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1. Introduction 

Shayest-Nashayest is a jurisprudential-ethical work written in the late 

Sasanian period detailing Zoroastrian ceremonies, rules, and rituals. 

The ninth, tenth, and twelfth chapters of this book address religious 

topics and instructions. The poems of some pioneer Persian poets also 

contain fundamental ideas about the ways to reach perfection. Imam 

Mohammad Ghazzali is also famous for his book Ehya-e-Ulum al-Din 

in Arabic and Persian prose and is also a great scholar in the field of 

Islamic ethics. This study seeks to address the extent to which pioneer 

poets were influenced by the ethical discussions in Shayest Nashayest 

and Ghazzali's thoughts. 

This study was conducted using a comparative-analytical design with 

library techniques to examine moral ideas and orders in Shayest 

Nashayest and also the ethical instructions of some pioneer poets and 
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Imam Mohammad Ghazzali in his books, Ulum al-Din and Kimiyay-e 

Sa’adat. 

 

2.Methodology 

This study was conducted using a comparative-analytical design with 

library techniques to examine moral ideas and orders in Shayest 

Nashayest and also the ethical instructions of some pioneer poets and 

Imam Mohammad Ghazzali in his books, Ulum al-Din and Kimiyay-e 

Sa’adat.  

 

3.Discussion 

The ideas presented in Shayest Nashayest and Ehya-e-Ulum al-Din 

are also reflected in some poems of Persian pioneer poets, as 

discussed below:  

2.1 Adornment with knowledge and science 

Concerning knowledge and its significance, the author of Shayest 

Nashayest has argued: “People should visit three places more often: 

The home of knowledgeable people, individuals who do good deeds, 

and people of great wisdom” (Mazdapour, 1990: 245) Ghazzali raised 

extensive discussions on the virtues and benefits of knowledge, 

various sciences, and their effects: “Knowledge/wisdom is a 

prerequisite for having a good physical life (Ibid, Vol. 1: 8). 

According to Nasser Khosrow, a poet who has good knowledge 

speaks good words, just like a clean pottery pitcher that has clean 

water:  

A knowledgeable person does not speak anything but good words; 

Just as clean water comes from a good pottery pitcher (Naser 

Khosrow, 2005: 377).  

2.2 Telling the truth and avoiding lies 

 In Zoroastrian religion, truthfulness is a sign of religiosity: “Spatman 

of Zoroastrian says that a religious man is Yuzhdasrgr (truthful). That 
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is, one who speaks the truth and cherished religious instructions is a 

religious person” (Mazdapour, 1369: 160) Ghazzali also argues that 

one should not utter something that is pure loss and a statement whose 

benefit is less than its loss (Ghazzali, n.d., Vol. 3: 108).  

Narrating the story of Anushirvan, the Sassanid king, Ferdowsi 

(1979, Vol. 4: 434) stated:  

If the tongue is accustomed to telling lies 

It cannot receive divine illumination.  

Telling lies is a sign of helplessness and misery  

We should cry for miserable and helpless people 

2.3 Conscious praise 

In the 19th chapter of the book Shayest-Nashayest, the word 

“ahunawar” is mentioned many times. It is the most sacred prayer of 

Zoroastrianism, it belongs to the gods and it is recited on different 

occasions, in religious, farming, and wedding ceremonies for saving 

from strays, and purification of sins, and it is not specific to kings (cf. 

Mazdapour, 1990: 238-240). Describing the evils of praise, Ghazzali 

suggests that people who use to praise others may say what they do 

not realize and have no way of knowing it (Ghazzali, n.d., Vol. 3: 

156). Sanai (2009: 40) also advises poets to avoid praising worthless 

people:  

Poets who praise worthless people to earn money are shameless. 

2.4 Good temperateness  

In Shayest Nashayest, good temperateness as an important personality 

trait is juxtaposed to truthfulness, and good-natured people are 

considered more innocent and worthy of selection: “When they are 

choosing among innocent and decent people, they should choose the 

one with good temperateness, truthfulness, and decent action based on 

certain criteria” (Mazdapour, 1990: 159) Ghazzali considers the cure 

for all bad moods to be a part of knowledge and action and says that 
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acting against the cause brings the right result (cf. Ghazzali, n.d., Vol. 

3: 145). Masoud Saad (1983: 636) invites poets to be good-tempered: 

As a poet, you should not be bad-tempered as good poets avoid ill 

temperateness.  

 

4. Conclusion 

A single thought dominant in all poetic works investigated in this 

study as reflected in the parts of the book Shayest Nashayest and 

Ghazzali's thoughts is that from the point of view of Iranians before 

and after Islam, having a God-centered spirit, good qualities, and inner 

purification is a way for human liberation. Persian-speaking poets, due 

to their religious background and under the influence of religious 

thoughts, have written moral poems and recommended them to other 

poets. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 ستیشا کتاب از متقدّم انیسرا یپارس اشعار یریاثرپذ یقیتطب لیتحل

 یایمیک و نیالدّ علوم اءیاح بر هیتک با) یغزّال محمّد امام آثار و ستیناشا

 (سعادت
  3یریبص محمّدصادق ؛7یخراسان یریام احمد ؛4)نویسنده مسئول(آبادمیابراه یریام یلیل                      

 چکیده

شایست ناشایست، متنی به زبان پارسی میانه و اثری دینی، بازمانده از دورۀ زرتشت است.  

کوشد مربوط به قرن پنجم است. مقالۀ حاضر میاحیاءعلوم الدّین نیزکتابی دینی، اخالقی و عرفانی 

با تأکید بر دستورهای اخالقی شعرای متقدّم، به مقایسۀ اشعار آنان با این متون دینی، یعنی شایست 

ناشایست و احیاءعلوم الدّین امام محمّد غزّالی و ترجمۀ فارسی آن، کیمیای سعادت، بپردازد. 

تاکنون، همواره بایدها و نبایدهای اخالقی را مورد توجّه قرار ادبیّات تعلیمی ما از آغاز شعر فارسی 

های کمتری صورت گرفته داده، امّا در زمینۀ مقایسۀ اشعار شاعران متقدّم و متون دینی، پژوهش

های موجود در اشعار شعرای ای و با روش استقرایی، اندیشهاست. این نوشتار، به شیوۀ کتابخانه

رسد که شعرای کند و به این نتیجه میایست و احیاء علوم الدّین، مقایسه میمتقدّم را با شایست ناش

های چنین به دلیل تأثیرپذیری از آموزهاند و هممتقدّم، بنا به پیشینۀ باورهای اعتقادی که داشته

اند و قرآنی، بایدها و نبایدهای اخالقی را در شعرشان، مطرح و به دیگر شعرا توصیه کرده -اسالمی
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و با زبان شعر، اهمیّت  مدار قبل و بعد از اسالم در ایران شدندهای اخالقلقۀ پیوند، میان اندیشهح

 دستیابی به تطهیر باطن و معرفت الهی را نزد ایرانیان، نشان دادند.

