
  دهلوي هاي امير خسرو نامه اهميت اخالقي نصيحت  ٤٧

  ير خسرو دهلويام يها نامه حتينص يت اخالقياهم

 يبرااز جانب اهل علم و ادب ها  ک نوشتن پندنامهيات فارس و تاجيدر قلمرو ادب
 ياصل يها سرچشمهکه  امکان دارد ينه دارد و حتّيريش سابقة ديخو انت فرزنديترب

 ياصلجستجو نمود، چون محتوا و مندرجة  يپهلو يها ظهور آن را در اندرزنامه
کماالت  يسو ي بهگر تيها و هدا انسان به حتيش از همه، نصيپ يپهلو يها اندرزنامه

 يالعلماعنصر» نامه قابوس«ن نوع آثار ياز جملة ا. اند را در خود تجسم نموده يمعنو
رسم و آداب و اخالق  يها مسئله  که به شود يمحسوب م) ١٠٨٢-٨٣ فيألت(کاووس يک

و سنّت و آداب آنها، از جمله، اندر شناختن  يت انسانيمختلف فعال يها زمان، بخش
دن، شطرنج ين آن، آداب شکار رفتن، عشق ورزييحق پدر و مادر، فرزند پروردن و آ

نام   به ده شده،ين بخشيدن و امثال اي، دوست گزيعلم دن، گرمابه رفتن، اندر طالبيباز
  .قلم آمده است  به ت اويت تربين به شاه و النيفرزندش گ

و  ين آثار اخالقيز در شمار چنين) ۱۴۸۷ فيألت( يعبدالرحمان جام» هارستانب«
ن يالد ءايض اش گانهيپسر  يبرا يآن را مؤلف چون کتاب درسکه  قرار دارد يتيترب

و راه و روش  ياو تجربة زندگ بهساله بودنش انشا نموده است، تا  ۱۰وسف در زمان ي
  .ات آموزديح

شکل   بهکه  شان فرزندان  به کيسخنوران فارس و تاجمانة يپرمغز و حک يها سخن
ان يدر ب«، يين بنايالد کمال» فرزند به حتينص« مانند اند، نوشته شده عليحدهاشعار 

 يمثابة دستورالعمل برا به ز قابل توجه بوده،ين رهيو غ يعبداهللا هاتف» حت فرزندينص
  .ي را مالکنداخالق، يتياد تربيت زيکنند، اهم تيد فرزند تربيبايي که آنها

فرزند در   به حتينص يبرا ييگو و حکمت يندرزا و گر تجسم افکار پنديوة ديش
. رود يشمار م  به ها نامه حتين نصيدادن چن يکالن جا يگر اثرهايو د يان آثار حماسيم



  ٤٨  قند پارسي

  

سندگان آنها ينوکه  توان ذکر نمود يرا م يار اثرهايک بسيات فارس و تاجيخ ادبيدر تار
حت ينص به را عليحده يها ها و باب موافق پارچه يش در موردهايف آثار خويضمن تأل
اند و در امر رشد  رهسپار نموده يجادة زندگ  به ن راه آنها رايده، از ايشان بخش فرزندان

در  يگنجو ياز جمله، نظام. اند م دادهيت تعليآنان درس اخالق و آدم يو تکامل معنو
ز يفرزند ن تيترب به ديصف عشق و محبت پاک عاجز و به »و مجنون يليل«داستان 

از  يکينه تنها  محمد فرزندش  ي بهحت نظامينص. ان کرده استيب يخالقامهم  يفکرها
 ات شاعريجادياوست، بلکه تمام ا» و مجنون يليل«داستان  يها ن قسمتيتر رزشا  با
  :ديفرما يکه مآنجا رود،  يشمار م  به

  چمـن حوالـه بـودي    ن گـل بـه  چو  ســاله بــودي  آن روز کــه هفــت 
ــه و ــه ب ــون ک ــارده رســيدي اکن ــه  چ   اوج ســر کشــيدي چــون ســرو ب

  سـت  وقت هنـر اسـت و سـرفرازي     سـت  غافل منشين، نه وقـت بـازي  
ــوز  ــي آمـ ــب و بزرگـ ــه   دانـــش طلـ ــا بـ ــد روزت از روز تـ   …نگرنـ

ــاش     شـکن بـاش   خود سـپه  چون شير به ــتن ب ــال خويش ــد خص   ١فرزن
فرزندش نوشته  يسالگ ام چاردهيدر ا ينامه را نظام حتينص نياکه  گردد يمسلّم م
  .دنماي يآموختن علم و هنر دعوت م به ن سن و ساليو او را در ا

جواب  يگنجو ينظام» خمسه«  ي که بهاکثر سخنوران بعدکه  قابل ذکر است
 يراداده، ب  را موفقانه ادامه او» نونجو م يليل« ت اسلوب داستانين خصوصياند، ا نوشته

ان يحت خود را بيشان پند و نص فرزندان به خود يها شهياند برجسته افاده کردن 
حت پسر ياندرز و نص  به ش رايخو» بهارستان«نه تنها  يمثالً عبدالرحمان جام. اند کرده

 يها ا مقالهيها و  باب» هفت اورنگ«ده است، بلکه در يوسف بخشين يالد ءايض اش گانهي
» خايوسف و زلي«، )۱۴۸۲(» االبرارةحسب«، )۱۴۸۱(» االحرارةفحت« يها داستان عليحدة

حت ينص  به زيرا ن) ۱۴۸۵(» يخردنامة اسکندر« و )۱۴۸۴(» و مجنون يليل«، )۱۴۸۳(
وة ين شيا. رهسپار نموده است يجادة زندگ  به له او راين وسيده، بديفرزند جگربندش بخش

 »و مجنون يليل« يها در داستان يانسان يها ن خصلتيتر هديو وصف برگز يگر حتينص

                                                   
  .٦٨-٦٧ ص ،۲ ج، کليات آثار ،نظامي گنجوي  .١
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ن ين شاهيالد شمس» فة دوستانحت«، »در پند دادن فرزند ارجمند« ين هالليبدرالد
  .رسد يمشاهده م  بهات يادبي بعدندگان يگر نمايو د» فرزند ارجمند  به حتينص«

دهندگان راه  ن دوامياز نخست يکيز همچون ين) ۱۳۲۵-۱۲۵۳( ير خسرو دهلويام
» يليمجنون و ل« يها مثنويجداگانة  يها باب يبعض ييسرا هر خمسد يگنجو ينظام

