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چکیده

از آغـاز آشـنایی انسـان بـا علـم و حکمت، »مضامین اخالقـی« خود را بـه عنوان یکـی از باارزش ترین 
علـوم نشـان داده اسـت و در  البـه الی اشـعار شـاعران خودنمایـی می کنـد و عواطـف و احساسـات پـاک و 
سرشـار خوانندگان را برمی انگیزد. احمد سـحنون )19۰7م.ـ  ۲۰۰3م.(، از بزرگترین شـاعران اخالق گرای 
معاصـر و ناصـر خسـرو )394ـ4۸1ق.(ـ  شـاعر قرن پنجم هجریـ  از جملة معدود شـاعرانی هسـتند که 
شـعر را در خدمـت رواج و گسـترش اندیشـه های دینـی و اخالقی قرار داده انـد  و بی پروا در راه رسـیدن به 
ایـن مقصـود گام برداشـته اند. دیوان آن ها سرشـار از مضامین دینی ـ اخالقی اسـت. یافته های این پژوهش 
توصیفیـ  تحلیلی بیانگر آن اسـت که مضامین دینی ـ اخالقی در شـعر این دو شـاعر، مضامینی همچون، 
صبـر، دینـداری، زندگـی دنیـا، تقـوی، راسـتگویی، عقـل و دانش، اخـالق نیکو، تفکـر زیبـا، رحمت الهی 
و... به وفـور دیـده می شـود. تحلیـل ایـن مشـترکات و افتراقـات از اهـداف ایـن پژوهش تطبیقی اسـت که 

چارچـوب نظـری آن نیـز بر مکتب آمریکایی ادبّیات تطبیقی اسـتوار اسـت..
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1. مقدمه
اخـالق یکـی از آموزه هـای دین اسـت که در جای جای زندگی بشـر اهمیـت فـراوان دارد، تا جایی 
که در سـورۀ حجرات و سـوره های دیگر از قرآن به آن پرداخته شده اسـت )ر.ک؛ مکارم شیرازی، 13۰5، 
ج 1: 31(. همچنین، شـاعران و نویسـندگان بزرگ این مرز و بوم در اشـعار و آثار خود به اخالقیات توجه 
بسـیاری نشـان داده اند و اصطالحات و مفاهیم اخالقی را به کار برده اند. در ادبیات کهن فارسـی و تازی، 
همواره شـاعرانی بوده اند که دیوان شـعری خود را متأثر از آموزه های دینی به نگارش در آورده اند. احمد 
سـحنون1 و ناصر خسـرو۲ با تأثیرپذیری از قرآن و آموزه های اسالمی، مخاطبان خود را به کسب فضایل 
اخالقی تشـویق می کنند و از رذیلت های اخالقی برحذر می دارند. تالش برای رسـیدن به اخالق الهی 
و پایبنـدی بـه فضایل اخالقـی از وظایف بسـیار مهم هر مؤمن اسـت. تکمیـل مکارم اخـالق و هدایت 
انسـان ها بـه سـوی بزرگواری هـای اخالقی و زمینه سـازی بـرای حاکمیت اخـالق نیکوی اسـالمی، از 
اهداف مهم رسـالت پیامبر)ص( اسـت. بسیاری از مشکالت و نقاط کور و بحران ساز زندگی در پرتو اخالق 
الهی برطرف می شـود. حقیقت ایمان، باور داشـتن به خدایی اسـت که خالق همة خوبی ها و کماالت 
اسـت. از ایـن روسـت کـه در فرهنگ دینی )قـرآن و روایات( بر فضایل  اخالقی در همة زمینه ها بسـیار 
تأکیـد شده اسـت و به هـر بهانه ای مؤمنان را به آن هـا توصیه کرده اند. نقش و اهمیت مـکارم اخالق در 
تعالی معنوی انسـان ها بر هیچ  کس پوشـیده نیسـت؛ همچنان که پیامبر)ص( نیز هدف از بعثت خویش 
َم َمـَکارَِم األَْخالَق: من مبعوث شـده ام که  ََّما بُِعْثـُت أِلُتَمِّ را تتمیـم مـکارم اخـالق معرفی می نمایـد: »إِن

اخالق حسـنه را به اتمام رسـانم« )فیض کاشـانی، 1365: 1 و مطهری، 139۰: 17(.
ـ اخالقی در دیوان دو شاعر  هدف کلی از پژوهش حاضر، مقایسة تطبیقی موضوعات مضامین دینی 
نامبرده اسـت. شـیوه و روش کار بدین صورت اسـت که جداگانه مضامین مختلف اخالقی در دیوان دو 
شـاعر مطالعه و مقایسـه می شود و شـباهت ها و تفاوت های موجود میان آن ها بررسی می گردد و ابیاتی 
ذکـر می شـود کـه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری در آن ها به چشـم می خـورد. بنابراین، انجـام این پژوهش 
در حـوزۀ ادبّیات تطبیقی بسـیار ضروری می نمایـد. هدف از آن، عالوه بر معرفی احمد سـحنون که در 
ـ اخالقی در دیوان  زمرۀ اخالق گرایان بزرگ معاصر اسـت، بررسـی مقایسـه ای مضامین مشـترک دینی 

دو شاعر می باشد.

http://tahoor.com/fa/Article/View/112742
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1ـ پرسش های پژوهش

پرسـش هایی که در زمینة مسـئلة پژوهش مطرح شـده اند و مقالة حاضر در پی پاسـخگویی به 
آن هاسـت، به شـرح زیر است:

الف( وجوه اشتراک و افتراق دو شاعر در بیان مضامین اخالقی کدامند؟
ب( سحنون و ناصر خسرو در سروده های خود از چه مضامینی بهره گرفته اند؟

2ـ روش پژوهش و چارچوب نظری
ـ تحلیلی اسـت که با بهره گیری از منابع، اسـناد و ابـزار کتابخانه ای و  روش ایـن پژوهـش توصیفـی 
نیـز فضای مجازی صورت گرفته اسـت. البته چارچـوب نظری پژوهش بر بنیاد مکتب آمریکایی ادبّیات 

تطبیقی استوار است.

