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  بازنمایی احادیث اسالمی در اشعار ناصر خسرو قبادیانی
  2کلثوم باقري،  1مینا پیرزادنیا

  مقدمه
دومین منبع و ، و احادیث ائمه طاهرین علیهم السالم است و حدیث پس از قرآنقرآن بر خواسته از فرهنگ اسالم 

حدیث در لغت در برابر قدیم است و در تعریف اصطالحی آن میان شیعه و اهل  .ي جوشان معارف اسالم استسرچشمه
و آله و حکایت فعل و تقریر و صفت از نظر اهل سنت عبارت است از قول پیامبر صل اهللا علیه  .سنت اختالف است

فعل یا تقریر معصوم (ع) را حکایت ، ) و از دیدگاه شیعه عبارت است از کالمی که قول279: 1404پیامبر (ص) (تهانوي 
  )46: 1391، (شریفی .کندمی

یز به احادیث و سنن نبوي ن، هنگامیکه فتوحات مسلمانان شروع شد و مسلمانان در ممالک مختلف پراکنده شدند
اما در ، در آغاز کار مسلمانان فقط به حفظ و نقل احادیث متوجه بودند .سرعت در سراسر کشور اسالمی رواج یافت

احادیث و روایات ، عالوه بر احادیث نبوي .ي اموي (نیمه اول قرن دوم) تدوین و ضبط احادیث شروع شداواخر دوره
-125: 1382، (طغیانی .مسلمانان و بخصوص شیعیان بوده است ائمه معصومین (ع) نیز از دیرباز مورد توجه عموم

اي برخوردار عنصر حدیث و علوم مربوط به آن در متون ادبی و بخصوص در شعر پارسی دري از جایگاه ویژه )126
ر و احادیث مضامین بلند شعري خودشان را آغاز و ادامه دادند تا بقرآن با بهره گیري از ، شعراء پارسی زبان .است

و قرآن شاعران پارسی گوي توجه بسیار بیشتري به ، از قرن چهارم به بعد .اصالت و فصاحت کالم خویش بیفزایند
احادیث و روایات دینی کردند و این به دلیل انتشار کامل فرهنگ اسالمی و تشکیل مدارس در نقاط مختلف و غالب 

در همه بالد ایران و قرار گرفتن پایه تعلیمات براساس  آمدن دیانت اسالم بر سایر ادیان و شکست قطعی آیین زرتشت
مهمترین نمونه کالم ، در این باره آنان غالباً کتب حدیث را بعد از قرآن .ادبیات عرب و مبانی دین اسالم بوده است

  )131(همان:  .اندرفتهاند و حتی برخی آنها از راویان حدیث به شمار میفصیح عربی دانسته و از حفظ داشته
  مرحوم فروزانفر در این مورد گفته: 

کتب حدیث را که بهترین نمونه کالم ، هیچ شک نیست که شعراء پارسی گو نیز غالباً در ضمن تعلم لغت و ادب
(ناطقی  .اند و از قدیم ترین عهد مضامین احادیث در شعر پارسی محسوس استعربی است خوانده و در حفظ داشته

  )215بلخانی بی تا: 
، مله شعراء پارسی گو که به احادیث بسیار توجه داشتند و اشعارشان از چشمه جوشان احادیث سیراب گردیدهاز ج

پردازد که اشعار وي ملقب گشته به تبلیغ دین اسماعیلیان می» حجت«وي که به عنوان  .ناصر خسرو قبادیانی است
نگارنده در پی بررسی احادیث اسالمی نقل شده از  در این مقاله .آینه تمام نماي ارزشهاي اخالقی و تفکر دینی است

   .است پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع) در اشعار حکیم ناصر خسرو قبادیانی
  پیشینه

توان به موارد زیر اشاره کرد: پیرامون ناصر خسرو قبادیانی مقاالت فراوانی صورت گرفته است که از جمله آنها می
) که توسط مریم محمودي تالیف گشته و در آن 1391» (العتاهیهخسرو قبادیانی و ابو دنیا گریزي در شعر ناصر«مقاله 

                                                             
  pirzadnia@yahoo.com         یار زبان و ادبیات عرب دانشگاه ایالم  . استاد1
  kbagheri69@gmail.com. دانشجوي کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب      2
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-همچنین مولف به نقاط مشترك بین ناصر خسرو و ابو .به دنیا گریزي که از وجوه زهد و تحقیق است پرداخته شده
هاي گوناگون تجلی یافته اشاره هالعتاهیه در مورد تصاویري که از دنیا در ذهن و اندیشه شان بوده و در شعرشان به شیو