 را) ۱۲۹۹ فيألت(» االنوار مطلع«و ) ۱۳۰۱ فيألت(» هشت بهشت«، )۱۲۹۹ فيألت(
نگان يمعاصران و بعد  به فرزندانش يمايده، در سيحت دختر و پسر خود بخشينص  به

 يانسانو  ياخالق يارهايمعمراعات   به گر رايله جوانان دين وسيد و بدينما يمراجعت م
  .کند يدعوت م

 ر خسرويحت اميموضوع نص به محضکه  ميا م گرفتهين مقاله ما تصميدر ا
فرزند  به حتيرا هرچند در ادب گذشتة ما موضوع نصيم، زييدخترش توجه نما  به

دختر   به نامه حتيشده است، نگارش نص يفراوان بررس يليشتر در شخص پسر خيب
ن موضوع از يا  به ر خسروين لحاظ، مراجعت امياز ا. رسد يچشم م  هب ندرت ي بهليخ

 يها نامه حتين، نصيدر کنار ا. رود يشمار م  به ات گذشتة مايجملة موضوعات نادر ادب
ک مقالة يدخترش دامنة فراخ داشته، در چهارچوب  به پسر و هم به ر خسرو هميام

  .مختصر فراگرفتن همة آنها از امکان دور است
آورده  يت دختر رويموضوع ترب به در آثار خود در چند مورد يلوهخسرو د ريام
و ) ۱۲۹۹ فيألت(» االنوار مطلع«هم  شيخو يدو مثنو عليحدة يها از جمله، باب. است
ده، او را در يمستوره بخش، حت دخترشينص  به را او) ۱۳۰۱ فيألت(» هشت بهشت«هم 

مستوره در   به ر خسرويپند و اندرز ام» اراالنو مطلع«در . ت نموده استيهدا يراه زندگ
باب . ت را شامل استيب ۱۲۵ يمثنو يها گر بابيده، چون ديان گرديآن ب يباب خاتمو

  .شده است يگذار  عنوان» ديحت فرزند گويدر نص«مذکور 
حت يدر نص«ان سبب نظم کتاب با عنوان يشاعر پس از ب» هشت بهشت« يدر مثنو

ک ين گونه يمجموعاً همکه  داده است يرا جا يبخش »ديش فرمايفرزند مستور خو
  .رود يحساب م به دخترش ينامة مکمل و مستقل برا حتينص

  :ابدي ين طرز آغاز ميبد» االنوار مطلع« يمستوره در مثنو، دخترش  به ر خسرويمراجعت ام
ــم   ــراغ دل ــم و چ ــو چش ــن ت ــم  خـــوب  اي ت ــاغ دلـ ــوة بـ ــرين ميـ   تـ



  ٥٠  قند پارسي

  

ــد     اخترنـد  گرچه کـه اخـوان تـو نيـک     ــن بهترن ــدة م ــو در دي ــه ز ت   ن
ــاه تماشـــا بـــه     ١سرو همان باشد و سوسـن همـان    دل باغبـــان گـ
هم پسر و هم دختر ، او همة فرزندان يبراکه  کند يد ميشاعر در ابتدا روشن تأک

پسرانش را از  يتچ گاه موقعيکند و ه يک چشم نظر مي ههمة آنها ب به برابر هستند و او
فرزند پسر را از دختر باال ي که اجتماع يانگيرمعصه تفکر يعل .گذارد يدخترش باال نم

ا آمدن دخترش يدن  به خسرور يپنداشت، ام يله ميعا يگذاشت و تولد دختر را بدبخت يم
  .داند يم يو خوشبخت يخشنود ةيک و مايخود فال ن يرا برا

 راجع يدر پ يش پيات خويجادير خسرو در ايامکه  ذکر است  به الزم
فرزند توقف نموده، احترام مادر را  ياشت مادر و مسئلة عزّت و احترام او برابزرگد  به

  :شمارد يفة مقدس هر فرزند صالح ميوظ
  …بــا دو جهــانش نتــوان برکشــيد  شبه رنج تـو کـه مـادر کشـيد     يک

ــغ   ــان دري ــت ج ــدارد ز پي ــه ن   ٢واي که چون داري از او نان دريـغ   او ک
ش را بر اساس يخو يشناس ل برابريشاعر دل زيمستوره ن  به اش نامه حتيدر نص

مادر، -زنکه  دينما يد بر آن ميح داده، تأکينش شرح و توضيو اصل آفر يفرهنگ معنو
  :باشد يتگر فرزندان مينندة انسان و تربيآفر

  ٣صــدف مــاده گهــر کــي شــود بــي  دختر اگـر نيسـت، پسـر کـي شـود     
ش از همه، از وجود يشاعر، پز ين» هشت بهشت« ياش در مثنو نامه حتيدر آغاز نص

ده و مقبول يرا پسند يکند و دادة اله يم يست، شکرگزاريزداني يعطاکه  دخترش
د و مادر هم يآ يا ميدن  به پدر هم از مادرکه  دارد يد مين نکتة مهم را تأکيشمارد و ا يم

نندة ير خسرو مادر را بخشنده و آفريشه امياند ن يه بر ايبا تک. دختر بوده است يزمان
از عالم بدون مادر وجود خود را شناخته و  يکسکه  دينما يد ميشمارد تأک يات ميح

  :تواند يدانسته نم
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  نــام و هـم مســتور  هـم عفيفــه بـه    نـــور عفکنـــده برقـــ اي ز عفّـــت 
ــر  ــت ب ــالت از هف ــوز  س ــه هن ــارد     نرفت ــاه چ ــو م ــني همچ   روزه روش

ــود در رحــم طفــل هشــت  چـه بـودي   کاش، ماه تـو هـم بـه      يمــه ب
ــداي  ــون دادة خ ــک چ ــت يلي   »اســتطبـا خــدادادگان سـتيزه خ  «  راس

ــزدان داد  ــه ي ــذيرفتم، آن ک ــن پ   کآنچـــه او داد، بــــاز نتــــوان داد   م
  ر اوسـت وکان دهد بنده را که درخـ   شکر گويم، هر آن چه از در اوسـت 

  سـت ا ههم در اول صـالح آن ديـد    سـت ا ههر چه او داد، بس پسـنديد 
ــادر ا   ــم ز م ــدرم ه ــر پ ــت، آخ   مــادرم نيــز دختــر اســت، آخــر      س

  قطــــرة آب بــــاز آب شـــــدي    ر صـدف نقـاب شـدي   گر نـه بـر د  
ــي  بــار آيــد کشــت کــي بــه دانــه بــي ــمان ب ــد  آس ــار آي ــه ک ــين چ   زم