3ـ پیشینة پژوهش
دربارۀ پیشـینة پژوهش الزم اسـت اشـاره شـود که تاکنون پژوهشـی مسـتقل با عنوان فوق صورت 
نگرفته اسـت، اّمـا برخی نویسـندگان به بعضـی زوایای این موضـوع اشـاره کرده اند. پایان نامـه ای با عنوان 
ـ۲۰( نوشته شده که در آن تصویری  »تحلیل مضامین اخالقی در دیوان ناصر خسرو« )درویش، 13۸۸: 1
جامـع از مضامیـن اخالقـی و ذکر شـواهدی از هر مضمون ذکر شده اسـت. مقاله هایی با عنوان »بررسـی 
عقاید و نظرات حکیم ناصر خسـرو قبادیانی در باب شـعر و شاعر، سخن و سـخنوری« )الهامی و دیگران، 
ـ6۲(، باورها و اندیشـه های ناصر خسـرو را در باب شـعر، سـخن، شـاعری و سـخنوری در قالب  36 :139۲
توصیفـات، توضیحـات و توصیه هـای وی را در زوایایی مختلف بررسـی کرده اسـت. مقالة ناصر خسـرو و 
پسـاقصیده )تحلیل شـاخصه های پسـامحوری در قصاید ناصر خسـرو( )ر.ک؛ بتالب اکبرآبادی، 1394: 
ـ تحلیلی و رهیافتی پسامحورانه، شاخصه های واسازانه و فروپاشانندۀ زبانی و  ـ97( که با روش توصیفی  75
ُفرمی این قصاید بررسـی شده اسـت. اما تاکنون پژوهشـی با عنوان فوق در باب مقایسة مضامین اخالقی ـ 
دینـی دو شـاعر نوشـته نشده اسـت کـه نگارندگان در ایـن پژوهش بر آنند تا با بررسـی ایـن مضامین در 
دیوان احمد سـحنون و ناصر خسـرو، تأثیرپذیری یا تفاوت ها و تشـابهات شـعری ایشان را تبیین نمایند.
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4ـ ضرورت، اهمیت و هدف
ضـرورت و اهمیـت انجـام این پژوهش، بیشـتر از آن روسـت کـه امروزه ادبیات تطبیقـی یکی از 
دانش هـای تأثیرگـذار در ابعـاد مختلـف اجتماعـی، سیاسـی، فرهنگی و... اسـت. با توجـه به اهمیت 
چنیـن موضوعـی، تـالش شـده تـا ضمن معرفـی ایـن دو شـاعر در ادب عربی و فارسـی، بـه یکی از 
محورهـای اصلـی شعرشـان، یعنی مضامین اخالقی بپردازیم. هدف اساسـی ایـن پژوهش نظری نیز 

آن اسـت کـه به بررسـی و تحلیل اشـتراکات و افتراقـات اخالقی ایشـان بپردازیم.

5ـ پردازش تحلیلی موضوع
5ـ1( مضامین مشترک در اشعار دو شاعر »ناصر خسرو« و »سحنون«

از جملـه بحث هایـی کـه همیشـه مـورد نیـاز جامعة بشـری، خصوصـاً جوامع اسـالمی اسـت، 
بحث هـای اخالقـی می باشـد تا انسـان ها در پرتـو آن بتواننـد شـاکلة درون و اوصـاف روحی خویش 
را تنظیـم نمـوده، صاحـب رفتار و اخالق اسـالمی و انسـانی شـوند. شـعر و شـاعری همـواره یکی از 
شـیوه هایی بوده اسـت کـه شـاعران بـرای بیـان آراء و افـکار خـود در زمینه هـای مختلف از آن سـود 
برده انـد. در ادبیـات عـرب، به ویـژه در دورۀ معاصـر، شـاعران زیـادی را می تـوان یافـت کـه در اشـعار 
خویش به بیان مضامین اخالقی و دینی روی آورده اند. ناصرخسـرو به عنوان مبلّغ اسـماعیلیه، یکی 
از روش هـای اصـالح جامعـة خـود را آگاهی بخشـی و تبییـن فضایـل و رذایـل اخالقی می دانـد و به 
همیـن منظـور، در اکثـر قصاید خود ضمن تأکید بـر دانش اندوزی و ِخَردگرایی مخاطب را به کسـب 
ـ16 و درویـش،  فضایـل و دوری از رذایـل تشـویق و ترغیـب نموده اسـت )ر.ک؛ مطهـری، 139۰: 15
13۸۸: 1(. وی نخسـتین شـاعری اسـت که شـعر را به طور کلّی، در خدمت فکر اخالقی و اجتماعی 
و در مسـیر اندیشـة مکتبـی قـرار داده اسـت. سـحنون نیـز از اخالق گرایان مشـهور معاصر بـوده که 
تمـام اشـعارش در حقیقت جویـی، کمال انسـانی، علم و اعتقاد خالصه می شـود. شـعر او مدح، هزل 
و غزل نیسـت، بلکه حکمت و تحقیق اسـت. بدین دلیل ضروری اسـت در کنار بیان احکام و عقاید 
و... ، مباحـث اخالقـی نیـز مطـرح و کیفیت شـکل گیری فضایل و رذایـل اخالقی، آثـار و کارکردها و 
نشـانه های آن، نتایج و عواقب نیک و بد هر یک، راه مبارزه با رذایل اخالقی و کسـب فضایل اخالقی 
و... تبییـن گـردد. در ایـن راسـتا، می تـوان از تاریخ و سرگذشـت انسـان ها در باب کسـب فضایل و یا 
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رذایـل اخالقـی برای راهیابی و پندآموزی و یا عبرت پذیری اسـتفاده نمود. آنچه پیـش رو داریم، بیان 
مهم تریـن اوصـاف اخالقـی در دیوان دو شـاعر اسـت که بشـر می تواند برخـوردار از آن باشـد.

5ـ 1ـ1( صبر و شکیبایي3
صبر و شـکیبایي و در اصطالح، ترک شـکایت از سـختي و بال نزد غیرخداست و صابر کسي است 
کـه خـود را بـا بـال چنـان قرین کرده باشـد کـه از آمدن بـال باک ندارد. صبر نسـبت بـه مکروهات و 
رهـا کـردن تمایـالت نفسـانی و ناگواری هـای زندگی معنی می شـود. آنـگاه که صبر قابـل تحمل و 
ملکة وجود انسـان شـود، مقام رضا برای انسـان حاصل می شـود و آنگاه که رضا حاصل شـود، مقام 
ـ44۰(. سـحنون صبر و اسـتقامت انسان را در  محبت کسـب می گردد )ر.ک؛ نراقی، 1379، ج ۲: 439
مقابـل دشـواری ها و غم هـا و دردهـا به اسـتواری و پایداری کوه تشـبیه کرده اسـت و در این هنگامة 

تاریکی هـای رنج اندود، بـه مقابله با انسـان پرداخته اند:

ــوِد بــرِ أشــَبَهت قُــوَّةَ الَطَّ  »قُــوَّةُ الصَّ
نیــاَ ی اإلِنَْســاَن فــِي َهــِذهِ الدُّ  تَتَحــدَّ

األَوِجــاِِل وَ  الُهــــــُموٍم   بُِدنیــاَ 
اللََّیالــِي« َکُســوِد  األََســی   ُضــُروُب 
                  )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 137(.

یعنـی؛ »نیـروی صبـر بـه نیـروی کوه هـای بـزرگ شـباهت دارد در مقابـل تمـام هـّم و غم ها و 
ترس هـای دنیـا. انـواع غم هـا ماننـد شـب های تاریـک در ایـن دنیـا بـا انسـان مبـارزه می کنند«.

