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 چكیده

ــات عـــرب  يكـــی از دورهی عباســـی دوره ــان ادبیـ ــای درخشـ ــاهد  باشـــدمـــیهـ ــه شـ کـ

ــرد       ــن ب ــار ب ــاعران، بش ــن ش ــی از اي ــت. يك ــوده اس ــد ب ــاعرانی توانمن ــور ش ــتاظه ــه س ، ک

ايفــا  ی اول،را در میــان شــاعران درجــه   مــینقــش مهتوانســته روشــندلی  وجــود بــا 

يگـــر داز جملـــه اخـــتالب اعـــراب بـــا  ی عباســـی بنـــا بـــه داليـــل مختلفـــیکنـــد. دوره

ــل، روار بـــرده  ــز ملـ ــی ان و ...داری و وفـــور کنیـ ــاری وعـــدو  بنـــد، شـــاهد بـ ل از وبـ

ــوازين اســال  ــور        میم ــرای ظه ــه را ب ــر، زمین ــن ام ــه اي ــت ک ــوده اس ــی ب ــوا   و اخالق ان

 . غزل غیر عفیفانه و به دور از اخالق در شعر فراهم نموده استمختلف 

  و هجوهـــایغیـــر عفیفانـــه هـــای ی غـــزلشـــعر بشـــار  بـــا وجـــود آن کـــه عرصـــه     

ــت  ــده اسـ ــاگزنـ ــايل امـ ــی ر فضـ ــ ا دراخالقـ ــع  خـ ــت.در واقـ ــاب داده اسـ ــ ود بازتـ عر شـ

شـــجاعت، صـــداقت، وفـــا بـــه عهـــد و  برخـــی از مكـــارم اخالقـــی هم ـــون  بشـــار بـــه

وهش و ... اشــاره کــرده اســت. ايــن پــژ     بخشــشحُســن رفتــار بــا همســايه،    پیمــان، 

ــار،      ــايد بشـ ــی از قصـ ــی برخـ ــا بررسـ ــا بـ ــعی دارد تـ ــا رو سـ ــی را بـ ــايل اخالقـ ش فضـ

 تحلیلی مورد بحث و بررسی قرار دهد.  –توصیفی 

 

 ، بشاربن برد.دوره عباسی : اخالق،کلیدواژگان
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 مقدمه( 1ـ 1

ــاب      ــه را از انحطـ ــه جامعـ ــت کـ ــع اسـ ــده در جوامـ ــل بازدارنـ ــی از عوامـ ــالق يكـ و  اخـ

ــی  ــاز م ــی، ب ــی    فروپاش ــر برخ ــر ا  ــاهی ب ــت گ ــن اس ــل ممك ــن عام ــراي دارد، اي ــ، ش ورد م

ــی ــ    ب ــدا م ــع روار پی ــی در جوام ــی اخالق ــع آن، ب ــه تب ــه ب ــرد ک ــرار گی ــوجهی ق ــد ویت  کن

ــا، بـــی   ــرا آفـــاتی هم ـــون درون، خیانـــت، ظلـــم، بـــی عـــدالتی، ريـ  وتـــوجهی بـــه فقـ

بــرد. مــی از میــانگیــرد و آن را نیازمنــدان، خساســت، تــرس و ... جامعــه را فــرا مــی     

ــن         ــود اي ــر وج ــوده و در براب ــزم ب ــد و ملت ــر، متعه ــن ام ــه اي ــاهی ب ــات گ ــا ل دمادبی ر س

دهـــد و ســـعی دارد تـــا جامعـــه را بـــه ســـوی گســـترش جوامـــع، واکـــنش نشـــان مـــی

 فضـــايل اخالقـــی، ســـوق دهـــد کـــه در اينجـــا بحـــث آرمانشـــهر يـــا ويرانشـــهر مطـــر 

 شود. می

ــرب  دوره     ــات عــ ــی ادبیــ ــی، از دوران طاليــ ــوب مــــیی عباســ ــه محســ ــود کــ شــ

ــالق   ــی اخــ ــر و حتــ ــی و هنــ ــی در فرهنــ ــی اساســ ــه  تغییراتــ رخ داد.  در آن جامعــ

