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 چکیده:
تربیتی است تا در سایۀ هاي اخالقی و  اي براي ارائۀ آموزه ادبیات تعلیمی وسیله  زمینه و هدف:

اي از اشعار فارسی توجّه به آنها، بتوان به سعادت و خوشبختی دست یافت. از دیرباز بخش عمده 
در گروِ گیراترین مضامین اخالقی و تربیتی بوده که پند و اندرزهاي شایانی درون آنها نهفته است.  

است که در دورة صفوي تألیف شده اي  شیخ بهایی یکی از همین آثار اخالقی ارزنده   نان و حلواي
که   بود  قاجار  دورة  شعراي  از  شیروانی  حزین  با القلوب  صفاءاست.  حلوا  و  نان  از  پیروي  به  را 

مضامین تعلیمی سروده است. این پژوهش در صدد پاسخگویی به این پرسش است که این دو  
همچنین چه سنخیّتی بین  اند؛  اثر، متضمن چه نکات اخالقی بوده و از چه شگردهایی بهره برده 

 این دو اثر با نظریۀ غایتگرایی و اخالق اسالمی است.  
تحلیلی و  -نگارنده در راستاي رسیدن به این هدف، به روش اسنادي، توصیفی  روش مطالعه:

هاي تعلیمی را در دو بخش ایجابی و سلبی بررسی اي، آموزه آماري و براساس مطالعات کتابخانه
 دهاي مورداستفاده را نشان داده است.کرده و درنهایت شگر

دستاورد پژوهش نشانگر بازتاب گستردة ادب تعلیمی و اخالق در دو اثر مورد مطالعه   ها:یافته
مورد سلبی    16مورد ایجابی (قناعت، راستی، عصمت، صبر و توکّل) و    5است. در کل دو اثر،  

(دوري از مال حرام، دوري از دعوي زهد، دوري از تدریس براي افسون عوام، دوري از اسباب 
پردازي، دوري از مصاحبت قرب پادشاه، دوري از مناصب دنیوي، دوري از زباندنیوي، دوري از  

ناشناسی، عدم پیروي افراد ناشایست، دوري از عبادت براي بهشت، پرهیز از کجروي، دوري از حق
  5هاي دو اثر،  از نفس، دوري از زنا، دوري از تکبّر و دوري از ریا) بکار رفته که در مقایسۀ نمونه

مورد سلبی: دوري از مال   3مورد ایجابی: دعوت به قناعت، دعوت به توکّل و    2رك (مورد مشت
 حرام، دعوت به سکوت و خاموشی و دوري از ریا) دیده میشود.

ها بر بخش ایجابی سنگینی دارد و امر و نهی، سؤال و جواب،  قسمت سلبی آموزه   گیري:نتیجه
خطابهاي محترمانه، از ابزار مورداستفاده در این   گویی، تمثیل، استفاده از آیات و احادیث وقصه

هاي اخالقی، دلیلی بر همسویی هر دو اثر با نظریۀ شده در توصیهدو اثر بوده است. نتایج ارائه
 غایتگرایی و انطباق آن با اخالق اسالمی است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Educational literature is a means to provide moral 
and educational teachings so that happiness and happiness can be achieved by 
paying attention to them. For a long time, most of the Persian poems have been 
dependent on the most compelling moral and educational themes, which contain 
valuable advice. Sheikh Baha'i Nan and Halva is one of these valuable moral works 
written in the Safavid period. Hazin Shirvani was one of the poets of the Qajar period 
who composed Safa al-Qulub following Nan and halva with educational themes. This 
study seeks to answer the question of what ethical points these two works contain 
and what tricks they have used; Also, what is the similarity between these two works 
with the theory of teleology and Islamic ethics? 
METHODOLOGY: In order to achieve this goal, the author has studied the teaching 
teachings in both positive and negative parts through documentary, descriptive-
analytical and statistical methods and based on library studies, and finally has shown 
the techniques used. 
FINDINGS: The achievement of the research indicates the wide reflection of 
educational literature and ethics in the two studied works. In total two works, ٥ 
positive cases (contentment, truth, infallibility, patience and trust) and ١٦ negative 
cases (avoidance of forbidden property, avoidance of asceticism, avoidance of 
teaching for the enchantment of the common people, avoidance of worldly 
possessions, avoidance of nearness to the king Avoid worldly positions, abstain from 
linguistics, abstain from associating with unworthy people, abstain from worship for 
paradise, abstain from perversion, abstain from ignorance, disobedience to the soul, 
abstain from adultery, abstain from arrogance and abstain from hypocrisy.) 
Compared to the samples of the two works, ٥ common cases (٢ positive cases: 
invitation to contentment, invitation to trust and ٣ negative cases: avoidance of 
forbidden property, invitation to silence and silence and avoidance of hypocrisy) can 
be seen. 
CONCLUSION: The negative part of the teachings is heavier than the positive part 
and commands and prohibitions, questions and answers, storytelling, allegory, use 
of verses and hadiths and respectful speeches have been the tools used in these two 
works. The results presented in the moral recommendations are a reason for the 
alignment of both works with the theory of teleology and its adaptation to Islamic 
ethics. 
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 مقدمه 
مسائل اخالقی، مذهبی، فلسفی را بشکل  ادب تعلیمی شامل آثاري است که دانشی را براي خواننده تشریح کند یا  

). این نوع ادبی هم بصورت حکایت حیوانات، هم بشکل حکایات  255ادبی عرضه دارد» (انواع ادبی، شمیسا: ص  
بیتی است که گاه بصورت مستقل و گاهی در میان آثار  ساده و هم بصورت غزل و قصیده و رباعی و مثنوي و تک

). ازآنجاکه اخالق و تعلیم و تربیت نقش بسزایی در  377فارسی، رستگار فسایی: ص  اند (انواع شعر  دیگر پراکنده
از فلسفۀ اجتماعی آن جامعه (ایده  هاي  آلسعادت هر جامعه دارد و رشد و ادامۀ حیات اجتماعی مردم جامعه 

به این مسئله با    )، توجّه27اجتماعی یک جامعه) تأثیر میپذیرد (اصول و فلسفۀ تعلیم و تربیت، شریعتمداري: ص  
عنایت به اهمّیت آن، در میراث کهن ادبیات و فرهنگ ایران لحاظ شده است. همچنین مباحث اخالقی، بخش  

 اعظم فلسفه را با عنوان فلسفۀ اخالق به خود اختصاص داده است. 
ي بیش از سایر  متون ادبی ارتباط تنگاتنگی با اخالق و مباحث تعلیمی داشته و از بین قوالب مختلف شعري، مثنو

قوالب با مضامین اخالقی، همخوانی و پیوند دارد. در پژوهش حاضر مجالی دست داده تا مباحث اخالقی و شگردهاي  
  1ناوتنآن با رویکرد فلسفۀ اخالق و نظریۀ غایتگرایی در دو اثر نان و حلوا و صفاءالقلوب تحلیل شود. از نظر مک

خالق کاربردي)، ماهیّت تفّکر اخالقی و نظریۀ اخالق (بصیرت اخالقی،  فلسفۀ اخالق در سه بخش اخالق عملی (ا
) قابل بررسی است. در نظریۀ اخالقی،  16) (اخالق هنجاري) (مسئله باید و هست، جوادي: ص 39ناوتن: ص مک

چرا  پرسش مهم این است که چگونه و با چه معیارهایی درمورد اعمال و حالتهاي نفسانی انسان باید داوري کرد؟ 
هاي اخالقی ). نظریه85گرایی، پینکافس: ص  محوري تا فضیلتگویی بد است. (از مسئلهراستگویی خوب و دروغ

 در سه سطح مطرح میشوند: 
 سطح اول: احکام اخالقی: در این سطح، تفّکر اخالقی بصورت یک توصیۀ عملی مشاهده میشود. 

 است که ارزش اعمال را نشان میدهد. هاي کلی  سطح دوم: اصول اخالقی: اصول اخالقی، گزاره
سطح سوم: بیان معیارهاي کلی: در این سطح مالك جامعی براي درستی یک عمل ارائه میشود. یک عمل وقتی 

 درست است که بر مبناي وظیفه باشد یا به غلبه خیر بر شر منجر شود (ر.ك: مسائل اخالقی، پالمر). 
ــتفاده از   ــت با اس ــیده اس ــر کوش ــیفیپژوهش حاض ــنادي، توص ــیوة اس تحلیلی و آماري با تکیه بر مطالعات  -ش

اي به بررســی مضــامین اخالقی و تعلیمی حزین شــیروانی و شــیخ بهایی پرداخته و با تکیه بر نظریۀ  کتابخانه
 غایتگرایی اخالق، آنها را مورد کندوکاو قرار دهد.