 یایمیک ست،یناشا ستیشا ،یقیتطب لیتحل ،یغزّال محمّد امام ن،یالدّ اءعلومیاحواژگان کلیدی: 

 .سعادت

 

 مهقدّم .1

اندرزهای اخالقی و رسیدن به کمال بشری، همواره اصلی سازنده در افکار ایرانیان بوده 

است و در شعر شاعران مسلمان و آثار منثور اندیشمندان اسالمی که به احیای سیرۀ صالحان 

اخالقی، بازمانده از  -گرایش دارند نیز قابل مشاهده است. شایست ناشایست، اثری فقهی 

که گونههای زرتشتی است و همانرۀ ساسانیان و مربوط به مراسم، احکام و آییناواخر دو

های نهم، دهم پردازد. فصلاز نامش پیداست، به بایدها و نبایدها و رفتارهای خوب و بد می

های دینی مربوط است. اشعار بعضی شاعران و دوازدهم این اثر، به موضوعات و دانستنی

های رسیدن به کمال است. های بنیادین دربارۀ راهدربردارندۀ اندیشه متقدّم زبان فارسی نیز

شوند. امام برخی از این شاعران، جزء اثرگذارترین شاعران زبان فارسی محسوب می

محمّدغزّالی نیز با اثر منثور خویش، احیاءعلوم الدّین، در نثر عربی و فارسی و در زمینۀ 

انشمندی بنام است. این پژوهش، به شرح اثرپذیری اخالق اسالمی، فردی شناخته شده و د

اندیشۀ شعرای متقدّم از مباحث اخالقی موجود در شایست ناشایست و افکار غزّالی 

 پردازد. می

 مسئلهو بیان شرح  .1-1
در شعر برخی شاعران ادب پارسی، پایبندی به اخالق و رعایت اصول و معیارهای کمال از 

این ویژگی پیش از آن در آیین زرتشتی نیز مشهود است. . های قابل توجّه استویژگی

هایی به شعرا اند، توصیهبرخی شاعران سبک خراسانی که به اصول اخالقی پایبند بوده

ماند. نخستین های اخالقی شایست ناشایست و امام محمّد غزّالی میاند که به توصیهداشته

اند و این سبک از لحاظ زمانی، دورۀ به سبک خراسانی سروده شده زبان فارسی شعرهای
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دانشمندان دربار گیرد. امام محمّد غزّالی نیز از سلجوقیان را دربر میو  سامانیان و غزنویان

شود این است بود. پرسشی که مطرح می ،الملکنظام خواجه ،ملکشاه سلجوقی وزیر نامدار

توان نمونۀ آن را در شایست میاند که که شاعران متقدّم به چه اصولی در شعر پایبند بوده

 های فکری مشترک این آثارچیست؟ناشایست و احیاءعلوم الدّین غزّالی یافت و ویژگی

 پیشینۀ پژوهش .1-2

تاکنون آثار قابل توجّهی دربارۀ احیاءعلوم الدّین غزّالی از دیدگاه علوم مختلف، ارائه شده 

 در احیاءتأکید بر آرای روانشناختی غزّالی شناسی مانند: آثار دینداری با است. در علم روان

نظریۀ اخالقی فیض کاشانی و ( در علم اخالق اسالمی مانند 4363)خوانساری،  علوم الدّین
 (4399)قانعی، . مقایسۀ آن با نظریۀ غزّالی

در عرفان اسالمی و حتّی معماری نیز تألیفاتی وجود دارد. برخی آثار نیز بر اثرپذیری  

دّین از آثار دیگر تأکید دارد و برخی نیز از اثرگذاری این کتاب بر دیگر آثار احیاءعلوم ال

احیاءعلوم اثرپذیری محمّد غزّالی در توان به این موارد اشاره کرد: ها میاز جملۀ آن ؛گویدمی
( که مشخص 4366)ملک ثابت،  در موضوع سماع القلوباللّمع فی التصوّف و قوّتاز  الدّین

سراج  اللُّمعلی در تألیف کتابش از دیدگاه تصوّف و شریعت تا چه حد، تحت تأثیر کند غزّامی

 مثنوی در معنا و لفظ نظر از زبان آفات»هم چنین مقالۀ طوسی و قُوّت القلوب مکّی بوده است. 

تأثیر احیاء علوم الدّین امام »مقالۀ ( و 4360)بصیری و حسینی، « غزّالی احیاءعلوم الدّین و مولوی

( از آشنایی و تأثیرپذیری عمیق اخالقی 4367)غفوریان،  «حمّد غزّالی بر بوستان و گلستان سعدیم

ای با عنوان نقد و بررسی گوید. دربارۀ شایست ناشایست نیز مقالهو عرفانی سعدی از غزّالی می

ده است، ( در مجلۀ کتاب ماه تاریخ و جغرافیا منتشر ش4329کتاب شایست ناشایست )نصراهلل زاده، 

وم امّا اثری که مربوط به بررسی تطبیقی میان شایست ناشایست، اشعار شعرای متقدّم و احیاءعل

 الدّین غزّالی باشد مشاهده نشد.

 روش پژوهش .1-3

ای به بررسی تحلیلی است که به شیوۀ کتابخانه -روش پژوهش در این مقاله تطبیقی

برخی شاعران متقدّم و امام محمّد غزّالی  ها و دستورهای اخالقی شایست ناشایست،اندیشه

 پردازد.در کتاب احیاءعلوم الدّین و کیمیای سعادت می
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 هدف پژوهش .1-0

هدف این پژوهش، یافتن افکار مشترک و یا نزدیک به هم شعرای متقدّم )بادیوان و بی 

ن یک اثر دیوان( از منظر نظم و تطابق آن با افکار مطرح شده در شایست ناشایست، به عنوا

امام محمّد غزّالی، اثر منثور پس از اسالم  علوم الدّین احیاءمنثور دینی پیش از اسالم و 

های جداگانه با شاهد های واحد، در عنواناندیشه به منظور دستیابی به این هدف،است. 

م احیاء علوشود. از ترجمۀ فارسی مقایسۀ افکار ادبا پرداخته میو سپس به  بیانمثال هایی 
 است.نیز استفاده شده کیمیای سعادتو  الدّین

 

 و بررسی بحث .2
ای ناشناس، مربوط به دورۀ ساسانی است و در بیست و سه از نویسنده شایست ناشایستکتاب 

شود به ها مربوط میپردازد، برخی فصلها صرفاً به مسائل فقهی میفصل نوشته شده، برخی فصل

امام  احیاءعلوم الدّینای از مطالب پراکنده هستند.کتاب ا، مجموعههمباحث دینی و باقیماندۀ فصل

های نوشته شده به زبان عربی است که محتوای دینی، اخالقی و ترین کتابمحمّد غزّالی، از مهم

های مهمّ عرفانی دارد. صداقت در ذکر عقاید بزرگان و اندیشمندان شریعت و عرفان، از ویژگی

های درست دستیابی به تطهیر ه با لحنی صادقانه و خردمندانه به بیان شیوهاین اثر ارزشمند است ک

کردن علوم دینی و احیای سیرۀ صالحان هپردازد و هدف واالی آن، زندهای نیکو میباطن و خوی

 است. 
هایی که اندیشه شده در این پژوهش، این است که از میان افکار ودلیل انتخاب شعرای مطرح

ی شاعران متقدّم از جمله رودکی، منوچهری، ازرقی، ابو شکور بلخی و... وجود دارد، در آثار برخ

و کتاب شایست ناشایست ترین عقاید را به افکار غزّالی ترین و شبیهشود که اخالقیابیاتی دیده می

