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  دهيچك 
هاي اسالمي در فرصت و مجال اندكي كـه دراختيـار داشـت موضـوع سـال      * مركز پژوهش    

هاي مختلفي، از جمله ديدگاه آيات قرآن، سيره و سخن ائمـه  ؛ يعني همت و كار را از زاويه1389
  دان و... مورد بررسي قرارداد.معصومان(ع)، گفتار و رفتار بزرگان، علما و انديشمن

اكنون اين كتاب نيز به موضوع همت و كار در ادبيـات و شـعر فارسـي كـه محقـق محتـرم             
 كوشيده است جايگاه اين بحث را در ادبيات فارسي كاوش نمايد پرداخته.
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  گفتارپيش

توان تنها بـه يـك عامـل    گيرد، نميگمان، در پاسخ به اينكه چرا ملتي در مسير توسعه قرار ميبي
ترين عامـل توسـعه   ترين و اساسيفرد اشاره كرد. با اين حال، اگر پرسش موردنظر، مهممنحصربه

  وجو كند، پاسخ، فرهنگ آن ملت است.يك كشور را جست
  

هاي مشخصي تعريف بنديهاي مختلفي كه فرهنگ جوامع انساني را در قالب دستهاز ميان نظريه
هاسـت  توان اشاره كـرد كـه سـال   مي 1ز معتبرترين آنها به نام مدل مك كالندكند، به يكي امي

شود. در اين مدل، رفتار هاي فرهنگي جوامع از آن استفاده ميگيري و تشخيص ويژگيبراي اندازه
  گيرد:افراد و جوامع تحت تأثير سه نياز اساسي به شرح زير شكل مي

1 .David Mcclelland. 

  سازندگي .1

هستند. آنها از قبول  يا جوامعي كه در آنها نياز به سازندگي، قوي باشد، تالشگر و اهل چالش افراد
هاي دوردست، ولي باارزش و بامعنا هستند. از گيري هدفكنند و مشتاق پيمسئوليت استقبال مي

ه خـود و  گريزند و توانايي بااليي براي برخورد با مشكالت و حل آنها دارند. براي توسعرقابت نمي
 اصالح كارشان نقدپذيرند و احساس همكاري در اين افراد يا جوامع بسيار نيرومند است.

  قدرت .2

افراد يا جوامعي كه در آنها نياز به قدرت، قوي است، براي كسب قدرت و جايگاه، تمايل و آمادگي 
هاي ها و ديدگاهي ايدهسازمند هستند. به حاكمبيشتري دارند. آنها به كنترل اوضاع و افراد، عالقه

گذارند. اين افراد در برابـر موانـع   خود تمايل شديدي دارند و بر رفتار ديگران و پيشامدها، تأثير مي
هاي عصبي مانند باال رفتن فشار خون موجود بر سر راه و عوامل شكست، دچار استرس و واكنش

 شوند.مي
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  بستگيهم .3

بستگي، قوي اسـت، بـه ايجـاد معاشـرت، تعامـل و ارتبـاط       به همافراد يا جوامعي كه در آنها نياز 
راحتـي ارتبـاط برقـرار    معاشرت هستند، بـه  دوستانه با ديگران بسيار تمايل دارند. اين افراد، خوش

بسـته، گـرايش بـه                                ِ         تر از ديگران هسـتند. در جوامـع  هـم   كنند و در ابراز احساسات خود، راحتمي
ها بهتر از مغزها دادن به اجراي ضوابط است. در اين جوامع، دلاز تن  تربرقراري رابطه، پذيرفتني

  كنند.با يكديگر مفاهمه مي
  

هر نياز در فرد، رفتار وي تحت تأثير آن نياز قرار  ميزان اين نيازها در افراد، متفاوت است و با غلبه
گيرند و منـابع فرهنگـي   يها شكل مگيرد. اين نيازها در يك فرآيند تربيتي درازمدت در انسانمي

كننـده دارنـد.   گيري نوع اين نيازها نقشي بسيار مؤثر و تعيـين مانند تاريخ، ادبيات و هنر، در شكل
ويـژه صـدا و سـيما ـ و نظـام       هاي جمعي ـ بـه هاي آموزشي مانند آموزش و پرورش، رسانهنظام

بع هسـتند، در جـاي خـود بسـيار     ايـن منـا   كارگيرنـده گر و بـه تربيتي افراد در خانواده كه انتخاب
  بااهميتند.

  
 تـوان بـا بررسـي آنهـا، آينـده     كالند معتقد است نقش منابع فرهنگي چنان مهم است كه ميمك

كالند با بررسي بيني كرد. براي مثال، مركز تحقيقات و مشاوره مكالگوي فرهنگي جامعه را پيش
لگوي فرهنگي حاكم در حـال يـا آينـده را    متون آموزشي دوران دبستان و دبيرستان در كشورها، ا

  كند.بيني ميپيش
  

هاي بلند شاعران ايراني از همواره مضمون پردازش چامه» همت مضاعف و كار مضاعف«موضوع 
انـداز ادب پارسـي، منظـره    پدر شعر فارسي، رودكي تا شـهريار و ديگـران بـوده اسـت. در چشـم     

بينيم كه ايـن مسـئله را   ي دارد. كمتر شاعري را مياشكوهمند همت و كار، زيبايي و گيرايي ويژه
  گونه توصيف نكرده باشد.هاي آن را سزاها و ويژگيبه تصوير نكشيده و واژه

  
گـوي، همـت و كـار را    هـاي شـاعران پارسـي   پس از سيري كوتاه در متون شـعر كهـن و ديـوان   

به بلنداي آسمان كه هرچه  كرانگي و گستردگي اقيانوس و به ژرفاي دريا وموضوعي يافتم به بي
ديـدم. در  كردم، پايانش را نميرفتم و به بلنداي آن پرواز ميپيمودم و در قعر آن فرو ميآن را مي

اين سياحت روحاني و پرواز آسماني، گوهرهايي درخشان و ستارگاني فروزان به اندازه گنجايش دو 
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كـش  آوردم كه سخاوتمندانه پـيش  دست و شمارش انگشتان، از دل دريا و سينه آسمان به دست
  كنم.مي
  

پس از آنكه مطمئن شدم كسي در اين باغ پهناور گـردش نكـرده و گلـي از ايـن گلشـن جاويـد       
  نبوييده است، مشتاقانه در اين گلزار قدم نهادم و قلم زدم و به پيرايش و آرايش آن پرداختم.

  
همـت و  «اي كلـي و گونـاگون موضـوع    هگونام: شيوه نخست كه بهبه دو شيوه اين راه را پيموده

را بررسي كرده است. شيوه دوم كه همت و كار را از نگاه هر شـاعر، جداگانـه و بـه ترتيـب     » كار
                                                      تقد م و تأخر زماني، از قرن سوم تا قرن اخير آورده است.

  
هايي كـه بـه همـت و كـار مربـوط      گوي را در همه زمينهبر آن بودم كه شعرهاي شاعران پارسي

آگـين و  هـاي عطـر  واژهآورم و به تحليل و بررسي آنهـا بپـردازم. سـرانجام، از گـل    شوند، گرد مي
دوسـتان هديـه كـنم.    هايي بچينم و به گلبويي كه در اين گلستان روييده است، دسته گلخوش

ها را به ترتيب قرن و تاريخ وفات شعرا بنگارم، ولي چنين نشد. دوست داشتم تا حد امكان، سروده
هـاي گونـاگون و نـو بـه منظـره زيبـا و تماشـايي همـت و كـار نگريسـته و از           مچنين از جنبهه

                             ها نيز براي مثال، ب عد تاريخي ام. در متن و پانوشتمند گشتهانگيز آن بهرههاي دلگشا و دلصحنه
  ام.همت و كار را بررسي و تحقيق كرده و به نكات نگفته و نهفته بسياري رسيده

  
اي اسـت از كهكشـان   ها تنها، مرواريدي اسـت از دل ژرفـاي دريـا، سـتاره    ، اين يافتهبه نظر بنده

دشـت خشـك زمـين،    اي است در پهـن پايان كوير، جرعهدوردست آسمان، گامي است در دل بي
گوي. در حـالي كـه   هاي شاعران پارسياي است از واژگان گسترده ادب و بيتي است از ديوانواژه

اند به اندازه يبان، انديشمندان، نويسندگان، گويندگان و هنرمندان فقط توانستهشاعران، عارفان، اد
شعور، معرفت، ادب، انديشه، قلم، زبان، هنر، توانايي، استعداد و شايستگي خويش، رازي از خزينـه  

  اي از آن بنگرند.گوشهاسرار و اين موضوع را دريابند و به اندازه توان، به 
  

ر سرزميني با در نظر گـرفتن اقلـيم و بافـت اجتمـاعي و سـاختار هـر جامعـه،        مقوله ادبيات، در ه
هاي آن قوم و نيـز زبـان گويـاي هنـر آن ديـار مطـرح       ها، باورها و گرايشعنوان  آيينه انديشهبه

هـاي بشـر كـه شايسـته     اي از دغدغـه شود. همچنين بستري است براي ماندگارسـازي گونـه  مي
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تـرين،  هاي رايج ادبيات، زبان شعر، صريحماعي را دارند. از ميان گونهماندگاري و حضور پايدار اجت
ترين حضـور ادبـي را در ذهـن    ترين و در بسياري از موارد ماندگارآهنگترين و خوشلهجهخوش

مردم هر كشوري داشته است. حضور شعر در بافت ذهنـي مـردم نشـانه بـارزي اسـت از حضـور       
ها و سـاختار زنـدگي فـردي و    مايهفاهي و چه مكتوب، در درونواسطه ادبيات، چه شپيوسته و بي

  اجتماعي مردم يك عصر و جامعه.
  

هـا را منظـوم   آوردنـد يـا تـاريخ   دادها را به صورت شعر در ميهمين كه گذشتگان، بسياري از رخ
 ساختند يا بسياري از بزرگان و عارفان و حتي مردم عادي كوچه و بازار، شعر را چاشـني كـالم  مي

  ساختند، خود، بهترين دليل اين مدعاست.خويش مي
  

بايد به اين موضوع توجه داشت كه ساحت ادبيات و به ويژه شعر، يك الگوي مشخص و فرامليتي 
هاي زباني و قـوه  گونه كه هر ملتي با در نظر گرفتن ظرف بومي خود، با استفاده از واژهدارد، بدين

شناسي هاي سنتي و عرفي ـ اجتماعي خويش و جهانمايهنشناسي و تخيل برخاسته از دروزيبايي
  كند.خاصش، اين الگو را ملي و بومي و سپس دروني مي

  
هـاي دنيـا، قالـب و    رو، هم در متون فرنگي و هم در زبان فارسي يا حتي عربي و ديگر زبانازاين

اني، اجتمـاعي و مراثـي   يابيم كه به شعر عاشقانه، تعليمي يا تـأديبي، عرفـ  صورتي از ادبيات را مي
ها تحت تأثير هم يا تقليد از هم باشند، بلكه ادبيات هـر ملتـي   گونهمعروفند. البته الزم نيست اين

هاست و صد البته با حفظ اصالت خود  و در عـين حـال در كنـار هـم،     جداي از ادبيات ديگر ملت
  سازند.ادبيات جهان را مي

  
هـاي اصـلي شـعر فارسـي و عربـي،      عنوان يكي از مضمونحضور مسائل اجتماعي در ادبيات، به 

داراي پيشينه طوالني است. با نگاهي گذرا و گلگشتي معنـوي در پهنـه ادب فارســي، در زمينـه     
مسائل انساني و ستايـش همت و كار، آن را لبـريز از گهرهاي ماندگار و شعرهاي نغـز و جاودانـه   

تواند دم از مسلمانـي بزند و مسائل مورد نياز شناس مييابيم. كـدام شاعر متعهد و وفادار و حقمي
هـا و  در حوزه دين و آيين و سرزمين خود، طبع آزمايي نكند. شعرهاي ايـن مجمـوعه و نيز قـالب

  هاي آن گوناگـون است.دوره
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توان به اين افـراد  اند، ميو نوشته زبان گذشته كه در موضوع بحث سرودهاز ميان شاعران فارسي
. ق)،  ه 325                              ّ  . ق)، ابوالحسن شهيد بلخي (متول د  ه329                                   ّ  اشاره كرد: رودكـي سـمـرقـنـدي (متول د 

        ّ        ّ                                                                     ابو طـيـ ب مـحـمـ د م صعبي (سده چهارم)، ابوشكور بلخي (سده چهارم)، ابومنصور محم د دقيقـي  
 329ردوسي (                      ّ                                     . ق)، ابـوبـكـر مـحـمـ د خسروي (سده چهارم)، حكيم ابوالقاسم ف ه 368       ّ  (مـتـول د 

 429                     ّ                ّ    . ق)، ابوالحسن علي فر خي سيستاني (متـوف ي  ه 483            ّ            ّ  . ق)، مـحـمـ د عبده (متوف ي  ه 411ـ 
. ق)، ابـــو نـظـــر عـسـجـــدي مـــروزي (اوايـــل ســـده  ه 431                     ّ      . ق) عـنـصـــري (مـتـــول د  ه

ل سـده                                                             ّ                          پـنـجـم)، مـسـعـود غـزنـوي (نـيـمــه اول ســده پـنـجــم)، عـيـ وقــي (نـيـمــه او     
                                                . ق)، فخرالـد ين اسـعد گرگـاني (نـيـمــه اول      ه 440ـ   357اي (پنجم)، ابو سعيد ابوالخير ميهنه

. ق)، حكـيم ناصرخسـرو قـبـاديـانــي     ه 410                                          ّ      سـده پـنـجـم)، بـابـا طـاهـر عـريــان (متـوف ي   
  ّـ   بل ي   . ق)، حـكـيـم سـنايي غزنـوي (سـده پـنجم و ششـم)، عبدالواسـع ج      ه 481ـ   394بلخي (

.  ه              562                                             ّ  . ق)، بـدرالد يـن قوامي رازي (سده ششم)، سوزني سمرقندي (متوف ي  ه 555        ّ  (مـتـوفـ ي 
                 . ق)، اوحـدالد ين  ه              577                ّ  . ق)، اثيرالد ين اخسيكتي (متوف ي  ه            573              ّ  ق)، رشيدالد ين وطواط (متوف ي 

ق)، حــكيم خاقـاني    . ه 614                            ّ      . ق)، حكيم نظامي گنجـوي (متـوف ي    ه    583             ّ  محم د انوري (متوف ي 
                       الد يــن اسـمـاعـيــل   . ق)، كـمـال ه 627       ّ                 ّ  . ق) عط ار نيشابوري (متوف ي  ه 595            ّ  شرواني (متوف ي 

            ّ                                الد ين عبـدالر زاق اصـفهاني (سـده هفـتم)،     . ق)، جمال ه 635اصـفـهـانـي (مـقـتـول بـه سـال 
تم و هشـتم)، اميـر خسـرو    . ق)، سيف فرغـاني (سـده هفـ    ه 688ـ             610          شيخ فخرالد ين عراقي (

        الـد ين  . ق)، ركن ه    672          ّ               ّ  الد يـن مـحـمـ د مـولوي (مـتوف ي . ق)، جـالل ه 725ـ   651دهـلوي (
 753ـ       689                               الد يـن مـحـمـود خـواجـوي كـرماني (اي (سـده هـشـتـم) كـمـالاوحدي مـراغـه

. ق)،  ه 778              ّ    ان ساوجي (متـوف ي            الد يـن سلم. ق)، جـمـال ه685. ق)، ابن يمين فـريـومـدي ( ه
ـ    730اهللا ولـي ( نعمـت  . ق)، شـاه  ه 791            ّ                          ّ  الدين مـحـمـ د حـافـظ شـيـرازي (مـتـوفـ ي شمس

. ق)،  ه 898ـ                817         ّ             . ق)، نورالد ين عبدالر حمان جـامي (  ه 875                ّ  حسام خوسفي (متوف ي )، ابن834
. ق). بسـياري از شـاعران    ه 1081ي . ق)، صائب تبريزي (متـوف  ه 996محتشم كاشاني (متوفي 

ديگر نيز هستند كه به سبب طوالني شـدن مطلـب، از بيـان نـام و نمونـه شعرهايشـان در ايـن        
                                         ً                               كنيم. البته حق آنان در گسترش ادبيـات، كـامال  شـناخته شـده و اجرشـان      مجموعه خودداري مي

ان و شاعران غير مسلمان نيز زبتوانيم در ميان شاعران عربگزيني را ميمعلوم است. چنين نمونه
  انجام دهيم تا به عمق تأثيرگذاري و زيبايي معاني ايشان دست بيابيم.
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ام و دوسـت  رو بـوده هاي فراوان روبـه شوم كه در تدوين اين نوشتار با دشواريدر پايان يادآور مي
         ّـ     ا رهـين من ت    اصغر موسوي با پيشنهادهاي عالمانه خـود، بنـده ر  ام، جناب آقاي سيدعليپژوهنده

گزاري و از زبان دانم كه از اين گرامي، صميمانه سپاسخويش ساخته است. پس بر خود فرض مي
  ».تر بادز خوبي، روي خوبت خوب«حافظ شيراز برايش آرزو كنم كه 

  هاشمي ايوب
 1389تهران، بهار 

 

 

 

 فصل اول: كليات

 

  شناسي. مفهوم1

هاي مورد بحث است. در اين فصل به معناي واژگـاني  فورود به هر جستاري، نيازمند تبيين تعري
، دو كليـدواژه اصـلي ايـن    »كار«و » همت«روييم. شود كه در سراسر كتاب با آن روبهپرداخته مي

ابهـام رهـايي بخشـد.     تواند ما را از افتادن در ورطهروند كه تعريف روشن آنها مياثر به شمار مي
ـ كه زمينه اين پـژوهش بـه   » شعر«طور خاص و به» ادبيات«، »فرهنگ«، »رابطه كار و جامعه«

 رود ـ و... ديگر مفاهيم قابل تبيين هستند.شمار مي

 

 

 

#  

  الف) همت

                  ـ     است. ايـن واژه، مكم ل     1»اراده و آرزو، خواهش و عزم، قصد كردن و خواستن«همت به معناي 
زماني بـه  » كار«           ً ينند. اساسا  آفراست؛ چون اين دو در كنار هم، معناي شگرفي را مي» كار«كلمه 

اسـت  » همت«همراه باشد. فردي كه قصد كاري دارد، يعني داراي » همت«رسد كه با فعليت مي
  شكل گرفته است.» كار«و اگر موفق به انجام دادن آن شد، 
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ِ                      داراي اراده قـوي،  يابي است؛ زيـرا انسـان  گام براي كامبرخورداري از همت و اراده قوي، نخستين

شود. براي فرد بااراده، هيچ امري ناممكن نيسـت.  كند و تسليم نمياره با مشكالت مبارزه ميهمو
  تواند جهان را با ميل خود هماهنگ سازد.كسي كه داراي عزم راسخ است، مي

  
همـت  «دهـد، پربـارتر خواهـد بـود.     ي كـه انجـام مـي   »كار«انسان، عالي باشد،  »همت«هرچه 

ست. پرداختن به اين مفهوم مهم، از اهميت بااليي برخوردار است. از ، رمز پيروزي كار ا»مضاعف
آنجا كه پيشينه ادب فارسي، بسيار غني است و اديبان و حكمـاي ايـن مـرز و بـوم، بـه موضـوع       

  گشا باشد.تواند راهاند، واكاوي آن در گنجينه ادب فارسي، مياي داشتهتوجه ويژه» همت«
 ».همت«نامه دهخدا، ذيل واژه . لغت1

 

 

  ب) كار

زنـد،  شود. هر فعلي كه از انسـان سـر مـي   انجام مي» كار«، »همت«پس از برخورداري انسان از 
تـوان در نظـر گرفـت، كارهـاي درخـور و      رود. معناي ديگري كه براي كار ميبه شمار مي» كار«

» كـار «و » همـت «مهمي است كه با كسب درآمد همراه باشد. اديبان همواره به رابطـه دوسـويه   
گون است و پرداختن به همه ، فراوان و گونه»كار«اند. مسائل مطرح شده درباره توجه ويژه داشته

ها پرداخته گنجد، بدانآنها، به فرصت بيشتري نياز دارد. بنابراين، تا آنجا كه در قلمرو بحث ما مي
  شود.مي
  

پذيري، وجـدان كـاري،   مسئوليتدرباره رابطه موجود ميان كار و جامعه بايد گفت احساس تعهد و 
تر و روحيه بالندگي، از عوامل مهمي هستند كه در توسعه اجتماعي و نيز بهبود رابطه تالش افزون

دلي اجتمـاعي،            ً         كنند. اصوال  گسترش همميان كارگر و كارفرما نقش ارزنده و انكارناپذيري ايفا مي
ين امر مهم فراهم نخواهد شد، مگر از راه هاي درك و تفاهم عميق بستگي دارد و ابه ايجاد زمينه

  هاي اخالقي و معنوي.بالندگي فرهنگ مبتني بر آموزه
  

سـوي  جانبـه، بـه  هـا بـراي پيشـرفت همـه    تاريخ زندگي بشر، بيانگر اين واقعيت است كه انسـان 
نـگ  اند و هر اندازه كه درك متقابل و معنويت در جوامع فزوني يافته اسـت، آه گرايي راه بردههم
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اي را از گيرتري به خود گرفته است و برعكس. به اين اعتبار، هيچ جامعهپيشرفت نيز شتاب چشم
ويژه آنكه همـه جوامـع در پـي رونـق و شـكوفايي      نياز دانست، بهتوان بيرويكرد به فرهنگ نمي

  پذير شدن اين مفهوم گسترده، با گسترش فرهنگ كار ارتباط دارد.جانبه هستند و امكانهمه
  

اين نكته در كشورهاي پيشرفته جهان به اثبـات رسـيده اسـت كـه افـزايش توليـد (كـار)، رشـد         
وري و باال رفتن سطح كيفي محصوالت با مناسبات و فرهنگ حاكم بر آن و ادبيات رايـج و  بهره

مندي آن، ارتباط مستقيم و انكارناپذيري دارد. به ديگر سخن، همه جوامع بـه حاكميـت   نيز جهت
ها را محتـرم بشـمارند و آنهـا را بـراي     اي نياز دارند تا حقوق انسانپويا، هدفمند و عادالنه ادبيات
 تر تشويق كنند.يابي به فردايي روشندست

 

 

#  

  ج) فرهنگ

هاي رفتاري و عقيدتي اعضاي يك جامعه است كه به طـور اكتسـابي   ، مجموع ويژگي»فرهنگ«
است كه از يك سـو، فرهنـگ را از   » اكتساب«ن تعريف، كننده در اياند. عنصر تعيينبه آن رسيده

سـازد و از سـوي ديگـر،    شناختي است، متمايز مـي ها و رفتارهايي كه نتيجه وراثت و زيستپديده
  گيرد.اند، دربرميها به وجود آوردههاي زندگي را كه انسانهمه بخش

  
تا در نتيجـه، فرهنـگ كـار در     ها بايد به فرهنگ تبديل شودعنصر كار در زندگي اجتماعي انسان

ناپذيري و از سوي ديگر، دقت، ابتكار، جامعه، از يك سو، زمينه اجتماعي تالش، پشتكار، خستگي
  وري و كار مضاعف و همت مضاعف را فراهم آورد.          ِ           خالقيت، نظم  كاري، بهره

  
ايـد بـدان   اي كـه ب آيند. اكنون نكته، دو عنصر اساسي فرهنگ به شمار مي»ارزش«و  1»هنجار«

اي رفتاري مانند كار سودمند و سـازنده را در سـطح   توان پديدهتوجه كرد، اين است كه چگونه مي
  جامعه به ارزش و هنجار تبديل كرد تا وارد قلمرو فرهنگ جامعه شود.

  
براي تبديل يك پديده رفتاري به هنجار بايد بين آورنده هنجار و مخاطبـان و اعضـاي جامعـه و    

آورد، ظر، رابطه مثبت وجود داشته باشد. اعضاي جامعه بايد فردي را كه هنجار را ميپديده مورد ن
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عنوان هنجار در پيام خود دارد، بايد مورد نياز جامعه باشد تا از آن استقبال پذيرفته باشند و آنچه به
ري مورد كنند. با فرض پذيرفتني بودن هنجارآور در ديد اعضاي جامعه و نياز داشتن به پديده رفتا

  شود.نظر، اين پديده رفتاري به سرعت به هنجار تبديل مي
  

هاي شاعران درباره كار و تالش سودمند و مـنظم كـه از مكتـب زنـده و     بر اين اساس، اگر آموزه
عنـوان  طور طبيعي آن را بهپوياي اسالمي الهام گرفته شده است، به جامعه رسانده شود، جامعه به

هـاي زنـدگي فـردي،    . جامعه، هنجارآوراني مانند شاعران را در همه جنبهپذيردهنجار و ارزش مي
هاي آنهـا را مقيـاس رفتـاري خـود قـرار      رو، آموزهاجتماعي، دنيوي و اخروي پذيرفته است. ازاين

پيرايه، هماهنگ با زمان و نياز مخاطبـان  خواهد داد، به شرط اينكه آن پديده رفتاري، شفاف و بي
  شد.و اعضاي جامعه با

شود. اين واژه در زبان التين به كار برده مي norm                      ُ   اي است كه معادل كلمه ن رم واژه» هنجار. «1
تـر  است. با اين مفهوم كه هر جزئي كه بخواهد در يك شبكه كلـي » مقياس«و يوناني به معناي 

جتمـاعي  و مقياسش با آن متناسب باشد. هنجارها در زنـدگي ا » جور«قرار گيرد، بايد با آن شبكه 
هايي هستند براي رفتار و تنظيم روابط كـه  هايي هستند. هنجارها، مقياس و قاعدهداراي مشخصه

 كنند و پيروي نكردن از آنها مجازات دارد.بيشتر مردم از آنها پيروي مي

 

 

 

  د) ادبيات

، يكـي از منـابع اساسـي در ايجـاد فرهنـگ سـازندگي اسـت. ملتـي كـه          »شـعر «ادبيات به ويژه 
انش، شــعرهاي ســازنده و دربردارنــده صــفات مثبــت رفتــاري ماننــد شــهامت، صــداقت و فرزنــد

سـازند، ملتـي   هاي چنين ادبياتي را آويزه گوش جان ميكنند و آموزهپذيري را زمزمه ميمسئوليت
، نقشي »فرهنگ سازندگي«مند و سازنده خواهند شد. بنابراين، نقش شعر در ساختن باانگيزه، توان

  ثرگذار و انكارناپذير است.بنيادين، ا
  

افزا و برانگيزاننده است. شعر سازنده نگر، توان   ِ                                            شعر  سازنده، پيام روشني از تالش و اميد دارد؛ مثبت
حالي، سستي و تنبلي و صفاتي كه با خالقيت و خداگونگي انسان منافـات دارد، بـه   با ضعف و بي

ز و البه نيست. شعر براي گفتن شعر نيست، كند. شعر سازنده، شعر مدح و ثنا، عجشدت مقابله مي
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جو است و منظور آن، ساختن انساني است كه خود را باور دارد؛ انساني كه         ِ            بلكه شعر  متعهد و هدف
شـعر سـازنده، شـعر آگـاهي اسـت و      » جاري زندگي خود و سرو آزاده باغ خويشتن است. چشمه«

ت، بلكه شعر اميد اسـت. جـاني اسـت بـر     زند. شعر سازنده، شعر نااميدي نيسحقيقت را نهيب مي
  آفريند.جان و حركت ميكالبد بي

  
لحظـه،  بـه سازند و فرهنگ ملي نيز آنها را. ايـن تعامـل پويـا و لحظـه    ها فرهنگ ملي را ميملت

ترين سـرمايه ملـي   عنوان باارزشرو، فرهنگ بهزند. ازاينها را در درازمدت رقم ميسرنوشت ملت
ي نياز دارد. اگر شما فرهنگ را هـدايت كنيـد، فرهنـگ هـم شـما را هـدايت       به مراقبت و رسيدگ

سازد. اگر ملتي به سازندگي نيـاز دارد،  خودرو مي خواهد كرد و فرهنگ از نوع خودروي آن، جامعه
درپـي كـه زنـدگي    هاي پيسوي سازندگي رهنمون شود. در زمانه دگرگونيبايد فرهنگ خود را به

هايي نياز است كه خود را باور داشته باشند و بـا  گرفته، به انساناي آن دربرهبشر را در همه جنبه
هـاي مـا بـه    گونـه كـه سـازمان   افزايي زندگي خود بپردازند. همـان تالش و عزم راسخ به كيفيت
پا كنند؛ فرهنگ ما نيـز   ها را فروريزند و بناي نو بهشكني كنند، كهنهكارشناساني نياز دارد تا قالب

  خواه بسازد.اي تالشگر، خردگرا و تعاليهره سازندگي نياز دارد تا جامعهبه جو
  

عنوان يكي از منابع اثربخش فرهنگـي و  ، به»شعر سازنده«ويژه در چنين شرايطي، جايگاه هنر به
توجه ملي به نقش آن در كيفيت زندگي مردم از اهميت بااليي برخوردار است. اين در حالي است 

هـاي فرهنگـي كشـور كـه مسـئول گسـترش       ها و دستگاهوزشي و تربيتي، رسانههاي آمكه نظام
  كنند.فرهنگ ملي هستند، به اين موضوع كمتر توجه مي

  
هاي گوناگون تالش و چگونگي زندگاني شعرهايي كه درباره منزلت كار يا ستايش كارگران، جلوه

انـد، آثـار   هسـتند، سـروده شـده   هاي مختلفي كه با آن دست به گريبان ثمرآفرين آنان و دشواري
  ببرند. توانند از آنها بهرههاي گوناگوني ميبهايي هستند كه مخاطبان خاص و عام از جنبهگران

  
دارنـد، بـه آگـاهي     اند و نقـش برانگيزاننـده  هايي را كه در قلمرو كار آفريده شدهها بايد شعررسانه

جامعـه گسـترش يابـد و اشـتياق بـه كـار و       مخاطبان برسانند تا شور و تـالش و آفريننـدگي در   
 تر شود.كارآفريني كه موجب رشد و پيشرفت جامعه است، نمايان
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#  

  . اثرگذاري ادبيات بر زندگي اجتماعي2

واقعيت اين است كه ادبيات فارسي به ويژه شعر، هماننـد ديگـر عناصـر فرهنگـي آن، سرشـار از      
سـازد. ايـن   اي را شيفته خود مياي هر خوانندهگرهاي ظريف و نغزي است كه دل زيباييمضمون

دوستانه مانند موردهاي زير، هايي انساناي، با مضمونشعرها، رها از هرگونه قيد و بند نژادپرستانه
  توان بسياري براي جذب انسان جوياي حقيقت در هر عصري دارد.

  
  غالم همت آنم كه زير چرخ كبود

  
  ز هرچه رنگ تعلق پذيرد، آزاد است

  (حافظ) 
  

  پيكرندبني آدم، اعضاي يك
  

  كه در آفرينش ز يك گوهرند
  

  چو عضوي به درد آورد روزگار
  

  دگر عضوها را نماند قرار
  

  (سعدي)
  

ها از گذرگاه شعر و ادبيات، در خدمت هزار و چند سال از عمر شعر فارسي گذشته است و هنوز قلم
ـ انسانيتند، چنان روزي انقـالب يـا در دوره جنـگ تحميلـي و در     كه در همين دوره اخير، هنگام پي
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          و شاني است اند. عرصه شعر و ادب، عرصه پرواز سيمرغعرصه مبارزه با بيدادگران، خوش درخشيده
  اند.هاي روشن ايمان و معرفت بودهدار جلوهكه در وادي انسانيت، آيينه

  
ـ  واسطه داشتن تاريخ كهن و ويژگيفرهنگ ايراني به ي ادبـي و موقعيـت خـاص    هاي پربـار و غن

 سـازي دارد. بـراي مثـال، موالنـا    جغرافيايي، سياسي و مذهبي توان بالقوه فراواني بـراي فرهنـگ  
شناسـند، در  مي» رومي«زبان، او را با نام ساده الدين محمد بلخي كه سراسر جهان انگليسيجالل

اي از توان بالقوه فرهنگ شههاي اصلي سازنده فرهنگ ايراني، توانسته است گومقام يكي از بنيان
ويژه فرهنگ امريكايي نفوذ كنـد  ايراني را در عرصه جهان، به فعل درآورد و در دل مردم جهان به

تنها در گفتمـان علمـي و ادبـي    هاي مولوي نه               ّ                         هاي آنان را مسخ ر خويش سازد. امروزه آموزهو دل
پسـند  جهان و نيز در فرهنگ عامـه جهان جاي گرفته، بلكه توانسته است در ميان عارفان سراسر 

  مردم امريكا به جايگاه وااليي دست يابد.
  

كالمن باركس شعرهاي موالنا را به صورت شعر آزاد انگليسي و به زبـان امـروزي مـردم امريكـا،     
م. در امريكا تبديل شـده اسـت. دانشـگاه    2001ترين كتاب شعر سال ترجمه كرده كه به پرفروش

، در مراسمي بـراي تجليـل از ايـن تـالش فرهنگـي      1385بهشت سال ديار 27تهران در تاريخ 
كالمن باركس، دكتراي افتخاري ادبيات را به او تقديم كرد. در اين مراسم، بـاركس كـه توانسـته    

  است قلمرو شهرت موالنا را در سراسر كشور امريكا بگستراند، چنين گفت:
  

سال گذشته در اياالت متحده بوده است. اين  ترين شعرهاي دهشعرهاي موالناي رومي، پرخواننده
ميليـون نسـخه   ام، در حـدود نـيم  هايي كه من بر روي آنها كار كـرده ترجمه همراه با تمام ترجمه

فروش كرده است. اين امر در كشورهايي كه يك كتـاب شـعر، بـيش از ده هـزار نسـخه فـروش       
هـاي دانشـگاهي   ها و همايشتانكند، عجيب و غيرمعمول است. اكنون شعر رومي در دبيرسنمي

  1شود.هاي چندفرهنگي استفاده ميشود و در مراسم ازدواج و در جمعتدريس مي
  

گراهـا و طرفـداران نظريـه امپرياليسـم فرهنگـي بـا       بدين ترتيب، در عصر جهاني شدن كه افراط
داننـد، حضـور   ناپذير مـي هاي متفاوت، سيطره فرهنگ امريكا را بر فرهنگ جهاني اجتنابارزيابي

  هاي آنان است.                        ترين دليل براي رد  ديدگاهگسترده مولوي در جمع اين فرهنگ، خود، بزرگ
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منـدي  تـرين شـاهد بـراي تـوان    اين نمونه تحقق يافته و حاضر در عصـر جهـاني شـدن، بـزرگ    
ويژه فرهنگي با تـوان خـاص تـاريخي ـ دينـي، بـراي        هايي به جز فرهنگ امريكايي، بهفرهنگ
  يافته بر اثر فشردگي زمان و مكان است. ِ                ي  فعال در عصر شكلبازيگر

الدين محمد بلخي جهاني شدن و توان فرهنگ ايراني: نقش موالنا جالل«. سايت آفتاب، مقاله 1
 .http://www.Aftab». سازي فرهنگيدر مفهوم

  فصل دوم: نقش كار در گستره ادب فارسي

هيچ زمين، سخن بسيار است و بيدر گستره فرهنگ ايراندرباره نقش و جايگاه پرارج كار و كارگر 
انـد. بـه   توان گفت كه ايرانيان، از پيشگامان درك ژرف اين مفاهيم گرامـي و واال بـوده  مبالغه مي

آسـايي، موجـب   ارزش نهاده شده و كاهلي و تن» كار«گواهي تاريخ، در فرهنگ ايراني همواره به 
  نكوهش و سرزنش بوده است.

  
انـد؛ دينـي   بخش گرويدهآيين مبين اسالم، ايرانيان با دل و جان به احكام اين دين زندگي در پرتو

اي قائل است. همچنين بر اساس اين كه كار را عبادت دانسته و براي كارگران مقام و احترام ويژه
ن هـاي ادبيـات جهـا   ترين جلـوه عنوان يكي از مقدسها و رهنمودها، ادبيات اين سرزمين بهآموزه

قدر شكل گرفته است؛ ادبياتي كه ملهم از آيات قرآن كريم، احاديث نبوي و روايات پيشوايان عالي
مكتب نوراني تشيع است. در ادبيات پربار و شكوهمند ايران همواره از كار و كارگران بـه نيكـي و   

كيـد  عظمت ياد شده و بدون شك، در ادبيات هيچ سرزميني تا اين انـدازه بـر چنـين عناصـري تأ    
  نشده است.

  
هـا و  قدر و نامدار ادب پارسي، كـار، عنصـر رهـايي جوامـع از پليـدي     در شعرهاي سخنوران گران

عنوان مردمان شريفي ياد ها و عامل بالندگي و پيشرفت، معرفي شده است و از كارگران بهخواري
هـا  قع، گفتنيهاي اقتصادي جامعه نقش مهم و ارزشمندي دارند. در واشود كه در گردش چرخمي

اي از توان به آثار فراواني در ادبيات كارگري كه شـاخه باره بسيار زياد است تا جايي كه ميدر اين 
نگـري  رود، اشـاره كـرد و جـا دارد كـه بـه ايـن آثـار، توجـه و ژرف        ادبيات اجتماعي به شمار مي

  تري شود.افزون
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كه از يك قطعه فرانسوي ترجمه » يدكوشش و ام«الشعراي بهار در شعري معروف با عنوان ملك
  گويد:شده است، مي

  كن، مگو چيست كاربرو كار مي
  كه سرمايه جاوداني است كار

  نگر تا كه دهقان دانا چه گفت
  به فرزندگان چون همي خواست خفت

  كه ميراث خود را بداريد دوست
  كه گنجي ز پيشينيان اندر اوست
  من آن را ندانستم اندر كجاست

  يافتن با شماست پژوهيدن و
                       َ   چو شد مهرمه، كشته برك نيد
                        ُ   همه جاي آن زير و باال ك نيد

  نمانيد ناكنده جايي ز باغ
  بگيريد از آن گنج هر جا سراغ
                             پدر م رد و پوران به ام يد گنج
  به كاويدن دشت بردند رنج
  به گاوآهن و بيل كندند زود

  هم اينجا هم آنجا و هرجا كه بود
  خوب شخم قضا را در آن سال از آن

  ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
  نشد گنج پيدا، ولي رنجشان

  1                      َ     چنان چون پدر گفت، شد گ نجشان
به نظر بهار، كار و اشتغال، هم خود، سرمايه و گنج است و هم وسيله رسيدن به سـرمايه و گـنج.   