آن  بـــرای ســـنجش اخـــالق در جامعـــه یابـــزار بـــه عنـــوان  توانـــدمـــی شـــعربررســـی 

ــرد   ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــر م ــهعص ــار از جمل ــ  . بش ــه ش ــوده ک ــاعران ب ــن ش ــا عرش ی اي ت

 . باشدمی وی  فضايل و رذايل اخالقی جامعه گر حدودی نمايان

بررســــی  هــــدفبــــا  تحلیلــــی و -بــــه شــــیوه ی توصــــیفی حاضــــر پــــژوهش      

ــی  ارزش ــای اخالق ــعر در ه ــرد  ش ــن ب ــار ب ــا  بش ــورد  از   ب ــانزده م ــر پ ــه ب ــايد وی تكی  قص

ــت  ــه اسـ ــورت گرفتـ ــان     .صـ ــه، بیـ ــق از جملـ ــاهیم تحقیـ ــات و مفـ ــل اول، کلیـ در فصـ

ــق   ــق و روش تحقیـ ــینه تحقیـ ــیات، پیشـ ــواالت و فرضـ ــ،له، سـ ــت.   مسـ ــده اسـ ــر شـ ذکـ

ــت   ــالق در لغـ ــل دوم، اخـ ــطال ،  و  در فصـ ــدگاه اصـ ــديث  و از ديـ ــرآن و حـ ــن، قـ ، ديـ
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متـــرين فضـــايل اخالقـــی بـــر اســـاس  و مه مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه شـــده اســـت 

ــ ــر ا عـــراق(  ی موجـــود دتقســـیم بنـ ــاب ه تهـــذيب ا خـــالق و تطهیـ ــر ابـــن در کتـ ا ـ

ــكويه رازی  ــت مسـ ــده اسـ ــان شـ ــامین   بیـ ــرين مضـ ــرد و مهمتـ ــن بـ ــار بـ ــدگی بشـ . زنـ

چهــارم بــر  فصــل  در وشــعری وی، موضــو  فصــل ســوم را بــه خــود اختصــا  داده       

ــوزال   ــاس پروپـ ــی در   اسـ ــايل اخالقـ ــامد فضـ ــوان  بسـ ــد اوول و دووم ديـ ــاجلـ ــا شـ عر بـ

 .قرار گرفته است یه بر پانزده قصیده مورد بررسی تك

 ن مس،لهبیا( 2-1

ــالق و ارزش ــااخـ ــ یهـ ــر یاخالقـ ــان نياز مهمتـ ــفات انسـ ــ  صـ ــه کمـ ــوده و بـ ــا بـ  هـ

 یاخالقــــ یهــــادرون انســــانها را شــــناخت. ارزش و تیتــــوان شخصــــمــــیاخــــالق 

ــه اد   ــورد توج ــواره م ــانيهم ــت. ادب   ب ــوده و هس ــمندان ب ــو دانش ــار اد اتی ــو آ  ــن یب  زی

ــا  ــحنه نم ــردار    شيص ــار و ک ــار، گفت ــالق، رفت ــان اخ ــا  انس ــته و ح ــا در گذش ــو له ده و ب

. اســـت نـــدهيهـــا در آو تكامـــل اخـــالق انســـان بيتهـــذ یتمـــام نمـــا، بـــرا یا نـــهيیآ

ــاهكارها ــ یش ــز   یادب ــرب نی ــان ع ــوار  جه ــار از بزرگ ــایسرش ــ ه ــالتیو فض ــ یه  یاخالق

ــ  ــه بسـ ــوده و ا یاریاســـت، در واقـــع اخـــالق مـــورد توجـ ــاز شـــاعران بـ ــام  نيـ ر داهتمـ

 . داستیآ ارشان پ

را مـــورد توجـــه قـــرار  یاخالقـــ یهـــاکـــه در اشـــعارش ارزش یاز شـــاعران یكـــي        

ــرد   ــن ب ــار ب ــیداده بش ــاعر ا   م ــرد ش ــن ب ــار ب ــد. بش ــيباش ــار دوره یران ــاتب ــامو یه و  اني

