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  اب نهج البالغه در شعر ناصر خسروبازت
  1علی خضري

  مقدمه-1
قیان موالي بار گوهر سخنان ي دارنده بر در که است ارزشی با کتاب البالغه نهج  .(ع) است طالب ابی بن امام علی متّ
این  .طاستخ از و بازدارنده قلوب دهنده و جالقرآن  کننده تفسیر و پردازد می بشریت هدایت بهقرآن  در کنار که کتابی
ت به هجري چهارم قرن اواخر در کتاب اسی گردآوري و ادیب رضیال شریف هم هاي جنبه« .شد شاعر برجسته دوره عب 

علی  امام آوري زبان و سرشار بالغت و عظمت .است بوده البالغه نهج گردآورنده گزینش معیار ترین اصلی، بالغی و ادبی
   .)20-19: 1361، (مطهري» دشمنان بوده است قبول مورد حتی برکتش پر حیات زمان در که است متعالی آنقدر (ع)

 گفتار امام اندازه به اي گفته هیچ از، کریمقرآن  از پس عربی و فارسی شاعران که گفت توان می خاطر اطمینان با 

 عمق جهت از البالغه نهج، کریمقرآن  از پس، ناقدان و ادبا اتفاق به قریب اکثر اعتراف به .اند نشده مند علی (ع) بهره

ا .گردد می محسوب ادبی عرصه در مجموعه برترین، ترکیبات بالغی و و کالمی هاي ویژگی، زیبایی، معانی  الفاخوري حنّ
 و اهتمام ادیبان مورد همواره که است عربی هاي کتاب ترین معروف از البالغه نهج«گوید:  می کتاب این ارزش در مورد

 و حکمت به فیلسوف یک و رسد می فضیلت و عقیده به، دینی عالم و روحانی یک کتاب این در .هست و بوده دانشمندان
 چرا و چون بی که هایی واژه به شناس زبان یک و ادبیات به ادیب یک و واال اجتماعی قوانین به شناس جامعه یک و فلسفه

 هاي خطبه«گوید:  هاي نهج البالغه می بهعمر فرّوخ نیز در مورد خط .)354: 1377، (الفاخوري» است لغت کتب سند

 بردارنده در و آشکار مقاصدي از مند بهره، بالغت وجوه بردارنده در و محکم ترکیبات داراي، علی (ع) کوتاه حضرت

 نزد نیز گردآوري از پیش )ع( علی امام سخنان .)301: 1984، (فروخ» باشد دلپذیر می و زیبا بسیار و بار حکمت سخنانی
آثار  که طوري به است؛ گذارده عمیقی تأثیر آنان آثار بر و، بوده مشهور زبان فارسی و عرب از اعم، شاعران و انگنویسند

گوید:  در این زمینه شهیدي می .موالست سخنان از متأثر، زمان هم یا البالغه نهج تألیف از پیش شاعران نویسندگان و
، آورد نهج البالغه گرد کتاب در را(ع)  علیامام  کوتاه سخنان و ها هنام و ها خطبه، رضیال شریف آنکه از پیش رنهاق«

 دیگري هاي لفظ قالب در را ها لفظ آن ابتکاري معانی و کنند بر از را سخنان آن تا کوشیدند می عرب نویسندگان و ادیبان

 کتابی در جا یک امام سخنان از اي مجموعه که جهت بدان البالغه نهج تألیف از پس لیکن .)27: 1380، شهیدي»(بریزند

 یا و اعتقادي و ادبی کتابی یا سرودند می شعر که زبانی هر به اسالم جهان ادیبان همه، بود شده گردآوري جذاب و زیبا
 ساختن مستند براي یا اخالقی موازین و موعظه و حکمت از استفاده یا خود اثر به دادن ارزش براي، نوشتند می تاریخی

   .بردند می بهره حضرت آن گهربار کلمات از آنها
 به توان می نمونه عنوان هب پذیرفتند تأثیر البالغه نهج از که در قلمرو ادبیات فارسی  نویسندگانی و شاعران جمله زا

ارع، انوري، سنایی، المعالی عنصر، یمین ابن، عديس، ولويم، خاقانی  نمود اشاره دهلوي امیرخسرو، صائب، ردوسیف، طّ

یکی از  ناصرخسرو نیز .اند ساخته را شگرفی تصاویر البالغه نهج هاي ترکیب از الهام با و کالم امام علی (ع) مدد به که
قیان شعر خویش  رویکرد با اجتماعی و اخالقی هاي اندیشه خدمت در را همین شاعران است که با تأثیر از کالم موالي متّ

ی از تأثیرپذیري این شاعر از کالم امام علی (ع) را بررسی خواهیم نمود های ما در این پژوهش جلوه .داد قرار مکتبی افکار
  هاي زیر هستیم: و در واقع به دنبال پاسخی براي پرسش

  مضامین مشترك اخالقی شعر ناصر خسرو و نهج البالغه کدام است؟-1
                                                             

 Alikhezri84@yahoo.comاستادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس بوشهر  1
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  شاعر در کدامیک از مضامین اخالقی بیشتر از نهج البالغه تأثیر پذیرفته است؟ -2
هاي ارزشمندي صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره  ون در مورد ناصرخسرو و شعر وي پژوهشتاکن

از شراره » سخنوري و سخن، شاعر و شعر باب در قبادیانی خسرو ناصر حکیم نظرات و عقاید بررسی«شود: مقاله  می
مه علمی پژوهشی زبان و ادب فارسی در شماره پنجم فصلنا 1392رضا برزویی و میترا عذیري که در سال ، الهامی

رات مبانی و اصول ترین مهم مقاله این دانشگاه آزاد واحد سنندج چاپ شده است و نویسندگان در  و ناصر خسرو تفکّ
 ناصر شخصی سبک وقرآن «مقاله  .اند نموده تحلیل و تجزیه و بررسی سخنوري را و سخن ي مقوله به وي نگاه چگونگی

در شماره پانزده فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید  1383البیان که در بهار نوشته یحیی ط» خسرو
کریم و تأثیر آن بر قرآن هاي مستقیم و غیر مستقیم شاعر از  باهنر کرمان چاپ شده است و نویسنده به بررسی اقتباس

از ذبیح اهللا فتحی که در » قبادیانی ناصرخسرو رشع در آن خویشکاري و زمانه«مقاله  .سبک شاعر را بررسی نموده است
فصلنامه علمی پژوهشی کاوشنامه دانشگاه یزد چاپ شده است و نویسنده به مقوله زمان و  26در شماره  1392سال 

 .پرداخته است هستی جهان هاي پدیده و موجودات نابودي و مرگ، سرنوشت تعیین، فرسایشخویشکارهاي آن از جمله 
در شماره سوم مجله علوم اجتماعی و انسانی  1384از جلیل نظري که در سال » ان بینی ناصر خسروجه«و مقاله 

امامت و معاد ، نبوت، دانشگاه شیراز چاپ شده است و نویسنده به بررسی اصول جهان بینی شاعر از جمله توحید
   .پرداخته است

  شرح حال و زندگی ادبی ناصر خسرو-2
ت از شاعران و نویسندگان بزرگ ایرانی است که در سال ناصر خسرو قبادیانی ملقّ هجري در بلخ به 394ب به حج

