اين كار باعث آزردگي خاطر و كدورت مي عيب

عوض همواره در پي شناخت و رفع عيوب خـود باشـد و خـود را بـه خـاطر خطاهـايش       
  سرزنش كند. 

 خويشتن را نكوه از همه بـيش    ها ريش به نكوهش مكن درون

  )116: 1373(كسايي، 
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هـاي حقيقـي    هـاي انسـان   جويي نكردن از ديگران را يكي از ويژگـي   عيبرودكي نيز 
  داند. مي

 بر كور و كر ار نكته نگيري، مردي   گر بر سر نفس خود اميري، مردي

  )177: 1373(رودكي، 

هـاي ديگـران    نيكوترين خاموشي را سكوت در برابر نقص و لغزش (ع)حضرت علي 
): نيكـوترين  .3109، ح 2(همـان، ج   الصمت ما كانَ عـنِ الزَّلَـلِ  اَحسنُ «فرمايد:  داند و مي مي

هـاي مـردم يـا از     خاموشي آنست كه از لغزشها بوده باشد يعني خاموشـي از ذكـرِ لغـزش   
داند كـه نسـبت    ترين مردم را كسي مي سخناني كه باعث لغزشها شود؛ همچنين ايشان عاقل

اَعقَلُ النّاسِ من كانَ بِعيبِه بصيراً و عن عيبِ «باشد:  به عيوب خود بينا و بر عيوب ديگران نابينا
  ).3233، ح 2(همان، ج  »غَيرِه ضَريراً

ابوالمؤيد بلخي شاعر قرن چهارم در بيت زير به نوعي قريب بـه ايـن مضـمون اشـاره     
جو براي نكوهش ديگـران داراي صـد زبـان اسـت، در      كند و معتقد است شخص عيب مي

  هاي خود، الل و اخرس است.  ي بيان عيبحالي كه برا
 صد زبان و به عيب خويش اخرس   در نكوهيــــــدن كســــــان دارد

  )59: 1370(مدبري، 

كنـد كـه    ابوالمثل بخارايي از شعراي معاصر رودكي، اين نكتة مهم را خـاطر نشـان مـي   
خـالي  انسان همواره بايد به ياد داشته باشد كه هر شخصي عيب و نقصي دارد و هيچ كس 

كند كه خرما بـا آن همـه    از نقصان نيست، وي براي تأييد سخن خود به اين نكته اشاره مي
  اي سخت در ميان دارد. شيريني و لطافت نيز هسته
 رطب را استه باشد در ميانـه    نبود در زمانهكسي بي عيب 

 )68(همان: 

. يكي از صفات و آدابي كه در معاشرت بايد مورد توجه قرار گيـرد، تواضـع اسـت.    11
تر از موقعيـت اجتمـاعي خـويش قـرار دهـد و از       تواضع بدين معنيكه انسان خود را پايين

هاي خود براي فخرفروشي و برتري خود نسبت به ديگران، استفاده نكنـد. در مقابـل    داشته
، بدترين صفت و رفتار اخالقي است؛ چراكه گاهي در مقابـل  خودبرتربيني يا تكبرتواضع، 



  1397، شمارة اول، بهار و تابستان نهمسال  ،نامة علوي پژوهش   122

انجامد. برتر ديدن خـود نسـبت بـه     گيرد و در نتيجه به كفر و الحاد مي خداوند صورت مي
بندگان خدا، گرچه در حد تكبر برابر خدا نيست، ولي اينگونـه صـفات و رفتارهـا از حـد     

رسد؛ بنابراين الزم است انسان جهت  ميشود و سرانجام به درجات باالتر  تر شروع مي پايين
اصالح و رفع آن حتي در كمترين حد نيز اقدام نمايد. مفهوم نزديك به اين واژه در اخالق، 

است. تفاوت اين دو مفهوم در آن است كه شخص » عجب«يا به اصطالح» خودبزرگ بيني«
بيني مقايسه با ديگران  رگداند ولي الزمه خود بز متكبر خود را در مقايسه با ديگران برتر مي

نيست و فرد به دليل ويژگي خاصي مانند علم، زيبايي، ثروت، موقعيت اجتماعي خـاص و  
پندارد؛ هرچند كسـي   شود و خويشتن را واال مي بيند، مغرور مي حتي عبادت كه در خود مي

خالقي مـا  هاي ديني و ا نيز براي مقايسه نباشد.دوري از اين رذيلة اخالقي همواره در آموزه
در سـفارش بـه مالـك     گيري از آن توصيه شده است. حضـرت  مورد توجه بوده و به كناره

بينـي را از خـود دور    نظري و خود بـزرگ  و تنگ«فرمايد:  اشتر در برخورد با مردم چنين مي
؛ ايشـان  .)53(نهـج البالغـه، نامـة     ساز تا خدا درهاي رحمت خود را به روي تـو بگشـايد  

اإلعجـاب يمنَـع   «فرمايـد:   را مانعي براي رشد انسان معرفي كرده و مي همچنين خودپسندي
يادلّـا  «داند:  .) و پستي مرتبه را علت تكبر هر انساني مي167(همان، حكمت » اإلزدرَ اما تَكَب
ضيع9467، ح 6: ج 1366(آمدي، » و.(  

ت نبايد دچار غرور فرخي معتقد استوقتي انسان به جايگاه بلندي مانند آسمان دست ياف
  و تكبر شود و برابرِ زيردست خود فخر فروشي كند. 

