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 چکیده
دب در فرهنگ و ا (، تسامحتساهل) رواداریاین نوشته نگاهی دارد به 

  بندی و دریافت رهنمود. و تالشی دارد برای جمعثار مکتوب ایران با تکیه بر آ

، فرهنگی، فلسفیمذهبی،  اجتماعی، تواند زاویه دید سیاسی، رواداری می

رفتار و اعمال دیگران  ، گفتار،اندیشه شکیباییو  و یا اخالقی داشته باشد قومی

با وسعت مشرب  بیشتر بزرگان ایران ده را شامل شود.رهای نامب در عرصه

مذاهب ادیان و یعنی تحمل  ؛اند مذهبی پرداختهبه رواداری  یانگیزبر تحسین

که در جامعه ما تنوع  شاید از آنجائی .آمیز با آنها و همزیستی صلح اندیگر

از  آرزوی آن نیز انعکاسی قابل مالحظه ندارد. ،سیاسی هرگز وجود نداشته

 دارد. یا آزادی اعتقادات دینی تکیه بر رواداری مذهبی ،بیشتر اینرو این نوشته

 بلندنظری و جهانِ  باور است که مشرب وسیع بزرگان ما،نگارنده بر این 

ای  ، برای ساختن جامعهما را در تالش امروزمان آزاد آنها،بزرگ و وجدان 

و نی بر خالقیت و سازندگی، آبادانی و احترام متقابل، تبدون قهر و خشونت و مب

یاری  به نحوی کارا، و ترک تعصباتدوستی  پرورش روح آزادگی و انسان

 خواهد کرد.

 

 های کلیدی واژه
ق، ییتضمح، تساهل، تحمل، پیگرد، تسا بردباری، اغماض، آزاداندیشی،

گفتگو،  سیاست، رواداری، سعه صدر، خودکامگی، خشونت،جنگ، تعصب، 

 ، همزیستیمدارا
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 پیشگفتار
ه یافتء شناخت بشر تکامل و ژرفش همگام با ارتقا ،کرامت و حقوق انسان

ه تداشربو جانفرسا  ژرفهای  ی زخمنظر از قشریت و تنگ . جان بشریتاست

هبی از دیرباز اندیشمندان، سیاستمداران و رهبران مذبسیاری از رو . از ایناست

 اند شتهها نظر دا ها و سیاست ها، مذاهب، فرهنگ آمیز اندیشه به همزیستی مسالمت

 .اند کردهی تالش نظری و عملی پیگیردر این راستا و 

 ها، خلفا، روحانیون، امیران، خان شاهان، مآرا بی واره تازشگاههم ایران

و  مداران دینعریان  میدان کارزار تعصب و خشونت وام و قبایل مهاجم واق

 خود شاهددر تمامی طول  کم و بیشاست. تاریخ ایران  بوده پیشگان سیاست

های سیاسی، مذهبی،  اقلیت به نظری و سختگیری نسبت صب، تنگحکومت تع

شکنان  دتدگراندیشان و عا است. اندیشمندان، نواندیشان، بوده فرهنگی و قومی

ر، شکنجه به شدت مورد آزا ،ی ناآگاهها کمان و هم از سوی تودهاهم از سوی ح

م خواهی و در عل گیرند. در سیاست دگرگونی و پیگرد قرار گرفته ومی

شود. یک مبارزه  شد و می و نوآوری با چماق تکفیر سرکوب میگرائی  تجربه

سو و تعبد واستبداد از  از یک خواهی و آزادی خردورزیانگیز بین  دائمی و غم

 است. در جریانریخ ایران در سراسر تا ،سوی دیگر

کوشد هر چه در زندگی  گرا می ک جریان سمجع، پیگیر، عبوس و جزمی

. واهی از مردم دریغ کند های با وعدهرنگ شادی و نشاط و شادمانی دارد را 

مایندگی خدا ن این جریان. طلب را یکسان کند درون و برون انسان خالق و تنوع

امر به »داند و با چماق  یچ مدرک و استداللی از آن خود میدر زمین را بدون ه

ی شخصترین حریم  یخصوص دهد تا حق میخود به  «معروف و نهی از منکر

و تقبل خطرات  ، با بهائی گزافما ی اندیشمندان آزاده کند و کاو کند.را انسان 

های  ندگان خدا در زمین را با نامرندانه این نمای ،حساب جانی و مالی بی

 اند. به باد نکوهش و انتقاد گرفته« زاهد» و «شیخ»، «فقیه»، «محتسب»

نظرانه و  های تنگ شدیدترین سیاست ،ها و ومذاهب رسمی هرچند حکومت

کردند، اندیشمندان و آزادگانی قد علم کرده و در مقابل آنها  می  قشری را اعمال

ستادگی کرده و نظرات روامدارانه و انسانگرایانه را مستقیم و غیر مستقیم ای

و بدون حقوق  ، در یک جامعه بستههای روادار این اندیشه هرچند. ترویج کردند

با ژرفش کرامت و حقوق انسان در دوران ما هنوز صادق  شکل گرفت، انسانی

 است. معتبرو 

ن مواجه نظرا اومت قشریون و تنگهمواره با مقپاسداری از کرامت انسان 

ها،  ها، اعدام های انسانی که پیش رو شماست قتل به اندیشه واکنش. ه استشد
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این جنبه . بود هاتبعید و ها )توهین به پیامبر( النبی ، سبتکفیرها، تعزیرها

نگاه کنید به کتاب ) آمده است. یپاسداری از کرامت انسان در نوشته دیگر

« ه بر قربانیان قشریت و تنگ نظریتاریخ فشرده مردم ایران با تکی رواداری:»

 است. انهدارهای روا در این نوشته تاکید بر اندیشهاما،  از همین قلم(.

برابری حقوق زن و مرد،  فردگرائی، سکوالریسم، حقوق بشر، رواداری،

گیری از  و از درس ندستنوین ه جستارهایو حق شهروندی  حقوق کودک،

، جنگ (Inquisitionقاید کلیسا )عتفتیش های  دادگاه ونعی کالن چجایف

 رانافالسفه، اندیشمندان، سیاستمد پیگیر جهانگیر اول و دوم از یک سو و تالش

رفته شکل گ از سوی دیگر، حقوق و حرمت انسانحدود  ای ترسیمگرا بر انسان

و نهادینه شدن  ژرفش گیری، ی: روند شکلارادرو») نگاه کنید به کتاب  است.
 قلم(.  از همین« در غرب آن

های تساهل و آزادی عرفا و اندیشمندان ما، با  روادارانه و اندیشه هایگفتار

های جدا  آذرخشمند اجتماعی مدرن همسنگ نیست. اولی  آزادی و روادری نظام

 و دارد از رواداری با تاثیر اجتماعی ناچیز جداست که تلقی اخالقی و انفرادی

است در پی نهادینه کردن فرهنگی و سیاسی  مند اجتماعی، دومی مفهوم نظام

 رواداری در اجتماع و روابط انسانی. 

روش و منش فردی است. بر کیفیت  فضیلت، یک ارزش، ،مدارای سنتی

های دیگر داللت و اشارت دارد و تا  ر و برخورد انسان در برابر انسانرفتا

 شود. نهادینه شدن در روابط اجتماعی و نظام حقوقی جامعه پیگیری نمی

رواداری مدرن یک روش و باور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است اما، 

های الزم  فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ساخت یک نظام سیاسی، درکه تحقق آن 

 . دست یافتنی است ،رواداری، حقوق عمومی، جامعه مدنی

یک پوشی از آن  که هرگونه چشم بر این ناهمانی، پافشاریمن ضمن 

ی  ی روادارانهها اعتقاد راسخ دارم که اندیشه نه است،ی دغلکارافریب مردم

ما را در روند دشوار و توانفرسای تالش در راه نهادینه کردن  بزرگان،

 خواهد کرد. ارزنده رواداری در جامعه ما کمک

ق دموکراتیک فردی و اجتماعی، ایران از آزادی و حقو در های مردم توده

ن سرنوشت خویش، آزادی احزاب های دموکراتیک، حق فرد در تعیینهاد

 آمد این عدم پید. نری تجربه و درک تاریخی نداراسیاسی، تفکر انتقادی و رواد

ها و  یا بین تودهو گو موثرتجربه و درک تاریخی، عدم وجود زبانی مشترک، 

سوب کارا در پندار، گفتار و کردار تابناک ر های این اندیشه است.م اندیشمندان
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های یکی از مهمترین هدف این توشته  ست. ترویج این اندیشهها نداشته ا توده

 است.

، بجاست که نگاهی ما بزرگان ی های روادارانه یش از طرح اندیشهپ

 بیندازیم به تعریف رواداری.

 

 رواداریتعریف 
  ،toleration / tolerance تساهل یا تسامح، انگلیسی رواداری ) عربی

(  терпимость روسی ،τλιναιیونانی ،tolerareالتین ، tolérance فرانسه

آمیز با مخالفان سیاسی، مذهبی،  و احترام جویانه، برابرحقوق همزیستی مسالمت

ای از بلوغ  درجه رواداریو اخالقی در جامعه است.  ، رفتاریفکری، فرهنگی

انسان و جامعه است که اکثریت صاحب قدرت با اقلیت فاقد قدرت همزیستی 

نژاد، قومیت و  رفتار، مذهب، اختالف در افکار، عقاید، برابرحقوق دارد و

 شود. نمی اقلیت یق و تبعیضیجنسیت منجر به تض

 رواداری دفاع از حق انتقاد و مخالفت است. دفاع از حق رزمیدن و بسیج

 رواداری از های انتقادی و مخالف است. کردن در پیشبرد اندیشه شدن و بسیج

یانه و آزادیخواهانه فراتر رفته حرمت ارسانگپشتوانه شعارهای ان تکرار بی

 کند.  پاسداری می ، نژاد و جنسانسان را با هر اندیشه

نظری، نهی، منع،  گبدیل رواداری انحصارطلبی، تعصب، قشریت، تن

صاحبان قدرت سیاسی،  است. «امر به معروف»و  سرکوب تضییق، پیگرد،

 جهان بینی و سیاست، مذهبدر  اقتصادی ومذهبی هر گونه تفاوت و دگراندیشی

و  با توسل به زور سرکوب حقیقت خویش، و مطلق کردن با محور قرار دادن را

 کنند. در نطفه خفه می

اعتنائی مرز مشخص دارد. تحمل  وتی و بیتفا رواداری با تحمل، بی

 ،مالحظات سیاسی، اجتماعی و تاکتیکی با یا دگراندیشان از روی ناچاری و

 لی است که انسان در عینکما نیل به فضیلت و اداری. رونیست رواداری

خوداری  به دیگران ئی که خود به آن باور دارداز تحمیل ارزشها نه تنها توانائی

های خود با دیگران  و از برابری ارزش نهد ارج می به آن وکند، بلکه  می

 وانسان روادار به خود و انتخاب خود اطمینان دارد  کند. احساس خرسندی می

 علیرغم توانائی تحمیل اراده و نظر خود به دیگران، به دلیل ایمان به حق طبیعی

 ورزد. ، از آن اجتناب میانسانآزادی 
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ها نمود پیدا  نهادن به انتخاب انسان ارجمندی و کرامت انسان تنها در ارزش

آزادی و برابری حقوقی دگراندیشان،  ،رواداری در جامعه ی نشانهکند.  می

 ،اسی، فرهنگیهای سی اقلیتشکنان،  عادتگذاران،  نواندیشان، بدعت دگرباشان،

، قدرت او حق انتخاببه شخصیت انسان،  آزادی و بهقومی، و مذهبی است. 

 ارج نهاده می شود  اوتشخیص و داوری 

آمد و  پیدر یک جامعه روادار هیچ دیدگاهی ادعای جامعیت مطلق ندارد. 

رفاه و  رامش و آسایش وآ آمیز، ستی مسالمتهمزی نیل به این نگرش،دستاورد 

 علمی، اقتصادی و فرهنگی است. انسانی، شکوفائی همه جانبه

ری، مانند دموکراسی، یک پدیده عملی است. تنها با موعظه و ارواد

با کند.  های نظری، رواداری در اعماق جامعه رسوب نمی سخنرانی و بحث

شود. باید در ترافیک پشت فرمان  میکسی راننده ن ،نامه رانندگی خواندن آئین

را داریم تمرین  نشست. رواداری را باید در هر کجا هستیم و هر کجا توان آن

ها و احزاب  ها، گروه شگاه، تیم ورزشی، بین شخصیتنکنیم: خانواده، مدرسه، دا

 سیاسی، در داخل ایران، در خارج از کشور.

 اال بزن!آری، نازنین! کار بزرگی در پیش است. آستین ب
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 ایران فرهنگ و ادب در رواداری
زی در سراسر گری و دگراندیش ستیزی ، نواندیشنظری، قشریت هرچند تنگ

هرچند تحزب در سیاست و تنوع در  ایران مسلط است، مردم تاریخ رنجبار

خوریم که  ما به اندیشمندانی برمیبا این حال،  فرهنگ هرگز تجربه نشده است،

 هستند.ژرف  یروادارتوام با سعه صدر و دارای عقاید و عمل 

نظر  گرا و تنگ زمان خویش و پرورده جامعه سنت اناندیشمندان ما فرزند

ستان و ، دها گرای آنها به قلب تابناک و انسان یها هخویش هستند. هرچند اندیش

به ویژه راجع به  ،ها اندیشه از این بخشد، اما برخی زانوان ما گرمی و توان می

و  (atheist) باوران یرانی و مذاهب غیراسالمی، خدابیژادهای غیرازنان، ن

 خوانی ندارد. های امروز ما هم ، با ارزشگرایان جنس هم

برخورد علوم دقیقه  با آن است که برخوردی شبیه تالش من در این نوشته

دقیق را بدور های نادرست و نا سان که اندیشه . بدینبا گذشته خود داشته باشیم

، سربلند بیرون ها را که از کوره آزمون و محک تجربه تر ندازیم و درستا  می

. به زبان کنیم  پیش رو قرار داده، سکوی پرواز به سوی آینده بهتر می ،اند آمده

دیگر نفی دیالکتیکی در مقابل پذیرش در بست گذشته و یا نفی مکانیکی هرآنچه 

 گذشته تعلق دارد. به که

توان  های زردشت می روادارانه را در آموزش رین آموزشت یکی از کهن

 یافت.

