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1. Introduction
Since the time man began his life, the primitive man faced with
problems for which he had to find solutions. Through his efforts, he
managed to solve these problems one by one. This led to a boom in
his life and moved from the initial situation to a better place. He has
been able to solve the problems with knowledge and reason in almost
all material matters and thrive the material aspect of his life. But
because of being two-dimensional, man does not get complete peace
with what he has achieved through material affairs. Something beyond
material matters, such as the feeling of happiness and prosperity is
what he needs in addition to the material aspect. Therefore, God sent
the Prophets and Qur'an from the first for this part of human needs so
that the second aspect of human does not get hurt due to the need for
it. God has continuously directed and guided humans through his
instructions by means of Quran and prophets in order to meet the
human�
s spiritual needs. Therefore, human societies always need to
find their way and move through it by means of the wise,
knowledgeable, courageous, and teaching the instructions that make
him happy and prosperous. One of the most useful instructions of this
kind is the Islamic teachings that have been taken into consideration in
the works and writings of the cultivated people. Human societies
would be prosperous and happy if they feel responsible about
knowledgeable people and try to find solutions for the problems of the
society based on Islamic instructions and human knowledge and
nature. It is of crucial importance that such people pave the way of life
for their people through valuable methods and leave a pattern for the
others and their children so that they could solve the problems easily,
do not get into various injuries and know the way out. With such an
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insight into the life of the Mongol tribal afflictions, in which he
himself lived, Hamouei has obliged him to think for the community.
2. Methodology
The method of preventing social harm caused by practical neglect of
the teachings by the method of analyzing the book of �
Dorr eSokhan�
, which is based on the thought of a wise and cultured man
who is interested in the fate of the people of his homeland was studied
in this paper. Thus, attitudes with four main themes including: 1- Man
and God 2- Man and Prophet 3- Man and the mystics and man 4Virtues and vices were stated and the author's purpose which is
necessary for the happiness of each society was taken into account and
explained. The following questions were answered in this research: is
it only the material aspect that relives the human being? Do humans
not need the others�continuous�
advice to feel happy? Do Islamic
thoughts have a special view about happiness and prosperity as a
humanist school? If human�
s happiness is important in Islamic
teachings, what are its practical solutions?
3. Discussion
God sent Qur'an and the prophets to guide the humans through Islamic
teachings. Our literary works are the followings of divine word, and it
is very valuable and important to analyze the thoughts and ideas of the
cultured people who love God and always seek to serve humanity.
Hamouei didn�thave a goal higher than the human�
s excellence and
teaching the Islamic instructions in all of the 21 parts of this work, so
he has tried his best to do this practically. Since he was one of the
literate and scholars in his era, Because of his scholars and scholars of
his time, he felt responsible for his and other people�
s behavior and
deeds in the face of God and his community, both during his life and
in the aftermath of his life. He always thought that a person should
live in a way that would feel both calm and happy. Using Quran, the

gnostic�
and�
prophet�swords in different fields, he has tried to act
in a way that his was could be a pattern for others because he
believed that the best way of expressing the Islamic instructions
is through literary texts. In order to focus on his speech, he has tried
to do what he says before prescribing people to do it in order to attract
the people�
s attention to his words both in his time and afterwards.
One of the undeniable necessities of human societies, especially in
today's Iranian society, is the teaching of Islamic and religious
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teachings in the true sense of the word. In order to be able to achieve
this goal in a worthwhile step, we need to use the invaluable literary
texts that have always been the most comprehensive educational
resources; especially from the works of the great pastors of the history
and culture of this country with such a brilliant record. The great ones
like Saad al-Din Hamouei and his sons who created culture from the
fourth to the thirteenth century in the history of Iran. One of these
offspring, whose work �
Dorr e-Sokhan�has recently been received, is
Abu al-Fotouh Gheyas al-Din al-Hebbatollah Hamouei from the great
family of Hamouei, all of whom were scholars of science and religion.
He has focused on almost all principles of Islamic teachings in his
book, thus, it is an important contribution to teaching the foundations
of Islamic teachings. He always reminisces God wisely and knows the
path of redemption in sincerity and loyalty. One of the most
commonly known characteristics of the knowledgeable people is that
what they do is for the God�
s consent and to save themselves from
various disasters appearing in the human�
s lifetime. Hamouei has
taken this issue into account step by step in his work because
according to Qur'an, God's consent should be in it. Like any other
truth-seeking scientist, he consistently knows any act and behavior
from the right side and without any doubt, it is reasonable and
expedient. He continuously reminds the people of the grace pf God so
that the society could find its way through it because somebody who
sees themselves guilty in their religious beliefs may get disappointed,
so he raise his hope and the hope of the society within which he lives
based on the instructions of Quran. He lived at a time when Iran was
politically defeated by Mongol invasion, and as it was mentioned, the
8th century was the period after anxiety and panic. It is the time of
hopelessness, isolation, introspection, surrender, agreement and
contentment. The way Hamouei has chosen as a religious scientist and
distinguishes him among his comrades is his documentation so that he
could save his people from lie and hypocrisy. One of the most
valuable sources of teaching Islamic instructions after Quran, in his
idea is the mystic�swords�
that are known in Persian�
literature and
mysticism. Therefore, Hamouei has cited the words of these great
people in his work. Virtues and vices could have their own places in
the mind of a person who could make a connection with God, the
words of inspiration, prophet and the wise words of gnostic and this
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could change into a belief which is the most crucial and important
matter to be concerned.
Ghias knows the moralities which is one of the most valuable human
virtues as a worthwhile factor in developing religious instructions and
as a result prosperity. so he has named three parts of his�
book as: �
in
praise of ethics, at all and following a group of people who were
presented with it and connected with good traits�
;�
in the number of
some of the bright morality and good faces�
; �
in stating some ugly
behaviors and preventing engagement in it� (Taghieh, 53:2017).
Hamouei is a mystic theologian who has learned generosity form his
God and sees no difference between rich and poor in this way and the
time and place doesn�tmake sense for him at�
the time of forgiveness.
He believes the humans should learn from the clouds that deliver their
rain on the grove and dandruff as the same; he never forgot generosity
until he died; Gheyas knows generosity as prosperity and an attention
from God. He sees the way of safety in honesty and sincere act, he
himself believes in it and sees the path of prosperity in it: �
and when
you approach that position sincerely and with a feeling of need, I hope
that your repent will be immediately accepted by God and a familiar
brightness will glow on your dark body.�(Taghieh, 170:2017) Gheyas
believes that humans�heart is like a mirror, they�
had better not do
something wrong because it makes their hearts dark and it couldn�tbe
cleaned by any means. He thinks that in order to prevent the humans
of be follower of their evil side, it is necessary that they always be
suspicious to their passion, see it as a disaster in themselves and know
themselves as the worst of the people. He says that if you are upset
then be upset because of your own deeds, see your own faults and do
not seek the reason of other people�
s behaviors.
4. Conclusion
In fact, Hamouei has shown using Quran and hadith practically to train and
educate the society and following the words of God, focusing on the saints�
style he has tried to introduce Islamic instructions as a necessity. Therefore,
the findings of this research indicate that benefiting�
the God�
s words�
and
believing in him is the foundation of Hamouiesm thought. Citing Quran,