وي پس از فراگیري علوم مختلف به دربار سالطین روي آورد و به رسم زمانه به مدح پادشاهان و خوشگذرانی  .دنیا آمد
در « .و اندیشه او پدید آمد تحولی عظیم در روح، در سن چهل سالگی به دنبال دیدن یک خواب .در دربار پرداخت

پرسد این هوشیاري چگونه بدست  خبري و مستی بهتر است و چون می گوید هوشیاري از بی خواب کسی به او می
ي ناصر خسرو  این خواب آغاز سفر هفت ساله .)53: 1355، اسالمی ندوشن»(دهد آید راه کعبه را به او نشان می می

سفر در مصر به خدمت خلیفه فاطمی رسید و به مذهب اسماعیلیان درآمد و با  او در این .براي جستجوي حقیقت بود
ت مأمور نشر این مذهب در سرزمین در راه تبلیغ آیین جدید ، در بازگشت به وطن .هاي مختلف شد گرفتن عنوان حج

در این  .ر متّهم کردنداما متعصبان به دشمنی با او برخواسته و او را به کف، با علماي مذاهب به بحث و جدل پرداخت
ه یمگان) در تنهایی به سرودن اشعار سراسر  زمان بود که به مکانی دور و خلوت پناه برد و تا آخر عمر خود در آنجا (در

   .دیوان اشعار و زادالمسافرین است، از مهمترین آثار او سفرنامه .زهد و حکمت پرداخت
  البالغه مضامین اخالقی مشترك در شعر ناصر خسرو و نهج-3

همانطور که بیان گردید تحولی که در زندگی شاعر بوجود آمد نگرش وي را نسبت به زندگی و جهان هستی تغییر 
 نیز طبیعت وصف حتی او دیوان در« .اش را وقف اعتقاداتش نمود اي که پس از آن زندگی شخصی و ادبی داد؛ به گونه

او در جاي جاي دیوان  .)455: 1336، است (صفا خالی، شعرا و دقیق باریک و خیاالت شاعرانه هیجانات از و است اندك
 و پاك یاران اکرم (ص) را رسول گرچه اعتقاد او در .اند خویش به دفاع از حق موالي متقیان در امر خالفت پرداخته

ا، بود بسیار متقی و مؤمن رسید علی (ع) نمی امام پاي به (ص) اکرم رسول به نزدیکی و انسانی فضایل در کدام هیچ ام. 
  ردازد:پ (ع) می علی حضرت امامت اثبات به و دارد اشاره برتري این به قراینی بر تکیه با وي

)420: 1388، (ناصر خسرو   
ود که خلیفه باشد آن پیغمبر پس از ب    

  
    ناصبی اي، سوار اندر علم به هم مبارز هم
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 با رویارویی در، آن به مربوط حدیث و غدیر روز بودن انکار غیرقابل به هتوج با اي شیعه هر مانند نیز خسرو ناصر

 حدیث روز غدیر از امامت مسأله اثبات در را احتجاج بیشترین که طوري است به برده کار به را آن کرّات به مخالفانش

  :است نموده
  مرو کسی راه به تو حق راه در
         

ت بی خویشتن تو سوي بصارت و حج  
  

   گفت چگونه و داد که به را خلق که بنگر
        

  خویش جاي داد بدو و گرفت علی دست
  

  کبیر نه و است صغیر نه رهبري ز را کو
         

  بوالبصیر است نهاده نام کور چشم با
  

  غدیر سر بر نبی کرد خطبه که روزي
        

  مگیر او دست جز تو گرفت او دست گر
  

  )105(همان:                                                                                         
  است:  و در جاي دیگر نیز سروده

    علم به و شمشیر به بود دگران از پیش آنکه
         

  غدیر روز جهان به شد بدو معروف آنکه
  

  ماش سر بر نبی کرد وصی و بگزید آنکه و
        

  دعاش به پیمبر استخو ظفر خداوند وز
  

  )276، (همان                                                                                         
اکنون به بررسی مهمترین مضامین اخالقی مشترك در شعر شاعر و نهج البالغه و تأثیر وي از کالم امام علی (ع) 

   .پردازیم می
  با بدانپرهیز از همنشینی  1-3

و بدون همکاري آنان قادر به ، انسان موجودي اجتماعی است که در بقاي خود به یاري افراد نوع خود نیازمند است
تواند همه نیازهاي  زیرا آدمی براي زیستن نیازهاي فراوان دارد و یک شخص به تنهایی نمی .تأمین نیازهاي خود نیست

، طوسی»(اي نان در دهن تواند نهاد شخص کارکن بباید تا یک شخص لقمه هزار«ي حکما  خود را فراهم آورد و به گفته
1373 :250(.   

نوعان است و براي کسب فضیلت و رسیدن به کمال انسانیت  همچنین هر فردي براي دفاع از خود نیازمند یاري هم
ت و طبعاً به اجتماعی که آن را بنابراین انسان داراي سرشتی مدنی اس .به زندگی با دیگران و همکاري آنان احتیاج دارد

داشتن دوستان خوب و با وفا براي انسان یک سرمایه بزرگ است و انسان را فقط  .باشد نیازمند می، گویند متمدن می
از این رو معاشرت و همنشینی افراد با هم امري طبیعی و  .توانند در مواقع خوشی و غم حمایت کنند دوستان می

همدلی و دوستی نیکوتري داشته باشند آثار مطلوب بیشتري در افراد و اجتماع نمایان ، ادضروري است و هر چه افر
   .خواهد شد

کند و  هاي بزرگ الهی معرفی می این عمل را یکی از نعمت، آیین مقدس اسالم ضمن ترغیب مؤمنان به دوستی
نَ النَّ«سازد:  بدین وسیله ضرورت دوستی را براي پیروان خویش روشن می وقُمد دیقُ الص مِ الص45: 1374، بابازاده»(ع (

قْلِ«فرمایند:  امام علی (ع) نیز می .ها داشتن دوست راستگوست از جمله نعمت الع صف ن ددو ، نهج البالغه»( التّ
هاي خودخواهانه یا توقعات  بعضی از مردم به خاطر خصلت .) یعنی دوستی کردن نیمی از خردمندي است142حکمت
این به تعبیر امام علی (ع)  .توانند براي خود دوستی برگزینند و از تنهایی درآیند گیري نمی  یا تنگ نظري و سختباال

ه «دست و پایی است:  نوعی ناتوانی و بی رَ بِ ف نْ ظَ م عنْ ضَی م ه زُ منْ جأع وانِ و نِ اکْتسابِ اإلخْ زَ ع جنْ ع اسِ م زُ النّ جأع
منْهتر از او کسی  ترین مردم کسی است که توانایی بدست آوردن دوست را ندارد و ناتوان ناتوان .)12حکمت  ،همان»(م
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لذا به دست آوردن دوستان پسندیده و یاران شایسته سودمندترین  .است که دوستی بدست آورد و او را از دست بدهد
بلکه بر آدمی الزم است که دوستان خود را از ، اما همه مردم شایسته دوستی نیستند .اندوخته و بهترین تجارت است