  این   اشعار  از  ايعمده  بخش.  است  سروده  بهایی  شیخ  حلواي  و  نان  از  اقتفا  به  را  القلوبصفاء   مثنوي  شیروانی  حزین
ازاینرو پژوهش حاضر با هدف تحلیل مضامین اخالقی، تربیتی و تعلیمی دو اثر    .است  تربیتی  و  اخالقی  مسائل  اثر،

 فوق درصدد پاسخگویی به این سؤاالت است که:
 هستند؟این دو اثر حاوي چه مباحث اخالقی و تعلیمی  

 ر هر دو اثر، مورد توجّه واقع شده است؟کدام مباحث اخالقی د
 اند؟هاي تعلیمی با چه شگردهایی بیان شدهآموزه

 هاي اخالقی چه نمودي در این دو اثر دارند؟سطوح نظریه
 این دو اثر مبتنی بر کدام نظریۀ اخالقی هستند و آیا اخالق اسالمی جایی در این دو اثر دارد؟

 سابقه و ضرورت پژوهش 

 
۱. Mcnaughton 
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القلوب نـسخۀ خطی منحـصربفرد موجود در کتابخانۀ مرکزي تبریز اـست. درخـصوص نان و حلواي ـشیخ بهایی  ـصفاء 
ده   یخ بهایی انجام ـش عر ـش ورت نگرفته و فقط دو مطالعۀ ارزنده در زمینۀ عرفان ـش ی ـص نیز از بعد تعلیمی پژوهـش

بهایی» به بررســی گرایشــهاي  ) در مقالۀ «جوانب عرفانی در زندگی و شــعر شــیخ 1391اســت؛ منوچهر جوکار (
عرفانی شــیخ پرداخته اســت. نتیجۀ این پژوهش مبتنی بر آن اســت که عرفان وي نه عرفان مســتقل اســت و نه 

 هاي درونی و ایمانی و درك عمیق او از این مسائل است.مراتبی، بلکه برآمده از انگیزهعرفان خانقاهی و سلسله
نامۀ کارـشناـسی ارـشد با عنوان «تحلیل محتوایی و ـسبکی دو مثنوي از  ن) در پایا1390پور باقري (حمیدرـضا علی

بدیل است که  نظیر و عارفی بیشیر و شکر)» نتیجه گرفته است که شیخ بهایی عالمی بی-شیخ بهایی (نان و حلوا
ــت. وي همچنین به این نتیجه  ــریعت و طریقت در آثار خویش کرده اس ــعی در تلفیق ش با نبوغ ذاتی خویش س

فی و  ر ترین تأثیر را در علوم مختلف دینی و مکاتب فلـس ت که بیـش یخ بهایی در این اـس یده که اهمیت افکار ـش ـس
وکتی ( فاءالقلوب نیز آیت ـش خۀ ـص ت. در زمینۀ نـس ته اـس خ  یمعرف) در مقالۀ «1399عرفانی بعد از خود داـش  ۀنـس

بک  يایهژگیو  یو بررسـ   یروانیشـ   میعبدالرح  وانید  یخط ی سـ آن  یـس خۀ خطّی دیوان  بک» به بررـس انۀ نـس ناـس ـش
الخطی آن،  فی نسـخه و ویژگیهاي رسـمنگارنده ضـمن معرّ  پرداخته اسـت.  ص به حزینمتخلّ  شـیروانی  عبدالرحیم

ـشناـسی آن را در ـسه ـسطح زبانی، فکري و ادبی بررـسی کرده اـست. پس از بررـسی و خوانش متن،  ویژگیهاي ـسبک
انواع صنایع با مهارت تمام سود جسته و با تضمین از غزلیات حافظ    هاي پژوهش مبنی بر آن است که وي ازیافته

پس از بررـسی و جـستجو، پژوهـشی که با موـضوع جـستار حاـضر    .و ـسعدي به پیروي از ـسبک عراقی برخاـسته اـست
 همخوانی داشته باشد، یافت نشد و این امر زمینۀ نوآوري این پژوهش است.

 
 بحث و بررسی 

اند و کمتر اثري از نویسندگان و شاعران این مرزوبوم را میتوان یافت که درهم تنیده شده فرهنگ ایرانی و اخالق 
بوي اخالق از آن به گوش نرسد. سعدي، مولوي، سنایی و نظامی و... اخالق و عرفان را با هم همسو کردند و شاعران  

هاي داستانی و غیرداستانی دند و منظومههاي بعد، به پیروي از آنها، آثار تعلیمی ارزشمندي آفریو نویسندگان دوره
از جمله  بهایی  نان و حلواي شیخ  و تعلیمی ظهور یافت. مثنوي  و تربیتی  با مضامین اخالقی  در قالب مثنوي 

، با عنایت به مثنوي مولوي سروده شده و متضمن مسائل اخالقی و  11مثنویهاي ارزشمندي است که در قرن  
که انسان را از سعادت بازمیدارد و آرامش او را سلب میکند (مال و امالك، جاه  تعلیمی است. وي هر آن چیزي را  

دار براي معاش و...)، نان و حلوا محسوب کرده و  عمل، تالش منّتو مقام، حشمت و اقبال، آرزوها، غرور، علم بی
 همگان را به پرهیز از آنها فرامیخواند: 

تــو مــال  و  جــاه  ــت؟  چــیســ حــلــوا  و  ــان   ن
و   ــان  امــل ن طــول  ایــن  ــت؟  چــیســ  حــلــوا 

فــاش  و  ـت ــا  ب ــد  ـگوی ــت؟  ـچیســ وا  ـحـل و  ــان   ن
 

تو  اقبال  و  حشمت  و  راغ  و   باغ 
بی علم  و  نفس  غرور   عملوین 

معاش  بهر  از  تو  سعی  همه   این 
 ) 166-164(نان و حلوا، ب                          

که در این پژوهش موضوعات اخالقی القلوب را به پیروي از آن سروده  ، صفاء 13عبدالرحیم حزین شیروانی در قرن  
نظریه به  عنایت  با  آنها  بیان  و شگردهاي  اثر  این دو  تربیتی  است. حزین  و  و تحلیل شده  بررسی  اخالقی  هاي 

باصراحت به سخنان پندآمیز خویش اقرار میکند و معتقد است که کالمش، سرشار از نصایح گرانقدري است که 
 ن، قدرش را نکو دارند و به آب زر نویسند: باید جهت عبرت و کامکاري هر دو جها
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مثال   در  عبرت  بهر   داستانی 
ثمین   در  چون  هست  نصیحت   این 
بوستان     از  آورده   نوبري 
بی   داستانی  سازم   نظیر نظم 
یادگار      نقلی  انشاي  کنم   تا 
روزگار     اندر  عبرت  بگیري   تا 
بصر     باشد  ار  و  انصاف  بود   گر 

(ه روزگار  اهل  عبرت  بگیرند   )179مان:  تا 
                 

(صفاء  گوشمال  بهر  بود  مناسب  ببس   )930القلوب، 
 ) 1185نشین (همان: ب  پسند و دلقدر آن بس دل

 )915عبرتست بر دوستان این داستان (همان: ب  
 ) 245پند و عبرت یاد گیر از آن صفی (همان: ب
ب (همان:  روزگار   در  شود  خلقی   )247عبرت 
 )  169خود شوي در هر دو دنیا کامکار (همان: ب

ب (همان:  زر  آب  با  نوشت  باید  من   ) 445پند 
 

هاي  در این مقاله مباحث اخالقی در دو بخش ایجابی و سلبی و از منظر نظریۀ غایتگرایی واکاوي میشود. نظریه
 اند:  اخالقی در سه بخش ارائه شده

عمل فارغ از نتیجه و فاعلش خوب یا بد است و مالك داوري در این    گرایانه: براساس این نظریه،نظریۀ وظیفه
 نظریه، ذات یک عمل است. 

