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Abstract: The philosophical and ethical thoughts of Nizami Ganjavi on
educating human soul and the tendency towards spiritual journey in his Panj
Ganj (Five Treasures) are clearly evident. Based on an educational approach,
the present study investigated the role and position of tongue as a useful or
detrimental tool in self-purification with the aim of explaining the educational
thoughts of Nizami Ganjavi. The significance of this research was that it
attempted to introduce the alignment of the poet’s educational goals with
Islamic teachings as well as the relationship of poetry and literature with the
field of Islamic education. The research findings revealed that from the point
of view of Nizami, tongue has both good and evil aspects. On the one hand, it
is a leading component of speech and the instrument of praise and eloquence.
On the other hand, it is a fleshy muscular organ of the body that, when moved
untimely, brings misery to the audience and gets the speaker trapped into
backbiting, telling lies, gossiping and other sins of tongue. Paying due
attention to self-education in the light of recognizing the benefits and
disadvantages of speaking in relation to self and other was also emphasized by
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Nizami. For him, the origin of some sins of tongue might be jealousy,
irascibility, impudence, ignorance and even the positive or negative influence
of nature and essence. Therefore, the poet recommended humans use tongue
and language complying with the conditions of the time and in a moderate
manner.
Keywords: Benefits of tongue, Evils of tongue, Speaking manners, Selfpurification, Nizami Ganjavi.
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چکیده
تأمالت حکمي و اخالقي حکيم نظامي در باب تربيت نفوس انساني و گرايش به سير و سلوک معنوي
در «پنجگنج» وي مقولهاي انکارناپذير است .در پژوهش حاضر که با رويکرد تعليمي -تربيتي سامان
يافتهاست ،با هدف تبيين انديشههاي تربيتي حکيم نظامي ،نقش و جايگاه زبان بهعنوان ابزاري سودمند يا

زيانبخش در تهذيب نفس بررسي ميشود .اهمّيت پژوهش در آنجاست که همسويي اهداف تربيتي
شاعر را با آموزههاي اسالمي و نيز ،پيوند شعر و ادب را با حوزة تعليم و تربيت اسالمي براي مخاطب
بازمينمايد .يافتههاي تحقيق نشان ميدهد که زبان در نگاه نظامي دو جنبۀ خير و شر دارد؛ از يک سو،
علمدار ديوان سخن و ابزار تسبيح و تحميد و سخنپروري است و از ديگرسو ،پارهگوشتي است که چون

 . 4نويسنده مسئول
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بيهنگام به جنبش درآيد ،مستمع را به مالل آورده و گوينده را در دام آفاتي چون غيبت ،دروغ ،سخن-
چيني و ديگر گناهان زبان گرفتار ميکند .توجه به تربيت نفس در پرتو شناخت فوايد و آسيبهاي ناشي
از گفتار در رابطه با خود و ديگري نيز ،نکتهاي است که نظامي بدان روي آوردهاست .وي منشأ برخي
گناهان زباني را در ابتالي صاحب آن به حسادت ،تندخويي ،بيآزرمي ،جهالت و حتي تأثير مثبت يا
منفي طبع و گوهر ميداند؛ بنابراين،آنچه شاعر در اينباره بدان توصيه ميکند ،رعايت اقتضاي حال و
مقام و اعتدال و ميانهروي در کاربست زبان است.
واژههاي کلیدي :فوايد زبان ،آفات زبان ،آداب سخن ،تهذيب نفس ،نظامي گنجهاي

 -1مقدّمه
حکيم نظامي گنجهاي شاعري مسلمان و پايبند به اصول و موازين اسالمي در قرن ششم هجري
بود که به دليل التزام به شريعت و بهرهوري از آموزههاي قرآن ،در منظومههاي خود به جنبۀ تعليم
و تربيت انسان توجهي بارز داشتهاست .او هرجا که اقتضاي کالم ايجاب نموده ،سخن را در
خدمت گسترش تعاليم اخالقي و تربيتي به کار گرفتهاست:
ز هر يادي که بياو لب بگردان

ز هرچ آن نيست او مذهب بگردان
(نظامي)919 :4919 ،

در آن ساعت که باشد نشو جانها

گل تسبيح رويد بر زبــــانها

زبان هـــر که او باشــــد برومــند

شود گويــــا به تسبيح خداوند
(همان)272 :

( نيز421 ،37 ،322 :و .)...
اگرچه نظامي بيش از هر چيز بهعنوان بزرگترين داستانسراي ادب فارسي شناختهشده ،با
اين وصف ،با تأمل در منظومههاي پنجگانۀ وي ميتوان گزارههاي تربيتي ارزشمندي را دريافت
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که شايد کمتر بدان پرداخته شدهباشد .آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار ميگيرد ،اذعان به
اين نکته است که هدف حکيم از سرودن اين شاهکار بزرگ ،تنها بيان داستان و صور خيال و
هنرنمايي نبودهاست .اهتمام به تربيت نفوس انساني ،مراقبت از دل ،تزکيه و تهذيب نفس در سايۀ
رياضت بر پايۀ دين و معادباوري از گامهاي اصلي تربيتي حکيم نظامي به شمار ميرود .اين
موضوع بيش از همه در «مخزناالسرار» و در طي خلوتهاي شبانه در پي شناخت دل مذکور
است:
دور شو از راهــــزنان حـــــواس

راه تو دل داند ،دل را شنــــــاس ...

زنده به جان خود همه حيوان بود

زنده به دل باش که عمـر آن بود ...

دل به زبان گفت که اي بــيزبان!

مرغ طلب بگذر از اين آشيـــــــان

آتش من محـــرم اين دود نيست

کان نمک اين پاره نمـکسود نيست

سايــــم از اين سرو تـواناتر است

پايم از اين پـــــايه به باالتر است ...

بشنو از اين پــرده و بيـــــدار شو

خلـــــــــــوتي پردة اســـــرار شو

جسمت را پاکتر از جـــان کني

چون که چهل روز به زندان کني ...

قــدر دل و پايۀ جــــان يافـــــتن

جـــــز به رياضــت نــــتوان يافتن

سيـــم طبايع به ريــــاضت سپار

زرّ طبيعــــت به ريــــــاضت برآر

تا ز رياضـــت به مقــــامي رسي

کت به کسي درکشد اين ناکســي

توسنـــي طبع چو رامـــــت شود

سکّۀ اخـــــالص به نامـــت شود ...

سر ز هــوا تافتن از سروري است

تـرک هــوا قـوّت پيغمــبري است

گر نفسي نفس به فرمان توســـت

کفــش بياور که بهشت آن توست

از جـــــرس نفـــس برآور غريو

بنـــــدة ديــن باش نه مــزدور ديو

در حــــرم دين به حـمايت گريز

تا رهــي از کشمــکش رستخــــيز
(نظامي)772 ،92 ،215 :4919 ،
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از منظر اخالقشناسان ،مهم ترين اصل تربيتي غير از تعديل غرايز و توجه به جسم ،عنايت به
تربيت عقالني و پرورش نفس ناطقه است که انسان را از حيوان متمايز ميکند (اسدي گرمارودي،
)443 :4933؛ بنابراين ،نخستين مسئله در مباحث معرفتي ،معرفت نفس است و در اين راستا ،تربيت
و تهذيب نفس و آمادهسازي دل براي نيل به کمال حقيقي انسان از اهمّيت شاياني برخوردار
است .يکي از مهمترين ابزارهاي کسب صفاي درون ،توجهبه گفتار و نحوة به کارگيري زبان و
رابطۀ دل با آن است؛ بر اين اساس ،توجه به جايگاه و نقش زبان در مباحث تربيتي و تهذيب نفس
ضرورت دارد.
آنچه بيش از همه در باب تربيت نفس مورد توجه نظامي بودهاست ،نقش و جايگاه زبان
بهعنوان ابزار شقاوت يا سعادت بشري است .نظامي ،زبان را دربان درگاه دل ميداند که چون
صاحب آن به سخن درآيد ،پرده از مکنونات قلب برميدارد و آنچه در نهانخانۀ دل پنهان داشته،
بر همگان فاش ميکند (نظامي .)124 :4919 ،وي براي سخن ،قدر و منزلتي خاص قايل است؛ از
اين رو ،براي آن شرايط و آدابي را فراروي مخاطب قرار ميدهد .اين آداب يا به عبارتي شيوههاي
تربيتي ،به دو شکل مستقيم در مواعظ تعليمي و يا غيرمستقيم در گفتوگوي اشخاص داستان و
يا به طريق تمثيل از زبان حيوانات در بين حکايات منظومهها دريافت ميگردد .اين شيوههاي
تربيتي محصور در کالس و مدرسه نيست؛ بلکه مربّي در هر مکان و موقعيتي ،با رعايت اقتضاي
حال متربّي الزم است نکات و آموزههاي اخالقي را به وي تعليم دهد .تعليم و تربيت به لحاظ
معنايي با يکديگر مرتبط اند و به معناي فرايند و جرياني هستند که در آن استعدادهاي ذاتي و
بالقوة موجود با فراهمنمودن شرايط ،رشد و پرورش مييابند و به فعليّت ميرسند (علوي:4917 ،
43 ،43؛ نیکزاد .)37 :1731 ،اينکه موضوع تربيت براي انسان به طور خاص مطرح ميگردد ،از
آن روي است که موجودات ديگر نيازي به تعليم ندارند و چنانچه زمينۀ رشد براي آنها مهيّا
گردد ،استعداد دروني آنها به فعليّت ميرسد؛ ولي در مورد انسان ،اين تربيت به تعليم و يادگيري
نياز خواهد داشت (اسدي گرمارودي.)43 :4932،
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آنچه از سخنان نظامي دربارة مفهوم تربيت برميآيد ،آن است که هوش و استعداد خدادادي
بدون تالش و کوشش انسان به فعليّت نميرسد؛ از طرفي ،نبايد نقش اساسي «تعليم» را در کنار
جهد و تالش فردي در جهت نيل به کمال و سعادت از نظر دور داشت:
کاهلکوش