ــ ــ  انیعباسـ ــان عربـ ــه زبـ ــوده و بـ ــ یبـ ــعر مـ ــرودیشـ ــو در ا سـ ــندگ نيـ ــار درخشـ  یکـ

هم ــون فــرزدق بــود     نــهیزم نيــدر ا شيداشــت و ســرآمد همــاوردان خــو    یاریبســ
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 یاخالقـــ یهـــاشـــاعر کـــه در بـــاب ارزش  نيـــا ديصـــااز ق یرو جـــا دارد شـــمار نيـــاز ا

 .ردیقرار گ یو بررس لیاست مورد تحل

 اهمیت و ضرورت پژوهش (3-1

اعران شکه بشار بن برد از جمله  ميبرد یپ یعصر عباس یهاتیآ ار و شخص یبا مطالعه اجمال

 همواره مورد توجه مخاطبان و دوستداران ادب وی ار باشد که آمیدوره  نيشاخص در ا

  .استبوده

ــا     ــه ا  ب ــه ب ــهيتوج ــژوهش نك ــادر پ ــر    يیه ــن ب ــار ب ــورد بش ــاکنون  در م ــه ت ــام ک د انج

ــالق و ارزش  ــده اخـ ــاشـ ــ یهـ ــار وی یاخالقـ ــ در آ ـ ــده و یبررسـ ــتریب نشـ ــالق  شـ اخـ

ــام   ــا مضـ ــوده تـ ــدنظر بـ ــاعر مـ ــود شـ ــ نیخـ ــعارش، یاخالقـ ــه   در اشـ ــرورت دارد کـ ضـ

 ،یوفــــادار ،یهازجملــــه : شــــجاعت، عــــزت نفــــ ، بخشــــندگ یاخالقــــ یهــــاارزش

ــ   ــه عه ــا ب ــت، وف ــانیو پ دقناع ــرد بررســ    م ــن ب ــار ب ــعار بش ــود، یو....(در اش ــن از ا و ش ي

 .پی بريماول  یدر عصر عباس یاخالق یهاارزش تیاهم زانیمبه  طريق

 اهداف پژوهش( 4-1

در شـــعر  یاخالقـــ نیتوجـــه بـــه مضـــام زانیـــم یپـــژوهش بررســـ نيـــا یهـــدف اصـــل

 باشد.می یاز شاعران برجسته عصر عباس یكيبشاربن برد به عنوان 

                                                                                                االت پژوهشوس( 5-1

 افتهی يدر شعر بشار بن برد تجل یحاکم بر جامعه عصر عباس یاخالق  یهااز ارزش  يکدام  ـ 

                                                                                                             است؟
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داشته  یشتریاز آنها در شعر خود توجه ب  يبه کدام  یاخالق یهاارزش انیبشار بن برد از مـ 

                                                                                                                    است؟

 های پژوهشفرضیه( 6ـ1

 ،یگازجمله: شجاعت، عزت نف ، بخشند یاخالق یهابه ارزش خود بشار بن برد در اشعارـ 1

 .توجه داشته است  مانیقناعت، وفا به عهد و پ

بــه  یبیشــتر بــه ه شــجاعت، وفــادار    یاخالقــ یهــاشارز انیــبشــار بــن بــرد از م   -2

ــد و پ ــان،یعهـ ــت دار    مـ ــ ، امانـ ــه نفـ ــاد بـ ــت، اعتمـ ــ  ،یقناعـ ــدم پـ در  یداور شیعـ

 ( پرداخته است.گرانيمورد د

 پیشینه پژوهش( 7-1

توان به میانجام شده است  نهیزم نيکه در ا يیموضو  و  کارها ی نهیشیپ یبا  توجه به بررس

 :اشاره کرد ريموارد ز

 هاکتاب

 ه،یلعلمانتشارات دارالكتاب ا روت یو شعره،  علی نجیب عطوی، ب اتهیشار بن برد  حب .1

 .م1990

 هانامه انيپا

اصفهان،  دانشگاه ،يیخمسلو يیمحمد رضا ی]، علنامهانيدر شعر ابوتمام[پا یاخالق یهاارزش -1