 گرایانه: به فاعل و انگیزة انجام کار متمرکز هستند. نظریۀ فضیلت
نظریۀ غایتگرایانه: عنصر اصلی در این نظریه و مالك داوري دربارة یک عمل، نتایج و پیامدهاي آن است. براساس  

).  1385نظریه، ذات هیچ عملی خوب یا بد نیست، بلکه خوبی و بدي، وابسته به نتایج انجام آن است (پالمر،  این  
هاي غایتگرایانه براساس متعلّق غایت به دو گروه خودگرایی و دیگرگرایی و براساس نوع غایت، به چهار نوع نظریه

 ). 46-45شود (ر.ك: فلسفۀ اخالق، فرانکنا: صص  گرایی تقسیم میگرایی و سعادتگرایی، لذّتسودگرایی، قدرت
 هاي ایجابی آموزه

قناعت: قناعت از نظر لغوي یعنی«خشنودي نفس است به آنچه از روزي و معاش قسمت او میشود» (فرهنگ    
معین). «هر نفس که بدین صفت متّصف شد و بدین خلق متخلّق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج غنا و فراغت بر  

 ). 244الحکایه: صالهدایه و مفتاح داشتند و راحت ابدي و عزّ سرمدي، نصیب او گردانیدند» (مصباحوي مسلّم  
اند و بر این باورند که وقتی همه چیز گذرا و فانی است؛  شیخ بهایی و حزین شیروانی هر دو به قناعت تأکید ورزیده

 دغدغه به دامن قناعت چنگ زد: ها اکتفا کرد و هوس و طمع را کنار گذاشت و بیپس باید به داشته
راه    مرد  اي  بود  گر  دینت   درد 
فش  و  کش  کن  رها  بگذر  هوس   از 

را   تو  اطلس  جامۀ  نباشد   گر 
مشک    و  قند  با  نبودت  مزعفر   ور 

ناب     زر  از  مشربه  نباشد   ور 
زرّین   مرکبت  نباشد   لگام  ور 
پس    و  پیش  از  دورباش  نباشد   ور 
خانه    نباشد  زرنگار ور   هاي 
طراز و    ابریشم  فرش  نباشد   ر 
شانه    نباشد  ریشور  بهر  از   اي 

تباه  شد  دینت  که  کن  خود   چاره 
مکش در  قناعت  دامان  ز   پا 
را تو  بس  تن  ساتر  دلقی   کهنه 
خشک نان  و  پیاز  و  دوغ  بود   خوش 
آب  خورد  میتوانی  خود  کف   با 

گ خویش  پاي  به  زد   اممیتوانی 
بس  تو  از  خلق  نفرت   دورباش 
غار کنج  در  سر  به  بردن   میتوان 
بساز  مسجد  کهنه  حصیر   با 

 ) 116-107شانه بتوان کرد با انگشت خویش (نان و حلوا، ب
(همان: ب   گبر  پیر  آن  از سگ  بپذیر   ) 171پند 
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صبر  کنج  در  کن  پیشه  قناعت   رو 
قدم زن  ره  در  اسب  نباشد   گر 

بار     زیر  در  اشتران  نباشد   ور 
بوستان     و  باغ  و  کشت  نباشد   ور 
زرین    و  نقش  پر  خانه  نباشد   ور 
یاوري    چاکرانت  ندارد   ور 
گل   دلبران  نباشد   عذار ور 

ا نباشد  نبات ور  و  قند  از   کلت 
قماش   نبود  گر  جامه  باشد   سهل 

آن و  این  از  دورباش  جویی  تو   گر 
تالش کم  و  ساز  پیشه  قناعت   رو 

                                                                                                                                                                                                                                                         

کم  تو  کاه  منّت  دان  خود   مفت 
شعار خود  بر  بکن  را  تحمّل   رو 
نشان بر  گل  خاطرت  فضاي   در 
نشین که  اندر  غاري  بکنج   رو 
داوري  ترك  ز  آسوده   باش 
آر باز  یاران  یار  بر  خود   روي 
نجات مسهل  خوردن  از   یافتی 
تالش  بیجا  مکن  شد  خواهد   کهنه 
نهان  شو  انزوایی  کنج  به   رو 
باش  آماده  زود  زود  مردن     بهر 

    )160-151القلوب، بصفاء (                       

به راستی از فضایل اخالقی است که حزین با تشویق مخاطب و با لحنی محترمانه به آن  دعوت به راستی: دعوت  
 اهتمام ورزیده است: 

راست                  تو  گفتار  و  کردار  همه   اي 
روزگار   اندر  پیشه  کن   راستی 
 
باش     راست  زمانه  در  توانی   تا 

                                                 

بی  رستگاري  ظفر  راستو  تو   شک 
مدار  کوته  آن  دامان  در   دست 

ب                                          (همان: 
 ) 1167و1165

خراش  کم  دل  غم  و  اندوه  ز  کجی   وز 
 ) 1295(همان: ب                                                

رستگاري، ظفر و رهایی از درد و غم. حزین در تبیین  وي نتایج راستی را نیز متذکّر شده است که عبارتند از:  
شناسی نیز بهره گرفته و راستی را به الفی تشبیه کرده که برخالف نون از زحمت نقطه، آسوده  راستی، از زیبایی

 است و بدین وسیله بطور تلویحی به این مسئله تأکید میورزد که راستی، آسایش را در پی دارد: 
 )1169راست کرد              نقطۀ دوران دلش ناورد درد (همان: ب    چون الف هرکس که قامت

 همچنین بصراحت با بیان اینکه «راستان رسته از غمند»، مهر تأییدي بر این مدّعا تواند بود:  
 )1176راستان رسته ز غمهاي جهان (همان: ب

باشند و این نشانگر تعهّد و ثبات قدم  اند؛ هرچندکه در راه راستی سر داده  راستان هرگز به خطا زبان بازنکرده 
 آنهاست: 

داده سر  راستی  براه   اندور 
                

 )1172اند (همان: ب  بر خطا هرگز زبان نگشاده  
 

 دعوت به عصمت:    
 )750پا منه از عصمت و عفّت برون (همان: ب

به صبر و شکیبایی دارد و در وقوع اي درخصوص دعوت دعوت به صبر و شکیبایی: حزین شیروانی ابیات گسترده
المؤمنین، آن را کلید گشایش میداند (ر.ك: ماه در آب،  ورزد و بنا به سخن امیر قضا و قدر و بلیّات بر آن تأکید می 

 ) و در واقع گشایش نتیجۀ صبوري است. 158موسوي: ص  
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الفرج  مفتاح  الصّبر  صبر  و   صبر 
روزگار   اندر  محنت  فتاده   اي 

 

ی  را  تو  حرج چون  نبود  آن  است   ار 
مدار  بر  تحمّل  دامان   دست 

 )599-598القلوب، ب(صفاء                            
ر» (امثال و حکم، دهخدا، ج   تناد به مثل «اذا جاء القدر عمی البـص ) به ناتوانی عقل درمقابل  93: ص  1حزین با اـس

د.   ت که باید تسـلیم قضـا و قدر ـش کیبایی میداند و معتقد اـس بر و ـش قضـا و قدر اقرار میکند و تنها چاره را در ـص
عروا ال تـش ت: «واـس ه  چنین باوري مبتنی بر کالم موال علی اـس کیبایی را پیـش بر و ـش ر؛ ـص بر فإنه أدعی الی النـص ـص

 ):68البالغه: ص  خود سازید که این خصلت مایۀ پیروزي شماست» (نهج
قدر                    ناگه  آورد  رو  طرف   هر 

صابري  جز  قضا  از  نبود   چاره 
باش     تسلیم  قضا  بر  جان  و  دل   از 

                                                                               

کر   و  کور  گردد  عقل  گوش  و   چشم 
شاکري  و  شکیب  میباید   صبر 
تالش کم  بیرون  صبر  از  منه   پا 

 )573-571(همان، ب                                  
حکم و رضاي  شیروانی بر این باور است که باید در بال و سختیها صبور بود. وي نتیجۀ صبوري را راضی شدن به  

خدا و گرفتن اجر صبوري از ایزد منّان و رستگاري میداند. دعوت به یک فضیلت اخالقی با دادن وعدة پاداش، هنر  
 یک مصلح اخالقی است: 

زمن            اندر  عقل  است  یار  را  که   هر 
شود     صابر  آن  محنت  و  بال   در 
مهربان      خداي  لطفش  از  که   تا 

خدا   راضی  شود  تا  راضی   باش 
کردگار     بحکم  تو  رضایی   چو 

تاب  و  کرد  تحمّل  آنکس  خوشا   اي 
                                                                                                                                                                                       

از    صبر  گیرد  زنیاد  شیر   آن 
شود  شاکر  بسی  حق  رضاي   در 
صابران  صواب  و  اجر   بخشدش 
رضا  جان  از  خدا  حکم  بر  تو   شو 
رستگار  کامکاري  و   رستگار 
کامیاب  رستگاري  از  گشت  که   تا 

 )602-586(همان،                                       
گرفتن، با آوردن مثالهایی به تشریح و ملموس  حزین شیروانی براي تبیین صبر و تحمل و ساخته شدن و نتیجه  

ساختن این فضیلت اخالقی دست میزند. مثالهاي وي مثالهایی عینی است از قبیل پریشانی تاروپود براي درست  
شدن پارچه، گداخته شدن سیم و زر جهت شکیل بودن، بریدن پروبال نهال جهت ثمربخشی بهتر و زیر خاك  

 بودن دانه جهت جوانه زدن: 
پود                  ت و  تار  بیند  نه  پریشانی   ا 
زر    و  سیم  آتش  عین  نیفتد   تا 
نهال     از  نبرّند  بالی  و  پر   تا 
بند     خاك  زیر  دانه  نگردد   تا 

متاب  رو  طاعت  ز  و  تاب  کن   تاب 
بگوش    کش  در  مرا  پند   حلقه 
 

بود   و  هست  بچنگ  افتد  قماش   کی 
نظر  اندر  بنمایدت  نکو   کی 

بکامی  بخشد  ثمر  مآل   کی   در 
سربلند  و  سبز  گشت  تواند   چون 
بخواب  راحت  شو  آرام   بستر 
بکوش  بردباریها  بر  بال   در 