 

 پیامبریو  شهریاری: جدائی زردشتتعالیم 
های پندار نیک، گفتار  بر پایه ینییآپیش از میالد(  ۶۵٠ زاده) زردشت

شت مثبت و به دن زریینیک، کردار نیک بنیان نهاد که تاثیری جهانی داشت. آ

روز خواهد یپ و دروغ یبرضد نابخرد شیخو آینده خوشبین است. انسان در نبرد

اهان و یوانات و گیها، ح که انسان یی، جااندگستر می را در جهان یشد و راست

 در آرامش بسر خواهند برد: و دهیرس آمیز ی مسالمتستیبه همز یهست یتمام

 یآواها ی تو را که از همه یدرون ینک من سروش، آن آوایا

تا به آرمان خود برسم و خوانم  یرساتر است، فراز م یدنیشن

ک در آمده، بر یمنش ن یاریابم و به شهریرا ب یدراز یزندگان

دانا  یبرسم که خدا یگاهیگام بزنم و به جا یراه راست راست

 (۵) سرود ششم، بند  باشد. یم
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زاربود. او یب به دیگران خودن ییل آیاز خشونت و جنگ و تحم شتدزر

ترین  که شریف داشتو تاکید  ستود میگوهر انسان، خرد، دانش و وجدان را 

 :او نباشداست که اندیشه آزار کسان در  کسی هاانسان
د یب و کشتار بند آیان خوب، آسیفرمانروا یاریدست ه.. بشود که ب.

د گردد. آن کس ید و آزار ناپدیها در آ یها و آباد و آرامش به خانه

ن یچن بندد، بشود که یاز همه واالتر است که راه کشتن را م

 (٨)سرود هفدهم، بند  رد.یهر چه زودتر انجام گ یکار

 و انسان را به خوشبختی، سعادت ،خواهد با راستی و دانش شت میزرد

 :، نه با تحمیل حقیقت خود به دیگرانآسایش رهنمون گردد

ن دانش و یو با بهتر ین که از راه راستیشگر راستیایمنم آن ن

خواهم  یشه در سر، مین اندیا ابم و بای ینش خود، تو را در میب

دانا،  یخدا یمردم آباد باشم. پس، ا یبرا ییزن و راهنمایرا

 (۶)سرود ششم، بند  سخن بشوم. نم و با تو همیخواهم تو را بب یم

 شمارد: بر می یفه بزرگ و اساسیسه وظ یاوستا برای هر زردشت

 دشمن را دوست كن! 

 زه بداریرا پاك یدیپل! 

 اننادان را دانا گرد! 

فه ی. وظكند یت میدار و تقویرا در دل ب یو انسان دوست رواداری وظیفه نخست

گران را ید سرمشق دیگران شود و ،ك خودیكوشد تا با رفتار و كردار ن یم دوم

شركت و  سومفه یوظ. زدایدرون و درون را بیب یها یدیپاك و منزه سازد و پل

دانش را  یآموختن و ب سواد سواد را یب :گران استید و پرورش كمك به آموزش

 . دنیدانش بخش

کند و در  توصیه می انسان ها را به ن زردشت آموزش و پرورش نسلید

 د:یتوان رس ین میبر فردوسد: از سه راه به یگو یم« دادیوند»

 انینوایازمندان و بین از یریاول، دستگ 

 نوایكردن در ازدواج دو نفر ب یاری، دوم 

 ت نوع بشر یم و تربیسوم، كوشش و كمك به تعل 

 د: یگو یخطاب به دخترش م کند و بر خردورزی پافشاری می زرتشت

 دهد. یتو فرمان م« خرد»ن كه یبرگز یرا به همسر یآن كس

و برقراری  مغان چیرگی استواریگسترش و  از در ایران باستان، قبل

 هستند. و مکمل یکدیگر دو مقوله جدا مبریپیاو  شهریاری ،حکومت مذهبی
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ین او را در ایران رواج یرا پذیرفت و سوگند یاد کرد که آشتاسب دین زردشت گ

به گشتاسب ارزانی « نور ایزدی»ای از  مقابل زردشت نیز بهره در دهد و

ائی دین و دولت دج اصلجدائی نسبی شهریاری و پیامبری با  اندیشهاین داشت. 

شه خلیفه و امام به و به روشنی درمقابل اندی شباهت دارددر دموکراسی جدید 

 مذهبی قرار دارد.هم سیاسی و هم عنوان رهبر 

 

: هیچ قومی را مجبور نكن كه از كیش تو هخامنشیان
 پیروی نمایند

ملل غیر ایرانی در از میالد(  پیش ۵۵٠-٣٣٠) هخامنشی پراطوریدر ام

آداب و رسوم و نظام اجتماعی خود آزاد بودند. این آزادی در  حفظ زبان، دین،

در دوران کمبوجیه و  ،ولی .ران حکومت کوروش و داریوش برجسته استدو

 شود. خشایارشا و دیگران کمرنگ و محو می

هایشان زیر چتر دولتی  حفظ ویژگیکوروش و داریوش ملل گوناگون را با 

حفظ و تکامل و باروری  به قادر خورده شکستیگانه و متمرکز در آوردند. ملل 

توان از یونانیان و یهودیان نام برد. یونانیان  میان می فرهنگ خویش بودند. از آن

قادر به توسعه و تکامل فرهنگ خویش شدند. یهودیان از اسارت آسیای صغیر 

 بابل آزاد و به وطن خود باز گشتند و کتب مذهبی خود را تدوین کردند.

 كوروش از« یهخامنش یورتامپرا» در کتاب( Pierre Briantان )یربریپ

 : نقل می کنداینگونه 

من ینش  در كاخ شاهان یو خوش یچون به بابل درآمدم، به شاد

بزرگ بابل، مردمان آزاده بابل را به  یخدا« َمرُدوك» .كردم

آوردم،  یمن گرداند و من هر روز بر پرستش او رو یسو

اجازه رفتار شمار من به آرامش به بابل درآمدند.  یسربازان ب

آنها  گردن ن را ازیوغ ننگی .ندادم «آكد»و « سومر» بادژخیمانه 

ها را  رانهیشان را از نو ساختم و و هریخت فرو یها  خانه .برداشتم

كم شاد شد و از ین یبزرگ از كارها یخدا« مردوك» .پاك كردم

كه او را پرستش  یكوروش، شاه . منن گفتیمهر، مرا آفر یرو

 یشادا و با یر ی، به پسرم و همه سربازانمیكند و كمبوج یم

 م. یش را ستودیخداوندگار

وارد بابل شدند. نگذاشتم  صلح  ش وآرامارتش بزرگ من به 

 د. ین وارد آین سرزمین شهر و ایبه مردم ا یرنج و آزار
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 یمردم درمانده بابل را به بردگ« دینبون» .دمیصلح كوش یمن برا

را  یدار خور شان آنان نبود. من برده كه در یكار .ده بودیكش

دم. فرمان دادم كه همه یان بخشیآنان پا یها یختم. به بدبختبراندا

 د. رازیآنان را ن کسی خود آزاد باشند و یمردم در پرستش خدا

« مردوك. »به قتل نرساندشهر را  یچ كس، اهالیفرمان دادم كه ه

. بر ، خشنود شدشگر او هستمی، كوروش كه ستاك منیاز كردار ن

ان من، بركت و یه سپاهن بر همیه و همچنیپسر من كمبوج

مقام  یو در صلح و آشت شادمان یهمگ .داشت یارزان یمهربان

تا « باال یایدر»همه پادشاهان جهان از  .میبلندش را ستود

، همه مردم [ج فارسیترانه تا خلیمد یایدر]« نییپا یایدر»

نان، مرا، خراج یچادرنش دور دست، همه پادشاهان  یها نیسرزم

، «آگاِده» یمن شهرها .بر من بوسه زدند گذاردند و در بابل

و « انیگوت»ن ی، سرزم«رید»، «ِمتورنو»، «زمبان»، «اِشنونا»

 از نو ساختم.  را ان شده بودریكه و« دجله» یكهن آنسو یشهرها

ند. همه یكه بسته شده بود را بگشا ییها گاه شیایفرمان دادم تمام ن

 یگرداندم. همه مردمانخود باز یها را به جا گاه شیاین نیان ایخدا

 یها خود برگرداندم. خانه وطنكه پراكنده و آواره شده بودند به 

فرا « یهمبستگ»ران آنان را آباد كردم. همه مردم را به یو

بدون « دینبون»ان سومر و آكدا را كه یكره خداین پیخواندم. همچن

« مردوك» یبزرگ به بابل آورده بود، به خشنود یواهمه از خدا

 گاه خودشان بازگردانم. بشود كه شیایبه ن یو خردم یدبه شا

 . ها شاد گردد دل

بلند  یم خواستار زندگیبزرگ برا یشگاه خدایهر روز در پ

. بشود گویندم بیخواهانه برا كیباشند. بشود كه سخنان پربركت و ن

  :ندیبگو« مردوك»من  یكه آنان به خدا

ه یسرش كمبوجدارد و پ می یكه ترا گرام یبه كورش پادشاه

 یگمان در روزها یب. ده یسپند ارزان یدرسرا یگاهیاج

 یداشتند و من برا یمردم بابل، پادشاه را گرام یهمگ یسازندگ

آرام فراهم ساختم، صلح و آرامش را به  یا همه مردم، جامعه

بزرگ شهر بابل به نام  یو باروها  مردم اعطا كردم. برج یتمام

خندق شهر  یوار آجریدم، دیر گردانرا استوا «لیانل –مگور یا»

گرفته شده  یگارین با بردگان به بیشیك از شاهان پیچ یرا كه ه
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بزرگ  ییها دم. دروازهیده بودند، به انجام رسانیان نرسانیبه پا

 از مفرغ. یاز چوب سدر و روكش ییآنها گذاشتم با درها  یبرا

ر د ازتحمیل کیش خویش به دیگران دوری می جوید و وشیدار

 : کند می پافشاریارشاه یاش به خشا نامه تیوص

را مجبور  یچ قومیباش، اما ه یپرست زدانیش یك یهمواره حام

شه به خاطر یوسته و همیند و پینما یرویش تو پینكن كه از ك

ل دارد یكه م یشید آزاد باشد و از هر كیداشته باش كه هركس با

  .دینما یرویپ

های شاهنامه نیز استنباط می  از داستانه که ندر ایران باستان، همانگو

 یخ اجتماعیتار»در  یراوند یتحقیقات مرتضشود، زنان مقامی شایسته دارند. 

و  یر جدیدهد، حجاب به صورت غ یگوید: چنانكه سوابق نشان م یم« رانیا

ن طبقات ممتاز وجود داشت. معاشرت دختران و یخته با تساهل فقط در بیآم

معمول بود. زنان مخصوصاً آنان كه وابسته به طبقات  پسران قبل از ازدواج

 جستند. یشركت م یو اجتماع یگوناگون اقتصاد یها تین بودند در فعالییپا

پیش از پیدایش حکومت هخامنشی یعنی در زمان مادها دختر و داماد پادشاه 

 یقوانین ،هخامنشیانکار آمدن  توانستند جزو وارثین وی باشند . با روی می

قوانین آن زمان  در آن را بهبود بخشید و نمونهوضعیت زنان  کهشده وضع 

حقوق زنان و مردان  برابری مشهودترین نمود. ودش یافت نمیدیگر  کشورهای

. آخرین پادشاه بود شاز پادشاه به دختر انتقال سلطنت امکان، باستان در ایران

اندانا، مادر شاهزاده مفرزند پسر نبود و دخترش  ، دارای«آستیاک»مادها 

 کرد.  در انتقال قدرت به کوروش نقش مهمی را بازی ،کوروش کبیر

برای نخستین بار در تاریخ به « آرتمیس»نام  ی بهزن ،در زمان هخامنشیان

زنی داشت به نام  «آرسیاب»فرمانده . مرتبه دریاساالری خشایار شاه رسید

، دختر داریوش سوم «استاتیرا». بود ، که فرمانده گارد جاویدان«پانته آ»

دخت، دختر خسرو پرویز، پس از  فرمانده نیروهای جنگی آن زمان بود. آذرمی

ترین  ، یکی از شجاع«آرتونیس»دخت، به پادشاهی رسید.  مرگ خواهرش پوران

، زن داریوش دوم در «ساتیس پری»فرماندهان جنگی زمان داریوش بود و 

، «آرتادخت»رفت.  ه شمار میزمان حکمرانی شوهرش از ارتشبدان آن زمان ب

، دختر اردوان پنجم در نیروی «سورا». بود رئیس خزانه پادشاه چهارم اشکانی

، مشاور امور قضایی ، دختر قباد«پرین»ارتشی پدر سمت سپهبدی داشت. 