 یهاارزش یپژوهش به بررس نيارشد. در ا ی،کارشناس1391،یوعلوم انسان اتیدانشكده ادب

را در موضوعات  دشيو تجد دیوسطح تقل زانیموجود در شعر ابوتمام پرداخته است و م یاخالق
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صداقت او را در  زانیتالش کرده م تيمحتوا و شكل مشخص کرده و درنها جهتاز  یاخالق

 .اش بسنجد یاخالق یشعرها

نور  امیدانشگاه پ - ی.دولت یمد  در اشعار بشار بن برد و انور یارشاد كرديرو یقیتطب یرسبر-2

و علوم  اتیانشكده ادبد -استان فارس  نور امیدانشگاه پ -( یو فناور قات،یهوزارت علوم، تحق

 ارشد ی. کارشناس 1385.  یانسان

 یهاشهيود اندکه با اعتقاد بر وج يیكايپژوهش محقق با در نظر گرفتن اصول مكتب آمر نيا در    

( یخيگرفتن رواب  تار هبدون در نظر اتیدو ادب انیتشابهات موجود م یها به بررسمشترک انسان

و  نگردیم یورمد  در اشعار بشار بن برد و ان یارشاد كرديبه رو ،یقیتطب یو با نگاه پردازدیم

 یارشاد كرديوفاوت  و تشابه اشعارشان، روجوه ت یدو شاعر و بررس نيا یهاحهيمد یسهيبا مقا

 .دهدیقرار م لیمختلف مورد تحل یهاآنها را از جنبه

 قات،یوزارت علوم، تحق  آرایمهدو ی]مصطفنامهانيدر شعر بشار بن برد، [پا یداريد یرهايتصو-3

 یتخصص ی. دکترا 1390.  یو علوم انسان اتیدانشكده ادب -مشهد  یدانشگاه فردوس - یو فناور

(PhD)  

در شعر بشار را در دو باب مورد مطالعه قرار داده است. در  یداريد یرهايتصو قیتحق نيا در    

شده که  یسع نهیزم نيآن پرداخته و در ا یشاعر و عوامل غنا الیخ یباب اول به مطالعه

 یقیشود و در ادامه نقش موس یاو از فضا بررس یبشار و درک بصر یشعر لیعملكرد تخ یچگونگ

گردد. در  نییتب یو یشعر لیبه تخ یبخشدر وسعت گريشاعران د یشعر یهاازهس گاهيو جا

مورد کاوش قرار  یشعر ريتصو یعنيشاعر، محصول آن  الیبا عملكرد خ يیباب دوم، پ  از آشنا

 یرهايتصو -خصوصا-یحس ري. سپ  انوا  تصاوشودیو کارکرد آن اشاره م تیو به اهم ردیگمی

 .گرددمی یرنی و حرکت بررس ،يیباي: زلیاز قب یداريد
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 ،یابن روم نواس، یهبشار، دعبل، اب یشاعران عصر عباس نيدر شعر مشهورتر یكاتوريهجو کار -4

نواس،  یبل، أبهمثل: بشار، دع یشعر أعالم شعراء العصر العباس یف یكاتوري( ]الهجاء الكاریمتنب

 اهدانشگ - یورو فنا قات،ی،وزارت علوم، تحق یدیجمش الی]،لنامهانيه[پایالمتنب ،یابن الروم

در اين پژوهش محقق  .(PhD) یتخصص ی. دکترا1391.  یخارج یدانشكده زبانها -اصفهان 

سپ  به تعريف ابتدا به تعريف هجو، ويژگیها، پیدايش و دگرگونی آن از آغاز تا دوره ی عباسی  و

ن شخصی، ارتباب آن با کاريكاتور، عناصر مشترک میان آن دو، هم ون: مضموهجو کاريكاتوری، 

یوه شطنز و  نیی گوناگون پرداخته و هم نهاو سیاسی، و نیز موضوعات آن در عرصه عیاجتما