 ) 614-604(همان:                                        
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) مردم را از تالش  249داشتن توکّل: شیخ بهایی با استناد بر مثل «الرزق علی اهللا» (امثال و حکم، دهخدا: ص  
منّت خلق را در پی داشته باشد، منع میکند و معتقد است که چنین تالشی باعث سلب آرامش  براي معاش که  

 میشود. در این راستا او به مخاطبانش توصیه میکند که به رزّاق حقیقی توکل کنند: 
ــان  ن و  ــوا  حــل ــن  ای ــر  ــه ب ــی  ــاشــ ب ــد   چــن
تـــو آرام  نـــان،  و  حـــلـــوا  ایـــن   بـــرد 
ــئــیــم ل اي  ــخــورده  ن ــت  گــوشــ ــر  ب  هــیــچ 

 

از    منّت  فالنزیر  از  و   فالن 
تو نام  کل  تو  لوح  از   شست 
الکریم» اهللا  علی  «الرزق   حرف 

 )170-168(نان و حلوا، ب                        
 شیروانی نیز دقیقاً با همین طرز تفکّر به مخاطبان خود هشدار میدهد: 

کم اي  حیف  و  حق حیف   ناشناس فروش 
آن  و  این  از  برد  رنج  باید   چند 

هر   گشت  باید  بدر چند  در   سو 
بنو  نو  آید  بار  هر   روزیت 
بدگمان  باشی  رزّاق  از   چند 
بسی  احمق  اي  که  میباشد   حیف 

 
وفا و  اذعان  چشم  با   بنگرد 

 

هراس   داري  اینهمه  روزي   بهر 
فالن  از  افتاد  منّت  بار   زیر 
مگر  افتد  کفت  نانی  لب   تا 
مشو  غمگین  او  انبار  پی   از 

بی دهد  جان نان  هست  کت  تا   شبهه 
ب  بیجا  کسی  منّت  هر  از   ري 

ب(صفاء                                   -206القلوب، 
225 ( 

مال  بر  اهللا  علی  الرزق   انما 
(همان:                                            

 )249ب
مشقّت  شیروانی باور دارد که درصورت توکّل، رزّاقیت خلّاق نمود پیدا خواهد کرد و فرد متوکّل هیچ هراسی از  

 نخواهد داشت: 
 )252چون توکّل باشدت خلّاق جان           میکند رزّاقی خود را عیان (همان، ب
 )523با توکّل از مشقّت نیست باك            مرد میباید نگردد هولناك (همان، ب

 
 هاي سلبی آموزه

زنها، گرفتن باج از فقرا  مردم، تاراج بیوهدوري از مال حرام: حزین شیروانی به پرهیز از مال حرامی که از راه فریب  
 آید، داد سخن میدهد: و زورگویی بر ضعفا بدست می

ظلوم          مرد  اي  ریشت  بر  تف  و   تف 
معاش    بهر  از  شام  تا  سحر   اي 
شام      و  صبح  هر  را  خلق   میفریبی 
تاراجها     کنی  را  زنها   بیوه 
حرب    گونه  صد  میکنی  ضعیفان   با 
دلها   خون  از  خوان    میدهی   زیب 
برت    آید  بیوقوف  حریفی   ور 
بدام    آري  ریب  و  مکر  از  سان  چه   تا 

کلوم   اندر  حرام  اکل  از   مانده 
تالش  اندر  حرام  اندر  حرام   از 
طعام  شب  بهر  پخته  گردد  که   تا 
باجها  فقیران  از   میستانی 

گرم شب  طعمه  گردد  که  چرب   تا   و 
نان  بهر  تنها  تو  سازي   ناتوان 
خرت  گوش  فرح  از  گردد   تیز 
تمام گولش  زنی  ماکولی   بهر 
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بتن     روئیده  گوشت  حرامت   از 
مردمان  مال  جمله  شربت  و   اکل 

قبول    میگردد  تو  از  عبادت   چون 
قیام  آري  سحر  تا  را  شب  تو   گر 

قی     تو  نمیسازي  تا  مآکل   این 
برون    ناید  استخوان  ز  مغزت  که   تا 

م تو  از  عبادت  قبول نه   یگردد 
بی   ار  لباس نبود  هم  و  اکل   شبهه 

غذاست ذرّه در  حرامت  از  گر   اي 
کن   اندیشه  حساب  روز  از  تو   رو 

حالل  از  عبادت  اسباب   هست 
 

زن  جوش  استخوانت  اندر   مغز 
نشان  آید  دعا  تیر  را  تو   کی 
رسول  راضی  کجا  تو  از   میشود 
قیام جدّت  وگر  باشد  دعا   در 

مستجاب  خود  شوي  کی کی   الدعوه 
خون  و  گوشت  این  بدن  از  نریزد   هم 

را   تو  سئول نی  نه  برآید   حاجت 
حق اي  طاعتت  قبولست   شناس کی 

دعاست  و  ورد  هم  و  طاعات   مانع 
دین کنبهر  پیشه  تقوي   داریت 
بی کمال امر  یابد  کی   اسباب 

ب                                     -278(همان، 
305( 

-برترین آن روزي حالل است» (الحدیث گویا در بیت آخر به این روایت نظر داشته که «عبادت، هفتاد جزء دارد و  
ناك و تالش براي ارتزاق حالل  )؛ ازاینرو مخاطبان خود را به پرهیز از مال شبهه25:  2روایات تربیتی، فلسفی،  

دعوت میکند و عواقب آلوده شدن به آن را نیز هشدار میدهد از جمله: عدم استجابت دعا، عدم قبولی عبادات و  
 عدم رضایت پیامبر. 

 بهایی نیز معتقد است امکانات ویژة دنیوي از راه حالل میسّر نمیشود: شیخ  
شهان؟ چون  پوشی  چند  خز  و   قاقم 

جمال    صاحب  اي  انصاف  بده   خود 
دین   راه  در  افراشته  علم   اي 

                                                                                                                                                                         

خوان   زیب  سازي  چند  ماهی  و   مرغ 
حالل  از  میّسر  اینها  شود   کی 
چنین   ملبوست  و  ماکول  شد  چه   از 

 )  93-91(نان و حلوا، ب                              

 ازاینرو بر دوري از مال حرام هشدار میدهد: 
مال   کف؟ شبههچند  به  آري   ناك 

مشتبه ازطریق  کید   لقمه 
 

نرم  باشی  که  خوشتا  و   علف پوش 
منه  دندان  آن  بر  و  خاك  خور   خاك 

 )96و    94(همان:                                        

 پروري و خودآرایی، موجب دوري از دین است:چون معتقد است که چنین تن
ــري  ب ــن  دی از  را  ــو  ت ســــازد  ــت  ــب ــاق  ع

 
تـــن    ایـــن  و  خـــودآرایـــی   پـــروري ایـــن 

 )97(همان:                                             
بهایی نیز مانند حزین، نتایج آلوده شدن به مال حرام را برمیشمارد که عبارتند از: دوري از دین، بیرون رفتن نور  

 عرفان از دل، سستی در طاعت، غلبۀ نفس. 
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مغبون   دین  راه  از  را  تو   کندکان 
شبهه   باشد  که  نانی   ناك  لقمه 

آن  تخم  فشاندي  خود  دست  به   گر 
کرد     داس  حصادش  در  نو  مه   ور 
عجین    کردي  زمزمش  آب  به   ور 
بی   خمیرش  بر  بخواندي   عدد   ور 
آتشش   طوبی  شاخ  از  بود   ور 
بسمله     هزاران  برخوانی  تو   ور 
شود     ظاهر  خاصیتش   عاقبت 
بی   را  تو  طاعت  ره  کند در   جان 
                                                                                                                  

کند  بیرون  دلت  از  عرفان   نور 
پاك ابراهیم  کعبه  حریم   در 
آن شخم  کردي  چرخ  گاو  به   ور 

کعبه سنگ  به  دستور  کرد اش،   آس 
عینمریم حور  از  پیکري   آیین 

با   احد فاتحه  اهللا  هو   قل 
روح  شدي  هیزمور   کشش االمین 

پرولوله  لقمه  آن  سر   بر 
شود قاهر  را  تو  طعمه  آن  از   نفس 
کند   ویران  را  تو  دین   خانه 

 )106-97(همان: ب                                    
مخاطب اهمّیت میدهد و با  گر عواقب رذیلتی یا نتیجۀ فضیلتی را توضیح میدهد، در واقع به منافع وقتی نصیحت

 درنظر گرفتن مصالح وي، بایدها و نبایدها را گوشزد میکند. این عامل میتواند در پند و اندرز مؤثر باشد. 
دوري از دعوي زهد: شیخ بهایی ادّعاي دروغین به زهد را که براي کسب جاه و مقام باشد، نان و حلوا نامیده و  