طبـع         ّ ِ  رو، شـك ر  دهـد. ازايـن  ها رخ نمياگر كسي كار نكند، هيچ رشد و پيشرفتي در زندگي انسان
خواند. بـار            َ                                                   گوي، به م ث لي جاري تبديل شده است كه مردم را به كار و تالش فراميشاعران پارسي

  ديگر هم مطلع شعر پيشين خواندني است كه:
  كن، مگو چيست كاربرو كار مي

  كه سرمايه جاوداني است كار
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  كند:آلود كارگر چنين به نيكي ياد ميفرخي يزدي نيز از دست خون
  ه اغنيا اگر كار كندسرماي

  با زحمت دست كارگر كار كند
  آلوديجانم به فداي دست خون

  كز بهر سعادت بشر كار كند
وي در جاي ديگر معتقد است كه در درجه نخست بايد كار را به جوان عالم واگذار كـرد. در غيـر   

  اين صورت، كار را به پير كاردان بسپاريد.
  اول ره كار را نشان بايد داد

  قع كار، امتحان بايد داددر مو
  چون كار به عالم جوان نسپاري
  پس كار به پير كاردان بايد داد
رياي كارگران هستيم كه بـا تـالش   هاي راستين و بيها و كوششدر واقع، همه ما مديون زحمت

  كنند.روزي، همه گونه تسهيالت و آسايشي را براي زندگي بشر فراهم ميشبانه
  كارگر استجان بنده رنج و زحمت 

  دل غرقه به خون ز محنت كارگر است
  با ديده انصاف، چو نيكو نگري
               ّ           آفاق، رهين من ت كارگر است

پيوند اراده و تالش با كار، اتفـاق مبـاركي اسـت كـه رهـاورد آن، خرسـندي عمـومي و آبـاداني         
  شهرهاست:

  گر رشته سعي و كار پيوند شود
  افكار عموم شاد و خرسند شود

         جدي ت ما با بودجه كافي و
  بايد بلديه آبرومند شود

  اين موضوع مهم در گرو كار كردن، آن هم به صورت پسنديده و مؤثر است:
  اي دوست، كاله خويش را قاضي كن

  در آتيه، كار بهتر از ماضي كن



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 20

  فرصت مده از دست و به هر قيمت هست
  افكار عموم را ز خود راضي كن

كار، با عمل مجدانه و مطلـوب. از نيمـا بشـنويم كـه      و در اين ميان، فرق است ميان ادعا و الف
  گويد:مي

  مرد را دعويش نه سود كند
  به عمل، كار به شود، نه به الف

انجام دهنده كار را هرچه بناميم: كـارگر، كارمنـد، كاسـب و...، نـزد پروردگـار از جايگـاه وااليـي        
پربهاست، تا جايي كه در روايت  برخوردار است و نقش او در فرهنگ ملي و ديني ما نيز ارزشمند و

اين دستي اسـت كـه   «            ِ                             بر دست كارگر  سعد انصاري بوسه زد و فرمود:  9آمده است كه پيامبر اكرم
  2».رسدآتش به آن نمي

  
در ايـن بـاره    3،»كاسب، حبيب خداسـت «هايي مانند اينكه هاي فارسي هم مثلمثل در مجموعه

  ». َ ْ    ِ        ا ل كاس ب  ح بي ب  اهللا«گويند: اي مشهور است و ميوجود دارد. در زبان عربي نيز چنين جمله
  

  در توكل از سبب غافل مشو
  4شنو»  َ ْ    ِ        ا ل كاس ب  ح بي ب  اهللا«رمز 

  
بختي انسـان در گـرو   شود كه خوشكار را سرمايه جاوداني خواندن، ما را به اين مهم رهنمون مي

كـه در شـعر   آيـد، چنـان  ت مـي پايان، با زحمت و تالش به دسـ كار است و اين سرمايه و گنج بي
  خوانيم:سعدي كه امروزه به عنوان مثل رايج است، مي

  شودنابرده رنج، گنج، ميسر نمي
  5مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

هـايي از آن را در  اي شده است كه نمونـه در فرهنگ ديني ما نيز به كار و داشتن حرفه توجه ويژه
هاي امامان معصوم: به افـراد فقيـر و   بيكار و سربار جامعه و تشويقبرخورد پيشوايان ديني با افراد 

                   ِ              قدر اسالم درباره گنج  كـار آمـده   توان يافت. در كالمي از پيامبر گرانبيكار براي فعاليت كردن مي
  6».حرفه آدمي، گنج است«است: 
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توانـد تـأثير و   ميدهد كه توجه به آنها ، مسائلي را پيش روي ما قرار مي»كار«پرداختن به مقوله 
  پردازيم.تر كند. در اين فصل، به آنها مينتيجه كار را افزون

  ,970. ملك الشعري بهار، ديوان اشعار، ص1
  ,269، ص 2   ُ             . ا سد الغابه، ج 2
  ,309ها، ص . فرهنگ مثل3
  ,914الدين محمد مولوي بلخي، مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت. جالل4
  178، ص 4. همان، ج 5
 .55اعظ العدديه، ص . المو6

  . هدفمندي1

تواند به كارهاي خود رنگ خدايي بزند و هميشه در حال تسليم و بندگي باشد، انسان مسلمان مي
رسد كه همان اگر دنيا را ابزاري بداند كه با در اختيار گرفتن آن، به هدف اصلي آفرينش انسان مي

  شود.عي ميگونه، بنده كامل خدا و انسان واقبندگي خداست و اين
  

هـاي شـاعران مسـلمان بـه زيبـايي      روست كه نام و ياد خداوند متعال بر تارك همه ديـوان ازاين
انـد. پـس در شـاعري،    درخشد. آنها سرودن شعرها و آغاز كار خود را با نام حضرت حق آراستهمي

  پرورانند.سودايي جز يادكرد الهي و بهروزي و سعادت مردم را در سر نمي
  

» من جن و انس را آفريدم تا بندگي كننـد. «هم هدف از آفرينش چنين بيان شده است: در قرآن 
تـوان در  )؛ يعني در همه حال بندگي خدا كنند و اين كار، هميشگي است و همواره مي56(ذاريات:

  گويد:پيشگاه خدا تسليم بود. ابوسعيد ابوالخير مي
  

  خواهي كه خدا كار نكو با تو كند
  

  ه رو با تو كندارواح ماليك هم
  

  يا هرچه رضاي او در آن است، بكن
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  يا راضي شو هر آنچه او با تو كند

  الف) بندگي خدا

انسان اگر با انديشه بندگي خدا سر كند و هدف اصلي او، تبديل شـدن بـه انسـان كامـل و بنـده      
گي او جهت تواند همه كارهايش را براي رضاي خدا و در راه رسيدن به بندواقعي خداوند باشد، مي

دهد. اگر انسان، خوردن و خوابيدن، لباس پوشيدن، راه رفتن، كار كـردن، تجـارت كـردن، ازدواج    
كردن و كمك كردن به ديگران را براي رضاي خدا و با هدف عمل به وظايف فردي و اجتمـاعي  

نـده  اي خواهد داشت و همه اين امـور نيـز عبـادت خوا   خود انجام دهد، زندگي سالم و خداپسندانه
شود. به ديگر سخن، اگر خوردن و خوابيدن و ديگر كارهاي دنيايي را با اين نيـت انجـام دهـد    مي

هاي او عمل كند، طبيعي اسـت هميشـه خـدا را در نظـر     كه به وظايف خود در برابر خدا و آفريده
سـالم  رو، وقتـي از ديـدگاه ا  پرهيزد. ازاينگيرد و از هر كاري كه رضاي خدا در آن نيست، ميمي

عنـوان ابـزار   كند كه از دنيـا بـه  بينيم اين نگرش را به انسان القا ميشويم، ميدرباره دنيا آگاه مي
  استفاده كنيد.

  كار خود گر به خدا بازگذاري حافظ
  اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني

  و سنايي گويد:
  كار تو جز خداي نگشايد

  به خدا، گر ز خلق، هيچ آيد
  ست:فردوسي هم گفته ا

                            ُ  كه كار خدايي نه كاري است خ رد
        َ               قضاي ن بشته نشايد سترد

  در هر صورت، كليد قفل كارهاي مهم در دست تواناي الهي است:
  كار من بيچاره، قوي بسته شده
  بگشاي خدايا كه گشاينده تويي

  (ابوسعيد ابوالخير)
  پس توجه به غير خدا، شرك است:

  روي از خدا به هرچه كني، شرك خالص است
  حيد محض، كز همه، رو در خدا كنيمتو
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  (سعدي)
  سنايي غزنوي نيز معتقد است يك قبله بيشتر نداريم:

  با دو قبله در ره توحيد نتوان رفت راست
  يا رضاي دوست بايد يا هواي خويشتن

  گويد بدون بندگي چگونه انتظار روزگاري خوب داريم:سعدي هم مي
  داريمبندگي هيچ نكرديم و طمع مي

  ندي از آن سيرت و اخالق آيدكه خداو
  گويد:گونه كه استاد شهريار ميو البته بندگي او در حقيقت، شهرياري است، همان

                             ِ     تو بندگي بگزين شهريار بر در  دوست
           ِ   ِ                 كه بندگان  در  دوست، شهريارانند

  و به گفته صائب نيز كاري سزامند از دست ما نيامده است:
  مگر قبول تو آبي به روي كار آرد

         ِ                     ه بندگي  چون مني سزاي تو نيستوگرن
شـود و رمـز   مالاحمد نراقي معتقد است انسان از رهگذر بندگي خداوند متعال مستعد زنـدگي مـي  

  يابي و توفيق او، بندگي الهي است:كام
  زنده گردد زين سپس از بندگي

  بندگي كن تا بيابي زندگي
  كندبنده او شو، جوانت مي
  كنددر گدايي ارسالنت مي

  و شو كه جاويدان شويخدمت ا
  شو گداي او كه تا سلطان شوي

  پير اگر باشي، تو را زيبا كند
  افزا كند                 ذره را خورشيد  جان

                             شب به ياد او به بستر ن ه قدم
                         تا شود بستر، گلستان ا رم

گاه بسته نيست و دستي كه به قصد نياز بر آستان او كند كه باب رحمت الهي هيچحافظ اشاره مي
هاي وجود انسان يك چيز را بخواهـد و دل و  گردد، به شرطي كه همه ذرههي باز نميبلند شود، ت

  الحاجات مدد بجوييم.زبانش با رفتارش هماهنگ باشد. بنابراين، تنها بايد از قاضي
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                                   حافظ آب رخ خود بر در هر س فله مريز
                  ِ                حاجت آن به  كه بر  قاضي حاجات بريم

در موضوع كار و كوشش و به دست آوردن مال، اشاره شده هاي اسالمي به نكته جالبي در روايت
دهند. آن موضوع اين است كه اگر انگيزه كـار،  است كه امروز نيز دانشمندان بدان توجه نشان مي

به دست آوردن مال، تأمين معاش خود و خانواده و بستگان يـا بـاال بـردن سـطح زنـدگي عائلـه       
مال، ستوده و صاحبش، سزاوار بزرگداشت و احتـرام  خويش و ديگران باشد، آن كار، مقدس و آن 

جـويي باشـد،   اندوزي براي فخرفروشي و برترياست. در مقابل، اگر هدف از كار و كوشش، ثروت
تنها چنين كار و مالي، شريف و مقدس نيسـت، بلكـه صـاحبش نيـز از راه فضـيلت و اخـالق،       نه

  .منحرف گشته و پيرو حرص و افكار شيطاني خود شده است
  

   َ   َّ    ُ   ْ ِ             َ َ َ َ  ٍ      َ   ِ    َ     ً              َ     ُـ  ٍ    َـ     َـ َ    كان  صل ي اهللا  ع ل ي ه  و  آل ه  جال سا  م ع  ا ص حاب ه  ذ ات  ي وم  ف ن ظ ر  ا لي شاب  ذي ج ل د  و ق و ة  و ق دل ب ك ر        
 هـذا         َ   ُ    َّ   َ   َ  ِ   ِ          ْ ِ        َ  َ     َ            ُ   َ           َ ُ  ُ   ي س عي ف قال وا و ي ح  ه ذا ل و  كان  ش باب ه و  ج ل د ه ف ي س بيل  اهللا  ف قال  ص ل ي اهللا  ع ل ي ه  و  آل ه: ال ت ق ول وا 

 َ ن   َ     ِ   ِ          َ  ِ  ّ    ِ       ْ                  َّ ُ      ْ َ           َ    ْ    َّ  ْ   ف ا ن ه  ا ن  كان  ي س ع ي ع لي ن ف س ه  ل ي ك ف ها ع ن المسئله و ي غ نيه ا ع ن  الن اس  ف ه و  ف ي س بيل  اهللا  و  ا ن  كا
ـ س           َ      ْ        َ ْ    ً      ٍ   ُ   َ  ِ  َ    ِ    َ         ـ   ِ   ِ        ْ      ي س عي ع لي ا ب و ي ن  ض ع ف ي ن  ا و  ذ ري ة  ض عافا  ل ي غ ن ي ه م  و  ي ك ف ي ه م  ف ه و  ف ي س بيل  اهللا  و  ا ن  كـان ي       عي

         َ  ً  ُ   َ    ً  ُ   َ 1   ِ    َّ     ت فاخ را  و  ت كاث را  ف ه و  في س بيل  الش يطان.
  

با اصحاب خود نشسته بود. فرد توانا و نيرومندي را ديد كه اول صبح به كار و  9روزي رسول اكرم
كوشش مشغول شده است. كساني كه در محضر آن حضرت بودند، گفتند: اين جوان شايسته مدح 

  انداخت.خود را در راه خدا به كار مي و تمجيد بود، اگر جواني و نيرومندي
  

فرمود: اين سخن را نگوييد. اين جوان براي معاش خود كار مي كند كه در زنـدگي،   9رسول اكرم
دارد. همچنـين  محتاج دگران نباشد و از مردم مستغني گردد. او با اين عمل، در راه خدا قدم برمي

كند تا زنـدگي آنـان را تـأمين كنـد و از مـردم      ياگر به نفع والدين ضعيف يا كودكان ناتوان كار م
دسـتان  كند تا با درآمد خود، بـه تهـي  رود، ولي اگر كار مينيازشان سازد، باز هم به راه خدا ميبي

مباهات كند و بر ثروت و دارايي خود بيفزايد، او به راه شيطان رفته و از صراط حق منحرف شـده  
  است.
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از كتاب بوستان، شعرهاي زيبا و نغـزي دارد.  » دست و پايبي درويش و روباه«سعدي در حكايت 
اش را خداي دست و پاي كه روزيبيند بياين حكايت درباره درويشي است كه در راه، روبهي مي

رنـج و  ام بـي گويد: من هم چون روباه به كنجي خواهم نشست تا روزيرساند. پس به خود ميمي
  د، ولي:مانتعب برسد. وي روزها منتظر مي

  نه بيگانه تيمار خوردش، نه دوست
  چو چنگش، رگ و استخوان ماند و پوست

  برو شير درنده باش اي دغل
  مپندار خود را چو روباه شل

  چنان سعي كن كز تو ماند چو شير
  چه باشي چو روبه به وامانده سير!

  دهد:سپس ادامه مي
  بخور تا تواني به بازوي خويش

  خويشات بود در ترازوي كه سعي
  چو مردان ببر رنج و راحت رسان

    َ َّ                  م خ ن ث خورد دسترنج كسان
  بگير اي جوان دست درويش پير
  نه خود را بيفكن كه دستم بگير

  خدا را بر آن بنده بخشايش است
  2كه خلق از وجودش در آسايش است

  ,140، ص 3. مال محسن فيض كاشاني، محجه البيضاء، ج 1
 ».درويش با روباهحكايت «. سعدي شيرازي، بوستان، 2

  ب) اداي تكليف

هاي انسان، يك جهت كلي تعيين كـرده اسـت و آن ايـن    شعر اسالمي و ديني، براي همه تالش
هـا باشـد، بايـد    است كه براي انجام دادن آنها اگر چه مربوط به زنـدگي مـادي و دنيـوي انسـان    

  وي برخوردار شوند.اي رفتار كرد كه در مسير الهي قرار گيرند تا از پاداش اخرگونهبه
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هـاي  نهايي فعاليت هاي نبوي بنا نهاده شده است، هدفبه استناد ادبيات ديني كه بر اساس آموزه
آدمي بايد الهي باشد. اگر فعاليتي بر اين اساس صورت گيرد، ديگر رفاه و آسايش فردي به تنهايي 

ش و رفاه ديگران را نيـز  موردنظر نيست، بلكه آسايش و رفاه شخص، وقتي مطلوب است كه آساي
  در پي داشته باشد.

  
توانـد  هاي روزانه هم خدا را سرلوحه كارها بدانـد، مـي  اگر انسان در كارهاي تجاري و انواع مبادله

  همه آنها را با نگاه اطاعت الهي انجام دهد و به هدف واقعي كه همانا رضاي خداست، برسد.
  

هاي مسلمانان، نـوعي برقـراري ارتبـاط بـا     س در فعاليتهاي مقدبنابراين، از ديد شاعران، انگيزه
هاي معنـوي  مندي از ارزش اقتصادي و دنيوي، از پاداشآفريدگار جهان است و آنان در كنار بهره

هم در جهان آخرت برخوردار خواهند شـد. كـار بـراي خـدا، در شـكل دادن بـه رفتـار اقتصـادي         
تواند نيروهـاي جسـمي و روحـي آنـان را در     مي مسلمانان نقش مهمي دارد. همچنين اين انگيزه

  ها چند برابر كند و بر اساس اين هدف واال، كار ايشان نيز مقدس خواهد شد.فعاليت
  اين رباعي از بابا افضل كاشاني در ديوان شعرش خواندني است:

  تا در طلب گوهر كاني، كاني
  ور در پي عمر جاوداني، جاني

  1من فاش كنم حقيقت مطلب را
  چيز كه در جستن آني، آني هر

دانـد و  مولوي در ديوان شمس، هرگونه همت و كار را معلول توجه و دستگيري خداوند بزرگ مي
  شود كه:اين نكته مهم را به انسان يادآور مي
                                  عدد ذره، در اين جو  هوا، عشاقند ج

  طرب و حالت ايشان مدد حالت توست
  همگي پرده و پوشش، ز پي باشش تو است

  طبل رحيل از جهت رحلت توست جرس و
                                  هر كه را همت عالي بو د و فكر بلند

  دانك آن همت عالي اثر همت توست
  اي دل خسته ز هجران و ز اسباب دگر

  2هم ازو جوي دوا را كه ولي نعمت توست
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الجمله حديث مطلـق از مـن   في«و » القصه حديث مطلق از من بشنو«. مصرع سوم به صورت 1
  .نيز آمده است» بشنو

 .218، ص 418الدين محمد مولوي بلخي، ديوان شمس، غزل . جالل2

  . توكل2

آيد. بستگي و اعتماد كامل به پروردگار است كه پس از كمال معرفت به دست ميتوكل، همان دل
حال، توكل بدان معنا نيست كه آدمي بدون تالش، از همه كارها دست بردارد و تمام كارها با اين 

اگذارد، بلكه خود را بايد در جريان كارها و اسباب ظـاهري وارد كنـد، ضـمن آنكـه     را به خداوند و
  كند، همان خواهد شد.توكل و اعتماد واقعي او بايد به خدا باشد؛ چون آنچه او اراده مي

  
اي و خواهي توكل كني، وقتي توكل كن كه علل و اسباب را به كار بستهاگر مي«به تعبير مولوي: 
      ً           كه مثال  بايـد در  اي، نه آنكه توكل تو باعث تعطيلي سعي و تالشت شود. چنانردهجهد و تالش ك

  عين آنكه به كشت و زرع مشغولي، بر خدا نيز توكل كني:
  كني، در كار كنگر توكل مي

  1»كشت كن، پس تكيه بر جبار كن
  خداوند متعال در قرآن مجيد فرموده است:

  ) ِّ  َ  ْ        ّ    َّ ِ   ّ 152  َ             ل ه  إ ن  الل ه  ي ح ب  ال م ت و ك ل ين . (آل عمران:  َ ِ َ     ْ َّ  َ َ    َ  َ    ف إ ذ ا ع ز م ت  ف ت و ك ل  ع ل ي ال
  هرگاه عزم كاري گرفتي، بر خدا توكل كن؛ چون خدا كسي را كه به او اعتماد كند، دوست دارد.

حقيقت توكل، ايثار و واگذاري امور به حق است و انسان اگر به علت حقيقـي؛ يعنـي خـدا توجـه     
  فت.نكند، به توكل دست نخواهد يا

)  
  گويد:اميرخسرو دهلوي مي

  سنجچون به توكل شدم انديشه
  سينه خاكيم برون داد گنج

  گويد:اي نيز مياوحدي مراغه
گاهي دارد كه قادر است هـر  كند تكيهبخشد. او احساس مياي به انسان ميتوكل، شخصيت تازه

مسـتظهر اسـت و   مشكلي را حـل كنـد و او بخشـنده و مهربـان اسـت. بنـابراين قبـل از توكـل         
  حال.خوش
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               َ     روي به راه، ا ر فاشگر نهان مي
  باشچون توكل به اوست، خوش مي

  چون توكل كني، مگو از غير
  رخ در او كن، بتاب رو از غير

       ّ              ز تفر ق مباش سرگردان
  2به توكل بناز چون مردان

الم                                                                      ِ            توكل به معناي ترك كسب و كار نيست، بلكه بدين معناست كه انسان در چـارچوب  تنـگ عـ   
تحرك نشود و چشم خـود را بـه پشـتيباني و    ماده و محدوده قدرت و توانايي خويش، زنداني و بي

نتيجـه نگـذارد. آيـا سـرايي بهتـر از توكـل       لطف پروردگار بدوزد و از او بخواهد كه تالشش را بي
  هست؟

  كليد توكل را ز دل جويم ايرا
  سرايي نبينمبه از دل، توكل

  (خاقاني شرواني)
)  

  ين سعدي سروده است:همچن
  گرچه مرغ، توكل به آب و دانه كند

  به دست خود ز براي خود آشيانه كند
قاعده در بيان سير نـزول و مراتـب صـعود    «شيخ محمود شبستري در مثنوي گلشن راز با عنوان 

  گويد:مي» آدمي
  توان به مراتب باال دست يافت:با توكل در هر كاري مي

  نماند قدرت جزويش در كل
  آسا شود صاحب توكليلخل

  ارادت با رضاي حق شود ضم
  رود چون موسي اندر باب اعظم

  خوانيم:و اينك ابياتي ناب از صائب تبريزي را در اين موضوع مي
  شود صائبزمين سست سيالب عمارت مي
  منه بر كاهلي زنهار بايد توكل را

  )388(غزل 
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  جانانمكن از كسب، دست خويش كوته چون گران
  اهلي زنهار نبايد توكل رامنه بر ك

  )389(غزل 
  اي، بگذار اسباب تجمل رااگر آزاده

  كند كار توكل رابرگي بسامان ميكه بي
  )390(غزل 

                               بيكاري و توكل دور است از مرو ت
  بر دوش خلق مفكن زنهار بار خود را

  )33(غزل 
  به دوش توكل منه بار خود را

  نعمت خويش كن كار خود راولي
  )44(غزل 

  ام عنان توكل ز دست خويشدادهتا 
  هاستكارم هميشه در گره از استخاره

  نادان دلش خوش است به تدبير ناخدا
  هاستغافل كه ناخدا هم از اين تخته پاره

  )266(غزل 
  اند                                    اهل همت، بحر را از خار و خس، پ ل بسته

  اندگوشه دامان به دامان توكل بسته
  )70(غزل 

  راهمشورت مباش كه سركردگان بي
  زنندصالح توكل نمييك گام بي

  )216(غزل 
  از توكل در حنا مگذار دست سعي را

     ِ                                    قفل  روزي، گر كليدي دارد، ا برام است و بس
  )30(غزل

  رسد از خوان غيبرزق ارباب توكل مي
  نيست از دريا اگر آبي، به جو دارد صدف
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  )355(غزل 
  اعتماد رزق بر رازق مرا امروز نيست

  امد از گهوارهتخته مشق توكل بو
  )506(غزل 

كس توان سلب حمايت خـدا را  هاست؛ از هركس حمايت كند، هيچقدرت خداوند، باالترين قدرت
كس قادر به حمايت او نيست. آيا كسـي كـه   از او ندارد و اگر حمايت خود را از كسي بردارد، هيچ

  زاوار تكيه و توكل نيست؟گيرد، سهاي شكننده و ايمني از خطرها از او سرچشمه مينجات از موج
  صائب چو موج، از خطر بحر، ايمن است

  هركس عنان به دست توكل سپرده است
  )372(غزل 

)  
، بحـث  »بيان توكل و ترك جهد گفتن نخجيران به شـير «مولوي در دفتر اول مثنوي در حكايت 

  فرمايد:دارد و در ابياتي ميمهم توكل را در قالب كلماتي فاخر بيان مي
  ري، گر توكل، رهــبرستگفت: آ

  اين سبب هم سنت پيغمبرست
  گفت پيغمبر به آواز بلـــــند:
  3                   ُ          با توكل، زانـــوي ا شتــر ببند

شدگان سرچشمه وحي است، با پيروي و الگوپذيري از مكتب وحيـاني و  مولوي كه خود، از سيراب
نيـز غفلـت نكـرده،     با تصوير كردن چهره توكل در آيينه شعر، از تمسك جستن به اسباب دنيوي

ولي در مقام اهتمام به ارزش واالي توكل تا آنجا پيش رفته است كه هيچ كسبي را برتر از توكل 
  گويد:داند و چنين مينمي

  ترنيست كسبي از توكل، خوب
  4تر؟چيست از تسليم، خود، محبوب

تر از بهتر و ارزندهمصراع دوم، استفهام انكاري است و معنايش اين است كه در واقع، هيچ ويژگي، 
  تسليم به امر الهي نيست.

جا بنشينيد و به خـدا اعتمـاد   معناي توكل اين نيست كه قواي وجودي خود را تعطيل كنيد و يك
دهد. به عبارت ديگر، كار نكردن و راه نرفتن، تضمين تان را انجام كنيد كه او به جاي شما وظيفه
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خواهد؛ سكون و توقف و تعطيل قوا چيزي نيسـت كـه   خواهد و سكون و توقف نيز تأييد نمينمي
  شدني باشد.اثري داشته باشد و آن اثر از طرف خدا يا غير خدا تضمين

)  
كـه پـروين   هـا اسـتفاده كننـد، چنـان    هـا و نعمـت  ها بايد با توكل به خداوند از اين موهبتانسان

  سرايد:مي» خوان كرم«اعتصامي در مثنوي 
  ايمتادهتوشه نفرسما تو را بي

  ايمبايست دادن، دادهآنچه مي
  دست داديمت كه تا كاري كني

  درهمي گر هست، ديناري كنـي
  پاي داديمت كه باشي پا به جاي

  وارهاني خويش را از تنگنــاي
  چشم دادم تا دلت ايمن كند
  بر تو راه زندگي روشن كند

  بر تن خاكي دميدم جان پاك
  5ها ديدم از يك مشت خاكخيرگي

خواهي در امري موفق شوي، بايد يد ابوالخير نيز در باب توكل و رضا معتقد است كه اگر ميابوسع
ها و افكارت را در اختيار كامل حق قرار دهي. او در اين ربـاعي چنـين   متوكل باشي و خود و نيت

  گويد:مي
  خواهي كه خدا كار نكو با تو كند
  ارواح ماليك همه رو با تو كــن

  در آن است، بكنيا هرچه رضاي او 
  يا راضي شو، هر آنچه او با تو كـند

گذارد و حل مشكالت خويش را از او حافظ معتقد است كه انسان تالشگر كار خود را به خدا وا مي
  خواهد؛ خدايي كه از تمام نيازهاي او آگاه است و قدرت انجام دادن هر كاري را دارد:مي

  تو با خداي خود انداز كار و دل خوش دار
  كه رحم اگر نكند مدعي، خدا بكند

دهد. پس هنگـام  به باور حافظ، كسي كه بر خدا توكل دارد، هرگز نااميدي را به قلب خود راه نمي
ها دهد و در برابر مشكالت و مصيبتبرخورد با مشكالت، ضعف، سستي و ركود از خود نشان نمي
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  تواند بر مشكالت پيروز شود.مي دهد كهمقاوم است. بنابراين، همين روحيه به او قدرتي مي
  كار خود را گر به خدا باز گذاري حافظ
  اي بسا عيش كه با بخت خداداده كني

)  
تر گفتيم كه انسان نبايد دست روي دسـت بگـذارد و فقـط توكـل كنـد،      سعدي درباره آنچه پيش
  چنين ابيات زيبايي دارد:

  هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشت
  6دخل انتظار داشت دانه نكاشت ابله و

)  
  گويد:در مواعظ مي 32حافظ در غزل 

  هركه دانه نفشاند به زمستان در خاك
                                نااميدي بو د از دخل به تابستانش

  دهد:ناصر خسرو نيز چنين پند مي
                                      همچو پدر به حق، تو سخن گوي و زهد و رز

  7زيرا كه نيست كار جز اين، پسر مرا
ا، توسل به اسباب، همان توكل بر خداسـت و آن در مـواردي   هناگفته نماند كه در بسياري از وقت

  خواهد آنها را به كار گيريم:كند و ميسوي آن اسباب هدايت مياست كه خداوند، ما را به
  هين توكل كن، ملرزان پا و دست

  8تر استرزق تو بر تو ز تو عاشق
  خوانيم:در جاي ديگري از مثنوي شريف نيز مي

  را پيش دوستافكن اين تدبير خود 
  9گرچه تدبيرت هم از تدبير اوست

توان به اين موارد گستر امني براي انجام كارهاست و دستاوردهاي بسياري دارد كه ميتوكل، سايه
  اشاره كرد:

  ,947. مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت 1
  اي، گنجينه اشعار.. اوحدي مراغه2
  ,917، بيت 72. مثنوي معنوي، ص 3
  ,916. همان، بيت 4
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  ,976، بيت 75. همان، ص 5
  . سعدي، مواعظ، قصيده توحيديه.6
  ,12، ص 3. ناصر خسرو بلخي، ديوان اشعار، قصيده 7
  ,2852. مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت 8
 .1060. همان، بيت 9

  الف) قدرتمندي انسان

در اين صورت،  اي بر خدا توكل كند، در واقع، خود را به سرچشمه قدرت پيوند داده است.اگر بنده
مند خواهد اي بهرههاي ويژههايي از قدرت خداوند را در وجود خويش خواهد ديد و از تواناييجلوه

  فرمايد:شد. خداوند در قرآن مي
بهره بمانيد، اگر از ياري و قدرت خداوند بهره گيريد، هرگز مغلوب نخواهيد شد و اگر از ياري او بي

  )160اند؟ و مؤمنان بايد تنها بر خداوند توكل كنند. (آل عمران: كيست جز او كه به شما ياري رس
  باره سروده است:موالنا در اين 

  گر هزاران موش پيش آرند سر
  گربه را نه ترس باشد نه حذر

  خشك گردد موش زان گربه عيار
  گر بود اعداد موشان صد هزار

  الملك است جمعيت دهدمالك
  1شير را تا بر گله گوران جهد

                                                                                  ندي كه مالك م لك هستي است، چنان جمعيت خاطر و اعتماد بـه نفسـي بـه شـير كرامـت      خداو
آورد و همچنين است حال يك گربه در برابر هزاران                       ّ               فرمايد كه يك تنه بر گل ه گورخر حمله ميمي

  موش.
 .3042. همان، دفتر ششم، بيت 1

  ب) گشايش در كارها

بسـت  شود و خود را از هـر سـو در تنگنـا و بـن    يرو مآدمي در زندگي، گاهي با درهاي بسته روبه
بيند. به عقيده موالنا، وجود اين تنگناها نبايد موجب ركود و بازماندن آدمي از پيشـرفت شـود؛   مي

زيرا اگر انسان در چنين جايي به جنبش خويش ادامه دهد و ضمن آن بر خداوند توكل كند، بدون 
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بـاره چنـين   تنگناها خالص خواهد شد. وي در اين هاي رهايي به رويش گشوده و از شك، روزنه
  سرايد:مي

  گر زليخا بست درها هر طرف
  يافت يوسف هم ز جنبش منصرف

  باز شد قفل و در و شد ره پديد
  چون توكل كرد يوسف، برجهيد
  گرچه رخنه نيست در عالم پديد

  بايد جهيدوار ميخيره يوسف
  تا گشايد قفل و در پيدا شود

  1ما را جا شودجايي، شسوي بي
  گويد:خوشدل تهراني هم مي

  توكل بر خدا همواره بخشد روشني، دل را
  2كه روشن دارد آتشگاه را خود جاودان آتش

  و در جاي ديگر:
  بر خدا گر از صفاي دل توكل داشتيم

  3تر از دامن گل داشتيمدامني پاكيزه
انيم، كوهي از مشـكالت را از  تواي معتقد است در پرتو توكل به خدا ميحكيم مهدي الهي قمشه

  سر راه برداريم:
  دل با توكل و صبر تسليم دار و مدار
  4انديشه كم و بيش، اندوه فقر و غنا

  ها چون پر كاهي در نظر او ناچيز بنمايد.دهد كه همه سختيتوكل چنان نيرويي به انسان مي
  با توكل به خدا، كوه مصائب، كمتر

  5ست     ِ                       از پر  كاه به پيش نظر مردان ا
سـوي  بستگي و اعتماد به عـالم اسـباب و سـپس هـدايت بـه     ترين ثمره توكل، نجات از دلاصلي

االسباب، يعني خداوند است تا در نتيجه، از سـرگرداني و گمراهـي بـرهيم و از تهديـدهاي     مسبب
  روحي امان يابيم.

  ,1106. همان، دفتر پنجم، بيت 1
  ,177. ديوان اشعار خوشدل تهراني، ص2
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  ,199ان، ص. هم3
  ,25اي، ديوان اشعار، ص قمشه. حكيم مهدي الهي4
 .29. خسرو خسرونژاد، به نقل از: شعر در زندگي، ص 5

#  
  آفرينيعزت .3

بختانه دست آفرينش، بـذر آن را در نهـاد   طلبي يكي از نيازهاي اساسي است كه خوشحس عزت
رشـد و شـكوفايي دارد. عـزت نفـس     آدمي افشانده است. بديهي است اين بذر نياز به مراقبـت و  

شـود و منشـأ تكـوين    كارگيري آن در امـور زنـدگي مـي   وري فرد از نيروي خرد و به موجب بهره
  شخصيت در انسان است.

  
هاي عالي انساني است كه به قضـاي حكيمانـه خداونـد بـا     عزت نفس و شرافت، يكي از گرايش

طور طبيعي به شرافت و دارد. همه مردم بهسرشت بشر آميخته شده است و در نهاد آدميان ريشه 
شـوند و از پسـتي و فرومـايگي بيزارنـد و از آن احسـاس      عزت نفس متمايلند و از آن خشنود مي

  كنند.ناخرسندي مي
  

منشـي اسـت، آنجـا كـه     به جوانان، پرورش عزت نفـس و بـزرگ   7هاي امام علييكي از وصيت
  فرمايد:مي
  

   ُ ـ  ُ  ـ ْ  َ ْ ـ     ا ت ب ذ ل  م ن  ن ف س ك        ٰ     ِـ  اض  ب م  ٰ    َّ  َ  ِ   َ ْ  َ  ائ ب  ف ا ن ك  ل ن  ت عتٰ   َ ْ   ِ َ     َّ اق ت ك  إ ل ي الر غٰ    َ      ْ  د ني ة  و  إن  س  َ ْ ِ     ْ َ   ْ  ُ ِّا ك ر م  ن ف س ك  ع ن  ك ل 
    ُ    َ     َ    ِ  َ      ْ ُ َ 1 ّ  ت ك ن  ع ب د  غ ي ر ك  و ق د  ج ع ل ك  اهللا  ح ر ا. ٰ     ا و الٰ    ع و ض

  
بر تواني در برابزرگوارتر از آن باش كه به پستي تن دهي، هر چند تو را به مقصود رساند؛ زيرا نمي

دهي، بهايي به دسـت آوري و بنـده ديگـري    آنچه از آبرو و شخصيت خود در اين راه از دست مي
  مباش؛ كه خداوند، تو را آزاد آفريده است.