به قلم محمد گودرزي و » خرد و جهل از دیدگاه ناصر خسرو قبادیانی و احمد شوقی، روزگار«هم چنین مقاله  .کندمی
روزگار و جهان و نادانی پرداخته ، ) که در آن به بیان دیدگاه ناصر خسرو و شوقی در مورد دنیا1390محمد رضا ساکی (
و مقاله  .کندو تمثیالت این دو شاعر در به تصویر کشیدن خرد و جهل و روزگار را بیان میشده و تشبیهات 

) که نگارندگان 1392از عطا محمد رادمنش و الهه شعبانی (» هاي آموزنده در اشعار ناصر خسرو قبادیانیخودستایی«
وزنده ناصر خسرو که شامل هنر پردازند و مضامین خودستایی آمبه بیان تفاوت میان مفاخره و خود ستایی می

جستجوي مضامین و «و همچنین مقاله  .دهندسخنوري و حکمت و اندرز و فضل و برتري و همت واالست را شرح می
به قلم دکتر مهدي محقق که به بررسی اجمال احادیث و امثال عرب در » تعبیرات ناصر خسرو در احادیث و امثال عرب

که » العالء معريبررسی تطبیقی سیماي دنیا در شعر ناصر خسرو و ابو«و مقاله  .زدپردابرخی اشعار ناصر خسرو می
العالء هاي ناصر خسرو و ابوها و دیدگاهتوسط فضل اهللا میر قادري و منصوره غالمی نگارش یافته و در آن جهت گیري

مورد بررسی قرار گرفته ، رانمعري نسبت به دنیا و هم چنین تشابهات و عوامل شکل گیري این افکار در ذهن شاع
  .است

   .ي احادیث اسالمی در شعر ناصر خسرو قبادیانی انجام نشده استاما تاکنون پژوهشی مجزا درباره
  مختصري از زندگی ناصر خسرو قبادیانی 

: 1389ق) (قادري و دیگران  481تا  394ملخص به ناصر خسرو (، ابو معین ناصر بن خسرو بن حارث قبادیانی
ي بلخ در اواخر نیمه دوم قرن چهارم هجري بنابر اشارت خود از خانواده محتشمی بود و از کودکی به کسب ) زاده107

) وي پس از فراگیري علوم 26: 1391(حیدري  .علم و آداب اشتغال ورزیده و در جوانی به دربار سالطین راه یافت
در سن چهل  .پادشاهان و خوشگذرانی در دربار پرداختمختلف به دربار سالطین روي آورد و به رسم زمانه به مدح 

گوید هوشیاري در خواب کسی به او می .تحولی عظیم در روح و اندیشه او پدید آمد، سالگی به دنبال دیدن یک خواب
-راه کعبه را به او نشان می، آیدپرسد که این هوشیاري چگونه به دست میاز بی خبري و مستی بهتر است و چون می

او در این سفر در مصر به خدمت خلیفه  .این خواب آغاز سفر هفت ساله ناصر خسرو براي جستجوي حقیقت بود .دده
هاي مختلف مامور نشر این مذهب در سرزمین» حجت«فاطمی رسید و به مذهب اسماعیلی در آمد و با گرفتن عنوان 

ضل و حکمت بهره مند بود و در فن مناظره کتبی و ) از آنجا که ناصر خسرو از ف208: 1388(میر قادري و غالمی  .شد
  )197: 1386(یوسفی و عشقی  .دانش و آثار و اشعارش را در خدمت نشر اعتقاداتش قرار داد، شفاهی بسیار موفق بود

مرحله دوم زندگی پر فراز و نشیب ناصر خسرو در عرصه ادب فارسی با رها کردن دربار سالطین و روي آوردن به 
 ...اجتماعی و، سیاسی، از جهت تغییر نوع تفکر و نگرش او در رابطه با مسائل و موضوعات مختلف دینی، یمسائل دین

ناصر خسرو پیش از کسب مقام حجت اسماعیلیان در پنجاه سالگی به خراسان و سپس به موطن  .حائز اهمیت است
اطراف فرستاد و به مباحثه با علماي اهل  خود بلخ بازگشت و در آنجا شروع به نشر دعوت باطنیان کرد و داعیان به

اندك اندك دشمنان و مخالفان او از میان متعصبان فزونی گرفتند و کار را بر او دشوار کردند و حتی  .سنت پرداخت
(حیدري  .به نیشابور و مازندران و عاقبت یمگان پناه برد، ناصر پس از مهاجرت از بلخ ...گویا فتواي قتل او نیز داده شد