که شد از کاهلي ســـفالفروش

اي

بسا

تيزطبع

و اي بسا کوردل که از تعليم

اقليم

گشت

قاضيالقضات

هفت

(نظامي)247 :4914 ،

 -2-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
ي انسان اطالق ميشود که داراي درجات
نفس در اصطالح علوم تربيت و اخالق ،به خود انسان ِ
و مراتب است و گاه گوهري گرانبها و ملکوتي و گاه منشأ بدي و فحشا خواهد بود .مرتبۀ عالي
آن مهذّب و مرتبۀ داني آن حيواني و مذموم است (وحدتي شبيري .)97 :4931 ،گاه موانعي چون
حبّ دنيا ،کبر ،آز ،حسد ،خشم و ديگر رذايل پيش روي نفس ناطقه قرار ميگيرد و آن را از
حرکت و رشد بازمي دارد .بعضي از اين گناهان منشأ دروني دارد و به عدم تعادل ميان قواي
دروني انسان بازميگردد و علّت برخي ديگر ،بيروني است و به اعضا و جوارح انسان مربوط
ميشود؛ مثالً گناهاني چون پرگويي ،غيبت ،تهمت ،تمسخر ،بدگويي و نزاع با مردم به عامل
بيرونياي چون «زبان» بازميگردد .علماي اخالق ،مفاسد اين عضو را از آفات ساير جوارح
افزونتر ميدانند (نراقي)211 :4971 ،؛ بر اين اساس ،رويکرد ما نيز در اين پژوهش ،چنانکه از
عنوان برميآيد ،واکاوي نقش«زبان» در تهذيب نفس بهعنوان يکي از مباحث مهم تربيتي در آثار
نظامي خواهد بود؛ چراکه بررسي و بازنمايي اين موضوع در منظومههاي ادبي نظامي براي آشنايي
با انديشه هاي تعليمي حکيم در حوزة تربيت اسالمي و ديني مؤثر خواهد بود و نشان ميدهد که
نظامي ،عالوه بر داستانسرايي به جنبههاي اخالق و تربيت نيز ،نگاهي عالمانه و در عين حال
شاعرانه دارد؛ همچنين ،به دليل آنکه پژوهشها دربارة تعاليم اخالقي و تربيتي نظامي (و به طور
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خاص دربارة جايگاه و نقش زبان در تهذيب نفوس) به نسبت با داستانپردازيهاي وي کمتر
انجام گرفتهاست ،ضرورت دارد تا به اين مقوله توجه بيشتري گردد.
 -1-1پیشینة تحقیق
بيشتر پژوهش نويسندگان ،معطوف به مقولۀ جايگاه سخن از منظر حکيم نظامي و يا در حوزة
زبان و شعر و سبکشناسي سخن وي بودهاست (احتشامي هونهگاني423 -441 :4972،؛
ميرهاشمي125-199 :4974،؛ قاسميپور .)493-447 :4935 ،پرداختن به مباحث زاهدانه و
عارفانۀ حکيم و ترسيم آرمانشهر و مدينۀ فاضله نيز ،در حوزة کار محقّقان بودهاست (قبادي،
حسينعلي و ديگران13-27 :4934 ،؛ فالحي27-22 :4979 ،؛ محرمي و سروري.)11-23 :4932 ،
زرينکوب در «پير گنجه در جستجوي ناکجا آباد» ( )214-213 :4919بخشي را به انديشههاي
کالمي و فلسفي در منظومههاي شاعر اختصاص دادهاست .در «انديشههاي نظامي گنجهاي» نيز،
با نگرشي کلي به مباحث اخالقي پرداختهشده و تنها در صفحاتي از اين اثر نيز ،اشارهاي به حفظ
زبان شدهاست (ثروتيان)12-19 :4912 ،؛ همچنين ،در فصل سوم «گنجينۀ حکمت در آثار نظامي»
(ثروت ) 475-437 :4975 ،که به تهذيب نفس در آثار نظامي اشاره دارد ،به آداب سخن نيز
اشارهاي کوتاه شدهاست.
تا آنجا که بررسي شد ،موضوع محاسن و معايب زبان بهعنوان کليد اساسي تهذيب نفس
به روايت حکيم نظامي ،موضوع تازهاي در ادبيات تعليمي و آموزههاي اخالقي و سلوکي نظامي
است که پژوهشگران به طور خاص بدان نپرداختهاند.
 -2بحث
«عمل تربيت» ،راهنمايي ،انتقال مفاهيم ،پرورش ،تأثير عمدي و برنامهريزي شده ،ارائۀ نوعي
زندگي ،ايجاد شرايط و رفع موانع است که در نهايت براي «تربيت» ،يعني به فعليّتدرآوردن
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استعدادها و تواناييهاي بالقوة متربّي شکل ميگيرد (ربّاني .)22-24: 4913 ،اگر بپذيريم که
تعيين اهداف تعليم و تربيت از نوع نگرش انسان به جهان سرچشمه ميگيرد ،بايد بگوييم که در
تربيت ديني و اسالمي ،نگرشي الهي حاکم است که غايت هدف آن ،نيل انسان به مقام قرب
الياهلل است .اين هدف با تحقّق و پرورش استعدادهاي بالقوّه و ايجاد تعادل در قواي دروني انسان
براي خداگونهشدن است (ماهروبختياري و ديگران .)21 :4937 ،در معنويّت ديني و بهخصوص
معنويّت از ديدگاه اسالم ،فرد با تربيت نفس بر اساس راهکارهايي که دين معرّفي نموده ،ميتواند
به عالي ترين مرحلۀ کمال نفس و قدرت معنوي روح نايل گردد و به عبارتي ،با نيل به مقام انسان
کامل ،محظوظ در عالم اسما و صفات الهي گردد؛ در حالي که در معنويّت غير ديني ،توجه تنها
به قدرت روح از راه کنترل و تهذيب نفس صورت ميپذيرد و فرد با کاهش نقش محسوسات و
انجامدادن رياضتهاي خاص به مرحلهاي از تربيت نايل ميشود (سلحشوري)14 :4935 ،؛
بنابراين ،ماهيّت تربيت ديني ،الهي و ربّاني است .تعاليم و مواعظ حکيم نظامي در مجموعۀ
آثارش ،نگرش ديني و اسالمي وي را به خوبي براي مخاطب روشن ميکند .گزارشي که از
اسماءال حسني در شعر نظامي آمده ،بيانگر اين نکته است که وي بر آن است تا با ايجاد ابتهاج و
سرور از تکرار نام خداوند ،مخاطب را نسبت به معرفت وي ترغيب نمايد (صادقي-912 :4913 ،
.)152
بايد گفت که تعاليم نظامي با رويکردهاي صوفيانه و نگرش تعليمي -تربيتي و نيز ،مبتني بر
معارف ديني از مسير داستان به جامعه منتقل ميشود .شاعر در مثنويهاي خود به مباحث تربيتي
و بيان آموزههاي اخالقي ميپردازد (بيلگن .)234 :4972 ،تعليم و تربيت در نگاه نظامي ،مبتني بر
آموزههاي تربيتي اسالمي است؛ حتي در نگرشهاي وي نسبت به روابط خالق و مخلوق ،روابط
مخلوق با يکديگر و آداب معاشرت ،جهانبيني اسالمي وي کامالً مشهود است (ثروت:4975 ،
 .) 77در مبحث اخالق و مسئلۀ تعليم و تربيت ،رعايت اعتدال نيز بيش از هر چيزي مورد توجه
انديشمندان اين علم بودهاست (هدايتي .)35-79 :4935 ،اين مقوله نزد نظامي نسبت به زندگاني