وان تها میاند؛ از جمله عقاید آنای با حکمت و نکات اخالقی گره خوردهگونهکدام بهدارند و هر

خویی، مدح هوشمندانه، راستگویی و توجّه به ارزش حکمت در کالم و سخن دوستی، خوشعلم

 را ذکر کرد:

 آراستگی به زیور علم، دانایی و حکمت .2-1

های مهمّ انسان برای دستیابی به رشد وکمال، آراستگی به زیور علم است. یکی از ویژگی

داند مال قوّت و قدرت علمی را به این میخواجه نصیر الدّین توسی در اخالق ناصری، ک
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که انسان، شوق درک معارف و نیل به علوم را در خود ایجاد کند و بعد از اطالع یافتن بر 

( در کتاب شایست 32: 4319حقایق، به معرفت مطلوب حقیقی دست یابد. )ر.ک: طوسی، 

وآمد به سه جای بیشتر مردمان باید رفت »ناشایست، دربارۀ دانندگی و دلیل آن آمده است: 

 ( 710: 4396)مزداپور،  «.دانندگان، به درگاه نیکان و به درگاه آتشانکنند: به درگاه نیک

دانندگان که همان عالمان و دانایان هستند نیز گفته در توضیح دلیل رفتن به درگاه نیک

تر( شود.  طتر )= مستقرتر و مسلّمیهمان« وی»تر و دین بر تن دانندهتا نیک»...است: 

های پیش از اسالم تا بدانجاست که آن را در شمار آموزی در اندیشه( علم719)همان:

 دانستند:ترین وظایف میبزرگ

بزرگترین خویشکاری )=وظیفه( است: دشمن را دوست « کار»مردمان را این سه »

و بدخوی( را دانا  )= پیرو دروغ، گناهکار( را پارسا کردن و دُژآگاه )= نادان دَروَند کردن،

 ( 710کردن. )همان:

در شایست ناشایست، عالوه بر اهمیّت علم آموزی به حکمت نیز توجّه شده است. لفظ 

شدن و رسیدن به ثواب است و مردم وقتی در خدمت و حکمت در این اثر، در معنای آگاه

ماندن دوررسند و آگاهی، موجب ثواب و یفرمانبرداری عالمان دینی باشند به آگاهی م

هرمزد گفت که همۀ مردم باید تن )= خویشتن( را به پرستش )= »شود. ها از دوزخ میآن

خدمت( و فرمانبرداری آن مرد دهد که سراسر اوستا و زند را در حافظه دارد تا شما را از 

روند که تن )= دل( به هیربَدِستان کار وکَرفه آگاه کند، چه مردم از آن روی به دوزخ می

 ( 772: 4396)مزداپور، «. شوندسپارند و از کار وکَرفه آگاه نمینمی

احیاء علوم داند و در امام محمّد غزّالی، حکمت را باالترین جزء اخالق حسنه می

خویی است. یکی از ها باعث کمال خوشکند که بودن آن، چهار ویژگی را ذکر میالدّین

 درك بها يسهل بحيث تصير أن في صالحها و نهافحس العلم قوّة»»این چهار ویژگی، علم است: 

 القبيح و الجميل بين و االعتقادات في الباطل و الحقّ بين و األقوال في الكذب و الصّدق بين الفرق

(. 03-07: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی4««الحكمة ثمرة منها حصل القوَة هذه صلحت فإذا األفعال في

و فواید علم، انواع علم و اثرهای آن مطرح کرده و  ای در فضیلتغزّالی، مباحث گسترده



 450 1041 پاییز و زمستان، 72 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

)همان،  «يموت أَيّام ثالثة والعلم الحكمة عنه منع إِذا القلب کذلك »...کند که: چنین نقل می

 داند.( او شرط حیات قلب را حکمت ودانش می9: 4المجلّد

ا در اند، اهمیّت و آثار علم و حکمت ربرخی شاعران سبک خراسانی نیزکوشیده  

 اشعار خویش بیان کنند.

  شهید بلخی .الف
در بیت هجوآمیز زیر به سه ویژگی که شعر باید بدان آراسته باشد اشاره دارد. این سه 

توان از آن به بودن شعر و ظرافت که میویژگی عبارت است از: حکمت و دانایی، خوش

نباشد نباید ادّعای  هایی در شعرشکسی که چنین ویژگیکاری در شعر تعبیر کرد. ریزه

 شاعری کند.

 دعوی کنی که شاعر دهرم ولیک نیست 

                                                                                          

 در شعر تو نه حکمت و نه لذّت و نه چم  

 (33: 4325)مدبّری،                             

 ابوشکور بلخی ب.

هر سخنی که مشتمل بر پند و اندرز و موعظت »گوید: مرحوم دهخدا در معنی حکمت می

همچنین ( http: //www.vajehyab.com) «.باشد یا رسیدن به فرزانگی را موجب شود

در احیاءعلوم الدّین به نقل از حسن  یکی از معانی حکمت، سخن معقول دور از حشو است.

( 144: 1)غزّالی، بی تا، المجلّد «.لغو فهو حكمة کالمه كني مل من »است که بن علی )ع( آمده

 است:ابوشکور، سروده

 چوووو پختوووه شوووود تلوووخ، شووویرین شوووود   
 

 oبوووه دانوووش، سوووخن گووووهرآگین شوووود     
 

 ( 67: 4325)مدبّری،  

گوید انسان خردمند، سخن به دانش می گوید و از کالم زشت و ناپسند همچنین می

 (67پرهیزد.)همان:می

 چهری دامغانیمنو .ج

هایی برای خود بیان ای شاعرانه، ویژگیدر شکایت از حسودان و دشمنان و در مفاخره

گمان شاعری تواناست. او دانستن علم کند که هر شاعری اگر به آن ها آراسته باشد، بیمی
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زبان، باید بسی داند و معتقد است شاعر فارسیطب و نحو را از مفاخرات خود می ،دین

 شعر تازیان از بر داشته باشد.دیوان 
 کسوی دانود کوه توو    ای نوادان نودانی، هر  گرتو

 

 قوورینگفتن هوومنیسووتی بووا موون بووه گوواه شووعر   
 

 من بدانم علوم دیون و علوم طوب وعلوم نحوو        
 ج 

 تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین وشوین  
 

 مووون بسوووی دیووووان شوووعر تازیوووان دارم ز بووور
 

 حنکَ فَاصوبَحین تو ندانی خواند الَوا هُبّوی ب صَو    
 

 ( 64: 4325)منوچهری،  

طلب علم، بنا به فرمودۀ پیامبر )ص( بر هر مسلمانی واجب است، امّا این چه علم است 

که آموختن آن بر همه واجب است؟ غزّالی در پاسخ به این پرسش از علم کالم، فقه، 

اختیار ما آن : »کند کهنهایت چنین بیان میگوید و درنّت و علم احوال دل میحدیث، س

، 4394غزّالی، «)ها نیز واجب نیستاست که به یک علم مخصوص نیست و این همه علم

یکی به دل تعلّق دارد  :دو نوع از علم واجب شدن گیرد»( و چون آدمی این بداند 434: 4ج