Hadith, the mystics�words, will result in accepting the words. The
great people want the prosperity of the society and this what Hamouei
has always been focusing on. So he has cited their words and he
himself acts based on them. He has chosen Quran as a pattern for his
behavior; he mentions a verse from Quran at first and then acts based
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on it. Sincere act is the clearest and the most obvious characteristics of
the wise and Hamouei has paid attention to this fact. Hamoueis has
prevented himself and other people from following passion and
attachment to its temptations. Ignoring material things and preventing
loving material things is what that keeps people from fault. Humility
and modesty and paying attention to weak people and helping
inferiors are among the obvious signs of religious, cultured and wise
people. Hamouei doesn�tknow himself as a �preacher to advise
others, but he modifies his behaviors based on the instructions in
Quran. Forgiveness and mercy is in any way the cause of prosperity.
The knowledgeable people have a great responsibility towards the
society so that they could find solutions [for problems] by expressing
it. Every society that wants to see happiness and prosperity needs to
choose the right path. Even though the poets and authors have
benefited from Quran, Abolfouh Hamouei�
s style is different.
Keywords: Islamic Teachings, Texts, Human
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چکیده
جوامع بشری وقتی روی سعادت و خوشبختی را میبیننـد كـد دربـارة امورجامعـد انسـانهـای
بافرهنگ و دانش ،احساس مسئولیتكرده ،با تعالیم اسالمی ،دانش و منش انسانی ،برای مشکالت
جامعد چارهانديشی كنند .ضرورت ايجابمیكند چنین افرادی با شیوههای ارزشمند ،مسیر زندگی
را برای مردم خود هموارسازند و برای ديگران و فرزندان الگويی بدجابگذارند .تا مشـکالت را بـد
راحتی حلكنند و دچار آسیبهای مختلف نگردنـد و راه بـرونرفـت آن را بشناسـند .حمـويی بـا
چنین بینشی بد دورة زندگی پساز مصیبتهای قوم مغول كد خود درآن قرارداشـتد ،او را موفـف
كرده تا برای جامعد چارهانديشی كند و منزلت آن را بدو بازگرداند .در اين مقالد سعی برآن است
روش جلوگیری از آسیبهای اجتماعی كد برخاستداز بـیتـوجهی عملـی بـد تعـالیم ديـن و سـبب
ازبینرفتن اعتماد مردم میگردد ،بد روش تحلیلمحتوا بررسیشود .پس نگـرشهـا تحـت چهـار
عنوان :انسان و خدا؛ انسان و پیامبر؛ انسان و عرفا و انسان و فضیلتها و رذيلتهـا مرـر گرديـد و
هدف ارزندة نويسنده كد برای سعادت هرجامعد الزم است ،تبیین شدهاست و نتیجد ايـنكـد چنـین
روشی يکی از راههايی است كد بتوان جامعد را بدسوی سعادت ،براسـاس تعـالیم اسـالمی هـدايت
كرد و بد روزگار عزت و سربلندی بازگردانید.
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واژههایکلیدی :تعالیم اسالمی ،متون ،انسان.

 -1مقدمه
اثــر حمــويی از متــون ادب فارســی اســت كــد تعــالیم اســالمی و دينــی درونمايــة آن را
تشکیلمیدهد ،چون نويسندة اثر تاكنون از او چیـزی دردسـتنبـوده الزماسـت مختصـری
معرفیشود؛ ابوالفتو غیاثالدينهبـةاهللبنيوسفبنابراهیمبنمحمد حمـويی از نويسـندگان
عارف و شاعر قرن هشتم هجری است ،كد اثر او« :دُرِّ سخن ،نثری آمیختد بد نظـم و دومـین
اثر ابوالفتو است كد بد تقلید از گلستان سعدی نگاشتدشـدهاسـت» (تقیـد و كرمـی:9311 ،
 .)5و «از متون زيبای ادبی ،عرفانی و اخالقی قرن هشـتم هجری است كد باوجود حکايـات
آموزنده از صدر اسالم و گفتار بزرگان در آن و نیـز بعضـی نکات تاريخی ،متأسـفاند تـا بـد
امروز ند دردستبوده و ند بد چاپرسیدهاست( ».كرمی و تقید )21 :9311 ،اين اثر براسـاس
نظم تاريخی چهارمین اثر تازهيافتدشده بد تقلید گلسـتان سـعدی اسـت .ازآن در نسـخدهـای
خرــی كتابخانــد آيــتاهللگلپايگــانی جلــد ،2صــفحة 191و  121تحــت عنــوان «بســاتین
العرفاء»يادشدهاست.
غیاث يکی از نوادگان سعدالدين حمويی است .وی بـین سـالهـای  191-113هجـری
قمری متولدشده كد سال والدت وی باتوجد بد بیت زير كد زمان عمر خود را هنگام نوشـتن
اثر اعالمكرده و باتوجد بد سال رويت كتاب نگارستان ،كد سـال  131بـوده ايـن تـاريخ بـد-
دستآمدهاست.
ز عمــرم كنــون ســیوشــش ســال رفــت

همـــد درپـــی حـــرا و آمـــال رفـــت
(تقید)11 :9311 ،

و در سال  143هنگامی كد طغاتیمور بد دست يحیی كرابی بدقتلمیرسد غیاثالدين در
آنجا حضورداشتد و بداحتمال قريببديقین كشتدشدهاست:
«....خواجد يحیی چابکاند سرش از تن جداكرد و سربداران كد در بیرونبودند چون ضـرغام
خونآشام [بنی جان] شمشیرها كشیده بر هیچكسی ابقانکردند و از خااوعام خلقی بسیار-
كشتند( ».سمرقندی ،9312 ،ج)282/9
ابوالفتو در اشعار بددستآمده ،غیاث تخلصكردهاست:

بهار و تابستان 98

غیــاث تــر

تعالیم اسالمی با تکیه بر متنی نویافته از ابوالفتوح حمویی

وفــا جســتن از مــردم گیــر

52

طلبنکـن رتبـت و آيـین سـلرنت از گـدا
(تقید)58 :9311 ،

يـــار نیســــت

غیاثـــا اگــــر چـــد فلـــ

هنــــر را بــــد عــــالم خريــــدار نیســــت
(تقید)51 :9311 ،

تو گفتدای كد از ما دل بريدهاسـت ،غیـاث

روا مــدار و مبـــر همچنـــین گمـــان دگـــر
(تقید)18 :9311 ،

-1-1بیان مسئله
يکی از ضرورتهای انکارناپذير جوامع بشری بدخصوا جامعة امروز ايران ،آمـوزش
تعالیم اسالمی و دينی بد معنی واقعـی كلمـد اسـت .بـرای ايـنكـد بتـوانیم درايـنمسـیر گـام
ارزشمندی برداشتد ،بد هدف دستيابیم بايد ازطريق متـون گـرانسـنگ ادبـی كـد همـواره
گستردهترين منابع آموزشی هسـتند ،بهـرهجسـت .بـويژه از آثـار بزرگـان گذشـتة تـاريخ و
فرهنگ اين مرزوبوم كد با سابقة درخشـان بـودهانـد .بزرگـانی چـون سـعدالدين حمـويی و
فرزندان وی ازاينجملداند كد از قرن چهارم هجری تا سیزدهم در تاريخ ايران فرهنـگسـاز
بوده ،يکی ازاين فرزندان كد اثر وی (دُرِّسخن) بدتازگی بددستآمدهاست ابوالفتـو غیـاث
الدينهبـةاهلل از خاندان بزرگ حمويی كد همد اهل علـم و همـد از بزرگـان و عالمـان ديـن
بودهاند .وی در اثر خود تقريبا بد تمامی مبانی تعالیم اسالمی توجد خااداشتداسـت ،ازايـن
رو اثری درخور توجد برای آموزش مبانی تعالیم اسالمی است.
-4-1پیشینة تحقیق
اين اثر برای اولینبار تصحیح شدهاسـت و مقالـة «دُرّسـخن نثـری نويافتـد از قـرن هشـتم
هجری» ()9318كد بدتازگی تحقیقـی انجـامگرفتـد ،بـد معرفـی اثـر از لحـا نسـخدشناسـی
پرداختداست .و مقالة ديگر بد «بررسی ويژگیهای سبکی دُرِّسخن غیاث»( )9311پرداختـد-
است .بنابراين در هیچي