امام علی (ع) در این  .ها منافق و دورو یا شرور هستند که شایسته دوستی نیستند بعضی انسان .میان مردم برگزیند
نْ«فرمایند:  زمینه می هلَ وبایِ رِ اَ نْ الشَّ هم تَبِ ناصر خسرو  .ییدرنیا ایشان شمار در تا بپرهیز بدان از .)31همان: نامه »(عنْ

  نیز در این راستا سروده است:
  

(ناصر                                                                         
  )  148: 1388، خسرو
ز ما را از همنشینی با انسانهاي شرور و فاسد برحذر امام علی (ع) در یکی دیگر از حکمتهاي گهربار خویش نی 
صحبِ ال«اند:  داشته ریرَ تَ قُ طَبعک فَإنَّ الشَّ سرِ نْ ی م ه طَبع أنترّاً و علَم ال شَ  با مصاحبت ) از147حکمت، (نهج البالغه» تََ

ناصر  .خبري بی آن از تو و دزدد می او منحرف طبع از را ناپاکی و بدي ناآگاه طور به طبعت که بپرهیز فاسد و شرور مردم
  گوید: خسرو نیز در این زمینه می

  
  

  )421: 1388، (ناصر خسرو                                                                                     
  یگر سروده است:و در جاي د

  
  )382، (همان                                                                                     

گاه انسان  تکیه، ها ازوي یاري رسان در نیازمنديب، ها ها و شادي شریک غم، هاي انسان بنابراین دوست همدم تنهایی
ت را  در مشکالت و گرفتاري ها و مشاور خیرخواه در لحظات تردید و ابهام است و انسان باید در انتخاب دوست نهایت دقّ

   .داشته باشد و همواره سعی بر آن باشد با افراد دورو و شرور دوستی و همنشینی صورت نگیرد
  توصیه به صبر 2-3

، صبر« در واقع .شود می حاصل تحمل و صبر سایه در ها انسان مشکالت از بسیاري و است انسان قوي اراده نشانه صبر
 با را خود که است کسی صابر و .غیرخداست نزد بال و سختی از شکایت ترك، اصطالح در و، بردباري و شکیبایی، تحمل

 مؤمنانی بارز هاي نشانه از شکیبایی و صبر .)521: 1383، (سجادي»ندارد باك بال آمدن از باشدکه کرده قرین چنان بال

کریم بارها به صبر دعوت شده است و حتی بر گزاردن نماز قرآن در  .است ستوده را آنان کریمقرآن  در خداوند که است
رِ والص(نیز مقدم داشته شده است:  بالص واْ بِ ینُ ع واْ استَ ا الَّذینَ آمنُ هی ا أَ رِینَی ابِ الص عم ه ةِ إِنَّ اللّ کسانى که  ): اي153(بقره/) الَ

 این .تالبته خدا با صبرکنندگان اس اید! مدد جویید به صبر کردن در مصائب و خواندن نماز در اوقات آن ایمان آورده

 این به نیز البالغه نهج (ع) در علی امام و دارد اي برجسته جایگاه نیز معصومین احادیث آیینۀ در اخالقی نیک صفت
لی اإلیمانُ« :دانند می ایمان پایۀ چهار از یکی را صبر و اند پرداخته موضوع عائمٍ ععِ درب لی :أَ برِ عالیقینِ الصدلِ و العو 

الجهادعدل و جهاد، یقین، است: صبر استوار پایه چهار بر ایمان .)31حکمت ، (نهج البالغه» و.   
  ن راستا سروده است:خسرو نیز در ای ناصر 

ــال ــد حلـــم در مردمـــی جمـ     باشـ
         

ــال ــم در مردمـــی کمـ ــد حلـ   باشـ
  

    بترسی همی ار بد نام از
         

    مپیوند بنه از بد یار با
  

     صحبت مکن نفایه مردم با
         

     بیاالیی نفایه از که زیرا
  

   چنانک، بد یار بد خوي ز شدي خو بد
         

  نیام شد خمیده چو گشت خمیده خنجر
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ــنج در ــت گ ــازگاري معیش ــت س    اس
        

ــد ــاب کلی ــت ب ــاري جنّ ــت بردب   اس
  

   )44: 1388، ناصرخسرو(                                                                              
 پس .دارد وجود رابطه و حلم انسان کمال و زیبایی بین گوید که امام علی(ع) می کالم از أثیرپذیريت با خسرو ناصر

شمارد و  می آدمی نجات راه تنها را صبر دیگر امام علی(ع) سوي زا .است در بهشت کلید بردباري که است اینگونه
ن« گوید: می لَم م ه ه الصبرُ ینجِ هلَکَ زَع أَ را او تابی بی، ندهد نجات کسی را که شکیبایی .)189حکمت، الغه(نهج الب» الج 

  :است برده کار به را مضمون همین نیز خسرو ناصر .گرداند هالك

  
  )26: 1388، (ناصر خسرو                                                                             

 وإن«کند:  ها چنین به صبر توصیه می هاي خود نیز مردم را به وقت گرفتاري امام علی(ع) در یکی از خطبه    

م لیتُ ۀ فإنَّ فاصبرُوا ابتُ قین العاقَب لمتّ خود پیشه را بردباري و استقامت پس، شدید مبتال ) : اگر98خطبه ، (نهج البالغه» ل 

ناصر خسرو این مضمون را نیز چنین زیبا به نظم  .است گان پیشه تقوي آن از راستین پیروزي نیک سرانجامِ که سازید
  درآورده است:

  
  )405: 1388، ناصرخسرو(                                                                           

 قرار و معنا مضمون همان گیرنده بر در را سخنش، غایب متن معناي گرفتن با حاضر بنابراین ناصر خسرو در متن

  .بینامتنیت معنایی نام دارد، که این نوع تأثیرپذیري در اصطالح بینامتنیت  است داده
   دوري جستن از دنیا 3-3

تدنیا در بیشتر متون ادبی به      ها  عنوان سرایی ناپایدار توصیف شده است که به هیچ کس وفائی ندارد و تمام لذّ
سرایی است سراسر عذاب ، شود و در واقع این دنیا هاي دنیوي سرانجام روزي به تلخی و ناراحتی مبدل می و خودکامگی

د تا گاه مرگ در سختی و عذاب غوطه  با (ع)المؤمنین امیر کالم در دنیا .ور است و مصیبت که انسان همواره از بدو تولّ

 از دوري این و داشت پی در را ایشان زهد و پرهیز، دنیا از حضرت شناخت .است شده وصف، متعدد هاي ویژگی و صفات

 آخرت براي کشتزاري را دنیا حضرت آن .است هویدا خوبی به قصار کلمات و ها نامه، ها خطبه در، آن متاع و دنیا

وا « از جمله: .اند فرموده بهایی گران سخنان دنیادوستی پیامدهاي و دنیا نکوهیده صفات ي رهدربا و دانستند می فال تنافس
ها فَخرِ نیا وها، فی عزّ الدعیم زینَتها ونَ وا بِ بعج ها إلی انقطاعٍ، وال تَ فَخرَ ها و زَّ والٍ، فإنَّ عها إلی زنعیمإنَّ زینَتَها ونهج »( و