  چــون مســيحا ز مــريم معصــوم     پــدر ممکــن اســت شــد معلــوم بــي
ــت   ــادر خجس ــي م ــک ب ــود هلي ــود   وج ــه کـــس مولـ ــدي را نگفتـ   ولـ

ــه ــت را ب ــن  اي تن ــان م ــد ج ــد    پيون ــم فرزن ــادري و ه ــم م ــه هم   ک
ــا داري    ــز قض ــه، ک ــدين پاي ــو ب ــه   ت ــا ب ــده، جــا داري گــر نهــي پ   دي

  ١تـري ز خـواهر خـويش    که مبارک  ر از مبــارک اختــر خــويشآســر بــر
شرافت  به داده است، نخست يجا» االنوار مطلع«در ي که ا نامه حتيشاعر در نص

مضمون که  نام نهادن دخترش را »همستور«انسان اشارت نموده، سبب  ينامگذار
 تنها  همچون پدر نه يو. دهد يکند، شرح م يرا افاده م» يعفت و با يدامن و پاک يمستور«

 مطابق يعنين راه کوشا بودن، يدر ا يبندد، بلکه او را برا يدخترش م يفال فرخنده  به ديام
  :دينما ين ميدن را تلقسر بر  ي بهزندگ يعفت  و با يدامن و پاک يمستور  به مضمون نامش  به

  نــام تــو مســتورة ميمــون نهــاد      بخــت کــه فــال تــو همــايون نهــاد
ــيش ديــد      زانکـه چـو معيــار تـو در پـيش ديــد     ــتوري تــو ب ــکّة مس   س

  نام تو چـون فـال تـو گيـرد جمـال       فــال فرخنـده  هسـت اميـدم کــه بـه   

                                                   
  .٢٥٥-٢٥٤ص جلد دوم،  ،آثار منتخب  .١



  ٥٢  قند پارسي

  

ــام خــويش   ليک تو هم کوش، کز انجام خـويش  ــدة ن ــي قاع   ١راســت کن
که  دينما يد ميدخترش اشارت نموده، تأک يسالگ سن و سال هفت  به ر خسرويام

  :رود يشمار م  به کودک خردسال از عالم و آدم يها ن سن و سال آغاز شناختنيمحض هم
  حال پس از هفته شناسي کـه چيسـت    سال تو هفت اسـت در آيـين زيسـت   

ــدآن در  ــر ب ــس عم ــون نف ــي چ   ٢هم سر من زين نفـس افسـر کشـي     کش
 والدين  به شاعرکه  سازد يرا روشن م ير خسرو نکتة مهمينامة ام حتين نصيا  هب توجه
ت فرزند و يشاعر ترب. دقت کنندت فرزند يتربراي ي بام خردسالياز ا نمايد که تلقين مي

 خواهد فرزند دلبندش يشاعر م. شمارد يم يضرور يام خردساليک را از اياخالق ن شپرور
خاص زنان پارسا و ي که ا دهيحم يها ل خصلتيراه تکم هب تيام طفولين ايرا از هم

  .را در وجود او پرورش دهد يشيآال يو ب ييبايد و زيباشد، دعوت نما يار مگزيپره
گويد که دخترش هنوز هفت سالش  شاعر در ادامه می» هشت بهشت« يدر مثنو

  :تمام نشده است
  ورنــام و هـم مســت  هـم عفيفــه بـه    نـــور عفکنـــده برقـــ اي ز عفّـــت 

ــارد    ســالت از هفـــت برنرفتــه هنـــوز   ــاه چ ــو م ــني همچ   ٣روز هروش
گرچه «خردسال بودن دخترش در مصرع  به د نمودن شاعريسخن تأک  در ادامه

 سن و سال تا هفت ير خسرو دهلويامکه  کند يداللت از آن م» زيتم يکنون و ب يخرد
ود آن که عمر مستوره اما با وج. پندارد يحت کردن زود مينص يرا هنوز برا يسالگ

 ديگو يپند م يديام به دخترش به ن سن و سالي، شاعر در ا»نرفته بود از هفت بر«هنوز 
خود  يپدر را برا يها شود و آن وقت نوشته يرسد و فرزندش بزرگ م يفرا م يروزکه 

  :خواهد گرفت يدستورالعمل قرار داده، از آن سبق زندگ
  ون تو خون مني، صالح مـن اسـت  چ  آن چه نفس تو با صالح تن اسـت …

ــي   ــون و ب ــردي کن ــه خ ــز گرچ ــز    تميي ــردي نيـ ــزرگ گـ ــر بـ   روزي آخـ
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ــتور  ــود در بزرگيــــت دســ ــا بــ ــه  تــ ــتور  نکت ــت مس ــد گويم   ١…اي چن
دخترش آغاز  به ش رايحت خوينص» االنوار مطلع« يکه در مثنو يشاعر وقت

ک يمحض نام نکه  دينما يمد يمقام و شأن و اعتبار فرزند تأک  به د، در نوبت اولينما يم
از . گردد يم يوندان ويک شخص و پياخالق باعث زنده ماندن نام و نسب هر  يو پاک

که  سر ببرد  به ش رايات خويچنان حکه  کند يحت ميمستوره نص به ر خسروين رو، اميا
  :وندانش باشديگر پيافتخار پدر و د ةيما

  خويشان خـويش  زنده کني نسبت و  عيش چنان ساز که از شان خـويش 
ــاده   ــن افتـ ــزد تـ ــو بريـ ــا چـ   …ام من ز تو زايـم کـه تـويي زاده     ام تـ

ــر    ر صـــدف ارجمنـــدبايـــد چـــون د ــدف آوازه بـ ــا صـ ــدآتـ   رد بلنـ
٢طفـيلش کننـد   ياد صدف هـم بـه    ر که بزرگـان همـه مـيلش کننـد    د  

 زّتع صاحب يرا شرط اساس ييو پارسا ينام کيز شاعر نين» هشت بهشت« يدر مثنو
و  ينام کيشه در طلب نيهمکه  دينما يدن انسان دانسته، دخترش را دعوت بر آن ميگرد

  :تر از چشمة مهر هزيپاکو تن باشد  پاک يزگيد و در تالش پاکيجهد نما ييپارسا
  باش چون چشم خويش در محـراب   بايدت همچـو ديـده عـزّت و تـاب    