ازايـن دو مقالـد بـا رویكـرد تعـالیم دينـی ،پژوهشـی صـورت-

نگرفتداست .بدهرروی گرچد مقاالت متعددی مسايل تعالیم اسـالمی را بیـانكـردهانـد ،امـا
كار حمويی طرحی نو است و با ديگران حتا با استاد خـود سـعدی كـد چهـارمین مقلـد وی
بوده ،متفاوت است.
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-3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
خداوند قرآن را نازل كرد و پیـامبران را بـرای هـدايت و تعـالیم اسـالمی انسـان فرسـتاد،
بنابراين آثار ادبی ما كد درحقیقت دنبالـدرو كـالم االهـی اسـت ،واكـاوی افکـار و انديشـة
انسانهای خداجو و بافرهنگ كد همواره درصدد خدمت بد بشريت هستند ،بسیار ارزشـمند
و مهّم است ،حمويی در بیستوي

باب اين اثر همواره جز تعالی انسـان و آمـوزش تعـالیم

اسالمی هدفی واالتر نداشتد ،بنابراين تمام همّوغم خـود را مصـروف ايـنمقولـد بـدصـورت
عملی كردهاست ،پس ضرورتدارد چنین آرا و افکار كد بدصـورت عملـی در آثـار ازايـن
دست آمدهاست درمعرض ديد عالقدمندان قرارگیرد .
-4بحث
جوامع بشری بدونش

نیاز بد همت انسانهای خردمندی دارد كد جامعة زمان خود را

بشناسند و درراستای حل مشکالت آن گـامی اسـتواربردارنـد و آثـار و منـابع نجـاتبخـش
انسان از مشکالت را بد وی معرفیكنـد .ازجملـد راههـای سـعادت و خـوشبختـی انسـان،
بويژه جوامعی كد در آن ايمان بد سرچشمة االهی ،اصلی اساسیاست ،ابتدا توجـد بـد قـرآن
پسازآن بد ترتیب بد احاديث و گفتار پیامبر و ائمـد و الگـو قـراردادن انسـانهـای عـارف و
خردمند ،روشی است كد با سوقدادن انسانها در قرآن ،میتوان مسیر بازگشـت بـد عـزت-
مندی را هموارساخت؛ و توجد بد كالم پیامبر و ائمد و عرفا و اولیا ازجملة اين مبـانی اسـت
كد ياریبخش خواهدبود؛ حمويی رفتـار ،اخـالق و اعمـال خـود را مرـابق بـا كـالم حـق
ترسیمكرده و آن هم ند برای رسیدن بهشت و ترس از دوزخ بلکد عزت و كرامت انسـان را
با آن رقمزده كد نشاندهندة رو بلند و عزتمندی است كد در مسیر فضائل اخالقی قرار-
گیرد ،چون انسانی كد معیارش در قدم اول كالم حق باشـد و رفتارهـای خـود را مرـابق آن
تنظیمنمايد ،بیش

در مسیر فضیلتها گامبرخواهدداشت و اگر از مسیر منحرفنشـود راه

سعادت بر او گشودهخواهدشد:
ســبحانی همــد حــق اســت مــیدانــی

هوای نفس يکسو نِد كد دولت بیکران يابی

كــالم پــا

عزيزا نفس خود بشکنمکنخواری وخوارشكـن

كد عزِّتها ازآن بینی سعادتها ازآن يابی
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هوای نفس ،ايشان را بد دوزخ میكشد بـیشـ

اگر تر هواگیـری بهشـت جـاودان يـابی
(تقید)913 :9311 ،

حمويی برای اينكد جامعد را از چنین مسیری بـدسـمت سـعادت و عـزتمنـدی هـدايت
كند چون موعظدگران رفتار نکردهاست ،بلکد اين روش را ابتدا خود پیشگرفتد و بـیآنکـد
بخواهد نصیحتكند و براساس باور خويش جامعـد را بـدان سـوقمـیدهـد .بنـابراين بـرای
فراگیری تعالیم دينی در متون ادبی ،توجد بد مقولدهای مورد نظر نويسنده موثر است.
-1-4انسان و خدا
انسان اشرف مخلوقات ،خلیفد خدا و بندة اوست .حمويی بنابراين اعتقاد ،اعمال خود را
مرابق با آيات قرآنی تنظیمكرده و براين باورست كد ترابق اعمال با قرآن ضرورت زندگی
و ماية سعادت است .ازاينرو اثر دُرِّسخن حمويی كد يکی ازاين متـون اسـت ،بـا محتـوايی
كد تحت عنوانهای :هوای نفس ،مالاندوزی ،ذكرحق ونجات ،رضای حق ،توجـد حـق بـد
بنده ،امید بد رحمت حق و … كد در زير آمدهاست ،سعی برآن داشتد تـا در آمـوزش تعـالیم
اسالمی بد مردم زمانة خود ،ازاينطريق بیاموزد و دراين راستا خدمتی كردهباشد:
-1-1-4ذکر حق و نجات
ياد خداوند و رضايت حق سبب نجات و پیوستد ازطرف بزرگان بیانشدهاست كد:
حمويی خردمنداند خدا را يادمیكند و راه نجات را درمسیر اخالا میبیند:
«آبشخور شادیها ازهرگوند آلودگی دردسرهای روزگار پا

و گوارا ،درهـای رحمـت و

آرامش گشوده و وسايل شادی و خوشی فراهماست( ».تقید)352 :9311 ،
«از حضرت عیسی (ع) سوال شد :بهتـرين اعمـال چیسـتر فرمـود :خشـنودی از خـدا و
دوستداشتن او( .فیض كاشانی ،9591 ،ج)88/8
«حق ،برای هر عمل كنندهای ،نجاتبخش است و برای هرگوينـدهای حجّـت و دلیـل».
(آمدی)9554 / ،9311 ،
«راستگو درآستانة نجـات و بزرگـواری اسـت و درو گـو درلبـد پرتگـاه و خـواری».
(ریشهری ،9381 ،ج)981 /1
«عقل راهنمايیمیكند و نجاتمـیدهـد و نـادانی گمـراهمـیكنـد و نـابودمـیگردانـد».
(آمدی)925 :9311 ،
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-4-1-4رضای حق و نجات خود
از ويژگیهای غالبا مشخص اهل معرفت يکی آن است كد آنچد میكنند ،برای رضـای
حق و نجات خويش از باليای مختلف است كد در طول حیات آدمـی خـود را عرضـدمـی-
كند .حمويی دراينزمیند قدمبدقـدم ايـن مهـم را درنظـرداشـتد چـون طبـق آيـة قـرآن بايـد
رضايت خدا در آن باشد؛ «درنزد پروردگارشان در بهشت جاويـد كـد در آن نهرهـا جـاری
ست تا ابد در آنجا خدا از آنها خشنود است و آنها از خدا خشنودند و ايـن خـاا كسـی
است كد از پروردگارش بترسد( ».بیند )8/حتا در اولین عبارت از كتاب خـود بـدينگونـد -
آغاز میكند:
«از بهــــــــر نجــــــــات و رســــــــتگاری

تقـــــــديمكنـــــــیم شـــــــکر بـــــــاری
(تقید)52 :9311 ،

غیاث پیوستد مانند هرعارف حقجويی هرعمل و كـاری را ازجانـب حـق مـیدانـد و بـدون
وترديد در آن صال و مصلحتمیبیند كد حوالة حق است برای بندة خويش:

ش

اگــر بــا تـــو كســی بـــد كنــد از نـــادانی

آن نیـــــز بُـــــوید ز حکمـــــت يزدانـــــی

بــــا هــــیچ كــــس بــــدی نیايــــد در دل

اگـــر هـــر چـــد رســـد ،از خـــدا دانـــی
(تقید)81 :9311 ،

-3-1-4امید به رحمت حق
حمويی توجد بد لرف حق را همواره گوشزدمیكند كد جامعد ازاينطريق خود را باز-
يابد ،چون انسانی كد در باور دينی ،خود را گناهكار میداند ممکن است مأيوسشـود ،پـس
او بد خود و جامعة درون آن ،براساس مضامین آيات قرآن امیدواریمیدهد:
از حضـــــرت حـــــق غريـــــب نبـــــوید