   .) و تا آخر عمر همانجا ماند26: 1391
  احادیث اسالمی در شعر ناصر خسرو

و به اخبار و احادیث نبوي بخصوص آنچه  ناصر خسرو چون مبلغ دین و حجت فاطمیان در خراسان بوده است
در موارد او  .مربوط به پیامبر (ص) و امامت و تعظیم و تکریم خاندان و فرزندان او بوده احاطه فراوانی داشته است

   .کند که گفته پیامبر (ص) را نقل کرده استبسیاري بیان می
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  ي سعیري بهشت یا کندهیا روضه      این گور تو چنانکه رسول خدا گفت
  )214 :1373(ناصر خسرو 

  پردازد: که این شعر ناصر خسرو به حدیث پیامبر (ص) اشاره دارد که به توصیف قبر می
ۀٌ من « ارإنّما القبر روضَ فرِ النّ ن ح ةٌ م فرَ ۀ أو ح   )148: 3ج، االنوار(بحار 1»ریاضِ الجنّ

در بسیاري موارد اشاره کرده  .او گذشته از احادیث نبوي از سخنان حضرت علی (ع) نیز در اشعار خود اقتباس کرده
  ي حضرت علی (ع) استفاده کرده است مانند: به اینکه از گفته

  المومنینهم چنین گفتست امیر     قیمت هر کس به قدر علم اوست
  )370: 1373(ناصر خسرو

در اسالم هیچ والیت وحاکمیتی باالتر  .به ارزش و فضل علم براي انسان اشاره دارد 81که امام علی (ع) در حکمت 
   .ها تعبیر شده استو واالتر از دانش نیست و از این روي علم به شریف ترین والیت

»حسما ی قیمۀ کلِّ أمرءه   )456(نهج البالغۀ:  2»نُ
   .شود کند کسی که براي دیگران دسیسه کند اول خودش به آن دچار میناصر خسرو در جاي دیگر بیان می

  ایــن نوشستند در استـا و زنــد  ها خود به پیچد بد کنشاز بدي
  آنکـه او مـر دیگـران را چاه کند  چنـد ناگـاهان بچاه انـدر فـتاد

  )176: 1373(ناصر خسرو 
قَطَ فیها«که این ابیات اشاره دارد به مضمون حدیث  ه س رِ غَی رَ بِئراً ل فَ ن ح که به 17(التمثیل و المحاضرة:  3»م (

این عبارت را از سخنان امام علی (ع) خطاب به امام » االعجاز و االیجاز«ثعالبی در کتاب  .ضرب المثل تبدیل شده
العقول ابن شعبه حرانی بی ذکر هیچ سندي منتسب به همین عبارت در تحف .)33 :1897(ثعالبی  .داند می حسین (ع)

   .)94: 1392، امام علی (ع) است (زارع
  سراید: ناصر خسرو هم چنین در ستایش صبر این گونه می

  بر آرزوي خویش مگر مرد شکیبا  بشکیب ازیرا که همی دست نیابد
  )53: 1373(ناصر خسرو

ه«که متضمن معناي حدیث  صرُ ه النَّ ع ن تَبِع الصبرَ تَبِ التمثیل  .المثل رواج یافته استاست که به صورت ضرب 4»م)
  )415و المحاضرة: 

  تنها به صد بار چو نادان همتا  چون یار موافق نبود تنها بهتر
  )53: 1373(ناصر خسرو 

وء«ناصر این بیت را بر معناي حدیث  لیسِ الس ن ج ةُ خَیرٌ م حدمنطبق ساخته که تنهایی را بر هم نشینی با  5»الو
  )692االمثال: (مجمع .نادان ترجیح داده است

  بهتر بسی از مملکت دارا مدارا  گر تو به مدارا کنی آهنگ بیابی
  )53: 1373(ناصر خسرو 

ساس االُمور«المثل که این بیت مقتبس از مضمون ضرب   )246(التمثیل و المحاضرة:  .است 6»بالمداراةِ تُ
  ي رسوانا گفته بسی به بود از گفته  آن به که نگویی چو ندانی سخن ایراك

  )54: 1373(ناصر خسرو 
لَیه«ناصر خسرو ضمن ارج نهادن به سکوت به حدیث  ع من نُطقٍ تَند خَیرٌ م ه سلَم بِ  .کنداستناد می 7»صمت تَ

   .)31: 1ج، (مستطرف
  ه مه تمام نشد جز ز بهر نقصان راک   میانه کار همی باش و بس کمال مجوي
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  )59: 1373(ناصر خسرو 
هاي است که این حدیث به صورت .)57: 3ج، العلوم(احیاء 8»خَیرُ االُمورِ أوسطُها«این بیت متضمن معناي حدیث 