 دعوت میکند: مردم را به پرهیز از چنین الف زدن  
سر؟  شوریده  اي  چیست  حلوا  و   نان 

جاه    و  عز  براي  از  زهد   دعوي 
 

زر     بهر  نمودن  را  خود   متّقی 
شاه  تعظیم  پی  از  تقوي   الف 

 )216-215(همان: ب                                    
نظر مخاطب و واداشتن  وي در جاي جاي کالم خود از شیوة پرسش و پاسخ استفاده کرده و از این طریق با جلب  

 او به تعقّل و تفکّر، به تأثیر کالم خود افزوده است. 
دوري از تدریس براي افسون عوام: تدریسی که سرمایۀ تلبیس و اظهار فضلی که جهت به دام انداختن افراد عوام  

 باشد، نان و حلوا محسوب میشود و باید از آن دور بود. 
تو   تدریس  این  چیست؟  حلوا  و   نان 

معرکهبه   فضیلت،  اظهار   ر 
خویش     دام  سازي  چند  عامی  که   تا 

                                            

تو  تلبیس  سرمایه  بود   کان 
مهلکه اندر  افتادي   ساختی، 
خویش   دام  در  آوري  افسون  صد   با 

 )241-239(همان: ب                                   

 استحکام اصول و فروع دین است: نتیجۀ چنین تدریسی، عدم  
اصول   نی  آید  محکم  فروعت   نی 

               
رسول    و  خداوند  از  بادت   شرم 

 ) 243(همان: ب                                          
 وي درس نامعقول ریایی را چون غولی در مسیر راه میداند: 

ــو؟  ت ــول  غ ــی  دان ــیســــت  چ ره  ــن  ــدری  ان
 

درس    ریــایــی  تــوایــن   نــامــعــقــول 
 )244(همان: ب                                       

دوري از اسباب دنیوي: نان و حلوا یعنی اسباب دنیوي که آفت جان است و مشغول شدن به آن، خوف از خدا را  
 ازبین برده، تو را از راه هدي دور میکند: 
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جهان  اسباب  چیست؟  حلوا  و   نان 
کند دورت  خدا  خوف  از   آنکه 

باختی     او  سر  بر  را  او   آنکه 
تو    کام  حلوا  و  نان  این  کرد   تلخ 
بن     و  بیخ  از  را  اسباب  این   برکن 
نان     و  حلوا  این  در  زن  اندر   آتش 

                                                                                        

مهان   و  کهانست  جان   کافت 
دورت هدي  راه  از   کند   آنکه 

انداختی  دور  تحقیق  ره   وز 
تو  اسالم  رونق  آخر   برد 
کن  سرد  را  هوس  نار  این  دل   دل 
گران   باد  این  از  را  خود   وارهان 

 )252-247(همان: ب                                   
موجب زایل شدن  دوري از قرب پادشاهان: نان و حلوا یعنی قرب پادشاهان که آفت جان و پایبند راه ایمان است و  

 هوش از سر و قرار از دل میشود: 
پسر؟  اي  دانی  چیست  حلوا  و   نان 

قرار     دل  از  و  سر  از  هوش   میبرد 
شد    تو  جان  آفت  شاهان   قرب 
کن جرعه    نوش  قرآن  نهر  از   اي 

                                                     

الحذر   قرب  زین  است،  شاهان   قرب 
شا قرب  از  الفرار الفرار   هان 

شد  تو  ایمان  راه   پایبند 
کن  گوش  را  «الترکنوا»   آیه 

 )270-267(همان: ب                                  
دوري از مناصب دنیوي: نان و حلوا یعنی مناصب دنیوي که سلب آسایش، بستن پاي انسان از راه حق، گرفتار  

 بار آن است: تلخکامی، خواري و زبونی و سرگردانی از نتایج زیانحرمان، بدنامی، ناکامی، اخالل در دین،  
فرزانه اي  چیست؟  حلوا  و   مردنان 

دهان و  دست  او  از  بیاالیی   گر 
چیست   که  نمیدانی  دنیا   منصب 
مرد    پاي  حق  ره  از  بندد   آنکه 
است     بدنامی  مایه  نامش   آنکه 
عام     و  خاص  از  نهان  ساعت  هر   آنکه 
نیکون   اي  دنیاست   هاد  منصب 

فنون صاحب  اي  دنیاست   منصب 
اولیا   شاه  فرموده  سبب   زین 

خطیه   کل  راس  الدنیا،   حب 
                                                                                                                                                        

مگرد   آن  گرد  دنیاست   منصب 
جهان در  نبینی  آسایش   روي 
بایست ساعت  یک  تو  با  بگویم   من 
مر جاي  حرمان  کوي  سازد   دآنکه 

است  ناکامی  سر  به  سر  کامش   آنکه 
کام به  فروریزد  زهرت   کاسه 
باد  به  دینت  خرمن  داده   آنکه 
زبون  و  خوار  چنین  این  کردت   آنکه 
انبیا و  اولیا  گزین   آن 
عباده   کل  راس  الدنیا  ترك   و 

 )302-287(همان: ب                                  
پردازي؛ پس  به خامشی و سکوت: نان و حلوا یعنی قیل و قال و زبانپردازي و دعوت  دوري از قیل و قال و زبان

 باید از آنها برحذر بود، لب فروبست و گوش داد: 
تو قال  و  قیل  چیست؟  حلوا  و   نان 
مقال  از  فروبند  لب  بگشا   گوش 

گفتنک   یک  از  که  کن  عادت   صمت 
سکوت حصن  در  رفت  آنکو  خوش   اي 

زبان  بی وین  تو پردازي   حال 
سال  سال  و  ماه  ماه  هفته،   هفته 

تخت این  تاراج   الحنک میشود 
الیموت» «حی  یاد  در  دل   بسته 
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فالن    اي  چندان  خاموش  نشین   رو 
                                                                                   

بیان  و  نطق  شود  فراموشت   که 
 )307-303(همان: ب                                  

 وي خامشی را نشان اهل حال میداند: 
حــال  ــل  اه ــان  نشــ ــد  ــاشــ ب ــی  ــامشــ  خ

 
الل  ــد  ــردن گ ــب،  ل ــد  ــن ــان ــب ــن ــج ب ــر   گ

 )308(همان: ب                                      
حزین شیروانی ضمن دعوت به خاموشی و سکوت، گویا بایدها و نبایدهاي آیین سخنوري را طرح کرده و توصیه  

هاي  موقع لب فروبست و بی رضاي خدا سخن نگفت که موجب شکست پایهسخنان نابجا و بی میکند که باید از  
ایمان است. همچنین هشدار میدهد که در آنچه به ضرر مردم باشد و آه از دل مردم برآرد، باید سکوت کرد. وي  

میدهد بر باد» بهره  آید چو رفت تیر از کمان» و «زبان سرخ سر سبز  در تبیین این مسائل از دو مثل «پس نمی
)  32میگیرد که مثل دومی ناظر بر حدیثی از پیامبر است که: «بالء االنسان من اللسان» (ماه در آب، موسوي: ص  

 و  ربود  را   نعمتى   که   سخنى   بسا  نِقمَۀً؛  وجَلَبَت  نِعمَۀً   سَلَبَت   کَلِمَۀٍ   السالم: «رُبَّعلیه  على  امام  سخن   و همچنین نظیر
گویی برحذر میدارد و سفارش میکند در صورتی که  ). حزین مردم را از هرزه146مان: ص  رساند» (ه  را  بالیى

 سخن خریداري نداشته باشد، باید سکوت پیشه کرد: 
داستان   عزیزان  اي  دارید   گوش 

 
درشت   گفتگوهاي  قال  و   قال 
زبان    تر  زمانه  در  هستی  که   وي 

بی غالف تیغ  از  میاور   موقع 
ناراض   خدا  وي  کز  سخن  استهر   ی 
 

بکس خیري  رسد  گفتارت  ز   گر 
مردمان    خیر  ز  نبود  سخن   ور 
فتاد   سرسبزي  ز  سرها  بسا   اي 
نشان   بر  بیفکن  آنگه  سنج   خوب 
گمار    همّت  راستی  و  بگوي   حق 

شعار  هرزه خود  بر  مکن  را   گویی 
کیست     که  نمیدانی  خریدارش   ور 
ضرر     دارد  را  خلق  کو  سخن   هر 
نهاد     از  آه  کاورد  زبانی   هر 

باش  باهوش  بسی  گفتن  سخن   در 
عافیت   حصار  خاموشی   هست 

                                                                                                                                                                                                                                        

زبان    حفظ  بس  دارید  نکو   خود 
 )1070القلوب، ب  (صفاء                              

زشت  جاي  بر  نیکوان   میرساند 
آن و  این  بر  میپري  ناحق  و   حق 
خالف  بر  متازان  قولت   توسن 
شکست  خواهد  را  تو  ایمان   رکن 