صبـر و شـکیبایي بـه عنوان یکي از فضایل اخالقي در اندیشـة ناصر خسـرو، همـواره مورد تأکید 
بوده اسـت. وی صبر را عنصر اساسـی و هنر انسـان در مقابل سـختی ها دانسته اسـت و آن را به مرغی 
تشـبیه کـرده کـه بدون بال و پر، پروازش ممکن نیسـت. شـاعر صبر ایـوب را یـادآوری می کند و آن 

را بـه دیگران تعمیـم می دهد:
 »جــز صبــر، تیــر او را چیزی دگر هنر نیســت

 »بیــا بــه قـــصة ایوب صـــــابر مســــــکین

 ُمرغیســت صبر کو را، جز خیر بال و پر نیست«
                                                                           )ناصرخسرو، 13۸۰: 166(.
 بــالی ِکرم کــــــشید و نـــــخفت بر بســتر«
                                                  )همان: ۲69(.
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ابـِـُروَن أَْجَرُهــْم بَِغْیــِر ِحَســاٍب:  ََّمــا یَُوفَّــی الصَّ قــرآن نیــز اینگونــه دربــارۀ صبــر می فرمایــد: ...إِن
بی  تردیــد شــکیبایان پــاداش خــود را بی حســاب ]و[  تمــام خواهنــد یافــت )الزمــر/ 1۰(.

5ـ1ـ2( دینداری
دینـداری، مجموعـة عقایـد، اخالق، قوانین و مقرراتی اسـت که بـرای ادارۀ امور جامعة انسـانی و 
پـرورش انسـان ها می باشـد. از مجمـوع قوانین مذکـور، آنچه از جانب خدا باشـد، برحق اسـت و غیر 
آن، مردود شـمرده می شـود. گاهی همة این مجموعه، حق و گاهی همة آن باطل و زمانی مخلوطی 

ـ95(. از حـق و باطل اسـت )ر.ک؛ جوادی آملـی، 1373: 93
در نظـر سـحنون، تدیّـن، اعتقـادات، سـالمتی، عقـل و هدایـت نعمت های معنوی هسـتند که 
خداونـد بـه انسـان ارزانـی داشته اسـت و او با تفرج بـه درگاه الهـی خواهان اکمال این نعمت هاسـت. 
همچنیـن، شـاعر4 از پـروردگار می خواهد که به واسـطة تدیّن، نعمت آمرزش گناهـان را به وی هدیه 

نمایـد کـه این نهایـت فضل الهـی در حق وی خواهـد بود.
َحــِة یــِن َوالَعِقیــَدةِ َوالِصّ  »ثــْرَوةُ الِدّ
ــلَیناَ ــْم َعــ ــوَک أتِمـ ــاَ نْدُعــ  رَبَّ إن
ـ یـَـا رَبِّ  َکــْي نـَـَری الَفْضــَل َکلَّــُه لـَـَک  

الَبَیانـــاَ و  الُهـــَدی  وَ  الَعْقـــِل   وَ 
 ُکلَّ َمـــاَ َقـــْد أوْلـَـَــــّیْناَ ُغفْرانَـــا
اّمـْـــَنانَا« وَ  الً  تَفـَــــضُّ  َفِزْدنـــاَ 
          )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 1۲5(.

یعنی؛ »ثروِت دین، عقیده، سـالمتی، عقل، هدایت و روشـنگری از جمله نعمت های پروردگارند. 
پـروردگارا! از تـو می خواهیـم کـه بـر ما تمام کنید آنچـه را که باعث غفـران و آمرزش تو می شـود، تا 

اینکـه تمـام فضـل را از جانب تو ببینیم. پـروردگارا! از فضل و منت خـود بر ما بیفزای«.

در نظـر ناصـر خسـرو، آنچه مایـة هدایت عالمانة انسـان می شـود، تدیّن، علـم و رهبری صحیح 
اسـت و در صورتـی کـه اطاعـت انسـان بر بنای جهالـت قرار گیـرد، بهره ای نخواهد داشـت:

 »بــر پایة عــــلمی بــرآی خوش خوش
 آن را که نــــدانی چــــه طاعت آری؟

 بــر خیــره مــــــکن برتــری تـــــمنا
ـَُبَود بر گزاف و عــــمدا«  طاعــــت نـ
ـ141(.          )ناصر خسرو، 13۸۰: 14۰
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5ـ1ـ3( صدق و راستی
راسـتي و درسـتي یکي از فضایل بزرگ انسـاني اسـت که در همة مکاتب الهي و یا حّتي مکاتب 
مـاّدي، ارزش بسـیاری دارد. برعکـس آن، دروغ و دروغگویـي اسـت که در همة مکاتب، به ویژه مکتب 
اسـالم منفور و سرچشـمة گناهان بسـیار شـمرده شده اسـت. صداقت بر سه گونه اسـت: صداقت در 
گفتار، صداقت در نّیت و اراده، و صداقت در تصمیم گیری )ر.ک؛ نراقی، 1379، ج ۲: 1۲6(. راستگویي 
و صداقت5، یکي از نیکوترین صفات اخالقي اسـت. شـخص راسـتگو، امین مردم و مورد احترام است. 
همـة انبیـا و بـزرگان دین بـه این صفت نیکو موصوف بوده انـد و آن  را سـتوده اند )ر.ک؛ همـان، ج ۲: 

ـ1۲5(. 1۲4

سـحنون بر صداقت، یکرنگي و ثبات شـخصّیت تأکید مي کند و معتقد اسـت که صداقت یعنی 
حقانیت، و در هر حال باید صداقت داشـت. باید صداقت در گفتار و کردار باشـد تا انسـان اهل نجات 
شـود. به نظر شـاعر، راسـتی به نیکی منجر می شـود و انسـان چنان چه از َسـِر صدق درآید، قلب وی 

نیز بینا می شـود:
 »وَ لــو أنَّ ُخلــَق الّصــدِق یلَبــُس ُصــوَرًة
ــَن األَذی ــَت ِم ــا لَِقی ــاً َمهم ــن صاَِدَق  َفُک

ــقَّ ــوَرةَ الحـــ ــُه ص َ ــت ل ــیُزُه کان  تمـ
ــنِق« ــَق الّصــِدق قــاََدَک لِلشَّ ــو أَنَّ ُخلَ  وَل
                )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 13۸(.

یعنـی؛ »اگـر اخـالق بـا صداقت تصویری را بـر تن خود کنـد، در واقع، این همـان تصویر و لباس 
حقیقـت اسـت. صـادق بـاش و هـرگاه کـه اذیـت و آزار بینی، اگرچـه اخـالق صادقانه تـو را به نظم 

راهنمایـی می کند«.