  
  شود:عزت و بزرگواري نفس، در گرو اموري است كه بدان اشاره مي
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                           به دست  آهن تفته كردن خمير
                            به  از دست بر سينه پيش امير

  (سعدي)
)  

                  ِ يوار خويش ليسي ب ه خار د
  كه ز پالودة كسان انگشت

  (نظامي)
)  

                 ِ                 مور، هرگز به سر  خوان سليمان نرود
  تا كه در خانه خود، برگ و نوايي دارد

  (پروين اعتصامي)
)  

                      ّ          شانه هرگز زير بار من ت مردم م ب ر
    ّ                    من ت بيگانه بار خويش راخود ببر بي
  شماريم، اهميت بااليي دارد.ييابي به عزت نفس، توجه به نكاتي كه برمبراي دست

 .31. نهج البالغه، ترجمه: سيد جعفر شهيدي، نامه1

#  

  نيازي (استغنا)الف) بي

دو الزم و ملزوم يكديگرند. واقع، اين نيازي است. در رسيدن به عزت نفس در گرو داشتن روح بي
نـي و نهفتـه افـراد    هاي مناسب بـراي شـكوفايي نيروهـاي درو   با استفاده از فرصت 9پيامبر اكرم

دهنـده ايـن   كرد. روايت زير، نشـان كرد و انگيزه توليد و كسب درآمد را تقويت ميسازي ميزمينه
  روش رسول گرامي است:

  
هـا  مردي از اصحاب در تنگناي زندگي قرار گرفت. وي كه شغل مناسبي نداشت و بسياري وقـت 

رفتي و از او كاش به محضر پيامبر مي اينشين شد. روزي همسرش به وي گفت: بيكار بود، خانه
رفـت. هنگـامي كـه     9                                           ّـ  كردي! مرد با پيشنهاد همسرش به حضور رسول الل ه  درخواست كمك مي

  چشم حضرت به او افتاد، فرمود:
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   ّ       ْ َ    ْ َ    ْ         َ  َ    ْ َ   ْ  1 م ن  س أ ل نا ا ع ط يناه  و  م ن  ا س ت غ ني ا غ ناه  الل ه .

  
نيازي بورزد و دست حاجت پـيش  اگر بي كنيم، وليهركس از ما كمك بخواهد، ما به او ياري مي

  كند.نياز ميمخلوقي دراز نكند، خداوند او را بي
  

او پيش خود فكر كرد كه مقصود پيامبر، من هستم و بدون اينكه سخني بگويد، به خانه برگشت و 
هم بشر است. (و از حال تو خبر نـدارد)   9ماجرا را براي همسرش بازگو كرد. زن گفت: رسول خدا

  بار و پرمشقت خود آگاه كن.را به وضع زندگي نكبتاو 
  

مرد ناچار براي بار دوم به پيشگاه پيامبر رفت، ولي پيش از اينكه حرفي بزند، حضرت همان سخن 
وي باز هم بدون اظهار »   ّ       ْ َ    ْ َ    ْ         َ  َ    ْ َ   ْ  م ن  س أ ل نا ا ع ط يناه  و  م ن  اس ت غ ني ا غ ناه  الل ه .«پيشين را تكرار كرد و فرمود: 

خانه برگشت، ولي چون خود را همچنان در چنگال فقـر و بيكـاري، ضـعيف و نـاتوان     حاجت، به 
 9            ّـ  هاي رسول الل ه  رفت. باز هم لب 9ديد، براي سومين بار با همان نيت به مجلس رسول اكرممي

بخشيد ـ همان جمله                                                                    به حركت در آمد و با همان آهنگ ـ كه به دل، قو ت و به روح، اطمينان مي 
اين بار اطمينان بيشتري در قلب خود يافت و حس كرد كه كليد مشـكل خـويش را   را تكرار كرد. 

رفـت. بـا خـود فكـر     تري راه مـي هاي مطمئندر همين جمله يافته است. وقتي خارج شد، با قدم
كنم و از نيرو و كرد كه ديگر به دنبال كمك خواستن از بندگان نخواهم رفت. به خدا تكيه ميمي

خـواهم كـه مـرا در    گيرم و از او مـي ودم به وديعت نهاده شده است، بهره مياستعدادي كه در وج
  نياز سازد.كارهايم موفق گرداند و از ديگران بي

  
آوري كـرد و شـب بـه خانـه     جمـع  هـا هيـزم  اي عاريه گرفت. تا شامگاه در كوهبا اين نيت، تيشه

                                    همسر خود خـورد. فـردا بـا جـد يت     بازگشت. هيزم را به پنج سير آرد فروخت، ناني تهيه كرد و با 
بيشتر كار كرد و هيزم زيادتري آورد و به همين ترتيب، هر روز بيشتر از پيش كار كـرد تـا اينكـه    

كـم از  توانست كلنگي بخرد. چندي كه گذشت توانست دو شـتر و يـك غـالم هـم بخـرد و كـم      
م حضـرت را بـازگو   ياب شد و جريان زندگي و كـال ثروتمندان شد. روزي خدمت پيامبر خدا شرف

  2».گرداندنياز مينيازي بجويد، خدا او را بيآري، كسي كه بي«فرمود:  9كرد. رسول اكرم
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را ديده كه به كار  3گذشت. كناسيالرئيس ابوعلي سينا روزي با كوبه وزارت مياند كه شيخآورده«
  خواند:خويش مشغول است و اين شعر به آواز بلند مي

           فس  از آنتاي نگرامي داشتم 
  كه آسان بگذرد بر دل، جهانت

اي كه به چنين شغل                                                 ْ                    ابوعلي سينا تبسمي نمود و به او فرمود: حقا خوب نف س خود را گرامي داشته
پست (در آوردن خاك و نجاسات از چاه) مبتال هستي. كناس از كار دست كشيد و رو بـه ابـوعلي   

  سينا كرد و گفت:
  .4»الرئيس نكشمرم تا بار منت شيخخونان از شغل خسيس (كار پست) مي

  گويد:موالنا حسن كاشي مي
  آن توانگر همتم در دين كه با افراط فقر

  ظاهر است از خلق عالم، فرط استغناي من
  تا نريزد آبرويم پيش هركس بهر نان

  5قفل خاموشي است دايم بر لب گوياي من
  اميدي تهراني گفته است:

  جبر آن سرم كه اگر همتم كند ياري 
          ّ                     ز بار من ت دونان كنم سبك، باري

  گرفتم آنكه در ايام قحط كنعان است
  6عزيز مصر قناعت چرا كشد خواري

  كند:حافظ نيز بيان مي
  گر چه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم

  تر كنمگر به آب چشمه خورشيد دامن 
  خوانيم:اينك شعرهايي عالي از اقبال الهوري در اين زمينه مي

  ثل خنجر در جهانكوشم مسخت
  7گيرم از سنگ گرانآب خود مي

  داند.نياز ميگذارد و خود را از غيراهللا بيمسلمان براي هر چيزي، آبروي خود را به حراج نمي
  مسلماني كه داند رمز دين را
               ُ           نسايد پيش غير  اهللا جبين را
  اگر گردون به كام او نگردد
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  8به كام خود بگرداند زمين را
  كشد:گونه به تصوير مييز عزت نفس را اينخوشدل تهراني ن

                                    به زير پتك  حوادث همين نه سندان باش
  چو پسته گر همه سنگت زنند، خندان باش

       ّ   َ                      به من ت ا ر كه دهد خضر آب حيوانت
  9بمير و قطره از آن منوش و انسان باش

گرايي و حقكسي كه به اين ويژگي انساني و معنوي آراسته شود، از سويي، نماد اخالص و پاكي، 
شود. همچنين هاي گوناگون زندگي ميجويي و مدارا در جنبهپذيري، فروتني و بردباري، صلححق

  داند.ها فراتر ميروي و نيز شنيدن چاپلوسيمنشي و دنبالهخود را از برده
  گويم انكاركنطلب را نمي

  طلب كن، ولي كن، به هنجاركن
  به مردار جويي چو كركس مباش

  10ناكس و كس مباشگرفتار هر 
  نياز شوند:خواند تا اينكه از در مخلوقات بيها را به پشتكار و كوشش ميسنايي غزنوي همه انسان

  جهد آن كن كه سرفراز شوي
  نياز شويوز در خلق، بي

  بر در اين و آن به هرزه مپوي
  11وز در خلق، آبرو مجوي

  اند:خوشا به حال آناني كه در كاخ بلند عزت نفس جاي گزيده
  جهان، گنجينه پند است و جز پند

  نما نيستدر اين آيينه عبرت
  خوشا كاخ بلند عزت نفس

  تر بنايي زين بنا نيستكه محكم
  خوشا دربار استغنا كه آنجا

  12گدايان را به شاهان اعتنا نيست
ه خدا اش آن باشد كه بافتخار به فقر كه در متون ديني ماست، اسراري دارد و شايد يكي از معاني

  خواهي دست برداريم:و بازوي خود تكيه كنيم و از زياده
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  كه جز به بازوي خويشبه فقر فخر كند آن
  13نكرده پيش كس عاجزانه كج گردن
هاي قبل، خاركني بود كـه بـا   كند به اين مضمون كه در زماندكتر قاسم رسا داستاني را نقل مي

كـرد  هايي از هيزم آماده ميسرمست بود. او پشتهكرد و از صهباي قناعت خاركني امرار معاش مي
  آورد. در اين وقت:و براي فروش به شهر مي
  افروزجواني گفتش: اي پير دل

  سراي حاتم امروزبود مهمان
  چنان گسترده بر خلقبساطي آن

  كه صيت شهرتش افتاده در خلق
  م طايي برود، ولي:سراي حاتهمه زحمت و رنج به مهمانبه او پيشنهاد كرد كه عوض اين 

  به گفتار جوان زد پير لبخند
  به پاسخ گفت آن پير خردمند:

  كه نان از دسترنج خويش خوردن
  به از حاجت به نزد خلق بردن

  مرا نان جوين و جامه دلق
                  ّ     گواراتر ز بار من ت خلق

  مزن با دست و بازوي توانا
  14به دامان كسي دست تمنا

  گويد:در جاي ديگر مي
  كامراني بايد در عهد شباب،

  هنگام بهار، شادماني بايد
  با همت و دسترنج خود بايد زيست

  15  ّ                   من ت خلق، زندگاني بايدبي
تـر  همـت حاتم طايي را گفتند: از خود، بزرگ«در گلستان سعدي هم حكايتي شبيه آن آمده است: 

عرب را. پـس  اي؟ گفت: بلي، روزي چهل شتر قرباني كرده بودم امراي اي يا شنيدهدر جهان ديده
اي فراهم آورده. گفتمش: به مهماني به گوشه صحرايي به حاجتي برون رفتم. خاركني ديدم پشته

  اند؟ گفت:حاتم چرا نروي كه خلقي به سماط او گرد آمده
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  هر كه نان از عمل خويش خورد
    ّ                   من ت از حاتم طايي نبرد

  ».مردي، از خود برتر ديدممن او را به همت و جوان
  خوانيم:ايتي ديگر از گلستان سعدي ميباز در حك

توانگري گفت درويش را كه چرا خدمت نكني تا از مشقت كار كردن برهي. گفت: تـو چـرا كـار    «
                             ِ         اند: نان خود خوردن و نشستن، ب ه  كه كمر نكني تا از مذلت خدمت رهايي يابي كه خردمندان گفته

                          شمشير زر ين به خدمت بستن.
  ير                       به دست  آهن تفته كردن خم

  » ِ                         ب ه  از دست بر سينه پيش امير 
  مايه در اين صرف شدعمر گران

  تا چه خورم صيف و چه پوشم شتا
  اي شكم خيره به ناني بساز

  تا نكني پشت به خدمت دو تا 
  (سعدي)

  داند:تر از بسياري امور دشوار مي                     ّ              عبدالرحمان جامي هم من ت كشيدن را سخت
  به دندان، رخنه در پوالد كردن

  ، راه در خارا بريدنبه ناخن
  سارفرو رفتن به آتشدان، نگون

  پاره چيدنبه پلك ديده، آتش
  به فرق سر نهادن صد شتر بار
  ز مشرق جانب مغرب دويدن

  تر نمايدبسي بر جاني آسان
  16         ّ             كه بار من ت دونان كشيدن

  كند:نكات زيبايي را چنين بازگو مي» نان«خاقاني شرواني در شعري با رديف 
  آبرويي نريزم براي نان زين بيش،

  آتش دهم به روح طبيعي به جاي نان
  خون جگر خورم، نخورم نان ناكسان
  در خون جان شوم، نشوم آشناي نان
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  چون آب آسيا، سر من در نشيب باد
  گر پيش كس دهان شودم آسياي نان
  نان خواستم ز شه كه زبانم بريده باد

  بر من خطا گرفت به وقت عطاي نان
  مي از روزه دور ماندآدم براي گند

  17من دور ماندم از در همت براي نان
  و اين سخن آتشين از خيام را نيز بنگريد:

  قانع به يك استخوان چو كركس بودن
                                به  ز آن كه طفيل خوان ناكس بودن
                                با نان جوين خويش حقا كه به  است

  كالوده و پالوده هر خس بودن
  ِ                           اس ؛ بزرگي مـؤمن بـه نمـاز    ٰ      ِ    ّاه  ع ن  الن ٰ      ُّ     ِ   َّ      َ ْ ي ام  ال لي ل  و  ع ز ه  ا س ت غ ن َ َ   ِ  ْ  ْ   ش ر ف  ال م ؤ م ن  ق «فرمود:  7امام صادق

  18».نيازي از مردم استشب و عزتش به بي
نياز اسـت،  نيازي از مردم ضد صفت زشت طمع است. در عرف اگر گفته شود فالن شخص بيبي
استغناي نفـس از آنچـه مـردم    نياز واقعي، كه بينياز است، درحاليپندارند چون ثروت دارد، بيمي

  دارند و طمع نداشتن به متاع ديگران است.
ترين سـرمايه اسـت، اعتمـاد دارنـد.     نياز از خلق، آبرومند هستند و به خدا كه بزرگهاي بيانسان

اينكه گدايي و خواستن از ديگران نكوهش شده، به اين سبب است كه شـرف و عـزت انسـاني از    
كنـد و شـوقش بـه خـدا كـم      است كه انسان را اسير و بند ديگران مـي رود و فقر، عاملي بين مي

  شود.مي
  اگر در جهان بايدت برتري

  نبايد كه خود، پست و دون بشمري
  چو خود، خويشتن پست بيني و خوار

  دگر از كس اميد عزت مدار
  بلندي نديد آن كه خود پست شد

  كجا نيستي، مايه هست شد؟
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 گر با ابتكار همراه باشد) به حكم اينكه نيـازش را از ديگـران برطـرف   ويژه اانسان بر اثر كار (و به
بيني دچار كند؛ يعني ديگر به حقارت و خودكمكرده است، در مقابل ديگران احساس شخصيت مي

  شود.نمي
  فرمايد:در ديوان منسوب به ايشان جاي دارد. در يكي مي 7دو رباعي زير از اميرالمؤمنين علي

   ْ ِ   ْ  ُ َ ِ   ْ ِ   ِخ ر  م ن  ق ل ل  ال ج بال  َ َ ْ ُ    ل ن ق ل  الص 
   َ   ْ    َ     َ ِ    ِّ   ِا ح ب  ا ل ي  م ن  م ن ن  الر جال 

       ِ  َ ْ           ّ    ُ  ُ ي ق ول  الن اس  لي ف ي ال ك س ب  عار 
      ِّ ُ        ْ   َّ  َ 19   ِف ا ن  ال عار  ف ي ذ ل  الس ؤال 

تـر اسـت از اينكـه    هاي كوه (يعني چنين كار سختي)، گواراتر و آسانكشي از قلهبراي من، سنگ
 گويم: ننگگويند: در كار و كسب ننگ است و من ميمن مي   ّ                           من ت ديگران را به دوش بكشم. به

  اين است كه انسان، نداشته باشد و از ديگران بخواهد.
  فرمايد:آن حضرت در رباعي ديگري مي

   َ    ِ  ُ  ْ َ      َ  ْ      ْ    َ   ّ ك د  ك د  ال ع ب د  ا ن  ا ح ب بت  ا ن  ت ص ب ح  ح ر ا
          ِ    ْ   َ      ِ َ ْ      ُ ّ و  اق ط ع  اآلمال  م ن  مال  بني آد م ط ر ا

   ٍ   َ  ِ  ّ      َ َ       ب  ي زري ف ق ص د  الن اس  ا ز ري   َ ُ ْ      ْ ال ت ق ل  ذا م ك س 
   َ  ِ  ّ     َ  َ   ِ  َ  ْ     َ ْ َ        ْ َ 20  ا ن ت  ما ا س ت غ ن ي ت  ع ن  غ ي ر ك  ا ع ل ي الن اس  ق د را

خواهي آزاد زندگي كني، مثل برده زحمت بكش. آرزويت را از مال هركس كه باشـد، ببـر.   اگر مي
ورد. وقتي كه از آكند؛ زيرا از مردم خواستن، بيشتر از هر چيزي ذلت مينگو اين كار، مرا پست مي

  21بلند قدرتر هستي. نياز باشي، هر كاري داشته باشي، از همه مردمديگران بي
هنگامي كه رژيم شاه، امام خميني= را به تركيه تبعيد كرد، دولت تركيه بسيار عالقه داشـت كـه   
 امام از آنها چيزي بخواهـد، ولـي امـام در ايـن مـدت طـوالني كـه در آنجـا بـود، هرگـز از آنهـا           

ترين تقاضايي نكرد. براي مثال در اتاقي كـه امـام در آن زنـداني بـود و آنجـا هـواي آزاد       كوچك
گفت: آقـا هـوا خيلـي حـبس     آمد، مينداشت، امام نگفت پنجره را باز كنند. گاهي پيشخدمت مي

م، گفت ميـل دار كرد و نمياست، ميل داريد، پرده را باال بزنم و پنجره را باز كنم؟ امام سكوت مي
  گفت: پرده را باال بزنيد.داني. يا اگر پرده اتاق افتاده بود، نميفرمود: خودت ميبلكه مي
قدر مراقب بود كه كمترين كاستي و عيبي در سخن و كردارش ديده نشود؛ زيرا همه ايـن  امام آن

 فهميدند كه اين مرد، بسيار جدي، خودسـاخته و قـوي اسـت. وي   شد و آنها ميكارها گزارش مي
گونه كه در اتاق دربسته نشسته بود و تا وقتي كند، همانحال بود كه كتاب مطالعه ميفقط خوش
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ترين شرايط، عـزت اسـالمي را كـه    كرد. به اين ترتيب، امام در سختكه حال داشت، مطالعه مي
                  .كن و ه م و هراس را 22براي مؤمنان خواسته بود، حفظ كرد و حسرت تسليم را در دل دشمن نهاد

  برون از سر خويش
  ياور مطلب، تو خويش شو ياور خويش

  ها نلغزند از بادمرغان كه به شاخه
  شان بود بر پر خويشزآنجاست كه تكيه
  (عبدالحميد آيتي)

)  
  آرد برونچشمه زاينده، آب از خويش مي

  پيشه، هميان زر است             آستين مرد هم ت
         َ ّ   الدين خ ش اب)(رضي

)  
  ق                            هم ت، بلنددار كه نزد خدا و خل
                               باشد به قدر هم ت تو، اعتبار تو

  (ابن يمين انوري)
)  

                     ِ             چرخ برهم زنم ار غير  م رادم گردد ج
  من نه آنم كه زبوني كشم از چرخ فلك

  (حافظ)
)  

چشم طمع داشتن به مال ديگران و درخواست كمك كردن جز در ناچاري، شرافت و عزت نفـس  
  فرمايد:مي 7كند. امام عليدار ميرا خدشه

        ِ   ْ     َّ   َ  ِ  ْ    ُ  َ  ِ َّ   ْ   ُ  َ  ُ َ َ 23 ئ ل ة  ط و ق  ال م ذ ل ة  ت س ل ب  ال ع ز يز  ع ز ه  و ال ح سي ب  ح سب ه . َ ْ  ا ل م س 
  كند.درخواست از مردم، طوق ذلتي است كه عزت را از عزيزان و شرافت را از شريفان سلب مي

               ِ                   دست حاجت ز در  ناكس و كس، كوته كن
  آخر اين دست بلند تو هنرها دارد

  (صائب تبريزي)
  گويد:ديگري مي اين شاعر در جاي
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  كشمتيغ كوه همتم، دامن ز صحرا مي
  كشمروم تا اوج استغنا، دگر واميمي

دهي زندگي فردي و اجتماعي، امري ضروري و نـاگريز  كار و تالش سازنده براي اصالح و سامان
هـا و عـزت فـردي و اجتمـاعي، كـار و تـالش و خالقيـت و        كه در جهت رشد ارزشاست، چنان

دهـد انسـان در   رو، اسالم اجازه نمينمايش عزت و قدرت يك جامعه است. ازايننوآوري، عرصه 
ترين شرايط، از كار و تالش و سازندگي دسـت بـردارد و در نتيجـه،    صورت امكان حتي در سخت
  دار كند. به تعبير پيامبر بزرگوار:عزت و آبروي خود را خدشه

  
 ْ       ِ   ُ  َ     ِ   َ    ِ  َ   َ   ٍ َ   ِ ـ  َ   ـ ٌ  َـ   ـ ْ  َ ْ     ز م ة  ح ط ب  ع ل ي ظ ه ر ه ، ف ي بي ع ه ا ف ي ك ف  ب ه ا و ج ه ه ، خ ي ر  ل ه  م ن  ا ن           َ  ِ      َ  ً    َ َ َ  ً    َّ َ  ل و  ا ن  ر ج ال  ا خ ذ  ح ب ال  ف ي ات ي ب ح 

    24 َ َ  ي س أ ل . 
  

اي هيـزم را بـر دوش كشـد و آن را بفروشـد و از ايـن رهگـذر،       اگر انسان ريسماني بگيرد، پشته
  ت كمك كند.نيازهاي زندگي خود را برآورد، بسي بهتر است از اينكه از ديگران درخواس

                                   َ                                               حقيقت عزت و آزادگي، پذيرش مديريت خ ر د و وجدان بر جان و جامعه و رعايت مقررات و حقوق 
  گويد:مردم است. صائب تبريزي مي

  نيازتوانم چون صدف گشتن ز گوهر، بيمي
  25آبرو را گر ز استغنا كنم گردآوري

  سرايد:گونه مياين 212و در غزل شماره 
  لق، استغنا خوش استبا كمال احتياج، از خ

  با دهان خشك، مردن بر لب دريا خوش است
  هاي عشقكامان را ز تلخينيست پروا تلخ

  آب دريا در مذاق ماهي دريا خوش است
  كنندهرچه رفت از عمر، ياد آن به نيكي مي

  چهره امروز در آيينه فردا خوش است
  تأمل گرچه صائب خوب نيستهيچ كاري بي

  ندن از دنيا خوش استتأمل، آستين افشابي
                                  ّ                                                      مولوي معتقد است كه ما حتي نبايد من ت انگشت خود را در خاراندن پشت، به جان بخـريم؛ زيـرا   

  شود.كار به قيمت خم كردن پشت انجام مياين 
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  گر بخارد پشت تو، انگشت تو
                  ّ         خم شود از بار من ت، پشت تو

                           هم تي كن تا نخاري پشت خويش
             ّ            وار هي از من ت انگشت خويش

  ,138، ص 2. محمد بن يعقوب كليني، كافي، ج 1
  ,29و  28داستان راستان، صص  ؛ مرتضي مطهري،7. اصول كافي، باب القناعه، ح 2
  كند.. كناس: كسي كه فاضالب تخليه مي3
  ,425؛ مرتضي مطهري، تعليم و تربيت در اسالم، ص140. نامه دانشوران، ص4
  ,53. احد احمدي بيرجندي، شعر در زندگي، ص 5
  ,55. اميدي تهراني، به نقل از: شعر در زندگي، ص 6
  ,120. اقبال، ص7
  ,61. همان، ص8
  ,178. خوشدل تهراني، ديوان، ص9

  ,41. جامي، به نقل از: شعر در زندگي، ص 10
  ,41. سنايي، به نقل از: شعر در زندگي، ص11
  ,42ص . دكتر قاسم رسا، به نقل از: شعر در زندگي،12
  ,42، به نقل از: شعر در زندگي، ص. نظام وفا13
  ,43و  42. قاسم رسا، به نقل از: شعر در زندگي، صص 14
  ,43. همان، ص 15
  ,48. جامي، به نقل از: شعر در زندگي، ص 16
  ,49و48. خاقاني شرواني، به نقل از: شعر در زندگي، صص 17
  ,108، ص72ج . محمدباقر مجلسي، بحاراالنوار، 18
  ,340، ص7لي. ديوان حضرت ع19
  ,210. همان، ص 20
  ,424. تعليم و تربيت در اسالم، ص21
  ,49، ص1انگيز، جهاي عبرت. محمد محمدي اشتهاردي، سرگذشت22
  ,8185. غررالحكم و دررالكلم، ح 23
  ,443، ص 9. محمد بن حسن حر عاملي، وسائل الشيعه، ج 24
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 .275. صائب تبريزي، ديوان اشعار، غزل 25

  ب) نگرش صحيح

عزت و كرامت نفس تا اندازه زيادي به نگرش انسان به خودش بستگي دارد. كسـي كـه خـود را    
  فرمايد:مي 7رو، امام عليبينند. ازاينناتوان جلوه دهد، مردم نيز او را خوار مي

  
    َ َ    .1ا ا ت ض ع ت ٰ     ِ  ْ       َ َ   َ َ َ ا ا ر ت ف ع ت  و  ا ن  إ ب ت ذ ل هٰ   َ ان هٰ   ِ      ْ َ  ْ  ار  ل ن ف س ه  ا ن  صٰ  َ  َّ    ُ  ُ   ْ أ لر ج ل  ح ي ث  اخ ت

  
گيرد. اگر نفس خود را از پستي ارزش و شخصيت هر فردي وابسته به روشي است كه در پيش مي

رسد و اگر عزت معنوي خويش را ترك گفت، و ذلت بر كنار نگاه داشت، به مقام واالي انساني مي
  گرايد.به خواري و زبوني مي

  گويد:عبرت ناييني مي
                         اگر در جهان بايد ت برتري

  د را زبون بشمريمبادا كه خو
                                چو خود  خويش را پست بيني و خوار

                          دگر از كس، ام يد عزت مدار
  كه خود، پست شدبلندي نديد آن

  كجا نيستي، مايه هست شد؟
 .4794. غررالحكم و دررالكلم، ح 1

  ج) پرهيز از رفتار نادرست

، فرد خواهان كرامت و عزت نفس، از هـر سـخن يـا عملـي كـه نشـانه ضـعف و نـاتواني اسـت         
پرهيزد. اسالم به منظور تحقق اين امر، از چاپلوسي، شكايت از روزگار و طرح مشكالت زندگي مي

جا و حتي تواضع نابجا نهي كرده است. هيچ مسلماني حـق نـدارد   هاي بيبراي مردم، بلندپروازي
  با چاپلوسي كه منافي با شرافت و آزادگي است، خويشتن را آلوده كند.
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 7رسـاند. امـام علـي                                                طرح مشكالت با مردم، به عزت نفس آسيب جـد ي مـي  شكايت از زندگي و 
اش را براي ديگـران آشـكار     ِ  َ    َ َ  ْ   ِّ ُّ   ِ                        ر ض ي ب الذ ل  م ن  ك ش ف  ل غ ي ر ه ؛ كسي كه مشكالت زندگي«فرمايد: مي

  1».كند، در حقيقت، به خفت و ذلت رضايت داده است
  ه است:بار دو بيت زير از قصيده اديب الممالك فراهاني در اين

  هر آنچه خواهد او، عطا كند داور
  چو مرد بست به فرمان كردگار كمر

  همتدوننه آرزو كند از سفلگان 
                            وگو كند از خيرگان تيره  فكرنه گفت

 .93. همان، ص1

  . فرصت كار4

برداري درست و مناسب از آنها، به مندي از فرصت، يعني توجه آدمي به شرايط موجود و بهرهبهره
تالش و كوشـش انسـان بـراي اجـراي تمـام      دت مادي و معنوي خود و به معناي ديگر، نفع سعا

  هاي خوشدلي را دريابيم.وظايفي كه اكنون بر عهده دارد. چقدر خوب است اين زمان
  تر نباشدخوش آمد گل وز آن خوش

  كه در دستت به جز ساغر نباشد
  زمان خوشدلي درياب و درياب
  دكه دايم در صدف، گوهر نباش

 (حافظ)

  شماريالف) فرصت

هاي زيادي براي رسيدن به موفقيت وجود كنيم، فرصتها در آن زندگي ميدر دنيايي كه ما انسان
ها به نفع خود استفاده كند. متأسفانه آدمي بيشـتر در  تواند از اين فرصتدارد، ولي كمتر كسي مي

ي رسيدن به آن تالشي از خود نشان كند تا اينكه بخواهد برارؤياي رسيدن به موفقيت زندگي مي
يابي به موفقيت بايد همواره به آن توجه كند، ايـن اسـت   دهد. حقيقتي كه هر انسان در راه دست

هـاي خـود را از   گونه، موفقيـت اينرسد و كسي نيز به كس از روي اتفاق به موفقيت نميكه هيچ
  دهد.دست نمي
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به موفقيت، مراحلي دارد و فقط كساني كه از ايـن   اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه رسيدن
  گويد:توانند به دستيابي آن اميدوار باشند. سعدي ميموضوع آگاهند، مي

  رسد، كاري بكناي كه دستت مي
  پيش از آن كز تو نيايد هيچ كار

  كنيم:اكنون به ابياتي از برخي شاعران درباره استفاده از فرصت اشاره مي
  صد، يكي بودفراغ دل، مرا از 

  هوس، بسيار و فرصت اندكي بود
  (اميرخسرو دهلوي)

)  
  تير فرصت در كمان جهد توست

  رود تير از كمان، انديشه كنمي
  دوست، بيدار و دشمن اندر خواب
  فرصت اين است، فرصتي درياب

  اي)(اوحدي مراغه
)  

  اي استوار استفرصت چو يكي قلعه
  عقل تو بر اين قلعه، مرزبان است

  گذشته، خيال است كه از نو آيدروز ب
  فرصت رفته محال است كه از سر گردد

  جهل پاي تو ببندد چو بيابد دست
  فرصتت هست، مده فرصت جوالنش

  (پروين اعتصامي)
)  

  براي غرق گشتن اندر اين دنيا نيفتادي
  مكن فرصت تبه، غواص مرواريد و مرجاني

  (پروين اعتصامي)
)  

  رود هشدارفرصت از دست مي
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  جرسي استچون كاروان بيعمر 
  (پروين اعتصامي)

  جهد را بسيار كن، عمر اندكي است
  كار را نيكو گزين، فرصت يكي است

  (پروين اعتصامي)
  سعديا، دي رفت و فردا همچنان موجود نيست

  در ميان اين و آن، فرصت شمار امروز را
  (سعدي)

  سعديا عمر عزيز است، به غفلت مگذار
  نادان راوقت فرصت نشود فوت مگر 

  (سعدي)
  ها كنبه شكر اينكه داري فرصتي، تعمير دل

  كه كوتاه است عمر كامراني برق فرصت را
  (صائب تبريزي)

  فرصت خاريدن سر نيست در پايان عمر
  بايد برون از خانه ريخترخت پيش از سيل مي

  (صائب تبريزي)
  كار جهان به مردم بيكار واگذار

  فرصت غنيمت است، پي كارخويش باش
  (صائب تبريزي)

  ايام نوجواني، غافل مشو ز فرصت
  كاين آب برنگردد ديگر به جويباران

  (صائب تبريزي)
 َ  ل و  «فرمايد: مي 7كه حضرت عليگيري مناسب از شرايط، نشانه عقل و خرد آدمي است، چنانبهره

فرصتي را براي پيشبرد آن مغتنم         َ  ِّ ُ    َ ْ  َ  َ ْ  ْ     َ                              ص ح  ال ع ق ل  ل اغ ت ن م  ك ل  أ م رء  م ه ل ة؛ اگر عقل انسان كامل باشد، هر
ها را بدون نتيجه از دست بدهد. باز از                 ِ                ترين اندوه از آن  كسي است كه فرصتبزرگ 1»شمارد.مي

هـا، مايـه غصـه و انـدوه       ُ  ِ  ْ ُ ْ   ُ   َ  ٌ                  ا ض اع ة  ال ف ر ص ة  غ ص ة ؛ از دست دادن فرصت«آن حضرت نقل شده است: 
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هـا، از دسـت دادن   تـرين انـدوه    ْ ُـ  ِ        ال ف رص ؛ سـخت     َ َ  ُ ْ   ـ ِ  َـ    ا ش د  ال غ ص ص  ف و ت     «همچنين فرمود:  2»است.
  3».هاستفرصت

  
  فرمايد:مي 9رسول خدا

  
   ْ   ُ َ ْ    َ    ِ       َّ  َ   ْ ِ َ ْ  ْ َ  ٍ  َ       َ    ُ  ْ  4 م ن  ف ت ح  ل ه  باب  خ ي ر  ف ل ي ن ت ه ز ه  ف ا ن ه  ال ي د ر ي م ت ي ي غ ل ق  ع ن ه .

  
داند چـه  كه راه خيري به رويش گشوده شد، غنيمت بشمارد و از فرصت استفاده كند؛ زيرا نميآن

  شود.وقت آن در به رويش بسته مي
  

اگـر  «گـذرد.  نظيري است كه بر ما ميهاي بيترين هنر زندگي، استفاده از فرصتبنابراين، بزرگ
اي است كه زندگي را دوست داري، وقت خود را غنيمت دان و بيهوده تلف مكن؛ زيرا وقت، پارچه

  »:از آن، لباس حيات ترتيب يافته است
  ريفان در اين چمنفرصت، غنيمت است ح

  ايمفرداست همچون گل كه همه باد رفته
  (ناصح اصفهاني)

  كنند كه فرمود:از رسول گرامي اسالم در جايي ديگر نقل مي
     َ َ   ُ ِ    ِ   َ      ُ  َ   َّ ِ 5  َ   َ َ  َّ     َ   إ ن  لر ب ك م  في ا يام  د ه ر ك م ن ف حات  ا ال ف ت عر ضوا ل ها.

گيريـد و  هي قـرار مـي  بخش الرسد كه در معرض نسيم حياتدر ايام زندگي شما لحظاتي فرا مي
ها استفاده كنيد و خويشتن را در مسير آوريد. بكوشيد كه از آن فرصتفرصت مناسبي به دست مي

  فيض الهي قرار دهيد.
  در اين زمينه از مولوي بشنويم:

  هاي حقگفت پيغمبر كه نفحت
  آرد سبقاندر اين ايام مي

  گوش هش داريد اين اوقات را
  ات را       ْ چنين نف ح             در ر باييد اين

  اي آمد، شما را ديد و رفتنفحه
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  خواست، جان بخشيد و رفتهر كه را مي
  اي ديگر رسيد، آگاه باشنفحه

  تا از اين هم وانماني، خواجه تاش!
  هين و هين اي راهرو، بيگاه شد

  آفتاب عمر سوي چاه شد
                     گه گشت و وقت  گشت نيسال بي
  رويي و فعل زشت نيجز سيه

  ها گذشتهين مگو فردا كه فردا
  تا به كلي نگذرد ايام كشت

  چون كه قدرت رفت و كاسد شد عمل
  6هين كه تا سرمايه نستاند اجل

ها را دريافت و به اندازه خود درك كـرد  »لحظه«هاي بزرگ زندگي، بايد يابي به هدفبراي دست
  ».فرصت را غنيمت شمرد«و به عبارتي، 

  
هاي موفق و پيروز و مردان بزرگ تـاريخ  انهاي عمر، همان كيمياي سعادتي است كه انسفرصت

يابي خويش معرفـي  را راز كام» فرصت«بهاي به آن دست يافته و هم آنان استفاده از گوهر گران
گويـد: خوشـا بـه    گيريم كه مـي اند. در اينجا ادامه اشعار مولوي را درباره غنيمت عمر پي ميكرده

  ازگي را غنيمت بداند.سعادت آن كسي كه او ايام پيش يعني جواني و ت
      ُ ُ                       اي خ ن ك آن كس كه او ايام خويش

  مغتنم داند، گذارد وام خويش
  اندر آن ايام كش قدرت بود
           ِ             صحت و زور  دل و قو ت بود

  وان جواني همچو باغ سبز و تر
  7دريغي بار و بررساند بيمي

ا بهره گيري از آن بهاترين امانتي است كه خداوند به انسان هديه داده است تا بفرصت عمر، گران
  اللهي رسد.به كمال انساني و به مقام خليفة
  هرچه بيني در جهان دارد عوض

  كز عوض، حاصل تو را گردد غرض
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  عوض داني چه باشد در جهانبي
  8عمر باشد عمر، قدر آن بدان
  سعدي در اين باره مي گويد:

  بودم جوان كه گفت مرا پير اوستاد
  دادفرصت غنيمت است، نبايد ز دست 

اي زندگي كند كـه از  حال كه فرصت عمر، محدود و ناچيز و تكرارناپذير است، آدمي بايد به گونه
نظر مادي و معنوي، بيشترين بهره را به دست آورد. همچنين در راه كسب رضاي خداي متعال و 

  ها را درك كند:كمال واقعي پيش رود و لحظه
  بختان چون هماييبه بام نيك

  ن ناز فرصتنشيند با هزارا
  گرش دامن رها از دست سازد

  كند از آشيان پرواز فرصت
  رود از دست فرصت، زود دردا

  به آساني نگردد باز فرصت
  (قاسم رسا)

  ,159. غررالحكم و دررالكلم، ص 1
  ,473. همان، ص 2
  . همان.3
  ,140، ص 12. مستدرك الوسائل، ج 4
  ,221، ص 68. بحاراالنوار، ج 5
  ,1964ـ 1961تر اول، ابيات . مثنوي معنوي، دف6
  ,1215. همان، دفتر دوم، بيت 7
 ».في ذم العلما المشبهين باالمراء«. شيخ بهايي، مثنوي نان و حلوا، با عنوان 8

  سوزيب) فرصت

شود. پس بايد با دورانديشي، از سوزي امروز ميبه يقين، افسوس خوردن بر گذشته موجب فرصت
ها را نيز غنيمت شـمريم كـه قافلـه عمـر بـس سـريع       هيم. لحظهامروز، آينده خود را از دست ند

  گويد:از بوستان مي» در معني ادراك پيش از فوت«گذرد. سعدي در حكايت مي
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  غنيمت شمار اين گرامي نفس
  مرغ قيمت ندارد قفسكه بي

  مكن عمر ضايع به افسوس و حيف
  كه فرصت عزيز است و الوقت ضيف

ريزي نگران بود، بلكه بايد از گذشته درس گرفت و با انديشه و برنامهلالبته براي آينده هم نبايد د
  و دورانديشي، آينده را نگاه كرد و از فرصت موجود، ميان گذشته و آينده بهره برد.