ت و ناز دنیا بر یکدیگر پیشی نگیرید99خطبه، البالغه ها را نخورید و مغرور نشوید زیرا  ها و نعمت و فریب زینت، ): بر عزّ
ت و افتخارات دنیا پایان پذیرد و زینت و نعمت دار  الدنیا«فرمایند:  امام در جاي دیگر نیز می .گردد هایش نابود می عزّ

رِّ إلی مرٍ دارِ م    .اي همیشگی است گذرا به سوي خانه اي خانه ): دنیا385حکمت، نهج البالغه»(مقَ
ناصر خسرو نیز با تأثیر از کالم موالي متقیان در توصیف ناپایداري دنیا ابیات زیاد و زیبایی دارد که به برخی از آنها 

  شود: اشاره می

   شــکیبایی  بــه  کارهــا  بــه  بــررس
         

ــرا ــه زی ــرت ک ــت نص ــکیبا اس    را ش
  

  بیاشـــوبد تـــو بـــر روزگـــار چـــون
         

ــک   شــکیبایی تــو کــن پیشــه چنــد ی
  

ــی ــراي گیت ــر اي رهگذرانســت س   پس
         

  مــرا مســتقر یکــی نیــز بهترســت زیــن
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  )12: 1388، (ناصر خسرو                                                                         

  )175(همان :                                                                                      

  
  )416(همان:                                                                                       

  :کند دل آن از باید پس، نیست سکونی و قرار، آن در که است جایگاهی و 

 
  )157(همان:                                                                                       

د ...دنیا یا دنْیا یا«گویند:  امام علی (ع) در خصوص دوري جستن از دنیا مثل معروفی دارند که می ا  قَ اثاً لَ لَ قْتُک ثَ لَّ طَ
ا یهۀَ ف ع جناصر خسرو در این  .نیست آن در رجوعی که کردم طالقه سه را تو دنیا اي دنیا ): اي77نامه، نهج البالغه»(ر

  زمینه نیز تحت تأثیر کالم امام قرار گرفته و این مضمون را چنین در شعر خویش آورده است:
  را رعنـا  زن ایـن  نـدهی  طـالق  چـون 

         
  کـاري؟  نکنـی  کاري مردان چون چونکه

  
  )430: 1388، (ناصرخسرو                                                                            

 لَینٌ الحیۀِ کَمثَلِ الدنْیا مثَلُ«فرمایند:  امام علی (ع) بیانات ارزشمندي نیز در خصوص فریبندگی دنیا دارد که می

م الناقع فی جوفهامسها و غرُّ یهوي إلَیها .الس ها الجاهلُ الً ر لُّب العاقلُ ذُو ویحذَ  دنیا .) 119حکمت ، نهج البالغه»(الُ

 آن از دانا خردمند و پذیرد آن دوستی نادان فریفته .مرگبار زهر آن درون و و هموار نرم آن است لمس کردن مار همچون

  ه را نیز در شعر خویش اینگونه بکار گرفته است:ناصر خسرو این تشبی .گیرد دوري
ــردن در ــان گــ ــده جهــ   فریبنــ
         

  چنبــر خـود  بـازوي  و دسـت  دو کـرده 
  

   فتســتی گــر کــه بــري گمــان ایــدون
        

ــر در ــه ب ــر ب ــوب، مه ــی خ ــر یک   دلب
  

  و آگـــاه نیســــتی کــــه یکــــی افعــــی 
         

  بــر انــدر خــوش و تنــگ گرفتــه داري
  

  )127:  1388، (ناصر خسرو                                                                            
 دنیاي را در پایدار هاي شادي و فانی و زودگذر آن هاي خوشی و است سختی و رنج از پر دنیایی، بنابراین این دنیا

کُم«نمود:  جستجو باید دیگر ر ۀٍ منزِلُ فَإنَّها الدنیا وأُحذِّ لع ت قَد ...قُ زَینَ رَّت تَ ها وغَ رُورِ غُ تها بِ زینَ ): 113خطبه، نهج البالغه»(بِ
دنیا خود را با غرور زینت داده و با زینت و  ...زیرا منزلگاهی است براي کوچ کردن، ترسانم شما را از دنیا پرستی می

اس «فرمایند:  و در جاي دیگر نیز می .فریبد زیبایی می ا النّ هإِ، اَی لَ لَها وؤَمرُّ الْم غُ یها نَّ الدنْیا تَ د إِلَ ل مخْ ، (همان» الْ
انّها، الدنّیا فاحذرو« .فریبد می را خود بستگان دل و آرزومندان دنیا مردم! ): اي 177خطبه دارةٌ فَ  معطیۀٌ، خدوع غرّارةٌ، غَ

سۀٌ، منوع زوع ملبِ  و خسیس است اي کننده عطا، است فریب پر و وفا یب دنیا که کنید دوري دنیا از .)23خطبه، همان»(نَ

  درمبنـد  دل، رهگذر است این جهان ما را بـدو 
         

ــدد دل ــدر هوشــیار نبن ــذر ســراي ان   رهگ
  

   قرار سراي نه این است رهگذر
         

   روان مرنجان و اینجا منه دل
  

  نیسـت  ایـن ، خواجـه  اي ارقـر  جـاي  تـرا 
         

ــا از دل ــر دنیـ ــدت بـ ــد بایـ   کنـ
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ناصر خسرو نیز با تأثیر از کالم امام علی (ع) در خصوص فریبندگی دنیا سروده  .سازد می برهنه که است اي پوشاننده
  است:

       
  )86: 1388، (ناصر خسرو                                                                            
ــوي ــان اســت دی ــر جه ــداري و پی   غ

         
  یـاري  جـادوي  و مکـر  بـه  نیسـت  کهـش 

  
   لــیکن، طــري گــل از پــر اســت بــاغی

        
ــه ــه بنهفت ــر ب ــر زی ــی ه ــاري، گل   خ

  
  )350، (همان                                                                                       

 به و نشود دلبسته آن هاي خوشی به هرگز که است شایسته، هوشیار فرد و است گذرنده، دلفریبی ي همه با لذا دنیا

   .باشد نداشته طمعی آن و نعمت ناز
      عیبجویی پرهیز از 4-3
تواند  هرگاه کنترلی بر زبان نباشد می .یر مطلق باشد و هم شر مطلقتواند خ زبان یکی از اعضایی است که هم می 

هالکت دنیا و آخرت را براي انسان به همراه داشته باشد و هرگاه زبان تحت کنترل  ...ناحق گویی و، غیبت، با تهمت
امام علی (ع)  .تواند با شکر و عبادت منشأ خیر و برکات بسیاري براي دنیا و آخرت باشد بوده و مهار گردد می

سانُ سبع إن خلّی ع«فرمایند: می رَنه عاللِّ اي است که اگر واگذارندش  ): یعنی زبان گزنده60حکمت، (نهج البالغه .»ق
اي رها شده و لجام گسیخته مانند  زبان بدون کنترل و رها را به درنده، امام علی (ع) در این مثل حکمت آموز .بگزد

 یابد می تجلّی افراد سخن در بیشتر که است رذایلی از یکی جویی عیب .گزد احب خود را مینموده که دیگران و حتی ص