ب                                     )958-955(همان، 
دادرس  آن  بود  دنیایت  دو   هر 
زبان  نبود  آن  گویاي  است   بهتر 
داد  سرخ  زبان  بادش  بر   داد 

نمی کمان پس  از  تیر  رفت  چو   آید 
بار  بعد  نیاري  پشیمانی   تا 
آر  بیرونش  گوهرت   میخرندت 
دیوانگیست  آوري  ببازار   گر 

نیکو اي  تو  ناري  زبان   سیر بر 
بیخ   از  زبان  باد آن  برکنده  بن   و 

باش  خاموش  هم  و  دربند  دم   ورنه 
دیت ندهد  عافیت  در  همی   کس 

 )992-970(همان، ب                                  
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دوري از مصاحبت افراد ناشایست: بهایی به دوري از افراد ناشایست تأکید میکند چون معتقد است که همنشینی 
اي، هنریتر سخن گفته،  شدن دین ندارد. وي براي ملموستر کردن چنین نتیجهاي جز ضایع  با چنین افراد، نتیجه

 دین را مثل کتان و ناکسان را چون مهتابی دانسته که دین را میپوساند:  
بی ناکسان  این  با   فروغ چند 

همصحبتان    این  از  را  خود   وارهان 
نصیب نبود  ار  نیکانت   صحبت 

                                     

دروغ  اندر  دورغ  پیمایی   باده 
کتان تو  دین  و  مهتابند   جمله 
شکیب  بد  همصحبتان  از   باري 

 )311-309(نان و حلوا، ب                             
دوري از عبادت براي بهشت: شیخ بهایی ابتدا نان و حلوا را معرّفی میکند و آن را، عبادت بخاطر بهشت میداند؛  

المؤمنین «ما عبدتک خوفا من نارك و ال شوقا إلی جنتک ولکن  با تمسّک به حدیثی از امیرازاینرو مخاطب خود را  
رأیتک أهال للعباده فعبدتک: من تو را از بیم آتش دوزخ تو و یا به طمع بهشت تو، عبادت و بندگی نمیکنم؛ بلکه  

) از آن  249الصدق، حلّی: کشف الحق وتو را از این جهت که سزاوار عبادت و بندگی هستی، عبادت میکنم» (نهج
 برحذر میدارد: 

نیکو  اي  چیست؟  حلوا  و   سرشت نان 
کاستن     دین  بود  حق  اهل   نزد 

فقیر اي  عبدتک،  ما  حدیث   رو 
                                                           

بهشت   بهر  تو  عبادتهاي   این 
خواستن  حق  از  مزد  عبادت   در 

شاه   کالم  گیراز  یاد   مردان 
 )323-321(نان و حلوا، ب                             

 وي طاعت بخاطر طمع و گرفتن مزد را، نوعی مزدوري دانسته که موجب تضعیف دین میشود:
ــت  اســ کــوري  از  عــمــل  اجــر  بــر  ــم   چشــ

 
ــت   اســ مــزدوري  طــمــع،  ــهــر  ب از   طــاعــت 

 )324(همان، ب                                    
 پرهیز از کجروي: 

دروغ  از  بلیّات  در  فتاده   وي 
 

باش  راست  زمانه  در  توانی   تا 
                                     

دوغ   و  آش  زین  را  تو  حاصل  دل   درد 
 )1166القلوب، ب  (صفاء                             

ز   کجی  خراش وز  کم  دل  غم  و   اندوه 
 )1314(همان، ب                                        

وي نتایج کجروي را نیز متذکّر شده که عبارتند از: گرفتار جفا و درد و غم دائمی شدن و دور شدن جسم و جان  
 از صفا 

جــفــا  ــی  ــاب ــی مــی ــه  گــون ــد  صــ کــجــی   وز 
 

ــا  ــف صــ از  ــت  جــان و  ــم  جســ ــده  ــان م  دور 
 )1168(همان، ب                                      

 استفاده از نون براي تشبیه کجروي: 
نـون  هـمـچـو  آمــد  کــه  هـرکـس  کـجـی   وز 

 
ــون   خ ــوج  م از  ــره  گ زد  ــم  غ ــش  دل ــر   ب

 )1170(همان، ب                                      
 اند: کجروان روي شادي ندیده

ــان  جــه ــاي  ــمــه غ ز  ــه  ــت رســ ــان  ــت  راســ
 

ــان   ــادم شــ ــه  ــت ــگشــ ن ــز  ــرگ ه ــجــروان   ک
 )1176(همان، ب                                    
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 جویی و غیبت: خودداري از عیب
آستین  فشانی  خود  عیوب   بر 
جاهالن   چون  خود  عیب  از   غافلی 

 
گزین مرد  اي  داري  بصیرت   گر 
ساز   پاك  را  خود  عیب  اوّل  تو   رو 

هیچ   سود  نباشد  غیبت  از   هیچ 
شمار     کم  غیبت  و  خبث  از  پوش   چشم 

شعار  خود  بر  مکن  را  گفتن   هرزه 
                                                                         

پوستین   مردم  عیب  از   میدري 
نکته اي  مشو  غافل   دان عاقلی 

ب                                    )939-938(همان، 
ببین  خود  عیب  و  چشم  فرما   باز 
دراز دستی  کن  خلق  بعیب   پس 
پیچ  باز  دفتر  بیهوده  این  تو   رو 
دار  کوتاه  زبان  معنی  ازین   رو 
دار  عار  لئومت  زین  دنائت   زین 

 )960-955(همان، ب                                   
 شناسی نادوري از حق
 )901(همان، ب  ناشناسی نیست عیب  بدتر از حق

 عدم پیروي از نفس: 
 )739بس غلط باشد به نفست پیروي (همان، ب  

دوري از زنا: حزین نتیجۀ آلودگی به این رذیلت اخالقی را هشدار میدهد که عبارتند از: رسوایی، مردود حق و  
 خاص و عام و گرفتار شدن به دوزخ: 

زیان بس  دارد  که  بگذر  زنا   وز 
مکن    نظربازي  مردم  زن   با 

کسی  کوبد  درت  نمیخواهی   گر 
بی لذت  است  کار  این  در   شمار   گر 

حرام    از  باشد  ناکرده  خدا   ور 
یکدمک  از  بغیر  لذّت  این   نیست 

                                                                            

جهان   در  رسوا  گشت  خواهی  نه   ور 
مکن  خودسازي  تو  نامحرم   بهر 

غیري در  بسی   پس  خود   نکوبی 
ب                                    )718-716(همان، 

هزار  اندر  هزار  نقصانش   هست 
عام  و  خاص  و  حق  مردود   میشوي 
کمک  کم  آخر  اندازد   دوزخت 

 )743-729(همان، ب                               
دارد و بهتر داند» (کیمیاي سعادت،  دوري از تکبّر: «حقیقت کبر آن است که خویشتن را از دیگران فرا پیش  

). حزین شیروانی ضمن اینکه لباسهاي فاخر، مقام و منصب، مال و ثروت و علم و هنر را نان و حلوا  602غزّالی:
میخواند و مردم را از آنها برحذر میدارد، همچنین خودپسندي و غرور ناشی از آنها را نیز مردود میشمارد چون  

 پایمال اجل خواهند بود؛ لذا تکبّر به آنها، خیال پوچی بیش نیست: معتقد است که همۀ آنها  
پوچ   فکر  و  خیال  این  پوچست   پوچ 

بهره تکبّر  وز  و  عجب  ز   مند  اي 
لباس    از  هست  گر   خودپسندیهات 
بس     و  جاهست  و  منصب  از  ار   فخرت 
مال     و  است  ملک  از  ناز  این  را  تو   گر 
هنر     و  است  علم  ز  عزّت  را  تو   ور 

لوچ   مرد  اي  تو  ز  پسندیدن   خود 
چند  چند  تا  تو  ز  خودآرایی   این 

قیا خود  بر  چه  بهر  از   س میکنی 
کس  چند  اینها  داشت  هم  ازین   پیش 
مبال  و  پرس  پیششان   صاحبان 
نظر  کن  شیطان  احوال  بر  تو   رو 
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توا   امان  ار  مردن  از  جستن   نی 
اجل    دست  نیستت  رهایی   ور 

خمور  اي  مردن  ز  ناچاري  تو   چون 
                                                                                                 

زمان  آن  تو  بکن  میخواهی   هرچه 
عمل  کردي  چه  بهر  از  ناز  و   کبر 
غرور  و  خودپسندي  باشد  چه   پس 

 )333-321القلوب، ب(صفاء                          
مرسالت (الم نخلقکم من ماء مهین: آیا شما را از آبی پست و ناچیز نیافریدیم؟) و سورة    20وي با استناد به آیۀ  

قدر  اي از آب ناچیز و بیسورة سجده (ثم جعل نسله من سالله من ماء مهین: سپس نسل او را از عصاره  8آیۀ  
بدانی که کیستی، غرور نمیورزي را یادآور میشود و میگوید اگر  انسان  اولت آب  آفرید) ماهیت وجودي  . وقتی 