آيـد كـه   هاي مادي و معنوي پـيش مـي  هاي نابي در عرصهبنابراين، بر سر راه زندگي بشر، زمان
تـرين فرصـت   انگـاري، بـزرگ  بر اثـر كمتـرين مسـامحه و سـهل     ناپايدار و زودگذر است و شايد

ثمربخش عمر از كف برود و براي صاحبش، فقط شكست و پشيماني بماند. شاعري به نام بيـنش  
  در بيان اين معنا چنين نيكو سروده است:
  دي همچو رميده صيدت از پيش گذشت

  فردا بودت آهوي نگرفته به دشت
  است امروز شكاري است كه در تيررس

  درياب كه از ديده نهان خواهد گشت
آيد تا در يك بار، امـور جهـان را آزمـايش كنـد و در بـار ديگـر،       هيچ انساني دو نوبت به دنيا نمي

هاي خود را به كار بندد. عمر، فرصتي است كه تنها يك بـار و آن هـم محـدود در اختيـار     تجربه
هاي زندگي كه هريك پس از ديگري و دن لحظهگيرد. بنابراين، با توجه به اندك بوآدمي قرار مي

ها به ها و فرصتتك لحظهشوند، بايد آنها را غنيمت شمرد و به ناچار از تكبه سرعت سپري مي
سوزي ندارد بهترين شكل براي رضاي خدا و آباداني آخرت بهره برد. انسان، فرصتي براي فرصت

توجهي كس كه به اين مهم بيي خود است. هرو ناگزير، از استفاده درست از لحظات مناسب زندگ
  بيند، خود اوست.كند، اولين كسي كه آسيب مي

توانند مـا را  تر از ديگران مينشيندانند و دلرسد پيران، بيش از همه، قدر جواني را ميبه نظر مي
اي ودهسوزي پرهيز دهند. در سـر به شناخت و قدرشناسي از روزگار جواني فرا بخوانند و از فرصت

  خوانيم:باره مي از بانو پروين اعتصامي در اين
  چنين گفت روزي به پيري، جواني

  ات زندگاني؟كه چون است با پيري
  بگفت: اندرين نامه، حرفي است مبهم

  كه معنيش جز وقت پيري نداني
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      ِ                      تو ب ه  كز توانايي خويش گويي
  پرسي از دوره ناتوانيچه مي

  جواني نكو دار كاين مرغ زيبا
  نماند در اين خانه استخواني

  متاعي كه من رايگان دادم از كف
  تواني، مده رايگانيتو گر مي

  هر آن سرگراني كه من كردم اول
  جهان كرد از آن بيشتر، سرگراني

  ام سوخت، از كار ماندمچو سرمايه
  مايه، بازارگاني!كه بازي است، بي

  از آن برد گنج مرا دزد گيتي
  پاسپانيكه در خواب بودم گه 

شوند. بنابراين، شايسته است هيچ فرصتي را از ها زودگذرند و برخي از آنها هرگز تكرار نميفرصت
  گويد:ها ميگيري از فرصتدست ندهيم. پروين اعتصامي نيز با فراخواندن ما به بهره

  گهر وقت بدين خيرگي از دست مده
  مايه بهايي دارد               آخر اين در  گران

  ته كه در باغ وجود  ّ              فر خ آن شاخك نورس
  وقت رستن، هوس نشو و نمايي دارد

  صرف باطل نكند عمر گرامي، پروين!
  آن كه چون پير خرد، راهنمايي دارد

تواني پس اي عزيز! عمر و زندگي و سالمتي در آن را به غنيمت دان و هر كار نيكي كه امروز مي
  دهد:ادامه ميبكني، به فردا مينداز كه معلوم نيست فردايي باشد. همچنين 

  فردا ز تو نايد توان امروز
  رو كار كن، اكنون كه وقت كار است

  همت، گهر وقت را ترازوست
  طاعت، شتر نفس را مهار است

  خود و ايام در تكاپوستتو بي
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  تو خفته و ره پر ز پيچ و تاب است
  آبي بكش از چاه زندگاني

  همواره نه اين دلو را طناب است
  (پروين اعتصامي)

  كنيم:به ابياتي ديگر از شاعران ادب فارسي اشاره مي اينك
  هر وقت خوش كه دست دهد، مغتنم شمار
  كس را وقوف نيست كه انجام كار چيست
  پيوند عمر، بسته به مويي است، هوش دار!

  خوار خويش باش، غم روزگار چيستغم
  (حافظ)

  درستي هستتا جواني و تن
  آيد اسباب هر مراد به دست

  زي جهان داريتا كه سرسب
  ره كنون رو كه پاي آن داري

  (نظامي)
بهاي ما وقت ها زودگذر و بدون شك، تنها سرمايه گرانبه راستي كه زندگي كوتاه است و فرصت

  است كه بازگشتي ندارد.
ـ ، حال مبـاحثي  »سوزيفرصت«و » شماريفرصت«پس از برشمردن دو مفهوم اصلي فرصت ـ  

 ها ضروري است.ن بدانشود كه پرداختديگر مطرح مي

  هاي محدودگيري از فرصتج) بهره

مند توانند به خوبي از عمر خود بهرهمتأسفانه بسياري از جوانان به دليل نگران بودن از آينده، نمي
كـه  كنند فردي منفي و ناسـودمند بـراي جامعـه هسـتند. درحـالي     رو، گاه احساس ميشوند. ازاين

پايـد و روزهـاي   بار، كوتاه و زودگذر جواني چند سالي بيشـتر نمـي  انجوانان بايد بدانند فرصت گر
رفتـه بـه   هـاي فـروزان آن رفتـه   شود و شعلهشيرين و پرشور و نشاط جواني به سرعت سپري مي

گرايد. بنابراين، كساني خوشبخت خواهند بود كه بتوانند از اين فرصت كوتـاه، كمـال   خاموشي مي
اني زيان خواهند ديد كـه روزهـاي جـواني را بـا غفلـت و بوالهوسـي       بهره را ببرند. در مقابل, كس
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سـالي در انـدوه گذشـته    بگذرانند و اين فرصت عظيم را به رايگان از كف بدهند و آنگاه در كهـن 
  حاصل, اشك حسرت و پشيماني بريزند:بي

  محـل ندهـد نفـع كشـت را      ِ   بـاران  بي
  كند!در وقت پيري، اشك ندامت چه مي

  ريزي)(صائب تب
نشيند تا در زمان و موقعيـت  ها ميگاه فرصتهاي خويش در كمينهركس براي رسيدن به هدف

ها وظيفه هر انسان دانا و بـاهوش اسـت و   گيري از فرصتسوي هدف گام بردارد. بهرهمناسب، به
هـا بـه   هايي مربوط اسـت كـه انسـان   خير يا شر بودن استفاده از فرصت، بيشتر به هدف يا هدف

  جويند.ها سود مييابي به آنها، از فرصتظور دستمن
  

هـا،  ها تأكيـد فراوانـي شـده اسـت. فرصـت     در فرهنگ اسالمي، بر بهره گرفتن درست از فرصت
هاي مناسبي هستند كه در شرايط گوناگون زماني و مكاني، زمينه انجام شدن راحت يك موقعيت

ها به بهترين صورت ان بايد از اين موقعيتسازند. انسكار خوب و صالح را براي شخص فراهم مي
  هايبرداري كند. اينكه فرصت هميشه وجود خواهد داشت، خيالي باطل و از وسوسهبهره

  
  برداري درست و پسنديده از فرصت غافل كند.كوشد با فريب انسان، او را از بهرهاست كه مي

  
هـاي خيـر را     ِ        اب ؛ فرصـت ٰ    َ   ُّ ـ َّ    ـ   ا ت م ر  م ر  الس ح    ٰ   َ  َ ِ َّ ي ر  ف إ ن ه  ْ َ ِ ُ    ُ َ ِ   ْ َإن ت ه ز وا ف ر ص  ال خ «فرمايد: مي 7امير مؤمنان علي

  و باز فرموده است: 1»گذرند.غنيمت شماريد؛ زيرا همانند ابرها مي
  

    ْ   َ  ْ ُ          َ    َ َ ْ    ُ ْ        َّ             َ           2   ِ م اض ي  ي و م ك  ف ائ ت  و  آت يه  م ت ه م ، و  و ق ت ك  م غ ت ن م ، ف باد ر  ف يه  ف ر ص ة  ال ا م كان .
  

ه، معلوم نيست و زمان حال، غنيمت است. پس در اين وقت، فرصت روز گذشته، رفته است و آيند
  تواني، از آن استفاده كن.را درياب و به آن اندازه كه مي

  
  گويد:بابا افضل كاشاني مي
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  روزي كه گذشته است، از او ياد مكن
  فردا كه نيامده است، فرياد مكن

                            بر نام ده و گذشته بنياد مكن
  باد مكنحالي خوش باش و عمر بر 

  سرايد:و سعدي مي
  دستچو دي رفت، فردا نيامد به 

  حساب از همين يك نفس كن كه هست
  گيرد:چنين الهام مي 7او در جاي ديگر، از حديث حضرت علي

  سعديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيست
  در ميان اين و آن، فرصت شمار امروز را

  ابوالقاسم حالت گفته است:
  پي آن مشتاببگذشته گذشته، در 

  آينده نيامده، مشو زو در تاب
  اندر وسط گذشته و آينده

  حالي است، گر اهل حالي، درياب!
  شنويم:و از ناصرخسرو مي

  بر آنچه داري در دست، شادمانه مباش
                                       وز آنچه از كف  تو رفت، از آن دريغ مخور

  آوريم كه فرمود:اينك كالم الهي را براي حسن ختام اين قسمت مي
  )  َّ ُ       َ   َّ      ُ  َ     ِ     َ ْ َ   َ    ُ َ  َ      َ      ْ َ   َ 23 ْ َ  ٍ  َ ُ  ٍ         ل ا ت أ س و ا ع ل ي م ا ف ات ك م  و ل ا ت ف ر ح وا ب م ا آت اك م  و الل ه  ل ا ي ح ب  ك ل  م خ ت ال  ف خ ور . (حديد:   َ ل ك ي 

تا اندوه مخوريد بر آنچه برفت از دست شما و شادمان نشويد بـدان چـه شـما را داد و خـدا هـيچ      
    ِ                       زن  خودستاي را دوست ندارد.الف

  آوريم:باره از برخي شاعران مياي در اين هاي پراكندهز بيتدر آخر اين بحث ني
          َ                   چه سود ا ر پشيماني آيد به كف

  چو سرمايه عمر كردي تلف؟
  (سعدي شيرازي)

  اي داري چو عمرمايه
  از وي مدان جز علم، سود
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                  قو تي داري چو عقل
  از وي مكن جز جهد، كار

                                 گيرم كه از اين پس ب و دم عمر دراز
  نچه به كار آمد، رفتچه سود ازو كا

  (سنايي غزنوي)
  در اين جهان كه دو دم بيش نيست مايه عمر

                                   درنگ سود ندارد، چو دم ب و د به شتاب
  (سوزني سمرقندي)

  عمر، چون رفت ز كف، سود ندارد افسوس
  كي به نيسان ز صدف آب گهر برگردد؟

  (صائب تبريزي)
  ز نقد عمر، به كف مانده زنگ افسوسي

  سود و زيان خود برديمكنون كه راه به 
  (صائب تبريزي)

  گر غرقه شدي، چه سود، كاندر همه عمر
  بيدار كنون شدي كه خواب آمد پيش

     ّ            (عط ار نيشابوري)
  چو عمر ضايع كردي، بر آن پشيمان باش

  اگر چه سود ندارد كنون پشيماني
  (قوامي رازي)

  هر آن كه بر طلب مال، عمر مايه گرفت
     ْ          مان د و نه سودچو روزگار برآمد، نه مايه 

  چو عمر سوده شد و مايه عمر بود تو را
  تو را ز مال كه سود است، اگر نه سود، چه سود؟

  (ناصر خسرو بلخي)
  كوش تا جاويد در زحمت نماني، ورنه عمر

  تر بگذردبگذرد، آخر چه سود از آن كه خوش
  (نشاط اصفهاني)
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  اي كه در چه نفس سود عمر توستآگه نه
  ايعياري گرفته از هر نفس اگر نه

  (نظيري نيشابوري) 
  ز عمر اگر طلبي بهره، عشق ورز اي دوست

  عشق، زندگاني نيستكه زندگاني بي
             (رهي معي ري) 

  مباش ايمن از اين گردنده پرگار
  ست اين عمر، از اين دم، بهره برداردمي ا

  
     ّ            (عط ار نيشابوري)

  
  بهره خويشتن از عمر فراموش مكن

             نگه دار ح س ب رهگذارت به حساب است،
  (صائب تبريزي) 

  اي خفته همه عمر و شده خيره و مدهوش
  وز عمر و جهان، بهره خود كرده فراموش

  (ناصر خسرو)
  

  بگير بهره خود، اي نهال باغ وجود
  گذرددرنگ ميكه آب عمر بسي بي

  (واعظ قزويني)
  برو ز تجربه روزگار بهره بگير

  كه بهر دفع حوادث، تو را به كار آيد
  ودكي)(ر

  ور ز فهميدن                     به گوش آن كه ب و د بهره
  صداي ريختن آبروست، خنديدن!

  (واعظ قزويني)
  جواني! از جواني بهره بردار
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       ِ                   ز دور  شادماني بهره بردار
  (عبيد زاكاني)

  شود در آخر، اول نمودار
  ببين تا بهره تو چيست، بردار!

     ّ            (عط ار نيشابوري)
  از حادثه زمان ز آينده مترس

  د، چو نيست پاينده، مترساز هرچه رس
  داناين يك دم عمر را غنيمت مي

  از رفته مينديش، وز آينده مترس
  (بابا افضل كاشاني)

  دم رامده از دست و غنيمت شمر اين يك
  دم و آن دم به جز از اين دم نيستكه جهان، يك

  (خواجوي كرماني)
  اين دم كه دريم پس غنيمت داريم

  نرسيمباشد كه به عمر خود بدين دم 
     ّ            (عط ار نيشابوري)

  سفر كردم به اميد غنيمت
  غنيمت عمر بود و گشت فاني

  اي)(اوحدي مراغه
  رو، قدر وقت دان و غنيمت شمار عمر

  بگذر ز چرخ سفله و دوران چاپلوس
  (حاجب شيرازي)

  حاصل از عمر گرامي چو همين يك نفس است
                     َ نفسي هست، غنيمت دان شاگرت هم

  (خواجوي كرماني)
  ان، اگر داني كه هر روزغنيمت د

  شود كمز عمر مانده، روزي مي
  (خواجوي كرماني) 
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                                َ صاحبا! عمر عزيز است، غنيمت دان ش
  گوي خيري كه تواني، ببر از ميدانش

  حيات زنده غنيمت شمر، كه باقي عمر
              ِ                      چو برف بر سر  كوه است، روي در نقصان

  (سعدي شيرازي)
  به آغاز اگر كار خود ننگري

  ار كيفر بريبه فرجام، ناچ
  (فردوسي)

  به جايي نخوابد عقاب دلير
  كه آبي توان بست آن را به زير

  (ناصر خسرو)
                                 حاصل عمر تو وقت است، گرامي دار ش

                                َ مايه كار تو عمر است، غنيمت دان ش
  (سيف فرغاني)

  نفسي عمر را غنيمت دان
  جو    ِ                  حاصل  عمر خود، ز خود مي

  اهللا ولي)(شاه نعمت
  يارآنچه ندارد عوض اي هوش

  عمر عزيز است، غنيمت شمار
  (شيخ بهايي)

  دان غنيمت بر زمانعمر را مي
                             چون ر و د، ديگر نيايد در جهان

     ّ            (عط ار نيشابوري)
روي موالنا تمثيلي لطيف در وصف دوره جواني آورده است كه در آن، جواني را اوج قدرت و ميانـه 

  كند:قواي نفساني وصف مي
  و آن جواني همچو باغ سبز و تر

  دريغي بار و بررساند بيمي
                     هاي قو ت و شهوت روانچشمه
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  گردد زمين و تن بدانسبز مي
  اي معمور و سقفش بس بلندخانه

  تخليط و بندمعتدل، اركان و بي
  داند:حافظ نيز جواني را عهد رونق و بهار عمر و چيدن گل عيش مي

  اي دل، شباب رفت و نچيدي گلي ز عيش
  گ و نام را                     پيرانه سر مكن ه نري نن

، 2االسـالمي، گفتـار اميرالمـومنين(ع) (ترجمـه غـررالحكم و دررالكلـم)، ج       . سيد حسين شـيخ 1
  ,1138ص

 .1139. همان، ص 2

  هاد) جواني؛ بهار فرصت

ترين و بهترين دوره زندگي آدمي است كه در رشد و تكامل مادي و معنـوي او  دوران جواني، مهم
هـاي پـر از   حساس و زيبا كه به بهار عمر تشبيه شده، با لحظـه  كننده دارد. اين دورهنقشي تعيين

هاي شيرين همراه است. عمـر آدمـي كوتـاه اسـت، ولـي گـاهي بـاالترين        شور و هيجان و جلوه
  هاي زندگي در همين دوران نصيب آدمي خواهد شد.موفقيت

  
كند آنجا كـه  مي معرفي» احسن تقويم«هاي پرهيجان و زيباي دوران جواني را خداوند اين لحظه

  )4(تين: »:  َ َ   َ     َ    ِ ْ    َ ْ َ َ   ِ  َ ْ ِ  ٍل ق د  خ ل ق ن ا ال إ نس ان  ف ي أ ح س ن  ت ق و يم «خوانيم: مي
  جوانا قدر ايام جواني

  1به روز ناخوش پيري بداني
  جوانا ره طاعت، امروز گير
  2كه فردا نيايد جواني ز پير

هميـت بسـيار   هاي عمـر ا عارفان راستين و اهل كمال، به غنيمت شمردن فرصت در همه لحظه
هاي علمي و اخالقـي  يابي به فضيلتويژه دوره جواني را مستعدترين دوران براي دستاند، بهداده

شود و او را به كارهاي باطـل  زده، پريشاني و غم چيره مياند؛ زيرا بر شخص بيكار و غفلتدانسته
  گويد:گمارد. مولوي در اين باره ميمي

  پيش از آن كايام پيري در رسد
  »   ٍ       حبل  من م س د«ردنت بندد به گ
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                             خاك  شوره گردد و ريزان و سست
                           ُ  هرگز از شوره، نبات  خوش نر ست

                          از تشنج ر و چو پشت  سوسمار
  ها ز كاررفت نطق و طعم و دندان

  شود:زودي تمام ميآورد كه دوران جواني كوتاه است و به مولوي به يادمان مي
           ّ                     تيرها، پر ان، كمان، پنهان ز غيب

              َ  رسد صد تير ش يباني ميبر جو
داند و همه را به رعايت وقت شناسي و پايداري در كارها را دليل موفقيت انسان ميحافظ نيز وقت

  كند:هاي عمر گرامي سفارش ميو استفاده درست از لحظه
  قدر وقت ار نشناسد دل و كاري نكند

  بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم
  و نيز گفته است:

  دم كه دولت ديدار ممكن است اين يك دو
  درياب كام دل، كه نه پيداست كار عمر!

  ».شكايت از پيري«. سلمان ساوجي، مثنوي جمشيد و خورشيد، با عنوان 1
 ».گفتاري اندر غنيمت شمردن جواني پيش از پيري«. سعدي، بوستان، ذيل 2

  وري. بهره5

ن و رسـاندن كـار بـه سـرانجام نيـك،      آن، ايمان داشـت  عيب بودنانجام دادن درست كارها و بي
هاي زيادي شده است كه وري، اشارهشود. در ادبيات فارسي به مسئله بهرهناميده مي» وريبهره«

وار بـه ايـن شـعرها    در اينجا براي جلوگيري از درازگويي و به سبب محدود بودن مجال، فهرسـت 
  كنيم.اشاره مي

  گويد:شيخ بهايي در مثنوي نان و پنير مي
  پس ز هر نفسي، فروغي ممكن است
  چون به فعل آيد، تواني گفت هست

  كن تا به فعل آيد تمامسعي مي
  ورنه خواهي بود ناقص، والسالم

  سعي و تحصيل است و فكر و اعتبار
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  ترك شغلي كان تو را نبود به كار
 ُ        ُ  ً          ك م أحس ن  ع م ال ؛ خداوند،   ّ    َ َ َ     ُ     َ           ال ذي خ ل ق  الم وت  و الحياة  ل يبل و «فرمايد: خداوند متعال در قرآن مجيد مي

) از امـام  2(ملـك:  » كنيد.مرگ و زندگي را بيافريد تا شما را بيازمايد كه كدام يك كاري بهتر مي
 َ          ْ َـ ُ   ـ ً    ـ ْ  َ ـ ُ          ل ي س  ي ع نـي أك ث ر  ع م ال  و لك ن  أ ص و ب ك م           «اند كه فرمود: درباره آيه ياد شده، روايت كرده 7صادق

  1».ه عمل بهتر است   ً                            ع م ال ؛ مقصود، عمل بيشتر نيست، بلك
  

  فرمايد:مي 9همچنين پيامبر اكرم
  
 ِ َّ   َ  َ          ْ   َ     َ   ِ        َ     َ                                          إ ن  اهللا  ت عالي ي ح ب  م  ن العام ل  إذ ا ع م ل  أن  ي ح س ن ؛ خداوند، دوست دارد كه هر كارگزاري كه كار «

  2».كند، به نيكويي كار كندمي
  

به لب قبر آوردند، آمده است كه چون سعد بن معاذ درگذشت و پيكرش را  9در سيره پيامبر اعظم
ها تا اينكه درز خشت»                    سنگ بدهيد، گ ل بدهيد«گفت: آن حضرت به درون قبر رفت و پيوسته مي
قدر قبر را خـوب درسـت كـرد كـه     نمايد كه پيامبر، آنرا پر كرد و قبر را هموار ساخت. چنين مي

ضـرت  كـاري در سـاختن يـك قبـر! پـس آن ح     اصحاب در شگفت شدند كه چرا اين همه محكم
  فرمود:

  
    َ  َ  ً    َ     َ   ً         ُ   َّ  َ            َ ِ  ُ             َّ    َ  َ َ   ّ ِ 3 إ ن ي ل أ ع ل م  أن ه  س ي ب لي و  ي ص ل  إ ل ي ه  الب لي و  ل ك ن  اهللا  ي ح ب  ع ب دا  إذ ا ع م ل  ع م ال  أ ح ك م ه .

  
اي را دوسـت دارد كـه چـون    پوسد، ولي خداوند، بنـده شود و ميدانم كه به زودي فرسوده ميمي

  وار) انجام دهد.دهد، آن را درست (استكاري انجام مي
  

گونه كه بندزدن براي شكاف و چاك ظـرف ممكـن   نامه، همانبه باور عطار نيشابوري در مصيبت
  نيست، كار نيز بايد بدون عيب و كاستي باشد:

  كار كن مخلص شو از غش و عيوب
  ز آنكه بر دبه نيايد درز خوب

  رود:عارف قزويني معتقد است از فكر بد، كار نيكو انتظار نمي
  ر بدسگاالن چو افعي بكوبس
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  محال است از فكر بد، كار خوب
  از فرخي يزدي:» خوب«خوانيم با رديف اينك غزلي مي

  شرط خوبي نيست تنها، جان من گفتار خوب
  خوبي گفتار داري، بايدت رفتار خوب

  عمارت الزم استگر تو را تعمير اين ويران
  بايد از بهر مصالح آوري معمار خوب

  پيش خوب و بد در روزگار خوب داني كيست
  ماند ز كار خوب او، آثار خوبآن كه مي

  كنيم:فرخي همچنين معتقد است اگر دشمن هم كار خوب انجام دهد، ما انكار نمي
  ما طالب آن كه كار مطلوب كند

  خود را بر خوب و زشت محبوب كند
  ما دوست نداريم نماييم انكار

  گر دشمن ما هم عمل خوب كند
  رسد كه:بيت جانانه رند شيراز به ذهن ميتكن در اينجا اي

        َ                           حافظ ا ر خصم خطا گفت، نگيريم بر او
  ور بحق گفت، جدل با سخن حق نكنيم

  ُ          ِ    ِّ ُ  ُ                         ق يم ة  ك ل  ام ر يء  ما ي ح س ن ه ؛ ارزش هركس به چيـزي  «فرموده است:  7المؤمنين عليهمچنين امير
  4».دهد)داند (انجام مي(كاري و هنري) است كه آن را نيكو مي

دانـد و  منظور از اين سخن آن است كه ارزش هركس به كاري و هنري است كه آن را نيكو مـي 
دهد. مقصود، دانستن نيست، بلكه نيكو دانستن و نيكو انجام دادن است. بـه ديگـر   نيكو انجام مي

سخن، در حديث ياد شده، ارزش هركس به تخصص وي و به كار بستن تخصصش دانسته شـده  
  است.

  ه گفته نظامي گنجوي، در نصيحت به فرزندش:ب
  العيناي چارده ساله قره

  نظر علوم كونينبالغ
  غافل منشين، نه وقت بازي است
  وقت هنر است و سرفرازي است
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  دانش طلب و بزرگي آموز
                         تا به  نگرند روزت از روز

  و آن شغل طلب ز روي حالت
  كز كرده نباشدت خجالت

  داي پسر بدين پن گر دل دهي
  از پند پدر شوي برومند

  دهد، بدين قرار:رسد كه علم سودمند را بر نظم و شعر برتري ميوي در نصيحت تا اينجا مي
  نظم ارچه به مرتبت بلند است
  آن علم طلب كه سودمند است

  گفتن ز من از تو كار بستن
  توان نشستنبيكار نمي

  شكن باشچون شير، به خود، سپه
  5فرزند خصال خويشتن باش

يك كار را خوب انجام دادن، بهتر است از صد كار را خوب انجام ندادن. همچنين كاري كوچك را 
خوب انجام دادن، بهتر است از كار بزرگي را خوب انجام ندادن. نظامي، در ادامه همـان نصـيحت   

  گويد:به فرزندش مي
  كوش به هر ورق كه خوانيمي

  كان دانش را تمام داني
  خودگري به غايت پاالن

  دوزي بدبهتر ز كاله
سعدي در بوستان، هفتصد سال پيش، از زمانه و مردم زمانه ناليده است. وقتي كه خوب در عمـق  

  يابيم:هاي سعدي دقيق شويم، درميگاليه
                            چو بينند كاري به دستت د ر ست

  حريصت شمارند و دنياپرست
  و گر دست همت بداري ز كار
  6گدا پيشه خوانندت و پخته كار
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تواني آن را بـه بهتـرين شـكل    ي سيستاني نيز معتقد است اگر كاري را شروع كردي، هم ميفرخ
تواني، بكوش به نكويي كـاري را شـروع و   انجام دهي و هم به بدترين حالت، ولي تا آنجا كه مي

  كني:تمام كني؛ كه اگر چنين باشد، هرگز زيان نمي
  نيك و بد، هر دو توان كرد و ليكن سخني است

  دشوار توان كرد و بد، سخت آسان نيك،
  تو همي رنج نهي بر تن تا هرچه كني

                                     همه نيكو بو د احسنت و زه اي نيكو دان
هاي كار آن را فراهم كرده و اگر كاري را شروع كردي، بايد به آن ايمان داشته باشي و همه زمينه

  باشي، وگرنه:
                                       در كار اگر تمامي، در ن ه قدم در اين ره

  7نمايدان بس زار ميكاحوال ناتمام
دهيم، بايد راستي و درستي را پيشه خود گردانيم و بـر مبنـاي آن   و زماني هم كه كار را انجام مي

  كار كنيم كه:
  راستي را پيشه كن كاندر جهان

  الرجالنيست اال راستي عزم
  راستي در كار برتر حيلت است

  8راستي كن نبايدت احتيال
كار خويش چنان درست و تمام كار كنـيم و كاسـتي در كـار مـا      سعدي نيز عقيده دارد كه اگر در

توانند بر ما عيب و نقصي وارد كنند و زبان بـه طعـن و   گاه نميخردان هيچنباشد، بدانديشان و بي
  كنايه ما بگشايند:

  پس كار خويش آنكه عاقل نشست
  زبان بدانديش بر خود ببست

  تو نيكوروش باش تا بدسگال
  فتن مجالنيابد به نقص تو گ

  گويد:سعدي در جايي ديگر مي
  برادر! ز كار بدان شرم دار

  9كه در روي نيكان شوي شرمسار
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اميرخسرو دهلوي نيز معتقد است هنگام كار بايد حق را در نظر بگيريم و چنان كار كنـيم كـه در   
 صـحبتي بـا مـردان پـاك    پيشگاه خداوند يگانه شرمنده نشويم و الزمه اين كار، همراهـي و هـم  

  خداست؛ تا در اين راه مددمان كنند:
  كار چنان كن كه به هنگام كار

       ِ                  از در  يزدان نشوي شرمسار
  گويد:اهللا ولي هم ميو شاه نعمت

                      َ  هر زماني به راهكي گ ر وي
   ُ                    گ وييا پيش نفس در گ روي
  تخم نيكي بكار و بر بردار

  10                     ِ  نيك و بد هرچه كاري در وي
  گويد:پروين اعتصامي مي

  كن، عمر اندكي است جهد را بسيار
  كار را نيكو گزين، فرصت يكي است

  عمر را بايد رفو با كار كرد
  11وقت كم را با هنر بسيار كرد

  ,13، ص 2. الكافي، ج1
  ,221، ص                                        1          . سيوطي، الجامع الصغير، تحقيق: عبداهللا محم د درويش، ج2
ـ   229. در همين منبع (ص230، ص3. وسائل الشيعه، ج3 امبر، مربـوط بـه   )، رفتـار مشـابهي از پي

  هنگام دفن فرزندش ابراهيم، نقل شده است.
  ,81. نهج البالغه، حكمت4
  ».ليلي و مجنون«. نظامي گنجوي، خمسه، مثنوي 5
  . بوستان، باب هفتم، در عالم تربيت.6
  ,367. عطار نيشابوري، ديوان اشعار، غزل 7
حيله كردن و مكر به كار بـردن   . احتيال به معناي225. ناصر خسرو قبادياني، ديوان اشعار، ص 8

  است.
  ».صبر مردان بر جفا«. بوستان، حكايت 9

  ,732اهللا ولي، ديوان اشعار، غزل . شاه نعمت10
 ».رفوي وقت«. پروين اعتصامي، ديوان اشعار، مثنوي 11



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 70

  الف) تناسب كار با توانايي

ها در تي را بپذيرد و انسانتواند كاري كند يا مسئوليهركسي متناسب با ظرفيت و توانايي خود، مي
گونه مسائل، در تاريخ ادبيات ايران زياد ياد شده است. اينـك  اين زمينه با هم متفاوتند. درباره اين

  شنويم:از زبان سعدي، در مجموعه غزليات مي
  سعديا با كر، سخن در علم موسيقي خطاست

  گوش جان بايد كه معلومش كند اسرار دل
انـد كـه هركسـي را    هاي گوناگون به اين قضيه، اشاره و تأكيد كـرده اسبتقدر به منشاعران گران

  اند.متناسب و بهر كاري ساخته
گويد كه كار كردن كودك در مكتـب،  از ديوان اشعارش در اين باره مي 22ناصر خسرو در قصيده 

  خواندن درس و انجام تكاليف است.
                            شغل كودك در دبيرستانش  نيست

  ال و يا جوابجز كه خواندن، يا سؤ
كند كه نبايد از حالج انتظار داشته باشيم براي ما جامه ديبا ببافـد.  بيان مي 15و در قصيده شماره 

ها و مهارت وجودي خويش، بهتـرين كـار را بـراي خودمـان تشـخيص      ما بايد با توجه به ظرفيت
  بدهيم و سپس به آن كار اقدام كنيم:

  بنگر كه بهين كار چيست، آن كن
  بباشي به دين و دنيا تا شهره

  كه كرد بهين كار جز بهين كس؟
  حالج نبافد هرگز ديبا

گويد به آنـاني كـه   مي» گفتار اندر تقويت مردان كارآزموده«سعدي در بوستان در شعري با عنوان 
توان انجام دادن كارهاي بزرگ را ندارند، كاري بزرگ حوالت ندهيد؛ چه به مانند اين است كه بـا  

  سنداني را بشكني:مشت بخواهي 
  به پيكار دشمن، دليران فرست
  هژبران به آورد شيران فرست

  ديدگان كار كنبه رأي جهان
  است گرگ كهن كه صيد آزموده

  به خردان مفرماي كار درشت
  كه سندان نشايد شكستن به مشت
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  نخواهي كه ضايع شود روزگار
  به ناكارديده مفرماي كار

  چو پرورده باشد پسر در شكار
  سد چو پيش آيدش كارزارنتر

  رعدي آذرخشي معتقد است كاري گزيده بايد كرد:
  تربي شور عشق، گيتي، نسپرده نيك

  ترگنجي چو نيست، رنجي نابرده نيك
  كاري گزيده بايد كردن از آنكه كار

  ترگر ناگزيده باشد، ناكرده نيك
كـار خـويش را خودتـان     كند كه اگـر خوشدل تهراني ضمن نقل حكايتي از پيامبر اسالم بيان مي

  انجام دهيد، نتيجه بهتري خواهد داد:
  شنيدستم كه روزي را پيمبر

  سوار ناقه بگذشتي ز معبر
  به مراهش پياده گرد ناقه

  روان جمعي ز ياران با عالقه
دستي حضرت روي زمين افتاد. بدر اين هنگام كه حضرت با دوستان خود گرم صحبت بودند، چو

ده شـد و آن را از خـاك برگرفـت. يـاران وفـادار بـدو گفتنـد: يـا رسـول اهللا،          درنگ پياپيامبر بي
  كرد.فرموديد تا يك نفر از ما اين كار را ميمي

  به پاسخ گفت آن سلطان اعظم
  ارزد به عالمكالمي را كه مي

  كه كار خود چو بتواند كند مرد
  نبايد واگذار ديگري كرد

  چه طاعت بهتر است از كار كردن
  گي هموار كردنطريق زند

  ، كسي باشد مسلمان»خوشدل«بلي 
  كه باشد پيرو ختم رسوالن

  نه تنها كار خود را خود نمايد
  1نوعان گشايدگره از كار هم
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  چون تيشه مباش و جمله زي خود متراش
  بهره مباشچون رنده ز كار خويش بي

                                چون ار ه بياموز تو اين عقل معاش
  پاشكش و چيزي ميچيزي سوي خود مي

  (بابا افضل كاشاني)
  ور شوي          ِ  َ            از نور صبح  ش يب، كجا بهره

  دود چراغ اگر نخوري در شب شباب
  (عبدالرحمان جامي)

  هر كه اول بنگرد پايان كار
  اندر آخر، او نگردد شرمسار

  (مولوي)
ها در كارها اين است كه در انجام دادن امور، به نظر استاد محمدتقي بهار، علت بهره نبردن انسان

  شد:زمينه ندارند، وگرنه مفيد و مؤثر واقع ميپيش
   َ                      ا يا پور، پند مرا ياد آر

  پدرت آنچه گويد فرا ياد آر
  به گفتار، كردار را يار كن

  بخوان و بدان آنگهي كار كن
  نامه شعري به اين مضمون دارد:سلمان ساوجي نيز در مثنوي فراق
  به هر كاري، انديشه بايد نخست

  درست همه كار از انديشه آيد
  كند:ناصرخسرو هم نگاه خوب به كار را سفارش مي

  به كار خويشتن نيكو نظر كن
  اگر مي داد خواهي داد پيش آر

  وري مناسب، در سايه تجربه و زياد انجام دادن آن است:كار خوب و بهره
  كنم دامن ز اشك  َ                ر خ ت گفتم نكو پر مي بي

  گفت: جاي كار نيكو كردن از پر كردن است
تـوان يـك كـار    و مهارت در هر كاري، مرهون تمرين و پشتكار در آن است و زماني مـي استادي 

نيكو و يك محصول خوب ارائه داد كه كننده كار، تمرين زيادي در آن كـار داشـته و بـه صـورت     



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 73

گير، آن را انجام داده است. به تعبير امروزي، بهترين كار از آن كسي است كه سابقه و تجربـه  پي
رو، هنگام تشويق افراد بـراي اقـدام بـه كـار بهتـر و      نجام دادن آن داشته باشد. ازاينبيشتري در ا

كـار نيكـو   «گوينـد:  خوانند و مـي نيكوتر، با مثلي فارسي آنها را به تمرين بيشتر در آن كار فرا مي
            .«2          كردن، از پ ر كردن است

  كه يار بد:آورد؛ چنانيگويد كاري كه خوب و مطلوب نباشد، نتيجه خوبي به بار نمفردوسي مي
  كژي خود نيارد مگر كار بد
  دل نيك، بد گردد از يار بد

  گردد:          ّ                                          اين هم مسل م است كه آثار كار خوب و بد، به خود ما برمي
  كندهر كه كار نيك و يا بد مي

  كنددان كه با خود ميآن همه مي
  كند:گونه روشن ميسنايي هم فرجام كار خوب و بد را اين

  ن نيست كار اين جهان از نيك و بدهيچ بيرو
  رحمت فردوس از آن است و عذاب گور از اين

  كند:پروين اعتصامي نيز كار سنجيده را چنين تحسين مي
  اي، مزد سعي و رنج تو چيست؟چو كارگر شده

  به وقت كار، ضروري است كار سنجيدن
  ,461. اشعار ديوان خوشدل تهراني، ص 1
 .432ص نامه بهمنياري، . داستان2

  ب) ايجاد انگيزه

وري و رونـق  سعدي در بوستان معتقد است كه نثار لطف و محبت به كارگر، سبب افـزايش بهـره  
ويك بيتي انوشيروان و هرمز، از پند و اندرزهاي انوشيروان به هرمز است شود. قصه بيستكار مي

سرتاسر ايـن شـعر، روح   كند. در تعبير مي» شنيدم«كه سعدي روايت كرده است و از آن قصه، به 
دانـد،  دوستي سعدي، آن شاعر بزرگ اجتماع و آن كس كـه عـدالت را اسـاس كشـور مـي     انسان
  گر است:جلوه

  مراعات دهقان كن از بهر خويش
  كه مزدور خوشدل كند كار، بيش

                       مرو ت نباشد بدي با كسي
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  كز او نيكويي ديده باشي بسي
، بـه  »ر خويش/ كه مزدور خوشدل كند كار بيشمراعات دهقان كن از به«گويد وقتي سعدي مي

ضـرب تـوان او   كند. به طور معمول، عملكرد هـر انسـاني را حاصـل   يك اصل مديريتي اشاره مي
  دانند؛ به زبان ديگر، شايستگي ما ضرب در انگيزش ما.ضرب در تمايلش مي

  
تـي بـراي كاركنـان    گويد چنانچه نظام و مقررادهد و ميسعدي، ما را از يك فراموشي هشدار مي

بسازيد، به عملكرد عالي نخواهيد رسيد. به بيان ديگر، سعدي به كارفرمايان نشان داده است كـه  
وري از كارگر و مزدور اين است كه كارگر، آسوده و اميدوار به آينده خود اطمينـان داشـته   راه بهره

شان در اين است كه تـرك  باشد. سعدي در ادامه به ستمگران نشان داده كه ماندگاري و پايداري
ستمگري كنند و در گسترش داد بكوشند و بدانند كه ستم و تجاوز، مايه نيسـتي و نـابودي آنـان    

  است.
  