   .»االعمالِ أوساطُهاخیرُ«و » األمورِ أوساطُهاخَیرُ«دیگري در کتب حدیث نقل شده است: 
  زانکه روي شکر هست هزار مرا         ر ز دهر گلههیچ مکن اي پس

  )61: 1373(ناصر خسرو 
هرُ«اشاره به حدیث شریف  الد و هرَ فإنّ اهللا ه و الد بس ) در بعضی آثار روایی شیعه به 634: 2(جامع صغیر ج 9»ال تَ

ه این حدیث اشاره شده است که در ب» ال تسبو الدهر فإن اهللا هو الدهر«و » ال تسبو الدهر فإن الدهر هو اهللا«شکل 
متن روایت در چند مورد به شکل  .داوري صحیحی نشده است، بیشتر موارد بدون ذکر سند بوده و درباره صحت آن

در مواردي  .شود حدیث قدسی (گفتار منسوب به خدواند) نقل شده است و در دیگر موارد فقط از پیامبر (ص) نقل می
قدسی نقل شده پس از نهی ناسزا گویی به دهر و اینکه خدا دهر است بر گردش شب و که متن روایت به شکل حدیث 

) عالمه مجلسی ضمن اشاره به این 41: 1392(زمانی  .روز و تدبیر برخی امور دیگر توسط خداوند تاکید شده است
ل التی تنسبونها الی الدهر و کند: أي فاعل االفعاروایت به شکل ال تسبو الدهر فانه هو اهللا آن را اینگونه تاویل می

ونها بسببها هو الدهر 43(همان:  .تسب(  
ه«همچنین یاد آور سخن امام علی (ع) است:   عتبتُ ت م هرِ طالَ لَی الد ع تَبن ع 641االمثال: (مجمع 10»م (  

  مرین قیمت در لفظ دري را  من آنم که در پاي خوکان نریزم
  )63: 1373(ناصر خسرو 

ر تَحت أرجلِ الخَنازیر«ن رابطه به حدیث وي در ای نظر داشته است15(التمثیل و المحاضرة:  11»ال تَطرَحوا الد (. 
  )39: 1363(محقق  .دهدمحقق در تحلیل اشعار ناصر خسرو عبارت یاد شده را به عیسی (ع) نسبت می

  نبودست دستی بران سامري را  راقرآن به هارون تا داد موسی 
  )63: 1373و (ناصر خسر

 .المومنین علی (ع) و جایگاه او در جهان هستی در حد بشر نیستمعرفت و شناخت کامل شخصیت واالي امیر
ی«ي امام علی (ع) است: مضمون این بیت ناصر خسرو یاد آور سخن مشهور نبی اکرم (ص) درباره لی منّ بمنزلۀ  ع

عدي ب یه ال نب ا إنّ    .) است140: 2ج، صغیر (جامع 12»هارونَ من موسی إلّ
  چو زنجیر مر مرکب لشکري را  ترا خط قید علومست و خاطر

  )63: 1373(ناصر خسرو 
لم بالکتابۀ«این بیت در ستایش علم اندوزي و اهمیت کتابت بیان شده و به فرموده پیامبر (ص)  دوا الع 13»قَی 

   .) نظر دارد498االمثال: (مجمع
افتن انسان دخالت زیادي دارد و شرط موفقیت در کارها مخصوصاً در کارهاي بزرگ یکی از اموري که در توفیق ی

  سراید: کند و این چنین میحکیم قبادیانی در بیتی به فواید صبر و استقامت اشاره می .حوصله و صبر زیاد است، است
  زیرا که نصرت است شکیبا را  بر رس به کارها بشکیبایی

  )65: 1373(ناصر خسرو
ه« 153اره دارد به حکمت که اش الَ الزَّمانُ بِ رَ و إن طَ فَ عدم الصبور الظَّ 472البالغۀ: (نهج 14»ال ی (  

ه شدي خیره   ندانستی که بسیار است او را مکر و دستانها  بدین دهر فریبنده چرا غرّ
  )69: 1373(ناصر خسرو 

دارةٌ «داند و به حدیث ب و نا وفادار میجهان را دل فری، که شاعر ضمن اندرز دادن به عدم دنیا پرستی الدنیا غَ
ةٌ رار    .) چشم داشته است249(التمثیل و المحاضرة:  15»غَ
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  پسر پیامش رااي  هپاسخ مد  زو دست بشوي و جز به خاموشی
  )72: 1373(ناصر خسرو 