 گندیده و آخرت خاك پست است، غرور معنی ندارد: 
است  بوده  آبی  گندیده   اوّلت 

نشان    زینها  بود  شانش  در  که   هر 
                            

پست   خاك  مثال  گردد   آخرت 
بدگمان اي  بخود  نازد  چرا   پس 

 )339-337(همان، ب                                   
دقیقاً یادآور «عجبت البن آدم اوله نطفه و آخره جیفه و ثم یتکبّر: در شگفتم از فرزند آدم که اوّلش نطفه و پایانش  

 ) است. 276:  1الشرایع، شیخ صدوق، جمردار بود و با این حال تکبّر مینماید» (علل
ي به کبر و رانده شدنش از  حزین شیروانی فرصت را غنیمت شمرده و از شأن و مرتبۀ شیطان و گرفتار بودن و

 درگاه الهی، بعنوان شاهدي بر مدّعا سخن میگوید: 
جالل  وان  مراتب  آن  وجود   با 
خو  خویش  بر  مکن  را  تکبّر   رو 

بیش    ابلیس  از  تو  نمیباشی   چون 
                                      

ذوالجالل   را  او  راند  تکبّر   وز 
گو راست  شیطان  که  یا  تو   ارشدي 

تک کیشچون  خویش  بر  میکنی   بّر 
 )   367-365القلوب، ب(صفاء                         

دوري از ریا: شیخ بهایی، نان و حلوا را به اعمال و ظاهر فاخري که موجب فریب دیگران شود، تعبیر میکند و مردم  
 را از آن برحذر میدارد: 

 ) 312جبّه پشمین، ردا و شال تو (نان و حلوا، ب  /نان و حلوا چیست؟ این اعمال تو   
 براي رهیابی به حق، یکی بودن ظاهر و باطن ضروري است: 

یکی  باطن  با  هست  گر   ظاهرت 
برون  با  درونت  شد  مخالف   ور 

یکی   باید  یکی  باطن  و   ظاهر 
 

اندکی   حق  بر  یافت  ره   میتوان 
سرن جهنم  در  باشی   گون رفته 

اندکی را  حق  راه  بیابی   تا 
 )320-318(همان: ب                                  

 فریبی میکند، جایگاهی ندارد: در آرمانشهر حزین شیروانی نیز، فرد ریاکاري که عوام
ریا زنجیر  پابست  شده   اي 

امل    رنج  از  رنجور  شده   وي 
دام   مانند  نهی  سر  بر   مندفه 
تخت    این  چیست  مردم   الحن بهر 
 

مبتال   خدعت  دام  اندر   مانده 
عمل  دیگر  دغل  از  غیر   نیستت 
عوام  بهر  وامیکنی   تلّه 
فنک پر  اي  تو  حال  دانم   نیک 

 ) 377-369القلوب، ب(صفاء                             
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نماز و  تسبیح  و  صوم  ریائی   زین 
ریاست    و  ریب  کاغشته  عمل   هر 
ریا    از  نباشد  عاري  عمل   تا 
لباس    این  از  برون  خود  نیایی   تا 
گوشه    بر  بنه  را  خریّت   اي رو 

                                                                                                            

بیبی خداي  دان   نیازنیازش 
جزاست  روز  فریادرس  را  تو   کی 
رضا  میگردد  تو  از  خداوند   کی 

حق تو  شوي  حقکی  و   شناس پرست 
توشه تدارك  کن  عقبی   اي بهر 

 )401-397(همان، ب                                  
 میداند. بهایی نتیجۀ ریا را عدم رهیابی به حق و حزین، عدم رضایت خدا  شیخ

 گرایی)(غایت نتیجه 
 القلوب صفاء نان و حلوا  آموزة اخالقی 

 دعوت به راستی 
 دعوت به صبر 

 
 دعوت به توکّل 

 
 دوري از مال حرام 

 
 
 

 فریبی دوري از تدریس براي عوام
 دوري از اسباب دنیوي 

 
 دوري از قرب پادشاهان 
 دوري از مناصب دنیوي 

 
 

 پردازي دوري از قیل و قال و زبان
 

 دوري از افراد ناشایست 
 دوري از عبادت براي بهشت 

 پرهیز از کجروي 
 دوري از زنا 

 
 دوري از ریا 

 
 
 

منّت دیگران، عدم آرامش، ضایع شدن  
 نام 

دوري از دین، بیرون رفتن نور عرفان  
دل آن،  از  خاصیت  ظهور  چیرگی  ، 
سستی در طاعت، ویرانی خانه  ،  نفس
 دین 

 فروع عدم استحکام اصول و 
دوري از خوف خدا، دوري از راه هدي،  

 ضایع کردن رونق اسالم 
 سد راه ایمان قراري، بی

، بدنامی،  دوري از راه حقعدم آسایش،  
دین خرمن  دادن  باد  و  به  خواري   ،

 زبونی 
 و عدم عافیت  شکسته شدن رکن دین

 ضایع شدن دین 
 تضعیف دین 

 
 
 

 یابی به حق، عدم ره 

 و غم ، ظفر، رهایی از درد رستگاري
یافتن اجر و صواب، رضاي الهی،  فرج،  

 رستگاري 
دن رزّاقی قّت،  ، بیعیان ـش باکی از مـش

 منّتیبی
قبولی   دعـا، عـدم  ت  ــتجـاـب اسـ عـدم 

 عبادات، عدم رضایت پیامبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جفا، غم
ــوایی،   و ـخاص و ـعام،    مردود حقرسـ

 گرفتار دوزخ
 عدم رضایت خدا

 
هاي اخالقی ارائه شده، دلیل بر انطباق این دو اثر با  براي رعایت یا عدم رعایت آموزهاي که دقّت در اینهمه نتیجه

نظریۀ غایتگرایی است. همچنین نتایجی که زیرش خط کشیده شده، گواه روشنی بر همسویی این دو اثر با اخالق  
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است که دین نیز به آن    گرایی است و همان چیزياسالمی تواند بود. چون غایتگرایی هر دو اثر، از نوع سعادت
 تأکید دارد.

 
 شگردهاي دو شاعر 

هر نویسنده و شاعري، جهت نیل به هدف خود از ابزارها و شگردهاي خاصّی استفاده میکند. این ابزارها بسته به 
حکایت و  نوع ادبی متفاوتند و هر ژانري ابزار خود را میطلبد. آثار تعلیمی نیز از ابزار خاص خود (تمثیل، تشبیه،  

اطّالعی از شیوة نصیحت و استفاده از  المثل و...) در حصول اهداف خود جهت وضوح کالم استفاده میکند. بیضرب
الفاظ خشک، بازتاب منفی دارد؛ درحالیکه طرح نصیحت در قالب داستان و تزیین آن  با شعر یا تمثیل (آوردن  

از این شگردها به دو روش  انجامدآلی میالمثل)، به خروجی ایدهمثالها یا ضرب . شیخ بهایی و حزین شیروانی 
اند؛ ازاینرو میتوان گفت مخاطب هر دو، تمام اقشار جامعه بوده است. گفتنی مستقیم استفاده کردهمستقیم و غیر

  است استفاده از ابزار غیرمستقیم بیش از روش مستقیم میتواند برد داشته باشد. این کار از مقاومت روانی مخاطب 
مستقیم، فرد سرزنش نشده، بلکه قباحت عمل، برجسته میشود. در این مقاله، پند و  میکاهد. درواقع در روش غیر

گیري از  گویی، تمثیل، بهرهاندرز به شیوة امر و نهی و پرسش و پاسخ در حیطۀ روش مستقیم و استفاده از قصه
بررسی شده است. پند و اندرز به شیوة امر و نهی  مستقیمآیات و احادیث و خطابهاي مشفقانه، در زمرة روش غیر

اي  القلوب، چنین نمونهدر هر دو اثر نمود دارد امّا استفاده از شیوة سوال و جواب، خاص شیخ بهایی است و در صفاء 
 مشاهده نشد. 