ن محور أساسی تعهد به عنوا ه به عنوان جوهر عمل کاريكاتوری،ی ارا ه آن در اين نو  هجو، مبالغ

هنری  فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شاعر، و سب  تعبیری اين گونه ی ادبیجهت گیری انسانی، 

ی مورد ی شعری مشهورترين شاعران عصر عباسهاو تصوير را با تكیه بر نمونه زباندر پیوند 

 .بررسی قرار داده است

]عبدالرحمن پرستش ،وزارت نامهانيش[پابرد از خالل اشعاربشار بن تیشخص یشناسوانر-5

 ی. کارشناس 1392.  اتیدانشكده اله - یسبزوار میدانشگاه حك - یو فناور قات،یتحقعلوم، 

 . ارشد

ز ا یشاعر از خالل برخ تیشخص نییبه تب یبرعلم روان شناس هیپژوهش با تك نيدر ا محقق

 " سمیرا در چارچوب مكان تیشخص نيا یروان یهایژگيکرده است و یاشعارش پرداخته و سع

 .ذکر کند زیاو را ن یتیشخص پیو ت یبررس رهیو غ " زيدفا  گر "، " دیتصع "، ”جبران

،وزارت علوم،  یذوالفقار وشي]دارنامهانيو بشار[پا یاحوال و اشعار رودک یامقابله ینقد و بررس-6

محقق  یبررس نيارشد. در ا ی. کارشناس 1380مدرس .  تیدانشگاه ترب - یو فناور قات،یتحق

 قیتحق نيحاصل از ا جينتا نيقرار داده است و مهمتر یو بشار را مورد بررس یاحوال و اشعار رودک
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مشابه، در اشعار او و بشار بر  نیاست و مضام رفتهياز بشار ا ر نپذ یرودک -عبارت است از: الف 

 نایهر دو ناب نكهيا رغمیو بشار عل یدر شعر رودک الیصور خ -است . ب  افتهيا ر توارد راه 

در  الیخکاربرد صور  نیانگیاست و م یشگفت هيبرخوردار است که ما یانان جلوههستند، از چ

شاعران  گريشعر بشار در اشعار د نیاز مضام یبعض -است . ر   يبه هم نزد اریشعر هر دو بس

 .شودیم دهيهم د یما، مانند حافظ و سعد

 قات،یزارت علوم، تحقباالجاده ،و یزدي]قدر نامهانيشعر بشار بن برد[پا یو االبدا  ف ديالتجد-7

پژوهشگر به  قیتحق نيارشد . در ا یرشناس. کا 1385معلم تهران .  تیدانشگاه ترب - یو فناور

 .وابدا  در اشعار بشار پرداخته است ديتجد یبررس

]وزارت علوم، نامهاني(، [پائهیاشعار و آراء جرول بن اوس هالحط یف هیو االنسان هیالخلق میالق-8

.  1390.  اتیده ادبپژوهشك - یو مطالعات فرهنگ یانسان پژوهشگاه علوم - یو فناور قات،یتحق

 لر جرودر در اشعا  یو مكارم اخالق ليفضا یمحقق به بررس قیتحق نيارشد . در ا یکارشناس

 یكیو ن ریخ یمردم به سو تيشعرشان به هدا قيشاعران چگونه از طر نكهيبن اوس پرداخته  و ا

 .پردازندمی

 مقاالت

، حمید آقاجانی، خودشیفتگی و خودستايی در اشعار خاقانی و بشار بن بُردسید مهدی مسبوق-1

-81صص   1394، پايیز 35علی عزيزی  فصلنامه مطالعات ادبیات تطبیقی، شماره ، کبری الوار

و فارسی .در اين پژوهش چیستی و چرايی خودستايی در اشعار اين دو شاعر نامی ادب عربی 103

ی هااشتراک و افتراق مشرب فكری آنان بررسی و تحلیل شده، و از اين رهگذر، ارزش هو وجو

حاکم بر فرهنی ايرانی و عربی که در ظهور و بروز اين گونه اشعار مو ر بوده مورد توجه قرار 

 .گرفته است
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 حمید ،شعارشاز رهگذر زندگی نامه و گزيده ای از ا« بشار بن برد»روان شناسی شخصیت -2