ها  سال ،بود که در گیالن مبارزدسته ، فرمانده یک «آزاد دیلمی»ساسانیان بود و 

 .و سرانجام کشته شد جنگید علیه متجاوزین به ایران
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در  ویژه زنان غیراشرافی، دوشادوش مردانبه  ،در ایران باستان انزن

، یعنی «زوت»به مرحله  ندتوانست و حتی می ندت داشتهای اجتماعی شرک فعالیت

 ای در مقام باالی مذهبی که الزمه آن، فراگیری علوم دینی تا باالترین درجه

 .دن، برسمرحله آن بود

 

 هرگونه جنگ و خشونت پرهیز از: مانییم تعال
از  پس ،بدنیا آمد تیسفوندر نزدیکی که  (م. ٢١۶ - ٢٧٧)پسر فاتک  یمان

هب ااز مذ گیری با بهرهخود را  آئین ،مسافرت به هند و آشنائی با مذهب بودائی

به بیان و  «شاهپورگان»در کتاب  ،ها اسطوره و مسیحی، بودائی و زردشتی

 کرد.  پیشکش ساسانی پادشاه اول شاپور

که جهان بر مبنای روشنایی و تاریکی است و از  بودمانی بر این عقیده 

همین رو است که خوبی و بدی وجود دارد. در باور مانویان در نهایت روشنایی 

 . خواهد گرفت( چیره خواهد شد و همه جا را فرا )خوبی

حتی در مورد حیوانات، نخوردن  ،از قتل نفس خودداریدر آئین مانی بر 

 ،شده است. این اصول پافشاری ثروتشراب، دوری از زن و جمع نکردن 

در برابر بحران طبقات حاکم و عکس العملی در مقابل زندگی پر تجمل  یواکنش

 شاپور و هرمزد، اشکانی و آغاز حکومت ساسانی است.مت اجتماعی پایان حکو

زیرا با وجود مخالفت آن با  نکردند. مانعی برای نشر افکار مانی ایجاد

گونه  مخالفت با هر طبقات حاکم، از جانبی مردم را بهغارتگری و سود جوئی 

 مغان گسترده و از جانب دیگر از قدرت کرد رهبری می جنگ و خشونت

 . کاست می

های وسیعی از اقیانوس اطلس تا  سرزمین گذاری کرد در پایهمانی  که یینیآ

، یزردشتهای  آیین همآورد پرکششو  یافت شماری پیروان بی ،اقیانوس آرام

 .و اسالم شد ، مسیحیییهود

آن را توجیه  ماندگاریاست که جذبه و  برجسته اصلآیین مانوی دارای سه 

 :کند می

 است.رستگاری  پژوهی راه دانش 

 نکوهیده است.خلفا  و پادشاهان به خدمت 

 است.نفی و طرد  ای زمینه در هر شکل وهر  به خشونت 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%81%D9%88%D9%86
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 مذهبی تنها ایمان یهودیان، مسیحیان و مسلمانان یان،زردشتمانی برخالف 

 تنها و رستگاری راستین معتقد بود پاکی دانست و نمی بسندهرستگاری  برای را

و رستگاری  پاکی کهد، بلیآ یگر بدست نمیوضو و مراسم د تعمید، غسل، اب

 به دست شکردار، گفتار و اندیشه ناپسند و کسب دان هرگونه ازدوری  با راستین

شود و  ر نمیشکاآو منطق  هیچ حقیقتی بدون عقل از نظر مانویان .خواهد آمد

شدن  تواند با رها هستند. این نوید که انسان می ها وسیله مهمی در شناخت اسطوره

آوردن به نیروی خرد به سوی خداوندگار  چنبره ایمان و سنت و روی از

  مانوی بگروند بازگردد، عامل مهمی بود که بسیاری به آیین

همه ادیان مشترک است و همگی هدفی جز  مانویان سرچشمهدر باور 

یان، کتاب یهودیان و صلیب مسیحیان زردشتآتش ه روح انسانی ندارند. رسیدن ب

های  آیین روحانیونمانی  .نیست که مقدس نمادی ز راستی است.ا نمادیتنها 

و تفسیرهای انحرافی از  نمادهادانست که با مقدس کردن  دیگر را نابکارانی می

از مردم  یت باعث دورنزدیک کرده و در نهای ها حکومت ها، خود را به آن آیین

عی بود حقیقت دانست که مد واپسین پیامبری می مانی ضمن اینکه خود راشدند. 

ـ آورده است، هیچ گاه در خدمت  تام را برای همه جهانیان ـ نه قوم خاصی

های  با نقاشی ها ی زبان خود را به همه های طین و قدرتمندان درنیامد. موعظهسال

 باشد.  ، تا درکش برای مردم کوچه و بازار آسانکرد منتشر گویا

مخالف بودند. آن  به شدت مانویان همانند بوداییان، با جنگ و خون ریزی

خواهی و  اکراه داشتند. اما این صلح تا از ریختن خون جانوران موذیها ح

ها به این معنا نبود که در مقابل ستمکاران و زورمندان  جویی آن پرهیز از ستیزه

ایستادند و  مندانها به روش خود روبروی زور تسلیم فرود بیاورند. آن سر

 .شدند ارتمتحمل همه گونه رنج و مر

شتی و ر جهان گسترش یافت. پیشوایان زردجنبش معنوی مانی به سرعت د

دوران بهرام اول در ی که با هم دائما در نبرد بودند، متحد شدند و در مسیح

از آن پس کشتار نمودند.  رگم بهسخره او را محکوم ای م جریان محاکمه

کشتند.  [زندیق]ک یزند جرمبسیاری را به آغاز شد و مغان  پیروان مانی

در آسیای میانه تا سرحد چین و در شرق و جانب شرق و غرب، د مانویان در

در غرب تا روم پراکنده شدند. در غرب گروهای مذهبی مسیحی تحت تاثیر 

 شدند. دست کلیسا قلع و قممانویت مانند آلبیژوا و کاتار پدید آمدند که آن ها هم به 
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 ور است: پیروزی نهائی با نتعالیم مزدک
جنبش سترگ اجتماعی  رهبر م.( ۴۵٠ - ۵٢۹) بامدادپور مزدک 

ولی ظلمت کور  ،در آئین مزدک نور آگاه خواه دوران ساسانیان است. برابری

است. حرکت نور ارادی و حرکت ظلمت غیر ارادی است. پیروزی و چیرگی 

و چیرگی ظلمت تصادفی و موقتی است. مزدک  قطعی و پیروزی و نور ضرور

آزاری تاکید شده  روزی نهائی با نور است. در آئین مزدک بر بییکند پ کید میتا

 ممنوع کرد. ااست. مزدک کشتن و زیان رساندن به دیگران را اکید

ها مانند پادشاهی بر تخت نشسته و چهار قوه  مزدک می گفت خداوند آسمان

وزیر امور  اند و با یاری شش شعور، عقل، حافظه و شادی در برابر او ایستاده

 گذاشت. کنند. مزدک به شادی و موسیقی ارجی نمایان می گیتی را اداره می

مزدا یکسان در دسترس مردم قرار اهورابه نظر مزدک نعمات مادی را 

کسانی از طریق قهر و جبر  داده است و نابرابری از آنجا برخاست که

تاریخدان  ،ولوسکایاپیگخانم  .اند اموال متعلق به دیگران را تصرف کنند خواسته

 هزند که این آموزش مزدک مستقیماً به مسئل حدس میو ایرانشناس روسی، 

بنا به  .مربوط است (ها ها و ویس کدگ) تالشی امالک مشاع دهقانان آزاد

ی  )تفسیر مجموعه «اتیکان هزار داتستانم»در کتاب پهلوی  ویاستدالل 

عددی وجود دارد حاکی از آنکه قوانین( و اسناد مکشوفه در اورامان دالیل مت

پا ناچار  کردند و یا دهقانان بی انان را به زور غصب میاشراف اراضی دهق

مشاهده این جریان در ذهن مزدک این  .نها بفروشنده آشدند زمینهای خود را ب می

پس  .آورد پدید می« نابرابریست»اندیشه را که غصب و تصرف قهری منشاء 

ی ظلم است و راه نیل به  ها و نعمات مادی ریشه تهنابرابری در تقسیم خواس

عدالت رفع نابرابری یعنی استقرار مساوات در برخورداری از نعمات مادی 

بازگوئی کرده این مطلب را چنین  «نامه سیاست»خواجه نظام الملک در  .است

 :است

مزدک گفت مال بخشیده ایست میان مردمان که همه بندگان 

مند و به چه حاجتمند کردند باید که مال خدایند و فرزندان آد

 برگی نباشد و درماندگی. ج کنند تا هیچکس را بییکدیگر خر

 .متساوی دلی باشد

 نویسد:  از قول مزدک می «ملوک الفرس وسیرهم»ثعالبی در 

خداوند وسیله معیشت را در زمین نهاد تا مردم آنها را به تساوی 

از آنان نتواند بیش از سهم میان خود تقسیم کنند چنانکه هیچ یک 

خود بگیرد، اما مردم به یکدیگر ستم ورزیدند و در پی آن بر 
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آمدند تا بر دیگری برتری یابند؛ زورمندان ناتوانان را بشکستند 

روزی و دارایی را برای خود گرفتند. بسیار ضروری است که 

از توانگران بگیرند و به تهیدستان دهند چنانکه همه در دارایی 

ابر گردند. هر آنکه در خواسته، زن و کاال فزونی حق او بر بر

 ها بیش از دیگران نیست. آن

ی کین و  موجود در جامعه ریشه عدم مساوات به نظر مزدک نابرابری و

است که زندگی بشری را تیره ساخته  هااین بال .رشک و خشم و جنگ است

ی مادی و  ود پایهراگر نابرابری در استفاده از نعم مادی از میان ب .است

اجتماعی نیز از میان خواهد رفت و کین و رشک و خشم و  هایاجتماعی این بال

در راه  مبارزه .جنگ جای خود را به آشتی و مهر و دوستی و داد خواهد داد

آشتی و  در راه پیروزی برابری، دادگری، مهر، تالشپیروزی نور همان 

فردوسی  .ایزدی علیه اهریمن است دوستی است و همه ی اینها نبرد اهورائی و

 آورده است: گونهدر شاهنامه بدین  را ها آموزشاین 

 زود نیزــــفـج نـاین پنکه دانا بر            زـیـچج ـی پنـــــــد از راستـانـچـیـپـب

 آز او چیره بر گردد به پنجم که           نیاز و وخشم و کین است کجا رشک

 تهیدست با او برابر بود                              ودگفت هر کو توانگر ب همی

 توانگر بود تار و درویش پود                        نباید که باشد کسی بر فزود

 فزونی توانگر حرامست نیز                   جهان راست باید که باشد به چیز

 با توانگر یکیستتهیدست کس                   زن و خانه و چیز بخشیدنیست

 شود ویژه پیدا بلند از مغاک                   من این را کنم راست تا دین پاک

 گوید: باستان شناس فرانسوی می( Roman Ghirshman)گیرشمن 

برنامه مزدک که به حق آن را کمونیسم ایرانی باید نامید، یک 

ش انقالب واقعی بود. بسیاری از دانشمندان این جنبش را واکن

و همچنین  )کشاورزان وابسته به زمین (بندگان و نیم بندگان 

ها که سابقا آزاد بودند،  عکس العمل ساکنان شهرها و حومه آن

دانند که به صورت  ساز آن می علیه فئودالیسم و دستگاه بنده

ها زنان  مبارزه طبقاتی درآمد و علیه حرمسراهای اغنیا که در آن

 کرد. متعدد محبوس بودند، اعتراض

. اما همین که پایه سلطنت نرمی برخورد کرد باجنبش مزدک به نخست قباد

ای  تسلیم شدند، بهانه او و به ا و اشراف بقدر کافی ضعیفمحکم شد و نجب او

ای حکم محکومیت مزدک و مزدکیان را صادر نمود.  بدست آورد و در محکمه

 مزدکند و حکم قتل روحانیان زردشتی و مسیحی مانند دوران مانی بهم پیوست
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ای  را از شاه گرفتند. جنبش مزدکی با قتل او و پیروانش به طرز وحشیانه

های مردم ایران  ها و جنبش سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در قیام

 اسالم، باقی گذاشت. بعد از در دوران

 

: خشنودی آب و آتش و زمین همه آفریدگان نامه ف ارداویر
 انیک اهورامزد

و  کرده بود معراج انیده پارسیراف نام موبدی است که به عقیارداو

نامه اوست. این کتاب به زبان پهلوی، عروج و سیر  نامه معراج رافیارداو

پل(، برزخ )همیستکان(، دوزخ و بهشت را چینواد ارداویرف به پل صراط )

 ارانفصل )فرگرد( حال و روزگار نیکوکاران و بدک ١٠١توصیف می کند. در 

 دهد. دیگر از روی مشاهدات خود شرح می در جهان را

ن مزدیسنا ناشایست است و گریستن در مرگ خویشاوندان و نزدیکان در آیی

نویسد  می ١۶او در فرگرد  کنند. دینی از آن به عنوان گناه یاد میهای  در کتاب

 یدمد، رودی بزرگ و هولناک و بد بو و تار «چینواد پل»که پیش از رسیدن به 

 کردند، جمعی به سختی و برخی هرگز ای به آسانی از آن عبور می عده

آن  ،این رودپاک و ایزد آذر توضیح دادند که توانستند عبور کنند. سروش  نمی

که مردمان از پس درگذشتگان از چشم بریزند و شیون و مویه  بسیار استاشک 

ه شیون و مویه و گریستن آنها که گذشتن نتوانند کسانی هستند کو گریستن کنند. 

