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عروج و  و برخوردار است ياديت زيها از اهم تملّ يو اجتماع يفرد ياخالق در زندگ
 ير خسرو دهلويام. ن اخالق مرتبط استيهم  به ياديز تا حدود و ملل زوال اقوام

ها را در نظر داشت، با اشعار  زوال ملت که عروج و .)م ۱۳۲۵/ه ۷۲۵- ۱۲۵۳ /ه ۶۵۱(
با  دار شد بلکهربرخو ييزبان از شهرت بسزا يفارس يصف شعرا خود نه فقط در

اقوام گمراه   راه راست و صراط مستقيم را به خود يتصوف و عرفان و اشعار اخالق
 المخلوقات که اشرف يانسان. عرضه کرد ها انسان  به را ير درست زندگينشان داد و مس

خسرو در . افتاده است در غار نکبت و ذلت يو گمراه يخاطر بدکردار  به است امروز
  :کند يسفارش م ياخالق يايسجا به يبنديپا به ر خود آنها رااشعا

ــاک  ــرا حــي پ ــداري کــه ت   ١خـاک  معراج تو خفته به خوانده به  شــرم ن
  :د که اصل هدف خلقت عبادت استيگو يخسرو م

ــگري    پـري  دهر آدمـي اسـت و   هرچه به ــر پرستش ــر به ــت مگ   ٢نيس
خداوند  عبادت در را خود يزندگ که يانسان که کند مي بيان لطافت با خود اشعار در خسرو

  :ولي در حقيقت ديو است شکل انسان است  به ظاهر  بهو دچار غفلت است  برد يبه سرنم
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  ١تن مردم است ه بهکديو دل است آن   غفلت گـم اسـت   آدمي است آن که به
ات خود آشنا ياو هوش و خرد داده تا با مقصد ح به فرستاده و انسان  به اوندخد

  :داشته باشد يدرست يو زندگ شود
ــت  ــدايت درسـ ــدي داد خـ   ٢سستي جانت که گذاريش سست  کالبـ

  :دهد خسرو دليل آن را چنين توضيح مي. پريشان و درمانده است مخلوقات اشرف امروزه
  ٣ترک خدا اين چه مسـلماني اسـت    جهد و بال اين چه پريشـاني اسـت  

  :و اشرف است يگران اعليکو باشد از دياخالق او ن که يانسان
ــود    هـر کـه در آن سـيرت نيکـو بـود      ــان او بــ ــي از آدميــ   ٤آدمــ

  :رت است يس يکين  به ت انسانيانسان
  ٥خوي نيکو ماية نيکويي اسـت   نيکي مردم نه نيکو رويي اسـت 

و  ها ، نفس ان انسانيدر م ين مدت با زندگير او د سال عمر کرد ۷۲ر خسرو يام
معتقد است که عظمت و  خسرو .بود يک صوفي يو. دقت مطالعه کرد به آنها را روح

در  يعيگاه بلند و رفيتوان جا يادب نم يانسان ب. ه ادب استوار استيبر پا يوقار انسان
  :کند يان مين بين مطالب را در قالب شعر چنيا خسرو. حاصل کند يزندگ

ــه  ــي ب ــيخ بزرگ ــت  ب ــم اس   ٦عيش حرام است چو حرمت کم اسـت   ادب محک
د عفو و درگزر يبا د بلکهيريانتقام نگ يکند از دشمن خود با دشمن يه ميخسرو توص

  :کار برد به را
  ٧وان که کشد آب حيـاتش رسـان    آن که دهـد زهـر نبـاتش رسـان    

از  يادب فارس موجود است بلکه در نه فقط در اشعار خسرو ين درس اخالقيا
شود که اگر ما به آنها عمل کنيم يک جامعه صالح و سالم را  يده ميار ديها بس ن نمونهيا
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  .مشاهد خواهيم کرد
 يغرض خود که از کند يه ميک صفت مذموم است و خسرو توصي يخود غرض

  :کرد يد دوريبا
  ١سـت هر صدفي را در شهوار ني  هر که سالمي کندت يار نيست

ت ير خسرو اهميام. آن متصف باشند  به ديده است که همه بايک صفت پسنديوفا 
  :ن واضح کرده استيآن را چن

ــوي و  نيک دل آن شـد کـه هـوايي دروسـت     ــي بـ ــتوز طرفـ ــايي دروسـ   فـ
  عمــر هــم انــدر ره ايشــان بباخــت      هـر کــه حـق صــحبت يـاران شــناخت   
ــة ت    ترک جفا کـن کـه چـون شـيرين بـود      ــو ديباچـ ــام تـ ــود نـ ــين بـ   حسـ

ــت    بـه جهـان يـار نيسـت     جان که ازو بـه  ــادار نيسـ ــو وفـ ــرزد چـ ــيچ نيـ   هـ
ــه    ــت ب ــوان ياف ــار ت ــي بســي  ي ــي    گيت ــدم کســ ــادار نديــ ــک وفــ   ليــ
ــت     صدق و صفاسـت  صحبت او کن که به ــل وفاس ــه ز اه ــر ک ــن او گي   ٢دام

 .کشاند گمراهي و تباهي مي  به و حرص و طمع انسان را مال و ثروت بيش از اندازه
  :ديگو ين باره مير خسرو در ايام

  ٣نـه عاقلنـد کــه طفـالن ناخردمندنــد     جوان و پير که در بند مـال و فرزندنـد  
  :آن دل بست به ديچه اطفال است و نبايباز ايده دارد مال و منال دنير خسرو عقيام

  بي عقل مردمان که بـدين مبـتال شـدند     بازيچه ايست طفل فريب اين متاع دهـر 
  :ديگو يمگر يد يدر جا
  چه ابلهند کساني کـه دل همـي بندنـد     تـوان بسـتن   اي که ره جان نمي خانه به

 زار، خسرويپرست و خداب ماده ياين دنيدر ا توان گفت که ين ميبه طور خالصه چن
راه راست   به خود مردم را ياخالق يها اميله پيوس  به ک معلم اخالقيعنوان   به
  .ه استخواند فرا
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