ماره شاحمديان، فهیمه میرزايی جابری  ،فصلنامه لسان مبین هپژوهش ادب عرب(، سال سوم، 

 نابینا شاعر برد،¬ بن ر¬. در اين نوشتار به روانكاوی شخصیت بشا18-1صص   1391، تابستان 8

 ظرياتن کارگیری به با که کرده تالش محقق و است شده پرداخته  اول عباسی عصر پرآوازه و

 روحیات و ها¬گیزهان وی، آ ار از ای¬چون آدلر، ران  و فرويد با تكیه بر زندگی و پاره نشناسانیروا

 .کنیم درک و کشف بوده، مو ر او شعری آفرينش در که شاعر

و فصلنامه ادب دبهرام امانی   ، عوامل پیدايی هجا در نزد بشار بن برد ابوالحسن امین مقدسی-3

 . 13    1388، پايیز و زمستان 1عربی، سال اول، شماره 

ا  ی هجوگرايی بشار در محی  خانواده و اجتمهاپژوهشگر به بررسی ريشه قیتحق نيدر ا 

تولید هجا  مقطو  النسل بودن و ا رات آن در ژنتیكی،پرداخته و از بردگی خانوادگی، نقص عضو 

برخی  سخن گفته شده است، و در بخش بعدیِ آن به انطباق شخصیت اين شاعر با نقطه نظرهای

عقده  واز روانشناسان و جامعه شناسان در مباحثی چون اضطراب، هیجان خواهی، عقده حقارت 

 .بزرگ بینی پرداخته شده است خود

 پژوهشجنبه نوآوری  ( 8-1

وارد اخالق م یکه اگرچه در برخ میابيمیآ ار بشار در  یانجام شده بر رو یهابا توجه به پژوهش

عار او از در اش یاخالق یهاارزش یخود شاعر از خالل اشعارش مورد توجه قرار گرفته اما  بررس

 چشم پژوهشگران به دور مانده است.
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 روش پژوهش (9-1

. ردیگمیانجام  یبخانه ابر پژوهش کتا هیاست که با تك یلیتحل - یفیپژوهش توص نيروش انجام ا

شود. پ  میشرو   یاخالق یاخالق و ارزشها ی نهیدر زم يیبا مطالعه کتابها یبردار شیکار ف

در  موجود یاخالق یهااشعار بشار به مشخص نمودن ارزش وانيالزم ومطالعه د یهایاز بررس

القه ع اریحاصله در اخت جينتا ت،يدر نها یو بررس لیپرداخت و پ  از تحل میخواه ارشاشع

  .ردیگمیمندان قرار 
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 اخالق معنای لغوی ( 1-2

( ســـه واژة عربـــی و جمـــع مكســـر خُلـــق و خُلُـــق اســـت. از مـــادة آنهخ،ل،ق« اخـــالق»

کـــه در همـــۀ ايـــن « لخـــق»و«قلـــ »و«خلـــق»لغـــت وضـــع و اســـتعمال شـــده اســـت:

ــای  ــات، معنـ ــین و  »لغـ ــديری معـ ــدازه و تقـ ــتانـ ــور «  ابـ ــن منظـ ــت. هابـ ــه اسـ ، نهفتـ

1956  :4/194) 

 معنای لغوی اين کلمه، به چند صورت آمده است: 

 الدين، الطبع، السجیۀ، المروءة أ (

ــت   ــه اســ ــی گفتــ ــن ا عرابــ ــدی «الخلققققم الةققققلخلق  خالخلققققم القققق   »:  ابــ  : م1994،هالزبیــ

آمـــده  طبـــعالـــدين، الســـجیۀ و ال( و الخُلُـــق بـــا ضـــم و ســـكون الم، در معـــانی 336 /6

ــور،  ا ــن منظـ ــت. هابـ ــالن   م1999سـ ــه : فـ ــت کـ ــده اسـ ــز آورده شـ ــق( و نیـ ــاده خلـ  : مـ