 ( 437همان: «).و یکی به اعمال  جوارح، تعلّق دارد

برد به تناسب محل، در یکی از این دو ام میها نکدام از علومی که منوچهری از آنهر

آید، بدان وقت، علم آن واجب هرکار که فرا پیش وی ]آدمی[ می»گیرد و دسته قرار می

 ( 433)همان: « .شودمی

 سنایی .د 

کند در پی علم دین داند و به شاعران توصیه میسنایی، علم خود را الهام و موهبت الهی می

 ها رموز توفیق شاعر است.جای آورند که اینباشند و شکر حق را به 

 سووونایی گووور سووونا دارد ز علوووم ایوووزدی دارد
 

 تو دین و علم ایزد جوی تا چون او سنا یابی 

 (942:  4399)سنایی،                                                  

مذمّت،کژگویی  او شاعران را به عالمانه شعر سرودن، دوری از ستیز لفظی، پرهیز از     

 (                                                   245و 05دهد. )ر.ک: همان: و نادانی، که از نشانه های علم وعقل است دستور می

 ازرقی هروی .ه

سرای نیمۀ دوم قرن پنجم هجری است که در شاعر پارسیابوبکر حکیم هروی ازرقی، 

 گوید:ینۀ لزوم دانش  در سخن گفتن وشاعری میزیسته. در زمدربار سلجوقیان می
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 سوووخن بوووه دانوووش گوینووود پایگوووه گیووورد
 

 و گر نه طوطی وشارک چو آدمی گویاست  

 (               2: 4339)ازرقی هروی،                                        

 فضل فإنّه يعنيك ال فيما تتكلّم ال »در احیاء علوم الدّین، به نقل از ابن عبّاس آمده است: 

 موضعه غير في وضعه قد يعنيه أمر في متكلّم ربّ فإنه موضعا له تجد حتي يعنيك فيما تتكلّمْ وال

 ( 445-456: 3)غزّالی، المجلّد 2«فعنت

 ناصر خسرو .و

گوید، درست مثل سبوی گوید شاعری که به زیور علم آراسته است سخنان نیکو میاو می

 یزه دارد.ای که رطوبت پاکپاکیزه
 

 از خووواطر پووورعلم سوووخن نایووود جوووز خووووب
 

 از پووواک سوووبو، پووواک بووورون آیووود آغوووار   
 

 ( 322: 4391) ناصرخسرو،       

 من»کند.گوید یا سکوت میگوید و مؤمن یا سخن نیک میزبان پاک، کالم پاک، می

 ( 452-459: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد «ليصمت أو خيرا فليقل اآلخر، واليوم باللَّه يؤمن کان

است، باید همچون آهن ویژگی گوید،کالمی که به حکمت آراستهناصرخسرو می

نیرومندی و دشواری، قوّت و استحکام را دارا باشد. این چنین سخنی، ارزشمند، نیکو و 

( اوحکمت را گشایندۀ دل و سبب نیکویی 32: 4391تأثیر گذار است. )ر.ک: ناصرخسرو،

ان. باید با انسان های دانا را سزاوار دفتر و دیو داند و سخن حکیمانهسخن می

( سخن  03و 05وبرخاست کرد تا به سخن نیکو و خوش دست یافت. )ر.ک: همان:نشست

های ورزی( خالصۀ اندیشه194باید درست، منطقی، نافع و نغز بیان شود. )ر.ک: همان:

ن شود وآختم می ناصرخسرو در بیان صادقانه، نیکوگویی و آراستگی سخن، به یک چیز

 است.هم حکمت و فرزانگی گوینده

 راست گویی و پرهیز از هجو و دروغ  .2-2

شایست  است. در کتاب راستی و درستی همواره از اصول آیینی ایرانیان پیش از اسالم بوده

های دینی زرتشتی، به اصل مهمّ راستگویی و جایگاه سخن ، به مانند دیگر کتابناشایست

و تأثیر آن بر بهشتی یا دوزخی شدن، توجّه و تأکید شده است. ضمن این  راست و دروغ

هست که کس، راست « گاه»و « است»برترین چیز، راستی و بترین چیز، دروغزنی »که 
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به سبب آن، اَشُو « و»هست که کس دروغ گوید « گاه»گوید و به سبب آن، دَروَند شود و 

 ( 712: 4396)مزداپور، « .]بهشتی[شود
اسپتمان « ای»چنین گوید که مرد دیندار»تگویی در آیین زرتشتی، نشانۀ دینداری است: راس

راست گوید « آن که سخن»یعنی  –« است»( راست گفتار Yuzhdasrgr) زرتشت، یوژ داسرگر 

(  دروغ 495)همان: « دیندار است« پس او» -یعنی یشت کرده باشد –« باشد»پرستندۀ کالم دین « و»

تأثیر آن به  ( و49: 4390سن،ن)کریست«. یابدای تجسّم میگاهی به صورت عفریته»در این آیین

که در شهر، چون یکی این»تر است. تر و مخرّبویژه اگر از سوی حاکمان باشد، بسیار گسترده

داور دروغزن گمارند و او را به سروَری دارند، از گناه و مُهر دروج که آن داور کند، در آن شهر، 

ران کم شود و شیرینی وچربی و درمان بخشی و نیز مقدار شیر گاوان و گوسفندان بکاهد و ابر  با

 (472: 4396)مزداپور،« .کودک، در شکم مادر بیشتر تباه شود

های زبان، آدمیان را به پرهیز از سخن نااندیشیده امام محمّد غزّالی در مباحث مربوط به آفت

 ما الفكر عند اللَّه رحمة نفحات من لك ينفتح ربّما الفكر يإل كالمال زمان صرفت لو ألنّك»دهد: پند می

( 456:  3)غزّالی، بی تا، المجلّد 3«لك خيرا لكان سبّحته و ذکرته و سبحانه اللَّه هلّلْت لو و جدواه يعظّم

گوید، سخنی را که زیان محض است و سخنی را که سود آن غزّالی، در بیان قسمی از سخن می

 ضرر فيه ما کذلك و عنه السّكوت من فالبدّ محض ضرر هو الّذي ما»یانش است، نباید گفت. کمتر از ز

 ( 459)همان : « بالضرر تفي ال منفعة و

شان بر محور خرد است، معتقدند شاعر باید راستگو باشد و از برخی شاعران متقدّم که شعر

دروغ نه آن شعر بی»با این حال، بپرهیزد تا بر ارزش کالمش افزوده شود.  گوییدروغ و بیهوده

است که در آن نه تخیّل باشد و نه مبالغه. آن است که شنونده چون بشنودش، مطمئن شود گوینده، 

است. اگر هم در آن مبالغه آن را خالف احساس، خالف پندار و خالف وجدان خویش نگفته

)زرّین « .اوست با واقعیّاتهست و دروغ، آن همه، ترجمان واقعی طرز فکر شاعر یا طرز برخورد 

 (. 703 -707: 4319کوب، 

 ابو شکور بلخی .الف

تواند مورد استفادۀ شاعران نیز دستوری عام دربارۀ سخن دارد که می نامه،در مثنوی آفرین

فایده است، نباید بیان شود عالوه بر این، سخن گوید: سخنی که بیقرارگیرد. او می

 شود که بزرگی آن را بر زبان راند.یگرانمایه، زمانی ارزشمندتر م
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 سووخن کانوودر او سووود نووه جووز زیووان    
 ج