 /واکاوي نقش و جايگاه زبان در تهذيب نفس با تکيه بر انديشههاي حکيم نظامي گنجوي

مادي و معنوي قابل بررسي و توجه است؛ به گونهاي که افزون بر اخالق فردي ،اخالق اجتماعي
و سياست مدن نيز دربارة نگرش وي صدق ميکند (ثروت .)427 :4975 ،بر اين اساس ،توجه
شاعر به حفظ اعتدال در هر کار از نکاتي است که به نگاه تربيتي او معنا ميبخشد (نظامي:4914 ،
.)971
 -1-2اهمّیت ،ارزش و فواید نعمت زبان
هدف اساسي تربيت مکتب اسالم ،پرستش خداي يگانه و قدمگذاشتن در راه کمال با نفي
پليديها و تثبيت ارزشهاي اساسي است (شريعتمداري 297 :4937 ،و  .)291بازتاب اين پرستش
در قول و عمل نمود مييابد؛ بنابراين ،جايگاه گفتار و به طور کلي ،نقش اساسي زبان بهعنوان
يکي از عوامل مهم تربيتي در تهذيب نفس به خوبي روشن ميگردد .عارفان نيز به تأثير دوام
ذکر و تسبيح الهي در تهذيب دل اشاره داشتهاند (ميبدي ،4974 ،ج .)721 :2مهمترين کاربرد
«زبان» از منظر حکيم نظامي نيز ،بهرهگيري براي ذکر معبود است .تحميديهها و توحيديات آغاز
منظومههاي نظامي ،گواه اين مطلب است که او در مناجاتهاي عارفانه و عاشقانۀ خويش با
پروردگار ،با آنکه به قصور زبان از حمد حقيقي اقرار مينمايد؛ اما بهجت و سُرور قلبي خود را
در ذکر محبوب و سَر و سِرّ داشتن با اسماي الهي ميداند .تسبيح و تهليل و ساير عبادات ،چون
از سر اشتياق به وسيلۀ زبان ظهور يابند ،سبب ابتهاج و دريافت انوار تابان بر جان ذاکر ميشوند
(شيرواني)324 :4942 ،؛ عالوه بر آن ،استغفار و طلب آمرزش از درگاه خداوند از خواستههاي
مهم شاعر است؛ بهطوريکه خاطر نشان ميکند اگر مورد غفران الهي قرار گيرد ،دهن از زياده-
گويي خواهد شست (نظامي .)971 :4919 ،پير گنجه ،مقصود خود را از زبانراني و سخنراني،
ستايش و تسبيح خداوند مي داند .شاعر افزون بر آنکه خود نيز ،با ياد حق انسي ديرينه دارد،
مخاطب را نيز بدان فراميخواند .التزام زبان به ذکر خداوند و لبفروبستن از غير او ،اساسيترين
وظيفۀ اين عضو کوچک است:
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ز هر يادي که بياو لب بگردان

ز هرچ آن نيست او مذهب بگردان

(نظامي)919 :4919 ،
حق هر عضوي با اشتغال به عملي که در خور و شأن آن است ،ادا ميشود .عضوِ گرداني
چون زبان را بايسته آن است که به ذکر حق معطر شود .نظامي هم ،زبان را منشأ رويش تسبيح
حق بر جان و روان ميداند (همان)272 :؛ همانگونه که از منظر قرآن کريم نيز ،براي ذکر و
تالوت قرآن (مزمّل25 :؛ نمل )32 :و حمد ِ(نمل23 :؛ اسرا )444:خداوند به کار ميآيد .با آنکه
ذکر زباني از تمام مراتب ديگر ذکر نازلتر است؛ اما آن را به دليل ارتباط نشئات وجود انسانى با
يکديگر نيز مفيد ميدانند .نقشپذيري دل از زبان ،دقيقهاي است که در برنامۀ وعظ و پند عموم
اهل معرفت و طريقت مورد توجه و عنايت قرار ميگيرد .نتيجۀ ذکر مداوم خداوند بر لب و زبان،
تعلّق خاطر و انسي است که در دل ايجاد ميشود:
بييـــاد

تــوام

نفــس

نـــيايد

بـا يـاد تـو يـاد کـس نـيـايـد

(نظامي)971 :4919 ،
آنگونه که نظامي دربارة تأثير تربيتي و اخالقي ذکر زباني بر تصفيۀ دل بدان اشاره دارد ،التزام
پيوستۀ زبان و دل از طريق تسبيح و تهليل است که موجب غلبه بر ديوان و شياطين خواهد شد
(همان ) 972 :و چون زبان با قلب همسو شود ،سخن از دل بر زبان آيد (همان .)92 :اين گفتۀ
حکيم ،افزون بر رويکرد صوفيانه و تجربۀ شخصي وي ،ريشه در معارف عميق ديني دارد .اينکه
آيۀ شريفۀ  21سورة رعد ،ذکر و ياد خدا را مايۀ آرامش دل ميداند ،اين نکته را متذکّر ميشود
که دل نيز در گرو زبان است .مطلبي که در التزام زبان و دل بايد ملحوظ داشت ،التفات به ذکري
است که بر زبان جاري ميشود .خاصيّت ذکر زباني آن است که هر کدورت و حجابي را که از
تصرّف شيطان و نفس بر دل رسيده و در آن متمکّن شده ،از دل محو ميکند و موجب تهذيب
نفس و صفاي باطن ميشود .اينکه برخي عرفا زبان را کليد دل خواندهاند ،از آن روي است که
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اتّحاد زبان و دل را موجب دريافت نفايس نيک بر زمين کالبد مردة وجود ميدانند (ر.ک.
بهاءولد ،4912 ،ج .)415 :4نکتهاي که در مباحث تربيتي نيز بدان اشاره شدهاست ،آن است که
مالزمت ذکر زباني به شرط التفات ذاکر به ذکر و پيوند آن با قلب ،سبب دوري دل از وساوس
و خواطر است (نراقي.)493 :4971 ،
شاعر در تالش است که همواره در سراسر زندگي ،طنين نام خدا را بگستراند:
به هر گوشه کافتم ثنا خوانمت

به هر جا که باشم خدا دانمت

(نظامي)743 :4919 ،
چيزي که نظامي آن را خوش ندارد ،لب از دعا فروبستن است که در اين صورت ،زبان را
مستحق سکوت و خاموشي ميداند:
هر که نه گوياي تو ،خاموش به

هـر چـه نه ياد تو ،فرامـوش به

(نظامي)4919:43 ،
تکرار زباني ذکر بر لب ،موجب عشق و وابستگي ميشود؛ چنانکه در معارف بهاءولد هم
بدان اشاره شدهاست (ر.ک .بهاءولد ،4912 ،ج .)411 :4از فوايد ديگر زبان ،نقش آن بهعنوان
عامل بيروني در ارتباط با جامعه است؛ همانگونه که پيشتر اشاره شد ،اگر انسان به پرورش قواي
عاطفي اهتمام ورزد و در تعامل با افراد انساني ،به نوع به کارگيري زبان در ارتباط با ديگران نيز
التفات نمايد ،از آن به عنوان ابزاري در تحکيم روابط دوستانه و ابراز محبّت بهره ميگيرد .نظامي
زبان را براي بيان عشق و محبّت ارزشمند ميداند (نظامي454 :4919 ،و )92؛ همچنين آن را براي
طلب آمرزش گذشتگان (همان )723 :و يا اصالح ذات بَين و رفع منازعات ارزشمند ميداند؛
همانگونه که مردم شهر نيکان و مدينۀ فاضله از آن براي اصالح بهره بردند (همان)4539 :؛ از
سويي ،اين سخن حکيم که از سر تنبيه هشدار ميدهد« :بر تو نويسند ،زبان بستهدار» (همان،)37:
اين فرمودة خداوند را فرا ياد ميآورد که انسان هيچ سخنى را به لفظ درنمىآورد؛ مگر آنکه
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ضبط و ثبت ميشود (ق )41 :و در سراي ديگر نيز ،همۀ اعضا و جوارح او از جمله زبان ،گواهان
حاضر بر اعمال اويند (نور.)21 :
شاعر ،سخن را فرماندة عملخانۀ دل و متاعي گرانبها مينامد که بر درگاه خود ،محافظ و
علمداري به نام زبان دارد:
بگو اي سخن! کيمياي تو چيست