بـه نظر ناصر خسـرو، صداقت، نیکـی و اصالت مندی به بـار می آورد و نتیجة صداقت در اندیشـه، 
گفتار و کردار بصیرت را برای انسـان به وجود خواهد آورد و چنان چه راسـتی، عملکرد انسـان شـود، 

وی مسـیر دانایی را خواهد پیمود:
 »مایــة هــر نیکــی و اصل نکویی راســتی اســت
 راســتی کن تا به دل چون چشــم سر بینا شوی

 راســتی هــر جــا کــه باشــد، نکویی پیــدا کنند
 راســتی در دل تــو را چشــم دگــر بینــا کنــد«
ـ۲36(.                      )ناصر خسرو، 13۸۰: ۲۲6
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5ـ1ـ4( تقوی6
تقـوا پناهگاهـی اسـت مطمئـن و محکـم در برابر سـیل خروشـان هوای نَـفْس و وسوسـه های 
شـیاطین و پناهگاهی برای نجات از آتش دوزخ در قیامت و بهترین زاد و توشـه اسـت. در اهمّیت تقوا 
آمده اسـت: »دعوت کننده ای که سـخنانش از همه نافذتر اسـت، به سـوی آن دعوت کرده )اشـاره به 
خداونـد یـا پیامبـر اکرم)ص( یا همة انبیا و اولیاسـت( و بهترین نگهدارنـده، آن را نگهداری و پاسـداری 
نموده اسـت )اشـاره به همـة پرهیزکاران و پیروان مکتب انبیاسـت(« )مـکارم شـیرازی، 13۰5، ج 5: 

.)7۰

سـحنون، زندگی را به »دریا«، و راه و روش صحیح را به »کشـتی نجات« تشـبیه کرده اسـت و هر 
آنچـه بـه تقوی ختم شـود، مایة خیر اسـت. بـا این توصیف، وی هم به شـعر خویش غنا می بخشـد 

و هـم ارزش تقوی را مشـخص می کند:

بَحــــرٌ ـ  وَاهللِّ   ـ  الَحـــیاةَ   َ  »إنَّ 
ــوَّی ــَو التَّق ــٍر ُه ــُکلِّ َخی ِ ــِبیُل ل  وَ السَّ

ــُفُن ــاَ السُّ ــُد فِیه ــلوُک الَحِمی  وَ السُّ
ــُن« ـَـیاٌَع وَ َغب ــَوی ِضـ ــَغیُر التَّق  َفــ

       )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 14۲(.
یعنـی؛ »بـه خدا قسـم که این زندگی مانند دریایی اسـت و راه و روش پسـندیده در آن، کشـتی 

نجـات اسـت. راه تمـام خیرات فقط داشـتن تقوی اسـت و بـدون تقوی، تباهی و فریب اسـت«.

ناصـر خسـرو تقوی و پارسـایی را منشـاء تمام اعمـال نیک انسـان می داند. به نظر وی، انسـان ها 
در هـر موقعیتـی کـه باشـند، بـرای اکمال وجـود خود و سـاختن جامعه ای سـالم، نیازمنـد تقوی و 
پرهیزکاری هسـتند. وی به این امر مهم اشـاره کرده اسـت و آن نقش رهبری باتقوی اسـت که بسیار 

بااهمیت می باشـد:
ـــر آرزو ـــاه ب ـــی پادش ـــا بباش ـــو ت ـــا ش  »پارس

 برگیـــر زاد راه کـــه پرهیـــز و طاعـــت اســـت
**

ـــا ـــر پارس ـــاه ب ـــد پادش ـــز نباش  کارزو هرگ

 زیـــن راه َســـر متـــاب که ایـــن راه اولیاســـت«
ـ1۸۲(.                 )ناصر خسرو، 13۸۰: 134
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5ـ1ـ5( عقل و دانش
یکی دیگر از مضامین شـعری سـحنون، گرانمایگی عقل و علم اسـت. عقل و دانش سـرمایه های 
گرانبهایـی هسـتند که انسـان بـا بهره برداری صحیـح از آن هـا، راه تکامـل و ارتقای معنـوی و ماّدی 
خویـش را همـوار می سـازد و سـعادت دنیـا و آخرت خود را تأمین می کند. در نظر سـحنون، انسـان 
بـدون عقل و اندیشـه زندگی ندارد و از نور نجات بخش دین اسـالم بهره ای نمی گیـرد و رفاه و آرامش 

وی در زندگی عقالنی اسـت:
ــٍل ــاَلَ َعْق ِ ــُش ب ــذِّي یَِعْی ــاةُ ال ــا َحیَ  »َم
دیــٍن وَ  َعقــٍل  ُدوَن  َعــاَش  َمــْن   إنَّ 

بِاإلســــاَلِم؟ ـَـــِضيُء  یَْست الَ   وَ 
ــالَمِ« ــي َس ــَرُه فِ ــاَش ُعم ــْن َع ــْم یَُک َ  ل
                  )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 1۲7(.

یعنـی؛ »زندگـی آن نیسـت کـه بـدون عقل سـپری شـود و از نور اسـالم چیـزی در آن نباشـد. 
کسـی که بـدون عقـل و دیـن زندگـی کـرده، عمـرش را در آرامـش به سـر نبرده اسـت«.

ناصـر خسـرو دانـش و اندیشـه را فراسـوی زندگی و چـراغ راه انسـان می داند، وی ایـن موضوع را 
همـراه بـا راهبـری یـک رهبر شایسـته می داند که پیامبـر)ص(، ائمـه و همة هادیـان إلی اهلل را شـامل 
می شـود. به نظر شـاعر، چنان چه انسـان بر اندیشـه و تفکر صحیح علمی و دینی گام بردارد، نیازی 

به تمنـا از دیگری نخواهد داشـت:
ــرد از راه ــجوی اگــرت نب ــش بــ  »دان
 محبــت تــو راســت رهبــر، زی او پــوی
 بــر پایــة علمــی بــر آی خوش خــوش

 ایــن گنده پیــر شــوی ُکش رعنــا
ــود واال ــک ش ــت نیــ ــم دین ــا عل  ت
ــا« ــری تمن  برخیــره مــــــــکن برت
ـ141(.             )ناصرخسرو، 13۸۰: 14۰

5ـ1ـ6( اخالق نیکو
انسـان بعد از تفکر و تعقل، یک وجه متمایز دارد و آن اخالق حسـنه و برخورد نیک و تبسـم در گفتار 
اسـت. قـرآن اینگونـه در بـاب اخالق نیک پیامبـر)ص( می فرماید: َفِبَمـا َرْحَمٍة مّـَن اهلّل لِنَت لَُهـْم َولَْو ُکنَت 
واْ ِمـْن َحْولَِک...: به )برکـت( رحمت الهی، در برابـر آنان ]= مردم[ نـرم )و مهربان(  ـا َغِلیـَظ الَْقْلِب الَنَفضُّ َفظًّ

شـدی! و اگر خشـن و سـنگدل بودی، از اطراف تو، پراکنده می شـدند... )آل عمران/ 159(.
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بـه نظـر سـحنون، انسـان خوش اخـالق، گنجـی پایان ناپذیـر دارد و این بهترین سـرمایة زندگی 
اوسـت. هرچنـد در کنـار خوش اخالقـی، شـکیبایی را نیـز می افزایـد تا سـالمت به انسـان و جامعه 

برگردد:

 َعلَی ُحْســِن ُخلٍْق لَْیِس یَْخَشــِی ِمَن الَْعَدِم« »وَ لَْیــَس َکُحْســِن الُخلـْـِق َکْنٌز وَ َمــْن یَِعشْ
                   )سحنون، ۲۰۰7 م.، ج ۲: 137(.