  …دوسـت  يپارسا بـاش و پارسـاي    نــامي طلــب کنــي در پوســت نيـک 
ــاکيز   تــن بــاش همچــو آب ســپهر پــاک ــه پ ــر   هبلک ــمة مه ــر ز چش   ت

ــارپرده روشــن  تا شوي همچو مهـر در هـر سـوي      ٣…روي از پــس چ
گر يو عفّت و د يدامن اتش پاکيجادير خسرو در ايامکه  جالب دقّت است

از  يکيهمچون  يدر فرهنگ کهن ما، خاصه، فرهنگ اسالمکه  ده رايحم يها خصلت
ش قرار يمورد وصف و ستا يدر پ يشود، پ يبرشمرده م يانسان يها لتين فضيتر مهم

در . ابدي يو عفّت تجسم م يدامن زن در پاک ييبايز اًدر نظر او خاصّت. دهد يم
د يده دانسته، تأکيحم يها را سرچشمة همة خصلت يدامن ز شاعر پاکين» االنوار مطلع«
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زنان  يکوه و پردة سامان هست بانوان چون سنگ در دامن يدامن پاک براکه  دينما يم
ان خواهد رفت و او يزن از م يدر حالت شکسته شدن آن اعتبار و نفوذ آبروکه  است

  :ديار نماياخت ينينش رفته پرده دست از يو آبرو ياز شرمسارکه  شود يمجبور م
ــه   به که کشـي از پـي سـامان خـويش     ــاي ب ــويش   پ ــان خ ــرة دام   زنجي
ــام شـــکوه  ــا کـــه نجنبـــد ز مقـ ــوه  دا  تـ ــان ک ــو دام ــنگ چ ــت از س   من
  دامــن تــو پــردة ســامان توســت      سنگ تـو، گـر لنگـر دامـان توسـت     
  سامان نشسـت  نشين گشت و به پرده  هــر قــدمي کــو پــي دامــان نشســت

  ١خــواب نگيــرد پــي ســامان خــويش  دامـان خـويش   پا چو فـرو خفـت بـه   
مؤلف که  عبارت از آن است »االنوار لعطم« يمثنو ياسلوب يها تياز خصوص يکي

در . آرد يز ميآم حکمت يها تيخود حکا يها شهياند ق يتصد يدر آخر هر باب برا
ت يتقو يده، برايبخش  ن اصول را ادامهيز شاعر همين »فرزند به تحيصن«فرجام باب 

 مضمون مختصرشکه  ر نموده استيرا تصو يتيحکا يدامن پاک به ش راجعينظرات خو
وصل او  به دنيرس يشود و برا يم يار عشق دخترگرفت يپادشاه: ل استيگونة ذ  به

 دهد، تا او را ياهل دربار دستور م  او به. دهد يش را از دست ميصبر و قرار و توان خو
 يا”: دارد، که يآورند، او اظهار م  ينزد شاه م  به آن بت را يوقت. اورنديب ينزد و  به

گرفتار آن ي که ديچه د ف منين تن نحيان چه کار است و در ايگدا به پادشاه، ترا
رود و  يدرون م  به دختر. کند يت ميحکا راچشمان دختر  خود بهشاه عشق “ ؟يگشت

د، يگو يگذارد و م يش شاه ميآورد و پ يرون ميدو چشم خود را با انگشتانش کافته ب
آنجا   به تيان حکايگردد و پا يزده م ن عمل دختر شرميشاه از ا .ريات را بگ خواسته

  :کند يش را از دست شاه حفظ مين عمل دامن پاک خويدختر با هم که رسد يم
ــد   ــر بلنــ ــر قصــ ــاجوري از ســ ــي    تــ ــر م ــهر نظ ــس ش ــيش و پ ــد  پ   فکن
ــر    ــوار قصـ ــه ديـ ــي در تـ ــد بتـ   شــکاف همـــه خوبــان عصـــر   زهــر   ديـ
ــد   ــرارش نمان ــد، ق ــان دي ــه چن ــه ک ــه   ش ــبر بـ ــدة صـ ــد  قاعـ ــارش نمانـ   کـ
ــرم فرســــتاد پيــــامي بــــر او      امي بــر اوکــ تــا کــه کشــد دســت بــه  گــ
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ــامجوي کـــام نيامـــد بـــه  رفــت پــس پــرده بســي گفتگــوي       ســـوي کـ
  پـــرده برانـــداخت ز بـــيم هـــالک     چـاک  شه که شـدش پـردة دل چـاک   

ــه  ــت ب ــاه   گف ــد از بارگ ــه ش ــادم ک ــاه بـــرد کشـــانش بـــه  خ   شبســـتان شـ
ــ  ــنم، ک ــت ص ــار ه گف ــک روزگ   گـــدايان چـــه کـــار تـــاجوران را بـــه  اي مل

  کــز کشــش ســينه گــرفتيش دوســت؟   وسـت چشمت نک  چيست در اين تن که به
  دو چشــم تــو ز مـن بــرد خــواب گفـت    کـــرد ملـــک ديـــدة حســـرت پـــرآب

ــري  ــت پ ــه  رف ــره ب ــي درون چه   انگشــت دو ديــده بـــرون   کــرد بــه    کنج
ــر«: خــادم، کــه گفــت بــه ــا امي   »کانچــه ز مــن دوســت گرفتــي، بگيــر  بگــو ب

ــود    ــه را نم ــو ش ــال چ ــادم از آن ح ــر ز     خ ــه پ ــر ش ــوزش س   دودگشــت ز س
ــه  ــود ب ــل خ ــت  از عم ــت نشس   کـــرد رهـــا دامـــن پـــاکش ز دســـت  خجال

ــرد بــت از پــاکي دامــان خــويش       دامــن خــود پــردة ســامان خــويش      ک
ــه   ــرو ب ــدة خس ــويي دي ــه ت ــور اي ک   ١عصـمت صـبور   باش بر اين گونـه بـه    ن

لة ين وسيتر را همچون مهم يدامن ر خسرو عفّت و پاکيت امين حکايبا ذکر ا
عصمت صبور  ي بهکند و از دخترش در همه حالت زندگ يب ميزن ترغ ينام کين

  .دينما يبودنش را درخواست م
رون بردن زنان آسانتر است، چون زنان ياصالً از راه راست بکه  دارد يشاعر اظهار م

ن رو، ياز ا. ب خورنديسهولت فر به توانند يقلب صاف هستند و م يزودباور و دارا
 زنان چون«که  ن حکمتينة شناخت اييگر در آيدصورت   به ن مطلب رايشاعر هم