به نفس  همراجع هر کسی با .است مانده غافل خود حال از که در حالی، دیگران عیب به فرد توجه از است عبارت و
صفات بد و زشت و ، ي لطفشود که خودش مانند دیگران خالی از عیوب نیست و خداوند از رو ه میخویش متوج

ه به آثار همچنین توج، ه به این نکتهتوج .)120: 1383، (حقانی زنجانیاشتباهات او را از دیگران مخفی کرده است
 .از مهمترین راهکارهاي درمان این صفت زشت است، چه دنیوي و چه اخروي، شوم عیب جویی بر خود فرد و دیگران

نْ نَ« د:نفرمای حضرت امیر (ع) در این باره می م ه نْ عیبِ غَیرِ غَلَ ع شْتَ ا ه س فْ رَ فی عیبِ نَ :  )341حکمت، (نهج البالغه» ظَ
وبی أیها یا«فرمایند:  و در جاي دیگر نیز می .دیگران بازماند در عیب نگریستن از، نگریست خود عیب به که هر اس طُ  النّ

ن مل ه لَ غَ ن شَ م ه وبِ عیب یاسِ ع  جویی عیب از را وي، او عیب که حال کسی به خوشا مردم! اي: )176خطبه ، همان»(النّ

  است:  ناصر خسرو نیز در این مضمون سروده .دارد باز دیگران به نسبت

  ) 88: 1388، (ناصر خسرو                                                                              

  
  )52(همان:                                                                                           

  
  

ــر   دنیــا دیــو ایــن نفریبــد تــا نگ
         

  هـان  پسـر  اي هـان  دیـو  ایـن  از دار حـذر 
  

   تـو  عیـب  بجویـد  کـس  دیگـر  کـه  زآن بترسـی  ور
         

   خوابینــد ببایــد لختـی  کســان عیــب از چشـمت 
  

   بر زبان به، مگردان دشنام و بیهوده
         

   است نثار زشت یار ترا تو ز دو هر کاین
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  راستگویی 5-3
 .رفتار و پندار است، صداقت در گفتار، هاي اخالقی که نقش بسزایی در سازندگی انسان دارد یکی از فضیلت 

ها بر اثر  از آن جا که انسان .به راستی در کردار و گفتارشان است، در گرو پاي بندي آنان، پیشرفت و تعالی بشر
حیاتی را تضمین  آنچه بقاي چنین، به صورت اجتماعی زندگی کنند، یرندهاي فراوان روحی و جسمی ناگز نیازمندي

اگر همه کارهاي انسان بر صدق و راستی بنا نهاده شود و ، بنابراین .درستکاري و راستی میان افراد جامعه است، کند می
ن که گشوده شدن چنا، آید اي نیک بختی و گران قدري او فراهم میه زمینه، از هرگونه ناراستی پیراسته باشد

حق ، به همین جهت .شود تنها با استوار کردن پایه صداقت فراهم می، هاي کمال و بهروزي به روي جامعه بشري دریچه
وا ند: فرمای دهد و می به همراهی با صادقان فرمان می، تعالی مؤمنان را در کنار فراخوانی به تقوا قُ وا اتَّ ا الَّذینَ آمنُ ها أَی ی)

ه َ قینَ اللّ اد الص عوا م ونُ کُ کتاب در علی (ع) نیز امام .از خدا بترسید و همگام با راستان باشید، اي مؤمنان): 119 /(توبه .)و 

ادقُ«  :کشد می چنین به تصویر را زیبا صفت این، البالغه نهج ارزشمند لی الص فا ع کرامۀٍ منجاةٍ شَ نهج البالغه» و) ،
  گوید: ناصر خسرو نیز می .دارد قرار بزرگواري و نجات کرانه بر راستگو  ): انسان86خطبه

  بیگاه و گاه مگوي راست جز
         

  سوگند به نایدت، حاجت تا
  

   کن حذر از دروغ است گنده
        

  گند از دهانت شود پاك تا
  

  )63: 1388، (ناصرخسرو                                                                               
  حیلتست برتر کار در راستی

         
  احتیال نیایدت تا کن راستی

  
   راستی جایی به امد فرود چون

        
  افتعال آنجا ز بندد بر رخت

  
  )281، (همان                                                                                           

لف لَم ومن«فرمایند:  ن امام در مورد یکی بودن گفتار و کردار میهمچنی د یختَ قَ ه فَ ه ومقالَتُ علُ ف عالنیه وو ه ي سرُّ اَد 

اَخلَصۀَ و  به او، نباشد یکدیگر خالف، گفتارش و کردار و ظاهرش و باطن که ): کسی26نامه، (نهج البالغه» العبادةَ االمانَ

  گوید: ناصر خسرو نیز به تقلید از امام چنین می .است آورده جاي به اي خالصانه عبادت و پرداخته امانت

                                
  )44: 1388، (ناصرخسرو                                                                              

بسان گوهري بسیار ارزشمند است که همه باید در به دست آوردن و حفظ ، راستی و راستگوییبنابراین     
 و مردم امین راستگو است و شخص اخالقی صفات نیکوترین از یکی صداقت و گویی راست .همیشگی آن همواره بکوشیم

 کریمقرآن  در متعال خداوند .اند ستوده را آن و بوده موصوف نیکو صفت این به دین بزرگان و یاانب همه .است احترام مورد
   .نموده است تحسین و توصیف را صادقین

  پرهیز از حرص و طمع 3- 6
ه که آدمی را به جمع نمودن بیش از آنچه به آن احتیاج دارد وا می این صفت  .دارد حرص صفتی است نفسانی

بیابانی است کران ناپیدا که از هر ، بلکه این صفت .هاي حب دنیا و از جمله صفات مهلکه است شعبه ناپسند یکی از
   .عمق آن را نیابی، انتها که هر چند در آن فرو روي طرف روي به جایی نرسی و وادي ایست بی

    مباش و باش نهاد یک زبان قول و فعل به
         

    اندود زر پشیز چون زبان خالف دل به
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ار شده است؛ چرا که انسان ها گرفت در حقیقت به انواع بالها و سختی، اي که به این صفت گرفتار شده باشد بیچاره
اگر بیشتر اموال دنیا را جمع کند باز خویشتن را  .ایستد شود و به حدي نمی حریص هرگز حرص او به جاي منتهی نمی

به سختی و خستگی انداخته و در فکر تحصیل باقی است در حالی که انسان خرسند و قانع آسوده خاطر زندگی 
زري«ده است که: از امام علی (ع) روایت ش .کند می ه اَ فس نِ بِنَ رَ مشع  طمع که ): کسی2حکمت، نهج البالغه»(الطَمع استَ

  ناصر خسرو نیز با تأثیر از کالم امام چنین سروده است: .است ساخته را خوار خود، سازد خود پیشه را ورزي
  روي آب ترا برد، طمع سیل

         
  بال و فرق ترا کوفت طمع پاي

  
   طمع نهال ربا بود، ذُلّ

        
  نهال بد این از بپرهیز نیک

  
  )290: 1388، (ناصر خسرو                                                                          

اك «دارد:  امام علی (ع) در یک کالم زیبا و با استفاده از صنعت استعاره از گرفتار شدن در چنگال طمع پرهیز می إی
وجِف بِک مطایا أن ورِدك مناهلَ الطَّمعِ تُ ۀِ فَتُ  برانند را تو طمع هاي بارگی اینکه از بپرهیز ): و31نامه ، (نهج البالغه» الهلَکَ