یعنـی؛ »هیـچ گنجـی مانند خوش اخالقی نیسـت و کسـی کـه خوش اخالق باشـد، از نیسـتی 
نمی ترسـد«.

ناصر خسـرو ضمن اسـتفاده از صنعت تشـبیه و تضاد، اخـالق نیک را در زمـرۀ زیبایی فصل بهار 
و بدخلقی را همان سـختی سـرمای دی و بهمن می داند. همچنین، اخالق نیک پیامبران را به رشـد 

و تعالی منتهـی می داند:
 »شــهره بهــار اســت تــرا خــوی نیــک
پیغمبــران عــادت  نکــو   خــوی 

ــن اســت ــار دی و بهم ــد آث ــوی ب  خ
 راه خــوی نیک ســوی رســتن اســت«
                )ناصر خسرو، 13۸۰: 176(.

5ـ1ـ7( تفکر
اندیشـه و تفکر، سـیر باطني از مبدأ به مقصد اسـت و انسـان بدون این سـیر نمي تواند از نقص به 
کمال برسـد. در حقیقت، تفکر و اندیشـیدن از مقّدماتي است که انسـان را به عرفان نظري مي رساند 
کـه برتریـن معـارف، یعنـي صفـات و افعال خـدا و نیز به یک حالت نفسـاني، یعني بریـدن از همه و 
پیوسـتن بـه اوسـت )ر.ک؛ خورانـی و دیگـران، 13۸9: 39(. خداوند در قـرآن مي فرمایـد: ...َکَذلَِک 
ُروَن: ... این چنین خداوند آیات خود را برای شـما آشـکار می سـازد؛  یَُبیّـُن اهللُّ لَُکـُم اآلیَاِت لََعلَُّکْم تََتَفکَّ

شـاید بیندیشید )و با اندیشـه، راه حق را بیابید( )البقره/ ۲66(.

سـحنون تفکـر را بـه گنجی تشـبیه کرده اسـت که در مسـیر هدایـت، هیچ چیـز را باالتـر از آن 
نمی دانـد. چنان چـه همیـن تفکر منجر به کاوش در اعتقـادات معنوی و اخالقی شـود، در جای خود 
ارزشـمند اسـت و هیچ گاه نباید از اسـتمداد الهی تهی شـود و هدایت انسـان ها در پرتو همین تفکر 

است: صحیح 
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ــاَُه ــِدر َمزاَی ــلَْم تَْق ــَزاً َفــــ ــَت َکْن  »أْعَطی
ــَدٍد ــْن َم ــَتغٍن َع ــْم یَْس ــُر لـَـ  لََکنَّمــا الِفْک

 وَ لَْیــَس َکاَلِفْکــِر فِــي أْســَنی َهَدایَــاُه
ــــَماءِ لِـــــَیْهِدیِْه وَ یَْرَعــاُه«  ِمــَن السَّ
                  )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 136(.

یعنـی؛ »ای انسـان بـه تـو گنجی عطا شده اسـت که مزیت هـای آن را نمی شناسـید و هیچ چیز 
در مسـیر هدایـت باالتـر از تفکـر نیسـت، ولی اگـر از تفکر در مسـیر معنویت و هدایت مـدد نگیرد، 

بی فایـده خواهـد بود«.

ناصـر خسـرو نیـروی تفکـر را قـوۀ محرکة انسـان بـه سـوی ارتقـاء إلـی اهلل و دوری از حیوانیت 
می دانـد و جهـل در ایـن مقولـه، بدتریـن صفت انسـانی، بلکه دشـمن اوسـت:

 »ای خردمند نگه کن که جهان در گذر اســت
ــَرد  چــون نیندیشــی از آن روزکــه دســت نَِگ

 چشــم بیناســت همانا اگــرت گوش کر اســت
 نــه رفیــق و نه ندیــم و نه صدیــق و نه حمیم«
ـ364(.                     )ناصر خسرو، 13۸۰: 363

5ـ1ـ8( رحمت الهی )فراموشی(
غـرض از خلقـت انسـان از سـوی خداونـد، نشـان دادن رحمـت الهـی و نعمت های بیکـران به وی 
اسـت و چنان چـه لحظـه ای از ایـن موهبت ها محروم شـویم، حیات معنـوی و ماّدی نخواهیم داشـت. 
نشـانه های رحمـت الهـی فراواننـد و خداوند نیـز در ُسـَور و آیات متعـدد به آن ها اشـاره فرموده اسـت: 
ِ َکْیَف یُْحِیي اأْلَْرَض بَْعـَد َمْوتَِها إِنَّ َذلَِک لَُمْحِیي الَْمْوتَی َوُهَو َعَلی ُکّل َشـْيٍء  َفانُظـْر إِلَـی آثَاِر َرْحَمـِة اهللَّ
َقِدیـٌر: بـه آثـار رحمت الهی بنگر که چگونه زمیـن را بعد از مردنـش زنده می کنـد! او )که زمین مرده 

را زنـده کـرد،( زنده کننـدۀ مـردگان )در قیامت( اسـت و او بر همه چیز تواناسـت )الـّروم/ 5۰(.

سـحنون فراموشـی7 ایام تلخ و روزهای سـخت را نیز یکی از نشـانه های رحمت الهی می شـمارد، 
چون انسـان پیوسـته درگیر مشـکالت زندگی روزمّره اسـت و ناچار باید آن ها را به فراموشـی سپارد: 

ـِـباً: ـیاةَ نََوائــ ـَ »أِلّناَ ناُلَِقي فِي الحـ

ـ َرْحَمــًة ـ یــا رَّب   »َجَعلْــَت لَنــاَ النِّســَیاَن 
نََوائـِـــباً  أِلّنــاَ نُـــالَِقي فِــي الحـــیاةَ 

ِمنــاَ الیــأُس  َفلَــْوالَ یَــُد النِّســیاَِن َحطَّ
بَــأس« والَ  لَدینــاَ  َعــْون  الّ  وَ   ِشــَداَداً 
                  )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 1۲6(.
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یعنـی؛ »پـروردگارا! نعمـت فراموشـی را رحمتـی برای مـا قـرار دادی. اگر قدرت فراموشـی نبود، 
ناامیـدی نابودمـان می کـرد، چـون مـا در زندگی بـا گرفتاری های سـختی برخورد می کنیـم و هیچ 

یـاری و قدرتـی در این زمینـه نداریم«.