ارداویرف کردند. به یه موبسیار کردند و آنها که آسانتر، کسانی هستند که کم 

به جهانیان بگو شما به گیتی شیون و مویه و گریستن، نادانانه شود که  توصیه می

 و سختی به روان گذشتگان شما رسد.، چه به همان اندازه بدی مکنید

چون و  بیو به ویژه پاکیزه نگاهداشتن آب پاکیزه نگهداشتن محیط زیست 

. و دامپروری ستایش فراوان به عمل آمد کشاورزی از وتوصیه شده است  چرا

 آمده است: ١٣فرگرد در 

بسیار نیک گفتار،  اندیش،  بهشت، دیدم روان زنان بسیار نیک رد

به زر و سیم و بسیار نیک کردار را، با پوششی آراسته 

ب و آتش و آروان آن زنان است که به گیتی  گفتند این ...گوهر،.

مزدا را ادگان نیک اهورزمین و گیاه و گاو و گوسفند و همه آفری

 خشنود کردند.
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 : یکی به نعل، یکی به میخقران
و  دارانه باشدتواند بنیان یک برخورد روا که میدر قران آیاتی وجود دارد 

 . سهیل کندآمیز پیروان ادیان گوناگون را ت همزیستی مسالمت

ن الرشد ین قد تبیال اكراه فی الد»: است آمده (٢) سوره بقره ٢۵٧در آیه 

. (ت و ضاللت روشن شده استیست چه راه هداین به اجبار نیکار د) «من الغی

 قبل از به قدرت رسیدن روحانیون در ایران آیت اله مطهری در تبلیغاتش

 گفت: می

د را از حقوق یلو توح و -د یان توحین تفاوت می، انیبر ا بنا

. آزادی را د، مثال آزادی، وجود داردیتوح ریبا غ -م یانسانها بدان

زور ه را ب را جلوی متجاوزیمردم زه شود داد ب یزور مه ب

زور  شود با ی، پس ملتی را منها آزادندیتوان گرفت، طبعا ا یم

، ولی آزادگی شود یزور جلوی متجاوز گرفته م با آزاد كرد چون

م با یتوان ی. نمل كردیتحم شود به زور یخواهی را نمیح آزادو رو

 زور زی را در دل او بایمان به چیزی و ایچه م بیزور معتقد بكن

ن الرشد ین قد تبیال اكراه فی الد»ن است معنی یا .میاورید ببوجو

د در یگو ینكه قرآن می. استین اكراه و اجبار نیدر د« من الغی

ل یشود با اجبار تحم یمنرا  نید دیبگو اهدخو ینم  ستین اجبار نید

د یل نكنیتحم ل كرد شمایشود با اجبار تحم ینكه میكرد ولی با ا

ن باب است كه ی، بلكه از اندار باشندید مردم بدون اجبار دیبگذار

ل بشود ی. آنكه با اجبار تحمل كردیشود تحم یبا اجبار نم ن راید

بدوی كه تازه اسالم آن عده اعراب  قرآن در جواب. ستین نید

كنند و بدون  ت اسالم را دركینكه ماهیا  ار كرده بودند بدونیاخت

دا كرده باشد و آمده بودند دعوی ینكه اسالم در دلشان نفوذی پیا

آمنا قل لم تؤمنوا و لكن   قالت االعراب: »دیگو یكردند م یم مانیا

 .(١۴ -)حجرات « مان فی قلوبكمیاال دخلیقولوا اسلمنا و لما 

اند اظهار  آمده  ،نهایه نشیعنی بادیر اصطالح قرآن اعراب د

، دیا اوردهین  مانیا نها بگو كه شماآ، بمیا وردهمان آیدارند كه ما ا یم

لفظی به  د اقراریعنی بگوئیم یا اسالم آورده «اسلمنا»د یشما بگوئ

ك مسلمان را یم كه حكم ظاهری یم ما كاری كردیا اسالم كرده

م پس در جمع ین را بر زبان جاری كردیشهادت عنییم یدار

، اما ستیگر مساوید  نیم و حقوقمان با حقوق مسلمین هستیمسلم

فی  مانیدخل االیو لما . »دا نشدهیپمان است در شما یآنكه نامش ا
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د یخواهد بگو یم .مان در دل شما نفوذ نكردهیهنوز ا«. قلوبكم

 دل است.ه مان مربوط بیا

 کند:  تاکید می فتگوگر یک آیت هللا منتظری د

رسالت پیامبران نیز دعوت به حق و بیدار کردن نفوس و ارائه 

راه فکرکردن بشر و اندیشیدن و راه استدالل و تعقل برای درک 

و معاد آن بوده است. هیچ  ءصحیح از جهان هستی و مبدا

پیامبری برای اجبار مردم به قبول و ایمان به اصول دین 

ین( به همین حقیقت آیه شریفه )ال اکراه فی الدماموریت نداشت. 

 اشاره دارد.

 فذكر انما انت مذكر. لست» آمده: (٨٨) سوره غاشیه ٢٢و  ٢١ه یدر آ

مبری تو غیر از این نیست. و تو توانا هشدار بده، وظیفه پیا) «طریهم بمصیعل

 (.بر تبدیل کفر و ایمان آنها نیستی

و  هل ربك بالحكمیدع إلی سبا»آمده:  (١۶) سوره نحل ١٢۵آیه در 

له یبمن ضّل عن سب و جادلهم بالتی هی احسن إن ربك هو اعلم هالحسن هالموعظ

ق ین طریکو و بهتری، اندرز نق حکمتیمردم را از طر) «نیو هو اعلم بالمهتد

 بحث به راه خدا دعوت کن.(

ُ َعِن » آمده است:( ۶٠)سوره ممتحنه  ٨در آیه  الهِذیَن لَْم یُقَاتِلُوُكْم اَل یَْنهَاُكُم هللاه

َ یُِحبُّ  وهُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْیِهْم إِنه هللاه ن ِدیَاِرُكْم أَن تَبَرُّ یِن َولَْم یُْخِرُجوُكم مِّ فِی الدِّ

خداوند، شما را از دوستی آنان که با شما در دین ستیز و دشمنی ) «اْلُمْقِسِطینَ 

دارد، تا از آنان بیزاری  اند، باز نمی هشما را از دیارتان بیرون نراند نکرده و

بجویید، بلکه با داد و انصاف رفتارکنید که خداوند مردم باداد و انصاف را 

 (دوست می دارد.

َولَْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن فِی »: ان شدهیب (١٠ونس )یسوره  ۹۹ه یدر آ

اگر پروردگار ) «ى یَُكونُوْا ُمْؤِمنِینَ األَْرِض ُكلُّهُْم َجِمیًعا أَفَأَنَت تُْكِرهُ النهاَس َحته 

ا یآوردند پس تو آ یمان میا ین است همگیخواست هرکس که در زم یم

 (اورند؟یمان بیکه به اکراه ا یمردم را مجبور کن یخواه یم

)و نمی وان لیس لالنسان اال ما سعی آمده است:  ٣۹( آیه ۵٣سوره نجم )

 جام داده نخواهد بود.(به سعی خود انداند برای آدمی جز آنچه 

است و  انهنظر طلب و تنگ در قرآن آیاتی نیز وجود دارد که به شدت برتری

 های خشن است: گر قشریت توجیه
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ِ اْلِعزه »آمده است:  (۶٣) سوره منافقون ٨در آیه   «َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمنِینَ  هَوّلِِله

 (خدا و رسولش و مسلمانان است. مخصوصعزت و بزرگی )

شود. از اینرو  آیات تنگ نظرانه تاکید می بر ن بیشترنااصوال در بین مسلما

دین  در ،تاریخ هیچ حکومت اسالمی سراغ ندارد که به قول تساهل و تسامح

ای را نشان ندارد که اسالم را خود و یا با  تاریخ هیچ جامعه وفا کرده باشد.اسالم 

م با شمشیر صادر شد و برای رضایت و بدون قهر پذیرفته باشند. همه جا اسال

 و را با شمشیر به اطاعت واداردجامعه بقای خود مجبور شد نسل های اول دوم 

 .یا نابود کند

یَا أَیُّهَا الهِذیَن آَمنُوْا أَِطیُعوْا هللّاَ »( آمده است: ۴سوره النساء ) ۵۹در آیۀ 

ُسوَل و أُْولِی  َوأَِطیُعوْا الره فرمان خدا، پیامبر خدا و والیان  )ای اهل ایمان «األَْمرِ ََ

های قران  آیهین راین آیه یکی تفسیر پذیرتامر ]فرمانداران[ را اطاعت کنید(. 

 «أُْولِی األَْمرِ  َ»ا وپیامبر خدا مشخص هستند اما منظور ازاست. در این آیه خد

نگ و ستیز در تفسیر و تأویل این دو کلمه روشن نیست. سراسر تاریخ اسالم ج

وجود این همه مذهب و فرقه در اسالم ناشی از کی از دالیل عمده یاست. 

 برداشت مختلف سیاسی، حقوقی، کالمی، فقهی، عرفانی از این آیه است.

تند، اسالم و قران از آنجائی از یک محیط بدوی، عقب مانده و ساده برخاس

و های پیچیده در باره حیات و انسان چون قدم  هرگز قادر نبودند برای پرسش

راه حل آزمون شده و کارای حدث؛ جبر و اختیار پاسخی اقناع کننده بدهد. 

و محو کامل  )توهین به پیامبر(  النبی سب ،اسالمی سرکوب، تعزیر، تکفیر

 هاست. اندیشهشک وفیزیکی افراد و 

مسلمانان از همان دوران پیدایش اسالم تا تشکیل جمهوری اسالمی در 

و آزادی دادند و  ، برابرینبودند وعده برادری ایران در دورانی که در قدرت

تبلیغ  کالسیک آن، عمل کردند. نمونهوقتی به قدرت رسیدند درست برعکس 

خواندن  «موالی» وران یقبل از تصرف ا ریشی با بالل حبشیقبرابری سید 

وعده آزادی آیت اله  ،در تاریخ معاصر است.اسالم  ایرانیان پس از پیروزی

و اعدام دسته جمعی اعضاء  گروه ها و احزاب در پاریس خمینی برای همه

خود ها که برخی از آنها حتی محکومیت آنها طبق قوانین  ها و گروه سازمان

ویا  ،شده بود، در زندان ها به فرمان مستقیم خمینی مجمهوری اسالمی تما

های روشنفکران، از آن میان فتوی علیه سلمان رشدی و  دادن قتل سازمان

 دیگر است.  های نمونه ای، ی موسوم به زنجیرهها قتل

)زن و مرد، کافر و  گونه نابرابری و تبعیض سهاصوال اسالم با تاکید بر 

این سه گونه نابرابری برای راواداری بسته است.  راه را (هبرده و آزاد ،مسلمان
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ها گسترش و ژرفش یافت و بخشی از فرهنگ کشورهای اسالمی  در طول سده

ای که این نابرابری را  ن مذهبی اسالم هیچ تالشی فقهی قابل مالحظهشد. رهبرا

 نکرده اند. ،دنساز روز و به برطرف

کنند که با  پردازان اسالمی به خصوص شیعیان ادعا می هرچند نظریه

کنند ولی، اکثریت مسلمانان به شدت از  می منطبق اجتهاد اسالم را با نیاز روز

و  ها گیری از جنگ بشریت را با درس آنچهروح ونیاز زمان دورند. 

داری رهنمون ساخت، دراسالم جدید نشانی ندارد. ارو تاریخ به های یناروادار

و قدمی در راستای همگرائی  بینند رهبران اسالمی نکات مثبت رواداری را نمی

بر شیپور جدائی بینند و دائما  بلکه آن را تهدیدی علیه اسالم می گیرند بشریت نمی

به بیانی دیگر رهبران مذهبی شیعه از توان  کوبند. طبل جنگ می بر ند ودم می

دار روابه القوه اجتهاد برای ارائه یک قرائت منطبق با نیازهای جامعه مدرن و 

 هیچ قدم جدی بر نداشتند.

است که که هیچ  ایران جمهوری اسالمی ،مدرنترین نوع حکومت اسالمی

ین محدویت به قدری است که متفکرین و عقیده غیر شیعه را بر نمی تابد. ا

و  به شدیدترین و خشن ترین شکل سرکوب روحانیون شیعه با اندک اختالف

دگراندیشان، پیروان  چون ، تا چه رسد به منتقدان جدی اسالم،می شوند طرد

. آیت اله شریعتمداری و آیت اله منتظری دو ادیان و مذاهب دیگر و خداناباوران

 هستند. و عدم تحملتنگ نظری این  آشکارنمونه 

 

 خصومتی است : معرفت بیحسن بصری
یک خانواده  فرزندهـ. ق.(  ٢١ – ١١٠) بصری بن ابی الحسن حسن

پیشروان اندیشه صوفیانه از یکی  مسیحی بود که دست اعراب اسیر شده بود. او

از قول حسن بصری  «االولیاةتذکر»در  .کرد و خلفا را جسورانه انتقاد می است

 آمده است:

 یابی.نگفت: معرفت آن است که در خود یک ذّره خصومت و 

نقل است که حسن گفت: از سخِن چهار کس عجب داشتم: کودکی 

 و مستی و ُمخنّثی و زنی.