وت«الگوي شاعر در این مورد این سخن رسول اهللا (ص) است:  قِ السکُ األحم واب 207(نقض:  16»ج(  
  مسکن مسکین و مآب و مثاب  شهر علوم آنکه در او علیست

  )95: 1373(ناصر خسرو 
لم «این بیت در توصیف علم امام علی (ع) بیان شده که متاثر از حدیث  الع ن أراد ها فَمباب یل لمِ و ع أنا مدینۀ الع

الباب أتلی    .شود یر پذیري در مصراع اول مشاهده میو این تاث .) است473: 9ج، االنوار(بحار 17»فَ
  که سوي اهل خرد جبر و قدر درد و عناست  به میان قدر و جبر ره راست بجوي

  )102: 1373(ناصر خسرو 
  سازد: این بیت حدیث شریف زیر را به ذهن متبادر می

فویض بل أمرٌ بین األمرَین«  ) 242: 3ج، االنوار(بحار 18»ال جبرَ و ال تَ
  دین نیست ترا گر ترا حیاء نیست  ز اثر عقل و اصل دین استشرم ا

  )115: 1373(ناصر خسرو 
نَ اإلیمان«شود که اشاره دارد به  شاهد مثال در مصرع دوم نماینگر می یاء م که به 183االمثال: (مجمع 19»الح (

   .المثل تبدیل شدهضرب
  بر بدي از سیرت اهریمن است  بر بد مشتاب ازیرا شتاب

  )129: 1373اصر خسرو (ن
ن «قبادیانی ضمن ستایش صبر و شکیبایی و سفارش به عجله نکردن به حدیث  ۀ م لَ جن اهللا و الع التّأنّی م

   .) نظر دارد33: 3ج، العلوم(احیاء 20»الشَّیطان
  بر خزینه خرد و علم خداوند در است  سوي آن باید رفتنت که از امر خداي

  )140: 1373(ناصر خسرو 
لم فلیأت « .توان از حدیث معروف پیامبر (ص) دریافتناي بیت را میمع الع ن أراد ها فَمباب یل لمِ و ع ۀ الع دینَ أنا م
اب 473: 2ج، االنوار(بحار 21»الب(  

  چند نالی تو چو دیوانه ز دیو نا پدید  دیو پیش تست پیدا زو حذر بایدت کرد
  )149: 1373(ناصر خسرو 
ه«ا اشاره به مضمون حدیث ناصر خسرو ب فس کند ) بیان می292: 2ج، (شرح نهج البالغۀ 22»شَیطانُ کُلّ إنسانٍ نَ

نفس نهان دشمن آشکار انسان  .کند دشمن آشکار اوست که باید از او حذر شودها امر مینفس انسان که او را به بدي
   .است

  ناید پسر زو جز پلیدچون بود مادر پلید   از نبید آمد پلیدي جهل پیدا بر خرد
  )150: 1373(ناصر خسرو 

  )559: 1ج، (جامع صغیر 23»الخَمرُ أُم الخَبائث«در مذمت شرب خمر بیان شده و اشاره دارد به 
ي کند و فرمودههاي علوم و صناعات و طلب علم اشاره میناصر خسرو به سر پیشرفت مسلمانان در همه زمینه

  د: آورپیامبر (ص) را به یاد می
  محمد شدم من بچین محمد      بفرمود جستن بچین علم دین را

  )159: 1373(ناصر خسرو 
و بالصینِ«این بیت اشاره دارد به سخن گهربار  لم و لَ 143: 1ج، (جامع صغیر 24»أُطلُبوا الع(  
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ر  که سادات جمع جوانان جنت یر و شبنبی گفت هستند شب  
  )210: 1373(ناصر خسرو 
ۀ«اي مستقیم دارد به حدیث شریف از پیامبر (ص): ارهاین بیت اش دا شباب أهلِ الجنّ یین (ع) سس نُ و الح س 25»الح 
  )518: 1ج، (جامع صغیر

ات و سعیر  کی شناسی بجز او پدر نسل رسول   کی شناسی بجز او قاسم جنّ
  )243: 1373(ناصر خسرو 
شان علی (ع) را میزان و معیار اعمال و تقسیم کننده بهشت و شود که ای کالم رسول اهللا را یاد آور می، مضمون بیت

ارِ«جهنم است:  ۀ و النّ سیم الجنّ لّی(ع): أنت قَ ولُ اهللا (ص) لع س389: 9ج، االنوار(بحار 26»قال ر(.   
  باز گرد اي سره انجام بدان نیک آغاز  خرد آغاز جهان بود و تو انجام جهان