از نظر ناصرخسـرو، بدون تفضل الهی و بخشـش، سرانجام انسان مشخص است؛ یعنی درماندگی 
و عجز. سـپاس از خداوند به سـبب همة رحمت ها و نعمت هایش، هر لحظه بر انسـان واجب و الزم 
اسـت، بلکه همین شـکرگزاری نیز رحمتی دیگر از جانب خداوند اسـت و چنان چه بخواهیم درهای 

رحمت بیشـتری به روی ما باز شـود، ناچار از این شـکرگزاری هستیم:
 »گــر رحـــــمت خــدا نــــبودی و فـــضل او
 شکر آن خدای را که سوی علم و دین خویش

 افـــکنده بــود مـــکر تــو در جــوی و َجــر مــرا
ــرا« ــگشاد در م ــمت و بـ ــوی رحـ  ره داد س
                            )ناصر خسرو، 13۸۰: 1۲1(.

5ـ1ـ9( زندگی و دنیا
دنیـا محـّل لهـو و لعـب، متـاع غـرور، تجارت خانه، مزرعـة آخـرت، سـرمایه و... می باشـد. علی)ع( 
نَْیـا َداٌر تََمـرٍّ الَ َداُر َمَقرٍّ وَالنَّاُس فِیَها رَُجالَِن: رَُجٌل بَاٍع فِیَها نَْفَسـُه َفأَوَبَقَهـا، وَ رَُجٌل ابَْتاَع  می فرمایـد: »الدُّ
نَْفَسـُه َفأَْعَتَقَهـا: دنیـا گذرگاه عبور اسـت، نه جاي ماندن، و مـردم در آن دو دسـته اند: یکي آنکه خود 

را فروخـت و بـه تباهي کشـاند و دیگـري آن که خود را خریـد و آزاد کرد« )نهج البالغـه/ ح 133(.
سـحنون در ایـن ابیـات از کالم علـی)ع( اقتبـاس نموده اسـت و دنیـا را بـه گـذرگاه عمـر تشـبیه 
کرده اسـت کـه همچـون ابـری در حرکت اسـت و بازگشـتی نـدارد؛ چنان چه دیدگاه انسـان معنوی 
باشـد، نـه دنیـا نگـر، وی می تواند پایـدار را از فانی تشـخیص دهـد و از دنیای فریب به نجات برسـد:

ــَحاَِب۸ السَّ ُمــُرْوَر  تَمــرُّ   »َحیــاٌة 
ــراِبً السَّ ُغــُروَر  تَُغــرُّ  ُدنیــاَ   َو 
یَْقُصــر الَ  َو  یَُطــْوُل  ِحــْرٌص   َو 

یَنتَهــی الَ  الَغــّي  إلــَی   َوَمْیــٌل 
یَْشــَتَهي بَِمــا  أِســْیٌر  َعقــٌل   َو 
یَْرِجــُع« الَ  َو  یَِســیُر  ُعْمــٌر   َو 
           )سحنون، ۲۰۰7م.، ج ۲: 144(.

یعنـی؛ »زندگـی ماننـد حرکـت ابرهـا در گـذر اسـت و تمایل انسـان بـه گمراهی تمامی نـدارد. 
دنیـا ماننـد سـراب می فریبد و عقل اسـیر آن می شـود که بدان تمایـل دارد. حرص، طوالنی اسـت و 

کوتاهـی نـدارد و عمـر هم در حرکت اسـت و برنمی گـردد«.
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ناصر خسـرو معتقد اسـت که دنیا نیز یک رهگذر بیشـتر نیسـت و انسـان عاقل و خردمند بدان 
وابسـته نمی شـود. زندگی دنیوی چیزی جز وابسـتگی ندارد. پس تنها راه آزادی و آزادگی و رهایی از 

تمام قید و بندها، رسـتن از دام های دنیاسـت و باید به اندازۀ نیاز از آن اسـتفاده کرد و توشـه بسـت:

ــد ــدو دل در مبن ــا را، ب ــان م ــن جه ــت ای ــذار اس  »رهگ
رهگـــذر ســـرای  انـــدر  هوشـیـــار  نـبـنـــدد   دل 
 دســت و پایم خشــک بسته اســت این جهان بی دست و پای
ــی زیبــو فــر« ــاک برده اســت اینچنیــن ب ــّرم پ  زیــب و ف
                                      )ناصر خسرو، 13۸۰: 1۰1ـ15۰(.

5ـ2( وجه افتراق مضامین اخالقی ـ دینی در شعر ناصر خسرو و سحنون
ـ بـا وجـود فاصلة زمانی حیات دو شـاعر، هم اشـتراکات فکری و هم تمایز بین آن ها وجـود دارد. 
چنین اشـتراکات و تفاوت هایی باعث شده اسـت تا مفاهیم متفاوتی از مضامین اخالقی داشـته باشند 
و از پژوهـش حاضـر چنین به نظر می رسـد که اگـر تأثیر و تأثری وجود داشته اسـت و عمدتاً تأثیری 

اسـت که سـحنون از ناصر خسرو گرفته است.
ـ وجود مضامین اخالقی در دیوان سـحنون نسـبت به شـعر ناصر خسـرو بارزتر اسـت، چون این 
مضامین در شـعر سـحنون بیشـتر به صورت قصیده ذکر شـده اند و شـمار مضامین اخالقی در قالب 

قصیده به وفور در دیوانش مشـاهده می شـود.

ـ یَا رَبِّ  ـ سـحنون فراموشـی را بـه عنـوان یک رحمت الهی بیان می کنـد )َجَعلَْت لََنـا النِّْسـَیانَ  
ـ َرْحَمـًة( وجـود فراموشـی در نظر شـاعر باعث می شـود که انسـان به شـکلی منطقی با سـختی ها 
روبـه رو شـود و بـرای او شایسـتة تحمل خواهد بود، ولی ناصر خسـرو دربـارۀ رحمت به چندین نکته 
اشـاره کرده اسـت. اول اینکـه فراموشـی یـک رحمت الهـی اسـت و دوم جزئی از فضل اوسـت که به 
انسـان عطا شده اسـت. سـوم اینکـه با اعطـای رحمت الهـی، شـکرگزاری را واجب می دانـد و چهارم 
اینکـه دوسـتی خاندان حضرت زهـرا)س( را جزء رحمت هـای الهی اضافه می داند که این حب، انسـان 

را اهـل نجـات می کند.

ـ در بحـث حسـادت، ناصـر خسـرو پرهیـز از آن را عنـوان می کند و در مقابل، صفـت جوانمردی 
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را یادآور می شـود که توصیف نسـبتاً مناسـبی اسـت. اما به نظر سـحنون، با وجود حسـادت، انسـان 
بی خـرد می شـود و برخـی از خصوصیات نیکوی انسـانی از بیـن می رود.

ـ سـحنون یکـی از مضامیـن خلقت، یعنی عقـل را مطرح می کند که عقل منبـع همة خوبی ها 
و عامل نجات از بدی های عالم اسـت. با عقل اسـت که انسـان به خداشناسـی می رسـد و راه زندگی 
صحیح و هدایت را از جهالت بازمی شناسـد و سـرانجام، حیات انسـان بسـتگی به تصمیم گیری های 
عقالنـی اوسـت و در راه حقیقـت گام برمـی دارد. وجود تعقل در اندیشـة سـحنون در ایـن باب فراتر 
از افکار ناصرخسـرو اسـت. ناصر خسـرو عقالنیت را سرمنشـاء و الگوی زندگی می شناسـد و عنوان 
می کند که رهبران دینی از دانش بیشـتری برخوردارند که مسـیر درسـت را برای ما تعیین کرده اند.