بخشـــــیدن جـــــرم هـــــر گنـــــدكـــــار

از رحمــــــــت او مبــــــــاش نومیــــــــد

دريــــای كــــرم چــــو هســــت ذخِّــــار
(تقید)911 :9311 ،

-4-1-4توجه حق به بنده
حمويی خود و ديگران را درجريانهای مختلف ،بدسويی سوقمیدهد كد توجد حق بـد
بنده را اساسیترين راههای برونرفت میداند و مردم را ترغیب بد جلـب عنايـت حـق مـی-
كند:
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كســی مُکــرِّم و منظــور هــر دو عــالم شــد

كد بود حضرت حـق را بـد حـال او نظـری
(تقید)912 :9311 ،

-5-1-4خدا و آرامش مردم
ايران سرزمینی كد بدلحا سیاسی در برابر هجوم قوم مغول مغلوبشد و قرن هشـتم بـا-
توجدبد آنچد گفتدشد قرن پساز اضرراب و هراسبود ،روزگار دستازدنیا شستن ،سـربـد
گريبانفروبردن ،درونگرايـی ،تسـلیم ،رضـايت و قناعـت اسـت .درحقیقـت زمـان احیـای
ارزشهای انسانی است اگرچد اندكی پسازآن ،درپناه امنیتـی كـد بـر كشـور سـايدافکنـده،
مردم برای آرامش خاطر بد همین ارزشها ،بـرای رسـیدن بـد لحظـدهـای اوج و كمـال ،بـر
میگردند و با آن بد خودسازی مشغولمیشوند.
غیاث مانند مرشدی  ،مردم سرخوردة خود را با كالم حق پیوستد آرامشمیدهد:
«كد هركس بر خدا اعتماد و توكلكند ،خدا او را بسندهاست ،بر حق توكـلكـردم و از
زحمات وارست( ».تقید)911 :9311 ،
«و آنچد نزدي

خدای بود ،هرگز آن را نفاد نتواندبود و دست تلف و فنا بـدان نرسـد».

(نحل)11/
«پس هرچد آن پیش من گرامیبـود بهتـر چنـاندانسـتم كـد آن پیشـی بـد حضـرت حـق
فرستم( ».تقید)914 :9311 ،
«هركسكد از خدای خود ترسد و بهشتش آرزوكند ،گو تر

هواینفس گیر .دانسـتم

كد سخن او حقیقتاست( ».تقید)225 :9311 ،
«هیچ چرنده و رونده نیست كد ند رزق او برخداست .دانستم كد من نیز يکـی ازايـنهـا-
ام( »...تقید)911 :9311 ،
 -4-4انسان و پیامبر
حمويی بعداز كالم وحی ،برای انسان ،پیامبر ،برترين بندگان خدا را الگو قرار دادهاست
تا با استناد بد فرمايشهای رسول گرامی اسالم ،در مسیر سعادت قرارگیرند:
-1-4-4استناد به کالم پیامبر(ص) به عنوان الگو
حمويی روشی را كـد بـدعنـوان عـارف اهـل شـريعت پـیشگرفتـداسـت و او را در بـین
همنوعان متفاوتمیكند ،مستندات اوست .تا مردم زمانة خـود را كـد سـرخورده از درو و
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رياســت نجــات دهــد؛ بايدكســانی ماننــد او در جامعــدای كــد بــیشاز هــركس بــد تبــاهی و
ريشدهای آن آگاهیداشتد و دارند ،دربرابـر جامعـد و مـردم احسـاس مسـوولیت كننـد و بـا
ايجاد آثار ارزشمند و ماندگار ،هم بد تاريخ و هم راه بازيابی هويت مردم را بـد آنـان نشـان
دهند و سرزمین خود را بازسازیكنند .غیاث نیز ازايندستد است كد خود را همواره مسـئول
دانستد و گامهای استوار خود را برای اين مهم برداشتد و بدهمین دلیـل بـا مسـتندات ،جامعـة
خود را رهبری و هدايتمیكند.
در بیستوي

باب كتاب غالبا مرلب را با كالم رسـولخـدا شـروعكـردهاسـت ،چـون

پیامبر انسانی بوده با چنین تعبیری:
«رسول (ا) ،پیشاز پیامبرشدن ،بیست خصلت از خصلتهـای پیـامبران را دارابودنـد،
كد اگر كسی يکیاز آنها را داشتدباشد ،دلیل عظمت اوست؛ چـدرسـد بـد كسـی كـد همـة
آنها را داراباشد ،آن حضرت پیـامبری امـین ،راسـتگـو ،مـاهر ،اصـیل ،شـريف ،اسـتوار،
سخنور ،عاقل ،بافضیلت ،عابد ،زاهد ،سخاوتمند ،دلیر و با شهامت ،قانع ،متواضع ،بردبـار،
مهربان ،غیرت مند ،صبور ،سازگار ،و نرمخو بودند و با هیچ منجم غیـبگـو و پـیشگـويی
همنشین نبودند( ».مجلسی ،9314،ج)914/91
«هركس كد بـر طعـامدادن موافبـتكنـد ،حـقتعـالی ،بـد وجـود او بـا مالئکـد مقـربین،
مباهاتنمايد( ».تقید)993 :9311 ،
«رسول-صلوات اهلل و سالمد علید-می فرمايد كـد تواضـع بنـده را رفعـتافزايـد( ».تقیـد،
)14 :9311
-3-4انسان و عرفا
يکی از منابع ارزشمند ،پسازقرآن و كالم پیامبر برای آمـوزش تعـالیم اسـالمی درنظـر
حمويی ،سخن عرفان نـامی اسـت كـد در ادب فارسـی و عرفـان شـناختدشـدهانـد .بنـابراين
حمويی در اثر خود بد سخن اين بزرگان استنادكردهاست:
-1-3-4کالم عارفان مشهور
غیاث حکیمی اجتماعی است و درصدد تبلیغ و تعلیم حکمت عملـی بـرای برخـوردار-
شدن از ي

زندگی متعادل و سعادتمند است ،افکار وی از رنـگ عرفـان خـالی نیسـت و

جابدجا در اثرش رنگ تصوف بدچشممیخورد ،نهايتاينكد جريان لریـف ذوق را در اثـر
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او بايد بد تمايل وی بد تزكیدنفس و تصفیة اخالقی تعبیركرد ند بد وابسـتگی بـد طريقـدهـای
خاا در بازار پر رونق تصوف زمان پیشازخود.
در بابهای اول ،هشتم ،نهم و دهم چنانمینمايد كد اساس تعلیم شـیخ بـر نـوعی زهـد
عرفانی بوده و بايد پذيرفت كد غیاث هم حکیم و هم عارف است ،بنابراين صوفی و عارف
دانستن او ،امر بديهی است و دلیل آن عبارتازاين است كد پیوستد بـا آوردن نقـل قـولی از
عرفا كالم خود را مُهرتايیدمیزند:
«يکی شبلی را-ریحِمیدُ ٱللَّدِ عیلیْد-گفت خرقد بد من دِه تا از راه تبرِّ

درپوشم ،باشـدكـد

ازبركت آن بد درگاه اهلل ،مرتبد و درجديابم ،فرمود كد ای برادر ،اگر پوست شبلی درپوشی
تا بد عمل راه شبلی نروی ،هیچ فايدهاتنکند( ».تقید)945 :9311 ،
«از سیریسقری-قدیِّسی ٱللَّدُ رُوحیدُ-پرسیدند كد صـبر چیسـتر دربیـانآن شـروعفرمـود،
ناگاه عقربی بیامد و چند نیش برپای مباركش زد ،سیری سخن را قرعنفرمود و هیچ توجّـع و
تألِّم فراننمود ،از او پرسیدند كد سبب چد بود كد افهـار توجّـعنفرمـودیر گفـت :اگـر مـرا
اند