البالي    بخشی از هنر ادبیات تعلیمی، حضور خلّاق نویسنده یا شاعر در خالل داستانهاست. مؤلف هر دو اثر در
پردازي استفاده کرده تا با چاشنی حکایت، از گزندگی امر و نهی بکاهد  هشدارها و تحذیرات خود، از شگرد داستان

و بر تأثیرگذاري کالم خود بیفزاید. حکایات و داستانهایی که در خالل بحثهاي اخالقی در آثار تعلیمی گنجانده  
 د: اند، در واقع تمثیلی براي آن بحث اخالقینشده 

ــتــان  راســ از  ــخــن  ســ ــم  گــوشــ در  ــود   ب
 

ــد ضـــرب  شــ م  ـظ داســـتــان ـن ن  اـی ثــل  ـم  اـل
 )618القلوب، ب  (صفاء                             

ــد شــ ــوم  ــظ ــن م ــن  ای ــه  ک ــا  ت هللا  ــد  ــم  ح
 

شــــد  ــوم  ــرق م ــل  ــث م دوران  ــه  ــح  صــــف
 )277(همان، ب                                       

حکایت برمیخوریم که بعد از طرح و تبیین مفهوم اخالقی، این    6به  حکایت و در نان و حلوا    11القلوب به  در صفاء 
 اند.  حکایات روایت شده 

استفاده از ابزار تمثیل در آثار تعلیمی، تأثیر پند و اندرز را عمق بخشیده و دلنشین میسازد. مؤلف هر دو اثر براي  
تفهیم مردم عامی، از این شیوه بهره گرفته و  مستقیم یا جهت ایضاح و  تبیین و توضیح آموزة اخالقی، بطور غیر

اند. گویی که تمثیل و تعلیم در متون تعلیمی با هم عجین شده و از  بخشی از مفاهیم را در لفافۀ تمثیل بیان کرده
این طریق بر پند و اندرز و تبلیغ مفهوم اخالقی، تأکید میورزد؛ ازاینرو شگرد تمثیل بعنوان مؤلفۀ آثار تعلیمی 

گویی، نمود مییابد.  زدایی و وضوح مطلب و تأثیر پند و اندرز در مخاطب، بعنوان شیوة برتر در صریحجهت ابهام
هاي اخالقی از نوع مباحث عقلی و انتزاعیند، تمثیل این فرصت را ایجاد میکند که مباحث عقلی ازآنجاکه آموزه

 بصورت حسّی درآمده تا براي مخاطب قابل فهم باشد. 
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که استناد به آیات و احادیث به سبب قداست و سندیت آنها، موجب تأثیرگذاري بیشتر در مخاطب میشود،  ازآنجا
آثار تعلیمی ارتباط تنگاتنگی با قرآن و احادیث نیز دارد. حزین شیروانی و شیخ بهایی از این شگرد نیز در مفاهیم 

 اند. اخالقی خود بهره جسته 
دیگري است که در هر دو اثر قابل مالحظه است. ایجاد رابطۀ قلبی و عاطفی مستقیم  خطابهاي مشفقانه شگرد غیر 

واژه با  دادن  مورد خطاب  میکند.  نصیحت  پذیرش  آمادة  را  وي  مخاطب، دل  نورچشم،  با  عزیز،  اي  نظیر  هایی 
 خلقی و لحن نرم تأثیر زیادي در قبول نصیحت دارد. دوستان،... موانع رابطۀ قلبی را برمیدارد. خوش 

 ) 327د ازین بهتر چه خواهی اي عزیز (نان و حلوا، بمز
خشــــم و  ـت نــاري  ـی ـم ــت  راســ رف  ـح ز  ر   ـگ

 
ــم  نــور چشــ اي  ــنــو  شــ را  حــکــایــت   ایــن 

 )307القلوب، ب(صفاء                             
داســــتــان  ن  اـی دوســــتــان  اي  ــد  وی  بشـــــن

 
ــان   ــتـ راســـ ــح  ــیـ ــحـ صـــ ــات  روایـ  از 

 )753(همان، ب                                    
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 گیري نتیجه
آثاري که با هدف پند و اندرز و در موضوع اخالق و موازین آن نوشته شده باشند، در حیطۀ ژانر تعلیمی قرار  

پردازي در  به لفظمیگیرند. با توجه به نوع ادبی، در آثار فوق، معناي کالم بر لفظ میچربد و پرورش معنا نسبت
القلوب حزین شیروانی و نان و حلواي شیخ هاي اخالقی در نسخۀ خطّی صفاء اولویّت است. در این جستار، آموزه

بهایی بررسی شد. دستاورد پژوهش نشانگر بازتاب گستردة ادب تعلیمی و اخالق در دو اثر مورد مطالعه است. در  
مورد سلبی (دوري از مال حرام، دوري از   16ل) و مورد ایجابی (قناعت، راستی، عصمت، صبر و توکّ 5کل دو اثر، 

دعوي زهد، دوري از تدریس براي افسون عوام، دوري از اسباب دنیوي، دوري از قرب پادشاه، دوري از مناصب  
پردازي، دوري از مصاحبت افراد ناشایست، دوري از عبادت براي بهشت، پرهیز از کجروي،  دنیوي، دوري از زبان 

سی، عدم پیروي از نفس، دوري از زنا، دوري از تکبّر و دوري از ریا) بکار رفته که در مقایسۀ  ناشنادوري از حق 
مورد سلبی: دوري از مال    3مورد ایجابی: دعوت به قناعت، دعوت به توکّل و    2مورد مشترك (  5هاي دو اثر،  نمونه

از ریا) دیده میشود. در نمونه   40مورد ایجابی (  2ي شیخ بهایی  هاحرام، دعوت به سکوت و خاموشی و دوري 
مفهوم سلبی   9درصد) و    100مورد ایجابی (  5درصد) و در مثالهاي حزین شیروانی،    62مورد سلبی (  10درصد) و  

هاي سلبی و ایجابی درصد از کل مؤلفه 87درصد و شیروانی  75درصد) بچشم میخورد. در کل، شیخ بهایی  56(
 را به خود اختصاص داده است.  

بیت    120درصد) و از    9/81بیت سلبی (  59درصد) و    1/18بیت ایجابی (  13بیت موجود در نان و حلوا،    72از  
  19درصد) سلبی است. در بین ابیات تعلیمی نان و حلوا،    65بیت (  78درصد) ایجابی و    35بیت (  42القلوب،  صفاء 
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یده میشود. اگر کل ابیات غایتگرایی دو  درصد) غایتگرایی د  1/24بیت (  29القلوب  درصد) و در صفاء   3/26بیت (
القلوب است.  درصد آن مربوط به صفاء  4/60درصد آن مربوط به نان و حلوا و  5/39بیت درنظر بگیریم،  48اثر را 

درصد) مربوط به اخالق    5/17بیت (  21القلوب،  درصد) و در صفاء   6/23بیت (  17در کل ابیات تعلیمی نان و حلوا،  
 اسالمی است. 

هاي تعلیمی شیخ بهایی مبتنی آید که آموزهمطالعۀ ابیات تعلیمی دو اثر بر مبناي سطوح نظریۀ ادبی چنین برمی از  
  6/16بیت از ابیات تعلیمی نان و حلوا (  12بر سطح اول و سوم بوده اما حزین از هر سه سطح بهره برده است.  

اي یافت  ح سوم است. از سطح دوم هیچ نمونهدرصد) مبتنی بر سط  3/26بیت (  19درصد) مبتنی بر سطح دوم و  
درصد) مربوط به    1/4بیت (  5درصد) مربوط به سطح اول،    5/22بیت (  27القلوب  نشد. امّا از ابیات تعلیمی صفاء 

 درصد) مربوط به سطح سوم است.    1/24بیت(  29سطح دوم و  
اخالقی و تأثیر بیشتر بر مخاطب از    نوع نصیحت، اساسیترین رکن نصیحت است. هر دو مولّف براي بیان مفاهیم

گویی، تمثیل، تضمین از آیات و احادیث و خطابهاي محترمانه)  مستقیم (قصهدو روش مستقیم (امر و نهی) و غیر
اند. در این میان شیخ بهایی از شگرد دیگري نیز به روش مستقیم استفاده کرده (ابزار پرسش و پاسخ)  بهره گرفته

القلوب دیده نشد. هر دو نویسنده به کمک حکایات گیرا و شیوا، به در نسخۀ خطّی صفاء اي  که چنین استفاده
تبیین مسائل اخالقی و تربیتی پرداخته و به یاري همین داستانها از گزندگی پند و اندرز مستقیم کاسته و تلخی 

گرد تمثیل و ابزار قابل اعتماد کالم  اند. همچنین با استفاده از شموعظه و امر و نهی را به کام مخاطبان گوارا ساخته 
اند. خطابهاي دوستانه و محترمانه، شگرد دیگري است که هر وحیانی و احادیث از عهدة نصیحتهاي ارزنده برآمده 

اند. در هر دو اثر، نصیحت با شاخصۀ مهربانی ارائه شده و این روش براي باروري مواعظ، موثّر  دو اثر به آن آراسته
 ۀ این شگردها نشان از نصایح عالمانه و مشفقانۀ صاحب اثر دارد. خواهد بود. هم

 
 تعارض و منافع 

و حاصل نویسند نرسیده  به چاپ  و خارجی  نشریه داخلی  اثر در هیچ  این  مینمایند که  مقاله گواهی  این  گان 
این تحقیق طبق    .دارندفعالیتهاي پژوهشی تمامی نویسندگان است و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت 

. مسئولیت گزارش تعارض  کلیۀ قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است
احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسنده مسئول است و ایشان مسئولیت کلیۀ موارد ذکرشده را بر  

 . عهده میگیرند
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