نتیجه گیری
وجـود مشـترکات اجتماعـی، سیاسـی، دینی و فرهنگـی در میان شـاعران عربی و فارسـی وجه 
اشـتراکات فراوانـی را در زمینه هـای مختلـف بـه وجـود آورده اسـت کـه در ایـن پژوهش، بـه یکی از 
ـ اخالقی اسـت، به عنوان مهم ترین نتایج  مضامین مشـترک شـعری این دو زبان که مضامین دینی 

این بحث اشـاره می شـود.
ـ بـا وجـود فاصلـة زمانی که از حیات این دو شـاعر می گذرد، اما موضوعات شـعری سـحنون نیز به 
ناصر خسـرو شـباهت بسـیار دارد و با توجه به این شـباهت ها بدین نتیجه دست پیدا کردیم که اگرچه 

موضوعات اخالقی در آثار سـحنون بیشـتر اسـت، اما در خیلی از موضوعات، از دقیقی متأثر می باشد.

ـ سـحنون و ناصر خسـرو از آیات قرآن کریم و احادیث برای به اوج رسـاندن این مضامین اخالقی 
در اشعارشـان اسـتفاده نموده اند و از معانی آیات و احادیث در سـروده های خویش اسـتفاده کرده اند 

تا اخالق اسـالمی را به مخاطبان یادآور شـوند.

ـ اخالقـی، در دیوان سـحنون و ناصر  ـ از مقایسـة تطبیقـی موضوعـات مختلف مضامین دینـی 
خسـرو درمی یابیـم کـه با وجود تفاوت بسـیاری از تصاویـر و اوصاف در دیوان دو شـاعر، شـباهت در 

ایـن مضامین اندک نیسـت.
مطابـق بـا 14 شـّوال 14۲4 هجـری قمـری در الجزائر درگذشـت. آثار و تألیفـات او عبارتند از: دراسـات و 
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ـ اخـالق نیـک بـه انسـان جایـگاه واالیـی می دهـد، به قـدری که یکی از مشـخصه های انسـان 
کامـل، اخـالق اسـت و اخـالق نیک در انسـان مسـتلزم آن اسـت کـه وی در هر زمـان صاحب ُخلق 
نیـک در اتمام، نداشـتن خودبینـی، نَْفس، همیاری و یگانگی، ایثار و گذشـت و سـجایای اخالقی در 

روابط اجتماعی باشـد.
ـ از آنجـا کـه ادبیـات یـک مفهـوم گفتـاری اسـت و شـاعرانی قـوی در ایـن ویژگـی بوده اند که 
توانسـته اند بـا اسـتفاده از این ویژگـی و اِعمال قـدرت در زبان، مضامین   اخالقی زیبایـی را به نگارش 
درآورنـد. یکـی از مشـخصات بارز شـعرها، ارزش هـای اخالقی و انسـانی در آن ها می باشـد که احمد 
سـحنون و ناصر خسـرو در بیشـتر اشعارشـان، بُعـد اخالقی را مـّد نظر قـرار داده اند و در بیان اشـعار 

سـروده اند. خویش 
ـ دینی همچون صبر، تدیّن، زندگی دنیا،  ـ در اشـعار سـحنون و ناصر خسـرو، مضامین اخالقی 
تقـوی، راسـتگویی، عقـل و دانـش، اخالق نیکو، تفکر زیبـا و رحمت الهـی و... به وفور دیده می شـود.

پی نوشت ها:
ـ احمد سـحنون به سـال 19۰7 میالدی در روسـتای »لیشـانة« در نزدیکی شهر »بسـکرة« به دنیا آمد.  1
وی در شـیرخوارگی مادرش را از دسـت داد و پدرش که معلّم قرآن بود، سرپرسـتی او را بر عهده گرفت. سـپس 
در سـّن دوازده سـالگی قرآن را حفظ کرد و در محضر مشـایخ و علمایی همچون شـیخ محمد خیرالّدین، شیخ 
محمـد الّدراجـی و شـیخ عبداهلل بـن مبـروک علـم می آموخـت. او از همان کودکی بـه کتاب هـای ادبی عالقه 
داشـت و آن هـا را می خوانـد. در سـال 1936 میـالدی، برای اولین بار با شـیخ عبدالحمید بن بادیـس دیدار کرد 
و این دیدار، نقطة تحول بزرگی در زندگی سـحنون بود تا جایی که به »جمعیة العلماء المسـلمین الجزائیرین« 
پیوسـت و از اعضـای فعـال آن شـد. خطابـه و شـعر می گفـت و عالوه بـر ایـن، در عرصة روزنامه هـا و مجالتی 
همچون الشـهاب و البصائر فعالیت داشـت. در سـال 1947، در مجلس »اإلداری للجمعیّة« شـرکت کرد و یک 
سـرود وطنی برای این جمعیت با مطلع زیر سـرود: »یا بُنّي شـعب األباة...للمعالی أنتم نسـل األمازیغ الکماة...«. 
ایـن جمعیـت او را بـه معلمـی در مدرسـة »التهذیب الحّرة« گماشـت که پس از آن، مدیر آنجا شـد. سـحنون 
حقیقت اسـتعمار را دریافت و با دوسـتانش در نشـر آموزه های دینی و وطنی همکاری می کرد تا پرچم آزادی 
و اسـتقالل را به اهتزاز درآورد و وطنش را از اسـتعمار پلید پاک گرداند و به سـبب همین فعالیت های سیاسـی، 
در سـال 1956 به زندان افتاد و حکم اعدام او صادر شـد. سـپس بعد از سـه سـال به دلیل مشـکالت جسـمی 
آزاد شـد و مجاهدان او را به شـهر سـطیف در شـرق الجزائر بردند. بعد از اسـتقالل الجزائر، در »جامع الکبیرِ« 
پایتخت، امام، خطیب و عضو مجلس اعالی اسـالمی شـد. وی در روز دوشـنبه، هشتم دسامبر ۲۰۰3 میالدی، 
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التوجیهـات اإلسـالمی، کنوزنا، دیوان شـعر حصاد السـجن، دیوان تسـاؤل و أمل. همچنیـن، وی ده ها مقاله در 
.)www.almoajam.org :13ـ روزنامه هـا و مجـالت البصائـر و الشـهاب داشـت )ر.ک؛ سـحنون، 199۲م.: 1۲