 نبایووود کوووه رانوووده شوووود بووور زبوووان     
 

 تووورسوووخن گرچوووه باشووود گرانمایوووه  
 

 توووورسووووایهفرومایووووه گووووردد ز کووووم  
 

 سووووخن کووووز دهووووان بزرگووووان رود   
 

 چووووو نیکووووو بووووود داسووووتانی شووووود   
 

 ( 67: 4325)مدبّری،                                                                  

 فردوسی .ب

 خوانیم:در روایت فردوسی از داستان پادشاهی کسری انوشیروان می 

 اگوووووور جفووووووت گووووووردد زبووووووان بووووووا دروغ
 

 نگیوووووووورد ز بخووووووووت سووووووووپهری فووووووووروغ 
 

 گفوووووتن کوووووی ز بیچوووووارگی اسوووووت سوووووخن
 جی

 بووووووه بیچارگووووووان بوووووور، ببایوووووود گریسووووووت 
 

 ( 131: 1، ج4301)فردوسی،             

( از اهمیّت خرد ورزی در سخن و 151: 3و ج 737: 7وه بر این در ابیاتی)رک: همان: جعال 

 گوید.پرهیز از بیهوده گویی، می

غزّالی با نقل کالم پیغمبر )ص(، دروغ و معصیت را محکوم به آتش دوزخ می داند:       

( و از دروغگویی که از 435: 3لمجلّدتا، ا)غزّالی، بی« النّار في هما و الفجور مع فإنه الكذب و اکميّإ...»

کند: پیامبر دهد. او بیچارگی انسان دروغگو را این گونه مطرح میعیوب فاحش است، پرهیز می

بیند که آهنی سرکی به دهان دارد و با وضعی اندوهبار )ص( در شب معراج، مردی دروغزن را می

سی نیز، اقبال سپهری از شخص ( در اندیشۀ فردو437تا قیامت در عذاب است. )ر.ک: همان:

 دروغگو دور است و فرد دروغگو، بیچاره ای است که باید بر او گریست.

 عنصری بلخی  .ج

معتقد است راستگویی و افکار دور از ابهام شاعر، سبب سخن گویی جوانمردان عنصری 

 است.
 سووووووووووووخنور چووووووووووووو رای روان آورد

 

 سوووووووووخن بووووووووور زبوووووووووان ردان آورد   
 

 ( 376: 4317)عنصری،            
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 سنایی غزنوی .د

ساز بیماری جسم و روح است، بنابراین باید از گوید: سخن دروغ و خالف، زمینهمیسنایی 

آن پرهیز کرد و راه دوری از آن، روی آوردن به علم و دانش است. در اندیشۀ سنایی 

 منظور از علم، همان علم دین است که رستگاری دنیا و آخرت را در پی دارد.

 هوای خالفوی شود   ن و جان تو بیمار از سخنت
 

 برانداز این خالف از علم و جانت را مداوا کن 

 ( 161: 4399)سنایی،               

به نظر سنایی، حق را گفتن و نترسیدن، حکمت است. امّا سخن حکیمانه گفتن،  

بیابی، شرطی نیز دارد و آن این است که ابتدا سخن، بسنجی و شنوندۀ الیق حکمت را 

 و قدرها و أوّال األمور وزن»( غزّالی نیز گفته است: 359سپس حق را بگویی. )ر.ک: همان: 

( این، معنایی است از 391: 1تا، المجلّد)غزّالی، بی«. فباشرها عليها أقدم ثمّ تدبّرها و فيها نظر

سکوت  کردن. سنایی بهگاه بحثکردن و آنسخن را سنجیدن، تأمّل ،گفتنمراقبه در سخن

شدن زبان باطن و جاری شدن نطق ایزدی بر دهد که منجر به گویار، دستور میهمراه با تفکّ

کند شود، چون زبان، خاموش شود، طاووس جان، به اوج پریدن را تجربه میزبان شاعر می

نیز از حضرت پیامبر  ؛(259:  4399)سنایی،  شودا بر زبان باطن آدمی جاری میهو حکمت

فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنَّهُ ذا رَأيتُم المؤمنَ صَموتاً وَ قَوْراً إ  »ست که در وصف مؤمن فرمود: )ص( نقل ا

شود و به حمکت گویی درهای رحمت الهی در سکوت، بر مؤمن گشوده می« يُلَقَّنُ اَلْحِكْمَةَ

           (452: 3یاید. )غزّالی، بی تا، المجلّددست می

 مسعود سعد سلمان .ه

گویی در گفتن و تر از گفتن می داند و  به نکوگویی و پرهیز از بیهودهتن را مهماو نوش

 تواند اشتباهی مرگبار باشد.کند و معتقد است خطای در نوشتن، مینوشتن، توصیه می
 تووووور شوووووناس نبشوووووتن ز گفوووووتن مهوووووم 

 

 بگووووواه نوشوووووتن بوووووه جوووووا آر هووووووش    
 

 سوووخن بوووا قلوووم چوووون قلوووم راسوووت دار     
 

 بووه نیووک و بووه بوود در سووخن نیووک کوووش     
 

 :دو نوووووک قلووووم را موووودان جووووز دو چیووووز
 ج

 یکووی صوورف زهوور و یکووی صوورف نوووش      
 

 تووووووو از نوووووووش او زنوووووودگانی سووووووتان  
 ج

 جووووشه ز زهووورش مکووون جوووان شووویرین بووو 
 

 بگفوووووتن توووووو را گووووور خطوووووایی فتووووود     
 

 ز بووووووربط فزونووووووت بمالنوووووود گوووووووش   
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 وگوووووور در نبشووووووتن خطووووووایی کنووووووی     
 

 دوشسووووورت چوووووون قلوووووم دورمانووووود ز   
 ج

 ( 950 -951: 4397)مسعود سعد،              

 شخصا المصنّف ذکرو» است معتقد و «اللّسانين أحد القلم فإنّ»غزّالی دربارۀ قلم گفته است: 

(  مسعود سعد، به نقل از 417: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی 1«بةيغ الكتاب في الكالمه نيتهج و نايمع

کند. داند، بر لفظ موجز و معنی مستوفی تأکید مید میلبیبی شاعر که او را استاد خو

گوید: شاعر باید در بیان شعرش راستگو ( همچنین می437و  02: 4397)ر.ک: مسعود سعد،

الفاظ اندک  وافی و مبسوط را دراندیش باشد و با هنرمندی بتواند معانی کامل، و درست

گویی، از آفات زبان و همواره از(. تکلّف در سخن و در763-767ن:جای دهد. )ر.ک: هما

 مذموم است و حالتی از حاالت شیطان دانسته شده.