 گفتند چگونه؟
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 گذشتم در کشیدم. گفت: روزی جامه از ُمخنّثی که برو میگفت: 

مدار که رخواجه حال ما هنوز پیدا نشده است. تو جامه از من ب

 داند که چه شود. کارها در ثانی الحال خدا

. زانیرفت افتان و خ یم [گل]ان َوَحل یدم كه در مید یمست و

.ثَبّت قََدَمَک یا  قُلُت لَهُ فَ   یگفتم: قدم ثابت دار ا ِمسکین حتّی التَِزله

؟ من ین همه دعویبا ا یا ! گفت: تو قدم ثابت كردهیفتین تا نیمسك

ن سهل یم. ازم و بشویبرخباشم به گل آلوده،  یفتم، مستیاگر ب

 م اثر كرد.یدر دلم عظ ن سخنیـ ا باشد. اما از افتادن خود بترس!

ن یا یا كجا آوردهاز  :برد. گفتم یم یچراغ یوقت یكودكو 

ن ید و گفت: بگو تا به كجا رفت ایدر چراغ دم یدرا؟ با ییروشنا

  م كه از كجا آورده ام.یا من بگو، تییروشنا

با  گشاده و چشم آلودهبرهنه و هر دو دست  یرو و عورتی

 یم تیالت خشم از شوهر خود با من شكام، در حیعظ یجمال

مخلوق چنانم كه  یمن از دوست بپوش. گفت: یكرد. گفتم: اول رو

ن به یهمچن یكرد یل شده است و اگر مرا خبر نمیعقل از من زا

 [خدا]او  یدر دوست ین همه دعویبازار فروخواستم شد. تو با ا

ز عجب ین نی؟ مرا ایدید یمن نم یرو یدگیاگر ناپوش یچه بود

 آمد.

او را  یستیداشت كه در هر كه نگر ینقل است كه چنان شگستگ

 یاهیگذشت. س یبه كنار دجله م ی. روزیاز خود بهتر دانست

ش او نشسته، یپ یو زن ]شیشه شراب، صراحی[ یا د، با قّرابهید

ن مرد ید. به خاطر حسن بگذشت كه ایآشامیّرابه ماه از آن قیو س

از من بهتر است. باز شرع حمله آورد كه آخر از من بهتر نبود 

آشامد. او در این خاطر  میکه با زنی نامحرم نشسته و از قّرابه 

د و هفت مرد در آن بودند. یگرانبار برس یی یناگاه كشت بود که

تن  ششدر آن جست و  اهیشد. آن س هدرگشت و غرق یناگاه كشت

اگر از من  ز!یبه حسن كرد وگفت: برخ یپس رو را خالص داد.

، تن را خالص ده ن یکینجات دادم، تو اتن را  ششـ من  یبهتر

ن زن مادر من است. آابه آب است و ن قرّ یامام مسلمانان! در ا یا

ا به ی ینیب یبه چشم ظاهر م تا تو كه بیازمایمخواستم تا تو را 

 .یدی، و به چشم ظاهر دین. اكنون معلوم شد كه كورچشم باط
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و عذر خواست و دانست كه آن گماشتۀ حق اوافتاد  یحسن درپا

ا خالص یشان را از دریاه، چنان كه ایس یااست. پس گفت: 

اه گفت: چشمت روشن یپندار خالص ده. س یای، مرا از دریداد

 باد!

 .یدیگر ندانست یاز كس به ه خود راالبتّ  بعد از آن چنان شد كه

 

 منی و خوددوستی و خودپرستی: نفی هیعدو رابعه
 بعد یفروخته شد ول یبردگ در کودکی به( هـ. ق. ۹۵ - ١٣۵)ه یابعه عدور

و به  کرد پافشاری میدر عرفان  ید. او بر مفهوم عشق و محبت الهیآزاد گرد

 یه مکنند ك . از او نقل میسرودن اشعار عاشقانه خطاب به خدا مشهور بود

ن هر دو حجاب یزم تا ایروم آتش در بهشت زنم و آب در دوزخ ر یم»گفت: 

غرض و نه  ی، خدا را بن شود و بندگان خدایزد و قصد معیانه برخیرهروان از م

 «ا خوف از دوزخ خدمت كنند.یبهشت و د یبه ام

 یتوان یم»گفت:  او داد وبهنار پول به رابعه یچهل د یشخص یند روزیگو

ه كرد و یرابعه گر «.یات را برآورده ساز یزندگ یازهایاز ن یول بخشن پیبا ا

نخواهد در  یزیداند كه رابعه از او چ یخدا م»سرش رو به آسمان نمود و گفت: 

نار طلب كند كه صاحب ید ینار است. پس چگونه از كسیكه صاحب د یحال

 «ست.ینار نید

: نقل است جمعی به ء شیخ عطار در باره رابعه آمده استاولیا هدر تذکر

اند، و تاج  کرده همه فضائل بر سر مردان نثار»امتحان پیش او رفتند و گفتند: 

اند، هرگز  بر میان مردان بسته مروت بر سر مردان نهاده اند، و کمر کرامت

رابعه گفت:  «نبوت بر هیچ زنی فرود نیامده است، تو این الف از کجا می زنی؟

از  ...دوستی و خودپرستی وو خود . اما منیکه گفتی راست استاین همه »

 «بر نیامده است. یگریبان هیچ زن

 

 شماری موالی : ستیز با پستبشار بن برد
ا آمد. او غزل ینا به دننابیهـ. ق (  ۹۵ - ١۶٨تخارستانی )بشار بن برد 

به  و به شعوبیه گرایش داشت. کرد سرود و مردم را به شادی دعوت می می

در برابر دیدگان را  او زندیق بودن، جرمیفه عباسی و به هدی خلفرمان الم

بگفتۀ نجم بن النطاح در کتاب هارون آن اندازه تازیانه زدند تا جان سپرد.  ،مردم
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ای نبود  شهیخوان و عاشق پ چ مرد و زن غزلیدر بصره ه»ی: یحیبن علی بن 

ای نبود  دها خواننیگر  کرد و هیچ زن نوحه نکه شعر بشار را زمزمه مییمگر ا

خورد و هیچ محتشم و صاحب مقامی نبود که از  نکه با شعر بشار نان مییجز ا

 «مناک نبود.یشکوهید و ب هجاء او نمی

ازجمله »سد: ینو می «رانیات در ایخ ادبیتار»ح هللا صفا در یدکتر ذب

ن و اشکاری دارد ییر سبک شعر عربی اثر بیرانی که در تغیا ین شعرایبزرگتر

ان بنی یم هاز شاهزادگان تخارستان است که در کودکی به اسارت ب ،بُردبشار بن 

ن یشرو شعرای محدثیت شد. وی که پیان آنان تربیل بن کعب آمد و در میعق

زکان و یر عرب و جواری و کنینسب خود و تحقه شود در تفاخر ب شمرده می

امثال  ق و حکم ویهات و استعارات دقیاظهار به زندقه و هجو و آوردن تشب

 «مشهور ست.

 نمونه سرودهای بشار بن برد:

 تو امروز بندۀ خدای ذوالجاللی،

 اما بعضی ها هستند که بنده اعراب هستند.

موالی مردمی بودند که نژاد و تباری غیر عرب داشتند و میهن آنان تحت 

سلطه تازیان درآمده بود و از نظر مقام و موقعیت اجتماعی پس از بردگان 

در االغانی آمده است:  .گرفتند ر پست ترین طبقه اجتماع قرار میوکنیزکان د

ش از ابو عبدهللا ُمقری جحدری که در یاد خواحمد بن عباس عسکری به است

: مردی اعرابی نزد ت کرد کهین روایقرآن می خواند چنمسجد جامع بصره 

 أت شاعران در مجلس اویمه و هز با جایبن سدوسی وارد شد و بشار ن همجزأ

 ؟ستین کید ایشار را نمی شناخت پرس. آن مرد که ببود

 گفتند: شاعر است.

 ا از موالی؟ یگفت: عرب است 

 گفتند: موالی است. 

 اعرابی گفت: موالی را چه به شعر؟

کمی خاموش ماند. بعد رو به ابو ثور  ه خشم آمد ون سخن بیبشار از ا

 ا اجازت می دهی؟یآ :آورده گفت

 بگوی ای ابو معاذ.  خواهی یگفت: هر چه م

 ل پرداخت:یات ذیپس بشار به انشاء اب

 لی ال أ نام علی اقسار ـــــ وال آبی علی مولی و جاریخل

  .....سأخبر فاخر االعراب عنی ــــــ والخ

 :ترجمه
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 ای دو دوست من 

 مانم بی تفاوت نمی زور وستمدر برابر 

 و تن به بردگی و پناهندگی نمی دهم 

 مفاخرت بدهی که اجازۀ  یوقت

 ن اعرابی فخر فروشیبه ا

 نۀ خود و او خبر خواهم دادیشیاز پ

 ا اکنون که بعد از برهنگی بر تنت جامۀ خز پوشانده اندیآ

 و در مجلس شراب با بزرگان 

 اله شده ای ین وهم پیهمنش

 به فرزندان مردان آزاده 

 فخر فروشی می کنی؟

 ای پسر زن و مرد شترچران!

 ر فروشین فخیبس کن از ا

 تو وقتی تشنه بودی و به دنبال آب صاف می گشتی، 

 دی!ش یک میها شرۀ دور چادربهای آلودآبا سگ در 

 می خواهی با خطبه ای مقام موالی را بشکنی؟

 رون کند ید فکربزرگی را از سرت بیاد شکار موش بای

 و تو بودی که

 ها می گشتیسوسماربه دنبال 

 که شکار کنی 

 دییونمی فهم

 ز است!یا چه چیراج در دنکه د

 دن چوخایخود را با پوش

 در برابر چوخا پوشان می آراستی

 ابانهای بی آب و علف گوسفند می چراندییو در ب

 ن ما لکۀ چرکی است بر مایبودن تو ب

 ای کاش در شعله آتش پنهان بودی 

 افتخار تو 

 ای  ن خوک وسگ بودهیشه بیکه هم

 بر مثل من فاجعه ای بزرگ است

برای  ن شر رایت را زشت کناد؛ تو ای: خدای روابی گفتبه اعر همجزأ پس

 خود و امثال خود کسب کردی.
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 شماری پیروی نیندیشیده : زشتاضیل عیُفض  
هـ. ق. ( سخنی حکمت آموز دارد که  ١٠۵اض ) تولد یل بن عیفض

د و انتقا ستو حرمت به انسان اندیشمند ا او یگرا قتیحق و روشنگر اعتقاد واال

 بسیاری دگاناآز ،. در نبرد بین تعقل و تعبدی کورکورانهو پیرو انسان مقلداز 

جزئی  را های جهان پدیده ،نظر آن و متولیان تنگ گرا جامعه سنت شرکت کردند.

این متولیان  ،. از این رودانند میاز یک کلیت مقدر، معین و از پیش ترسیم شده 

 اضیل بن عیاینک کمک فض ارند.ز کردن چون مرگ بی از اندیشیدن و پرسش

 :به این نبرد

ل یش نقل کند. فضیبرا یثیل خواست که حدیم از فضیاسحق بن ابراه

ث یمن از حد ی، برایا را خواسته بودیپاسخ داد: اگر تو از من دن

 ست؟ین یث ترا کاریدن حدیخبر جز شن یب یراحت تر بود. ا

ست؟ گفت: حلم. یچ ست؟ گفت: عقل. گفتند: اصل عقلین چیگفتند اصل د

 ست؟ گفت: صبر یگفتند: اصل حلم چ

، روزی هارون به زهد و ایمان شهرت بسیار داشت در زمان خود فضیل

از خودت زاهدتر ل! ایا کسی را ، و به او گفت: ای فضیرا بخواندالرشید او 

 رون الرشید( از من زاهدتر هستی)=ها ری! توآفضیل پاسخ داد:  شناسی؟ می

ام و  از دنیای فانی زهد ورزیده : من؟ فضیل گفتین چگونه باشدگفت: ا هارون

 ای.  خرت زهد ورزیده، ولی تو با اعمالت از آام کرده ن را ترکآ

گرفتند، ستمگران در  یم ده یا را نادیاگر علما، دناز او نقل می کنند که 

ا آنان كردند، ام یم یرویق از آنها پیآوردند و خال یم فرود میبرابر آنان سر تعظ

ن راه از آنچه در دست آنهاست یاداران گمارند، تا از ایعلم خود را به خدمت دن

 ق. یاند و مورد نفرت خال رند. آنها خوار شدهیتر بگ چرب یا لقمه

 

 طلبی و نواندیشی : قربانی اصالحابن مقفع
( فیلسوف و .ق ـ.ه ١٠۹ - ١۴۵)المقفع  عبدهللّا ابن دادویه روزبه پور

سالگی به فرمان منصور خلیفه عباسی به دست  ٣۶رگ در سن نویسنده بز

 کشتهسفیان به قتل غیله یعنی قتلی که از راه خدعه و فریب ترتیب داده شود، 
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از  او را به خلوتگاه برد. اندام ویسفیان به فریب روزبه را نزد خود خواند.  شد.