ناصر خسرو نیز در همین مضمون و با استفاده از همین صنعت در مورد آز و طمع  .رسانند هالکت آبشخورهاي به و
  سروده است:

  برد بختیبد سوي آزت اسب
         

  عقال زین فرونه بد بخت زین
  

   تاختم فراوان مرکب این بر من
        

  شمال گه و یمین گه عالم گرد
  

  مرا نامد حاصلی سواري زین
         

  مالل گرد و محنت ي تشنه که جز
  

  
  )298: 1388، (ناصر خسرو                                                                             

    و دانش فضیلت علم 3- 7
 ي هواسط  ها به امت  زیستن  و جاودان  پیشرفتو   و سعادت  زیرا حیات ؛ نیست  علم  نزلتم  به  فضیلتی  هیچ  در جهان

ت،  است  علم و شخصی  برايمانند علم   از فضایل  کدام  هیچ .باشد می  بدان  وابسته  انسان  نفسانی  و شرافت  مقام و علو  
ت  مردم  و منافع  مصالح در ضرورت فراگیرى علم و دانش . باشد  بوده  وجود همیشگی  در عالم  اثرش  ندارد که  صالحی ،

هاى مسلمان را به  موضوعى قایل نشده و همه انسانهمین بس که اسالم خصوصیتى براى آن قایل شده که براى هیچ 
به پیامبرش قرآن اهمیت و عظمت مقام علم در حدي است که خداوند در  .دعوت نموده است آنتحصیل و فراگیرى 

ونَ «دهد:  دستور می لَم ع ا ی ونَ والَّذینَ لَ لَم ع ینَ یي الَّذ وِ ستَ لْ یبا کسی که  داند می بگو: آیا کسی که) 9زمر/»( ...قُلْ ه
ال « نیست:  علم چون شرافتی هیچ که دارد هاي نهج البالغه بیان می امام علی (ع) در یکی از حکمت .داند برابر است نمی

لمِ  الع ف کَ رَ ناصر خسرو نیز مضمون کالم  .رسد ) لذا انسان با علم است که به شرافت می113حکمت، (نهج البالغه .»شَ
  م کشیده است:امام را چنین به نظ

  )21: 1388، (ناصر خسرو                                                                                

    پسر اي ذلست آز اسب زین
         

    سؤال را او عنان، خواري او نعل
  

     تاج و افسر تو سر بر شرف و عزّ شود کی
         

    رکیب؟ و زین نکنی را خرد و علم مر تو تا
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مردم  ي همه به خطاب و نخعی زیاد بن کمیل به خطاب لبالغها نهج هاي یکی دیگر از حکمت در امام علی(ع)    
و علی ، العلم یحرسک وأنت تَحرُس المالَ، العلم خیرٌ منَ المالِ، یا کمیلُ«فرمایند:  می زکُ ی العلمالنفقۀُ و ه المالُ تَنقصو

ه، االنفاقِ زولُ بزوال المالِ ی نیعص دان بهمعرفۀُ الع، یا کمیلُ بن زیاد .و لمِ دینٌ ی ،ه اعۀَ فی حیات ، به یکسب اإلنسانُ الطّ
ه وفات جمیلَ األحدوثۀِ بعدو. حاکم العلمو ،لیه ع المالُ محکوماي کمیل دانش بهتر از مال  .)147حکمت، نهج البالغه» ( و

پذیرد اما علم با بخشش فزونی  مال با بخشش کاستی .زیرا علم نگهبان تو است و مال را تو باید نگهبان باشی .است
اي کمیل شناخت علم راستین آیینی  .گردد گیرد و مقام و منزلتی که با مال به دست آمده با از بین رفتن مال نابود می

کند و پس از مرگ نام نیکو به  شود و انسان در دوران زندگی با آن خداوند را اطاعت می است که با آن پاداش داده می
  ناصر خسرو نیز همین مضمون را از امام گرفته و سروده است: .دانش فرمانروا و مال فرمانبر است .یادگار گذارد

  
  )118: 1388، (ناصرخسرو                                                                              

 است چیزي آن به انسان ارزش که دارد می بیان امام علی (ع) در جاي دیگر در مورد فضل و اهمیت و ارزش علم    

ه قیمۀُ کُلِّ امري«داند:  می که )  این  عبارت در دیوانی که به امام منسوب هست 81حکمت، (نهج البالغه .»ء ما یحسنُ
  نیز چنین آمده است:

لمِ إنّهموالفضلُ  إالّ ألهلِ الع  
         

ن استهدي أدالء مدي ل لَی اله ع  
  

در کُلِّ أمريء ما کان یحسنه قَ و  
        

فعالِ أسماء   وللرّجالِ علی األَ
  

علمٍ وال تَطلَب له بدالً ز بِ فُ   فَ
         

أهلُ العلمِ أحیاءموتی و اس   فالنّ
  

  )74: 1991، (امام علی(ع)                                                                          
   .راهنما هستند، هایی که جویاي هدایتند کسانی که براي انسان، فضل و برتري از آن عالمان است- 
   .شود که داللت بر کارهاي او دارد و هر مردي اسمی بر او اطالق می .و ارزش هر انسانی به اندازه علم اوست-
   .چرا که مردم همچون مردگان و اهل دانش زندگان هستند .جویاي علم باش و آن را با چیزي عوض نکن -
   که این گفته امام را ناصر خسرو چه زیبا به نظم کشیده اند: 

  
  )419: 1388، (ناصرخسرو                                                                                             

  ناصر خسرو در جایی دیگر نیز در همین مضمون سروده است:

       
   )127، (همان                                                                                             

ا      ارزش علم در به کارگیري آن و ؛ بلکه اي در نهاد انسان ارزش چندانی ندارد علم به تنهایی و به عنوان گنجینهام
پسندد که همراه با عمل  ی(ع) علمی را میامام عل .برداري از آن است به طوري که در خدمت جامعه قرار گیرد بهره

لم عملَ« .«باشد:  نْ ع لِ فَممالع رُونٌ بِ قْ م لْم لِ فَإنْ أج، العمالع ف بِ تهی لْم الع وه اب ا و ه ارتَحلَ إِلّ حکمت ، (نهج البالغه .»عنْ

    حکمت و علم، گوهر و دینار از به
         

    بیدار چشم و است روشن دل کرا
  

     اوست علم قدر به کس هر قیمت
         

   امیرالمؤمنین است گفته این چنین
  

      ازو گیري هنر و فضل اگر گردي قیمتی
         

   است هنر و فضل به که بدانی مرد قیمت
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اگر ، خواند عمل را فرا می، کند چرا که علم ): علم و عمل پیوندي نزدیک دارند و کسی که دانست باید به آن عمل366
نتم فاقدموا، إذا علمتم فاعملوا«فرمایند:  امام در جاي دیگري نیز می .کند ماند و گرنه کوچ می پاسخش داد می  .»وإذا تیقّ
هاي خود  و در یکی از نامه .) : هر گاه دانستید عمل کنید و چون به یقین رسیدید اقدام کنید274حکمت ، (نهج البالغه
ه اعلم و« اند:  نیز گفته آگاه باش که در دانشی ناسودمند خیري   ):31نامه، (نهج البالغه .»ینفع ال فی علمٍ ال خیرَ إنَّ
   .نیست
برسد  آسایش و به برگردد دنیا آن تا به کند علم کسب باید انسان درون و نیز معتقد است نفس ناصر خسرو حکیم   