 ناصر خسرو  .و

درایی سنگ اند که در هجوسرایی و هرزهآنچه مسلّم است، شاعرانی در ادب فارسی بوده

عفّت در کالم و پاکی زبان... نشانۀ سالمت وادب نفس است »که اند، درحالیتمام گذاشته

درایی و رکاکت در گفتار، مبیّن بیماری روان و تزلزل ی و بدگویی و هرزهو لغوگوی

« گوستگاه عالمت نفاق و دورویی فرد ژاژخای یاوهشخصیّت و تیرگی اندیشه و 

عفّت  ( ناصر خسرو در شمار شاعرانی است که خود به ویژگی402: 7، ج4399)رزمجو، 

دهد و آن را از بین برندۀ فروغ روی میگویی در شعر، پرهیز کالم آراسته است، از ناسزا

 سراید: داند. در روشنایی نامه چنین میآدمی می

 نخیوووووووزد دشووووووومنی الّوووووووا ز هوووووووذیان   
 

 توووو هوووذیان بووور زبوووان هرگوووز مگوووردان      
 

 مکووووون فحوووووش ودروغ و هوووووزل پیشوووووه 
 

 مووووزن بوووور پووووای خووووود زنهووووار تیشووووه     
 

 هوورآن کووس را کووه گفتووارش دروغ اسووت   
 ج

 سوووتفوووروغ از روی عقووول، رویوووش بوووی   
 

 دگوووور آن را کووووه باشوووود فحووووش، گفتووووار  
 ج

 نیابوووود نووووزد مووووردم قوووودر ومقوووودار......     
 

 ( 037: 4392)ناصرخسرو،               

دروغ از آن »گونه شرح داده: بودن دروغ را اینزّالی درکیمیای سعادت، علّت حرامغ

، 4394لی، )غزّا« .حرام است که اندر دل اثر کند و صورت دل کوژ گرداند و تاریک بکند

داند و با ذکر حدیثی از ( غزّالی، مصدر فحش و دشنام را خُبث و بدگوهری می97: 7ج
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)غزّالی، بی تا، «. البذيء ال و الفاحش ال و باللعان ال و بالطعّان المؤمن سيل»گوید: پیامبر )ص( می

ین که دبیری و کند به ابینیم شاعران را نصیحت می( در قصایدی از ناصرخسرو می442: 3المجلّد

هایی نیکو هستندکه برای اندوختن راحتی آخرت مفیدند. او شاعری عملی گزافه نیست، بلکه پیشه

که ؛ چرادهد از این که سخنان ارزشمند را صرف مدح کند و به دروغ بیاالیدشاعر را پرهیز می

اصل و اساس ( حکیم قبادیانی راستی را 47: 4392دروغ، سرمایۀ کفر است. )ر.ک: ناصرخسرو، 

 ( 77داند. )ر.ک: همان: یکویی مین

 مدح آگاهانه و هوشمندانه .2-3

باید همیشه در نظر داشت که ایرانیان زمان » :دنویسمی ایران در زمان ساسانیانسن در کتاب نکریست

زرتشت، مردم بدوی و بی تمدّنی نبودند، بلکه بالعکس پس از ورود به این آب و خاک، وارث تمدّن 

کنم که سخنان روحانی و معنوی نزد ایرانیان، با وسعت اجتماعی خود، دارای نی شدند... و من گمان میکه

شایست ( با نگاهی به کتاب 40-49: 4390سن،ن)کریست« .استارزش اخالقی و معنوی و فردی بوده
، شود که مدح و ستایش، خاصّ ایزدان است؛ در فصل نوزدهم این کتاب، مشاهده میناشایست

ترین نیایش آیین زردشتی نام برده شده که در واقع مقدّس (ahunawar) «اَهُونَوَر»بارها از واژۀ 

است، به ایزدان تعلّق دارد و خواندن آن در دفعات مختلف، در مسائل مذهبی، کشاورزی، ازدواج، 

د. )ر.ک: شوها، پاکی از گناهان و... سفارش شده و فقط به شاهان محدود نمینجات از بیراهه

غزّالی نیز در بیان آفات مدح، آن آفتی را که متوجّه مادح است، چنین ( 715-739: 4396مزداپور، 

 ( 409: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد 0«هيعل االطالع يإل له ليالسب و تحققهي ال ما قولي قد إنّه»کند: بیان می

دّم نبوده و برخی شاعران با وصف توان ادّعا کرد که مدّاحی، پیشۀ بسیاری از شاعران متقنمی

شعر فارسی تا اواخر قرن پنجم، »اند، زیرا ومدح، سعی درکسب جالل، در بارگاه پادشاهان نداشته

( داشت و شاعران، اغلب قصیده سرایان و مدّاحانی بودند که برای profaneاساساً جنبه غیر دینی )

( امّا باید در نظر داشت که برخی 454-455: 4327)پورجوادی، « .اندسرودهمقاصد دنیوی شعر می

ی برای هایاند و هم ویژگیاز همین شاعران، با نگاهی خردمندانه، هم از مدح بیهوده پرهیز داده

 .اندمدح شایسته بر شمرده
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 رودکی .الف

برنامه و دستور شود، بیّات فارسی محسوب میرودکی که از نخستین شاعران مطرح اد

توان دربارۀ مدح شعر و شاعری ندارد، امّا از دوبیت باقی مانده از او میمستقیمی دربارۀ 

 است: شاعرانه، برداشت هایی کرد. او سروده

 اینووک موودحی چنووان کووه طاقووت موون بووود    
 

 لفووظ، همووه خوووب و هووم بووه معنووی آسووان     
 

 ( 411: 4394)رودکی،                 

ل باید توان علمی خود را در نظر توان دریافت که شاعر در مدح، اوّاز این بیت می 

بگیرد، سپس الفاظ خوب و قابل دریافت از نظر معنی، در شعر به کار بندد. شاعری که در 

شود. کند، به صفت نفاق و دروغ متّصف میدارد و در آن افراط میمدح، انداره نگه نمی

یعنی ذکر  مقیاس عمدۀ زیبایی و لطف یک قصیده، گریز است»گوید: شبلی نعمانی می

ممدوح در طی تشبیب، طوری به میان آید که آن جمله، معترضه به نظر آمده و هیچ معلوم 

نشود که مدح ممدوح از روی قصد و اراده شروع شده یا نه و گریزهای رودکی اکثر، 

 ( 31:  4، ج4393)شبلی نعمانی، « بدین گونه است

 فرّخی سیستانی .ب

 کند مدحت آن است که بد را به سخن خوب
 

 چووو جووز ایوون گفتووی آن موودح همووه باشوود ذم 
 ج

 ( 713: 4324)فرّخی،             

فرّخی معتقد است: مدحی ارزنده و شایسته است که بتواند با استفاده از قدرت سخن، 

بدی را به خوبی تبدیل کند، در غیر این صورت آن مدح نیست، ذمّ و نکوهش است. از 

ت. او همچنین شاعران را توصیه دح نیکان، شایسته اساین رو مدح ظالمان، ناپسند و م

( یکی از چهار 34کند به مدح کسی که شایستگی مدح داشته باشد. )ر.ک: همان: می

شمارد این است که شخص صفتی که غزّالی به عنوان آفت، برای شخص مادح بر می

هوَ ظالمٌ أو فاسقٌ و ذلكَ غيرُ أنّهُ قد يَفرَحُ المَمْدوحَ و »جفاکار و ناراست کردار را بستاید : 

 ( 409، 3تا، المجلّد)غزّالی، بی9«جائز

که آن هم نوعی ستایش « اَهُووَیریُو»از سویی، شایست ناشایست دلیلی قابل تأمّل برای 

 شمارد:است، بر می
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بدین دلیل است که باشد که کهتران در برابر مهتران فرمانبردارتر باشند و هومت )= »...