ر ي، شرح و تفس»ديخار خواهند بخش به گل و دامن به گلزار سفر بکنند، زود دل  به
  :کند يدعوت م يباطن يها ييبايآراستن ز هش را بير خسرو دختر خويام. کند يم

ــود  ــرون گشــتنش آســان ب ــه ب ــود    زن ک ــان بـ ــه هراسـ ــه در خانـ   از همـ
ــ  ــه شــب از م ــنآن ک ــدزدد کف ــرد و زن   رده ب ــه مــ ــد ز همــ   روز بترســ

ــه  ــد ب ــه خرام ــه  زن ک ــل و الل   خـار  گل بخشـد و دامـن بـه    جيب به  زار گ
ــي     گــل ســرخ رود چشــم وي چــون بــه ــاي م ــت تقاض ــل هس ــدة گ   خن
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  ٥٦  قند پارسي

  

ــه  ــدت ب ــة بي ــر رخ گــل گون   اسـت  چشم که شد سرخ، سپيدت بـه   اســت ب
ــود از ســرم   چشم خود از آن سان مخـواه  سرمه به ــه روکــت ش ــياه ه هم   س

  ١چشـم   روي است و سپيدي به  سرمه به  درخور آن زن کـه درس گشـت يشـم   
جستن  يشاعر جانبدار دورکه  رسد ينظر م  به يين پارچة بااليت آخريسه بدر 

 يعيبوده، حسن و لطافت طب يرو  به چشمان و گلگونه  به سمهودن سرمه و يزنان از مال
 يظاهر ييباير خسرو زيدر اصل ام. بود يغازه سرخرو يبکه  کند يزنان را وصف م

ک نوع يب صورت در نگاه او يو ز ييآرا کند و تن يعنوان م» باطل يگلگون«انسان را 
 يعيطب ييبايز  به کند، تا که يش را دعوت مين لحاظ، دختر خوياز ا. ستا يبينظرفر

  :دينما ير ميتفس» بودن يرو غازه سرخ يب« ترا توسط عبار ين معنيل داشته باشد و ايتما
ــوي  ــل بشــ ــة باطــ   ٢…غازه بود سـرخ روي  کوش که بي  روي ز گلگونــ

 ينتيط و پاک يزگيسته، پاکيزنان را در خلق و اطوار شا ييبايز يشاعر محک اساس
  .نديب يآنها م

ن يرا تلقاز رنج و محنت داشتن زنان دور نگه شة ياند ن، شاعر يدر کنار ا
 »ا زبانيغ شود يشان ت مانع«و » ن همه شکّرلبانيند اا پرمگس« يها تراعبو با . کند يم

  :کند يمر يتفس
  ســت همســايگي دزد بــه خانــة پــر  سـت  مـايگي  محنت زن عصمت بي

ــانع  نـد ايـن همـه شـکّرلبان    ا مگـس  پر ــان    م ــا زب ــود ي ــغ ش ــان تي   ش
  ٣ورنـــه مگســـرانش اتابـــک بـــود  گرد شـکر کـي مگـس انـدک بـود     

د يتأک يريشان در وقت پ و ندامت يام جوانيزنان از ا يکش متمال به شاعر  در ادامه
را سخنور  ين معنيا. دناجتناب ورز يش و نوش جوانياز ع کند که تلقين مينموده، 

گار ظهور  سببکه  سازد و شراب را يان ميب ياروخ جستن از شراب يتوسط دور
 يشاعر برا. دينما يمحکوم ماست، کنندة عقل و خرد  لي، زاييآبرو ياخالق بد و ب
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آلوده   يم  به فيچون وجود انسان شرکه  دينما يد بر آن مينشان دادن ضرر شراب تأک
  :گردد يشود، بر جان انسان کثافت وارد م

  پيــر شــود بــس کــه نــدامت کشــد  جــواني کــه مالمــت کشــد زن بــه
ــد  ــودگي آزاد مانـ ــه در آسـ ــران وي    زن کـ ــة ويـ ــد   خانـ ــاد مانـ   آبـ

  خانــه خرابــات شــد و او خــراب     سـيل شـراب   وآن که فرو رفت بـه 
ــف  آلـود وجـود شــريف   مــي  چـون بـه   ــد حريــ ــوار درآيــ   از در و ديــ

ــه   گرچه کـه در حجـره بـود دور جـام     ــوي ب ــام   ب ــاند پي ــايه رس   همس
ــه  ــهر ب ــ غغو ش ــت ز دي ــد واس   ١نه و گـم کـن کليـد    در بر قفل به  پلي

 يو مستحکم يردايپا به مستوره  به حتشير خسرو ضمن نصيامکه  د گفتيبا
معامله  شاعر در مناسبت با شوهر آرام و خوش. اد توجه نموده استيز هليمناسبت عا

با آوردن مثل حرکت . شمارد يم هليمناسبت عا يداريپا ياساس يها بودن زن را از شرط
شود،  يجة جنبش دو سنگ آرد حاصل نميند و در نتا هر دو متحرککه  ابيدو سنگ آس

ه يدة زنان توصيدختر خود همچون صفت حم به را يشيو دوراند يرشة صبوياند شاعر 
  :دهد يدخترش مصلحت م به د وينما يم

ــه ــتابان ب ــرد ش ــا م ــگ و زن ب   ٢جنبــد دو ســنگبآرد نخيــزد، چــو   درن
ش خانواده بودن آنها يآسا ةيزنان ما ياصل يها لتياز فض يکير خسرو ياز نگاه ام

جهنّم  اب ست، برابريش نيو آسا يدر آن آرامي که ا نهنظر شاعر خا به ن رو،ياز ا باشد يم
در خانه اقامت تواند  نميکند،  يدا نمياز دست جنجال زن فراغت پي که مرد. است

  :زديگر يرون مياز آن ب نمايد بلکه
ــود  ــم ب ــايش از او ک ــه آس ــه ک ــود   خان   گرچــه بهشــت اســت، جهــنّم ب
  ٣د ز دودکنــان مــرد گريــز   هگريــ  مطــبخ اگــر روزن و دودش نبــود  

له يعا يد با اعضايباکه  آداب و فرهنگ زن  به ش از همهيش خانواده را پيشاعر آسا
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زنان  يسخن و سرد يآور او زبان. داند ير باشد، مربوط ميپذ م و تحمليسخن و حل خوش
ن ياز اکه  دهد يدخترش پند م به له مذمت کرده،يکنندة شرف عا ماليرا همچون رفتار پا
  :باشند يم يه سگ وحشيدراز شب زبان يدر نظر شاعر زنها. برحذر باشد گونه خصلت زشت