كند كه بايد دل بينوايان را به دسـت آورد و خـاطر نيازمنـدان را    در اين قصه، سعدي سفارش مي
به كـار مـردم پرداخـت. حـاكم و      پاس داشت و تنها در انديشه رفاه و آسايش خود نبود، بلكه بايد

فرماندار بايد بيدار و آگاه باشد و در دوران فرمانروايي خود، عدالتي را اجرا كند، حقي را به پا دارد و 
  باطلي را از ميان ببرد.

  خوانيم:بخشي از شعرهاي او را مي
                   ُ       شنيدم كه در وقت ن زع روان

  به هرمز چنين گفت نوشيروان
  باش كه خاطر نگه دار درويش

  نه در بند آسايش خويش باش
  نياسايد اندر ديار تو كس

  چو آسايش خويش جويي و بس
  نيايد به نزديك دانا پسند

  شبان خفته و گرگ در گوسفند
  مكن تا تواني دل خلق ريش

   َ           ك ني بيخ خويش ُ      ك ني، ميو گر مي
  اي، بايدت مستقيماگر جاده
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  ره پارسايان اميد است و بيم
  رديطبيعت شود مرد را بخ

                        به ام يد نيكي و بيم بدي
  تريكي را كه سعي قدم، پيش
  1به درگاه حق، منزلت بيشتر

  داند:كش و ضعيف را مردانگي ميگونه لطف و احسان كردن با افراد زحمتعطار اين
  كندمردان ميكه كار نيكآن

  كندبا ضعيفان لطف و احسان مي
  مند است:اثربخش و نيكو، چنين گلهاي در كارهاي                               پروين اعتصامي از جد ي نبودن عده

  گرويمگاه به كار نكو نميچو هيچ
  كاري استشگفت نيست گر آيين ما سيه

  كند:هاي اجتماع را حل نميشك، مباحثه علمي تنها، بدون پشتوانه عملي، دردها و گرفتاريبي
  دين از تو كار خواهد و كار از تو راستي

  شوداين درد با مباحثه درمان نمي
  و وقت كار شود، باش چابك اندر كارچ

  چو نوبت سخن آيد، ستوده گوي كالم
ها و به هـدر رفـتن آن را نـوعي    بهره درست نبردن از وقت 41پروين اعتصامي در قصيده شماره 

  داند:دزدي مي
  دزدي از فرصت كار و كوششچه مي

  تو خود نيز كاالي دزد جهاني
  كند:جاي پركاري و تدبير را مشكل بزرگ معرفي مي، پرگويي به »پايه و ديوار«وي در قطعه 

  اندر آنجا كه كار بايد كرد
  چه فضيلت براي گفتار است
  كارها را شمردن آسان است
  فكر و تدبير كار دشوار است

  گويد:مي» رفوي وقت«همچنين در مثنوي 
  جهد را بسيار كن، عمر اندكي است

  كار را نيكو گزين، فرصت يكي است
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  رفو با كار كردعمر را بايد 
  وقت كم را با هنر بسيار كرد

  كار را از وقت چون كردي جدا
  2اين يكي گردد تباه آن يك هبا

  ».در عقل و تدبير و رأي«. بوستان، باب اول 1
 . هبا: گرد و غبار.2

  . كوشش6

هاي عقلي و فكري، چندان بـاالتر  كساني كه تالششان، جهان را تكان داده است، از نظر موهبت
اند، بلكه شالوده موفقيت آنها را كار و كوشش و سپس پايداري و استقامت تشكيل ديگران نبوده از

  گويد:داده است. نظامي گنجوي مي
  كوش تا خلق را به كار آيي

  تا به خلقت جهان بيارايي
  گويد:اميرخسرو دهلوي نيز مي

  كوشش بيهوده ز غايت برون
     ِ                      كوب ش آب است، به هاون درون

هـا، كوشـش   كند كه كليد قفل همه مشكالت و سختيدهلوي در جاي ديگر اشاره مياميرخسرو 
  است و كوشش:

  اي رارهايي ده به كوشش، بسته
  اي رابه مرهم، پرورش كن خسته

  پروين اعتصامي هم اعتقاد دارد كه كوشش، نوعي هنر است:
  دالن نيست جز نكويي، راهبه كوي نيك

  در سوي كاخ هنر نيست غير كوشش،به
  گويد:و فردوسي مي

  توانگر شد آن كس كه درويش بود
  وگر خوردش، از كوشش خويش بود

                   ّ      به كوشش بجوييم خر م بهشت
   ُ                         خ نك آن كه جز تخم نيكي نكشت
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  خوانيم:و از سنايي غزنوي مي
                                       رنگرز را گر كمال جهد و جد  باشد، رواست

  كه به كوشش مدتي احمر كند الماس را
  ست:فروغي بسطامي هم سروده ا

  هست به سر تا هواي كعبه مقصود
  كوشش راكب خويش است و جنبش مركب

  شود:جهد و كوشش فراهم نميگويد رزق انسان كه بيهمچنين صائب تبريزي مي
  كشش گر طفل از پستان تواند شير خوردبي
                            جهد و كوشش هم، ميس ر رزق ماشود بيمي

  و كليد رزق ما فقط كوشش است:
  رسد، افسانه استميتردد اينكه روزي بي

  پنجه كوشش، كليد رزق را دندانه است
  داند:حتي مكيدن طفل را نوعي كوشش مي

  چون شير مادر است مهيا اگرچه رزق
  اين جهد و كوشش تو به جاي مكيدن است

  كند:و به كوشش مردانه توصيه مي
  اند ز كوشش به مدعامردان رسيده

  صائب تو نيز كوشش مردانه پيش گير
  افزايد:جاي ديگر مي باز در

  كوشش تيغدر خراش دل خود باش كه بي
  لعل بيرون ندهد كان بدخشان هرگز

دار شدن كارهاي كوچك پروايـي نداشـتند. بسـياري از    بزرگان جهان براي تأمين زندگي، از عهده
هايي دوز، شتردار، و صاحب چنين شغل و حرفهفروش، كفش، روغن7شاگردان حضرت امام صادق

  آورد.فروشي در ميهاي سفر خود را از روغناند. افالطون هنگام سياحت در مصر، هزينهبوده
  دوز بود.شناس معروف نيز كفشگياه 1لينه،

  داند كه چيستشرم تو، سيري را نميچشم بي
  در تالش رزق، تا حرص مگس باشد تو را
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  شد به لب واكردني گنجينه گوهر، صدف
  اشد چرادهن بدر تالش رزق، آدم بي

  خورمخون در تالش جامه الوان نمي
  صفت، يك قبا مراسالي بس است، كعبه

  (صائب تبريزي)
  الشعراي بهار، در جنگ زندگي، كسي پيروز است كه تالشگر باشد:به نظر ملك

  زندگي جنگ است و تدبير معاش
  زندگي خواهي، چو مردان كن تالش

  آيد:موفقيت تنها در سايه زحمت و كوشش به دست مي
  بال و زحمت امروز بر دل درويش

  از آن خوش است كه اميد رحمت فرداست
  (سعدي)

  نديده زحمت رفتار، ره نياموزي
  خطا نكرده، صواب و خطا چه داني چيست

  (پروين اعتصامي)
  رنج و زحمت طلبي، باش معاشر با خلق

  حشر با خلق بلي رحمت و رنج آرد باز
  (ملك الشعراي بهار)

  زمستان نكشدتا زحمت سرماي 
  پر گل نشود دامن هر خار كه هست

  (ابوسعيد ابوالخير)
  ابر سياه حامل باران رحمت است

  راحت در اين بساط به مقدار زحمت است
  (صائب تبريزي)

  نكند زحمت ناآمده را استقبال
  هركه امروز غم روزي فردا نخورد

  (صائب تبريزي) 
  



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 79

  كشدجان آگاه از تن خاكي خجالت مي
  لود را زحمت ز كفش تنگ نيستآپاي خواب

  (صائب تبريزي) 
ها نشده و بـا صـبر و   يابي از آن كساني است كه در عرصه پيكار زندگي تسليم مانعپيروزي و كام

آمـوز چينـي كـه در رشـته تحصـيلي خـود       گويند يك دانشاند. ميشكيبايي به راه خود ادامه داده
هايش را جمع كرد و دور انداخت. در همـان  كتابپيشرفتي به دست نياورده بود، از شدت نااميدي 

زند تا از آن سوزني درسـت كنـد.   لحظه ديد كه زني مستمند قطعه فلزي را با سختي، سوهان مي
مشاهده اين صحنه به او درسي آموزنده داد. او تصميم گرفت به كالس درس برگـردد و بـه هـر    

او در سـايه شـكيبايي، در رديـف     زحمتي هست، با قاطعيت تمام بـه تحصـيل خـود ادامـه دهـد.     
  2دانشمندان پرآوازه عصر خود قرارگرفت.

  گفتم او را كه صبر كن، كه به صبر
  است هر غمي را كه هست، پاياني

  (انوري ابيوردي)
  هركس كه به صبر پاي بفشارد
  روزي برسد چو من به كام آخر

  (انوري ابيوردي) 
  ز شكر گردد نعمت بر اهل نعمت، بيش

  دد محنت بر اهل محنت، كمبه صبر گر
  (انوري ابيوردي) 

  نشود با آنكه غم از دلم برون مي
  نشوداز تلخي صبر، دل زبون مي

  (انوري ابيوردي)
  از براي پايداري پاي نه

  بهر صبر و بردباري جاي نه
  (پروين اعتصامي)

  گويند سنگ لعل شود در مقام صبر
  آري شود، وليك به خون جگر شود

  (حافظ) 
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  گر پنج روزي صحبت گل بايدش باغبان
  بر جفاي خار هجران، صبر بلبل بايدش

  (حافظ)
  خرد راستي را نهالي خوش است
  وليكن به جز صبر باريش نيست

  (خواجوي كرماني)
  جويان را ز ناكامي چشيدن چاره نيستكام

  برزمستان صبر بايد طالب نوروز را
  

  (خواجوي كرماني)
  پس از دشواري، آساني است ناچار

  ليكن آدمي را صبر بايدو
  دال اگرچه كه تلخ است بيخ صبر، ولي
  چو بر اميد وصال است، خوشگوار آيد

  (سعدي) 
  گر بخوري، شكر كن؛ گر نخوري، صبر كن

  پس مكن از كردگار از پي روزي گله
  (سنايي غزنوي) 

  اگر نام بلند از چرخ خواهي، صبر كن صائب
  توان رفتن به بام آهسته آهستهز پستي مي

  (صائب تبريزي)
  حافظ نيز در اين زمينه چنين زيبا سروده است:

                                نازپرورد تنع م نبرد راه به دوست
  عاشقي شيوه رندان بالكش باشد

  و اين توصيه عطار را هم بخوانيم كه:
  اي در غرور نفس به سر برده روزگار

  برخيز و كار كن كه كنون است وقت كار
  دهد كه انسان كوشنده هماره موفق و رستگار است:يپروين اعتصامي نيز اميدوارانه مژده م



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 81

  مستي شد و نوبت خمار است
  كوشنده هميشه رستگار است

  گويد:و سعدي مي
  پند سعدي به دل شنو، نه به گوش

  مزد خواهي، به كار كردن كوش
  گويد:مي» موعظه و نصيحت«اي ديگر با عنوان سعدي در قصيده

  ستآسايي نيايها الناس، جهان جاي تن
  مرد دانا به جهان داشتن ارزاني نيست
  سعديا، گرچه سخندان و مصالح گويي
  به عمل كار برآيد، به سخنداني نيست

گيرد، زود انجام بـدهيم و كـاري   كند كاري را كه در زماني كوتاه انجام ميمولوي نيز سفارش مي
  كوتاه را براي خود طوالني مكنيم؛ كافي است مقداري صبوري بورزيم:

  زمان كار است، بگزار و بتازيك 
  3كار كوته را مكن بر خود دراز

كـه  مند شود، چنـان هركس رنج و زحمتي كشيد، گنجي براي او آشكار گردد و هركه بكوشد، بهره
  4».شودبخت مي َ                      ِ  ْ                      ق د  س ع د  م ن  ج د ؛ به تحقيق كسي كه جد  و جهد كند، نيك«فرمود:  7امام علي

  يدهر كه رنجي ديد، گنجي شد پد
          5                  هر كه جد ي كرد، در جدي رسيد

  ,3/6/1387، روزنامه اعتدال، »رمز پيروزي مردان بزرگ«. مقاله 1
  ,254. موسوي الري، رسالت اخالق در تكامل انسان، ص 2
  ,181. مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت3
  ,182، ص1. شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 4
 .2047. مثنوي معنوي، دفتر پنجم، بيت 5

  ساالريشايسته. 7

تجربه ثابت كرده است كه هر كاري را بايد به اهلش سپرد، تـا از عهـده آن برآيـد. بسـيار اتفـاق      
ها، ايـن نكتـه ناديـده گرفتـه شـده و همـين امـر،        سنجيافتاده است كه به سبب برخي مصلحت
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ـ   هاي بسيار سنگين به بنيانزيان ه فـردي  هاي اجتماعي وارد كرده است؛ زيرا هنگامي كـه كـار ب
  آمدهاي ويرانگر آن نيز باشيم.شود، بايد منتظر پيناكار آزموده سپرده مي

آن است كه هركس بر اساس لياقت و توانايي خود، به كاري گمارده » ساالريشايسته«در مقابل، 
  شود؛ چون در اين صورت، بازده كارها دو چندان خواهد شد.

   َ َ َ  َ                     ا خ ل ق  ل ه ؛ كار و تالش كنيد (، ٰ  ِ   ٍ     ِّ ُ ُ    ُ   إ ع م ل وا ف ك ل  م يسر  ل م«د: پيامبر اسالم در اشاره به اين امر مهم فرمو
  1».انددهند كه براي آن آفريده شدهولي بدانيد كه) افراد، كاري را به آساني انجام مي

   َ   ْ .«2 ف س اف ه ا    َ ْ    ِ   ُ ْ    َ         َّ   َّ   َ   َّ ا ن  اهللا  ع ز و ج ل  ي ح ب  م ع ال ي ال ا م ور  و ي ك ر ه  س «خوانيم: مي 7در حديثي زيبا از امام صادق
كند كه در دستگاه فرمانروايي، كـار بـه دانشـمندان و افـراد آگـاه و      رو، فردوسي نيز نقل ميازاين

  باتجربه واگذار شده بود:
  به ديوانش كارآگهان داشتي

  دانشان كار نگذاشتيبه بي
  سعدي هم معتقد است كه كارهاي بزرگ را به افراد كوچك نسپريم:

  رديده فرستبه كارهاي گران مرد كا
                            َ      كه شير شرزه برآرد به زير خ م  كمند

انـد كـه   هاي كالن را به عهده گرفتـه خورد از اينكه افرادي مديريتاي افسوس مياوحدي مراغه
  دانند، چه برسد به تدبير كار ديگران:آنها حتي تدبير خودشان را نمي

  كار خلقي را به تدبير تو باز انداختند
  داني، چه سود!ود نميچون تو خود تدبير كار خ

  يادمان باشد:
  هر كسي را بهر كاري ساختند.

  در هر سري، شوري است. خوشبخت كسي است كه ذوقش را دريابد!
هاي پيروزمندي جامعه اين است كه سررشته كارها را به كساني بدهيم كه آن كارها با يكي از راه

ز عشـق بـاطن و نيـروي فطـري او     خوان اسـت و ا ذوق و سليقه و توانايي روحي و فكري او هم
  گيرد.سرچشمه مي

  هركسي را حق تعالي بهر كاري آفريد
  تر استهركه كار خويش را نيكو كند، آن خوش

  (مال محسن فيض كاشاني)
  گويد:مي» گفتار اندر تقويت مردان كارآزموده«سعدي در بوستان، در شعري با عنوان 
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  ديدگان كار كنبه رأي جهان
  است گرگ كهنكه صيد آزموده 

  گرت مملكت بايد آراسته
             ّ            مده كار معظ م به نوخاسته

  سپه را مكن پيشرو جز كسي
  ها بوده باشد بسيكه در جنگ

      ُ                    به خ ردان مفرماي كار درشت
  كه سندان نشايد شكستن به مشت

  نوازي و سرلشكريرعيت
  نه كاري است بازيچه و سرسري

  نخواهي كه ضايع شود روزگار
  اي كار!به ناكارديده، مفرم

ها را يكنواخت نيافريده و در همه افراد بشـر، توانـايي هـر كـاري بـه      دستگاه آفرينش همه انسان
اي هاي اجتماع، افراد را بـا ذوق و اسـتعدادهاي ويـژه   وديعت ننهاده است، بلكه براي گردش چرخ

وظيفه واقعي خود اي را دنبال كند كه ذوق و توان آن را دارد تا بتواند آفريده است تا هريك، رشته
  را انجام دهد.

  هركه به جاي آورد وظيفه خود را
  اوست فقط در خور ستايش و تحسين

  (نظام وفا)
اي كه فرد ناكاردان و نـااليق بـر كـاردان و شايسـته برتـري      گويد: جامعهاينجاست كه حافظ مي

  داشته باشد و فخر بفروشد، روي سعادت را نخواهد ديد:
  هرگز                     ه ما گو مفكن سايه شرف

  به آن ديار كه طوطي كم از زغن باشد
  ارزش) از لعل و گوهر، باالتر باشد:                   َ                         يا در آن جامعه كه خ زف (ظرف سفالي كنايه از كم

  جاي آن است كه خون موج زند در دل لعل
  شكند بازارشزين تغابن كه خزف مي
را حمل بر خـون  رنگ داخل لعل سيراب خون هايبه حسن تعليل، رگه«معناي بيت چنين است: 

هنـران بـر هنرمنـدان    كند. باري به كنايه، از اينكه ابناي عوام زمانه بر او، يا به طور كلي، بـي مي
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گويد: چه غبن و شكستي از اين بـاالتر كـه   خورد و مياند، تأسف ميسبقت گرفته يا جلوه فروخته
  3».ارزش، رونق بازار لعل را بشكندسفال بي

  اره خواندني است:ب نظر صائب نيز در اين
  رود به كار امروزخزف به نرخ گهر مي

                        ّ            كه ما به خانه، متاع دك ان خود ببريم
  گوهرشناس نيست در اين شهر شهريار

  من در صف خزف، چه بگويم كه كيستم
  در بساطي كه خزف جلوه گوهر دارد

  صرفه جوهريان است كه حيران باشد
  در دياري كه خزف را ز گوهر نشناسند

  چه ضرور است به بازار آري گوهر خود
  نتوان بيهوده زد الف بزرگي و كمال

  خزف از فخر و شرف گوهر و مرجان نشود
  (حاجب شيرازي)

  عمري است كه آشنا و بيگانه يكي است
  دانه يكي استنرخ خزف و گوهر يك

  (حزين الهيجي)
             ِ       ِ   ِ    در گوش گران  خفتگان  شب  جهل

  آيات كتاب جن و افسانه يكي است
  جي)(حزين الهي

  به جايي كه باشد رواج خزف
  چرا گوهر آيد برون از صدف

  اي چون ز گوهر خزفندانسته
            ّ             سزد گر بلف ي به عز و شرف

  (حزين الهيجي)
  دهيخزف را بگو هرچه جا مي

  دهيجفاي خود و رنج ما مي
  خمش كن كه گوهرشناسنده است
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                    ريزه و در ، يكي استبهاي خزف
  (حزين الهيجي)

  هستگيز هرمز همي بينم آ
  خردمندي و داد و شايستگي

  (فردوسي)
                              شايستگي كليد بو د قفل بسته را

  جگر آتشين مجواز سنگ، آب بي
  (صائب)

  گر آن شايستگي حاصل كني تو
  همين جا آن جهان منزل كني تو

  دلت شايستگي ناداده جان را
  چگونه تاب آرد نور آن را

             ِ            برو شايستگي  خويش كن ساز
  شو باز چو ذره پيش از آن خورشيد

  تو گر شايستگي با خويش داري
  4هر آن چيزي كه خواهي، بيش داري

  (عطار)
شايستگي در انجام دادن يك كار كه خود، از عناصر گونـاگون چـون آگـاهي، توانـايي و مهـارت      

باره تشكيل شده است، براي داشتن سرانجام خوش براي هر شغل و حرفه، ضروري است. در اين 
  در زبان فارسي رايج است، مانند اينكه:هاي بسياري       َ نيز مث ل

  كوفتن                    كار هر ب ز نيست خرمن 
  5خواهد و مرد كهنگاو نر مي

                                                                        ِ   ِ            يعني براي انجام شدن يك كار مهم و پرارزش، بايد قدرت كافي به اندازه يك گاو  نر  كاري و نيز 
ـ تجربه نمـي تجربه و انديشه مردي كهن در كنار هم باشد و هر فرد ناآگاه و بي د ايـن كـار را   توان

كـار هـر مـوري    «، يـا  »كار هر مرد نيست، هر كاري«ها آمده است:                         انجام دهد. همچنين در م ثل
يعني هركسي از عهده اموري كه كارداني و توانايي ويژه الزم دارد،  6»وگو.نباشد با سليمان، گفت

توانست با سليمان  كه در ميان مورچگان، فقط يك مورچه عاقل و باتجربه بود كهآيد، چنانبرنمي
  وگو كند.گفت
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كنـد، بـا تيرانـداز كـه او هـم           َ                    ّ                                   در م ث ل ديگري، بافنده و حل اج را كه در كارش از كمان استفاده مي
                  ّ                        َ  كار هر بافنده و حل اج نيست، از كمان سست، س خ ت «گويند: كنند و ميدار است، مقايسه ميكمان

آيند كه بـه  ان يا ناآگاه از عهده اموري برنمي            َ                     منظور اين م ث ل آن است كه اشخاص ناد 7»انداختن.
تواند از كماني سسـت                ّ      كه بافنده و حل اج نميدقت فكر و نظر و نيز ظرافت در عمل نياز دارد، چنان

                  ّ                                                         (نسبت به كمان حال جي) به جاي كمان تيراندازي كه سخت و محكم است، استفاده كند.
ها انتخاب كـردي، او  ه جنگ را از ميان بهترينگويد: اگر فرماندسرا نيز ميفردوسي، شاعر حماسه

  از نيروهاي دشمن هراسي نخواهد داشت:
  چو ساالر شايسته باشد به جنگ

  نترسد سپاه از دالور نهنگ
هـاي بـدون مصـداق                        هاي آن و صرف  تعريـف شناخت هر پديده يا جرياني، بدون بررسي مصداق

الزم بـراي يـك كـار نيـز بـه ادعـا ثابـت         پذير نيست. مهارت در كار و داشتن علم و عملامكان
كارگر را در كـار تـوان   «اند: رو، گفته                                                   شود، بلكه مد عي را بايد هنگام كار و عمل شناخت. ازايننمي

  8».شناخت
  ,356. شيخ صدوق، توحيد، ص1
  ,119اكبر كالنتري، اخالق زندگي، ص ، به نقل از: علي206. كشي، رجال كشي، ص2
  . 873، ص 2نامه، ج ، حافظ. بهاءالدين خرمشاهي3
  ,48. فريدالدين محمد بن ابراهيم عطار نيشابوري، اسرارنامه، حكايت و تمثيل 4
  ,1188، ص  3اكبر دهخدا، امثال و حكم، ج . علي5
  ,1297. همان، ص 6
  ,1298. همان، ص 7
 .308ها، ص . فرهنگ مثل8

  گرايي. دانش8

  فرمود: 9پيامبر اعظم
   َ  ِ         ِ      َ   َ    ٌ   َ  ِ         ِ 1  ٌ ل  م ع  الع لم  ك ث ير  و  ك ث ير  الع م ل  م ع  الج هل  ق ل يل .      َ   َ  َّ ا ن  ق ل يل  الع م 

كار اندك كه با بصيرت و دانش انجام گيرد، بسيار است و كار بسيار كه با نـاداني صـورت پـذيرد،    
  اندك است.
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به عقيده اميرخسرو دهلوي، كسي كه با دانش و معرفت و آگاهي زندگي كنـد، سـزامند احتـرام و    
  هاست. بنابراين، كارهاي ما بايد با دانش و آگاهي همراه باشد:ه انسانتكريم هم

  به دانش راست بايد كرد تن را
  نشايد كژ نهادن خويشتن را

  به دانش، زندگاني كن همه جاي
  كه تا دانا و نادان بوسدت پاي

  سخن كز روي دانش باشد و هوش
  كنند او را چو مرواريد در گوش

  ردانش آموز و تخم نيكي كا
  هاي خوبت بارتا دهد ميوه

  اي)(اوحدي مراغه
  نيز اين سخن معروف و جاودانه حكيم توس، فردوسي را بنگريد:

  توانا بود، هركه دانا بود
  ز دانش، دل پير، برنا بود

  به دانش، روان را توانگر كنيد
  خرد را ز تن بر سر افسر كنيد
  مياساي ز آموختن، يك زمان
  نز دانش ميفكن دل اندر گما

  (فردوسي)
فردوسي در جاي ديگر، دليل برخي از مشكالت جامعه مانند بيكاري را نداشتن دانـش و شـناخت   

  داند:مي
  دانشي استكه بيكار مردم ز بي

  دانشان بر ببايد گريستبه بي
  پدر شعر فارسي، رودكي سمرقندي نيز معتقد است:

  تا جهان بود از سر مردم فراز
  يازنكس نبود از راز دانش، بي

  هر عمل دارد به علمي احتياج
  كوشش از دانش همي گيرد رواج
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  (عبدالرحمان جامي)
  گويد:و از ابوسعيد ابوالخير بشنويم كه مي

  با علم اگر عمل برابر گردد
  كام دو جهان، تو را ميسر گردد

  اي درباره تعامل كار با دانش، خواندني است:شعرهاي اوحدي مراغه
  داريجهل، خواب است و علم، بي
  زان نهاني و زين، پديداري

  اقبال سعادت به ازينت بودي
  گر لذت علم و درد دينت بودي

  چون تو با علم آشنا گشتي
  كشتيبگذري ز آب نيز بي

  دل شود گر به علم، بيننده
  راه جويد به آفريننده

  جوهر علم همچو زر باشد
  تر باشدكه چو شد كهنه، تازه

  علم داري ز كس مدار دريغ
  تشنگان ببار چو ميغبر دل 

                         تن به جاه و مال چ ست شود
  دين به علم و عمل درست شود

  باره بنگريد: اي از ديگر شاعران را در ايناينك شعرهاي پراكنده
  مالي كه ز تو كس نستاند، علم است

  حرزي كه تو را به حق رساند، علم است
  (سيف فرغاني)

  جز علم طلب مكن تو اندر عالم
  غم رهاند، علم استچيزي كه تو را ز 

  علم آن باشد كه بنمايد رهت
  علم آن باشد كه سازد آگهت

                             علم آن باشد كه بشناسي به و ي
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  لطف و فيض قادر و قيوم و حي
  (شيخ بهايي)

  ز علم، مقصد اصلي، رسيدن است به عين
  و گرنه پايه خشت و كتاب، هر دو يكي است

  (صائب تبريزي)
  فتعلم و عمل، راه سالمت نتوان ربي 
  بال و پر، از دام پريدن، چه خيال است بي

  (سعدي)
  كند مرد تفسيردان، خود، زيانمي

  فروشد به نانكه علم و ادب مي
  (سعدي)

  تو را دانش بدان درگاه آرد
  راهي، تو را در راه آردز بي

  (عطار)
                                     در ره تقوا و دانش رو كه بهر كار م لك

  پير دانشور به از برناي نادانشور است
  )(بهار

  با دانش هركس از رهي بساخت
  در دايره سرگشته چو پرگار بتاخت
  داني اگرم وگر كه خواهي بنواخت

  را نشناخت 7نشناخته رفت، آنكه علي
  (نيما يوشيج)

 873. نهج الفصاحه، ابوالقاسم پاينده، ح1

  . كارداني9

  ست:پروين اعتصامي درباره ضرورت آگاهي و كارداني در امور نيز چنين خوش سروده ا
  بودند بيهودهتمام كارهاي ما نمي

  بستيم روزي كارداني رااگر در كار مي
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  گرچه دشوار بود كار و برومندي
  زنندتا كه گويي هست، چوگان مي

  چو وقت كار شود، باش چابك اندر كار
  چو نوبت سخن آيد، ستوده گوي كالم

  يد كرد:گويد گفتار تنها، در كارها كارساز نيست، بلكه كار باسنايي مي
  كار كن كار و بگذر از گفتار
  كاندر اين راه كار دارد كار

  (سنايي)
  گويد:اي در موافقت او ميو اوحدي مراغه

  كار كن، بگذر از ره گفتار
             ّ            زين چنين تر هات دست بدار

 اي)(اوحدي مراغه

  گرايي. جوان10

شود اين ي در جامعه سبب ميآفرينعنوان نيرويي قدرتمند براي تحولجوانان، به اهتمام و توجه به
سـوي موفقيـت شـتاب بيشـتري     انگيز خود، به حركت بـه هاي شگفتقشر پويا با تكيه بر توانايي

بلكـه   شـود، هاي مهم رهنمون ميسوي پذيرش مسئوليتتنها جوانان را بهبخشند. اين نگرش، نه
و ظرفيت آن بتواننـد بـر همـه    آورد كه با استفاده از بينش و نشاط جواني در آنان نيرويي پديد مي

  ويژه عرصه اقتصادي جامعه تأثير فراوان بگذارند.ها بهعرصه
  

هاي سازنده است، ولـي زمـان پيـري, وقـت خمـودي و      دوره جواني، دوره شور و نشاط و فعاليت
  ناتواني:

  پذيرجوان خردمند پوزش
  سزد گر نشيند به باالي پير
  طرب نوجوان ز پير مجوي

  ب رفته به جويكه دگر نايد آ
  زرع را چون رسيد وقت درو

  كه سبزه نونخرامد چنان
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  (سعدي) 
هـاي  كند. پاسخ داد كـه شـاخه  نشيني مياز سقراط پرسيدند چرا بيشتر با جوانان مجالست و هم«

هاي سخت كه طراوت آن رفته اسـت، بـه اسـتقامت    توان راست كرد، ولي چوبتر را مينازك و 
  1».نگرايد

  بايدشود، كاركرده مي جوان چو پير
  اي جوان دريابز پير كار نيايد، تو 

  اي)(اوحدي مراغه
  به هيچ كار نيايي چو ناتوان گردي

  توان دريابكنون كه كار به دست است، مي
  اي)(اوحدي مراغه

  بار بسيار است و راه دور در پيش
  اي جوان، اين زمان، از محنت پيري بينديش

  اي)(اوحدي مراغه
  اي برنا، كه اندر نوبت پيريودهمخسب آس

  به حسرت ياد خواهي كرد ايام جواني را
  (پروين اعتصامي)

  جواني گه كار و شايستگي است
  گه خودپسندي و پندار نيست

  (پروين اعتصامي)
  هشدار كه توش و توان پيري

  سعي و عمل موسم شباب است
  (پروين اعتصامي)

  اي دل                              تا در ره پيري، به چه آيين ر وي
  ري به غلط صرف شد ايام شبابتبا

  (حافظ)
  پيري و جواني پي هم چون شب و روزند

  ما شب شد و روز آمد و بيدار نگشتيم
  (سعدي)
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                             گفتار بو د در گه پيري در علمسست
  هركه در كودكي از جهد، سخندان نشود

  (سنايي غزنوي)
  درياب دست من كه به پيري رسي جوان

  امآخر به پيش پاي تو گم شد جواني
  مشو از باغ شبابت به شكفتن، مغرور

                          اش آفت پيري بو د و پژمردنكز پي
  (شهريار)

  عهد جواني گذشت، در غم بود و نبود
  نوبت پيري رسيد، صد غم ديگر فزود

  (شيخ بهايي)
  ز سر، جوان نتواني شد، ارچه در پيري

                                 ز م شك  سوده، سر خويش را خضاب كني
  اي)(اوحدي مراغه

  ان نيز به كارگيري نيرو و شور جواني در راه رشد و تعالي خود، اين است:نصيحت سعدي به جوان
  جوانا، ره طاعت امروز گير
  كه فردا جواني نيايد ز پير

  فراغ دلت هست و نيروي تن
  چو ميدان فراخ است، گويي بزن

                          قضا روزگاري ز من در ر بود
  كه هر روزي از وي، شبي قدر بود

  من آن روز را قدر نشناختم
  2ستم اكنون كه در باختمبدان

  ناپذير در پيري نيز گفته است:درباره گذران شايسته دوران جواني براي رهايي از غم و اندوه زوال
  ز عهد پدر يادم آمد همي

  كه باران رحمت بر او هر دمي
  ام لوح و دفتر خريدكه در خردي

  ز بهر يكي خاتم زر خريد
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  به در كرد ناگه يكي مشتري
  ستم انگشتريبه خرمايي از د

  چو نشناسد انگشتري طفل خرد
                            به شيريني از وي توانند ب رد
  تو هم قيمت عمر نشناختي

  كه در عيش شيرين بر انداختي
  دريغا كه فصل جواني برفت

  به لهو و لعب، زندگاني برفت
  دريغا كه مشغول باطل شديم

  3ز حق دور مانديم و غافل شديم
 هايي از اين شـاعر بـزرگ در ايـن   خن گفته است. به بيتپروين اعتصامي نيز از جوان و جواني س

  كنيم:باره اشاره مي
  جواني چنين گفت روزي به پيري

  ات زندگانيكه چون است با پيري
  بگفت اندر اين نامه حرفي است مبهم

  كه معنيش جز وقت پيري نداني
  جواني نكو دار كاين مرغ زيبا
  نماند در اين خانه استخواني

  ايگان دادم از كفمتاعي كه من ر
  تواني مده رايگانيتو گر مي
  كوش در عهد شباباي جوان ميتا تواني 

  4بايد شتابچونكه در تحصيل دانش، كرد مي
  خورد:مهرداد اوستا نيز چنين حسرت ايام جواني را مي

  حال پيرانه سر به خود گويم
  5كاشكي كاشكي جوان بودم
  اشعار ديگري را نيز بخوانيد:

  را ز برنايان جدا فرما از آنك ج كار پيران
  پير را تدبير و برنا را نشاطي مضمر است
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  (بهار)
  تدبير كردنبس است اين كار بي

  جوانان را به حسرت پير كردن
  (پروين اعتصامي)

  پيران كارديده گفتند راست نايد
  پيراهن تعشق جز بر تن جوانان

  (سيف فرغاني)
  خويشتن از جمله پيران شمار

  به جوانان گذار كار جوانان
  (نظامي)

  نگه كن بدين لشكر نامدار
  جوانان شايسته كارزار

  جوانان گرفتندشان در كنار
  همي خون ستردند زان شهريار

  پذيرجوانان دانا و دانش
  سزد گر نشينند بر جاي پير

  (فردوسي)
  خرد با عشق در نايد كه پيران

  زبون آيند در دست جوانان
  (خواجوي كرماني)

  ن و جوانان منزادگاكيان
  كه هريك چنانند چون جان من

  درآرند بنياد رويين ز پاي
  جوانان به نيروي و پيران به راي

  (دقيقي طوسي)
  حلقه شد پشت كمان و تير شد پر ريخته

  اند                                  قو ت از پيران و كوشش از جوانان برده
  (سيداي نسفي)
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  شناسي نوجوانان و جوانان.. سيد احمد احمدي، روان1
  ».اندر غنيمت شدن جواني«حكايت  . بوستان،2
  ».در عالم طفوليت«. همان، حكايت 3
  ,329. ديوان اشعار خوشدل تهراني، ص4
 .524هاي مهرداد اوستا)، ص. راما (مجموعه سروده5

  . نيكوكاري11

كـه ايـن، تنهـا نيمـي از     پندارند كه نيكوكاري يعني كار نيك كردن، درحاليبيشتر مردم چنين مي
اري و نيمي از حقيقت است. نيكوكاري يعني كار نيك كردن و نيك كار كردن. بسـا  تعريف نيكوك

كند، ولـي نيـك   كند! و بسا كسي كه كار نيك نميكند، ولي نيك كار نميكسي كه كار نيك مي
يك از اين دو، نيكوكار نيستند و البته فرد دوم، از نيكوكـاري دورتـر اسـت. پـس     كند! هيچكار مي

تر است، نيك كار كردن هـم بـا   ته از دو بخش است: گرچه كار نيك كردن، مهمنيكوكاري، آميخ
شـود و  تر توجه مـي ناپذير است. در بيشتر موارد به بخش مهمتر، از آن جداييدرجه اهميتي پايين

تـر اسـت، نـزد بسـياري     رود. در نتيجه، ماهيت نيكوكاري كه از اين دو مهمبخش مهم از ياد مي
  .مجهول مانده است

  
هايي است كه بيان شد. افزون بر آنهـا، در  منابع مورد استناد نويسنده در تعريف نيكوكاري، روايت

  كند:از هر دو بخش نيكوكاري چنين ياد مي 7روايتي، امام صادق
  

       ٍ     ِّ ُ    َ    ُ      َ   َ    ُ  ْ  ْ   َ   َ   َ ِ 1  َ ٍ إ ذ ا أ ح س ن  ال م ؤ م ن  ع م ل ه  ض اع ف  اهللا  ع م ل ه  ل ك ل  ح س نة  س ب ع م ائ ة .
  