ــه أی  ــر خلق ــق بغی ــه يتخل ــش ر     يتكلف ــالف اخالق ــر خ ــی ب ــه فالن ــا ک ــن معن ــه اي ــار ب فت

ــی ــت ه   مـ ــنعی اسـ ــاختگی و تصـ ــار او سـ ــی رفتـ ــد يعنـ ــیم،  شحححة   کنـ   ( 13م: 1994تـ

 سالم بن وابِصَۀ، اين کلمه را در اين معنا به کار برده است: 

ل قققققققققققق    ققققققققققققل   قققققققققققق ة     ه   ققققققققققققَ َ ِّققققققققققققَ الة     
 

ل ققققققققققققققإنَّ ال َّ    ل ققققققققققققققملخ  م   قققققققققققققق     خ  ققققققققققققققه  اخ 
 

 ههمان(

ــه:  ــالف    ترجم ــر  خ ــه ب ــی ک ــنش  های کس ــته  م ــويش را آراس ــود، خ ــا  خ ــای، همان و خ

 . (شودمینمايان  بعد از تظاهرش به اخالق و منش واقعی انسان

 السلوک ب. 

ــريف از         ــاديثی شـ ــت. در احـ ــده اسـ ــار آمـ ــلوک و رفتـ ــای سـ ــاهی در معنـ ــق، گـ خلـ

 پیامبر مكرم اسالم آمده است: 
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ث حححححححححححح   ع حححححححححححح   ُسححححححححححححهلِل     سحححححححححححح    ِ  » ِ ُ      حححححححححححح          حححححححححححح أ ك  حححححححححححح        حححححححححححح فقحححححححححححح   .ة  م حححححححححححح  َُّحححححححححححح   ُ ُحححححححححححح ِ تح ق  ححححححححححححُ      « ِه و ُحس 

  ( 79 /13م: 1983هالبغوی، 

ــت     ه ــردم را وارد بهشـ ــه مـ ــزی   کـ ــترين چیـ ــاره بیشـ ــامبر ه ( در بـ ــیاز پیـ ــد مـ کنـ

 (  فرمود: پرهیزگارى و خوشخويىسوال شد . 

ً  ِ     ححححح   »      ُحححححميِمِ 
حححححُ   ن م  ُُُ ُ ُ قححححح   أ ك  حححححُ  کامـــــل تـــــرينِ م منـــــان ه ( 78 /13ههمـــــان:  «أ حس 

 (نی  خوترين آنهاست، در ايمان

ُ       حححححححححححححح ِ    ِ حححححححححححححح   ِ »      ُِسححححححححححححححِ  ُ  ِقححححححححححححححِه ع  ححححححححححححححخ حححححححححححححح  ِ     ع بحححححححححححححح     خ ب ُححححححححححححححُج   حححححححححححححح  ِ  و ش 
 
  ححححححححححححححُه     ححححححححححححححعخُ  و ، ن

ــان: «   ِعبححح    ِ  ــدهه (82 /13ههمـ ــد  ، بنـ ــعیف باشـ ــادت ضـ ــد در عبـ ــر چنـ ــا ، هـ ــالق ابـ خـ

 ( نی  خود در آخرت به درجات بزرگ و منزلتهاى وااليى دست مى يابد

خلــق بــه معنـــای سرشــت و مربـــوب بــه آن دســـته صــفاتی اســـت کــه در نفـــ        

ــده  ــت ش ــ  و تثبی ــب    راس ــار متناس ــی ک ــی درن ــفت ب ــاحب آن ص ــه ص ــوری ک ــه ط ــد، ب  ان

ــی   ــام م ــا آن انج ــاظر ب ــق   و متن ــر خُل ــارت ديگ ــه عب ــد. ب ــدار   ده ــفات پاي ــا ص ــانی نه فس

ــت ــی  هس ــار آدم ــتگاه رفت ــه خاس ــفت ند ک ــن ص ــد. از اي ــه   ان ــالق ب ــم اخ ــا در عل ــه»ه « ملك

 شود.ياد می

 معنای اصطالحی اخالق ( 2-2

« لـــقخُ»جمـــع « اخـــالق»  ابتـــدا بـــه تعريـــف اخـــالق بپـــردازيمدر اينجـــا الزم اســـت 