عيار

ترا

کيمياساز

عـــملخانۀ دل به فرمــــان تست

زبان

خود

علمدار

کيست
ديوان

...
تست

(نظامي)124 :4919 ،
گويي طرح تشبيه زبان به علمدار ،افزون بر آنکه به نقش ممتاز آن در سخنگويي و بيان
هويّت دروني انسان اشاره دارد ،به نوعي ،نيزهداري و نيزهمانندي آن را هم بر وفق آنچه در برخي
سخنان معصومين (ع) مبني بر مقايسۀ لسان با سنان است ،فرا ياد ميآورد .به فرمودة امام علي (ع):
«زَ اللّسان اَنکي مِن اِصا السّنان»؛ «لغزش زبان دردناکتر از زخم نيزههاست» (آمدي،4997 ،
ج .)122 :4
خمسۀ نظامي در عين متعاليبودن از حيث زيباييهاي بالغي ،زباني و موسيقايي داراي
وجوه متکامل اخالقي است (طغياني و حاتمي)14 :4935 ،؛ در حقيقت ،نظامي شعر و هنر را با
دين و آيين و اخالق و تربيت پيوند زده (حميدي ) 173-173 :4975 ،تا خواننده ضمن بهرهوري
هنري و ادبي از داستانهاي فاخر در منظومهها ،به طور غيرمستقيم در پرتو آموزههاي ديني و
تربيت عقالني به تهذيب نفس روي آورد .پيرگنجه با شناخت امکانات و محاسن و معايب زبان،
براي آن آدابي قايل است و عالوه بر آنکه خود را بدان آداب ملتزم ميدارد ،مخاطب را نيز بدان
فراميخواند.
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 -2-2آفات و خطرات زبان
در فلسفۀ تعليم و تربيت اسالمي ،سلسلۀ ارزشها از معرفت نفس آغاز ميشود و به معرفت
ربّ منتهي ميگردد و چون تزکيه بر تعليم مقدّم است (آلعمران431 :؛ جمعه)2 :؛ هر فرد بايد
ضمير خود را از آلودگيهاي نفساني صاف و پاک کند (نيکزاد)71 :4974 ،؛ بنابراين ،گام مهم
در اصالح نفس ،شناخت موانع تکامل آن است .در اين راستا ،نظامي به نقش آسيبزاي زبان در
تربيت اشاره دارد و در برخي موارد ،با بيان علت و چرايي ايجاد رذايل ،پيامد سوء ناشي از آن را
به مخاطب گوشزد ميکند (نظامي 141 ،73، 772 :4919 ،و .)...
زبان اگر چه وسيلۀ قرب الهي است؛ اما عامل فروماندن در منزل بهيمي نفس نيز هست؛ از
اينجاست که شاعر با نگرش به نقش خطرآفرين زبان ،در تشبيهي آن را به اژدهاي آتشين در غار
دهان تعبير ميکند (نظامي )232 :4919 ،و سخنهاي تند و تيز ،گدازانتر از آتش رستخيز
ميگردد (همان)133 :؛ از اين رو ،در آموزههاي ديني و اقوال صوفيه توصيههاي مؤکّدي در
حفظ زبان شدهاست .قرآن کريم با چه لحن عميق ،اما دالويزي مؤمنان را به حفظ و صيانت زبان
از بيهودهگويي و رعايت تقواي الهي موعظه ميکند (مؤمنون9 :؛ احزاب .)75:پرهيز از هرزهزباني
و دروغ (قلم45 :؛ فرقان ،)39 :غيبت ،تمسخر ،طعنه ،همز و لمز (حجرات42 :؛ همزه4 :؛ قلم،)44 :
بيهودهگويي و سخنان لغو (مؤمنون )9 :همه از گناهان زبان است که در حوزة روابط فردي و
اجتماعي ،موجب بروز مشکالت ميشود .اخالق پژوهانِ مسلمان با باور به نقش و تأثير شگرف
تربيت و تهذيب نفس و بهخصوص حفظ زبان ،تأليفات گرانسنگي از خود به يادگار گذاشتهاند.
غزّالي در «کتاب االربعين» ،پس از ذکر رذايل اخالقي به بيان آسيبهاي ناشي از زبان ميپردازد.
او براي زبان بيست آفت برميشمرد و حرص بر گفتار را به دليل تأثير مکّدر آن در قلب از آفات
مهلک ميداند (ر.ک .غزّالي .)449 :4931 ،در بيان نظامي طبع خالفجو ،خالفگو ميشود و
يا در اثر راستگويي به راستي گرايش پيدا ميکند (نظامي .)17 :4919 ،اگر باطن آدمي به صدق
يا کذب آراسته شود ،هر آنچه بر زبانش جاري ميشود ،به نوعي بازتاب درون اوست.
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هر طبع که او خالف جويست

چون

پردة

کج

خالف

گويست

(همان)919 :
از اين رو ،گفتار انسان جزيي از کردار او به شمار ميآيد .تأکيد بر وحدت قول و عمل نيز،
در راستاي اصل عمليبودن تربيت اخالقي و اسالمي است (هدايتي .)72 :4935 ،سخن رسول
خدا (ص) در اين باره است که« :مَن حَسَبَ کال َمهُ مِن عَمَلِهِ قَلَّ کالمُهُ إالّ فيما يَعنيهِ»؛ «کسي که
گفتارش را جزيي از کردارش بشمارد ،کمگو ميشود؛ مگر در آنچه سودمند است (ر.ک.
اسفندياري.)32-23 :4935 ،
 -1-2-2پرگویی و لغزش زبان
در اصول تعليم و تربيت ،علماي تربيت به سه بخش مهم در تربيت افراد اشاره دارند .در مرحلۀ
نخست ،با فراهمنمودن زمينه به آمادهسازي متربّي براي پذيرش تربيت روي ميآورند؛ سپس با
بيان آفات صفات ناپسند و ايجاد صفات ارزنده ،مستمع را بدان آگاه مينمايند که از اين بخش
به «بازسازي» تعبير ميشود و در نهايت ،با تشويق مخاطب به انجامدادن صفات پسنديده ،موجب
بروز صفات تربيتي مثبت در وي ميشوند .اين مرحله را «بهسازي» نيز نام نهادهاند .براي دستيابي
به هر يک از اين موارد شناخت استعدادهاي ذاتي و قواي دروني وي (شهويه ،غضبيه ،نفس
ناطقه) ،متربّي بايسته است (اسدي گرمارودي .)91-99 :4933 ،اگرچه منظومههاي پنجگانه به
دليل سبک و ساختار داستانيشان در زمرة کتب تعليمي و اخالقي محض به شمار نميروند و
نظامي به طور خاص بدانها اشاره ندارد ،با اين وصف ،اين شيوههاي تربيتي را ميتوان به طور
پراکنده و بدون ترتيب و نظمي در البه الي آثار وي بازجست .از نگاه تربيتي حکيم نظامي،
پرگويي از آن روي که منجر به افزايش لغزش و خطا و نيز کاهش قدر سخن ميشود ،مورد
نکوهش است (نظامي .)421 :4919 ،وي در شيوة تربيتي خود ،آموزههاي اخالقي و تربيتي را
دربارة نقش آسيب زاي زبان در جامعه به طور غيرمستقيم و از طريق اشاره به داستان «کشَف و
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بط» پي ميگيرد؛ در واقع ،خود او هم با توجه به همين نکته مراقب است از پرگويي به دور باشد؛
بنابراين ،با اشارهاي کوتاه به داستان از آن گذر ميکند:
بسا سر کـز زبان زير زميــن رفت

بطان را با کشف فصلي چنين رفت

(همان)997 :
نظامي از طريق حکايتي موجز ،مخاطب را براي شنيدن و تفکّر آماده ميسازد و در ضمن آن،
به بيان آفات رذيلۀ اخالقي ميپردازد .او در جاي ديگر ،به علت و ريشۀ اين خوي اشاره ميکند
و بر آن است که زيادهگويي از جهالت و ناداني شخص نشئت ميگيرد (نظامي.)772 :4919 ،
سُلمي ،پرگويي را از عيوب نفس برميشمرد و علّت آن را در دو عامل رياستطلبي و به رخ-
کشيدن مقام علمي گوينده و يا کمدانشي او ميداند تا بدينوسيله گوينده ،کالم را به درازا
بکشاند (سلمي ،4933 ،ج .)129 :4از منظر نظامي ،اگر زبان به سخنان چون تير و تبر (همان)959 :
گرم شود ،از گفتار ناروا برکنار نيست .به گفتۀ نظامي ،خشم و غضب ،زبان را به سخنان ناروا
برآشفته ميکند و موجب مي شود که زبان به سخنان سخت و گزنده و گزافه آلوده شود؛ از
اينجاست که حکيم ،راه عالج اين بيماري را در بردباري و تملّک نفس برميشمرد:
زبان چون ز گرمي بر آشفته شد