  گرداند.صد برابر ميارش را نيك انجام دهد، خداوند هر كار نيكش را هفتهرگاه مؤمن ك
  

در اين حديث، به دو چيز اشاره شده است: يكي، كار نيك كردن و ديگري، نيك كار كردن. نكتـه  
شود، نيك كار كردن است. ادامه همين حـديث،  جالب اين است كه آنچه موجب پاداش بيشتر مي

 َ َ  ُ َ    َ    ُ     َّ ـ    َ  ُ   َ    َـ   ِ   ِ      ف أ ح س ن وا أ ع مال ك م  ال ت ي ت ع م ل ون هـا ل ث واب  اهللا ؛      «عريف از نيكوكاري است: مستند ديگري براي اين ت
در اينجا هم بـه دو   2»دهيد، نيكو انجام دهيد.كارهايي را كه براي پاداش گرفتن از خدا انجام مي

  چيز اشاره شده است: يكي، كار نيك كردن (عمل براي ثواب) و ديگري، نيك كار كردن.
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دو بخش اين حديث، اساس سخن، نه درباره كار نيك كردن، بلكـه دربـاره نيـك كـار كـردن       در

  كند.صد برابر مياست. مقصود نيز اين است كه نيك كار كردن، پاداش كار را تا هفت
  

  گويد:مي» اسرار و رموز«اقبال الهوري در مثنوي 
  با توانايي، صداقت توأم است

  گر خودآگاهي، همين جام جم است
پروين اعتصامي هم در يكي از قطعاتش معتقد است كه پژواك كارهاي ما اعم از خوب و بـد بـه   

  رسد:خود ما مي
                          هرچه كني ك شت، همان بدروي

  كار بد و نيك، چو كوه و صداست
مولوي در داستان نخست از دفتر اول مثنوي ضمن اشعاري نغز، سرنوشت هر شخصي را بازتـابي  

  داند:ري او مياز كارها و كردار اختيا
  اين جهان، كوه است و فعل ما، ندا

  سوي ما آيد نداها را صدا
  گر چه ديوار افكند سايه دراز
  باز گردد سوي او آن سايه باز

  گويد:سنايي غزنوي مي
  هيچ بيرون نيست كار اين جهان از نيك و بد

  رحمت فردوس از آن است و عذاب گور از اين
  گفته است: »لسان الغيب«عطار هم در مثنوي 

     ِ                        اصل  كار آن است كاري تخم نيك
  تا نماني در تك دريا چو ريگ

  افزايد:و در ادامه مي
  كندهركه كار نيك و يا بد مي

  كنددان كه با خود ميآن همه مي
  خوانيم:و از حزين الهيجي مي

  جدا كن ز هم نيك و بد مغز و پوست
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  مكافات هر كار ز دنبال اوست
  خواهي در ميان مردم، محترم و بزرگ باشي، با صداقت و نيكويي كار كن:به عقيده عطار، اگر مي

  هركه را عادت شود جود و كرم
  در ميان خلق گردد محترم

  گر همي خواهي كه باشي در امان
                            ر و نكويي كن تو با اهل جهان

  داند:آميز نميصائب نيز تالش عاجزانه و نادرست را موفقيت
  ئبرسد صاتالش عجز به جايي نمي

  مگر چو شمع كني كار خود نشسته درست
  داند:سان بال و پر براي پرواز كردن مي، تصميم و عزم درست را به425وي در غزل 

  كندعزم درست، كار پر و بال مي
  اي مرغ پر شكسته، تمناي بال چيست؟

  هم با تكرار مصرع اول گفته است: 238در غزل 
  كندعزم درست، كار پر و بال مي

  ايمشكسته ز دريا گذشتهبا كشتي 
» گرايـي كمـال «توان دريافت و آن، هايي كه آورديم، اصل ديگري را ميها و روايتاز مجموع آيه

گرا باشد و كامل و تمام بخواهد. خوب ياد بگيـرد و خـوب   است. هركسي، در هر كاري، بايد كمال
  ياد بدهد و خوب به كار بندد و خوب بخواهد.

  
                                   ً            گرايي، بايد بيشتر بكوشيم؛ چون معموال  دغدغه مـا  در نيك كار كردن و كمالامروزه ما مسلمانان 

  ايم!خوشيم و از كيفيت غافل مانده                           كم يت است و به عدد و رقم، دل
  ,181، ص 1                          ّ        . العروسي الحويزي، نور الث قلين، ج 1
 .. همان2

  . استقامت12

        ّ                           مل و تـأن ي در كـار، موجـب رشـد     هاي ويرانگر است و تحتابي در كارها، يكي از آفتشتاب و بي
  ».كارها نيكو شود، اما به صبر«اند: كه گفتهشود، چنانمناسب و موفقيت مي

  



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 98

ياب جهان است. صبر را كه يك فضيلت عـالي انسـاني   صبر و استقامت، شيوه مردان بزرگ و كام
به تقدير  است، گاهي با يك رذيله اخالقي به نام سستي و تنبلي و دست روي دست گذاردن و تن

كـه  گيرند. ايـن در صـورتي اسـت    و قضا دادن و زير بار هرگونه زورگويي و ستم رفتن، اشتباه مي
عاري و سستي و تنبلي، موجب حالي و بييابي است و بياستقامت و پشتكار، ضامن بهروزي و كام

  روزي و بدفرجامي.تيره
  پافشاري و استقامت ميخ
  سزد ار عبرت بشر گردد

  چه بيشتر كوبيبر سرش هر
  1پافشاريش بيشتر گردد

  داند:هاي روزگار ميحافظ شيرازي، صبر را رمز پيروزي در كارها و بهترين يار در سختي
  صبر و ظفر، هر دو دوستان قديمند

  بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
د خورهاي زيادي برميها و مانعشود و در طول راه به صخرهساري از كوهساران سرازير ميچشمه

كنند و در برابـر آن، مقاومـت سرسـختانه    كه چه بسا چندين ساعت از پيشروي آب جلوگيري مي
كاهـد و بـا بـاز كـردن     هـا مـي  گير، هر لحظـه از نيـروي مـانع                      ِ   دهند. آب با كندوكاو  پينشان مي

الشعراي بهار چنين زيبـا             َ              كند. اين م ث ل حقيقي را ملكهاي كوچك، راهي براي خود باز ميدريچه
  ه نظم درآورده است:ب

  جدا شد يكي چشمه از كوهسار
  به ره گشت ناگه به سنگي دچار

  2به نرمي چنين گفت با سنگ سخت:
  بختكرم كرده، راهي ده اي نيك

                         جناب اجل ك ش گران بود سر
  زدش سيلي و گفت: دور اي پسر!

  نجنبيدم از سيل درياگراي
  اي تو كه پيش تو جنبم ز جاي؟كه

         سنگ  سرد نشد چشمه از پاسخ
  به كندن در ايستاد و ابرام كرد

  بسي كند و كاويد و كوشش نمود
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  كزين سنگ خارا رهي برگشود
  ز كوشش به هر چيز خواهي، رسي

  3به هر چيز خواهي، كماهي رسي
  خواهد:سيداي نسفي از خدا چنين مي
  بده يا رب به طاعت، استقامت

  4كه سازم عمر باقي صرف طاعت
  استي دارد:و عطار نيز چنين درخو

  بده در راه شرعم، استقامت
  5كه تا يابم در آن، امن و سالمت

بهايي آن، داسـتاني نمـادين   از شاعر پند و موعظه، پروين اعتصامي، درباره كيمياگري صبر و گران
برجاست كه در آن، رمز و راز گوهر شدن سنگ را صبر و استواري وي » گوهر و سنگ«با عنوان 

كند. در اين حكايت، سـنگ از گـوهر، راز نـاب    هاي روزگار معرفي ميختيدر برابر مشكالت و س
  دهد:پرسد و گوهر چنين پاسخ ميشدن و تابناك گشتن گوهر را مي

  ام را سرخ شد رنگاز آن رو، چهره
  كه بس خونابه خوردم در دل سنگ

  از آن معني مرا گرم است بازار
  كه ديدم گرمي خورشيد بسيار

  من كرد يارياز آن ره، بخت با 
  كه در سختي نمودم استواري

گويد و از سيل و برف و دگرگوني ماه و سـال سـخن بـه    گوهر از كشاكش دهر و دشواري راه مي
ها نتوانست، او را از دايره صبر و بردباري بيرون كشد. يك از اين سختيآورد و اينكه هيچميان مي

  گويد:سپس در ادامه مي
  است نه تاب و ارزش من رايگاني

  سزاي رنج قرني زندگاني است
  بگو اين نكته با گوهرفروشان

  كه خون خورد و گهر شد سنگ در كان
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توانـد مـانع   چيز نمـي گويد كه هيچباك بوده است، ميمسعود سعد سلمان كه شاعري شجاع و بي
ابل هاي دشوار و تاريك، در مقكنم؛ راهكوشش من شود و هر مشكلي را با سرانگشت تدبير باز مي

  آورند:استقامت من تاب نمي
  چو عزم كاري كردم، مرا كه دارد باز؟
                                  رسد به فرجام، آن كار ك ش كنم آغاز
  شبي كه آز برآرد، كنم به همت، روز

  دري كه چرخ ببندد، كنم به دانش، باز
  نه خيره گردد چشم من از شب تاري

  6نه سست گردد پاي من، از طريق دراز
  دهد:كند و شوق پرواز ميب، روح اميدواري را در ما زنده مياين اشعار نظامي چقدر عجي

  روزي اگر غمي رسدت، تنگدل مباش ج
  رو شكر كن، مباد كه از بد، بتر شود

  اي دل صبور باش و مخور غم كه عاقبت
  اين شام، صبح گردد و اين شب، سحر شود

  نوميد مشو ز چاره جستن
  كز دانه شگفت نيست رستن

  داري كاري كه نه زو اميد
  باشد سبب اميدواري

  در نوميدي بسي اميد است
  پايان شب سيه، سفيد است

  شكگر صبر كني، به صبر بي
  7دولت به تو آيد، اندك، اندك
  يابي و موفقيت است، خواهد رسيد:ترديد، به هدف خود كه كامكسي كه صبوري بورزد، بي

  صبر كن حافظ به سختي روز و شب
  عاقبت روزي بيابي كام را

خواهيم در اين درياي پر تالطم زندگي به ساحل نجات برسيم، بايـد دل  افظ معتقد است اگر ميح
  دريايي چون نوح نبي داشته باشيم:
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  گرت چو نوح نبي، صبر هست در غم توفان
  بال بگردد و كام هزار ساله برآيد

و آثار و بركات آن نكات زيبايي درباره شكيبايي » صبر و ثبات«بهار در يكي از قطعاتش با عنوان 
  دارد:

  مرد بايد كه زگشت فلك و اختر
  تن به اندوه و به غم خيره نرنجاند

  صبر بايد كه به آالم، ظفر يابي
  ورنه آالم، تن مرد بسنباند

  مرد شايد در محنت روزافزون
  صبر ايوب نبي لختي برخواند

  رنجه از بازي گردون نتوان بودن
  گونه بسي داندكĤسمان بازي از اين

  پايداري كن در حادثه گيتي
  تا دم حادثه از كار فرو ماند

                  َ               اين نه بيني كه ك ند شاخه كوچك را
  8باد وآن شاخ قوي را بنرنجاند

آورد كـه كمـال   به ياد مي» كمال اين است و بس«حاج ميرزا حبيب خراساني در شعري با رديف 
  شود:ها نمايان ميانسان در رويارويي با مشكالت و سختي

  ود را هويدا كن، كمال اين است و بسگوهر خ
  خويش را در خويش پيدا كن، كمال اين است و بس

  سنگ دل را سرمه كن در آسياي رنج و درد
  9ديده را ز اين سرمه، بينا كن، كمال اين است و بس

اكنون از رباعيات و اشعار كالسيك نيما بشـنويد كـه در آنهـا خـود را فـردي مقـاوم و باصـالبت        
تـر  شـود، چونـان تيـغ، تيزتـر و برنـده     كند و ساييده مياي كه هرچه مقاومت ميگونه داند، بهمي
  شود:مي

  در چشم تو گر ز سنگ، ناچيزترم
  هر قدر پرانندم، پرخيزترم

  من تيغم، اگر بيشترم سايد خلق
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  تر و تيزترمدر كار خود، آماده
  گفته است:» درياي نور«پروين اعتصامي در مثنوي 

  جفايي رسد مرنج ار تنت را
  كزين كار، كارت به جايي رسد

  همچنين فرجام و صبر و شكيبايي از نظر مولوي، عاقبتي خوش و خجسته خواهد بود:
      ِ                   تلخي  صبر اگر گلوگير است

  گوار خواهد بودعاقبت، خوش
  ,1077. ديوان اشعار بهار، ص 1
  . ولي سنگ چون خو گران بود سر.2
  ,970. ديوان اشعار بهار، ص 3
  ».مثنويات به طرز مناجات«اي نسفي، ديوان اشعار، با عنوان . سيد4
  . عطار نيشابوري، پايان كتاب مثنوي لسان الغيب.5
  ,61. مسعود سعد سلمان، به نقل از: شعر در زندگي، ص 6
  . 82. نظامي گنجوي، ليلي و مجنون، ص7
  ,1075. ديوان اشعار بهار، ص 8
 .91. به نقل از شعر: در زندگي، ص 9

  قناعت .13

بودن از مسائلي است كه در ادبيات فارسي در مبحث كار و كسب به آن زياد اشـاره  قناعت و قانع 
  كند كه:اشاره مي» در قناعت وخرسندي«اي با عنوان شود. انوري در قطعهو تأكيد مي

  كيميايي تو را كنم تعليم
  كه در اكسير و در صناعت نيست

  رو قناعت گزين كه در عالم
  1به از قناعت نيست كيميايي

  سرايد:الدين سعدي درباره قناعت چنين ميشاعر بزرگ، شيخ مصلح
  دال گر قناعت به دست آوري
  در اقليم راحت، كني سروري

  ندارد خردمند از فقر، عار
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  كه باشد نبي را ز فقر، افتخار
  تر استقناعت به هر حال، اولي
  اختر استقناعت كند هركه نيك

  وز جانز نور قناعت برافر
  بختي نشاناگر داري از نيك

ورزد و بـا  دار و عارف در هر شرايطي قناعت ميشاه نعمت اهللا ولي نيز معتقد است كه انسان دين
  گذراند:روزي حالل روزگار مي

  گر بگيرد خون، جهان را مال مال
  كي خورد مرد خدا االحالل؟

  سرايد:پروين اعتصامي در اين باره مي
  ن، به سر هر ره         ّ      چه كشي من ت دونا

  چه روي در طلب نان، به سوي هر در
  اند:كنيم كه گفتهزبان اشاره ميو اينك به ابياتي ديگر از شاعران فارسي

  اي بنده! خيز و رخ به طاعت كن
  دهد، قناعت كنزآنچه او مي

  اي)(اوحدي مراغه
  چو حافظ در قناعت كوش و از دنياي دون بگذر

  ارزدمن زر نمي           ّ              كه يك جو من ت دونان، دوصد 
  (حافظ)

  خدا را ندانست و طاعت نكرد
  كه بر بخت و روزي قناعت نكرد

  قناعت، توانگر كند مرد را
  2خبر كن حريص جهانگرد را

  (سعدي)
  قوي چون قبادم بدار از قناعت

  گنج و مال قبادماگر چند بي
  (سنايي غزنوي)

  شود                               خون به اكسير قناعت، م شك خالص مي
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  ي ختن داريم مااين نصيحت را ز آهو
  آردهاي گهر سر فرو نميبه گنج

  كسي كه يافت سررشته قناعت را
  مجوي بيش ز قسمت كه تا قناعت كرد

  براي آب به دريا نشد گهر محتاج
  از قناعت نشود هركه توانگر صائب

  نيست ممكن به زر و سيم توانگر گردد
  (صائب تبريزي)

  وگر خواهي ز محنت، رستگاري
  ت كن كه داريبه كمتر زان قناع

  (عبيدزاكاني)
  جان نشدكس بياز قناعت، هيچ

  كس سلطان نشداز حريصي، هيچ
  (مولوي)

  زان گنج شايگان كه به كنج قناعت است
  مور ضعيف گر چو سليمان شود، رواست

  (پروين اعتصامي)
  ديده كردم سؤاليز پير جهان

  كه بهر معيشت، ز مال و بضاعت
  گفت:چه سرمايه سازم كه سودم دهد؟ 

  تواني، قناعت، قناعت!اگر مي
  (سلمان ساوجي)

  حكايت زير از گلستان سعدي نيز درباره اين موضوع است:
شنيدم بازرگاني صد و پنجاه شتر بار داشت و چهل غالم. يك شـب در جزيـره كـيش، مـرا بـه      «

اش رفـتم. از آغـاز شـب تـا صـبح، آرامـش نداشـت. مكـرر         حجره خود دعـوت كـرد. بـه حجـره    
فالن انبارم در تركستان است و فـالن كـااليم در هندوسـتان    «گفت: كرد و ميگويي ميپريشان

 باشد و فالن چيز در گرو فالن جنس است و فالن كـس  است و اين قافله و سند فالن زمين مي
دارد، ولـي دريـاي    ام كه به اسكندريه بروم كه هواي خوش ضامن فالن وام است. در آن انديشه
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مانـده  دارم، اگر آن را انجام دهم، بـاقي  اي سعدي ! سفر ديگري در پيش وفاني است. مديترانه، ت
نشيني گردم و ديگر به سفر نروم. پرسيدم: آن كدام سفر است كه بعد از آن ترك سـفر  عمر گوشه

  گردي؟نشيني ميكني و گوشهمي
  

اين كاال در چين بهاي گـران   امخواهم گوگرد ايراني را به چين ببرم؛ كه شنيدهدر پاسخ گفت: مي
بخرم و به هند ببرم، دارد، و از چين، كاسه چيني بخرم و به روم ببرم، و در روم، حرير نيك رومي 

و در هند، فوالد هندي بخرم و به شهر حلب (سوريه) ببرم، و در آنجا شيشه و آينه حلبي بخـرم و  
يران) بياورم. بعد از آن تجارت را ترك كنم به يمن ببرم، و از آنجا لباس يماني بخرم و به پارس (ا

و در دكاني بنشينم (به اين ترتيب، يك سفر او بـه چنـدين سـفر طـول و دراز مبـدل گرديـد.) او       
قدر به زبان آورد كه خسته شد و ديگر تاب گفتار نداشت و در وار را آنهاي ديوانهگونه انديشهاين

  اي، بگو! گفتم:اي و شنيدهديده اي سعدي! تو هم سخني از آنچهپايان گفت: 
  آن شنيدستي كه در اقصاي غور

  بار ساالري بيفتاد از ستور
  گفت: چشم تنگ دنيادوست را
  3يا قناعت پر كند يا خاك گور

  ,75. انوري، به نقل از: شعر در زندگي، ص1
  ,344. بوستان، ص 2
 .140، ص20. سعدي، گلستان، حكايت 3

  جينه ادب فارسيهاي همت در گنفصل سوم: جلوه

معيار ارزش آدمي به اراده اوست و نيز ارج و قدر هركسي به قدر همت اوست كه عـالي باشـد يـا    
  همت:داني، بلندهمت باشد يا دون
  تو و طوبي و ما و قامت يار

  فكر هر كس به قدر همت اوست
  (حافظ)

نوردد. امير را در هم مي هاهايش آسمانلكه پرنده با باگيرد، چنانانسان، با همت خويش اوج مي
                          ام ه ؛ هركه همـت او بـزرگ   ٰ      َ  َ   ُ    َ  َ  ْ  م ن  ك ب ر  ه م ت ه  ك ب ر  ا ه ت م«فرمايد: در اين باره مي 7مؤمنان حضرت علي
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 َ   ِ  َّ      َـ   َـ    ِ  ـ              ق د ر  الر ج ل  ع ل ي ق د ر  ه م ت ه ؛ قـدر و        «فرمايد: و در جاي ديگر مي 1»باشد، اهتمام او بزرگ است.
  2».منزلت مرد به اندازه همت اوست

  گويد:مي» سرود خاركن«اي با عنوان پروين اعتصامي در قطعه
  چنين خار كنبه صحرا سرود اين

  كه از كندن خار، كس خوار نيست
  جواني و تدبير و نيروت هست

  به دست تو اين كارها كار نيست
  به بيداري و هوشياري گراي

  چو ديدي كه بخت تو بيدار نيست
  جواني گه كار و شايستگي است

  خودپسندي و پندار نيست گه
  زر وقت بايد به كار آزمود

  كه ازين بهترش هيچ معيار نيست
  همه كار ايام، درس است و پند

  دريغا كه شاگرد هشيار نيست
  گويد:نيز از زبان كوه مي» كوه و كاه«در قصيده 

  كسي بزرگ نگردد مگر ز كار بزرگ
  گر از تو كار نيايد، زمانه را چه گناه

  خوانيم:مي» معمار نادان«نوي همچنين در مث
  از براي كار خود پايي بزن
  نوبت تدبير شد، رايي بزن

  از زبان مورچه آورده است:» مناظره مار با مور«اي با عنوان در قصيده
  ايجز سعي نيست مورچگان را وظيفه

  با فكر سير و خفتن خوش، مور را چه كار؟
  داند:ها ميمعرفت و سرچشمه بسياري از فضيلتو شيخ فريدالدين عطار، همت را نشانه مردي و 

  ورسالك آمد پيش پير ديده
  كرد از حال خودش حالي خبر
  پير گفتش: آفتاب اندر صفت
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  بارگاه همت است و معرفت
  هركه صاحب همت آمد، مرد شد
  همچو خورشيد از بلندي، فرد شد

                          گر چو گوهر، همت عالي بو د
  3بر سر زر جاي تو خالي بود

تواند آن را انجام دهد. خواستن، اراده كردن اسـت  هر كاري همت گمارد و اراده كند، مي انسان به
  سرايد:چنين مي» خلد برين«و اراده كردن، تصميم گرفتن. وحشي بافقي در مثنوي 

  جنبان شودهمت اگر سلسله
  مور تواند كه سليمان شود

  ت:سعدي در جدال با مدعي، در بيان توانگري و درويشي گفته اس
  آن را كه عقل و همت و تدبير و راي نيست

  خوش گفت پرده دار كه كس در سراي نيست
  مرد همت، نه مرد تهمت باش

  اي، ز امت باشچون پيمبر نه
  (سنايي) 

توان عامل تحرك انسان دانست. عطار نيشابوري در مثنـوي منطـق   همت و اراده در كارها را مي
  گويد:الطير مي

  اد دستهركه را يك ذره همت د
  كرد او خورشيد را زآن ذره پست

  ها همت استنطفه ملك جهان
  ها همت است  ّ              پر  و بال مرغ جان

  هركه را شد همت عالي پديد
  هر چه جست، آن چيز شد حالي پديد

توانند آن را انجام دهند. توفيـق انجـام كـار،    اي اگر كاري را اراده كنند، ميهمچنين فرد يا جامعه
فرمايـد:  در ايـن زمينـه مـي    7راي انجام دادن آن است. حضرت امـام صـادق  همان عزم و اراده ب

  4».هرگز بدني از انجام دادن آنچه اراده كرده و همت گماشته است، ضعيف نخواهد شد«
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دالن است. پيروزي و شكست ما وابسته بـه ايـن   ناپذير، ويژه قوياي محكم و سستيداشتن اراده
ها و مشكالت براي انجام كـاري بيشـتر   شته باشيم. هرچه مانعاي قوي يا ضعيف دااست كه اراده

  تر و همت واالتر و نيز نيروي بيشتري نياز خواهد بود.باشد، اراده قوي
  

آموزد كه در همه امور بايد بـدان توجـه كـرد، آنجـا كـه      ها ميخداوند در قرآن، اصلي را به انسان
) و مولوي 39(نجم: »                                ع ي؛ سعادت هركس در گرو عمل اوست.   ا س ٰ   َ   ّ  ان  ا ال  مٰ  َ  ْ     ْ ل ي س  ل ل ا ن س«فرمايد: مي

  گويد:مي»  ِ  ْ  ِّب ال ح ق  ٰ     َ      ِ ّ ا ب ي ن ه ما إ ل اٰ    ِ  َ ْ              َ ْ َ َ       و  م ا خ ل ق ن ا الس ماوات  و  ا أل ر ض  و  م«در تفسير آيه مباركه 
  

  قدر همت باشد آن جهد و دعا
  
       ّ   َ   ْ  ْ     َ «5  ل ي س  ل ل ا ن سان  ا ال  ما س عي«
  

يـابي  ها را برگزيد و براي دستهترين، واالترين و ارزشمندترين هدفاز ياد نبريم كه همواره بايد ب
بهتـرين  «فرمايـد:  مـي  7به آنها از هيچ كوششي دريغ نكرد و از پاي ننشست. امير مؤمنـان علـي  

ها را به تالش باارزش، هاي واال، انسانهاي بزرگ و هدفهمت 6».ترين آنهاستها، بزرگهمت
از پيامبر بزرگوار اسـالم نقـل    7به همين دليل، امام حسين 7خوانند.ميناپذير فراگير و خستگيپي
هـاي  هاي واال را دوست دارد و از كارهاي سسـت و همـت  خدا كارهاي بلند و همت«فرمايد: مي

  8».فرومايه كراهت دارد
  

د و توانند همت خود را در دايره كوچكي درآورنهاي واال دارند، نميكساني كه انديشه بلند و همت
بينند. بنابراين، بايد از آغاز كار، همواره پس از رسيدن به مقصود، خود را در آستانه مقصد ديگر مي

هاي واال آمـاده  ها را بلند در نظر گرفت. واقعيت نيز همين است؛ تا انسان خود را براي هدفهدف
  يازد.تر دست ميهاي كوچكنسازد، به سختي، به هدف

  
گذاران فن بالغت در اسالم است. روزي خواست از ميزان همت فرزنـد  ز پايهسعدالدين تفتازاني، ا

تمام همت من «پسر گفت: » پسرم، هدف تو از تحصيل چيست؟«خود آگاه شود. پس به او گفت: 
پدر از كوتاهي فكر فرزند متأثر شـد و بـا لحـن    » اين است كه از نظر معلومات به پايه شما برسم.

تو همين است، هرگز به نيمي از مراتب علمي من نخواهي رسيد؛ زيرا  اگر همت«آور گفت: تأسف
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را شـنيده و از   7العاده كوتاه است. من كه پدر تو هستم، آوازه علمي امـام صـادق  افق فكر تو فوق
وسيله آثاري كه از او به يادگار مانده بود، آگاه شدم. در آغاز تحصيل، تمام همت مراتب دانشش، به

به پايه علمي اين شخصيت بزرگ برسم. من با اين همت بلند، بـه ايـن درجـه از    من اين بود كه 
كني و هرگز قابل قياس با مقام آن پيشواي بـزرگ نيسـتم. تـو كـه     ام كه مشاهده ميعلم رسيده

ترين درجات علمي لبريـز خواهـد   اكنون چنين همت كوتاهي داري، پيمانه شوق و شورت در نازل
هاي عـالي در نهـاد   بنابراين، بايد كوشش كنيم تا همت» واهي كشيد.گرديد و دست از تحصيل خ

  9خود به وجود آوريم.
  

  الغيب، حافظ شيرازي دريافشايد زيباترين انديشه درباره بلندهمتي را بتوان از خواجه لسان
  همت حافظ و انفاس سحرخيزان بود

  كه ز بند غم ايام، نجاتم دادند
  گويد:و مولوي مي

  شنگي آور به دستآب، كم جو، ت
  تا بجوشد آب از باال و پست

بايد توجه داشت كه همت واال بـا بلنـدپروازي تفـاوت دارد. برخـي افـراد بـدون در نظـر گـرفتن         
اي بلندپروازانه دارند كه هرگز به آن دست نخواهند يافت ها و استعدادهاي خويش، انديشهتوانايي

يابي هـركس در گـرو همـت اوسـت. اميرخسـرو      مكنند. كاو در واقع، برخالف جريان آب شنا مي
  گويد:دهلوي مي

  بود درخورد همت، كام هركس
  نخواهد كام شاهين، قوت كركس

تواند انجـام  صائب تبريزي معتقد است اگر دست ما از آستين همت بيرون آيد، كارهاي بزرگي مي
  دهد:

  همت من، دست اگر از آستين بيرون كند
  زو مراآسمان باشد كمان حلقه بر با

  توان رسيد:گويد كه از همت بلند به دولت مراد ميدر جاي ديگر مي
  از همت بزرگ به دولت توان رسيد

  آري، به فيل صيد نمايند فيل را
  گويد:يا مي
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  اندهر سري را درخور همت، كالهي داده
  هامون، آفتابافسر ديوانگان باشد به 

  ر نيست:بايد همت بلند داشت؛ چون انسان از صدف كه كمت
  از صدف كم نتوان بود به همت، زينهار
  چون دهن باز كني، گوهر شهوار طلب

  داند:صائب طرح سؤال و خواستن از مردم را منافي همت مي
  سؤال، احسان به درويشان، سخاوت كردن استبي

  لب گشودن، رخنه در ناموس همت كردن است
  گويد:باز در جاي ديگري مي

  به آبرويسوداگر است هركه دهد زر 
  سؤال دهد، اهل همت استآن كس كه بي

سـبب بـه حـراج    بنابراين، بايد اسب همت را زين كنيم و به حركت درآييم و آبـروي خـود را بـي   
  هايش سروده است:گذاريم. نظيري نيشابوري در يكي از غزل

  اي درازدست طمع چو پيش كسان كرده
  اي كه بگذري از آبروي خويشپل بسته

گرحس كرديم كسي تقاضاي چيزي از مـا دارد، شايسـته اسـت در بـرآورد خواسـته او      در مقابل، ا
  قدم شويم:پيش

  از تلخي سؤال گروهي كه واقفند
  دهندفرصت به لب گشودن سائل نمي

  (صائب تبريزي)
  همت آن است كه موقوف نباشد به طلب

  رگ ارباب كرم نيش تقاضا نخورد
  (صائب تبريزي)

هاي هر كدام كند: آيا همت داراي انواعي است؟ مشخصهرا مطرح مي هاييتوجه به همت، پرسش
هايي را براي آن در نظر چيست؟ بازتاب آنها در شعر فارسي چگونه است؟ آيا ادب فارسي نيز گونه

يابي كشد. در اين بخش، به تعريف و مصداقهايي را پيش ميبنديگرفته است؟ همه اينها تقسيم
  هريك خواهيم پرداخت.