 عالم نمایانی را انسان ترین زشت، کالم امام علی (ع)  از تأثیر با وي، از این رو .مل به آن علمشود مگر ع و آن حاصل نمی

 عمل بی عالمان و فاسد انسان نماهاي به شدیداً، متعددي ابیات در شاعر این .کنند نمی استفاده خود دانش از که داند می

 .دهند انجام گفتار آن درخور نیکوي عمل که خواهد می ز آنهاا و گیرد می سرزنش و نکوهش، انتقاد تیغ زیر در و تازد می
  رود:  می خدا سوي به که است نیکو عمل .نیست ثوابی ي وعده، باشد دلنشین هر چند بی عمل گفتار بر

  عمل کردنت باید نکو قول درخور
         

  ذباب کردار و عقابی زگفتار تو
  

  بر او نسبت عمل چو ثوابی نیست را قول
        

  ثواب وعده تو را کرد عمل بهر از ایزد
  

  خداي که ایرا کن فخر عمل به کو؟ عملت
         

  خطاب آیات به کرد عمل بهر از تو با
  

  )38: 1388، (ناصرخسرو                                                                              
چنان » غرور و استکبار«است و یا  »خشوع  و خشیت«حاصل می شود یا » الم ع«براي ، اما آن چه در پی علم      

از بندگان خدا تنها دانایانند که از ): 28(فاطر/  .» ما یخشی اهللا من عباده العلماءنّإ«آمده است : قرآن ه از یک سو در ک
امام علی (ع) در این  .شتن بپردازدلذا آنچه که بر عالم واجب است اینکه ابتدا به تعلیم و تهذیب خوی .ترسند او می

 ) : آنکه254حکمت ، (نهج البالغه .»غیره  تعلیم قبل نفسه بتعلیم فلیبدأ اماماً للناس نفسه نصب من«گویند:  زمینه می

  گوید: ناصر خسرو نیز می .بپردازد خویش کردن ادب به باید دیگري تعلیم از پیش، سازد مردم پیشواي را خود

  
  )120: 1388، (ناصر خسرو                                                                             

دام «مقام معظم رهبري  .گردد بنابراین فراگیري دانش موجب ترقی معرفت و شناخت فرد و پیشرفت جامعه می
ي قوي  پنجه، علم که پیدا کردید .باید علم پیدا کنید« فرمایند:  نیز در خصوص ضرورت کسب دانش می» یظله العال

تان یها جوان .پیچانند دست شما را می، ي قوي هستند کسانی که داراي پنجه، اگر علم نداشته باشید .پیدا خواهید کرد
هاي آخرِ آخرِ  ما قبل از انقالب در ردیف .کار را کردیم را به علم تشویق کنید؛ این کار ممکن است؛ ما در ایران این

به برکت ، به برکت اسالم، امروز به برکت انقالب .شد که هیچ نگاهی به طرف ما جلب نمی، علمی دنیا قرار داشتیم
شانزدهم ۀ بگفتند و در دنیا منتشر شد که ایران امروز از لحاظ علمی در رت، کنند کسانی که در دنیا ارزیابی می، شریعت
   .)21/09/1391، قام معظم رهبريم، www. hawzah. net»(دنیاست

  پرهیز از آرزوهاي دور و دراز8-3
شب هنگام به امید و آرزوي روزي سرشار از سعادت و موفقیت  .کندانسان با آرزو همزاد است و با آرزو زندگی می 

تواند از انسان نمی .خیزدتوأم با سعادت از خواب بر می رود و صبح به امید طلوع دوباره خورشید و روزيبه بستر می
داشتن ، اندآن چه ناپسند است و در آیات و روایات گوناگون ما را از آن نهی کرده .امید و آرزو و خواسته جدا باشد

      را خود تنخس دهی چه پندم
         

  بند در پند ز کمري محکم
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عمر کوتاه آرزوي طوالنی است؛ یعنی آرزوهایی که متناسب با میزان توانایی و استعداد و در محدوده قدرت ما و حتی 
یعنی آرزوهاي غیر معقول و غیرمنطقی و دور از دسترس است که » ملأطول «چیزي که نکوهش شده  .باشدما نمی

 .معموال جز غم و غصه و حسرت و غلطیدن به ورطه گمراهی و دور شدن از حدود شرع و چارچوب دین ثمري ندارد
رَ انِعن فی جرَي من«فرمایند:  امام علی (ع) در این زمینه می ه عثَ ل أَم ه ل آن کس که در 19حکمت، نهج البالغه»(بِأَج : (

 أنَّ اعلموا و«فرمایند:  خود نیز میهاي  امام علی (ع) در یکی از خطبه .مرگ او را از پاي در آورد، پی آرزوي خویش تازد

ی األَملَ سهِ قلَ ی ی الع نسیکرَ و کذبوا الذِّ ): بدانید که آرزوهاي 86خطبه ، نهج البالغه»(مغرور صاحبه و غرور فانه االمل فَأَ
اند و  آرزوهاي ناروا را دروغ انگارید که آرزوها فریبنده .سپارد دور و دراز عقل را غافل و یاد خدا را به فراموشی می

 : «ه استفرمود امام، نیز تعبیر گویایى در این زمینه دیده مى شود نهج البالغه 147خطبه   در .صاحبش فریب خورده
ود اَلَّذي  عو اَلْم هِم زَلَ بِ هِم حتَّى نَ ال بِ آجغَی الهِم و تَ ولِ آم لَکُم بِطُ انَ قَب نْ کَ م لَک ا ه إِنَّم ه فَع عنْ ةُ و تُرْ ر ذع لْم ه اَ رَد عنْ ۀُ تُ بو اَلتَّ

فقط به خاطر آرزوهاى طوالنى و ، اقوامى که پیش از شما بودند و گرفتار عذاب شدند ):147خطبه، نهج البالغه»(
رسیدنش معذرت  همان عذابى که با فرا، فراموش کردن اجل و سرآمد زندگیشان بود تا آنکه عذاب موعود فرارسید

ناصر خسرو نیز در زمینه پرهیز از آرزوهاي طوالنی چنین سروده   .خواهى رد مى شود و درهاى توبه بسته خواهد شد
  است:

  
  )181: 1388، ( ناصر خسرو                                                                         

  است:  ز سرودهو در جاي دیگر نی

  )403(همان:                                                                                         
 دور خدا از ترین رذایل اخالقی بوده و انسان را  همو به تعبیر دیگر طول امل از م، آرزوهاي کاذب و دور و درازلذا 

 را انسان لحظه هر و شوند می ظاهر زندگی بیابان در سراب همچون آرزوها این .کنند می آلوده گناهان انواع به و ساخته 
ست که یکى از بدترین آثار منفى طول امل و آرزوهاى دراز این ا .سازند هالك تشنگی شدت از تا سازند می تر تشنه