سـخـنهاي ناگفتـني گفته شد

 ...زبان گر بـه گرمي صبوري کنـد

ز دوري کـن خويـش دوري کند

سخن گـــر چه با او زهـازه بــــود

نگفتـن هـم از گفـتنــش بـه بــود

چه خوش گفت فرزانـــۀ پيـشبين

زبان گوشــتين است و تيغ آهنيـن

نباشد به خـود بر کـسي مـــرزبان

که گويـد هر آنـچ آيدش بر زبان

(نظامي)772 :4919 ،
شاعر با ذکر فوايد حفظ زبان به تشويق مخاطب ميپردازد و بيان ميدارد که سخنان پرورده
و سنجيده از عوامل جذب قلوب ديگران است (همان)4551 :؛ بدين ترتيب با کاربست شيوههاي
مختلف تربيتي ،به تعليم مخاطب روي ميآورد.
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 -2-2-2دروغ
دروغ از گناهان کبيره است و در آيات و روايات به فراواني مذمّت شدهاست .تنها در سورة
«مرسالت» يازده مرتبه دروغگويان نکوهش شدهاند .کالم « ُقتِلَ الخَرّاصون» در آيۀ دهم سورة
کريمۀ «ذاريات» ،نکوهش سرسختانۀ دروغگويان است .آنچه مفسّران در معناي «خرص» گفته-
اند ،بيانگر سخني است که از روي گمان و تخمين گفته ميشود و از آنجا که چنين سخناني غالباً
دروغ از آب درميآيد ،به معني دروغ نيز به کار رفتهاست (مکارمشيرازي ،4913 ،ج.)922 :22
تمثيلي که نظامي در اينباره در منظومۀ «هفتپيکر» دربارة حضرت سليمان (ع) و بلقيس (نظامي،
 )329 :4919و يا افسانۀ نانواي بينوا در «خردنامه» (همان )311 :در باب اهمّيت راستگويي و
اجتناب از دروغ ميآورد ،متضمّن اين نکته است .او در شيوة تربيتي خويش ،پس از زمينهسازي
در باب اهمّيت سخن راست در داستانها ،به ذکر آفات و علل ايجاد يکي ديگر از گناهان زباني
روي ميآورد و دروغ را صفت ديوان مينامد که عادت به واژگونگي و خالفگويي دارند و
دروغگويان را هم در جرگۀ ديوان ميشمرد (همان .)321 :يکي از علل دروني دروغگويي ،طبع
و گوهر است .دروغگو بدذات و تيرهگوهر است (همان)312 :؛ اما نظامي با ارجنهادن به
صداقتپيشگان ،سرانجامِ راستي و راستگويي را ظفر و نصرت الهي ميداند که در نهايت،
آراستگي کارها و بهسامانشدن امور را در پي دارد:
راستي خويش نهان کس نکرد

در سخن راست زيان کس نکرد

راسـتي آور که شـوي رستـگار

راستـي از تـو ،ظفر از کـردگـار

گر سـخن راست بود جمله در

تلـخ بـود تلـخ که الـحـــقّ مـُرّ

چون به سخن راستي آري بجاي

ناصـر گفتـار تو بـاشد خـداي

(همان)17 :
نظامي با مقابل هم قراردادن دو صفت خوب و بد و مقايسۀ آن دو ،مخاطب را در گزينش راه
راست ترغيب مينمايد و ميگويد راستي سپر رهايي انسان از غم و اندوه است؛ در حالي که

 /واکاوي نقش و جايگاه زبان در تهذيب نفس با تکيه بر انديشههاي حکيم نظامي گنجوي

کژي و ناراستي سبب کاستي و بيفروغي است (همان .)13 :راستي از خصال جوانمردان (همان:
 )942و مايۀ احتشام آنان خواهد بود:
چو بتوان راســـتـي را درج کـردن

دروغـي را چـه بايـد خـرج کــردن

ز کژگويي سخن را قدر کم گشت

کسي کو راستگو شد ،محتشم گشت

(همان)422 :
در مضمون ابياتي از اين دست ،تشويق و ترغيب مخاطبان به راستي و درستي بيش از تحذير
آنان از دروغ است (همان .)299 :اين شيوة مثبتنگري و تشويق مخاطب به رعايت نکات تربيتي
و اخالقي مورد توجه نظامي است .او به نقش دروغ به لحاظ آسيب رواني و اجتماعي توجه دارد.
مردم شهر نيکان به دليل چنين خصلت نيکي در آسايش روحي و رواني به سر ميبرند:
گروهي
نداريم
در

بر

ضعيفان

دينپروريم

سر مويي از راستي نگذريـم

پـــردة

بسيــچ

به جز راستبازي ندانيم هيچ

بستهايم

رستهايم

کجروي

دروغي

نگوييم

کج

برجهان
در

هيچ

باب

ز

دنيا

بدين

راستي

به شب باژگونه نبينيم خواب

(نظامي)4532 :4919 ،
- 3-2-2الفزدن
در نگاه تربيتي نظامي ،الفزني بيش از هر چيز ،آزار رواني افراد جامعه را در پي دارد؛
همچون نيش کژدم که پنهاني بر جان ميزند (نظامي .)454 :4919 ،تفاخر و الفزني از دروغ
ناشي ميشود و آن ،حرفهاي بيپايه و اساسي است که بيشتر موجب شگفتي مخاطبان ميشود
(همان .)715 :الف زن همچون کسي است که از مبارزه با شير فقط نام آن را يدک ميکشد و
ادعاي چيزي را دارد که فاقد آن است (همان .)253 :حکيم در مقام تعليم و تربيت ميگويد:
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مجـو باالتر از دوران خود جاي

مکش بيش از گليم خويشتن پاي

چو دريا بر مزن موجي که داري

مپــر باالتـر از اوجـي کـه داري

به قدر شغل خود بايد زدن الف

بـوريـاباف

کـه

زردوزي

نـداند

(نظامي)257 :4919 ،
 -4-2-2غیبت
امام صادق (ع) به نقل از رسول خدا (ص) فرمود که« :نشستن در مسجد براى انتظار نماز
عبادت است؛ مادامى که احداث نکند» ،گفتهشد« :اى رسول خدا! چه چيز را احداث نکند؟»
فرمود« :غيبت را» (خميني .)233 :4971 ،تجسّس و غيبت در آرمانشهر نظامي ممنوع است .مردم
پشت سر کسي چيزي در نهفت نميگويند که در پيش رويش نتوانند بگويند (نظامي:4919 ،
 .)4539غيبت و بدگويي نتيجهاي جز روسياهي و شرمندگي ندارد (همان .)253:پير گنجه در
جاي ديگر از خوشزباني در تقابل با بدزباني و غيبت سخن ميراند؛ زيرا با توجه به مضمون آيۀ
هفتم سورة اسرا ،بازخورد هر بدي و نيکي به انسان برميگردد:
نگذرم