یک( و هوخت )= گفتار نیک( و هورشت )= کردار نیک( در جهان، میهمان تر و اندیشۀ ن

 ( 497-494: 4396)مزداپور، «. دُروج، ناتوان تر شود
 سنایی غزنوی ج.

دهد، توجّه به معنویّت و شعر های بلند سنایی که در آن به شاعران پند میاز جمله اندیشه

 ارزش کرد. با مدح مشتی دون، بیحکیمانه سرودن است و این که نباید سخن را 
 شوورمی بووود تووا زان قبوول شوواعران را پایووه بووی

 

 حاصل و رایی کنند از مودح ممودوحان عطوا    
 ج

 ( 15:  4399)سنایی،               

( هم 05ستاید. )ر.ک: همان: در فخری شاعرانه، خود را به جهت پرهیز از مدح می    

دارد؛ نه مدح کردن برای رسیدن به نان باز می چنین مناعت طبع شاعر است که او را از

( غزّالی نیز این اصل مهم، در سخن گفتن 279اینکه شعرش ارزشمند نباشد. )ر.کک همان: 

 الشّيطان يستهوينّكم ال و قولكم قولوا»دهد که: را با ذکر حدیثی از پیامبر )ص( چنین شرح می

 الزّيادة يإل الشّيطان يستهويه أن يفيخش بالصّدق لو و بالثّناء أطلق إذا اللّسان أنّ يإل إشارة

 ( 444: 3)غزّالی، بی تا، المجلّد  2«عنها يالمستغن

 ازرقی هروی  .د

دارد. در این سخن او نشانی از او خود را از مدح ناکسان، حتّی با وجود فقر، برحذر می

به جا موجب باز که مدح نا شود، چراتابعت هوای نفس دیده میمراقبت نفس و پرهیز از م

 هاست.ماندن از عمل و متّهم شدن به زشتی

 تووون بووودرددر مووودح ناکسوووان نکووونم کهنوووه
 

 زان بووواک نایووودم کوووه بوووود کهنوووه پیووورهن  
 

 ( 93، 4339)ازرقی هروی،             

( 97او به تیره طبعی شاعران در اثر مدح نا به جای شاهان نیز اشاره کرده )ر.ک: همان: 

 مالحظة هي المراقبة حقيقة »ین، حقیقت مراقبت این گونه بیان شده است: در احیاءعلوم الدّ

( وقتی مادح به جالل و عظمت 390: 1تا، المجلّد)غزّالی، بی« .هيإل الهمّ انصراف و الرّقيب

حرکات و »آورد و نگرد، حتّی با وجود فقر، به مدح فرومایگان روی نمیخداوند می

 ( 4595، نیمۀ دوم از رُبع مُنجیات: 4309)غزّالی، «. حق تعالیسکنات او را باعثی نباشد مگر 
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 ناصر خسرو .ه

کند و شاعران را که امیران یکی از شاعرانی که مدح شاهان را به شدّت نکوهش می

کند، ناصر خسرو است. او فروش خطاب میگو و شعرسرایی، یاوهکالمند امّا در نتیجۀ مدح

 در روشنایی نامه سروده است:

 کوووس مگشوووای لوووب را    مووودح هووویچ  بوووه
 

 طلووووووب رامرنجووووووان خوووووواطر معنووووووی   
 

 گووووویینووووه چووووون ایوووون شوووواعران یوووواوه 
 

 کووووه دسووووت از آبووووروی خووووود بشووووویی   
 

 زمعنووووی جووووان ایشووووان را خبوووور نیسووووت      
 

 سووخن هاشووان سووزا جووز گوواو و خوور نیسووت    
 

 گفوووتنخواهنووود از ایووون بیهووووده چوووه موووی 
 

 جوینووود از ایووون خرمهوووره سوووفتن؟چوووه موووی 
 ج

 منووووووود اهووووووول اشوووووووعار    امیوووووووران کال
 

 خداشوووووان توبوووووۀ بدهووووود ازیووووون کوووووار  
 

 ( 036: 4392)ناصرخسرو،                

: 4391داند. )ر.ک: ناصرخسرو، هم چنین راه دستیابی به حکمت را دوری از آز می

(. دراحیاء علوم الدّین غزّالی، مسئلۀ مدح امرا و پادشاهان، در گفتاری از ابن عمر این  112

 اده شده:گونه شرح د
گوییم. آییم غیر آن میگوییم و چون میرویم و سخنی میابن عمر را گفتندکه ما بر  امیران خود می

گفت: ما در عهد پیغامبر این را نفاق شمردیمی و این نفاق است هرگاه که از رفتن بر  امیر و از ثنا 

وید بترسد، نفاق باشد؛ که نفس مستغنی باشد. و اگر از رفتن مستغنی بود ولیکن چون رفت اگر ثنا نگ

اگر به اندکی قناعت کند و جاه و  -خود را بدان محتاج گردانیده است و اگر مستغنی باشد از رفتن

، رُبع 4399)غزّالی،  پس برای ضرورت جاه و توانگری برود و ثنا گوید، منافق باشد. -مال بگذارد

 ( 370-371مُهلکات: 

 مسعود سعد سلمان.و

مان، به خاطر سرودن حبسیّات اثرگذارش در ادبیّات فارسی شهرت دارد، مسعود سعد سل

 ر اشعارش دید.سدر سراتوان میآزادمنشی و مناعت طبع او را نیز  امّا

 هرچنووود کوووز بووورای جوووزا بایووودت مووودیح  
 

 واهلل کوووه بووور مووودیح نخوووواهم ز توووو جوووزا   
 جی

 ای کوووه جویووود نوووام نکوووو بوووه شوووعر   آزاده
  

 تد بهووواچوووون بنووودگان زخلوووق، نبایووود سووو   
 

 ( 4397:3)مسعود سعد سلمان،            
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دهد به ویژه مدح دروغین او خود را و در واقع هم سلکان خود را از مدح، پرهیز می

( غزّالی در 397آمیخته به تملّق، زیرا خداوند از چنین مدحی، بیزار است. )ر.ک: همان: 

 کما القلب في النّفاق ينبتان المال و لجاها حبّ»نویسد: احیاءعلوم الدّین، از قول پیامبر )ص( می

: 3تا، المجلّد)غزّالی، بی 9«ومراءاتهم مراعاتهم إلى و األمراء يإل يحوج ألنّه البقل الماء ينبت

400 ) 

 خویی آراستگی به صفت خوش .2-0

گفتاری اشاره شده است و در شایست ناشایست به اصل مهمّ خوش خویی، در کنار راست

 :گناه تر و شایستۀ گزینش، دانسته شدهن صفات آراسته باشد، بیفردی که بدی

برگزینند... بر پایۀ  <یکی را>چون از میان یوژداسرگران )= تطهیرکنندگان( »

بر پایۀ اصول  <وعمل>گفتاری  مرد و کنش خیمی )= سرشت وخوی نیکو( و راستنیک

            (    406: 4396مزداپور، «).باید برگزینند <وی را>مکتوب 

برد و پس از شرح، نتیجه غزّالی در احیاء علوم الدّین، بیست آفت برای زبان نام می

کردن بر ضد آن های بد، معجون علم و عمل است و عملگیرد که عالج همۀ خویمی

 بمعجون تعالج إنّما کلّها األخالق مساوئ أنّ اعلم»دهد. علّت است که نتیجۀ درست می

تا، )غزّالی، بی«. سببها عن فلنفحص سببها بمضادّة علّة کلّ عالج إنّما و العمل و العلم