  )250: 1373(ناصر خسرو 
قلُ«حدیث تاثیر  قَ اهللا الع لَ    .شود ) در مصراع اول مالحظه می4: 3ج، العلوم(احیاء 27»أولُ ما خَ

  نشود مـرد خردمند خریـدارش  این جهان پیرزنی سخت فریبنده است
رد تو طالقش ده مگر آزاد شود گردنت از عارش  پیش از آن کـز تو بب  

  )258: 1373(ناصر خسرو 
ۀَ فیها ...یا دنیا ...یا دنیا«در بیان مذمت دنیا دوستی  77ه حکمت این ابیات اشاره دارد ب جعالثاً ال ر قتُک ثَ لَّ د طَ  28»قَ

  )454البالغۀ: (نهج
  ولیکن عقل یاري داد تا کردم مسلمانش        مرا در پیرهن دیوي منافق بود و گردن کش

  )266: 1373(ناصر خسرو 
د«پیغمبر فرموده:  ن أح ه شَیطانٌ ما منکُم م ا و لَ ولَ اهللا .إلّ سیا ر ال  .قالوا: و أنت ا أنَّ اهللا أعانَنی فَأسلَم فَ قال: و أنا إلّ

ا بخَیرٍ رُ إلّ أم28: 3ج، العلوم(احیاء 29»ی(  
  مر او را کش چنین آموخت ره فرعون و هامانش  علی هارون امت بود دشمن زال همی دارد

  )267: 1373(ناصر خسرو 
عدي«ناصر خسرو به مضمون حدیث شریف  بار دیگر ب ه ال نَبِی ا أنّ ن موسی إلّ ی بمنزلۀ هارونَ م ی منّ ل جامع  30»ع)

   .) در بیان منزلت امام علی (ع) اشاره دارد140: 2ج، صغیر
  بی شک جز عقل نباشد عصاش         هر که رود بر ره خرّم بهشت

  )276: 1373، (ناصر خسرو
ه الجِنانُ«این بیت به حدیث  حکیم ناصر خسرو در سب بِ حمنُ و اکتُ ه الرَّ د بِ قلُ ما عبِ 2ج، البحار(سفینۀ 31»الع :

   .) در ستایش یاري گر بودن عقل براي انسان نظر دارد214
  فراخی امید و درازي امل  مرا اي پسر عمر کوتاه کرد

  )298: 1373(ناصر خسرو 
یهرَم ابنُ آدم و «گردد که حکیم ناصر خسرو این مفهوم را از حدیث عمر میحرص زیاد و آرزوي دراز باعث کوتاهی 

رص و األَملُ اثنَتان: الح ه ع بقی ماقتباس نموده است657: 2ج، (جامع صغیر 32»ی (.   
ت نیاید ایچ بخیل  دود دوزخ نبیند ایچ سخی   بوي جنّ

  )291: 1373(ناصر خسرو 
خی«این بیت مقتبس از حدیث  ارِالب انَ النّ رَي دخَ ال ی یخۀ و الس ۀَ الجنّ حرائ د ) 142: 16ج، االنوار(بحار 33»لُ ال یجِ

   .و به صفت اخالقی بخشندگی اشاره دارد .است
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  رسولش لقب داد سحر حالل  چه چیزیست چیزیست این کز شرف
  )301: 1373(ناصر خسرو 

نَ البیا«تاثیر پذیري این بیت از حدیث  حراًإنَّ مس    .شود ) در مصراع دوم مالحظه می577: 14ج، االنوار(بحار 34»نِ لَ
  زمن نیست بل کز رسولست و آل  مرا بر سخن پادشاهی و امر

  )301: 1373(ناصر خسرو 
المِ« 233اشاره دارد به کالم امام علی (ع) در خطبه  راء الکَ ا لَأُم   )334البالغه: (نهج 35»إنّ

  و مسلمانم این استکه مسلمانی   گزارمحق هر کس بکم آزاري ب
  )330: 1373(ناصر خسرو 

ه«این بیت که به صفات شخص مسلمان اشاره دارد نمودي از حدیث  د ی و ه سان ن ل مونَ مسل الم مل ن س م مسل 36»الم 
   .) است576: 2ج، (جامع صغیر

  مور تو نکویی نکوست صورت و سان  ام من اگر تو زشتی زشتمآینه
  )343: 1373(ناصر خسرو 

ن«و هم چنین ناصر خسرو در بیان صفات مومن به حدیث  وم الم رآت نُ م وم نظر 569: 1ج، (جامع صغیر 37»الم (
هاي مومن این است که عیب و یا نیکی برادر مومنش را به وي سخنی معروف با این مفهوم که از ویژگی .داشته است