ــر وزن قُ ــل( و هب ــخُ»ف ــر وزن اُ«. قلُ ــهب ــیق( فُ ــد،م ــ      باش ــه ي ــل ب ــن دو واژه در اص اي

ــاز  ــیريشــه ب ــردد، خُم ــم     گ ــا چش ــان ب ــه انس ــكل و صــورتی ک ــت و ش ــی هیئ ــه معن ــق ب ل

ــی ــد و خُم ــبین ــده        لُ ــم دل دي ــا چش ــه ب ــی ک ــفات درون ــجايا و ص ــوا و س ــی ق ــه معن ق ب

 (238هـ : 1412ه راغب،  شود.می
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ــی     ــالق م ــاره اخ ــی درب ــد غزال ــام محم ــد:  ام ــااتی  » گوي ــد از: ح ــالق عبارتن ــ  و  اخ راس

ــی  ــه موجــب م ــ  ک ــت در نف ــ  شــود  ال ــه ت،م ــازی ب ــی  نی ــه ه ــوات بدون ــه يه ــال ب ل و افع

ــود...    ــادر شـ ــان صـ ــی از انسـ ــزت ه «درمـ ــور،    67:  2005عـ ــت پـ ــل از عرفـ ــه نقـ ، بـ

1391 :211.)  

ــكويه  ــن مسـ ــاب  ابـ ــی ،«هتححح َّال  ق حححهری وتعُححح   قعححح  ری»در کتـ ــد: مـ ــان  »گويـ ــق همـ خلـ

ــوت       ــايی دع ــام کاره ــه انج ــان را ب ــه انس ــت ک ــانی اس ــت نفس ــیحال ــه  م ــی آن ک ــد ب کن

 (84: ق 421؟. 320هابــــن مســــكويه، «نیــــاز بــــه تفكــــر و انديشــــه داشــــته باشــــد. 

ــاب       ــین معنــی را مرحــوم فــی  کاشــانی در کت ه آورده اســت، آنجــا کــ  « حقــايق»هم

ــی ــد: م ــال      »گوي ــه افع ــ  ک ــا نف ــتوار ب ــی اس ــت از هیئت ــارت اس ــوی عب ــه خ ــدان ک ــب ه ب

، کاشـــانیهفـــی   «شـــود.مـــیآســـانی و بـــدون نیـــاز بـــه فكـــر و انديشـــه از آن صـــادر 

ــت در بع    ( 52: 1387 ــزی اسـ ــری و غريـ ــراد، فطـ ــی از افـ ــاه در برخـ ــالق، گـ ــی . اخـ ضـ

ــال         ــرای مثـ ــردد. بـ ــی گـ ــل مـ ــدها حاصـ ــد وجهـ ــا وجـ ــرين هـ ــايه تمـ ــر در سـ ديگـ

ــردم  ــیاری از مـ ــندگی در بسـ ــف -بخشـ ــدون تكلـ  ــود دارد و -بـ ــفات   وجـ ــر صـ ــا ديگـ يـ

ــن       ــاه ابـ ــز آنهـ ــری و جـ ــدامنی و دادگـ ــاری و پاکـ ــجاعت و بردبـ ــون شـ ــنديده چـ  پسـ

 (.47:1371عدی،

 قوای سه گانه نف :

نفـــ  و قـــوای آن بـــه ســـه قســـم تقســـیم مـــی گـــردد، نخســـت قـــوه ای اســـت کـــه 

ــب          ــه غض ــووه ای ک ــت  و ق ــیله آن اس ــه وس ــور ب ــايق ام ــر در حق ــز و نظ ــه و تمیی انديش

ــت          ــوا  کرام ــع و ان ــل   و ترف  ــه تس ــوق ب ــناک و ش ــای ترس ــر کاره ــدام ب ــدت، و اق و نج

ــه   ــووه ای ک ــدان اســت و ق ــا ب ــه    شــهوته ــذ ت بخشــی ک ــور ل ــه ام ــذا و شــوق ب ــب غ و طل