بنابراین ، زیرا رسیدن به این آرزوها معموال از طریق مشروع غیر ممکن است، کند یانسان را به انواع گناهان دعوت م
گرفتاران این رذیله اخالقى خود را ناگزیر مى بینند که در کسب درآمدها چشم بر هم نهند و حالل و حرام را شناسایى 

   .ابا نداشته باشند، رشوه و مانند این امور، رباخوارى، کم فروشى، وال یتیمانخوردن ام، نکنند و از غصب حقوق دیگران
   محاسبه نفس9-3

محاسبه نفس یعنی حساب کشیدن از خود با هدف تسلط بر خود و حرکت در مسیري و جهتی که موجب رضاي 
در قدیم  .برند آن نام می  رزیابی ازباشد که امروزه به عنوان خود تربیتی و خود ا هاي مؤثر تربیتی می از روش، الهی است

هاي  هاي مناسب را طی دستورالعمل دادند و راه و روش همواره دستور محاسبه نفس می، نیز علماي اخالق و مربیان
 نفسکم زِنوا عباداهللا«فرمایند:  خویش میهاي  امام علی (ع) در یکی از خطبه .دکردن دقیق به شاگردان خود توصیه می

 خویش نفس محاسبه به، خدا بندگان ):90خطبه، (نهج البالغه» تحاسبوا أن قبل من حاسبوها و زنواتو أن قبل من

 که آن از پیش، گمارید همت خویش از حسابرسی به و است چگونه اعمالتان نامه که دریابید تا بسنجید را خود و بپردازید

  است:  یز با تأثیر از کالم امام علی (ع) چنین سرودهحکیم ناصر خسرو ن .گیرید قرار حسابرسی و محاسبه مورد قیامت در

       همی چون چنان آرزوها را تو
         

   افکند جر به و جوي به کوران چو
  

         آرزو زهرست و گشتست آرزو خانه دلت
  

  کنی؟ معجون همی دل با چرا را قاتل زهر
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  امروز هم خویش حساب بنگر اینجا
         

  مرسل و مرسل شدند حاضر کاینجا
  

  نیفتی خویش کار ز تغافل به تا
        

  نامتبدل رنج به ناگه فردا
  

  )290: 1388، (ناصرخسرو                                                                               
 .ساساً عمل حساب کشیدن از خود قبل از آنکه یک وظیفه شرعی و دینی باشد یک وظیفه عقالنی و همگانی استا
ها و  یعنی انسان بتواند در دریاي ژرف افکار و اندیشه، خطایابی از خویشتن است، ترین مظهر عقل و تربیت صحیح عالی

از  .خود فرو برود و خطاهاي خود را بیابد و انگشت روي آنها بگذارد و آنها را از خود دور کند تمایالت و افعال و اقوال
از بشر باید انتظار داشت که خطاهاي خود را تکرار نکند و از ، بشر جایز الخطاست .بشر انتظار اینکه خطا نکند خطاست

   .یدن به مسیر صالح و رستگاري استفاده کندهاي پرپیچ و خم و رس خطاهاي خود به عنوان پلی براي گذر از راه
  نتیجه

هاي به عمل آمده  از بررسی .پژوهش حاضر به تأثیرپذیري حکیم ناصر خسرو به نهج البالغه اختصاص داشت
  توان به نتایج زیر اشاره کرد: می

 متنوعش وعاتموض و بیان شیوه، نگارش سبک دلیل به که است عربی متون ترین برجسته از یکی البالغه نهج -

 سیراب سخنوري علی (ع) هر سخنان شیواي و گوارا معانی از، است گرفته قرار ادبا و علماء عنایت و توجه مورد همواره

 که اشعار ناصر خسرو دریافتیم تحلیل و بررسی با .است کرده تن به سخنوري لباس خطیبی هر وي کالم سبک به و شده

   .بوده است آگاهانه موارد غالب در تعامل این که خورد می چشم به با نهج البالغهفراوان  بینامتنی موارد وها  همپوشی
 خودسازي دوران در شاعر هاي آموخته مرهون خسرو ناصر کالم امام علی (ع) در شعر مضمون بازتاب تردید بی -

 روي بر را او گوش و چشم، ساخته دگرگون را او زندگی، تأثیر گذاشته خسرو ناصر روح و جسم در ها آموخته این، است

   .نموده است باز حقیقت
و  او دیوان در اشتراکات بیشتر است اسالمی و تربیت و تعلیم اخالق، دین خسرو ناصر شعر اصلی خطوط که آنجا از -
 است البالغه نهج در بسامد پر موضوعات آن از دوري و دنیا به نبستن دل .است مضامین همین به مربوط نیز البالغه نهج

بی  و بی اعتنایی به دیوانش در، خود موالي کالم از مدد با ناصرخسرو .است بسامدتر رپ ناصر خسرو نیز دیوان در که
   .است دل انگیز و زیبا، موالي متقیان کالم همچون وي و تعبیرات و توصیفات است پرداخته دنیا به نسبت توجهی
   .نسلهاست همه راهگشاي بلکه، نیست قرن یک یا نسل یک ي ویژه البالغه نهج-- 
  
  

  منابع
   .ترجمه فوالدوند .کریمقرآن -
   .قم: انتشارات اندیشه هادي .ترجمه محمد دشتی .1385 .نهج البالغه -
   .بیروت : دار و مکتبۀ الهالل .دیوان .1991 .امام علی (ع) -
   .شهد: یادنامه ناصر خسروم .52-31صص ."پیوند فکر و شعر در نزد ناصر خسرو" .1355 .محمد، اسالمی ندوشن-
   .سینا ابن انتشارات تهران: .ایران در ادبیات تاریخ .1378 .ذبیح اهللا، صفا -
   .دارالجیل :بیروت، تاریخه و العربی االدب فی الموجز .1991 .حنا، الفاخوري-
   .تهران دانشگاه انتشارات: تهران .مینوي و محقق تصحیح .دیوان .1388 .معین ابو حکیم، خسرو ناصر-
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تهران: انتشارات  .تصحیح مجتبی مینوي و علیرضا حیدري .اخالق ناصري .1373 .خواجه نصیرالدین، طوسی-
   .خوارزمی

   .تهران: انتشارات بدر .آیین دوستی در اسالم .1374 .علی اکبر، بابازاده-
   .للمالیین دارالعلم :بیروت .العربی االدب تاریخ .1984 .عمر، فروخ-
   .انتشارات دفتر :قم .البالغه نهج در سیري .1361 .تضیمر، مطهري-
د جعفر، شهیدي- و حدیثقرآن مجالت  .38- 2ص  ."بهره ادبیات از سخنان علی (ع)" .1380 .سی.   
د، سجادي- انتشارات طهوري  :تهران .عرفانی تعبیرات و اصطالحات فرهنگ .1383 .جعفر سی.   
   .دانشگاه الزهرا: انتشارات تهران، ارزشهاي اخالقی پژوهشی در .1383 .حسین، حقانی زنجانی-
-) www. hawzah. net ،21/09/1391، قام معظم رهبريم(  
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