ـ ناصـر خسـرو یکـی از نابغه های بزرگ فکری و شـاعران مشـهور ایرانـی در قرن پنجم هجـری )یازدهم  ۲
میالدی( اسـت. وی ابومعین ناصر پسـر خسـرو و پسـر حارث قبادیانی، شاعر، حکیم و نویسندۀ سـّیاح و داعی 
بزرگ اسـت که در بین هم مذهبان خود )اسـماعیلیه( به حجت خراسـان معروف می باشـد )ر.ک؛ صفا، 1369، 
ج ۲: 443(. وی در سـال 394 هجـری قمـری در قبادیـان بلـخ بـه دنیـا آمـد. در آغـاز زندگی، در دربار پادشـاه 
غزنوی اشـتغال داشـت، اما در سـال 437 هجری از اشـتغاالت دیوانی کناره گرفت و در جسـتجوی حقیقت و 
کسـب معرفت و کمال به مسـافرت پرداخت و به کشـورهای زیادی سـفر کرد و در این مسـافرت ها، با حکما 
و دانشـمندان و علمـای ادیـان مالقـات کـرد و به مباحثه درپیوسـت و باألخره با در نظر گرفتـن آرمان مقدس 
ملـی خـود، دولـت فاطمـی مصـر را موافق عقیـدۀ خـود یافت و بـه طریقة فاطمیـه گرویـد و از جانب خلیفه 
ـ16۰(. آثار معروف منثور  )المستنصرباهلل(، عنوان حجت جزیرۀ خراسان را گرفت )ر.ک؛ عبدالرفیع، 13۸1: 159
او عبارت اسـت از: سـفرنامه، زادالمسـافرین، وجه دین، خوان اخوان و دلیل المتحرین. از آثار مهم او به شـعر نیز 

دیوان اشـعار اوسـت که در حـدود دوازده هزار بیـت دارد )ر.ک؛ همـان: 16۰(.
ْبَر ِمَن اإلِیَماِن َکالرَّأِس ِمَن الَْجَسـِد وَ الََخْیَر فِي َجَسـٍد الَ  ْبرِ، َفإِنَّ الصَّ ـ علـی)ع( می فرمایـد: »وَ َعلَْیُکـْم بِالصَّ 3
رَأَس َمَعُه وَ الَ فِي إِیَماٍن الَ َصْبَر َمَعُه: بر شـما باد شـکیبایي؛ که شـکیبایي ایمان را چون َسـر اسـت برای بدن و 

ایمان بدون شـکیبایي، چونان بدن بي َسـر ارزشـي ندارد« )نهج البالغه/ ح۸۲(.
ََّک تَعِیُش أَبََداً وَ أَْعِمْل  ـ سرودۀ سحنون به این کالم از علی)ع( اشاره دارد که می فرماید: »وَ أَْعِمْل لُِدنَْیاَک َکأَن 4
ََّک تَُموُت َغَداً: آنگونه برای دنیا زندگی کنید که گویا همیشه زنده خواهید بود و آنگونه برای آخرت تالش  آِلِخَرتَِک َکأَن

کنید که گویا فردا خواهید ُمرد« )طبرسی، 1991م.، ج 1: 146(.
ادُِق َعلَي َشَفا َمْنَجاةٍ و َکَراَمٍة وَالَکاذُِب َعلَي َشَرِف  ـ علي)ع( نیز این صفت زیبا را چنین به تصویر مي کشد: »الصَّ 5
: راستگو در راه نجات و بزرگواري است، اّما دروغگو بر لب پرتگاه هالکت و خواري است« )نهج البالغه/ خ  مَهْوَاةٍ وَ مَهَانَةٍ
ا: و در این کتاب از  َُّه َکاَن َصاِدَق الَْوْعِد َو َکاَن َرُسوالً نَِبیًّ ۸6(. خداوند در قرآن  می فرماید: َواْذُکْر ِفي الِْکَتاِب إِْسَماِعیَل إِن
اسماعیل یاد کن که او در وعده هایش صادق، و رسول و پیامبری )بزرگ( بود! )مریم/ 54(. در حقیقت، کساني که 
راستگویي را منش و روش خویش قرار داده اند و در هر حال و مقامي راستگویي مي کنند و سخني به دروغ بر زبان 

نمي رانند، در قیامت از راستگویي خویش بهره مند مي شوند )ر.ک؛ قربان زاده، 13۸7: 1(.
ـ تقوا از رایج ترین کلمات نهج البالغه است. در کمتر کتابی مانند نهج البالغه بر عنصر تقوا تکیه شده است و به  6
کمتر معنی و مفهومی به اندازۀ تقوا عنایت شده است )ر.ک؛ مطهری، بی تا: 19۸(. علی)ع( به مهم ترین فضیلت انسان ها 
َِّتي ِهَي الزَّاُد وَ بَِها الَْمَعاُذ، زَاٌد ُمْبلٌِغ وَ َمَعاٌذ ُمْنِجٌح،  ِ ال ِ بَِتْقَوی اهللَّ که همان تقواست، اشاره کرده است: »أُوِصیُکْم ِعَباَد اهللَّ
َدَعا إِلَْیَها أَْسَمُع َداٍع وَ وََعاَها َخْیُر وَاٍع، َفأَْسَمَع َداِعیَها...: ای بندگان خدا! شما را به تقوا سفارش می کنم که تقوا توشه 
)سفر آخرت( و پناهگاه )در برابر عذاب الهی( است. توشه ای است که ما را به منزل می رساند و پناهگاهی است 
رستگاری دهنده و بهترین دعوت کنندگان که سخن خود به گوش همگان رسانید...« )نهج البالغه/ خ 114(. انسان 
در سفرهای طوالنی و پُرخوف و خطر نیاز به دو چیز دارد: زاد و توشة کافی و منزلگاه هایی که او را از خطرات حفظ 
اِد التَّْقوی: زاد و توشه برگیرید و بهترین زاد و توشه،  کند. همان گونه که قرآن مجید می فرماید: َوتََزّودُوا َفإنَّ َخْیَر الزَّ

تقواست )البقره/197(.

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=19&AID=54
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=19&AID=54
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ـ ناصرخسرو می گوید انسان می تواند بدون فضل و رحمت الهی به تنهایی ادامة حیات معنوی و ماّدی بدهد.  7
پیامبر)ص( با تمام عظمت خود اینگونه می فرماید: »اللَُّهمَّ الَ تَِکلِْني إِلَی نَْفِسي َطْرفََة َعْیٍن أَبَداً وَ...: خداوندا! هیچ  گاه 

.)www.ahlebait.com( »...مرا به اندازۀ یک چشم برهم زدن به خود وامگذار
ـحاِب، َفانَْتِهـُزوا ُفـَرَص الَْخْیـرِ: فرصـت به ماننـد ابر گذرا  ـ علـی)ع( می فرمایـد: »َوالُْفْرَصـُة تَُمـرُّ َمـرَّ السَّ ۸
می گـذرد. پـس فرصت هـای نیک را غنیمت دانید« )نهج البالغـه/ ح ۲1(. دنیاداری بـه گمراهی فرامی خواند و 

عقل انسـان اسـیر هواهای آن می شـود.
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