 آسمان يـافتي بـر ابـر منـاز       آسمان برتر است ز ابر بلند
  )202: 1380(فرخي، 

از ديگر عوامل مؤثر در ايجاد تكبر، دستيابي به دارايي و ثروت است. ابوشـكور معتقـد   
رون نيز رسد، سرانجام بدون هيچ ثروتي بايد است اگر انسان در ثروت اندوزي به جايگاه قا

رخت از اين جهان بربندد، در نتيجه انسان نبايد به دارايي و ثروت و جايگاه كنوني خود در 
  اين جهان تكيه و تكبر كند. 

 شوي در زير پاي خاك پامال   اگر قارون شوي ز الفختن مال
  )88: 1370(مدبري، 

فخرفروشي را كنار بگذار، تكبر و خودبيني را رها «فرمايد:  (ع)ميچنانكه حضرت علي 
آن حضرت تواضـع را عامـل اصـلي     ).398(نهج البالغه، حكمت  ».كن و به ياد مرگ باش
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تواضع و فروتنـي كـردن بلنـد    »: التَّواضُع يرفَع التَّكَبرُ يضَع«فرمايد:  داند و مي بلندي مرتبه مي
، 1:ج 1366(آمـدي،   سـازد آن را.  نشي نمودن پست ميرا، و تكبر و بزرگ م  سازد مرتبه مي
  ).11ح

كند پس از دستيابي به مال و ثروت مغرور نشود،  رودكي نيز به مخاطب خود توصيه مي
هاي بسياري در اين جهان به ثروت دست يافتند، اما سـرانجام رخـت از ايـن     چراكه انسان

  جهان بربستند:
 ديد و بيند اين ديرند چون تو بس   يافتي چـون كـه مـال غـره مشـو     

  )190: 1373(رودكي،

رابعه بنت كعب شاعر قرن چهارم نيز در ابيات زير به يكي ديگر از عوامل بروز تكبر و 
كند. عامل ناپايداري كه به يك  خود بزرگ بيني در انسان اشاره كرده و آن را زيبايي بيان مي

  تواند از بين برود. چشم بر هم زدن مي
 به سنبل اندر پنهـان كننـد نجـم زحـل       تكيه مكن كـه تـا يكچنـد   به روي نيكو 

ــز ذل    هرآينه نه دروغ است آنچه گفت حكيم: ــد عـ ــا فبعـ ــر يومـ ــن تكبـ  فمـ
  )75: 1370(مدبري، 

  

  گيري . نتيجه4
هاي قرن سـوم هجـري اسـت. از ايـن      نخستين اشعار به دست آمده از فارسي دري از نيمه

دوره شعر فارسي است. مضامين اخالقي، اندرز و توصيه  زمان تا حدود قرن پنجم نخستين
ها در اشعار اين دوره بسيار چشمگير است. با توجه به شواهد بـه   به نيكي و پرهيز از زشتي

هـاي علـوي و سـخنان ارزشـمند      ها تأثير آموزه دست داده شده در اين مقاله در اين سروده
خوبي نمايـان اسـت. در    خنان حضرت بهيا دست كم مشابهت اشعار با س اميرالمؤمنين (ع)

فروخـوردن خشـم و تسـلط بـر     خويي، رويـي و اخـالق نيكو،مـدارا و نـرم     خوشاين مقاله
نيـازي از خلـق،      سخاوت و بخشندگي، دستگيري از خلق و كمك به همنوعان، بيخويش،

تفـاوت نبـودن بـه شـرايط      ها، توجه به اوضـاع ديگـران و بـي    قناعت و خرسندي به داشته
هـاي شـاعران    هـايي از سـروده   افيان از صفات مثبت و فضائل اخالقي بود كه در نمونهاطر

با توجه به كالم هاي علوي است.همچنين شاعران  بررسي شد و نشان داد كه همسو با آموزه
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جـويي    از صفات منفي و رذائلي مانند حرص و آز، سرزنش و عيبعلي(ع) در اشعار خود 
اند.هرچند شبيه اين موضـوعات و   تكبر نيز ديگران را پرهيز دادهخود برتربيني يا ديگران و 

ها كه اموري حكمي و اخالقي انساني است و در مكاتب و اديـان ديگـر هـم ديـده      توصيه
شود اما اين مقاله در پي اين بود كه تأثيرپذيري، و شباهت در كـالم و انديشـه و نتـايج     مي

لـوي در شـعر دورة نخسـت ببينـد. در نتيجـه      عمل به چنين حكمتهايي را متأثر از كـالم ع 
  بينيم كه شعر فارسي دري از آغاز متأثر از آموزه هاي علوي بوده است. مي
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