که در پيش رويش خجالت برم

پس

ز بدگوي بد گفته پنهان کنم

کنم

نگـويم

هيچ

پشتي

بدانديـش

چنان
را

نيـز

بد

به

پاداش

نيکـش

پشيــمان

کزان گفته ،باشم بدانديش خود

(همان)721 :
بدي را نيکيکردن و به تعبير قرآن کريم ،دفع سيئه با حسنه (مؤمنون ،)33 :از ديگر آداب
تربيتي دين مبين اسالم است .به اعتقاد نظامي ،تعريض و بدگويي نشان از حقد و حسادت دارد؛
چنانکه انبيايي چون يوسف (ع) ،عيسي (ع) و نيز پيامبر گرامي اسالم (ص) نيز در معرض طعن
ژاژخايان قرار داشتند (همان .)939 :از اين نکته معلوم ميشود که برخي داليل گناهان زبان چون
غيبت ،منشعب از صفات رذيلۀ ديگري چون حسادت و کينهورزي است که بايد به درمان آن
اهتمام ورزيد .پيامد اين انديشه آن است که معيارهاي منطقي و عقلي صحيح که حکيم نظامي
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براي بازشناخت خوب از بد در منظومههاي خود به مخاطب عرضه ميکند ،در اصالح نفس و
تربيت عقالني آن نقش بسزايي دارد .اين نگرش از سوي حکيم مسلمان عارفمشرب با رويکرد
ديني و باورهاي اسالمي وي نيز پيوند دارد؛ به گونهاي که خود بر آن است تا بدانچه ميگويد
پايبند باشد و جانب اعتدال را حفظ کند.
 -5-2-2عیبگویی
سخني از رسول خدا (ص) در کتب حديث آمدهاست که «التَطلُبوا عَثَراتِ المُؤمنينَ؛ فإنّ مَـن
حهُ و لو في جَوفِ بَيتِه»ِ؛ «لغزشهاى
ت أخيهِ تَ َتبّعَ اللّه ُ عَثَرا ِتهِ ،و مَن َتتَبّعَ اللّه ُ َعثَراتِ ِه يَ ْفضَ ْ
تَ َتبّعَ عَثَرا ِ
مسلمانان را نجوييد که هر کس لغزشهاى برادرش را پىجويد ،خداوند لغزشهاى او را پيگيرى
مىکند و هر که را خداوند عيبجويىکند ،رسوايش ميسازد؛ هر چند در اندرون خانۀ خود
باشد (محمدي ريشهري ،4913 ،ج :2حديث.)2252
حکيم نظامي علت و ريشۀ عيبجويي را غفلت از عيوب خود ميداند .او بر اين نکته
تأکيد مي ورزد که در همه چيزي هنر و عيب هست؛ ليکن ديده از عيب مردم فرازکردن و به
عيب خود نگريستن است که هنر و فضايل آنان را به چشم ميآورد .اين مطلب ،دقيقهاي است
که نبايد از نظر مخفي داشت .پر طاووس را ديدن و از سرزنش پا دستکشيدن ،آيينهوار عيب-
نويسي نکردن و سر در گريبان خود بودن ،از ملزومات حفظ زبان از گناه است (نظامي:4919 ،
 73و  .)141حکايت حضرت عيسي (ع) و يارانشان و گفتوگويي که بر سر الشۀ يک سگ
مرده روي داد و پاس خ حضرت مبني بر توجه به عيوب خود نيز ،نمونۀ ديگري از تعاليم اخالقي
و تربيتي حکيم است:
عيب کسان منگر و احسان خويش

ديــده فرو کن به گريبان خـــويش

آينـه روزي که بگــيري به دسـت

خود شکن آن روز مشو خودپرسـت

(نظامي)77 :4919 ،
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طرفه آنکه شاعر ،تندخويي را عاملي در ايجاد اين صفت رذيله ميداند .آنچه نجم رازي در
تأثير بالشک خصلت غضب گفتهاست ،اين مطلب را تأييد ميکند که هوا و غضب ،دو صفت
ذاتي نفس است و باقي صفات ذميمه از اين دو اصل ايجاد ميشود .اين دو را بايد در حد اعتدال
نگهداشت؛ زيرا تزکيّت و تربيت نفس ،به اعتدال درآوردن اين دو بر ميزان شريعت و طريقت
است (ر.ک .نجم رازي .)471 :4913 ،مردم مدينۀ فاضله نيز ،چشم و زبان را از عيبجويي و
سخنچيني دوختهاند (نظامي .)4539 :4919 ،نظامي مخاطب را از اين رذيله بر حذر ميدارد
(همان)221 :؛ زيرا چشم بدبين و جاسوس نميتواند خوبي و هنر را شاهد باشد (همان)251 :؛
البته ،آنچه در روش تعليم و تربيتي نظامي مزيد توجه است ،نگرش عاطفي به موضوع و اصالح
عيوب ديگران و به قول وي« ،عيبشوي»بودن است تا «عيبگوي»بودن (همان .)721 :اين همه
گفتار و تعاليم ارزشمند که گاه از زبان اشخاص داستانها بيان ميشود ،صداي نظامي را در گوش
دارد؛ زيرا آنچه تمام آن سخنهاي نغز را به استخوانهاي پوسيدهمغز ميبندد ،انديشۀ نظامي است
(زرينکوب.)219 :4919 ،
 -6 -2-2طعنه و زخم زبان
به روايت نظامي ،زخم زبان آن است که در ميان سخن عادي ،مخاطب را نشان سنگ طعنه و
بدگويي و سخنان زهرگون قرار دهند (نظامي .)934 :4919 ،در احاديث پيشوايان اسالم (ع)،
«لسان» با «سنان» (سرنيزه) و کالم با «سهام» (تيرها) مقايسه شدهاست .به تعبير پير گنجه ،زخم زبان
چون خار و مسمار در سينه مينشيند (همان)414 :؛ بنابراين ،نه تنها مذموم است (همان 379 :و
)243؛ بلکه رشتۀ محبّت ميان افراد را ميگسلد (همان ،)153 :هر چند اين عمل گريبانگير گويندة
آن نيز خواهد شد:
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زخمي به زبان همي فروشي

من سوختم و تو بر نجوشي

نه هـر کـه زبـــان دراز دارد

زخم از تن خويش باز دارد

زبــاندرازي

شد در سر تـيغ و تيــغبازي

سـوسـن

ز

سـر

(همان)432 :
 -7-2-2گستاخی در گفتار
از پيامدهاي منفي پرگويي ،گستاخي و بيمحابايي در گفتار است .نظامي ،گستاخي در سخن
را بيانگر بيآزرمي (نظامي )932 :4919 ،و موجب ماللت و خجالت ميداند .او متذکّر ميشود
که نبايد با بيپروايي و دليري در گفتار کاري کرد که مستلزم پوزش و عذرخواهي شود که
خودکرده را تدبير نيست:
گســــتاخسخــن مـباش با کـس

تا

گر سخت بود کمان و گر سست

گستـــاخکشيـدن

گـــر سـست بــــود مـاللـت آرد

ور

عذر

سخن

سخــت

نخواهي

از

آفـت
بود

خـجالت

پس
تست
آرد

(همان)222 :
 -3-2روشهاي اصالح زبان و مبارزه با آفات آن
پس از شناخت آفات سخنان بيهوده ،بايد براي مبارزه با آن به اصالح و تربيت نفس پرداخت.
خردمند چون در خوي زشت نتيجهاي جز آسيب و ضرر نديد ،بر خود الزم ميداند که آن صفت
رذيله را از خود دورکند؛ بنابراين ،به مرحلۀ عمل وارد ميشود« .هدف بيواسطۀ علم اخالق
فراهم آوردن زمينۀ الزم براي رشد جنبۀ اخالقي است که از طريق شناخت افعال خوب و بد و
چگونگي آراستن نفس به منشهاي پسنديده و پيراستن آن از صفات ناپسند به دست ميآيد»
(نجارزادگان .) 24 :4913 ،به اعتقاد نظامي ،سخن نيک و مؤثر به دل پاک بستگي دارد (همان:
 .)232او خوشسخني را در گرو تزکيۀ نفس ميداند (همان:)459 :
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سخن در دل بپرور زانکه فرجام

کـزو گفتن ترا نيــکو شود نام

(همان)279 :
به گفتۀ نظامي ،رعايت حدود و ثغور سخن تا آنجاست که اگر گفتاري با موازين اخالق و
ادب مطابقت نداشت ،از جانب هر کس  -حتي خود او هم -که باشد ،بايد زدوده شود .از سخن
ناآگاهانه و دور از خرد ،چيزي جز بيادبي صادر نميشود؛ بنابراين ،شاعر تأکيد ميورزد چنين
گفتاري از جانب هر کس که باشد ،سزاوار بيان نيست:
هر سخني کز ادبش دوريست

دست بر او مال که دستوريست

و آنــچه نه از علـم برآرد علم

گر منم آن حرف درو کش قلم

(نظامي)451 :4919 ،
بنابراين ،استغفار و در خواست هاي مؤدبانه از خداوند ،نمونهاي از کاربرد درست زبان در
سلوک معنوي و از روشهاي تربيتي از منظر فلسفۀ تعليم و تربيت اسالمي است (رشيدي:4937 ،
 )34که التزام شاعر را در پيوند با مسائل تعليم و تربيت اسالمي خاطرنشان ميکند.
 -1-3-2اعتدال در گفتار و کمگویی
رعايت «اعتدال» در گفتار و کردار يا در اصطالح اخالقشناسان« ،توسّط در فضيلت» موجب
حفظ تعادل نفس در بروز قواي دروني و بروني خواهد شد و بدينگونه ،انسان ميتواند تحت
تأثير تعليم و تربيت به رشد و کمال عقل نظري و عقل عملي و در نهايت ،وصول به مقام قرب
الهي نايل آيد (بهشتي و نيکويي .)475-429 :4913 ،از منظر اهل دل و نيز ،علماي اخالق و تعليم
و تربيت ،رعايت جانب اعتدال در سخن ،ادب ديگري است که براي رهرو کارساز است (ر.ک.
هجويري )221 :4919 ،و نظامي هم آن را متذکر ميشود:
با اينکه سخن به لطف آب است