 خوانیم: می دهخدادر لغت نامه  .هم برید و در تنور افکند

م یاد کردین از او یش از ایبصره که پ یان والیبه سف یور نامه امنص

که گفته  یبان خود به اسبایکرد سف نوشت و به کشتن ابن المقفع فرمان

ان خواسته یدار سفید که ابن المقفع ی، پس روزنه او بدل داشتیآمد ک

افتند و سپس او یگر زائران رخصت انصراف یبود او را بداشت تا د

گر شد و در آن جا ابن المقفع را یبه حجره د یرفت و با ویذتنها بپ را

ان درآمد ید چون ابن مقفع به حجره سفیگو ینیالمدا و ابن .بکشت

؟ ابن یاد داریب یشمرد یبدان برم ان او را گفت آنچه مادر مرایسف

مادر من چنان که  د و او گفتیش زنهار طلبید و بجان خویالمقفع بهراس

نو و  یباد اگر ترا نکشم بکشتن زشهوت[یزن ت ]= مغتلمه یتو گفت

ک یک یاو  یرا برتافتند و اندامها یکرد تا تنور مانند. پس فرمانیب

او  یافکند تا جمله اعضا یم ش چشم او به تنوریکرد و در پ یباز م

] =  یبشد پس سر تنور استوار کرد و گفت بر مثله تو مرا مواخذت

ن یو د یدبو یقینرود چه تو زند بازخواست و عقوبت به سبب گناه [

 .یکرد یبر مردمان تباه م

در دوران فساد خلفای عباسی، ابن مقفع راه بهبود جامعه را اصالح 

دهد که چرا  روزبه نشان می «الصحابه»از کتاب  چند جملهنقل داند.  رهبران می

 بر را این نابغه کردند و احساس خطر می از وجود او خلیفه و قشریون

 ند:یدتاب مین

پذیر  اگر خلیفه خود پاک و با صالح باشد، حالت رعیت اصالح

شود، زیرا اول طبقات خاصه و رجال دولت باید صالح و پاکدامن  می

کارکنان دولت هم الح کنند. رجال و باشند تا بتوانند جامعه را اص

شوند، مگر پیشوای آنها پاک باشد. اصالح مانند  صالح و عفیف نمی

ه شود، هم پیوسته، چون یکی از حلقات اصالح گسستزنجیر است که ب

 گردد. زندگی عمومی مختل می

همه دوران روشنی بیندازد.  های ترین پرسش سعی دارد بر جدیابن مقفع 

به رهبران و پیروان ادیان مختلف « برزویۀ طبیب»در کلیله و دمنه در باب 

 دریافت کند: پاسخاز آنها کند تا مستقیما  رجوع می

در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار ف میان ایشان اختال

نهایت و رأی هر یک بر این مقرر که من مصیبم و خصم  بی

تفضیل مذهب هر طایفه ای را دیدم که در ترجیع دین و  ....مخطی.
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خویش سخنی می گفتند و گرد تقبیح ملت خصم و نفی مخالفان 

نیافتم و روشن شد که  گشتند. به هیچ تأویل درد خویش را درمان می

 پای سخن ایشان بر هوا بود. 

 

 : ستایشگر عشق و شادیابونواس
شاعر هـ. ق.(  ١٢٠ - ١۹۵) اهوازی ابونواس حسن بن هانی مشهور به

 ت:گف ایرانی عرب زبان و مبتکر سبک حضری در شعر بدوی می

ی آخرت است، و خدا آن را به این وصف کرده  ی دنیا بهتر از باده باده

ست که: در آن لذتی است نوشندگان را، گفتند: چرا بهتر است؟ گفت: ا

 ر داده، و نمونه همیشه بهتر است.برای آنکه خدا آن را نمونه قرا

ن هاپادشا تازیان با شعار اخوت و سلم آمدند و ایرانیان به ستوه آمده از ستم

ستیابی به سخیر کشورها و دپس از ت باور کردند. پیام آنها را ،مغان ساسانی و

تحقیر ایرانیان از سوی  تحقیر غیر اعراب را آغاز کردند. ،های کالن ثروت

 ماند: جواب نمی ، بیعراب بعد از اسالم آوردنا

 هم باده، گوارا و

 زبان، برادر است،یهم م

 ان آزادهیرانیما ا

 میا جهان خسته خوانده نیآوازها از ا

 انیتاز همرا با تران

 .ستیبه خانه ن یراه

یون شادی و خنده را با سیاهه بلند منکرات ممنوع کردند. جان شیفته قشر

 ابونواس با ستایش از عشق و شادی در برابر قشریون ایستاد.

 

 : یا ارجمندی یا مرگحنظله بادغیسی
در دوران صفاریان و طاهریان که هـ. ق.(   ٢١۹حنظله بادغیسی )وفات 

فارسی  ایران به تازیان به یورشبعد از که نخستین شاعری است  ،زیست می

 شعر سرود.

د از بهترین نعمات خو و دیگر کشورها، بر ایران پس از تسلط اعراب

با شمشیر برآن مسلط شدند برخوردار بودند وبه مردم توصیه  هائی که سرزمین
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در  «مروج الذهب»به نوشته مسعودی در  کردند. می و افتادگی ریاضت

فه با یستند که خلیز یروی م بایز زیکن ۴٠٠٠فه عباسی یحرمسرای متوکل خل

فه ین شور و شوق را از خلیان که ایوال ران ویکی کرده بود. امیتمام آنها نزد

ش یبرا زان ماهرو و هنرمندیزانس کنیف ب، از اطراف و اکنادندید یم

 ٢٠٠پسر و  ٢٠٠روز  کیجمله عبدهللا بن طاهر بود که در فرستادند. از آن می

 رای متوکل فرستاد.صورت ب دختر خوش

و دسترنج  کردند از اسپانیا تا هندوستان حکومت میدر حالی که  تازیان

حیف و میل  ،زحمتکشان این کشورها را با اسراف و زیادروی حیوانی

پرهیزگاری  توسل به و طلبی گذرانی، جاه مردم درس مضار خوش به ردند،ک می

نظامی  «چهار مقاله»یت شعری از حنظله بادغیسی به روا دادند. توکل میو 

 :استین ریاکاری ه ادر واکنش ب ،عروضی سمرقندی

، به یخربنده بود یدند تو مردیرا پرس یاحمد بن عبدهللا خجستان

 یسیوان حنظله بادغید ی؟ گفت: روزیدیامارت خراسان چون رس

 دم:یت رسین دو بیخواندم بد یهم

 م شیر بجویشو خطر کن ز کا       مهتری گر به کام شیر در است

 یا چو مردانت مرگ رویاروی       یا بزرگی و عز و نعمت و جاه

چ وجه در آن یه د آمد كه بهیدر باطن من پد خواهش و اراده[] یا هیداع

 .نتوانستم بود یحالت كه اندر بودم راض

 

 : زنی عارففاطمه نیشابوری
ی از زنان صوفی و عارف ایرانهـ. ق.(  ٢٢٣فاطمه نیشابوری ) وفات 

معاصر با ذوالنون مصری و بایزید بسطامی  وقرن سوم هجری اهل خراسان 

« استاذ»یزید بسطامی او را ستایش کرده و ذوالنون مصری او را بااست.  بوده

. عبدالرحمن جامی از قول بایزید بسطامی است خوانده« اولیاهللا»خود و از 

 نویسد: دربارٔه او چنین می

دیدم، آن زن فاطمٔه نیشابوریه بود. از هیچ مقام  در عمر خود یک مرد و یک زن

 وی را خبر نکردم که آن چیز وی را عیان نبود.
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 : ستایشگر آوازق موصلیااسح
، نوازنده و دان ( شاعر، موسیقیهـ. ق. ١۵٠ - ٢٣۵ق موصلی )ااسح

اوزان  دانست،  که خود را پیرو باربد می الرشید معروف دربار هارون خواننده

 هكه مجموع یب مخصوص آورده و در كتابیتحت نظم و ترت را یقیموس

 یث وزن طبقه بندیفات خود را از حیو تصن یقیف او بوده، نغمات موسیتصان

  می گفت: او كرده است.

: خوردن، نوشیدن، آواز شنیدن و زن لذات دنیا چهار چیز است

به مالل می زند و  ی آنها سرانجام دل آدمی را می ، و همهخواستن

 جامد جز آواز شنیدن.ان

اند دنیا را بر مردم سخت و ناگوار سازند. از  متعصبان و قشریون در تالش

اینرو برخورداری از نعمات مادی و لذات دنیوی عرصه دیگر مبارزه بین 

رو و امیدوار بود. هرچند در قران  و آزادگان گشاده انگیز قشریون عبوس و یاس

رغم آن  دارد، علی وجود مندی از نعمات دنیا آیاتی به روشنی از روا بودن بهره

 :کنند پافشاری میهای عبوس خویش  قشریون در اندیشه

( تاکید شده "ُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُوْا ٧) سوره اعراف ٣٢و  ٣١در آیات 

َم زِ یِحبُّ اْلُمْسِرفِ یإِنههُ الَ  بَاِت ِمَن یِعبَاِدِه َواْلطه أَْخَرَج لِ  یهللّاِ الهتِ  هنَ یَن. قُْل َمْن َحره

ْزِق" )بخورید وبیاشامید و اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد.  الرِّ

بگو ای پیغمبر چه کسی زینت های خدا را برای بندگان خود آفریده حرام کرده و 

 از صرف خوراک های گوارا منع کرده؟(

ُموْا یهَا الهذِ یا أَ ی( آمده است: ۵سوره مائده ) ٨٨و  ٨٧در آیات  َن آَمنُوْا الَ تَُحرِّ

ا َرَزقَُكُم هللّاُ یِحبُّ اْلُمْعتَدِ یبَاِت َما أََحله هللّاُ لَُكْم َوالَ تَْعتَُدوْا إِنه هللّاَ الَ یطَ  َن. َوُكلُوْا ِممه

بًا )ای کسانی که ایمان آورده اید بر خویشتن حرام نکنید چیزهائی را یَحالاَلً طَ 

حالل کرده است. بخورید نعماتی را که خداوند بر شما حالل کرده  که خداوند

 است.(

 

 ی خلیل ی دل بجای طواف کعبه : زیارت کعبهبشر حافی
که در یکی از روستاهای مرو به هـ. ق.(  ١۵٠ـ  ٢٢٧بشر حافی ) در باره

 است: وردهاالولیا آ هعطار در تذکردنیا آمد، 

 .ی، نخوردیانان كنده بودندكه سلط یینقل است كه هرگز آب از جو

 رود.  ی؟ كه ظلم بر ما میگفتند: چرا سلطانان را وعظ نكن



 38 

اد كنم كه او ی یش كسیرا از آن بزرگتر دانم كه من او را پ یگفت: خدا

 را نداند.

ذهبی بسیاری از عرفا و اندیشمندان سعی کردن که به عبادات و مناسک م

را به خود جلب کرد. در عین  نظر بسیاری محتوی انسانی بخشند. سفر حج

وسع ادای  در میان اکثریت محتاج جامعه، یک نفر تنگدستی و نیازمندیوجود 

که «( مخفی»به زبان زیب النساء بیگم )متخلص به سم حج را پیدا می کند. مرا

ی ظاهر برتر  ا از كعبهریگوید، برو به جای طواف كعبه، دلی را شاد كن ز می

 :م ساختیو كعبه دل را خدای ابراه ی خدا ساخت ندهی خاكی را ب است، كعبه

 مخفی است ی طواف دلی کن که کعبه برو

 دا خود ساختـخاین  لیل بنا کردـکه آن خ

 کند: توصیه می را ها افی به جای زیارت کعبه، طواف قلببشر ح

با بشر مشورت كرد كه دو هزار درم دارم، حالل.  یكینقل است كه 

 م. خواهم كه به حج شو یم

، برو وام یرو یخدا م یرضا ی. اگر برایرو یگفت: تو به تماشا م

حال. كه آن  دست [ی] = ته مقل یا به مردیم، یتیا بده به یكس بگزار، 

 تر.   دهیرسد، از صد حج اسالم پسند یراحت به دل مسلمان

 نم. یب یشتر میگفت: رغبت حج، ب

. تا به ناوجوه یا آوردهكو بدست ین مالها نه از وجه نیگفت: از آن كه ا

 .یری، قرار نگیخرج نكن

دو تصویر متفاوت از خدا وجود دارد. یکی خدای قهار و جبار که پوست 

از سر بندگانش برای یک نگاه دزدانه به یک بنده زیبا رویش می کند. دیگری 

خدای رحمان، رحیم، کریم و بخشنده که گناهان را نادیده می گیرد. اینک خدای 

 :بشر حافی

 با تو چه كرد؟  یدند. گفتند: خدایبعد از مرگ، او را به خواب د

؟ یدین ترسیا از من چرا چندیگفت: با من عتاب كرد، گفت: در دن

 كه كرم، صفت من است؟ یندانست

 

 ها : یکسانی همه شریعترانشهرییا
، هـ. ق.( ٣)سده  شابوری[یرانشهری ]= نیابوالعباس محمد بن محمد ا

 ادین از او یه و ناصر خسرو در زاد المسافریی دراالثار الباقرونیحان بیابور

  نام  یراز  یایزكر  استاد محمد بن  عنوان  به  یرانشهریاز ا  اند. ناصر خسرو كرده
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، او را از ریاث و  لیجل  ینامها  به  یرانشهریا  دو كتاب  به  اشاره برد و با مى

و   ولىیه  بودن  میبر قد  ی و ِلیدال  نقلشمارد و با  مى []= مادیگرا  ولىیه  اصحاب

  یا آراء ملحدانه  به  شیاستاد خو  یدگاههایاز د  كند كه مى  را نكوهش  ی، راز مكان

)رازی اعتقادات و   است.  دهیرس  ازلى هپنجگان  یمباد  به  قول و  ابداع  نفى  چون

او معتقد  .نمود نظرات ارسطو را رد کرد و خود دستگاه فلسفی دیگری را ارائه

ـ ۵ـ مکان مطلق ۴ـ هیولی اولی ٣ـ نفس کلی ٢ـ خالق ١: به پنج وجود قدیم بود

 زمان مطلق(

  بهره  یرانشهریا  فاتیخود از تأل  مختلف در آثار  كه  رونىیب  حانیابور

  آراء ملل هنیدر زم  ىیكتابها كه  كسانى از كىی  عنوان به  ی، از و است برده

 هدربار  یرانشهریكار ا  از منابع  كه  حال  نیدر ع  یو .برد مى  ، ناماست نوشته

هود و ید یعقا  او را در بازگو كردن  امانت .كند مى انتقاد  انیو شمن  انیهند

از   یرانشهریر اینظ كم  طرفى ، بى رونىیب هگفت  د. بهیستا مى  انیو مانو  ینصار

 . ردیگ مى  نشأت  خاصى  نید  او به  وابستگى  عدم

  محمد بن  نام  را به  یرانشهریا  « انیاالد  انیب»  كتاب در  ابوالمعالىمحمد 

  ، كتابى میكر  قرآن  یجا  به  كند كه مى  معرفى  یا تازه  نید  یدعو  محمد و صاحب

  ؛ در مذهب افتی  روانىید و پینام«  هستى»خود را   وحى هآورد و فرشت  فارسى

  آنان  در اغراض  شهیر  انیاد  روانیپ  و نزاع  ستین  شیب  كىیها  عتیشر هاو هم

 .دارد

 

: ایمان به انسان و توان یراز یایمحمد بن زكر
 شاندیشیدن
 وپزشک  دان، میی( شهـ. ق. ٢۵١ - ٣١٣ای رازی )یزکر بن محمد

از  یكیو  ین متفكران قرون وسطیتر از خالق یكی و رانیامعروف لسوف یف

را  دیگرائیدفاع از علم و ما یراز ن است.یخاور زم یاندیگران مایتر برجسته

 ناگوار یها و قبول اهانت ترسناک یخطرات پذیرشخشن و جاهل با  یدر عصر

با آتش سوحتند و با آب  را نظران آثار رازی نگنه تنها قشریون و تانجام داد. 