باليی پیشآيد و بر تنم زخم نیش رسد ،بر آن صبرننمايم ،بندگان حق را صبر چـون

فرمايمر ( ».تقید)11 :9311 ،
-4-4انسان ،فضیلتها و رذیلتها
انسان وقتی بتواند با خـدا و كـالم وحـی ،پیـامبر و سـخنان حکمـتآمیـز عرفـا ارتبـا
برقراركند ،پسازآن است كـد درذهـن او فضـیلتهـا و رذيلـتهـا جايگـاه خـاا خـود را
خواهدداشت و تبديل بد باوری خواهدشد كد درتعالیم اسالمی مهـمتـرين دغدغـد و مسـالة
مورد توجداست .دراين راستاست كد او بد مکارم اخالق ،بخشش ،اخالا ،توجد بد مـردم
و غیره بدصورت عملی رویمیآورد .بنـابراين درايـن قسـمت فضـیلتهـا و رذيلـتهـا بـد-
صورت زير طر بندی شدهاست تا باور بد تعالیم اسالمی درنگاه حمويی تبیینشود:
-1-4-4فضیلتها
بايدهای ازرشمند ،برای انسان ي

نیاز اساسـی اسـت تـا او را دربـین مخلوقـات برتـری

بخشد .دراين بخش بايدها ازمنظر حمويی بدشر زيرطر بندی شدهاست:
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-1-1-4-4مکارم اخالق
غیاث پیوستد مکارم اخالق را كد يکـی ازمهـمتـرين فضـیلتهـای انسـانی اسـت ،بـرای
گسترش تعالیم دينی و درنتیجد سعادت عامل ارزنده میداند ،بدهمیندلیـل سـد بـاب كتـاب
خود را چنین قراردادهاست:
«در مد مکارم اخالق حمیده ،علیاالطالق و اقتدا بد جماعتی كد بدان مُتخلِّقبـودهانـد
و بد اوصاف پسنديده مُتصِف( ».تقید)43 :9311 ،
«درتعداد بعضی از مکارم اخالق بیهید و شمايل میرضیّد( ».تقید)43 :9311 ،
«دربیان بعضی از اخالق دمیمد و منع از تخلِّق بدان( ».تقید)43 :9311 ،
و در محتوای اثر خود پیوستد اين مرلب را اشارهمیكند:
از آدمـــی مکـــارم اخـــالق كســـبكـــن

منگر بد خلـق ،او كـد سـیاه اسـت يـا سـپید

زنهار تا كد ردنکنی گـر همـد سـگی سـت

هـــیچ آفريـــده را ز در خـــويش ناامیـــد
(تقید)994 :9311 ،

توجد بد اخالق و پیروی از صفات نی

را از بزرگان خويش يادگرفتداست كد:

«خدايا مرا بر تربیت ،ادبآموزی و نیکیكردن بـد فرزنـدانم يـاریفرمـا( ».امـام سـجاد،
)921 :9381
«چهارچیز است كد بد هركس دادهشود خیر دنیا و آخرت بد او دادهشدهاسـت :راسـت-
گوبودن ،ادای امانت ،حاللخوردن و خوشاخالقی( ».درايتی)291 :9311 ،
«راستگوبودن و پرهیزنمودن از درو  ،زيباترين اخالق و بهترين ادب است( ».درايتی،
)291 :9311
-4-1-4-4بخشش و بخشندگی
غیاث ،خداشناسی عارف است كد بخشندگی را از خدای خـويش آموختـد و درايـنراه
فرقی بین مردم توانگر و فقیر نمیبیند و هنگام بخشش زمانومکان نمـیشناسـد .معتقداسـت
كد بايد مانند خداوند بر اللدزار و شورهزار ،هـردو چـون ابـر باريـد ،پـس تـا هنگـام مـرگ
دستاز بخشندگی برنداشت .غیاث بخشندگی را سعادت ،بخت و عنايت خدادادی میداند
و معتقداست كد بخشش ثواب آن بد گذشتگان نیز میرسد .همچـون سـعدی اعتقـاد راسـخ
دارد كد خداوند هرگز در رحمت را بركسینخواهدبست .همچنین باوردارد كد بـا لرـف و
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محبت ،ديگران را میتوان دلبستد و وابستة خود كرد ،بخشندگی را تـا آنجـا بـاوردارد كـد
میگويد وقتی بر كسی كد مجرم است قادرشدی بدپاس نعمت قدرت خود ،او را عفوكـن؛
از نشاندهای كرم و لرف معتقد بد آن است كد نبايد با زبان و قلم بد ديگران توهینكرد.
زهــی كــريم خــدايی كــد از كمــال كــرم

نمــیكنــد در احســان بــد روی گبــر فــراز

تــو را كــد در حــق بیگانــدای نظــر باشــد

ز آشــنا نــد همانــا كــد لرــف گیــری بــاز
(تقید)41 :9311 ،

«سد چیز است كد محبـت آورد :قــرضدادن و فـروتنــی و بخشــش( ».حرانـی:9381 ،
)391
«دوست خود را بدوسیلد نیکیكردن ،سرزنشكن .و بدی او را بـدوسـیلد بخشـش بـد او،
دفعكن» (امامعلی.)9944/2 :9314 ،
«خداوند زيباست و زيبايی را دوستدارد ،بخشنده است و بخشش را دوستدارد ،پا
است و پا بودن را دوستدارد» (پاينده.)213 :9312 ،
«هیچ مومن نیست مگر آنكد بخشنده است و تنها آنكس بخشنده اسـت كـد از يقـین و
همت واال برخوردارباشد؛ زيراكد بخشندهبـودن پرتـو نـور يقـین اسـت؛ هـركـس هـدف را
بشناسد بخشش بر او آسانشود( ».مجلسی)344 /18 :9314 ،؛ (امام صادق.)82 :9381 ،
-3-1-4-4اخالص در عمل
غیـاث راه نجـات را در اخــالا عمـل و صــدق مـیدانـد ،خــود بـدان ايمــاندارد و راه
سعادت را درآنمیبیند« :و چون تو از راه اخالا و نیاز روی بدان مقام نهی ،من امیـددارم
كد عنقريب توبة تو شرف قبول يابد و روشنايی آشنايی بداند مدتی بروجود فلمـانی تـو
تابد( ».تقید)911 :9311 ،
از نگاه او انسان بااخالا كسی است كد از حیلد و نیرنگ پا باشد و باطن خـود را از
مقامطلبی و ثروتاندوختن خالینگددارد و درعوض ،دل خـود را بـا نکـات دقیـق علمـی و
عمل بدآن پا دارد.
پیامبر (ا) فرمودند« :پروردگارم هفتچیز را بد من سفارشفرمود :اخالا در نهـان و
آشکار ،گذشت از كسیكد بد من فلمنموده ،بخشش بد كسیكد مرا محرومكرده ،رابرد بـا
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كسیكد با من قرعرابردكرده ،و سکوت همراه باتفکـر و نگـاهكـردن بـرای عبـرت باشـد».
(كراجکی طرابلسی ،9318 ،ج)99 /2
«از نشاند های سعادت ،اخالاداشتن در عمل است» (آمدی.)1223/ ،9311 ،
-4-1-4-4توجه به مردم
غیاث اعتقاددارد كد دل مردم مانند آيیند است ،نبايد رفتـاری ناشايسـتكـرد كـد سـبب
تیره شدن دلها گردد وگرند بدهـیچوسـیلد نمـیتـوان آن تیرگـی را ازدل مـردم زدود .البتـد
ازنظر او مردمیبودن قابلیتمیخواهد .نبايد حاكم وقتی زيردستان در رنج و زحمت هسـتند
بددنبال شادی خود باشد .براينباور است كد مقـام و منزلـت مـردم را نـزد خـدا كسـی ازآن
خبرندارد تا بتواند درمورد آنـان سـخنیبگويـد .هركسـی كـد مـردم را خـواروحقیركنـد در
هرمقام و مرتبد كد باشد دشمنان چنین شخصی فراوان خواهدشد .او خانقـاه را تـاايـنانـدازه
قبول داردكد بايد خانقاه ساخت و بد مردم لقمد نان داد .كسی كـد بـد مـردم نیکـیمـیكنـد
نی