کم گفتن هر سخن صواب است

آب ار چــه هـمـه زلــــال خـيـزد

خـيـزد

از

خــوردن

پــر

مـالل
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کم گـوي و گزيده گـوي چون در

تا ز انـدک تـو جهـان شـود پـر

(نظامي)932 :4919 ،
اينکه شاعر همواره به نحوي متذکر ميشود «کمخور و کمگوي و کمآزار باش» (نظامي،
 « ،)37 :4919نگهدار اعتدال اينت تمام است» (نظامي )942 :4914 ،و يا «به اندازه بايد سخن
گستريد» (نظامي ،)121 :4919 ،دليل بر آن است که اعتدال را-که راه شرع است-معرفيکند و
هويت حقيقي انسان را به او بنماياند تا به معرفتي که شايستۀ اوست ،نايلشود:
در هرچه از اعتدال ياري است

انجامش آن به سازگاري است

هـــر رود که با غــنا نســـــازد

نـــوازد

برّد

چــو

غـــناگــرش

(نظامي)971 :4914 ،

به لحاظ اجتماعي نيز افراط در سخن ،عکسالعملي جز مالل و دلزدگي ندارد ،بلکه موجب
ضرر و زيان و آشفتگي مغز مستمع ميشود(نظامي)241 :4919،؛ به عقيدة نظامي ،افراط در هر
کار به عامل دروني ،يعني عدم تعادل قوّة شهويه بازميگردد و نتيجۀ پرورش و تعديل اين نيروي
دروني عفّت را در پي خواهد داشت .شهوت زبان ،آن است که با پرگويي و هرزهدرايي ،به دشنام
و غيبت و ديگر گناهان سرگرم شود؛ ولي با حفظ عنان آن ميتوان پاکي و عفاف را به ارمغان
آورد:
سـخن بـسيار داري ،اندکــي کن

يکي را صد مکن ،صد را يکي کن

چو آب از اعتدال افزون نهد گام

ز سيرابي به غرق آرد سرانــجام

...سـخن کم گوي تا بر کار گيرند

که در بـسيار بـد بســيار گيـــرنـد
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تو را بسيـار گـفتن گر ســليم است

مگو بسيار دشـنامي عظـيــم است

(همان.)421 :
بدين صورت ،ديدگاه نظامي را در پرهيز از پرگويي ،شناخت جايگاه سخن و خودشناسي بايد
بهعنوان اهداف واسطهاي در حوزة تربيت عقالني قلمداد نمود.

 -2-3-2سنجیدهگویی
سنجيدهگويي و زبان را به نيکگفتاري عادتدادن نيز ادب ديگر سخنگويي است .اين
ويژگي در مناسبات اجتماعي اهميت بيشتري دارد .به گفتۀ نظامي ،زبان اژدهايي است در غار
دهان که با هر جنبشي ممکن است سخنان زهرآگين و نسنجيده را منتشرکند و موجب رنجش
شنونده ميشود:
سخن را تلخ گفتن تلخ راييســت

که هر کس را درين غار اژدهاييست

سخن با تو نگــويم تا نسنـــجـم

نســنجـيده مـگو تـا من نرنــــــجم...

(نظامي)232 :4919 ،
تشبيه زبان به اژدها در امثال و اشعار سابقه دارد .شاعري عرب چنين گفته:
اِحفظ لسانَک ايها االنسان

ال يلدغـنّک انـّـه ثعــبان
(وفائي همداني)77 :4929 ،

تأثير سالمت عقل به عنوان يکي از جنبههاي مهم وجود انسان ،از نکات قابل مالحظهاي است

که در انديشۀ تربيتي نظامي بدان توجه شدهاست .از ديدگاه شاعر ،کسي که از روي خرد و انديشه
سخن بگويد ،سخن را سنجيده و درست ميگويد (نظامي .)223 :4919 ،سخن بايد با دانش و
معيار و با انديشه و سنجيده همچون زر خرج شود و گرنه ،شايستۀ گفتن نيست (نظامي:4919 ،
.)315 ،222
سخــن بايد که با معيار باشد

که پر گفتن خران را بار باشد
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(همان.)233 :
سالمت و شکوفايي عقل موجب مي شود تا بتواند در تشخيص و مقايسۀ خير از شرّ صاحب خود را

در مسير صحيح هدايت کند؛ بهعالوه ،آنگونه که هجويري در باب تأثير ويرانگر پرگويي آورده،
زيادهگويي در ازالۀ عقل و سستي آن نقش بسزايي دارد (ر.ک :هجويري.)224 :4919 ،
-4-3-2نرمگویی
از ديگر اشارات عالمانۀ پير گنجه در ارائۀ روشهاي تربيتي و عملي در بهکارگيري زبان،
تشويق به بيان گفتاري ماليم و نيک با مردم است .وي بازتاب کاربست اين شيوه را تسليم و
سرسپردگي ديگران و به عبارتي جنگافزاري قوي براي صيد دلها محسوب ميکند
(نظامي .)194 :4919،آدمي صيد جواب خوش است (همان )141 :و تندي موجب رنجش است.
از اينها که بگذريم زشتي را با زشتي پاسخندادن گاهي چنان طوفاني در قلب مخاطب ايجاد
ميکند که به بيان قرآن ،همان دشمن سرسخت را به دوستي صميمي مبدل ميکند (فصّلت)91 :؛
لذا دفع سيّئه با حسنه و يا گزينش بهترين سخن از بين گفتارها (زمر )41:از مواعظ تربيتي و
آموزههاي اخالقي قرآن بودهاست .نظامي هم در همۀ داستانها و در برخورد اشخاص با هم ويا
درشتي را با نرمي پاسخدادن از اين شيوه بهرهبردهاست( .نظامي .)254 :4919 ،تأکيد حکيم بر
آن است که:
به جــاي تو گر بـد کند ناکسي

تو نيز ار کني نيکويي با کسي

هم آن را هم اين را فراموش کن

زبان از بد خلق خــاموش کن

(همان)4521 :
حکيم نظامي ،با توجه به نقش تعادل در پرورش قواي دروني فرد به عنوان عامل مؤثّر
دروني در نيل به آرامش فردي( ر.ک :بخش پاياني مقاله) ،به عکسالعمل ديگران به عنوان عام
بيروني در قبال نوع گفتار نيز اشاره دارد و پيامد سخنان نغز و دلپذير را در جامعه و در ارتباط با
مردم ،افزون بر تأثيرپذيري ديگران ،موجب تواضع و نرمدلي آنان ميداند(همان 112 :و .)112
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نظامي سخن مهربانانه و نرمدالنه را نشانۀ فرزانگي ،و تندخويي و درشتي را از ديوانگي و بيخردي
ميشمرد.
 -5-3-2سکوت و خاموشی
پير گنجه در منظومۀ مخزناالسرار با طرح مناظرة «بلبل و باز» به محاسن خاموشي اشارهدارد.
حتي وي در ساختار و فرم اين مناظره هم دقت خاصي دارد .در اين گفتگو ابياتي که از زبان
«بلبل»آمده ،بيش از پاسخي است که «باز» ميدهد و با آوردنِ «والسّالم» ختم سخن و عدم عالقه
به ادامۀ سخن و پرگويي را از جانب «باز» ،در ظاهر کالم نشاندادهاست (نظامي .)455 :4919 ،به
تعبير حکيم نظامي ،گاه بايد به جاي فاشگويي با «زباني ديگر» سخن گفت .به هر روي ،زبان در
کام ،خشک بماند بهتر تا آنکه با جنبشي بيهنگام ،ناکام و سرنگون گردد .سر بيزبان «بهست
از زباني که بيسر بـود» (همان .)712 :سکوت نيز همچون سخن ،آداب و مواضعي دارد .سکوت
گاه پسنديده و بجاست و گاه ناپسند و بيجا .در ادامه ،مواضع سکوت پسنديده را از منظر حکيم
پيميگيريم:
 -1-5-3-2خاموشی براي تفکّر
در نگاه نظامي حفظ ارزش کالم و سخن ،متکي بر لببستن از سخن بيجاست.گاه با بستن
زبان ظاهر ،زبان باطن و دل به سخن ميآيد (نظامي .)15-93 :4919 ،در اين صورت ،دل در
تفکّر و انديشه است و نقصان و اشتباهات را به انسان گوشزد ميکند .خاموشي ،دل را محرم اسرار
ميکند .نظامي با توصيه به خلوتنشيني و دوربودن از ديدهها مخاطب را به سکوت و خاموشي
فراميخواند تا دل محرم راز شود (همان .)215:نظامي خود نيز در سايۀ سکوت و خلوت دل به
مراتبي نايلميشود (همان.)92 :
 .2-5-3-2خاموشی از سخن بیجا
گويا نظامي روايت «ما مِن عضوٍ مِنَ األَعضاء اِلّا و يخاطب اللّسانَ ويقولُ لَه اُقسمک باهلل اَن ال
تُلقني فيالعذاب» (هيچ عضوي از اعضاي بدن انسان وجود ندارد مگر اينکه زبان را مورد خطاب
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قرارداده ،ميگويد :تو را به خدا قسم ميدهم مبادا مرا به عذاب بيفکني)( ،ممقاني،)32 :4931 ،
را پيش چشم داشتهاست که شبي چندين بار صداي سر را ميشنود که تيغ زبان را از سخن بيجا
برحذرميدارد:
ميشـــنوم من که شبـي چند بار