   .دهدشد که همه چیز را نشان میاي بابگوید و برایش چون آینه
  با باد نگردم که من نه نالم  جز راست نگویم میان خصمان

  )350: 1373(ناصر خسرو 
ونَ مع کُلِّ «ناصر خسرو در باب مردم شناسی به سخن امام علی (ع) استناد کرده که فرمودند:  قٍ یمیلُ کُلِّ ناع أتباع

اي دانند: دانشمند الهی و آموزندهالبالغه امام (ع) مردم را سه دسته مینهج 147در حکمت  .)470البالغه: (نهج 38»ریحٍ
هایی که دست خوش باد و طوفان هستند و همیشه سرگردانند که به دنبال هر سرو بر راه رستگاري و گروهی مثل پشه

نه به پناهگاه استواري پناه  کنند و نه از روشنایی دانش نور گرفتند وروند و با وزش هر بادي حرکت میصدایی می
  .بردند

  زان من همی قرار بیمگان کنم  زندان مومنست جهان دون
  )353: 1373(ناصر خسرو 

رِ«این بیت ناصر خسرو که در مذمت دنیا پرستی است به حدیث  ۀُ الکاف نِ و جنَّ وم جنُ المنیا س جامع صغیر 39»الد) ،
   .پردازدباس از این حدیث به بیان ارزش دنیا در نزد مومن و کافر میناصر خسرو با اقت .) اشاره دارد16: 2ج

  سراید: ناصر خسرو در اهمیت شناخت و معرفت نسبت به پروردگار این چنین می
  مر خالق خویش را کجا دانی  چون گوهر خویش را ندانستی

  )448: 1373(ناصر خسرو 
رَ« که به حدیث معروف منسوب به حضرت علی (ع)  ن ع مه بر ف رَ د ع قَ ه فَ نَفس 8: 1ج، (اخالق محتشمی 40»ف (

   .اشاره دارد
  دل مکن مشغول اگر با دینی از بی گیسوي  خویشتن را ز اهل بیت مصطفی گردان بدین

  )498: 1373(ناصر خسرو 
ن هاشم«الگوي شاعر در این بیت حدیث  ها م ءبدتَین و مذَواب ه ه کانَ لَ ) 489: 1ج، البحار(سفینۀ 41»و الصحیح أنَّ

   .است
  البیت چون شد با زبان پهلويکو ز اهل  قصه سلمان شنیدستی و قول مصطفی
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  )498: 1373(ناصر خسرو 
ا أهلَ«این بیت اشاره دارد به سخن پیامبر (ص) که در مورد سلمان فارسی فرمودند:  لمانَ منّ إنَّ س42»البیت 

   .)647: 1ج، البحار(سفینۀ
داند؛ چرا که سلمان متصف بود به صفاتی چون والیت پذیري و اطاعت از ر (ص) سلمان را از اهالی بهشت میپیامب

   .هاي نفسانیاهل بیت (ع) و مبارزه با نفس و عدم پذیرش ذلت در برابر خواهش
  خبــر نبود سزاي امــانتش  در بود مـر مدینۀ علـم رسول را
  ر دلت بتابد نور سعادتشتا ب  گر علم بایدت بدر شهر علم شو

  )261: 1373(ناصر خسرو 
لیأت الباب«این ابیات اشاره دارد به حدیث  ن أراد العلم فَ ها فَمباب یل ا مدینۀ العلم و ع : 40ج ، االنوار(بحار 43»أنّ

یف آن است معناي این روایت شر .) این روایت نشان دهنده فضیلت بسیار باالیی براي امیر المومنین است200-207
اگر چیزي به نام احکام و اخالق داریم همه و ، اگر چیزي به نام اعتقاد داریم، داریمقرآن که اگر چیزي به نام تفسیر 

 گیرد و همه اینها به پیامبر (ص) بر می همه از وجود مقدس امام علی (ع) و سائر ائمه سالم اهللا علیه سرچشمه
   .گردد می

  رسد به درختدروغ گفت که دستش نمی  وییآنچه به کار نیست چـــرا جـ
  )501: 1373(ناصر خسرو 

پردازد و اي ندارد میهمانطور که از مضمون پیداست این بیت به نکوهش اعمالی چون فضولی که براي انسان فایده
یه«اي است به مضمون آن اشاره عن ما ال ی ه رکُ رء تَ سنِ إسالمِ الم ن ح 36: 1ج، (مستطرف 44»م( 

  نتیجه
در این مقاله کوشش شد احادیث اسالمی در اشعار ناصر خسرو مورد بررسی و تبیین قرار گیرد تا سندي باشد بر 