بخت و مردمی است .گاهی مردم عملی را ازسر اجبار و ترس انجاممیدهند نـد ازروی

اعتقاد .داشتن عاقب نی

در آخرت را وابستد بد نیکیكردن دربـارة مـردم مـیدانـد .غیـاث

سالمت جسم حاكم را وابستد بد مردم میداند و میگويد اگر سالمت بدن میخـواهی بايـد
بد مردم غذای فراوان بدهی و پیوستد سفرة تو برای مردم گشادهباشد از مردم احوالپرسـی-
كن ،بد آنان نان بده و دل آنان را بددستآور .كسی با مردم است كد با محبت ،دل آنـان را
بددستآورد و مانند باران بر سر مردم نعمتهای خداوندی را بريزد .اگر از مقـام و منزلـت
خود درهراسهستید غمخوار مردم باشید و نیکیكنید .دربارة مردمآزاری گويد:
ند آدمی ست كد از سگ بتر بـود صـد بـار

كســـیكـــد او همـــد آزار مردمـــان طلبـــد
(تقید)15 :9311 ،

«كسی دوستدار مردم است كد بدخاطر آنـان هرنـوع آزار و اذيـت را بـدجـانبخـرد ،ولـی
نگذارد آسیبیبدمردم برسد.
«...اگر بدی ديد آن را با خوبی جوابدهد ،خشم خود را فروخورد و از مـردم درگـذرد ،و
خداوند نیکوكاران را دوستدارد» (كلینی.)925/2 :9311 ،
«فروتنی درآن است كد با مردم چنانكنـی كـد دوسـت داری بـا تـو چنـانباشـند» ( كلینـی،
.)925 /2 :9311
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«بدانكد ،اُنسگرفتن با مردم از خداوند است و دشمنی با مـردم از شـیران» (كلینـی،9311 ،
ج)411/4
«خوشبختترين مردم كسی است كد با مردم بزرگوار دوستی و معاشـرتكنـد( ».مجلسـی،
 :9314ج)981/15
بنـــــی آدم اعضـــــای يـــــ

پیکرنـــــد

كــــد در آفــــرينش ز يــــ

گوهرنــــد

چــــو عضــــوی بــــد درد آورد روزگــــار

دگــــــر عضــــــوها را نمانــــــد قــــــرار

تـــو كـــز محنـــت ديگـــران بـــیغمـــی

نشـــــايد كـــــد نامـــــت نهنـــــد آدمـــــی
(سعدی)911 :9355 ،

-5-1-4-4خودکمبینی و تواضع
تواضع صفتی است كد خداوند بـد اهـل آن بشـارتدادهاسـت...« :خـدای شـما خـدايی
يکتاست ،در برابر او تسلیمشويد و تواضعكنندگان را بشارت ده( ».حج)35/
دوم اينكد بدخاطر داشـتن رو بلنـد كـد صـفت هرانسـان وارسـتدای اسـت ،بـد تمـامی
ضعف و ناتوانی خود در بیانمرلب اشارهمیكنـد و ماننـد همـة عارفـان بـزرگ از هرگونـد
خودستايی و خودبینی فاصلدمیگیرد ،بلکـد تمـام عیـب خـود را در همـین ابتـدامـیپـذيرد،
چنانكد خود گويد:
«اگر بر خرايی وقوفيابند و بر لغزش مرلـعشـوند و هرآينـد كـد شـوند؛ چـد خاصـیت
آدمیزاده آن است كد بد فرزند و شعر خود چنان مشعوفباشد ،كـد خـوب را بـا زشـت در
ي

رشتددارد و دلنشین را بـا زشـت دريـ

رشـتدكشـد و محمـود را از پلیـد و نیکـو را از

بیارزش فرقنکند و بر عیب و ننگ كـد روشـنتـر از فريـاد باشـد و لغـزش و گنـاه كـد در
وضو  ،مانند صبح آشکار ،وقوفنیابد.
میدان كـد عیـب خـود نشناسـد سـلیممـرد

كی بوی سیر را شـنود آن كـد سـیر خـورد
(تقید)25 :9311 ،

«تهذيب و تصحیح دريغندارند و كرامت تجاوز ازاين خسارت كد بـیاختیـار بـدوقـوعآمـد
و( »...تقید)2 :9311 ،
درادامد كد كار او تا چداندازه اعتباردارد و ارزشمنداست متواضعاند میگويد:
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ايـــن بـــدان مانـــد كـــد پـــیش آفتـــاب

مـــیدهـــد هـــم جلـــوه خـــود را ذرهای

ورنـــد مـــیدانـــم كـــد تـــا چنـــدی بـــود

نـــــــزد دريـــــــا اعتبـــــــار قرـــــــرهای
(تقید)43 :9311 ،

او فروتنی را ماية سعادت و عنايت خداوند میداند و دراينباره بـد حـديث پیـامبر(ا)،
استنادمیكند:
«رسول خدا ،درود خدا بر او ،میفرمايد كد :تواضع بنده را بلندیافزايد ،تواضع كنید تـا
حق تعالی ،مرتبة شما را افزونكند و عفو بنده را عزتمیدهـد ،شـیوة عفـو پـیشگیريـد تـا
حضرت عزت ،شما را عزيزكند(»...تقید)931 :9311 ،
«طور ،فروتنینمود و باخودگفت كد من استحقاق آن ندارم كد مرلع اسرار خدا گـردم،
حضرت ربانی وحیفرستاد كد بد كوه طور حاضربشو كد او ،خود را وزنیننهـاد و تواضـع و
انکسار پیشآورد ،شايستد نظر تجلی ما ،جز او نیست( ».تقید)938-931 :9311 ،
«هم ازاو مروی است كد تا مادامكد بنده درتصورداشتدباشد كـد ازاو در جهـان نیـ

تـر

كسی هست بدان كد در مقام تکبر است ،از تواضع خبـری و در كـوی فقـر گـذرینـدارد».
(تقید)934 :9311 ،
«انسان بلندمرتبد چون بد فهم و دانايی رسد ،متواضـعمـیشـود( ».آمـدی )284 :9311 ،؛
واسری)934 :9381 ،
«سد چیز است كـد محبـتآورد :قــرضدادن و فـروتنــی و بخشــش( ».حرانـی:9381 ،
)391
«شريفترين اخالق ،تواضع ،بردباری و نرمخويی است( ».واسری)994 :9381 ،
«خدای متعال بد من وحیفرمود كد متواضعباشید ،تا هیچكس بر ديگری فخرنفروشـد و
كسی بدديگری زورگويی و تجاوزنکند( ».پاينده)211 :9312 ،
«در آسمان دو فرشتد بر بندگان گماشتدشدهاند پس هركس برای خدا تواضعكنـد ،او را
باال برند و هركس تکبرورزد او را پیستگردانند( ».كلینی ،9311 ،ج)922/2
«در وصف پرهیزكاران :لباسشان میاندرویست و راهرفتن و رفتارشان متواضعاند است».
(امام علی313 : 9314 ،؛ حرانی941 :9381 ،؛ شیخ صدوق)941 :9535 ،
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«از تواضع است كد انسان بد پايین مجلس رضايتدهد ،بد هـركس برمـیخـورد سـالم-
كند ،مجادلد را رهاكند اگرچد حق با او باشد و دوست نداشتدباشد كد او را بـد پرهیزكـاری
بستايند( ».مجلسی ،9314 ،ج)514/12
«سد چیز است كد خداوند بد سبب آنها جز بر خیـر و خـوبی نمـیافزايـد :تواضـع ،كـد
خداوند بدسبب آن جز بلندمرتبگی نمیافزايد؛ شکستدنفسی ،كـد خداونـد بـدسـبب آن جـز
عزِّت نمیافزايد و مناعتطبع كد خداوند بـدسـبب آن جـز بـینیـازی نمـیافزايـد( ».حلـی،
) 918 :9318؛ (مجلسی ،9314 ،ج)925/12
تواضع ،نشانة خردمنديی است؛ و تکبر نتیجة جهل قراردادهاست.
«تواضع را وسیلد عقل و تکبر را وسیلد جهل قراردادهاست( ».حرانی)311 :9381 ،
-2-1-4-4بیاعتنایی به دنیا
از صفات ارزشمند غیرقابلانکار عرفا و اولیای حق بريدن از دنیاست .غیاث با اسـتناد بـد
كالم رسولاهلل (ا) اين مسالد را بیانكردهاست:
« ...هركس كد بامداد برخیزد و همت او بیشتر بـر كسـب حرـامدنیـا مصـروفباشـد ،او
فار است از خدا( »...تقید)941 :9311 ،
«روزی يکی از برادران را نصیحتمـیكـردم و بركسـب كمـاالت و تهـذيب اخـالق و
صفات باعثمیشد ،و از پرستش حرامدنیا نهـیمـیكـرد و بـر ذخیـره راه آخـرت و طلـب
رضايت حضرت مولی ،تشويقمینمود و میگفت:
عزيــــز و محتــــرم باشــــی بــــد عــــالم