حزم، ثم، ابن ینا، ابن هیس ، ابنیابونصر فاراب شستند، حتی اندیشمندانی چون

 با نوشتن ین رازیامام فخرالدو حاتم رازی،  ابو، ناصرخسرو، ید بلخیشه

 د قرار دادند. یشد او را مورد اعتراضات ید رازیعقا در رد یو رساالت ها بكتا

مسلمانان به شدت  یبرخرازی یکی از بزرگترین آزاد اندیشان شرق است. 

 همخوانی . رازی هیچکردندهای او در مورد ادیان تکفیر  دیدگاه بخاطر رازی را
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ل یفی ح»و  «فی النبوات» دید. در دو کتاب نمی و همگونی در میان فلسفه و دین
های بنیادین خود از ادیان مبتنی بر و انتقاد های روشنگرانه استدالل «نیالمتنبئ

از  ، ولیستیت ندر دسها ارزشمند  ن كتابیاشوربختانه،وحی را بیان می کند. 

به این اندیشه ها  غیر مستقیم و فالسفه می توانن یمتكلم کفیرو ت رد روی نقد،

 :پی برد

ن اعتراض یمهمتر صر خسرو است.یکی از پیگیرترین ناقدان رازی نا

ا یماده  یعنی ؛است [ی ]= مادهولیم بودن هیقد ی درباره یبه راز خسرو ناصر

شه بوده یاورده است بلكه همیجود نوآن را از عدم ب یست و كسیمخلوق نعالم 

 كند: ینقل م یاز قول راز خسرو است. ناصر

 .یزید نه از چید آیپد یزیست كه چین م است و روایقد یولیه

قائم به ذات  یزیست كه چیم است از بهر آنكه روا نیو گفته است: قد

ن سخن را یموجود شود كه عقل مر ا یزی)كه جسم باشد( نه از چ

 رد.ینپذ

م بوده است و آن یز قدیاست و آن چ بوده یزیع از چید آمدن طبایپد

به آخر  ...شه بوده استیم است و همیقد یولیبوده است پس ه یولیه

ه است گشاده شود و گشاده همچنان بود یولیزد هیكار كه عالم برخ

 بماند.

بودن ماده  یابدازلی و به  یشود كه راز یروشن م ها كاملن ن نقل قولیاز ا

معتقد بود. ناصرخسرو  «ابداع» یاصطالح فلسف ا بهی و محال بودن خلق از عدم

ن اقوال را یتمام ا ید ولیستا یم «یداریو ب یركیز»را به صفت  یبا آنكه راز

خواند.  یم «فیضع یا قاعده»و  «سست و نا استوار یادیبن»و  «فاسد یاعتقاد»

و بر  انتقاد داردنسبت به محال بودن ابداع  یژه از نظر رازیو  به خسرو ناصر

ف یلط یكو و معانیرا كه سخنان ن یرانشهریم ایقول استاد خود حك ینست كه وآ

نان و ید یاو از ب[ پیروان]= متابعان »زشت باز گفته است تا  یبود به عبارات

استخراج كرده  یش علمیپندارند كه از ذات خو  یعالم هم[ بدبختان]= ُمدبِران 

 «است.

این انکار مربوط  .دبو طور کلی به «نبوت»انکار ه دیگر اندیشه رازی پهن

اسالم نیست، بلکه به نظر رازی همه انسان ها قادر به درک خوب و بد هستند و 

بیشتر  را خشم قشریون نبوت، انکاردلیلی برای برگزیدن برخی نیست. 

خ یتار». به گفته مرتضی راوندی در جلد دهم «ابداع»برانگیخت تا انکار 

 : «رانیاجتماعی ا
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مچون طرد و نابود های تلخ و ناگواری ه ن خاطرههمراه با آ

ها علمی و بستن مراکز دانش به  ، و سوختن کتابکردن دانشمندان

 م کهیاری بر خورد می کنیخ به مردان بسیدر تار ...دیاد می آی

که می  ،مقفع ، از آنجمله عبدهللا بنمتهم به زندقه و الحاد بوده اند

له و دمنه افزوده تا ی، بر کلدب را از خویۀ طبیسند باب برزوینو

ده مردم را به اسالم سست کند. و یعق خلق را با فکر فلسفی آشنا و

 حنیء و بشار بن بُرد تخارستانی که صرم بن ابی العوجایعبدالکر

د الحقی و یسته پرستش دانسته و ابان بن عبدالحمیآتش را شا

 .غمبری را انکار می کرده استیام پای رازی که مقیزکر

 همه انسانها برابر هستند، و بطور برابری دارایزی تاکید می کند: را

ند، و نباید استعداد استدالل خویش را در برابر ایمان کور استعداد استدالل هست

سازد تا  کم بگیرند و از دست بدهند. این استدالل است که انسان را قادر می دست

بزهای »بطور اهانت آمیزی  د. رازی پیامبران رادریاب را مستقیمن حقایق علمی

گوید این بزهای ریش بلند هرگز نمیتوانند ادعا کنند  خواند و می می «ریش بلند

و روحانی خاصی نسبت به بقیه هستند. این بزهای ریش  که دارای برتری فکری

گفتار »از هکورانبه اطاعت کور خود های دروغبا  مردم را بلند در حالی که

 اند. کنند که با پیامی از طرف خدا آمده ادعا میخوانند؛  فرا می «ارباب

 گری هایی هستند که بر حیله معجزات پیامبران نیرنگرازی می گوید: 

. ها و روایاتی که از آنها به یاد مانده است مشتی دروغ است داستان. استوارند

 باطل بودن تمام چیزهایی که پیامبران میگویند ااز این حقیقت آشکار میشود که

آنچه پیامبر دیگر منع کرده  یک پیامبرارهایشان با یکدیگر در تضاد است، گفت

 قرآن انجیل را. گرداند. انجیل تورات را نقض میکند و را مجاز می

 شود که آداب و رسوم، سنت و تنبلی فکری باعث میاو تصریح می کند که 

ن دلیل انسانها رهبران مذهبیشان را کورکورانه دنبال کنند. ادیان اصلی تری

خونینی بوده اند که نوع انسانها را بال زده کرده است. ادیان همچنین  جنگهای

رها و کتابهای به تفکر فلسفی و تحقیقات علمی بوده اند. نوشتا دشمن ثابت قدم

هستند و ضرر آنها برای انسانها تاکنون بیشتر از فایده  ارزش اصطالح مقدس بی

ای قدمایی همچون افالطون، ارسطو، نوشتاره آنها بوده است، در حالی که

 است. کردهبحال خدمات بیشتری به انسانیت  اقلیدس و بقراط تا

در یک جامعه منظم  در فلسفه سیاسی، رازی معتقد بود که اشخاص میتوانند

پیروی از  ای که پیامبران انسانها را به ن اینکه در وحشت از قوانین مذهبیبدو
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ند. رازی معتقد بود که این فلسفه و استدالالت اند زندگی ک آنها مجبور ساخته

 و پیشرفت انسانها است نه دین و مذهب. انسانی است که باعث سعادت

علوم از نسلی به نسل دیگر  .رازی معتقد به پیشرفت فلسفی و علمی بود

بینش آزاد و بدون تعصب باشند، و مشاهدات  کنند. اشخاص باید با پیشرفت می

آنان همخوانی ندارد رد نکنند.  های ین دلیل که با پیشفرضتجربی را تنها به ا

با کارها و نظریات انسانهایی از لحاظ علمی برتر از  کارهای علمی و فلسفی او

 شد. او، در آینده جایگزین خواهد

، چه در اروپا و چه در قرون وسطیانتقادات را در  ترین رازی پرقدرت

آثار هرچند  انجام داده است. انسانبه سود کرامت  علیه دین جهان اسالم بر

باقی نمانده  ها جان سالم به در نبرد و شویان سوزان و کتاب از کتاباو  علمی

خبر از تنگ نظر  فالسفه و متکلمین ولجام گسیخته شدید های واکنش اما ،است

  دهد. می تاثیر و اهمیت آنگسترش، 

 

 : مکن بد به کس گر نخواهی به خویشرودکی
عالی ای  روحیه، ودب نابینا با آنکه ق(هـ.  ٣٢۹ درگذشتدکی ) ابوجعفر رو

ن تالش داشتند را. تازیان با تسلط بر ایکه نشان شخصیت قوی اوست داشت

ا مذهبی تالش داشت ب نظری تنگشادی را از دلها و خنده را از لب ها بزدایند. 

منان ساده مو ،از خدا و تصویر جبارگونهبشر  ایجاد ترس بیمارگونه از گناهان

د. فضائی که مولوی در تشریحش می ندارل را همواره در عذاب و دلهره نگهد

 گوید:

 ویشهمچو مادر بر بچه، لرزد بر ایمان خ

 سربسر ایمان شده؟  ز چه لرزد آن ظریف

در چنین قشریت مذهبی خواهان زودودن خنده از لبان و شادی از دلهاست. 

 روحیه بخشیدن ارزشی بیکران دارد:فضائی روحیه عالی داشتن و به دیگران 

 اندر بالی سخت

 باری وندر نهان سرشک همی                   ای آنکه غمگنی و سزاواری

 بود آنچه بود، خیره چه غم داری؟           رفت آنکه رفت و آمد آنکه آمد

 ست، کی پذیرد همواری؟ گیتی                  خواهی گیتی را؟ هموار کرد

 مکن که نشنود او زاری یراز               ستیکن که او نشنود مُ مستی مُ 

 آری؟ کی رفته را به زاری باز               شو، تا قیـامت آیـد زاری کن!

 گر تو به هر بهانه بیـازاری                    آزار بیـش بیـنی زیـن گردون
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 و بر او دل بگماریبر هر که ت                  گماشته است بالئی او گوئی

 بگرفت ماه و گشت جهان تاری                  نی و کسوفی نی ابری پدید

 باری بر خویشتن ظفر ندهی                     فرمان کنی و یا نکنی ترسم

 فضل و بزرگمردی و ساالری                      اندر بالی سخت پدیـد آید

 بدون تعقل است:م نکوهش تعبد یستایش دانش غیر مستق

 کس نبود از راز دانش بى نیاز          تا جهان بود از سر آدم فراز

 هر گونه زبان راز دانش را به          مردمان بخرد اندر هر زمان

 تا بسنگ اندر همى بنگاشتند               گرد کردند و گرامى داشتند

 و جوشنستوز همه بد بر تن ت         اندر دل چراغ روشنست دانش

ترین معیار رواداری پاسخ به این پرسش است.  یکی از موثرترین و ساده

پسندم. من جان و  نم اگر دیگران با من بکنند من میآیا آنچه من با دیگران می ک

مال و آزادی دیگران را به خاطر افکار و اعتقادات آنها به نام خدا از دیگران 

 ا با من بکنند من می پسندم:سلب می کنم؛ اگر دیگران همین معامله ر

 گر نخواهی به خویش مکن بد به کس       ن خدیشآن مرد با آچه خوش گفت 

 بزرگِ خانه=  خدیش

 

 : قربانی جسارت و عشققزداری رابعه
سرا  پارسی زن ن شاعریاول)قرن چهارم هجری(  یرابعه بنت كعب قزدار

 ش را ستودند. او و عشق یخ عطار و جامیش ابوسعید ابوالخیر، كه است

 یكسب كند و در زبان در یخوب آموزشتوانست  شدر اثر توجه پدر رابعه

داشت، شروع به سرودن  یحاصل كرد و چون ذوق شاعر یعیمعلومات وس

از غالمان برادر خود  یكیبکتاش كه رابعه نسبت به  ین كرد. عشقیریاشعار ش

د. چون یه تكامل رسانیرا به پاافزوده و آن ، بر سوز و شور اشعارشداشتدر دل 

 یرسوم آن دوران، رابعه نم ش نبود و بنا بر آداب ویب یمحبوب او غالم

 یو سعادت به كل یبه ازدواج با آن غالم داشته باشد، از زندگ یدیتوانست ام

احساسات سوزان و  او سرودن اشعار بود، كه در آن یگانه تسلید بوده، یناام

 .كرد یان میخود را ب یجان روحیه

از  یكیحارث، برادر رابعه كه بعد از مرگ پدر، حاكم بلخ شده بود، توسط 

جواهرات و طال در آن  یده، به جایغالمان خود كه صندوقچه بكتاش را دزد

حكم  افته وی ین عشق آگاهیافته و از ایرابعه را  عاشقانه سوز و گداز پراشعار 

 د.به قتل رسان ین جوانیداد و رابعه درسن را قتل او
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بیان احساسات در دنیای قشریون هنرنمائی زنان از جمله آواز خوندان و 