پيـش زبـان گـــــويـد سر زينـهار

سـرطلـبي تيــــــغزبــاني مکـن

روز نــــــهاي راز فـشـانـي مـکن

مرد فـــــروبسـتهزبان خوش بــود

آن سگ ديــــوانـه زبـانکش بود

مصلـــحت تست زبـان زير کـام

تيــــــغ پـسنديـده بـود در نـيـام

راحــت اين پند به جانها درست

کآفـــت سـرها به زبانها درست

دار دريـــن طشت زبـان را نــگاه

تا سرت از طشت نگويد که آه...

بد مشنو وقت گرانگوشي است

زشت مگو نوبت خامــوشي است

(نظامي)37 :4919 ،
بنابراين ،بايد زبان آتشين را با دو لعل لب در ميانۀ دهان حفظکرد تا زبانۀ آن موجب
ويرانگري نگردد:
زبان گر بر زد از آتش زبانه

نهادم با دو لعلش در ميانه

(همان.)943 :
گاه ،سکوت بلندترين فرياد و بيانکنندة فرزانگي است (نظامي .)33 :4919 ،بر اين پايه،
اگر مواضع سکوت را از ديدگاه حکيم بررسيکنيم ،درمييابيم که وي زبانبستن از
هرزگويي(همان )931 :و يا به گفتار ناسودمند درنپيچيدن را مطلوب و پسنديده ميداند (همان:
 .)151د ر نظر پير گنجه ،اگر چه در سخن نوش و تحسين باشد ،اما چنانچه در ابرو گره آورد،
ناگفتنش بهتر است (همان .)772 :اين سخن در شعر وي همان انديشۀ رعايت اقتضاي کالم را القا
ميکند:
سخن کان به ابرو درآرد گره

(همان.)121 :

اگـر آفـرين است ناگــفته بـه
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حکيم توصيهميکند که سکوت در برابر ياوهگويان هم خود نوعي پاسخ است:
زباني که دارد سخن ناصواب

به خاموشيش داد بايد جواب

(همان.)315 :
اين نکتۀ نغز ،آداب سلوک در قرآن کريم را فراياد ميآورد؛ آنجا که متذکرميشود بندگان
خداي رحمان در برابر گفتار و کردار بيهودهگويانِ جاهل با بزرگواري رفتار ميکنند (قصص
22؛ فرقان.)72 :
 -3-5-3-2خاموشی از بیتابی
از مواضع ديگر سکوت مطلوب ،بردباري و صبر در برابر ناماليمات و زبان به شِکوه ناگشودن
است .خواجهنصير در ادب صبر بر مسايل ميگويد« :صبر جلوگيرىکند باطن را از بيتابى ،و
زبان را از شکايت ،و اعضا را از کارهاى خالف عادت» (خميني .)232 :4971 ،اين در حالي
است که باطن و قلب انسانِ ناشکيبا مضطرب و متزلزل است و زبانش به شکايت پيش هر کس و
ناکس باز است؛ لذا ميبينيم که يکي از صفات مردم مدينۀ فاضله آن است که در برابر سرنوشت
و مقدّرات ،سر نميتابند و چون و چرا نميکنند:
به هر سان که ما را رسد خوب و زشت

سر خــود نتابيم از آن ســـرنـــوشــت

به هر چــه آفريننده کردهســت راست

نگوييم که «اين چون و آن از کجاست؟»
(نظامي)4539 :4919 ،

اين موضوع در امور زندگي روزمرّه نيز رخميدهد؛ مثال گاه وجه کفاف و معيشت انسان در
سختي و تنگنا قرارمي گيرد .توصيۀ تعليمي شاعر با رويکردي اجتماعي آن است که انسان ،زبان
از شکايت بربندد که از خير و مصلحتي به دور نخواهدبود (همان .)31:گاه ،نگاه ما به وقايع و
پرگويي ،نازلِ بال ميشود .سخن رسول اکرم(ص) که فرمود« :إنّ البَالء مُوکِّل بِالمَنطق» حاوي اين
نکته است:
جز آدميـان هرآنچه هستـند

بر شـقّۀ قانــــعي نشســتند...

 /واکاوي نقش و جايگاه زبان در تهذيب نفس با تکيه بر انديشههاي حکيم نظامي گنجوي

گر فـوت شود يکـي نوالهت

بر چرخ رسد نفير و نالهت

گر تر شودت بـه قطرهاي بام

در ابر زبان کشي به دشـنام

(نظامي)933 :4919 ،
 -3نتیجهگیري
از مطالعۀ منظومۀ نظامي برميآيد که تعليم و تربيت ،بر تعليم و تربيت اسالمي مبتني است.
حکيم نظامي در منظومههاي خويش ،تنها به داستانپردازي و هنرنمايي نپرداختهاست ،بلکه اهتمام
وي به تربيت نفوس انساني در سخن از ويژگيهاي مباني فکري و تربيتي اوست .نظامي ،پرورش
و تربيت استعدادهاي دروني و خدادادي را به همراه جهد و کوشش فرد کارساز ميداند و در
ضمن آن به نقش اساسي تعليم نيز توجه دارد .معيارهاي منطقي و عقلي که حکيم نظامي براي
بازشناخت جايگاه زبان در تربيت و تهذيب نفساني به مخاطب عرضه ميکند ،با رويکرد ديني و
باورهاي اسالمي وي نيز پيوند دارد.
نظامي فلسفۀ برخي آفات زباني را در بروز صفاتي ميداند که از جادّة تعادل خارج
شدهاست .از ديدگاه وي ،پرگويي ،برخاسته از جهالت و سستي عقل است؛ در حاليکه
سنجيدهگويي و نرمزباني در تعامالت اجتماعي ،ناشي از فرزانگي و خردورزي است .منشأ برخي
غم و اندوههاي فردي يا اجتماعي ،دروغ است؛ تفاخر و الفزني بر روان جامعه تأثير منفي دارد.
زبان به شِکوه گشودن و يا افشاي راز از ناشکيبايي خبر ميدهد و در پوستين خلق افتادن ،ريشه
در حقد و حسادت دارد .عامل عيبجويي را بايد در تندخويي و غفلت از عيوب خود جست.
عيبجويان در صورت پرده پوشي و يا فراتر از آن با اصالح عيوب ديگران (به جاي پردهدري)
از اين آفت در امان خواهند ماند .بيآزرمي ،گستاخي در گفتار را در پي دارد .پيامد چنين
افراطي ،دلزدگي مستمع و بي اثري کالم خواهد بود .زيادهروي در هر کار ،نشان از عدم تعادل
در قوّة شهويه دارد؛ ولي ميانهروي ،داللت بر عفّت .اين مواضع با گفتارهاي تربيتي اخالقپژوهان
همسويي دارد .او به تأثير مثبت يا منفي طبع و گوهر بر گفتار باور دارد .جسم سالم در سالمت
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عقل بيتأثير نيست .رعايت اقتضاي حال و مقام ،حفظ اعتدال و ميانهروي در بهرهوري از نيروهاي
درون ،مهمترين رويکردهاي تربيتي و اخالقي حکيم در کاربرد زبان براي تهذيب نفس و در
تعامل با جامعه است .اين موارد ،برخي از معيارهايي است که حکيم نظامي براي زبان در سلوک
رهروان قايل است.
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