اگـــر در چشـــم تـــو دنیـــا بـــود خـــوار
(تقید)985 :9311 ،

تــوانگری ز قناعــت طلــب نــد از زروســیم

كــد تــا بــد حشــر تــرا حــرا كــمنگردانــد
(تقید)911 :9311 ،

باوجودآنكد غیاث معلم اخالق و تربیت است ،میتوان باتکید بر عناصر عرفانی بسیاری
كد در تمام اثر او موجمیزند ،و نیز پیوند ناگسستنی میان اخـالق و عرفـان او ،دسـتكـم از
عالقدمندان و دوستداران آگاه ،بد اين جريان فکری و فرهنگی ،بدشمارآورد.
دلبستگی بد دنیا سبب دردسـر اسـت ،و ايـن نکتـدای اسـت كـد غیـاث آن را بـدخـوبی
فهمیده ،چنانكد بزرگان گفتداند:
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«آنان از حرامدنیا و ازهرچد كد آن را حق خـود نمـیداننـد گريزاننـد؛ ماننـد اجتنـاب از
آتشی كد میترسند تمام وجودشان را فرابگیرد.
«دوستی كسانی كد بدخاطر خدا دوستند ،ادامـدپیـدامـیكنـد ،چـون عامـل آن دوسـتی،
دائمی است (ولی) دوستی برادرانی كد بدخاطر دنیا دوسـتشـدهانـد ،بريـدهمـیشـود ،زيـرا
عوامل آن دوستیها زود ازبینمیرود.
«بهترين دوستِ تو كسی است كد تو را شیفتة آخرت كند ،و نسبت بد دنیا بیرغبتكنـد
و تو را در فرمانبرداری از خدا كم

كند( ».آمدی) 9111 - 9114/ ،9311 ،

«كسی كد از دنیا دوریكند ،دنیا برخالف خواستش نزد او آيد.
«كسی كد دنیا را خدمتكند ،دنیا او را بدخدمتگیـرد و كسـی كـد خداونـد سـبحان را
خدمتكند ،دنیا بدخدمتاودرآيد.
«اگر تو ،بد دنیا روكنی ،او بد تو پشتكند و اگر تو ،بد دنیا پشـتكنـی ،او بـد تـو روی-
آورد.
«هركس درطلب دنیا كوششكند ،آن را ازدستبدهد و هركس ازآن دستبردارد ،دنیا
خود نزد او آيد.
«رغبت و تمايل بد دنیا مايد غم و اندوه ،و زهد و بیمیل بد دنیا سبب آرامش قلب و بدن
است» (حرانی)348 :9381 ،
-4-4-4رذیلتها
نبايدها در دومحور اساسی ،مرر شدهاست ،تا بدخوبی براسـاس ايـن دو محـور منزلـت
انسان تبیینگردد كد درصورت دلبستگی بد آن چگوند سقو خواهدكرد:
-1-4-4-4هوای نفس
يکیاز مسايلی كد جامعد را از همد باليی نجاتمیدهد ،تر

هواینفس اسـت ،چـون

انسان امور نفسانیش او را بد هرعمل ناشايستی میكشاند ،بنابراين اقدامی بـرای عـزت خـود
تا در چنین وضعیتی است ،نخواهدكرد .حمويی چنینگويد كد« :چون سخن حق نگاهكردم
كد میگويد’« :ویأمیِّا مینْ خافی میقامی ریبِّدِ وی نهیـیٱلـنَّفْسی عیـنٱلْهیـویی ،فـننِّٱلْجینِّـد هِـیٱلْمیـأْویی‘؛
هركس كد از خدای خود ترسد و بهشتش آرزوكند ،گو تر

هواینفس گیر .دانستم كـد

سخن او حقیقت است جهد بسیار نمودم تا نفس را از هـوا نهـیكـردم و بـدطاعـتگرفـت».
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(تقید )915 :9311 ،غیاث مصیبتهای آدمی را نتیجة پیروی ازنفس میدانـد ،بنـابراين بـاب
دهم كتاب دُرِّسخن را بدهمینمنظور آوردهاست ،او معتقداسـت بـرای ايـنكـد انسـان پیـرو
نفس نشود الزماست همیشد بد نفس خود بدگمانبوده ،بدچشم حوادث در خود نگاهكنـد و
خود را بدترين مردم بداند .چنین میگويد كد اگر ناراحت هسـتی بـدخـاطر كارهـای خـود
باش ،عیبهای خود را ببین و دنبال علت كار ديگران نباش .راه احتیا را تـا آنجـا مـیرود
كد« :سخن يکی از مشايخ كبار است ،كد چون از بـرادر مسـلمان عیبـی بینـی ،بايـد كـد از-
هفتادجهت عذر او بینديشی ،اگر بد خاطرت فروآمد ،بعدازآن نفس خود را مالمـتكنـی و
گــويی زهــی بــدی تــو ،كــد هفتــاد عــذر تــو را در مســلمانان شــنیدی و هنــوز يـ

عــذر او

نپسنديدی» (تقید.)958 :9311 ،
غیاث نیز بزرگترين دشمن انسان را نفس میداند و گويد:
بـــدترين دشـــمن اســـت نفـــس تـــو را

پــــرورش مــــیكنــــی ســــببش چــــرا
(تقید)942 :9311 ،

«بپرهیز ازاينكد دوستیكنید با كسی كد برای طمع و ترس يـا هـواینفـس و خـوردن و
آشامیدن رو ،بدتومیآورد و درجستوجوی دوستی با پرهیزگاران باش.
«هركس شرافت نفس داشتدباشد ،خويشتن را از پستی خواهشنفس پا میدارد.
«خوشبخت ،كسی است كد برای نفس خود خلوت و فراغتيابـد و بـدكـاراصـال آن
پردازد.
«هركد بد محاسبد نفس خود پردازد ،خوشبخت شود( ».مجلسی :9314 ،ج)282/15
-4-4-4-4مالاندوزی
انسان وقتی بد جمعآوری مال و ثروت رویآورد ،عزت نفس خود را ازدسـتداده ،تـن
بدهر خواری خواهدداد ،آن هم مالی كد پايدارنمیماند ،پس حمـويی برخـود الزممـیدانـد
كد ابتدا ،خود از زراندوزی چشمپوشی كنـد و بعـد ديگـران را درايـنمسـیرآورد ،ازايـنرو
گويد:
«بد خلق نظركردم ،ديدم هركس چیزی دارد كد آن را بدنزد او وزن و مقداری هسـت و
در محافظت آن نی

می كوشند .در كالم حق خواندهام’.میا عِنْدیكمْ ينْفدُ وی میا عِنْدی ٱللِّدِ بیاقٍ‘؛
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خدای بوید ،هرگز آن را نفاد نتواندبُود و دستِ تلف و فنا بـدان نرسـد .پـس

هرچد آن پیش من گرامیبود ،بهتر چناندانستم كد آن پیشی بدحضرتحقفرستم.
مردمــــان هرچــــد دوســــت مــــیدارنــــد