  ١جوال اندر اسـت  با سگ وحشي به  آور اسـت  کـه بـانوش زبـان     خواجه 
زن و مرد را در  يها لتير خسرو فضيار موردها اميدر بسکه  است يادآوري  به الزم

ن شناخت يدر ا دهد و همانا يح مياس و مقابله شرح و توضيخانواده بر اساس ق
آسوده و  يشاهنگان زندگيبانوان و زنان همچون پ يشناس تيمسئولبر شه يهم يا هسيمقا

ا جنجال يک حرف بد ي به قول شاعر، اگر مرد به از جمله، بنا. گردد يد ميشتر تأکيآرام ب
ي زنان را شاعر حتّ يبدزبان. کند يا ده برابر ميش کند، زن از آن دوچند يرا ر يدل
  :گردد يم هلين رفتن فراغت عايباعث از بکه  کند ية سگ مانند منعر  به

ــد    ــوالن زن ــو ج ــه چ ــوک خان   سـت کـه دنـدان زنـد    ا هگرگ درند  آه
  ه ده بـيش کـرد   يکـي عربـد   زن به  ه دل ريـش کـرد   يک عربـد  مرد به

ــرگ ز نُــ   نعرة سگ نيست جـز از يـک زبـان    ــر گ ــه ب ــانآه رخن   رد فغ
ــان ــيم  خانگيـ ــذاب الـ ــه  راســـت عـ ــار  خان ــس و زن ن ــدا مفل   ٢يمحخ

ش يز مورد سرزنش قرار داده، دختر خويزنان را ن يتنگ و دلتنگ ير خسرو خويام
ن خصلت را يبا چن يکند، چون زن يحت مينص يمعاملگ جستن از درشت يدور يرا برا

  :زنديزان نپسندند و از او بگريکن يحتّ
  ٣کـوي  کز تـو گريزنـد کنيـزان بـه      خـوي  ليک چنـان نيـز مشـو تنـگ    

ات فارس و يزن بدخو و نکوهش آن از دوران تشکّل ادب ياصالً فلسفة اخالق
ن مسئله يا  به زير خسرو نيشة شاعران و سخنوران مجسم بوده است و امياند ک در يتاج

د از ياو باکه  کند ين مين مطلب را تلقيش ايدختر خو به حتياد داده، با نصيدقّت ز
شة ياند  به .زنند، اجتناب ورزد يرف زن را پست مشأن و شي که ا ستهيناشا يها خصلت
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زن روابط که  کند يد ميشاعر تأک. باشد يم يو يگر شاعر چهرة زن بدخو خود گواه فتنه
ش ين مطلب، پيا. شوهر خود داشته باشد يعنيجفت حالل،  به د تنهايخود را با ينيقر

فرزند که  کوشد يخسرو م رين راه اميا دارد و با اين شرم و حياز همه، سرچشمه در تلق
  :ديثابت و وفادار بودن دعوت نما يخانوادگ يزندگ يش را برايخو

ــ  رسم بد آن است که چون بـد کننـد   ــدوشــوهرت آن را شــرف خ   د کنن
  رسـوايي اسـت   از پس صد پرده بـه   رعنـايي اسـت   هر زن زيبا کـه بـه  

ــه  ــد رو ب ــد چــون زن ب ــاهي نه ــد    تب ــواهي ده ــه گ ــکل وي از فتن   ش
ــگ     وش گرفتنــد تنــگ گــفراچنــگ  ــاز چن ــت رگ غم ــرد حکاي   ک

  بانـگ بلنـد   پرده سـخن گفـت بـه     بنـد  گشت چو دف بر تن خود پـرده 
ــود     جـز جفـت حاللـت بـود     هر که بـه  ــت ب ــه خال ــر هم ــا، گ   رو منم

ــه ــمتيان را بـ ــال عصـ ــام خيـ   جلوه حـرام اسـت، مگـر بـا حـالل       مقـ
ــرادر    خلـوت جـز شـوهر بـود     هر که بـه  ــه ب ــن، گرچ ــاص مک ــود خ   ب

ــاب از مــه و خورشــيد هــم  ــم      روي بت ــرا ه ــود ســايه ت ــا نب   ١قــدم ت
در حال وجود که  دارد يقناعت دعوت نموده، اظهار م به زنان را  در ادامهشاعر 

افت شوهر قناعت کند و ي به ديزن خردمند و پارسا با يخانوادگ يداشتن مشکالت مال
  :ور نباشدينه و زر و زييا، از جمله آيدن يشات ظاهريطلب مال و آرا يدر پ

ــور بـــود   شـــوي کـــه از کيســـه تـــوانگر بـــود   خـــود صـــنم انـــدر زر و زيـ
ــي  ــو ب ــک چ ــوهري  لي ــود ش ــه ب ــوري     توش ــود زيــ ــت نبــ ــه ز قناعــ   بــ

ــوک  ــور درج ملـــ ــي زيـــ ــد  ور طلبـــ ــته ز دوک  يور ز خـ ــه و رشـ   جبهـ
ــا کـــن هـــوس  ز ــس     آينـــه و شـــانه رهـ ــو بـ ــوي تـ ــو رخ شـ ــة تـ   کآينـ

ــه    هفـــرد تـــوان داشـــت اگـــر زن نگـــا ــواهم ب ــت نخ ــت جف ــايه هم   راه س
ــر   ــداري گزي ــگ ن ــن نن ــو زي ــک چ ــرير     لي ــر س ــودت ب ــس ب ــي ب ــايه يک   س
  ٢يک زن و ده شو رگ خوک و سگ است  شـوي يکـي، کـز زن مـردم رگ اسـت     
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ن يتر برد، از جملة مهم يم يراهگ يب  به انسان راکه  را شاعر نگاه داشتن نفس اماره
ق ياز طرکه  مبارزه با نفس را يو. را در خود بپرورند د زنان آنيباکه  شمارد يم يصفات

نگاه که  کند يد ميتأک يشمارد، ول يم يرد، البتّه کار دشواريگ يدل و چشم صورت م
  :رساند يم ييايح يب  به داشتن نفس انسان ران

  …تن مردم اسـت  دشمن مردم به  نفس که در قالب مـردم گـم اسـت   
ــره  ــواهي گـ ــوده نخـ ــوا  بـــر دل آسـ   ن، رشـــته درازش مـــدهتـــا بتـ