  ,1574، ص2. شرح غررالحكم و دررالكلم، ج1
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  ,1575. همان، ص2
  نامه.. عطار نيشابوري، مصيبت3
  ,38، ص 1. وسائل الشيعه، ج 4
  ,2912. مثنوي معنوي، دفتر چهارم، بيت 5
  البالغه.. نهج6
  ,66و  65. محمدحسن نبوي، مديريت اسالمي، صص 7
، به نقل از: تاريخ يعقـوبي،  79ت اسالمي، ص . عبداهللا جوادي آملي، اخالق كارگزاران در حكوم8
  ,246، ص 2ج
 .42و  41. همان، صص 9

  . همت عالي1

  همت بلند دار كه مردان روزگار
  انداز همت بلند به جايي رسيده

گـاه رسـيدن بـه آرزوهـاي پسـت و      ها بسيار بلند است و هيچافق ديد و سطح طلب برخي انسان
دارد. طلبـي بـاز نمـي   سازد و از تكاپو، تالش و اوجسيراب نمي هاي ناچيز، روح تشنه آنان راهدف
همتـي و  ، اوليا و بزرگان دين، نيز بر اساس همين مضـمون سـامان يافتـه و دون   7هاي انبياآموزه

هنگـام  «فرمايد: مي 7اندك قناعتي در طلب و مقصد، ناپسند خوانده شده است. اميرالمؤمنين علي
  1».طلب، همت خود را بلند دار

                 سـازد و قـو ت و   آسايي و تنبلي دور مـي دارد و از تنميهمت بلند، انسان را به كوشش و تالش وا
  كند.قدرت و شجاعت فرد را آشكار مي

  شعرهاي زير را از صائب تبريزي بخوانيد:
  از همت است هركه به هر جا رسيده است

  بال و پر، به عالم باال پرنده كيست؟بي
  ذشتن از جهانخواهد گهمت مردانه مي

  يوسفي بايد كه بازار زليخا بشكند
  دنيا و آخرت چه بود پيش جود حق
  همت بلند دار و ازو هر دو را طلب

                   َُ           همت بلند دار كه ن  ه خاتم سپهر



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 112

  پذير دست سليمان آدم استفرمان
  همت بلند دار كه آسيب كم رسد

                                  آن را كه چون عقاب بو د آشيان بلند
  گويد:جموعه شعرهايش ميشيخ بهايي در يك رباعي از م

                              تا نيست نگردي، ره  هستت ندهند
  اين مرتبه، با همت پستت ندهند
  چون شمع قرار سوختن گر ندهي
  سر رشته روشني به دستت ندهند

  خوانيم:و از سنايي غزنوي مي
  باطن تو كي كند بر مركب شاهان، سفر
  تا نگردد راي تو بر مركب همت، سوار

  از سعدي هم نقل است:
  ب دنيا مشو كه هيچ نيرزدراغ

  هر دو جهان پيش چشم همت عالي
  حافظ شيرازي نيز گفته است:

  ذره را تا نبود همت عالي حافظ
  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود

  همچنين از اوست:
  نه هر درخت تحمل كند جفاي خزان

  غالم همت سروم كه اين قدم دارد
  گويد:اي ميو اوحدي مراغه

  د                 همت يار سودمند بو 
                         خاصه همت كه آن بلند بو د

  گويد:اي ميباز در قصيده
  گذري؟چون سايه بر سر اين خاكدان چه مي

  بكوش و سايه همت بر آسمان انداز
  گويد:بايد بدانيم كه باال رفتن تنها در سايه همت واال ممكن است و بس. اميرخسرو دهلوي مي

  هيچ كسي ره سوي باال نيافت
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  تتا قدم از همت واال نياف
  خواجوي كرماني در ديوان اشعارش سروده است:

  دالن جانبازمغالم همت صاحب
  كه در عطيه، شكورند و در بليه، صبور

  گويد:خاقاني شرواني هم مي
  كار صعب آمد به همت برفزود

  گوي تيز آمد ز چوگان درگذشت
  خوانيم:اي ديگر از او ميو در قصيده

  دانصبح خيزان كاستين بر آسمان افشانده
  اندكوبان دست همت بر جهان افشاندهپاي

به عقيده پروين اعتصامي، جهان، ميدان همت است و شجاعت و قدرت اقدام فرد، به اندازه همت 
  اوست:

  مزدور خفته را ندهد مزد هيچ كس
  2ميدان همت است جهان، خوابگاه نيست
  و البته گنج هركس همان همت اوست:

  ستعقل و رأي و عزم و همت، گنج تو
  3بهترين گنجور، سعي و رنج توست

  گويد:در جاي ديگر نيز مي
                              گرچه دشوار بو د كار و برومندي
  همت و كارشناسي كند آسانش

  هركس همتش بزرگ باشد، اهتمام و كوشش او نيز بسيار خواهد بود:
  تر گرايهمت كن و به كاري از اين نيك

  شود  ّ               ّ      دك ان آز بهر تو دك ان نمي
  گويد:يا مي

  هر وقت را ترازوستهمت، گ
  طاعت، شتر نفس را مهار است

  فردا ز تو نايد توان امروز
  4رو كار كن اكنون كه وقت كار است
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ساز بلندبااليي مقام انسان اسـت. بـدون بلنـدهمتي،    پايي با بزرگان، زمينهبلندهمتي و سوداي هم
شـكوفا دسـت    هـاي نوبـه نـو و روحـي    رويش و جوشش دروني رخ نخواهد داد و انسان به تحفه

  نخواهد يافت.
  گويد:نظامي گنجوي مي

  اي هوشمندداغ بلندان طلب 
  5تا شوي از داغ بلندان بلند 

  صائب تبريزي درباره بلندهمتي چنين سروده است:
  ام چو ماهچيني انجم نيقانع به ريزه

  از خوان آفتاب، لب نانم آرزوست
  چون مور اگرچه نيست مرا اعتبار خاك

  ت سليمانم آرزوستمسند ز روي دس
  درباني بهشت به رضوان حالل باد

  آيينه داري رخ جانانم آرزوست
گويـد  اي سخن مـي عطار نيشابوري در قصيده نخست ديوان اشعارش، در داستاني نمادين، از پشه

پروراند؛ زيـرا همتـي بلنـد    كه بر لب دريايي نشسته بود و در سر، سوداي تصاحب همه دريا را مي
  هايي بزرگ:اس آن، خواستهداشت و بر اس

          ّ                      گويند پش ه بر لب دريا نشسته بود
  در فكر، سرفكنده به صد عجز و صد عنا

  اي پشه ضعيف؟ گفتند: چيست حاجتت
                                   گفت: آنكه آب اين همه دريا بو د مرا
  گفتند: حوصله چو نداري، مگوي اين
  گفتا به نااميدي: از او چون دهم رضا
  منگر به ناتواني شخص ضعيف من

  6گر كه اين طلب ز كجا خاست و اين هوابن
  گويد:همچنين عطار در مثنوي منطق الطير مي

                    َ َ  گفت مغناطيس عشاق ا ل ست
  همت عالي است كشف هرچه هست

  هركه را شد همت عالي پديد
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  هرچه جست، آن چيز شد حالي پديد
  هركه را يك ذره همت داد دست
                              كرد او خورشيد را زان ذر ه پست

  تيز پر همت آمد همچو مرغي
  هر زمان در سير خود سرتيزتر

  سير او ز آفاق گيتي، برتر است
  كو ز هشياري و مستي، برتر است

  ها همت استنقطه ملك جهان
  ها همت است        ّ        بال و پر  مرغ جان

  هر دلي كو همت عالي بيافت
  منتها حالي بيافت       م لكت بي

  چشم همت چون شود خورشيدبين
  نشين                     كي شود با ذر ه هرگز هم

  گويد:مي 218ه حافظ شيرازي در غزل شماره خواج
  يارم نشستبي چراغ جام در خلوت نمي

                                  كه كنج اهل دل بايد كه نوراني بو دزان
  گو مباشهمت عالي طلب، جام مرصع

                                رند را آب عنب، ياقوت ر م اني بو د
  نيز سروده است: 227و در غزل شماره 

  طلبم خوي تو را                 ح سن خلقي ز خدا مي
  ر ما از تو پريشان نشودتا دگر خاط 

                               ذره را تا نبو د همت عالي، حافظ
  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود

  گويد:ديوان شمس چنين مي 1674مولوي هم درغزل شماره
  »ِ   ِ   اج عو نٰ      َ   ا ا ل ي ه  رٰ   ا ن«اي خوانده

  رويمتا بداني كه كجاها مي
  اختر ما نيست در دور قمر

  رويمالجرم فوق ثريا مي
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  در سرهاي ما همت عالي است
  رويم                   از ع لي تا رب اعال مي

  گنجوي در يك قسمت از
  «يعني 

  خوانيم:مي» 
  در اين دوران گرت زين به پسندند
  زهي پشمين به گردن وا نه بندند

  ز عالي همتي، گردن برافراز
  طناب هرزه از گردن بينداز

  داند:ها ميمرغ جان عنوان پر و بالي براي پروازالطير، همت عالي را بهعطار هم در منطق
  گرچه هستم من به صورت بس ضعيف

  در حقيقت، همتي دارم شريف
  گر ز طاعت نيست بسياري مرا

  هست عالي همتي باري مرا
                    َ َ  گفت مغناطيس عشاق ا ل ست

  همت عالي است كشف و هرچه هست
  هر كه را شد همت عالي پديد

  ها همت است        م لك جهان ٔ نطفه
  ديدهر چه جست، آن چيز خالي شد پ

  ها همت استپر و بال مرغ جان
  همچنين در ادامه سروده است:
  هر دلي كو همت عالي نيافت

  منتها حالي نيافتملكت بي
  آن ز همت بود كان شاه بلند

  آتشي در پادشاهي او فكند
  خسروي را چون بسي خسران بديد

  صد هزاران ملك صدچندان بديد
  چون به پاكي همتش در كار شد
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  س بيزار شد              زين همه م لك نج
  چشم همت چون شود خورشيدبين

  نشينكي شود با ذره هرگز هم
  خوانيم:ديوان اشعار سنايي غزنوي مي 124در قصيده شماره 

  همتي داريم عالي در ره ديوانگي
  درد چون از علم زايد، جهل را بر در نهيم

  گويد:باز در همان قصيده مي
  مصر اگر فرعون دارد، ما به كنعان بس كنيم

  م اگر سلمان ربايد، ديده در بوذر نهيمسي
  دست همت چنبر گردون خرسندي كنيم
  پاي خرسندي ز حكمت بر سر اختر نهيم
  پاي راي نفس را از تيغ شرعي پي كنيم

  پاي معني از سپهر و اختران برتر نهيم
 سعي نمودن در مراتب عاليه و مناصب متعاليه، و طلب كردن كارهـاي «                     ع لو  همت عبارت است از 

كسي كه همت او عالي باشد، به امور جزئي سر فرود نياورد. صاحب اين صفت، چون قدم » بزرگ.
در راه طلب نهاد و درصدد تحصيل مقصود برآمد، نه او را بيم جان است و نه پـرواي سـر، دامـن    

 بندد تا خود را به مراتب بلند رساند و خداوند عالم در جـوهر زند و كمر همت ميطلب بر ميان مي
انسان و جبلت آن، چنين قرار داده است كه به هر كاري كمر بندد، و به هر امري كه پيشنهاد خود 

 ـ ْ  َ َـ      ً     م ن  ط ل ب  شـيئا       «رسد: دارد و به مطلوب خود ميسازد و در آن سعي و اجتهاد كند، از پيش برمي
  7».يابدآن را مي                                                                      و ج د  و ج د ؛ هركه در طلب چيزي برآمد و كمر اجتهاد در آن بر ميان بست، البته 

  با همت باز باش و با راي پلنگ
  زيبا به گه شكار، پيروز به جنگ

  خوانيم:يا مي
  پرماوج بلند است در او مي

  باشد كز همت خود برخورم
  (نظامي)

  و شعر منوچهري دامغاني براي پايان اين فصل، خواندني است:
  از همت بلند بدين مرتبت رسيد
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  يهرگز به مرتبت نرسد مردم دن
  باز از اوست:

  شبنم از همت به خورشيد بلنداختر رسيد
  شهپر پرواز غير از همت واال مجو

  طور كلي، داشتن همت بلند، آثار فراواني براي انسان دارد. دو ويژگي بلندهمتي عبارتند از:به
  ,326. غررالحكم و دررالكلم، ص 1
  ».شكايت پيرزن«. پروين اعتصامي، ديوان اشعار، قصيده 2
  ».خوان و كرم«همان، مثنوي . 3
  در ديوان پروين اعتصامي چهارده بار آمده است.» همت«.كلمه 6. همان، قصيده شماره4
  ، داستان فريدون با آهو.»مخزن االسرار«. نظامي گنجوي، مثنوي 5
  هم آمده است. 97. اين قصيده در ديوان اشعار سيد حسن غزنوي به شماره 6
 .622، ص الفصاحه. ترجمه و شرح نهج7

  يابيالف) كام

هـا  هـا و سـختي  چه بسا افرادي در آغاز كار روح كار و كوشش دارند، ولي زماني كه به گرفتـاري 
اي رو، بايد همت را پشتوانه كار و كوشش شمرد و انگيـزه شوند. ازاينخورند، بسيار ناتوان ميبرمي

ور و شمشير و تير و گـرز بـاالتر   براي ادامه كار دانست. به عقيده سعدي، بازوي همت، از دست ز
  گويد:است. وي در بوستان مي

  به همت برآر از ستيزنده شور
  كه بازوي همت به از دست زور

  افزايد:و در جاي ديگر مي
  چو همت است، چه حاجت به گرز مغفركوب

  1چو دولت است، چه حاجت به تير جوشن خاي؟
  گويد:باز در ضمن حكايتي از بوستان مي

  د كن كه شمشير و تيربه همت مد
                           نه در هر وغايي بو د دستگير

  گفته است:» كرم مردان صاحبدل«در حكايت 
  كسي را كه همت بلند اوفتد
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  مرادش كم اندر كمند اوفتد
  گويد:همچنين مي

  همت عالي ز فلك بگذرد
  مرد به همت ز ملك بگذرد

قـرار اسـت. حـرارت و    دريـا بـي  دارند و روح آنها به سان  راستي، برخي از مردان، روان عظيميبه
هـاي  آورد. حتـي در لحظـه  عشق و عالقه آنها به كار و هدف، آنها را به جنبش و حركـت درمـي  

  گويد:دارند. خواجوي كرماني ميسخت زندگي نيز دست از كار و كوشش برنمي
  جنبان شودهمت اگر سلسله

  مور تواند كه سليمان شود
انـد. وحشـي بـافقي نقـل     همگي مرد كار و زحمـت بـوده  دهد كه زندگي مردان موفق گواهي مي

  كند:مي
  همت بلند دار كه با همت بلند

  ايهر جا روي، به توسن گردون، سواره
  گويد:اي ميخاقاني هم در قصيده

  2مركب همت بتاز، يك ره و بيرون جهان
  از سر طاق فلك تا به حد استوا

هايي هست و روي هر گنجي، ناگون زمين، گنجهاي پيشينيان آمده است كه در نقاط گودر افسانه
                                                         اژدهايي هست و تا بر آن پيروز نشويم، گنج م يسر نخواهد شد.

  شير نوايي معتقد است كه اهل همت باكي از مشكالت ندارند:امير علي
  اهل همت را ز ناهمواري گردون چه باك

  سير انجم را چه غم، كاندر زمين چون و چراست؟
  و صائب گفته است:

  مت آن است كز آواره احسان گذرده
  3هركه اين باديه را طي نكند، حاتم نيست

بار در اشعار سـعدي آمـده   44، كلمه همت »پند و اندرز«اي با عنوان . سعدي، مواعظ. در قصيده1
  بار در گلستان. 2بار در بوستان و 10بار در مواعظ، 21است. يازده مورد در ديوان اشعار،

                  . ج هان: جهانيان.2
 بار تكرار شده است. 521در ديوان صائب » همت«.واژه 798. غزل شماره 3
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  ب) خودباوري

هاي خود را باور ندارد، شگفتي، نوآوري بين و كسي كه تواناييتاريخ به ياد ندارد كه انسان خودكم
هـاي درونـي   و كاري توجه برانگيز به ثبت رسانده باشد. خودباوري به منزله فعال كـردن چشـمه  

  ترين گام در راه شكوفايي برداشته شود.گونه نخستين و مهمتا بديناست، 
هاي دروني بين و كساني كه از تواناييهاي خودكمشيخ محمود شبستري نيز با اعتراض به انسان

  دمد:گونه روح خودباوري را در آنان ميخبرند، اينخويش بي
  جهان، آن تو و تو مانده عاجز

  گز!تر كس ديد هرز تو محروم
  تو مغز عالمي، زان در مياني

  بدان خود را كه تو جان جهاني
  جهان عقل و جان، سرمايه توست

  زمين و آسمان، پيرايه توست
  تويي تو نسخه نقش الهي

  بجو از خويش، هر چيزي كه خواهي
  ظهور قدرت و علم و ارادت

  1به توست اي بنده صاحب سعادت
  گويد:همچنين موالنا در مثنوي معنوي مي

  ويشتن نشناخت مسكين آدميخ
  از فزوني آمد و شد در كمي

  خويشتن را آدمي ارزان فروخت
  2بود اطلس خويش بر دلقي بدوخت

  و اين بيت باز از مثنوي معنوي است:
  برد تا آشيانمرغ را پر مي

  3پر مردم همت است اي مردمان
  گويد:حال بشنويم از اقبال الهوري كه مي

  وي استسنگ ره آب است اگر همت ق
  سيل را پست و بلند جاده نيست

  سنگ ره گردد فسان تيغ عزم
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  4قطع منزل امتحان تيغ عزم
، شعرهاي »گردددر بيان اينكه خودي از سؤال ضعيف مي«اقبال در مثنوي اسرار خودي با عنوان 

  اي دارد:بسيار نغز و آموزنده
  اي فراهم كرده از شيران خراج

  اي روبه مزاج از احتياجگشته
  شت خاك خويش را از هم مپاشم

  مثل مه، رزق خود از پهلو تراش
  هاي تو از ناداري استخستگي

  اصل درد تو همين بيماري است
  رزق خويش از نعمت ديگر مجو

  موج آب از چشمه خاور مجو
                           كه خاشاك بتان از كعبه ر فتآن

  اهللا گفتمرد كاسب را حبيب
  همت از حق خواه و با گردون ستيز

  5بيضا مريزآبروي ملت 
  شان سودايي بيش نيست:افرادي كه همت متعالي ندارند، موفقيت

  جا نرسد هر كه همتش پست استبه هيچ
  پر شكسته، خس و خار آشيانه شود

  (صائب تبريزي)
هـاي كـور   توانـد گـره  تكيه كردن بر همت و تدبير خويش و داشتن اعتماد به نفس در كارها مـي 

  ويد:گمشكالت را باز كند. صائب مي
  در دام حادثات ز كس ياوري مجوي

  گشاي خويشبگشا گره به همت مشكل
تواند به آسمان برود و كار آفتاب كنـد؟ آيـا غيـر از همـت عـالي، راه      و ديگر اينكه ذره چگونه مي

  ديگري هست؟
                               ذره را تا نبو د همت عالي، حافظ

  طالب چشمه خورشيد درخشان نشود
  هر كه را بنگري از دشمن و دوست
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  6يمت او به قدر همت اوستق
  شودبلند بنده دونان نميهمت

  7نتوان گرفت مرغ بلندآشيانه را
  اشعار جالبي دارد:» همت«خوشدل نيز در شعري با عنوان و رديف 

  اي را شاد كردن همت استخاطر افسرده
  گشته را آباد كردن همت است باغ ويران

                                   خانه گل ساختن نبو د هنر از بهر سود
  ا، كرم بنياد كردن همت استخانه دل ر

  صيد مرغان حرم كردن ندارد افتخار
  طايري را از قفس آزاد كردن همت است

  خرده بر استاد بگرفتن ز شاگردان خطاست
  با ارادت، خدمت استاد كردن همت است
  نان بريدن، شيوه مردان واالطبع نيست

  كار بهر نوع خود ايجاد كردن همت است
  همتي استدونزير بار ظلم ضحاكان شدن 

  پيروي از كاوه حداد كردن همت است
  حاكم معزول را ياد از رفيقان فخر نيست

  8روز قدرت از رفيقان ياد كردن همت است
  خوانيم:شعرهاي ديگري از ديوان خوشدل تهراني در اين زمينه مي

  همت خود كن بلند ار فيض حق را طالبي
  كĤفتاب اول ببوسد چهره كهسار را

  ام كه در ره عشقانهفداي همت پرو
  9چو شمع سوخت سراپا، ولي ز پا ننشست

  بلند بايد داشتنظر به مردم همت
  10كه سبزه با مدد آفتاب و باران رست

  نشين باشيبلندان همنبيني غم چو با همت
  11خنددكز آنك كبك دري در دامن كهسار مي

  هركه نامش بيش، حرفش بيشتر
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  كه بامش بيش، برفش بيشترو آن
  ر همت فيض يابي چون بردقد

  آب افزون، هركه ظرفش بيشتر
  كه در راه خدا گويد سخنو آن
  12شود آثار ژرفش بيشترمي

هـاي  كنـد كـه دربردارنـده نكتـه    داسـتاني را نقـل مـي   » همت بلند«خوشدل در شعري با عنوان 
ز كنعـان  ، كارواني ا7گويد: در زمان حضرت يعقوباي درباره موضوع بحث ماست. وي ميبرجسته

به سمت مصر در حركت بود. آنها در ادامه مسير به نزديكي چاهي رسيدند. از خوشبختي آنـان در  
بن چاه، نوجواني زيبا و مليح را ديدند كه گرفتار آمده است. وقتي او را بيـرون آوردنـد، بـرادرانش    

  رسيدند و با قيمت ناچيزي، او را فروختند:
  پي بيع او گرچه نرخش گران

  ريكي بردي از ديگران     س ب ق ه
  حال زالي پريشيده مودر آن

  كف شد خريدار اوكالفي به 
  نگونيكي گفتش: اي زال قامت

  مگر عقل خود دادي از كف برون
                   كه شاهش بو د مشتري غالمي

  خري؟تو با يك كالفش چسان مي
  زن:به پاسخ بگفتا بدان طعنه

  مزن طعنه بر چون مني پيرزن
        زر بو دكه گر دست من خالي از 

  ولي عشقم از جمله برتر بود
پيرزن گفت: درست است كه من توانايي خريدن او را ندارم، ولي در عوض، از مشتريان او كه بـه  

  آيم، همين افتخار من است!شمار مي
                       بهل تا به صف  خريدارها
  رود نام من بر زبان بارها

  كه زالي كالفي به كف مشتري است
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  است ز ماهي كه رشك مه و مشتري
  دستي تأسف مراستكي از تنگ

  13كه سرمايه عشق يوسف مراست
  ».قاعده در تفكر در انفس«. مثنوي گلشن راز، با عنوان 1
  ,1003ـ  1000. مثنوي معنوي، دفتر سوم، ابيات 2
  ,134. همان، دفتر ششم، بيت3
  ,100. اسرار خودي، ص4
  ,84. همان، ص5
  ,90ص  . جامي، به نقل از كتاب شعر: در زندگي،6
  ,34. ديوان اشعار، خوشدل تهراني، ص7
  ,49. همان، ص8
  ,78. همان، ص9

  ,83. همان، ص10
  ,116. همان، ص11
  ,167. همان، ص12
 .493. همان، ص13

  ج) انواع همت

هاي فراواني از آن بنديهاي ادبيات فارسي چنان است كه با طرح يك موضوع، دستهغناي داشته
انـد. در يـك   ليلي است بر كثرت شاعراني كه به اين موضوع پرداختهشود و اين، خود، دمطرح مي

شوند. با اين حال، تقسيم مي» همتيدون«و » بلندهمتي«ها به دو بخش بندي كلي، همتتقسيم
اند. انواع همت عالي در شعر فارسي از هايي را مطرح كردهاديبان اين مرز و بوم براي هريك، گونه

  اين قرار است:
  

  همت َ ل ك       يك ـ م 
  كسي كه اراده و عزم و طبعي بلند چون فرشتگان دارد:
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  طلعتهمت و ملك         َ نهاد و م ل ك  َ م ل ك
  چنو كجاست يكي از همه ملوك بيار

  (فرخي)
  همتدو ـ فلك

  بهرام اسدهيبتي، ارچه كه به بخشش
  حياييهمت و برجيسخورشيد فلك

  (خاقاني)
  هاي فلكي بينمشهمت
  هاي ملكي بينمشسيرت

  منوچهري)(
  سه ـ تيزهمت

  كسي كه همتي قوي دارد، بلندهمت است:
  اول از بهر آن طلبكاري

  خواست از تيزهمتان ياري
  (نظامي)

  همتچهار ـ شگرف
  همت است:كسي كه همت بزرگ و بلند دارد، عظيم

  خاقاني ازين مختصران دست بدار
  همتان دست برآردر كار شگرف

 (خاقاني)

  . همت دون2

ها عالي توجهي به كار است. اگر همتا داشتن همت پايين و دون، عامل اصلي بينداشتن همت ي
  اند.هاي مختلف بدين موضوع پرداختهنباشد، نتيجه نيز عالي نخواهد بود. شاعران به صورت

  
  همتالف) دون

  داراي طبع پست، كوتاه انديشه:
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  چو خرمن برگرفتي، گاو مفروش
  همت كند نعمت فراموشكه دون

  دي)(سع
  كرم ورزد آن سر كه مغزي در اوست

  مغز و پوستهمتانند بيكه دون
  (سعدي)

  همتب) ضعيف
  همت     ِ                       به در  خداي، قربي طلب اي ضعيف

  كه نماند اين تقرب كه به پادشاه داري
  (سعدي)

  همت      ج) س بك
  همتي استدست تنها زين جهان برداشتن دون

  همت مباش                          پشت پايي بر دو عالم زن س بك
  ثير)ٔ (محسن تا

  د) گداهمت
  كسي كه همت او مانند گدايان باشد، گدا همت است:

  قانع به خيالي ز تو بوديم چو حافظ
  يا رب چه گداهمت و بيگانه نهاديم

  (حافظ)
  ) ناچيزهمته

  اي ناچيزهمتكنون پنداري 
  كه روزي خواهدت كردن فراموش؟

  (سعدي)
  همتو) بي

  همت است:كسي كه همت ندارد، بي
  بلند است، همتي حافظجناب عشق 

  خود ندهندهمتان به كه عاشقان، ره بي
  (حافظ)
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  داند:ها را داشتن همت به همراه بصيرت مياي راز پيروزي در همه زمينهاوحدي مراغه
  كسي كه صرف كند عمر خويش در كاري

  شگفت نيست كه در كار خود بصير شود
كه سعدي شيرازي در بوسـتان،  شود، چنانينه تنها از همت، كه از كار، حكمت و معرفت زاييده م

                                           ـ           كند. شخصي، لقمـان را نشـناخت و او را بـه كـار گ ل       حكايتي را در احوال لقمان حكيم بيان مي
  واداشت:

  شنيدم كه لقمان سيه فام بـود
  انــدام بـودپرور و نازكنه تن

  يكي بنده خويش پنداشـــتش
  زبون ديده و در كار گل داشتش

خواهـد و بخشـش   فهمد اين كارگر، لقمان حكيم است، از وي عذر مـي ه ميآن شخص زماني ك
  فرمايد:طلبد. لقمان هم ميمي

  مردولي هم ببخشــايم اي نيك
  كه سود تو مـا را زيــاني نكرد
  تو آباد كردي شـبستان خويش

  1مرا حكمت و معرفت گشت بيش
  گويد:سعدي در ابياتي ديگر درباره همين موضوع مي

  خواهي منور چو روزشب گور 
  از اينجا چراغ عــمل برفروز

  و همچنين گويد:
  خداي، سلطنت بر زمين دنيا داد

  ز بهر آنكه در او تخم آخرت كاري
  مولوي نيز معتقد است كار به همراه خود، تقوا و صالح دو جهان را در پي دارد:

  كار، تقوا دارد و دين و صالح
  كه از او باشد به دو عالم، فالح

سـازي، ور نـه در آن دنيـا    ظر اميرخسرو دهلوي، در همين دنيا بايـد كـار كنـي و تقـوا پيشـه     به ن
  دست خواهي بود:تهي

  كار اينجا كن كه تشويش است در محشر بسي
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  آب از اينجا بر، كه دريــا بسي شور و شر است
 ».لقمان حكيم«. بوستان، حكايت 1

  بيكاري .1

شناسـي و  دن به تنبلي و بيكـاري، در عرصـه اقتصـاد، روان   توجهي به كار و فعاليت و روي آوربي
هـاي روانـي،   باري معرفـي شـده اسـت كـه اخـتالل     عنوان معضل و پديده زيانشناسي، بهجامعه

آمدهاي آن است. ادامه يافتن اين مشكل بـراي مـدت   كاري، از پيهاي اجتماعي و بزهنابهنجاري
هايي كه عزت آورد؛ آسيبدر سطح كالن به وجود ميناپذيري را هاي رواني جبرانطوالني، آسيب

 گيرد.و اعتماد و اتكاي به نفس را از افراد بيكار مي

  ارزشي نزد پيامبرالف) بي

شد. بازوهاي ستبر و اندام مناسب آنان، رو ميگاهي با جوانان سالم و نيرومندي روبه 9رسول اكرم
كـرد و از وضـعيت زنـدگي و    پرسي مـي والگشت. آن حضرت با آنان احموجب شگفتي پيامبر مي

شد كه وي فردي بيكار است و هيچ شغلي ندارد، ناراحت پرسيد. اگر در پاسخ گفته ميشغلشان مي
(فـرد بيكـار در نظـر مـن ارزشـي نـدارد)       »    ْ   َ َ                    س ق ط  م ن  ع يني؛ از چشمم افتاد.«فرمود: شد و ميمي

بـراي  «فرمـود:  داريد؟ پيـامبر مـي  اد را دوست نمي                    ّ              پرسيدند: يا رسول الل ه! چرا اين افراطرافيان مي
اينكه اگر مؤمن شغلي نداشته باشد كه با آن امرار معاش كند، براي امرار معاش، از دين خود خرج 

  1».خواهد كرد
العقــول، ؛ تحــف5، ح 11، ص 13؛ مســتدرك الوســائل، ج 10، ص 100. نــك: بحــاراالنوار، ج 1

 ية العيال و التوسع عليهم).(باب كفا 12، ص 4؛ الكافي، ج 37ص

  قربي نزد مردمب) بي

  آسا ارج و قرب چنداني نزد مردم ندارد:فردوسي معتقد است كه آدم بيكار و انسان تن
  دگر مرد بيكار و بسيارگوي

  اش آبروينماند به نزديكي
ب گويد كه بيكاري اسـبا كند و ميپروري را نكوهش ميفردوسي در هشداري ديگر، بيكاري و تن

  خواري است:
  به پيري مگر گاو بيكار گشت
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  به چشم خداوند خود خوار گشت
  (فردوسي)

  كند:وي همين مضمون را با عبارت ديگر چنين بيان مي
  مرا گفت كاين از پدر يادگار

  كار بدار و ببين تا كي آيد به
  كار گشتكنون كارگر شد كه بي

  پسر پيش چشم پدر خوار گشت

  ج) تمركز نداشتن

كشاند و چه بسا او كند و انسان را به دنبال خود ميبيكاري، پرنده خيال به هر سو پرواز ميهنگام 
  هاي شيطاني ببرد.هاي پست و ناپسند و توهمسوي انديشهرا به

  گفتن ز من، از تو كار بستن
  توان نشستنبيكار نمي

  (نظامي)

  آوريد) فساد

  ، بيگاري رفتن بهتر از بيكار بودن است:فسادآور است. به نظر ناصر خسروبيكاري هميشگي 
  منشين بيكار از آنكه بيگاري

  خيره بيكاري به زانكه كني به
مولوي پا را از اين فراتر گذارده و معتقد است كوشش بيهوده، باز هم از خفتگـي و بيكـاري بهتـر    

  گويد:مي» رجوع به حكايت خواجه تاجر«است. در مثنوي با عنوان 
  ن آشفتگيدوست دارد يار اي

  كوشش بيهوده به از خفتگي
  خراشتراش و مياندر اين ره مي
  غافل مباش تا دم آخر دمي

  بهر اين فرمود رحمان اي پسر
  اي پسر»   ُّ    ٍ          كل  يوم  هو في شأن«

  كوشند اگر مرد و زن استهرچه مي
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  ) آسيب رساندن به ديگران گوش و چشم شاه جان بر روزن استه
بر رنج خود، خانواده و اطرافيانش را هم از اين نظر در فشار و سـختي  شك، انسان بيكار افزون بي

، ناله بلبـل  »بيكاري است«رساند. بيدل دهلوي در غزلي با رديف دارد و به آنها آسيب مينگه مي
  داند:را هم از سر بيكاري مي

  گر ز دست ما نيايد هيچ كار
  ناله بلبل در اين گلشن گل بيكاري است

، با تكرار دو »از مثنوي«خ بهايي در كشكول خود، به پيروي از مولوي با عنوان جالب است كه شي
  افزايد:بيت نخست مي

  اندكي جنبش بكن همچون جنين
  تا ببخشندت حواس نوربين

  ) آسيب رساندن به ديگران ه

ي شك، انسان بيكار افزون بر رنج خود، خانواده و اطرافيانش را هم از اين نظر در فشار و سـخت بي
، ناله بلبـل  »بيكاري است«رساند. بيدل دهلوي در غزلي با رديف دارد و به آنها آسيب مينگه مي

  داند:را هم از سر بيكاري مي
  گر ز دست ما نيايد هيچ كار

  ناله بلبل در اين گلشن گل بيكاري است

  نشاطيو) بي

فسـردگي و پژمردگـي روان،   آورد و در مقابل، بيكاري عامل اطور ذاتي، شادابي و نشاط ميكار به
گويد: همچنان كـه كـار كـردن، بـر تـوان و نيـروي انسـان        خواري و فقر است. فرخي يزدي مي

سـازد و شـادابي و نشـاط را از او    افزايد، نداشتن فعاليت بدني، انسان را سسـت و ضـعيف مـي   مي
  گيرد.مي

  اين خواري و اين ذلت و اين فقر عموم
  يستجز علت بيكاري ن شبهه بهبي

  گويد:گذراني و بيكاري مينامه، در نكوهش وقتدر اقبالنظامي 
  به كار اندر آي، اين چه پژمردگي است
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  1كه پايان بيكاري، افسردگي است
فرخي در غزلي معتقد است، حتي آن زمان هم كه كار داريم و بيكار نيستيم، به جاي كـار كـردن   

  زنيم:فقط حرف مي
  ف زديمزبون شديم ز بس وقت كار حر

  زبان بسته و بازو گشاده بايد كرد
 .88نامه، غزل . نظامي گنجوي، اقبال1

  . تنبلي2

را امري ناپسند خوانده  اند و آناي تنبلي و كاهلي را نكوهش كردههمه شاعران و اديبان، به گونه
  اند.هاي پر كار و پر تالش را ستودهو انسان

غافل منشين كه بخت يار است/ هشيار نشين كه وقـت  « بندي با بندالشعراي بهار در ترجيعملك
  گويد:مي» كار است
  كه قصد كار كرديهر وقت 

  اين يك بيت گزيده ياد آر:
  غافل منشين كه بخت يار است«

  »هشيار نشين كه وقت كار است
  گويد:مي»                       تنبلي عاقبتش حم الي است«بهار در شعري ديگر با عنوان 

بـازي و        ْ                                            يكي س ن جر و آن يكي هوشنگ نـام داشـت، هـر دو هـم     دو نفر بچه مقبول و قشنگ كه
  خواندند:قد بودند و در يك مدرسه درس ميهم

             ُ ُ           بود سنجر، ن ن ر و د ر دانه
  باعث زحمت اهل خانه

ها ديـر از  كرد، ولي در عوض به دروغ و دشنام عادت كرده بود. او صبحسنجر به كسي سالم نمي
درازي به دكان ن به مدرسه، با خنده و شوخي و بازي و دستخاست و به جاي درست رفتجا برمي

  مردم، موجب آزار ديگران شده بود، ولي:
  بود هوشنگ به عكس سنجر

  پسر ساعي و با عقل و هنر
  مادرش دايم از او راضي بود
  اهل خانه همه از او خشنود
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  زودتر از همه رفتي سر درس
  از خدا در دل او بودي ترس

رو، پدرش همه شـرايط و امكانـات درس خوانـدن را    خوان بود. ازايندرس هوشنگ بسيار كوشا و
  براي او فراهم كرد و براي ادامه تحصيل، او را به خارج فرستاد:

  پر شداش از همه علمي سينه
  رفت در خارجه و دكتر شد

  رفت و برگشت يكي دانشمند
  پدر و مادرش از وي خرسند

كشي خانه رسيد. حمـالي  ي براي سكونت خريد. روز اسباباهوشنگ مدتي بعد ازدواج كرد و خانه
هـاي پـاره و   كه بسيار نحيف و الغر بـود و لبـاس  را براي آوردن اسباب و اثاثيه آوردند، درصورتي

  كثيف داشت. دل هوشنگ به او سوخت. وقتي زياد به او نگريست، به نظرش آشنا آمد:
  كرد هوشنگ چو بسيار نظر

  ديد او هست مثال سنجر
  گفت هوشنگ: تو سنجر هستي؟

  گفت: آري، ز كجا دانستي؟
  گفت: اين بر همه مردم حالي است

  تنبلي عاقبتش حمالي است
  كند از درس فرارهركه او مي

  1آخر كار شود مفلس و خوار
                 ً       هاي اقتصادي نسبتا  مطلوب بيكاري، تنها ريشه اقتصادي ندارد. يعني حتي با جريان داشتن فعاليت

سبب تنبلي، از كار كردن سر باز اي به ود مشاغل كافي و گوناگون براي افراد، عدهدر جامعه و وج
زنند. اين نوع بيكـاري، ريشـه فرهنگـي دارد. در ايـن مـوارد بايـد بـا ايجـاد فرهنـگ كـار و           مي

هـا  سوي داشتن نگاه عبادي به كار، بـر انگيـزه  گذاري به همه نوع مشاغل و هدايت افراد بهارزش
  شمار بيكاران تنبل كاست. افزود و از

  گويد:ناصر خسرو مي
  هركه گويد كه چرخ بيكار است
  پيش جانش ز جهل، ديوار است
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  كس نديد اي پسر نه نيز شنود
  اي كه بيكار استهيچ گردنده
  (ناصرخسرو)

  بخش است:هايي دارد كه بسيار الهام، حرف»رنج وگنج«الشعراي بهار در شعري با عنوان ملك
  كن، مگو چيست كاريبرو كار م

  كه سرمايه جاوداني است كار
  نگر تا كه دهقان دانا چه گفت

  خواست خفتبه فرزندگان چون همي
  كه ميراث خود را بداريد دوست

  كه گنجي ز پيشينيان اندر اوست
  را ندانستم اندر كجاستمن آن 

  پژوهيدن و يافتن با شماست
                          چو شد م هرم ه، كشته بركنيد

  و باال كنيدهمه جاي آن زير 
  نمانيد ناكنده جايي ز باغ

  بگيريد از آن گنج هرجا سراغ
                             پدر م رد و پوران به ام يد گنج
  به كاويدن دشت بردند رنج
  به گاوآهن و بيل كندند زود

  هم اينجا هم آنجا و هرجا كه بود
  قضا را در آن سال از آن خوب شخم

  ز هر تخم برخاست هفتاد تخم
  نشد گنج پيدا، ولي رنجشان

  2چنان چون پدر گفت، شد گنجشان
فردوسي، شاعر بزرگ ايران زمين، معتقد است كه اگر انسان به كاري نپـردازد، ماننـد آب راكـدي    

  شود و جان و روانش، پست و تيره خواهد شد:است كه پس از مدتي به مانداب تباهي بدل مي
  كه چون كاهلي پيشه گيرد جوان
  بماند تنش پســـت و تيره روان
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رنـج را امـري ناشـدني              ِ   كند و گنج   بيدر ابياتي ديگر تنبلي و كاهلي را به شدت نكوهش ميوي 
  خواند:مي
  آسايي و كاهلــــي دور كنتن

  بكوش و ز رنج تنت ســـود كن
  رنج نيستكه اندر جهان، گنج بي

  كسي را كه كاهل بود، گنج نـيست
گر انسان به خواب و خـور بسـنده كنـد،    و بر همين روش مسعود سعد سلمان نيز عقيده دارد كه ا

  گيرد، درد و رنج ناشي از آن است:اي كه از آن ميتنها بهره
  تنا بكش همه رنج و مجوي آســاني

  نگيرد سازرنج ميكه كار گيتي بي
  گويد:ناصر خسرو قبادياني مي

  خرد جسـدخواب و خور است كار تو اي بي
  ليكن خود به است ز خواب وخور مــــرا

  ن با تو اي جسد ننشينم در اين سـرايم
  بخواند به جاي دگر مـــــراكايزد همي 

  آنجا هنر به كار و فضايل، نه خواب و خور
                                       پس خواب و خور تو را و خرد  باهنر مــرا

  كند:همچنين در ابيات زيبا و پرمحتواي زير، بيكاري و كاهلي را چنين سرزنش مي
  بررس به كارها به شكيبايي

  صرت است شكيبـا رازيرا ن
  در كار، صبر بند تو چون مـــردان

  هم چشم و هم گوش را هم اعضا را
  تاك رز از انگور شد گرامي

  هنري ماند، بيد، رسواوز بي
  گيتي به مثل سراي كار است
  تا روز قيام و نفخت و صــور
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  جز كار كني به دين از اينجا
  بيرون نشود عزيز و مـسـتور

  عـزيز باشيگر كــار كــني، 
  فردا كــه دهند مزد به مزدور

  ور ديو ز كار باز داردت
  4و       3                   رنجور ب وي و خــوار و مدحور

  كند:امير خسرو دهلوي نيز شخص بيكار و تنبل را بسيار نكوهش مي
                            مــــرد  همـه جا سر كار، به