بهـــــــر روزی ذخیـــــــره بگذارنـــــــد

همــد غافــل كــد ايــن جهــان فــانی ســت

دل نهـــــادن بـــــر او ز نـــــادانی ســـــت
(تقید)914 :9311 ،

«در سخن خداوندم كد فرمودهاست قولد تعالی’ :إنِّ ٱلشِّیران لکمْ عیدُوِّ فاتَّخِـذُوهُ عیـدُواِّا‘؛
شیران ،دشمن شما است او را دشمنگیريد .با او دشـمنی پـیشگـرفتم و تـر

عـداوت بـا

بیگاند و خويش كرد و چندانكد جهدبود از او حذر واجبدانست و چون تمـام دشـمنی بـا
شیران درپیوستم ،با همد خلق دوستگشتم و مرا با هیچ آفريده غیر او دشمنینماند.
تــــرا بــــدتر ز شــــیران نیســــت دشــــمن

تــــو دشــــمن گیــــر او را بشــــنو از مــــن

همـــــین بـــــا او عـــــداوت دار محکـــــم

چرايــــــــــــی دشــــــــــــمن اوالدِ آدم

بــرو بــا جملــد عــالم دوســت مــیبــاش

كینـــد مخـــراش

درون كـــس بـــد نـــو

(تقید)911 :9311 ،
-3نتیجهگیری
حمويی درحقیقت برای تعلیم وتربیت جامعد ،كاربرد قرآن ،احاديث را بدصورت عملی
نشاندادهاست و با پیروی از كالم حق ،توجد بد سلو
دينی را همواره ي

اولیـا و عرفـا سـعیكـرده تـا تعـالیم

ضرورت معرفیكند ،بنابراين دراين تحقیق نتايج بددستآمـده عبـارت

است از:
 .9بهرهجستن از كالم خداوند و اعتقاد بد او ،شالودة اساسی انديشة حمويست.
 .2استنادكردن بد قرآن ،حديث ،سخن بزرگان و عارفان ،سبب پذيرش كالم خواهدبود.
 .3چون بزرگان سعادت جامعد را میخواهنـد ،ايـن نکتـدای اسـت كـد حمـويی همـواره
متوجد آن بودهاست .بنابراين استناد بد سخن آنان كرده و خود عامل آن است.
 .5او قرآن را دستورالعمل رفتار خود قرارداده ،ابتـدا آيـة قـرآن را آورده ،بعـد اعمـال و
رفتار خود را مانند كالم حق انجاممیدهد.
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 .4اخالا مهمترين نشانة انسانهای بزرگ و باتدبیر است وحمويی بد اين موضـوع بـد-
خوبی توجد نشاندادهاست .حمويی همواره خود و ديگـران را از پیـروی نفـس و دل-
بستگی بد وسوسدهای آن برحذركردهاست.
 .1بیتوجهی بد زراندوزی و مالطلبی است كد انسان را از لغزش حفظمیكند.
 .1تواضع و فروتنی نشانة آشکار انسانهای ارزشمند است.
 .8توجد بد مردم ضعیف و رعايت زيردستان.
 .1حمويی خود را موعظدگر نمیداند تا ديگـران را نصـیحتكنـد ،بلکـد اعمـال خـود را
طبق قرآن اصال میكند.
 .91شعرا و نويسندگان گرچد از قرآن بهرهجستداند ،اما روش ابوالفتـو حمـويی متفـاوت
است.
 .99عفو و بخشش درهرصورت ماية سعادت است.
 .92مسئولیت انسانهای اهل فضل و دانش دربرابر جامعد اصل ضروريست تـا بـا بیـان آن،
خود و ديگران دستبدچارهانديشیزنند.
 .93هرجامعدای كد میخواهد روی سـعادت و خـوشبختـی را ببینـد ،بايـد راه درسـت را
انتخابكند.
فهرست منابع
الف) کتابها
 .9قرآن.
 .2آمــدی ،عبدالواحــدبــنمحمــد .)9311( .غررررالحکمودُررالکلررم .شــر  :آقــا جمــالالــدين
خوانساری ،قم :دفتر تبلیغات.
 .3امامسجاد(ع)  .)9381( .صحیفهسجادیه .ترجمد :احمد سجادی ،سازمان اوقافوامورخیريـد،
قم :اسوه.
 .5امامصادق .)9381( .مصرباحالشریعررة ومفتراحالحقیقررة .چـاپ چهـارم ،ترجمـد :عبـاس
عزيزی ،قم :صالة.
 .4امامعلی .)9314( .نهجالبالغه .علینقی فیضاالسالم ،نوع كتاب :ديجیتالی قائمید.
 .1پاينده ،ابوالقاسم .)9312( .نهجالفصاحرة .چاپ دوم ،تهران :جاويدان.
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 .1حرانی ،ابومحمّدحسنبنعلیبنحسینبنشـعبد .)9381( .تحفالعقرول عرآ آلالرسرول.
تصحیح و تعلیق :علیاكبر غفاری ،چاپ هشتم ،قم :موسسد نشر اسالمی.
 .8حلی ،احمدبنفهد .)9318( .عدةالداعی و نجاحالساعی .قم :دارالکتب اسالمی.
 .1درايتی ،مصرفی  .)9311(.ترجمه تصنیفغُرررالحکمودُررالکلرم .قـم :مركـز النشـرالتابع
لمکتب االعالم االسالمی.
 .91ری شهری ،محمد محمدی ( .)9381میزانالحکمه .مترجم :شیخی ،حمیدرضـا ،قـم :موسسـد
علمی فرهنگی دارالحديث.
 .99سعدی ،مصلحالدين .)9355( .شرح گلستان .محمد خزائلی ،تهران :موسسد انتشـارات احمـد
علمی.
 .92سعدی ،مصلحالدين .)9384( .کلیات سعدی .بدتصحیح محمدعلی فروغی ،تهران :هرمس.
 .93سمرقندی ،كمـالالـدينعبـدالرزاق ( .)9312مطلرعسرعدیآومجمرعبحرریآ .بـد اهتمـام:
عبدالحسین نوايی ،چاپ دوم ،تهران :موسسد مرالعات و تحقیقات فرهنگی.
 .95شیخصدوق ،ابن بابويد ابـیجعفرمحمـدبنعلـیبـنالحسـین قمـی .)9535( .االمرالی .كتابخانـد
ديجیتالی قائمید.
 .94فیض كاشانی ،محمدبنشاهمرتضی .)9591( .محجرةالبیضا .جامعـد مدرسـین ،چـاپ چهـارم،
قم :موسسد نشر اسالمی.
 .91كراجکی طرابلسی ،محمدبنعلیبنعثمان .)9318( .کنزالفوائد .چاپ دوم ،قم :دار الذخائر.
 .91كلینی ،محمدبنيعقوب .)9311( .اصولکافی .متـرجم :جـواد مصـرفوی ،انتشـارات :كتـاب
فروشی علمید اسالمید.
 .98مجلسی ،محمدباقربنمحمدتقی .)9314( .بحاراالنوار .ترجمد محمد باقر كمرهای ،بد تصحیح
محمد بهشتی.
 .91واسری ،علیبنمحمدبنابینزار .)9381( .عیونالحکرموالمرواعظ .تحقیـق قسـمت دروس
اسالمی موسسد بعثت قم .تهران :موسسد البعثـة.

ب) مقالهها
 .9تقید ،محمّدرضا؛ كرمی ،محمّد حسین« .)9318( .دُرِّسخن؛ نثری نويافتد از قرن هشتم هجری».
متنشناسی ادب فارسی.9-93 ،99 )9( .
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 .2كرمی ،محمّدحسین؛ تقید ،محمّدرضا« .)9311( .بررسی ويژگیهـای سـبکی دُرِّسـخن غیـاث».
تفسیروتحلیل متون زبان و ادبیات فارسی.51-93 ،)32( 1 ،

ج)پایان نامهها
 .9تقید ،محمّدرضا« .)9311( .تصحیح و تعلیق نسخة خری رسالدای بد تقلید گلستان اثر ابـوالفتحهبــة
اهللبنيوسف حمويی» .رسالة دكتری ،محمدحسین كرمی ،دانشگاه شیراز.