ــک دل ــاه  لي ــه  آگ ــيند ب ــاي نش   بـد رهنمـاي   کش نشـود ديـده بـه     ج
ــود   ــل ب ــو ماي ــم چ ــرود، چش ــته   دل ب ــر رش ــود دســت نظ ــش دل ب   ک

ــادام چــو بــي ــرده گشــت ديــدة ب   رده گشـت ومغز وي از هر دهني خـ   پ
ــاد  ــه   تـــا گـــره غنچـــه بـــود ناگشـ ــد بـ ــاد  راه نيابـ ــانش بـ   ١گريبـ

ات زنان نشان يح يرا برا بدنفسيان يعاقبت و ز که کند يشاعر کوشش م  در ادامه
ده ياخالق حم يها از رکن يکيعنوان  به جستن از شهوت را ير خسرو دوريام. دهد

 يود، در او روشنر يدنبال شهوت مي که شة شاعر زنياند  به ن رو،ياز ا. دينما ين ميتلق
ن امر يخواهد شد و ا ييواو رس يلة بدناميشهوت وس. ماند ينم يباق يو نور زندگان

ق يتشورا دخترش  ن، شاعريا  به وابسته. گردد يم يک انسانيسبب از دست دادن نام ن
  :ش باشديخو ينگاه داشتن نام نکو ين راه قدم نگذارد و در پيا که به کند يم

ــوزني    ــر س ــاد س ــه بکش ــم ک ــي     چش ــودش روزن ــوزن ش ــر س   آن س
ــود از    زن که شد او از پـي شـهوت چـراغ    ــي ب ــراغ  ک ــورش ف ــو ن   پرت
ــه   مرد که يک سو نهـد از جـاده گـام    ــق ب ــام   خل ــد ن ــيش نگيرن   نيک

  نام بدش بين که چه رسوايي اسـت   رعنايي اسـت  خاصه، عروسي که به
ــود    دل خـون بـود   عشق جوانان که به ــون ب ــر، چ ــر، نگ ــق زن پي   فس

ــن   ز ــر ت ــود ه ــاک آب ش ــوده پ   خـاک  پاک نگـردد زن بـد جـز بـه      آل
ــي    س تــو دارد بســيگرچــه کســي پــا ــدارد کس ــو ن ــاس ت ــو پ ــه ز ت   ب

  جــز تــو نگهبــان کــه بــود مــر تــرا  نفس تو چـون خـود شـکند در تـرا    
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ــه   آن کــه کنــد خــود گــره پــيش بــاز ــاس کــه دارد گــرهش را ب   ١راز پ
گاه ير خسرو از جايام يها شهياند و خصم و نفاق و رذالت در  يز از دشمنيپره

شمارد  يزنان م ين سخنور نفس را دشمن اساسيا  به تهباشد و وابس يبرخوردار م يمهم
گرگ  يسو  به بز خود از شبانکه  زند يآن مثل م  به رفتن او را ييايدنبال نفس دن به و
  :کند يم يرود، اگر چه او را سگ پاسبان يم

ــد   خصم چو خـود زاويـه غـارت کنـد     ــارت کنـ ــه عمـ ــة او را کـ   رخنـ
  کنـد، گرچـه بـود پاسـبان     سگ چه  بز چو خود آيد سوي گرگ از شـبان 
  ٢ســر دهــد و تــن ندهــد در فســاد   زن کـــه خـــدايش ادب نفـــس داد

 دخترش را شمارد و يور زن ميشوهر را ز  به و صداقت زن ير خسرو وفاداريام
، صبر و تحمل، ينام کي، نيياياز نفس دن ي، دورييا، پارساي، شرم و حيدامن پاک  به

ن يدخترش با چنکه  شود يواستار آن مد و خينما ياز رشک و حسد دعوت م يدور
ر يام يات اخالقين، در نظريا  به وابسته. راسته باشديور ناتکرار پيو ز يجواهر اخالق

گاه يش آن جايمند و ستا وفا و صداقت  ن زن بايت دخترش تلقيترب به خسرو وابسته
ن و يتمک  به ن او آرامش و ثبات خانواده را مربوطيکند و در برابر ا يکسب م يا خاصّه

  .داند يفراست زن م
و  يحتم ينقش بانوان در روزگاردار ير خسرو برايامي که گرينکتة مهم د

و مهارت  يل کاردانيطف به خوب يکدبانو. شمارد، کدبانو بودن زنان است يم يضرور
  :گرداند يگلستان مبدل م به ش رايکلبة خو يدار خانه

ــانويي  ست ش همزانوي جفت که با خواجه ــدبانوي شا ب ــي ک   ٣ســت از پ
ان يپا به دخترش را به شيحت خوين موضوع بحث نصيبا ا ير خسرو دهلويام

که  مييآ ين اندرزها دچار ميچن به در هر مورد يبرد و ما ضمن مطالعة آثار و ينم
  .اند روانه شده يدختر و يل فرهنگ اخالقيتکم  ي بههمگ
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 يريتدب مرد  به شاعر دخترش را شيخو يها مالحظه  در ادامه »هشت بهشت« يدر مثنو
و  مند چون مردان باشد و بر همة دار د توانيباکه  کند ين ميتلق يا کند و گونه يدعوت م

کند و  يم  ز از نفس اماره اشارهيپره  بهاينجا شاعر باز هم . ريپذ تحمل يندار زندگان
  :ک بهتر استيک از مرد نيزن نکه  دارد يد ميتأک

ــدب  ــرد و مردتـ ــر مـ ــتزن اگـ   ســوزن و دوک نيــزه و تيــر اســت     ير اسـ
ــه  ــراخ ب ــدت ف ــه زر باش ــگ گرچ   …تا نـداري ز دوک و سـوزن ننـگ     چن

ــويش   ــة خـ ــدت خزانـ ــر بايـ   خانـة خـويش   باش با سنگ خـود بـه    پرگهـ
ــت    تـر اسـت   گرچه گـوهر ز سـنگ نيـک    ــر اس ــوتر از گه ــردم نک ــنگ م   س

ــاوه    ــو ي ــردم چ ــس م ــود  نف ــرد ب ــه نيـــک  گ ــود ز نيـــک زن بـ ــرد بـ   مـ
ــ ــت  م ــبب اس ــوب را س ــردار خ   ١…کرداري از زنان عجب است خوب  رد ک

 يمند او سعادتکه  گردد ير خسرو روشن مينامة ام حتين بخش نصياز مطالعة ا
زن شدن  کيوسته از نفس اماره دور بودن و نيپ. نديب يزنان م يکردار له را در خوبيعا