  شخص معطل، خجل و خوار به
  رنج نيستبهره مقصود چو بي

  بهكـــاهل بيكــار به پيكار 
  زان تن كاهل نه گل نازك است

  خاركــش سـوخته، صد بار به
اجزاي ايـن جهـان بـه كـاري مشـغول و در جنـب و        حكيم بزرگ نيز معتقد است كه همهنظامي

  جوشند:
  در اين پرده، يك رشته بيكار نيست

    ِ                       سر  رشته بر كس پديدار نيست
  آن كار طلب ز روي حالت
  5كز كرده نباشدت خجالت

ي بر اين نظر است كه هركس اگر در زندگي كاري نداشته باشد و پي كسب معـاش  عطار نيشابور
و رزق و روزي نرود، از درگاه حق رانده شده اسـت و در پيشـگاه خداونـد ارج و قـرب و اعتبـاري      

  ندارد:
  بر در حق، هركه كار و بار ندارد

  60نزد حق او هيچ اعــتبار ندارد
سعدي شيرازي، كاهلي و تنبلي را بسيار نكوهش كرده و  در ميان شاعران فارسي زبان، شيخ اجل

ها گنجانيـده اسـت. او   با زبان فاخر و ضمن ابياتي سهل و ممتنع، معاني بس ژرف را در قالب واژه
سوي آخرت. پس نبايد نشست و بيكار ماند، بلكه بايد با كار و اعتقاد دارد كه اين دنيا پلي است به
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                                                                    خرت آماده كرد تا با دست پ ر به آنجـا رفـت. او نيـز چـون فردوسـي      كوشش بسيار، خود را براي آ
  رنج و مشقت ممكن نيست:معتقد است كه دست يافتن به گنج، بي

  شودنابرده رنج، گنج ميسر نمي
  مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد

  هر كو عمل نكرد و عنايت اميد داشـت
  دانه نكاشت ابله و دخل انتظار كرد

  گويد:در سرآغاز بوستان ميهمچنين سعدي 
  كاروگر بنده چابك نيايد به 
  عزيزش ندارد خـداوندگار

  باز در حكايتي در بوستان گفته است:
  بلـرزد ز تـب  ِ         تن  كاركن مي

  مبادا كه نخلش نيــارد رطـب
  گروهي فراوان طمع ظن برنــد
  كه گندم نيفشـانده، خرمن برند

شـب و روز دعـا    7آن شخص كه در عهـد داوود «ايت مولوي در دفتر سوم مثنوي معنوي، در حك
كسـب و  گويد كه از خدا رزق و روزي بـي از شخصي مي» رنجكرد كي مرا روزي حالل ده بيمي

  خواهد:تالش مي
  آن يكي در عهــد داوود نبـي
  نزد هر دانا و پيـــش هر غبي

  كرد دايم كاي خـدااين دعا مي
  رنج، روزي كن مــرا!ثروتي بي

هاي آزاده و پرتالشي كه آگاه بودند اگر حركتي نباشد، بركتي نخواهد بود، بـر  ن ميان، انساندر اي
  گرفتند:و سخره مي

  كرد اين دعامدت بسيار مي
  روز تا شب همه شب تا ضحي

  خنديد بر گفــتار اوخلق مي
  و بر پيكــار اوخامي بر طمع
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  راه روزي، كسب و رنج است و تعب
  7اي داد و طلبهركســـي را پيشه

كند حتي خود پيامبران الهي كه مشمول عنايت ويـژه حـق   موالنا در ادامه به اين سخن اشاره مي
تـالش باشـند،   كردند تا منتظر رزق بينشستند و بيكار دست دعا بلند نمياي نميبودند، در گوشه

كه گزيده  7داوود فرمايد: حضرتآنان به شغلي چه بسا سخت مشغول بودند. مولوي ميبلكه همه 
  اش به دنبال كار و كوشش و كسب روزي بود:                  ّ             حق بود، با چنان عز  و بزرگي ويژه
  شاه و سلطان و رسول حق كنون

  هست داوود نــبي ذوفــنون
            ّ                    با چنان عز ي و نازي كاندر اوسـت

  هاي دوسـتكه گزيدستش عنايت
  عددشمار و بيمعجزاتش بي

  موج بخشايش، مدد اندر مدد
  تمكين، خدا روزي او با همه

  وجوكرده باشد بسـته اندر جست
  اشبافي و رنجي، روزيبي زره

  8اشنيايد با هــمه پيروزيمي
در اين مقوله بسيار سخن رانده و اهميت كار و كسب  از ميان شاعران معاصر نيز پروين اعتصامي

، »سـرود خـاركن  «عرهاي سازد، ماننـد شـ  هاي شعري مطرح ميرا با الفاظي شيرين در انواع قالب
  ».سعي و عمل«و » خوان كرم«، »مور و مار«

اي بـازوي توانـا داشـتند، ولـي تـالش      هايش، نگران است كه چـرا عـده  پروين در يكي از قصيده
  نكردند:

  بود بازوت توانا و نكوشيدي
                   َ            كاهلي بيخ تو بر ك ند نه ناچاري

كه ما به سبب اهميـت و بيـان لطيـف    كند هايش، داستاني را نقل ميهمچنين در يكي از مثنوي
  بخش است، بدين قرار:آوريم. اين داستان سراسر الهامپروين، بخش زيادي از آن را مي

  اي افتاد سستكاهلي در گوشه
  درستخسته و رنجور، اما تن

                         ِ   عنكبوتي ديد بر در، گرم  كار
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  گير از سرد و گرم روزگارگوشه
  دوك همت را به كار انداخته

  و عمل نشناختهجز ره سعي 
تر هايي از مو باريكعنكبوت همه ابزارها را براي شكار فراهم كرده بود. او با وسواس خاصي رشته

               ِ              بافـت. او معمـاري  عجيـب و    آويخت و از آب دهان خود، ريسماني ظريف ميعنوان پرده ميرا به
وچـك و در عـين   ترديد، مهندس آن خداوند متعال بود. او موجودي ريـز و ك غريبي داشت كه بي

  حال سربلند بود. وقتي كاهل، اين طرح و نقش خالي از سهو و غلط را ديد:
  گفت: كاهل كاين چه كار سرسري است

  ها بري استآسمان، زين كار كردن
  تني تاري كه جاروبش كنندمي
  كشي طرحي كه معيوبش كنندمي

  ايگه عاقل نسازد خانههيچ
  اياي، ويرانهكه شود از عطسه

  سازي، ولي سست و خرابمي پايه
  زني، اما بر آبنقش نيكو مي

روزي اي او را از ادامـه كـار، تـالش شـبانه    گونـه خواسـت بـه  سرد كرد و ميكاهل عنكبوت را دل
  منصرف كند. بنابراين، به او گفت:

  خسته كردي زين تنيدن پا و دست
  رو بخواب امروز، فردا نيز هست

  گفت: آگه نيستي ز اسرار من
  خندي بر در و ديوار منچند 

  علم ره بنمودن از حق، پا ز ما
  قدرت و ياري از او، يارا ز ما

  تو به فكر خفتني در اين رباط
  فارغي زين كارگاه و زين بساط

  در تكاپوييم ما در راه دوست
  كارفرما او و كارآگاه اوست

             ُ             گرچه اندر ك نج ع زلت ساكنم
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  شور و غوغايي است اندر باطنم
  استتگاه محكمي دست من بر دس

  استهر نخ اندر چشم من ابريشمي 
هاي ديگري هم گفت از جمله اينكه ما بايد وظيفه خـود را انجـام   عنكبوت در پاسخ كاهل، حرف

دهـيم.  ايستيم و به كارمان ادامه مـي كه نسيم خانه ما را خراب كند، از تكاپو نميدهيم. درصورتي
  گفت:

  كه داد اين دوك ما را رايگانآن
                     ِ       پنبه خواهد داد بهر   ريسمان

  هست بازاري دگر، اي خواجه تاش
  شناسند اين قماشكاندر آنجا مي

  صد خريدار و هزاران گنج زر
  نظرنيست چون يك ديده صاحب

  اي كاهل به جاي اينكه آستين همت را باال بزني و تو نيز مجدانه و عاشقانه كار كني:
  بر عنكبوت گيري هميخرده مي

                 هيچ جز باد  بروتخود نداري 
  ايمما تمام از ابتدا بافنده

  ايم            َ           ح رف ت  ما اين بو د تا زنده
  سعي كرديم آنچه فرصت يافتيم

  بافتيم و بافتيم و بافتيم
  اي:زني و به استهزا گرفتهاين كار پيشه ماست و كار، عار نيست. تو كه بر كار ما ريشخند مي

  گونه شد، كار تو چيست؟كار ما اين
  خالي است، در بار تو چيست؟بار ما 

  زنمنهم دامي، شكاري ميمي
  تنمام، هر لحظه تاري مي   َ جول ه

  خانه من از غباري چون هباست
  سازي، كجاست؟آن سرايي كه تو مي

  خانه من رخت از باد هوا
  خرمن تو سوخت از برق هوا



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 140

  من بري گشتم ز آرام و فراغ
                           تو فكندي باد نخوت در د ماغ

  سعي و عمل ما زديم اين خيمه
  تا بداني قدر وقت بي بدل

  گر كه محكم بود و گر سست اين بنا
  از براي ماست، نز بهر شما

  پرداختيگر به كار خويش مي
  ساختياي زين آب و گل ميخانه
  ايگرفتي گر به همت، رشتهمي

  ايداشتي در دست خود سررشته
  كند:پردازد و به ما سفارش ميگيري ميدر اينجا خود به نتيجه

                     ُ         رنگرز شو تا كه در خ م هست رنگ
  داند درنگبرق شد فرصت، نمي

  گر بنايي هست، بايد برفراشت
  اي بسا امروز كان فردا نداشت
  نقد امروز ار ز كف بيرون كنيم

  گر كه فردايي نباشد، چون كنيم
  گويد:همچنين حزين الهيجي در يكي از رباعيات ديوان اشعارش مي

  ه مكناي رهرو عشق، كاهلي پيش
  در كالبد فسردگي ريشه مكن
  جانان سر وصل پاكبازان دارد

  گر جان طلبد، بباز و انديشه مكن
  كند:انگيزه ميبه نظر فردوسي، كاهلي حتي انسان دلير را هم بي

  اگر كاهلي پيشه گيرد دلير
  نگردد ز آسايش و كام سير

  كه چون كاهلي پيشه گيرد جوان
  روانبماند منش پست و تيره

  سايي و كاهلي دور كنآتن
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  بكوش و ز رنج تنت سور كن
  گويد:عطار نيشابوري در مثنوي اسرار نامه به انسان تنبل مي

  دلت در تنگناي تنبلي ماند
  تنت در چارميخ كاهلي ماند

  ميرزاده عشقي هم گفته است:
  جز تنبلي اين را چه بنامم كه تو هي من به

  خواهيخفته هر روزه و روزي ز فلك مي
  اي در جام جم گفته است:دي مراغهاوح

  كاهلي را به خويش راه مده
  دل به اين آب و اين گياه مده

خوشدل تهراني داستاني نمادين را از زبـان دو گـاوآهن آورده اسـت. گـاوآهني كهنـه و ديگـري       
زده با گاوآهني كه بر اثر كار و اصطكاك با خاك، بـراق گشـته و زنـگ سـكون و تنبلـي از      زنگ
  كردند:وگو ميزدوده بود، گفتاش چهره

  در اين كهنه گيتي يكي پند نو
  ز گاوآهن مرد دهقان شنو

  به يك گوشه گاوآهني كهنه بود
  كه فرسوده زين دير ديرينه بود

  اش موريانه ز پايبيفكنده
  فرو مانده در كنج دهقان سراي

  بسان دل جاهالن پر ز زنگ
  ز زنگش دگرگونه گرديده رنگ

  صيقلي يكي روز، گاوآهني
  فروزان چو دانا به روشندلي
  پرسد:زده از گاو آهن براق ميدر اين حال گاو آهن زنگ

  بگفتش كه چون بهره شد ز آسمان
  تو را سيم ناب و مرا زعفران

  تو را از چه اين تابش و روشني؟
  كه آخر نه از سيمي، از آهني
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با كار و فعاليت همراه هسـتم، تـنم   گويد: از آنجا كه مرا از كار كردن باك نيست و او در پاسخ مي
پـروري، بـه ايـن سرنوشـت دچـار      كه تو بر اثر تنبلي و كاهلي و تـن تابناك شده است؛ درصورتي

  اي:شده
  بگفتا: از آن شد تنم تابناك
  به گوهر اگر تيره گون آهنم

  روشنمز كار است روشن، دل
                        ز خاك سيه، زر  سرخ آورم

  پروري پيشه كردي به كويتو تن
              ُ         پروران زان ش د ت ز ردرويتنچو 

  مرا پيشه در دهر تابندگي است
  نصيب من از بخت، پايندگي است

بنابراين، اگر انسان، تنبلي وكـاهلي را فرامـوش كنـد، زنگارهـاي نـاداني از چهـره جـان او زدوده        
  شود:مي

  تو نيز اي پسر نقد حكمت بياب
  بطالت بهل، روز خدمت متاب

  يدت              ْ      ِ   كه گردون ز جان  زنگ ب زدا
  9دو صد روشنايي ببخشايدت

  ,866. ديوان اشعار بهار، ص 1
  ,970. همان، ص2
  . طرد شده.3
  ,186، ص 109. ديوان اشعار ناصر خسرو قبادياني بلخي، قصيده 4
  ».در نصيحت فرزند خود محمد نظامي«. نظامي گنجوي، مثنوي ليلي و مجنون، 5
  ,186. ديوان اشعار عطار نيشابوري، غزل 6
  ,1450ي معنوي، دفترسوم، بيت. مثنو7
  ,1467. همان، بيت 8
 .97. علي اصغر حكمت، به نقل از: شعر در زندگي، ص9
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  . افسوس خوردن بر گذشته3

افسوس و حسرت خوردن بر گذشته، مانع بزرگ رواني در راه استفاده از فرصت است و نگرانـي و  
  خاطري از آينده، مانع ديگر.پريشان

  
شكسته خورند و چنان نااميدانه و دلاند و بر آن تأسف ميها چشم دوختهذشتهبرخي از مردم به گ

ماننـد عمـر را   هاي بيمانند و فرصتشوند كه از كوشش براي پيمودن ادامه راه زندگي باز ميمي
  دهند:يك به يك از دست مي

                             اين چه حالت بو د كه اهل زمين
  هر زمان از گذشته ياد كنند

  غمگينها از فراق گذشته
  وز غم حال، بانگ و داد كنند

  كارشان غير آه و حسرت نيست
  هيچشان از زمانه عبرت نيست
  غافل از آنكه حال زاينده است

      ِ                     مادر  رفته است و آينده است

  ناشناسي. وقت4

هاي زنـدگي اسـت.   هاي پيشرفت در برنامهكارها را به فردا و فرداهاي ديگر انداختن، يكي از آفت
ولـي در عـالم واقعيـت،     1،»كار امروز را به فردا ميفكن«ايم كه: ن را بارها شنيدههمه ما اين سخ

كنيم و انجـام دادن آن را بـه   بسياري از ما دچار اين مشكل هستيم و در عمل به كارها تنبلي مي
  سپاريم.آينده مي

  
فـردا و   2»سـت. كار امروز را به فردا مينداز كه فردا هم براي خودش امـروزي ا «اند: بزرگان گفته

                ِ                                   دهند؛ چون هر روز  موجود و جاري، امـروز اسـت و روز   امروز، لقبي اعتباري است كه به روزها مي
                                    ِ                                                            پس از آن، فرداست. بنابراين، بايد كار  هر روز را در خود  آن روز انجام داد و اين شـعار را سـرلوحه   
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در هـر روز، كـار همـان    «مايد: فرنيز در اين باره مي 7امام علي» امروز، فرداست.«كارها كرد كه: 
  3».روز را انجام بده كه هر روز را كاري است

  
هاسـت كـه   ناپـذيري برخـي انسـان   كند، روحيه تنبلي و نظـم يكي از عواملي كه زمان را نابود مي

اندازند و كار امروزشان را ترين مشكل يا حتي بدون دليل به عقب ميهاي خود را با كوچكبرنامه
بهاي عمر را بـه  برند و گوهر گرانها به شايستگي بهره نميكنند. اين افراد از فرصتافبه فردا مي

خورند. اگر دهند. پس از آن، به جاي عبرت گرفتن، بر گذشته خود افسوس ميسادگي از دست مي
به زندگي بزرگان و دانشمندان بنگريم، خواهيم ديد كه با توجه به اين اساس، هـيچ كـاري را بـه    

شدند، چنين انداختند و در هر كاري وارد مييچ عذري، از وقت مناسب خود به تأخير نميواسطه ه
هـا  گونه در غنيمت شمردن وقتشان همين يك ساعت است و اينپنداشتند كه گستره زندگيمي

  كوشا بودند.
  

هـاي  ويـژه لحظـه  هـا بـه  هاي سعدي نيز در سفارش به استفاده بجا از فرصـت بخشي از نصيحت
  گويد:مانند جواني اختصاص يافته است، آنجا كه ميبي

  نشاط جواني ز پيران مجوي
  كه آب روان باز نايد به جوي
  دريغا كه فصل جواني برفت
  به لهو و لعب زندگاني برفت

  دريغا چنان روح پرور زمان
  كه بگذشت بر ما چو برق يمان

  چه خوش گفت با كودك آموزگار
  كه كاري نكرديم و شد روزگار

  اغ دلت هست و نيروي تنفر
  چو ميدان فراخ است، گويي بزن!

                          قضا روزگاري ز من د ر ر بود
  كه هر روزي از وي شب قدر بود

  من آن روز را قدر نشناختم
  بدانستم اكنون كه درباختم



 www.naasar.ir	���ر ��� �

 145

  دريغا كه بگذشت عمر عزيز
  چند نيزبخواهد گذشت اين دمي 

  گذشت آنچه در ناصوابي گذشت
  گذشت ور اين نيز هم درنيابي

  كنون وقت تخم است اگر پروري
  گر اميد داري كه خرمن بري

   َ َ ن ف سغنيمت شمار اين گرامي
  مرغ، قيمت ندارد قفسكه بي

                             مكن عمر ضايع به افسوس و ح يف
  »        ْ الو ق ت  س يف «كه فرصت عزيز است و 

  چو ما را به غفلت، شده روزگار
  چند فرصت شمارتو باري دمي

  ياد شده اشاره دارد: مولوي هم در مثنوي به نكته
     ائ ع ٰ  َ  َ         ْ  ِّ   ق ال  ا ط ع م ن ي فا ن ي ج

     4اط ع ٰ       ْ  ْ  َ  ْ ِ َ      و  اع ت ج ل  ف ال و ق ت  س ي ف  ق
  حافظ نيز سروده است:

  قدر وقت ار نشناسد دل و كاري نكند
  بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم

  فرصت، غنيمت است غنيمت، رها مكن
  بشنو نصيحتي و نصيحت رها مكن

  گويد:يسعدي شيرازي م
  سعديا دي رفت و فردا همچنان موجود نيست

  در ميان اين و آن، فرصت شمار امروز را
  يا

  سعديا عمر عزيز است، به غفلت مگذار
                                 وقت  فرصت نشود فوت، مگر نادان را

  هاي چنينخسبي به شباي كه مي
  آخر از روز چنان انديشه كن
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  تير فرصت در كمان جهد توست
  يشه كنرود تير از كمان اندمي

  دل به باد آرزوها بر مده
  ناتواني تا توان انديشه كن
  رويبهر سود اندر خطرها مي

  سود ديدي، از زيان انديشه كن
  اين زمان، انديشه بيكار است و فكر

  كار خود را اين زمان انديشه كن
  اي)(اوحدي مراغه

  چشم گيتي تويي، مرو در خواب
  رود دريابفرصت از دست مي

  اي)(اوحدي مراغه
  مگو كار جهان نااستوار است

  ِ                         ما ابد را پرده دار استهر آن
  بگير امروز را محكم كه فردا
  5هنوز اندر ضمير روزگار است

  (اقبال الهوري)
  بسا كس آه فردا را كشيدند

  كه دي مردند و فردا را نديدند
   ُ ُ                         خ ن ك مردان كه در دامان امروز

  6تر هنگامه چيدندهزاران تازه
  (نظامي گنجوي)

  مسلماني كه داند رمز دين را
  نسايد پيش غير اهللا جبين را
  اگر گردون به كام او نگردد
  7به كام خود بگرداند زمين را

  خوانيم:همچنين از پروين اعتصامي مي
  فردا ز تو نيايد توان امروز
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  رو كار كن اكنون كه وقت كار است
  گويد:اديب الممالك فراهاني مي
  تكار امروز چون به فردا رف
  8كار فردا زدست دانا رفت

  باز در جاي ديگر گفته است:
  به فردا منه كار امروز خويش

  9كه فردا بسي كارت آيد به پيش
  آوريم:اينك از برخي شاعران براي نشان دادن اهميت موضوع ياد شده، شعرهايي مي

  ِ            خود امروزبساز چاره بيچارگان
  داندكه كار وعده، فردا كسي نمي

  هلوي)(امير خسرو د
  گر در پي تفرج بستان جنتي

  امروز تخم كار، كه فردا مجال نيست
  اي)(اوحدي مراغه

  امروز كار كن كه جواني و زورمند
  فردا كجا توان كه شوي پير و منحني؟

  اي)(اوحدي مراغه
  بيدل، اين نقد به تاراج غم نسيه مده

  كار امروز كن امروز، ز فردا، فردا
  (بيدل دهلوي)

           َ         يي پيش ب رد سعي ا م ل جنون بي خودي
  كه كار عالم امروز نذر فردا كرد

  (بيدل دهلوي)
  كشد سررشته كار غرور آخر به عجزمي

  گر همه امروز شمشير است، فردا سوزن است
  (بيدل دهلوي)

  هر چند كار فرداست، امروز مفت خود گير
  شايد دماغ و طاقت وقت دگر نباشد
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  (بيدل دهلوي)
  فردا چو كار تو امروز ماند به

  چه كار كني چون به فردا نماني
  (پروين اعتصامي)

  افكني كار امروزبه فردا چه مي
  بخوان آن كسي را كه مشتاق اويي

  گذردو معشوق عمر ميبه هرزه، بي مي 
  بطالتم بس، از امروز كار خواهم كرد

  (حافظ)
  اميد حزين آنكه در اين عهد، نكويان

  كار دل از امروز به فردا نگذارند
  زين الهيجي)(ح

  به فردا ممان كار امروز را
  بر تخت منشان بدآموز را

  (فردوسي)
  ساز كار ما گر نيامروز به

  فردا همه كارها دگر گردد
  (خاقاني شرواني)

  ايم به امروز كار فردا رافكنده
                                  از اين حيات چه آسودگي بو د ما را؟

  (صائب تبريزي)
  تواند بر كمر زد در ديوان حشرمي

  كندز از بصيرت كار فردا ميهركه امرو
  (صائب تبريزي)

  تر استچون كار كردني است، هم امروز خوش
  اند؟اين كاهالن ز مهلت فردا چه ديده

  (صائب تبريزي)
  كني در كار باطل، عمر صرفتأمل مي
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  چون به كار حق رسي، امروز را فردا كني
  (صائب تبريزي)

  فرصت فردا ز ديوان ازل نĤمد تو را
  كن تو كار خويش امروز احتياطتواني مي

  (طغرل احراري) 
  كه كار ما امروز سازدآن

  حقيقت ذات ما او را نوازد
  (عطار) 

  گر امروز گيرم سست اين كار
  به صد سختي شوم فردا گرفتار

  (عطار)
  خواهند و مافردا را ز ما امروز مي

  كنيمهر چه را امروز بايد كرد، فردا مي
  (صائب)

  نرسي كاردال به كارفرما
  اينجا نكني كار، بدانجا نرسي

  كار خود از امروز به فردا مفكن
  ترسم كه از امروز به فردا نرسي

  (جامي)
  روز وصل است هم امروز فداي تو شوم

  كار امروز نشايد كه به فردا افتد
  (هاللي جغتايي)

  ,1173، ص  3. امثال و حكم، ج 1
  ,429نامه بهمنياري، ص . داستان2
  ,53ه، نامه . نهج البالغ3
  ,132. مثنوي معنوي، دفتر اول، بيت 4
  ,207نامه، ص . اقبال5
  ,665.همان، ص6
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  ,679. همان، ص7
  ,17. اديب الممالك فراهاني، ديوان اشعار، مثنوي شماره 8
 ».1907معاهده «. همان، مثنوي 9

  گذاري    ّ . من ت5

مـداران و  قع خطاب بـه سياسـت  اشتر و در وامنشور بسيار ارزشمندي به مالك 7اميرالمؤمنين علي
رجوع سـروكار دارنـد، نوشـته اسـت. ايـن      اي با اربابگونهگزاران و نيز همه كساني كه بهحكومت

منشور، افتخاري براي عالم اسالم است. حتي آن را با منشور سازمان ملل مقايسه كرده و به ايـن  
توان با هم قياس عدالت اجتماع نمياند كه اين دو منشور را از نظر محتوا و دقت در نتيجه رسيده

ورزان دنيـا از  كرد. منشور سازمان ملل، منشـوري اسـت كـه بعـد از جنـگ جهـاني دوم انديشـه       
كشورهاي گوناگون براي تدوين آن گرد هم آمدند، دو سال فكر كردنـد و سـرانجام بـا تـالش و     

اشـتر  اني نوشت كه مالكمنشور خود را زم 7كه حضرت عليتكاپوي بسيار، آن را نوشتند. درحالي
در ايـن منشـور بـه مالـك      7سوار بر مركب و آماده رفتن براي در دست گرفتن حكومت بود. علي

  فرمايد:اشتر مي
  

       ُ     َّ  ْ   َّ  َ           ِ         َ   َّ  ْ         1  َ ا ي اك  و  ال م ن  ع ل ي ر عي ت ك  ب ا ح سان ك  ...ف ا ن  ال م ن  ي ب ط ل  اال ح س ان .
  

              ّـ                        گـذاري؛ زيـرا من ت نهـادن، پـاداش                ّـ    مـردم ، من ت   هايي كه انجام دادي، بـر  هرگز مبادا با خدمت
  برد.نيكوكاري را از بين مي

  خوانيم:نامه ميدر روشنايي
                 ّ         نكويي گر كني من ت منه زان

                 ّ              كه باطل شد ز من ت، جود و احسان
  (ناصر خسرو)

  اگر نيكي كني، بشنو ز من هان
           ّ              به باد من تش باطل مگردان

  (سلمان ساوجي)
  ندان     ّ                  بي من تي برآور كار نيازم

  نياز داريگر زانكه هيچ كاري با بي
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  اي)(اوحدي مراغه
  ها باز استخلق محتاج و ديده

                 َ          كار مردم بساز ا ر ت ساز است
  اي)(اوحدي مراغه
 ِ َّ    ُ ْ       ُ      ّـ     إ ن ما ن ط ع م ك م  ل و ج ه  الل ه  ال   «با الهام از اين آيه قرآن مجيد كه خداوند در آن فرمود:  ابوالفرج رومي
دهـيم و از شـما        ُ ُ                                                      زاء  و  ال ش ك ور ا؛ و (گويند) ما فقط براي رضاي خدا به شما طعام مي ُ      ُ ْ   ن ريد  م ن ك م  ج 

  گويد:) مي10(االنسان: » طلبيم.هيچ پاداش و سپاسي هم نمي
                 ّ              ببخشد و ننهد من ت و نخواهد شكر
  بكوشد و ندهد مهلت و نپيچد كار

  كشد:ت ديگران را نمي                                                         ّغالب دهلوي نيز، چون دست در كمر تالش و همت خود دارد، بار من 
         ّ                  حريف من ت احباب نيستم غالب
  گر گرددخوشم كه كار من از سعي، چاره

         ـ     ّـ            توانيم، گ رد من ت نهـادن      كند كه زياد ببخشيم و كم در شمار آريم و تا ميهم سفارش مي جامي
  نگرديم:

  شماربخش و كم ميفراوان همي 
  كن كنار    ّ            ز من ت نهادن همي 

             ِ                                    ت نهادن، در  رزق و روزي به روي خلق بسته شده است؟             ّپنداريم با من چرا مي
  داده كه بخشنده، ايزد است   ّ        من ت منه به

  اندچون رزق را به روي كسي در نبسته
  (امير خسرو دهلوي)

خـوش  خواه بزرگ نيـز كسـاني را كـه بـر سـر خـوان ديگـران دل       اقبال الهوري، مصلح و آزادي
  دهد:گونه هشدار مياند، ايننشسته

  پذير خوان غير     ّ بر من ت واي
  گردنش خم گشته احسان غير

  خويش را از برق لطف غير سوخت
  با پشيزي مايه غيرت فروخت

      ُ                      اي خ نك آن تشنه كاندر آفتاب
  نخواهد از خضر يك جام آبمي
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  ترجبين از خجلت سائل نشد
                  2          شكل آدم ماند و م شتي گل نشد

  ,53. نهج البالغه، نامه 1
 .84، ص»سرار و رموزمثنوي ا«نامه، . اقبال2

  نامهكتاب

  كتاب
  .1376اي، تهران، انتشارات اسوه، * قرآن كريم، ترجمه: مهدي الهي قمشه

  .1379احمدي بيرجندي، احد، شعر در زندگي، مشهد، آستان قدس رضوي، چاپ دوم، 
  .1375شناسي نوجوانان وجوانان، تهران، انتشارات مشعل، چاپ ششم، احمدي، سيد احمد، روان

  .1383عتصامي، پروين، ديوان اشعار، تهران، انتشارات امامت،ا
  .1386اقبال الهوري، محمد، اسرار خودي، تهران، انتشارات زوار، 

  .1347انوار، قاسم، ديوان اشعار، تصحيح: سعيد نفيسي، تهران، انتشارات سنايي، 
  .1340يركبير،اي، ديوان اشعار، تصحيح: سعيد نفيسي، تهران، انتشارات اماوحدي مراغه

  .1370اوستا، مهرداد، راما، تهران، رجا، 
  .1355بهار، محمدتقي (ملك الشعراء)، ديوان اشعار، تهران، انتشارات پرستو، چاپ چهارم، 

  .1341جامي، عبدالرحمان، ديوان اشعار، تهران، انتشارات پيروز، 
  .1375نشر فرهنگي رجا، جوادي آملي، عبداهللا، اخالق كارگزاران در حكومت اسالمي، قم مركز 

  اشعار، تصحيح:
  .1375، انتشارات خوارزمي، 

  .1371البيت،   ّ                                                        ح ر  عاملي، وسائل الشيعه (جلد سوم)، تحقيق: انتشارات مؤسسه آل
  تا.نا، بيجا، بي                          ّ       العقول، تصحيح: علي اكبر غف اري، بي     ُ      ّ        ابن ش عبه ح ر اني، تحف

  .1381ان، انتشارات اميركبير، خاقاني شرواني، بديل بن علي، ديوان اشعار، تهر
  .1373نامه، تهران، طرح نو، خرمشاهي، بهاءالدين، حافظ

  .1336خواجوي كرماني، ديوان اشعار، به اهتمام: احمد سهيلي، تهران، انتشارات محمودي، 
  .1370خوشدل تهراني، ديوان اشعار، تهران، نشر خواجه،

  .1338، دشتي، علي، قلمرو سعدي، تهران، انتشارات كيهان
  .1382، 7دشتي، محمد، ترجمه نهج البالغه، قم، مؤسسه فرهنگي اميرالمؤمنين
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  تا.نامه، تهران، دانشگاه تهران، بياكبر، لغتدهخدا، علي
  .1343دهلوي، اميرخسرو، ديوان اشعار، به كوشش: م. درويش، تهران، انتشارات جاويدان، 

هاي ملي وزارت فرهنـگ و ارشـاد   هران، دفتر طرحزاده، احمد، رفتارهاي فرهنگي ايرانيان، ترجب
  .1381سالمي، 

رزمجو، حسين، شعر كهن فارسي در ترازوي نقد اخالق اسالمي (جلد دوم)، مشهد، انتشارات ستان 
  .1366قدس رضوي، 

  .1379رفيع پور، فرامرز، آناتوي جامعه، تهران، انتشارات شركت انتشار، 
  .1354ترجمه: عيسي شهابي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، ريپكا، يان، تاريخ ادبيات ايران، 

  .1332زاكاني، عبيد، ديوان اشعار، به تصحيح: عباس اقبال، تهران، انتشارات ارمغان، 
  .1346نقاب، تهران، انتشارات علمي، دروغ، شعر بيكوب، عبدالحسين، شعر بيزرين

  .1318ي، تهران، انتشارات ادب، سعدسلمان، مسعود، ديوان اشعار، تصحيح: رشيد ياسم
  .1363حسين يوسفي، تهران، خوارزمي، سعدي شيرازي، مصلح بن عبداهللا، بوستان، تصحيح: غالم

  تا.حسين يوسفي، تهران، خوارزمي، بيــــــــــــــــ ، گلستان، تصحيح: غالم
  .1372ميركبير، ـــــــــــــــ ، كليات، به اهتمام: محمدعلي فروغي، تهران، انتشارات ا

  .1341سنايي غزنوي، ديوان اشعار، به تصحيح: مدرس رضوي، تهران، انتشارات ابن سينا، 
  .1382بكر، الجامع الصغير، تهران، انتشارات اميركبير، سيوطي، عبدالرحمان بن ابي

  .1382شبستري، محمود، ديوان اشعار، تهران، انتشارات طاليه، 
  .1359ديان، تهران، انتشارات تشيع، شريعتي، علي، تاريخ و شناخت ا

  .1382شهريار، سيدمحمدحسين، ديوان اشعار، تهران، انتشارات زرين، 
، ترجمه: غررالحكم، (جلـد دوم)، قـم، انتشـارات    7حسين، گفتار اميرالمؤمنينشيخ االسالمي، سيد

  .1378انصاريان، 
  .1382، شيخ بهايي، محمد بن حسين، ديوان اشعار، تهران، انتشارات زرين

  .1383فرهنگي، صائب، محمدعلي، ديوان اشعار، تهران، انتشارات علمي 
  .1332سينا، اهللا، تاريخ ادبيات در ايران (جلد اول)، تهران، انتشارات ابنصفا، ذبيح

  .1337صفاي اصفهاني، ديوان اشعار، به اهتمام: احمد سهيلي، تهران، انتشارات شركت اقبال، 
  .1345وان اشعار، به تصحيح: سعيد نفيسي، تهران، انتشارات سنايي، عراقي، فخرالدين، دي

  .1382عطار نيشابوري، محمد بن ابراهيم، ديوان اشعار، تهران، انتشارات هرمس، 
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نامـه، تصـحيح:   عنصرالمعالي كيكاووس بن اسكندر بن قـابوس بـن وشـمگير بـن زيـار، قـابوس      
  .1352اب، چاپ دوم، حسين يوسفي، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتغالم

  
  .1382فردوسي، ابوالقاسم، شاهنامه، تهران، انتشارات هرمس، 

  
  .1354فيض كاشاني، مالمحسن، ديوان اشعار، تصحيح: محمد پيمان، تهران، انتشارات سنايي، 

  
  .1382قبادياني، ناصر خسرو، ديوان اشعار، تهران، انتشارات المهدي، 

  
فرجـه   ييت اجتماعي، قم، انتشارات پيام مهـدي عـج اهللا تعـال   نيا، محمدعلي، الگوهاي تربكريمي

  .1377،  فيالشر
  

  .1382محمد بن يعقوب، كافي (جلد دوم)، تهران، انتشارات وفا،  كليني،
  

  .1318امير، ديوان اشعار، تصحيح: عباس اقبال، تهران، انتشارات اسالميه،  معزي،
  

  .1326بير سياقي، تهران، انتشارات زوار، دامغاني، ديوان اشعار، تصحيح: محمود د منوچهري
  

الدين، مثنوي معنوي، به كوشش: توفيق سـبحاني، تهـران، سـازمان چـاپ و     بلخي، جالل مولوي
  .1373، انتشارات وزارت ارشاد و فرهنگ اسالمي

  
  .1386الري، مجتبي، رسالت اخالق در تكامل انسان، قم، بوستان كتاب،  موسوي

  
الزمـان فروزانفـر، تهـران، انتشـارات نغمـه.      مد، ديوان شمس، تصيح: بديعالدين محجالل مولوي،
1377.  

  
  .1383محمدحسن، مديريت اسالمي، قم، بوستان كتاب قم،  نبوي،
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  احمد بن محمدمهدي، مثنوي طاقديس، به اهتمام: نراقي،
  
  .1387تهران، نشر اميركبير،  ،

  
  .1383ارات زهره، الياس بن يوسف، كليات اشعار، تهران، انتش نظامي،

  
  .1345اصفهاني، ديوان اشعار، تصحيح: وحيد دستگردي، تهران، انتشارات فروغي،  هاتف

  
  .1378اي، مهدي، ديوان اشعار، تهران، انتشارات روزنه، چاپ سوم قمشه الهي

  
  .1355بافقي، ديوان اشعار، تهران، انتشارات اميركبير،  وحشي

  
  .1347يح: جواد نوربخش، تهران، انتشارات خانقاه نعمت الهي، ولي، ديوان اشعار، تصح اهللانعمت

  
حسين، بوستان سعدي، تهران، انتشارات انجمـن اسـتادان زبـان و ادبيـات فارسـي،      غالم يوسفي،
1359.  

  
  رسانياطالع پايگاه

  .1388خانه الكترونيك شعر فارسي)، تهران، شركت مهر ارقام رايانه، (كتاب        3   فشرده د رج  لوح
www.Aftab.ir  
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