دومین منبع جوشان معارف اسالمی ، همانطور که پیشتر اشاره شد احادیث .استناد این شاعر بزرگ از احادیث اسالمی
ناصر خسرو نیز  .هاي بسیاري گرفته اندن سرچشمه جوشان بهرهآید که شاعران بسیاري از ایبه شمار میقرآن پس از 

با مهارت اشعار خود را به احادیث و سخنان گهربار پیامبر صلی اهللا علیه و آله و ، به مانند بسیاري از شاعران ادب فارسی
اده چرا که ناصر مبلغ وي این عمل را در راستاي تبلیغ دین و مذهب اسماعیلی انجام د .ائمه علیهم السالم آراسته است

ي ناصر خسرو از احادیث پیامبر (ص) و ائمه اطهار استفاده .دین خود بود و در این زمینه به عنوان حجت مشهور گشت
  .علیهم السالم امري قطعی است که در این پژوهش با ذکر شواهد مثال در این زمینه به این مهم دست یافتیم

  هاپی نوشت
  .هاي جهنمهشت است یا گودالی از گودالهاي بقبر باغی از باغ

   .ارزش هر انسانی به مقدار دانایی و تخصص اوست
  .افتدخودش در آن می، کسی که چاهی براي دیگري حفر کند

  .کندپیروزي او را یاري می، هر کس از صبر پیروي کند
  .تنهایی بهتر است از هم نشین بد

  .دشو با مدارا و سازش تمامی امور آسان می
  .سکوتی که بوسیله آن سالم بمانی بهتر از سخنی که بوسیله گفتن آن پشیمان شوي

  .هاستبهترین کارها میانه ترین آن
  .روزگار را دشنام ندهید؛ چرا که خداوند همان روزگار است

  .انجامدعتاب و شکایتش به طول می، کسی که بر روزگار عتاب کند 
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  .نیندازید هامروارید را زیر پاهاي خوك 
  .علی براي من به منزله هارون براي موسی است اما بعد از من پیامبري نخواهد آمد 
  .علم را با نوشتن آن به بند بکشید 
  .دهد هر چند زمان آن طوالنی شودانسان شکیبا پیروزي را از دست نمی 
  .دنیا جفاکار و مغرور کننده است 
  .جواب احمق سکوت است 
  .باید از در آن وارد شود، م و علی در آن است پس هر کس علم بخواهدمن شهر علم 
  .نه جبر است و نه تفویض بلکه بین آن دو است 
  .حیاء جزیی از ایمان است 
  .صبر از خداوند و عجله از شیطان است 
  .من شهر علمم و علی در آن است پس هر کس علم بخواهد باید از آن وارد شود 
  .نی نفس اوستشیطان هر انسا 
  .هاستشراب مادر پلیدي 
  .علم را بجوئید هر چند در چین باشد 
  .حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند 
  .رسول اهللا به علی (ع) گفت: تو تقسیم کننده بهشت و جهنم هستی 
  .اولین چیزي که خدا خلق کرد عقل است 
  .ازگشتی برایش نباشدتو را سه طالقه کردم تا ب ...اي دنیا ...اي دنیا 
از آن حضرت پرسیدند: حتی شما اي رسول خدا؟ پیامبر (ص) ، هیچ یک از شما نیست مگر آنکه شیطانی دارد 

  .مگر آنکه خداي متعال مرا در برابر او یاري کرد و شیطان من تسلیم شد، حتی من، فرمودند: آري
  .من پیامبري نخواهد آمد علی براي من به منزله هارون براي موسی است اما بعد از 
  .شود و بهشت به وسیله آن کسب می، شود عقل چیزي است که خداوند رحمن بوسیله آن عبادت می 
  .ماند: حرص و آرزوي درازشود و دو چیز با او باقی می فرزند آدم پیر می 
  .بیندیابد و بخشنده دود آتش جهنم را نمیبخیل بوي بهشت را نمی 
  .از سخنان جادوئی استیقیناً برخی  
  .ما امیران سخن هستیم 
  .مسلمان کسی است که مسلمانان از دست و زبانش در امان باشند 
  .مومن آیینه مومن است 
  .گروهی که با هر بادي در حرکتند 
  .دنیا زندان مومن است و بهشت کافر 
  .شناسدکسی که خودش را شناخت پروردگارش را می 
  .دو نسل دارد که مبدء آن بنی هاشم استو صحیح است او  
  .سلمان از ما اهل بیت است 
  .باید از در آن وارد شود، من شهر علمم و علی در آن است و کسی که علم بخواهد 

   .هر کس فضول نباشد اسالمش نکو باشد
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