 اوکه  ن جاستياز ا. دينما يله عطا ميعا  به را يو خوشبخت ين شادمانيبانوان بهتر
شود، خود  يظهور کردار خوب م به گار اگر مرد سببکه  رسد يم يا خالصه  به

  .رود يشمار م به خانواده ين ثروت برايکردار بودن زنان بهتر خوب
سرپوش  ياگر داراکه  باشد يم ييلقمة غذا دمانن  به زنان ينينش در نظر شاعر پرده

گ را ياگر دکه  زند يشاعر مثل م يحتّ. مان خواهد ماندادر باشد، از چشم مور و مگس 
  :گردانند يف ميآن سگ و گربه حمله نموده، کث  به ،يده نگذاريپوش يش شبانه رويبا غذا

ــي   نشين، کآفـت خـود پـيش ديـد     پرده ــي ب ــد  از پ ــويش دي ــي خ   پردگ
  نشــين بــاش ز نامحرمــان   پــرده  خـود از همـدمان   طعنه نخواهي به

ــود    نـه بـر وي بـود   لقمه که سـرپوش   ــي ب ــان ک ــور ام   از مگــس و م
  گربه و سگ را ز مالمـت چـه بـيم     شب چـو نبنـدي سـر ديـگ نعـيم     
ــس  ــه دام مگـ ــي مقنعـ ــر نکنـ ــت   گـ ــو دام فرش ــع ت ــسا همقن   ســت ب

  ابـــره شـــود بـــر کلـــه ســـروران   ترســـان همقنعـــة پـــاک نهفـــ  
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ــ ــتارک زن بر ي ــم دس ــتک خ   بــه ز دو دســتار فقيهــان مســت     بس
ــه  که بت چـون پـري   جلوه نه آن شد ــد ب ــوه نماي ــوهري ز جل   ١…ناش

 ايوسته از شرم و حيز پير خسرو نيک اميگر سخنوران فارس و تاجيچون د
ن نکته اشارت يبر ا يحتّ. کند يحت ميدختر خود نص  به زنان يور زندگانيعنوان ز  به
 بخشد و يش تجلّينان خويقر يش را تنها برايدوار خويخورش يبايحسن زکه  کند يم

اينجا . ديجو يدور يظاهر يها ييبايدن مجموع زيو مجسم گرد يانيشه از عريهم
شة ياند شه در يهمکه  کند ين ميش تلقيدختر خو  به آن خاطر به ن مطلب رايشاعر ا

ان مردمان يام در ميآن اي که باشد و از برهنگ ينينش و پرده يو مستور يدگيپوش
  :اد بوده است، اجتناب ورزديهندوتبار ز
ــناس   گر آن شد که ز شرم و هـراس  لوهج ــتر شـــود روشـ ــق سـ   در تتـ

ــرده   خنــده نخــواهي ز قرينــان خــود    ــن از پ ــرده ک ــود  پ ــينان خ   نش
  نشـين در پـس ديـوار خـويش     سايه  باش تـو خورشـيد در انـوار خـويش    
ــاب    ــا را نق ــداخت حي ــه بران   دســت بشــو، زانکــه او ريخــت آب   آن ک
ــه  پــردة عصــمت ز بــس آلــودگي    ــه ب ــودگي رخ رخن ــود از پ ــه ش   ن
ــوت    خيمة زن شد مگسک را چـو قـوت   ــة عنکب ــون تن ــده چ ــرده ش   پ
ــد    آن که کنـد، بهـر چـه پنهـان کنـد       فعــل خــود ار از پــس دامــان کن
ــدش   ــي کوش ــه در برهنگ ــرد ک   برهنـه چـون کــرد، کجـا پوشــدش     م
ــار    ــد الف ک ــاکرده زن ــه ن ــد ک ــکار؟    رن ــد آش ــه نکن ــه گون ــرده چ   ٢ک

فرزند از جمله دختر در   به حتيل موضوع نصيو تحل يق، از بررسين طريهم  به
 ات اويجاديت فرزند در ايموضوع تربکه  گردد يروشن م ير خسرو دهلويات اميجاديا

را  ياثر يشاعر اگرچند. قرار گرفته است ياتيح ومهم  يها از مسئله يکيعنوان   به
ان يمان خود در مک معلم اخالق زيده است، همچون يت فرزندانش نبخشيترب  به کامالً

 ياخالق، يتيمت تربيپرق يآورده، فکرها ين مسئله رويا ي بهدر پ يش پيفات خويتأل
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  ٦٤  قند پارسي

  

  .ان نموده استيب
ن يمستوره در نوبت اول هم، دخترش به ر خسروينامة ام حتياز مطالعة نص

 يها لتيکسب فض ي بهسالگ ام هفتيشاعر از اکه  شود يدا ميتصورات در ذهن ما پ
، يدامن در نوبت اول عفّت و پاککه  شمارد يدن دختران را مهم ميول گردمشغ ياخالق

همه  به دني، قناعت ورزيياينفس دن يها رهيجستن از نفس اماره و شکستن زنج يدور
د، يآ ينامه برم حتين نصياز اکه گر يد نکتة مهم. روند يشمار م ي بهبود و نابود زندگان

تمام دارد و  يچه دختر و چه پسر، دلبستگفرزندان خود،   به سخنورکه  آن است
دخترش در که  خواهد ين رو، مياز ا. گذارد يتفاوت نم يرا ب يوندة آنها يسرنوشت آ

ده، در يکمال رس  به خانه لق و صاحبخُ صاحب يعفت، بانو همچون زن با يزندگ
گر عاقل و  خصال و همسر مشفق و مصلحت همچون زن فرشته يگريخانوادة د يآباد
  .خوار مرد در خدمت باشد غم

اند و  ت خود را گم نکردهيز اهمياو تا کنون ن يافکار اخالق يمجموعاً قسمت اساس
ن، يدر کنار ا. بها خدمت خواهند نمود يت جوانان همچون در بيترب يز برايبعد ن من

ت يان تربيدر جر يط کنونيفرزند در شرا ينامه برا حتيبرجستة نص يها همچون نمونه
  .منفعت استفاده نمود به توان ياالن و نورسان در مکتب از آنها مخردس

و » هشت بهشت« يها مثنويفرزندش مستوره  به ر خسرويام يها نامه حتينص
آن را افزون  يتيو ترب يمعنوساخته، ارزش  يرا از لحاظ مندرجه غن »االنوار مطلع«

  .ستا دهيگردان
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