 ( 410: 3المجلّد

کوشد اهمیّت های قصار بزرگان، میاو با ذکر احادیث متعدّد از پیامبر )ص( و جمله

خوش خویی را برجسته سازد. در کالمی از پیامبر )ص(، به خشنود ساختن مردم، باگشاده 

 و الوجه ببسطة فسعوهم بأموالكم النّاس تسعوا لن إنّكم»دستور داده شده:  رویی و نیک خویی

 ( 16: 3)غزّالی، مجلّد«. الخلق حسن

 فردوسی .الف

خویی در سخن و گویی و نرماز داستان سیاوش به خردمندی، نکوحکیم توس، در آغ

 دهد.رفتار، پند می

 توووو چنووودانک باشوووی سوووخنگوی بووواش 
 

 بووواش....  جوووی  خردمنوود بوواش و جهوووان   
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 گووووویدرشوووتی ز کووووس نشووونود نوووورم  
 جی

 سووووخن تووووا توووووانی بووووه آزرم گوووووی   
 

 ( 449: 4، ج4301)فردوسی،                                                                  

حکیم فردوسی، در نخستین ابیات شاهنامه و در وصف دقیقی شاعر، صفاتی را بیان 

اللّسان بودن، طبع بدان آراسته باشد؛ فصاحت در گفتار و رطب کند که شاعر بایدمی

توان آن ظریف و جوهرۀ شاعری داشتن و سلیس و روان سخن گفتن، صفاتی است که می

 ( 449و 71و  73: 4را از فحوای کالم فردوسی دریافت. )ر.ک: همان: ج

 مسعود سعد سلمان .ب

 دارد:رویی برحذر میند و از گرانکرویی دعوت میمسعود سعد، شاعران را به خوش 

 شووووواعری توووووو مووووودار روی گوووووران   
 

 شووووووواعران روی را گوووووووران نکننووووووود 
 

 ( 936: 4397)مسعود سعد سلمان،              

گویی او هم چنین، یکی از ویژگی های ممتاز کنندۀ شاعر را خوش لفظی و خوش

رویی در یگر، خوش( از جمله حقوق برادران مسلمان بر یکد419داند. )ر.ک: همان:می

با همۀ »شود. دیدار است که در کتاب احیاءعلوم الدّین از صفات مؤکّد، محسوب می

مسلمانان، روی خوش دارد و پیشانی گشاده دارد و در روی همگنان خندان باشد. رسول 

 ( 149: 4394)غزّالی، « .گیر را دوست داردروی و آسان)ص( گفت: خدای تعالی، گشاده

 

 یرینتیجه گ.3

 توان نتیجه گرفت:از مطالب مطرح شده در این پژوهش می 

اند و فضای برخی شاعران متقدّم زبان فارسی به صداقت و صراحت در گفتار شهره    

حاکم بر شعرشان، فضای تعلیم و اندرز است. این اندیشه در دو اثر منثور شایست ناشایست 

تواند بیانگر توجّه و تأکید ایرانیان ود است و میو در احیاءعلوم الدّین غزّالی نیز کامالً مشه

پیش از اسالم بر مسائل مربوط به دینداری به مانند ایرانیان پس از اسالم و اندیشمندان 

ها مطرح شد از جمله شاعران نهای تعلیمی آمسلمان باشد. شعرای متقدّمی که اندیشه

اند. برخی از یّات عرب، تسلّط داشتهها بر ادبگذار در زبان فارسی هستند که بیشتر آناثر
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اند مانند: مسعود سعد سلمان، ازرقی هروی و ناصر خسرو ها تقریباً هم عصر غزّالی بودهآن

محوری ایرانیان قبل از اسالم نهادی و دیناند پاکو بعضی نیز به مانند فردوسی سعی کرده

شده در این ی دینی شاعران مطرحهارا به خوبی در اشعارشان بیان کنند. دستورها و اندیشه

های دهم، دوازدهم، سیزدهم، نوزدهم و هایی هستند که در فصلپژوهش، از جملۀ اندیشه

بیستم شایست ناشایست و در رُبع مُنجیات و مُهلکات احیاءعلوم الدّین غزّالی نیز قابل 

زرگان را به های زیادی از روایات، احادیث و جمالت قصار بمشاهده است. غزّالی نمونه

کند. یک اندیشه و هدف واحد بر تمام صورت مستقیم و غیر مستقیم در این باره مطرح می

 شایست ناشایستهای مطرح شده از کتاب شدۀ شاعران مورد پژوهش، قسمتاشعار مطرح

و افکار غزّالی، حاکم است و آن این است که از نگاه ایرانیان  قبل و بعد از اسالم، داشتن 

ها به های نیکو وتطهیر باطن، راه رهایی انسان است و همۀ انسانخدا محوری، خوی روحیّۀ

طور خاص و عام، باید برای انجام و ترویی اخالق پسندیده تالش کنند. شاعران فارسی 

اند و به آن زبان، به دلیل سابقۀ دینی و تحت تأثیر اندیشه های مذهبی، اشعار اخالقی سروده

 اند.وصیه کردهرا به دیگر شعرا ت

 

 ها:پیوست
خوبی و صالح علم در آن است که چنان شود که در گفتار، میان راست و دروغ و در اعتقاد،  -4

آسانی فرق بگذارد و چون علم به صالح رسید میان حق و باطل و در کردار، میان خوب و زشت به

 شود.تبدیل به حکمت می

است، خاموشی بر سخنی که ارزش بیان کردن  این سخن بیانگر ارزش دانش در سخن گفتن -7

ندارد، ارجح است و جز در بیان مهمّات سخن گفتن، چیزی جز بیهوده گویی نیست و پایگاهی 

 ندارد.

زیرا انسان اگر سخن را در فکرت، صرف کند، باشد که نفحات رحمت الهی بر او گشایشی  -3

 بزرگ پدیدار سازد.

 ا قلم خود بنویسد گویی او را غیبت کرده است.یعنی اگر مصنّف از عیب شخصی ب -1

 مادح، چیزی بگوید که نه حقیقت دارد نه از آن آگاه است. -0
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از آن جاکه مدح انسانی که ظالم یا فاسق است نتیجه نیکویی در بر ندارد، بلکه باعث گسترش  -9

 شود، پس مدح چنین فردی جایز نیست.ها میبدی

ها مرز ثنا را نشناسد، بنا به فرمودۀ پیامبر بگشاید و در این گفتن چون آدمی زبان به مدح کسی -2

اکرم )ص( بیم آن است که شیطان آن را زیاده تر از حدّی که باید بگوید و بدان نیاز باشد، بیاراید و 

 بدین وسیله از اعتبار سخن بکاهد.

روید، آدمی را عادت سخن چرب و خوش در مدح امرا گفتن، مثل گیاه تره که چون آب ببیند ب -9

دهد به نشان دادن خالف واقع و ریاکاری. پس چنین ثنایی دروغ محض است و ظلمی است که می

 دارد هم به دیگری.انسان هم به خود روا می
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