رابعه زنی  بخشودنی است.احساسات عاشقانه( گناهی نا ابراز )به ویژه خود

 د:یو عشق او مرز طبقات و تابوها را در می نورد شجاع و بی پروا بود

 امد سودمندار نیكوشش بس                     آوردم به بند رعشق او بازاند

 ؟هوشمند یتوان كرد شنا، ا یك                   دیكرانه ناپد ییایعشق در

 د ناپسندید بایبس كه بپسند                  یان بریكه برپا یعشق را خواه

 د قندید خورد و انگاریزهر با                د خوبید و انگارید دیزشت با

 دن تنگ تر گردد كمندیكز كش                    یكردم، ندانستم هم توسنی

 کردن یسرکش=  کردن یتوسن

 

 :قبولی زیارت با سیر کردن گرسنهعبدهللا مبارک
حکایتی نقل هـ. ق.(   –)  عبدهللا مبارک االولیا از ةدر تذکر عطار در

  :ستوادرنگاه  های مذهبی شانگر برتری ارزش انسان بر مناسککند که ن می

در  یك سال. از حج فارغ شده بود، ساعتیدر حرم بود نقل است كه عبدهللا 

 یگریاز د یكید كه دو فرشته از آسمان فرود آمدند. یخواب شد، به خواب د

 اند؟  د كه: امسال چند خلق آمدهیپرس

 صد هزار.  گفت:شش یكی

 گفت: حج چند كس قبول كردند؟ 

 چ كس را قبول نكردند.یگفت: از آن ه

 د آمد. یدر من پد یدم، اضطرابینن بشیعبدهللا گفت: چون ا

ن رنج و تعب از یق كه از اطراف و اكناف جهان، با چندین همه خالیگفتم: ا

 ع گردد؟ ین همه ضایها قطع كرده، ا ابانیدور آمده و ب یراهها

بن موفق است. او به   ینام او عل یپس، آن فرشته گفت: در دمشق، كفشگر

ن جمله در یدند، و ایو همه را بدو بخش امده است، اما حج او قبول است،یحج ن

 كار او كردند. 

د شد و آن شخص را یدم، از خواب درآمدم و گفتم: به دمشق باین بشنیچون ا

 د كرد. یارت بایز

 یپس، به دمشق شدم و خانه آن شخص را طلب كردم، و آواز دادم. شخص

 ست؟ یرون آمد. گفتم: نام تو چیب

 بن موفق.  یگفت: عل

 است.  یبا تو سخن گفتم: مرا
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  .یگفت: بگو

  ؟یتو چه كار كنگفتم: 

  كنم. یم یپاره دوزگفت: 

  ست؟ینام تو چگفتم، گفت: پس از آن واقعه با او ب

هوش بشد. چون به هوش آمد، فتاد و از یبزد و ب یا نعره ركعبدهللا مباگفتم:

  بر ده.مرا از كار خود خگفتم: 

صد و پنجاه یس یدوز ود، و از پارهحج ب یسال بود تا مرا آرزو یسگفت: 

كه در خانه  یا دهیسرپوش یدرم جمع كردم. امسال قصد حج كردم تا بروم. روز

 یا آمد. مرا گفت برو و پاره یم یطعام یه بویاست، حامله بود. مگر از همسا

ه یه، آن حال خبر دادم. همسایار از آن طعام. من رفتم به در خانه آن همسایب

چ نخورده یروز بود كه اطفال من هه گفت: بدان كه سه شبانستن گرفت و یگر

جدا كردم و طعام ساختم. به شما  یاز و یا دم، پارهیمرده د یبودند. امروز خر

صد و پنجاه درم یدم، آتش در جان من افتاد. آن سین بشنیحالل نباشد. چون ا

  ن است.یبرداشتم و بدو دادم. گفتم نفقه اطفال كن كه حج ما ا

وْ  یَصَدَق اْلَملَُك فِ   گفت: عبدهللا  اْلُحْكِم َواْلقَضا. یا و َصَدَق اْلَملُِك فِ یالرُّ

 کند.[ نظر و عملکرد را باور می پادشاه برگردان:]

 

 : زشتی همنشینی با علماان ثورییسف
که  عطار آمده است« اءیاالولةتذکر»هـ. ق.( در کتاب   – از سفیان ثوری )

است، و چون گرد سلطان  نگر گردد، بدان كه مرائیش گرد توایگفت: چون درو

 گردد، بدان كه دزد است.

شان علم آموزد، و یند و از این سلطانان آن است كه با اهل علم نشیو گفت: بهتر

 ند.ین نشین علما آن كه با سالطیبدتر

 

 : آرزوی خوشی در دو دنیامعروف کرخی 
شهرت داشت.  به زهد و صالح هـ. ق.( ٢٠٠معروف کرخی )درگذشت 

 سعدی در ستایش او می گوید:

 از سر نخست یکه ننهاد معروف            نجست یراه معروف کرخ یکس

در  یاراناز  یبا جمع کرخی معروف یکه روز ندآورده ا ها در تذکره

به لهو و لعب مشغول بودند.  دند کهیاز جوانان رس یا به عّده .رفت یم یراه
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 تاکن  ]نفرین[ خ دعایا شی: گفتند یاراندند، یه رسخ به لب دجلیچون اصحاب و ش

 منقطع شود. ایشان یکند تا شوم جمله را غرقن یا یخدا

 د.ی: دستها به دعا بردارمعروف گفت

می ش آنان خوش یع جهانچنانکه در  !ی: الهو گفت سپس رو به آسمان کرده

 شان کن.یش خوش روزیدر آن جهان هم ع داری،

 م.یدان یمن دعا نیما سّر ا شیخا، فتند:و گ اصحاب متعجب شدند

 .پیدا آیدد تا ی: تأمل کنگفتشیخ  

ختند و یرباب بشکستند و شراب بر چون شیخ را بدیدند، هم در آن وقت جوانان

 ش افتاده وتوبه نمودند. یخ آمده، بر پایه به محضر شیبا گر

سی و بی آنکه رنجی به کغرق  بی جمله حاصل شد، د مرادیدید گفت:خ یش

 .رسیدی

در دوران باستان و قرون وسطی زن و کودک از کمترین حقوق برخوردار 

ه ای از درک ژرف کرامت انسان نشانتوجه واحترام به کودک و زن بودند. 

دم كه دانه خرما ید، معروف را دیروز ع گفت:  یَسقَط ینقل است كه َسراست. 

 د. یچ یبرم

 ؟یكن ین را چه میاگفتم: 

مم. نه یتی؟ گفت من ییگر یست. گفتم چرا میگر یدم كه میرا دن كودك یاگفت: 

 شان جوزیهاست و من ندارم. و ا گر را جامهیپدر دارم و نه مادر. كودكان د

 را ینم تا بفروشم و ویچ یها از بهر آن م ن دانهیدارند و من ندارم. ا[ گردو]=

 كند. یم یجوز خرم، تا برود باز

 ت كنم و دل تو را فارغ كنم.ین كار را من كفایگفت: ا یَسر

شاد  یدم و دل ویدم، و جوز خریگفت:( كودك را بردم و جامه در او پوش ی)سر

 گر شد.ید ید آمد، و حالم از لَْونیدم كه در دلم پدید یكردم. در حال، نور

 

 ابوشکور بلخی: خردمند هرگز نکوشد به جنگ
فریننده  داستان منظوم آور و آ هـ. ق. ( شاعر نام ٣٠٠ابوشکور بلخی )زادٔه 

 در نکوهش خشونت و ستایش مدارا می گوید:« آفرین نامه»

 چو از آشتی شادی آید به چنگ                 خردمند هرگز نکوشد به جنگ

 که آن برنیاید به جنگ و نبرد          به نرمی برآرد بسی چیز مرد           

 چو الماس بُّران و تیغ کهن                 شنیدم که باشد زبان سخن        
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 ز سوراخ بیرون کشد مار را             سخن بفکند منبر و دار را         
 سخن تلخ و شیرین و درمان و درد  سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد 

 چنان کاب دریا به دریا رسد            بر هر سخن باز گویا رسد           

 

 حرمتی به خلق است ک عارف در بیهالبایزید بسطامی: 
هـ. ق.(  ١۶١ - ٢٣۴ابویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی )

بشارتگر ایثاری انسانگراست. می گفت: هالک عارف در دو چیز است. یکی 

 خلق را حرمت نداشتن و یکی حق را منت نداشتن.

است: عطار نیشابوری در شرح احوال بایزید آمده « االولیاء ةتذکر»در 

چون کار او بلند شد سخن او در حوصله اهل ظاهر نمی گنجید. حاصل هفت 

بارش از بسطام بیرون کردند. وقتی که وی را از شهر بیرون می کردند پرسید: 

جرم من چیست؟ گفتند: تو کافری. گفت: خوشا بحال مردم شهری که کافرش من 

 باشم.

کردند. سعدی در نظران بسطام بایزید را بسیار آزار و اذیت  تنگ

از سوی عوام صورت  نی که عمومنانساغیر شرحی از این پیگرد« بوستان»

 می گیرد، دارد:

 شنیدم كه وقتی سحرگاه عید                     ز گرمابه آمد برون بایزید

 خبر                فرو ریختند از سرایی به سر یكی طشت خاكسترش بی

 كف دست شكرانه ماالن به روی      همی گفت ژولیده دستار و موی   

 به خاكستری روی درهم كشم؟       كه اِی نفس من در خور آتشم       

زادگان بسطام  از بزرگ آمد. جوانی نقل است كه شیخ شبی از گورستان می

بربط میزد. چون نزدیك شیخ رسید، شیخ گفت: ال حول و ال قوه اال باّلِل. جوان 

بربط و هم سر شیخ هر دو بشكست! سحرگاه بهای بربط بر سر شیخ زد، هم 

بربط به دست خادم داد، و با طبقی حلوا پیش آن جوان فرستاد و عذر خواست، و 

گوید كه دوش آن بربط در  خواهد و می گفت: او را بگوی كه: بایزید عذر می

سرما شكستی. این زر بستان و دیگری را بخر. و این حلوا را بخور تا غصه 

تلخی آن از دلت برود. چون جوان حال چنان دید بیامد و در پای  شكستگی و

شیخ افتاد، و توبه كرد، و بسیار بگریست، و چند جوان دیگر با او موافقت كردند 

 این داستان را به نظم کشید:« بوستان»به بركت اخالق شیخ. و سعدی در 

 ر سر پارسایی شكستبیكی بربطی در بغل داشت مست        به شب، 
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 دل برد یك مشت سیم بر سنگ        روز آمد آن نیك مرد سلیم        چو

 ه معذور بودی و مست         ترا و مرا بربط و سر شكست!كه: دوشین

 مرا به شد آن زخم و بر خاست بیم           ترا به نخواهد شد اال به سیم

 سر خورند از این دوستان خدا برسرند                كه از خلق بسیار بر

بایزید می گفت: مرید من آنست که بر کناره دوزخ بایستد و هر که را 

خواهند بدوزخ برند دستش گیرد و به بهشت فرستد و خود بجای او بدوزخ رود. 

 سعدی می گوید که بایزید بسطامی دعا می کرد و از سر نیاز می گفت: 

 ی بدیچه بودی که دوزخ زمن پر شدی       مگر دیگران را رهای

بایزید گفت هیچ کس بر من غلبه نکرد، مانند جوانی از اهل بلخ که به قصد 

حج بر ما وارد شد و گفت: بایزیدا! حد زهد در نظر شما چیست؟ گفتم اینکه 

چون بیابیم بخوریم و چون نیابیم سپاس گزاریم. گفت: پیش ما سگان بلخ نیز 

که، چون نیابیم شکر کنیم و چنینند. گفتم پس حد زهد پیش شما چیست؟ گفت: این

 چون بیابیم ایثار کنیم و بر دیگران بخشیم.

ها و دردهای بشر می دانند  ا هدف نهائی ادیان را التیام زخمبسیاری از عرف

و در بند مناسک و ظواهر نیستند. از بایزید نقل است که گفت مردی در راه حج 

اری؟ گفتم: دویست درم. پیشم آمد. گفت: کجا میروی؟ گفتم: به حج. گفت: چه د

گفت: بیا بمن ده که صاحب عیالم و هفت بار گرد من در گرد که حج تو اینست. 

گفت چنان کردم و بازگشتم. این انسانگرائی ژرف را مولوی چنین بنظم آورده 

 است: 

 از برای حّج و عمره می دوید                   سوی مکه شیخ اّمت بایزید     

 ه رفتی از نخست          مر عزیزان را بكردی باز جستاو به هر شهری ك

 گرد می گشتی که اندر شهر کیست          كو بر اركان بصیرت متـّكی است

 -گفت حق کاندر سفر هر جاروی                 باید اول طالب مردی شوی  -

 کسیبایزید اندر سفر جستی بسی                        تا بیاید خضر وقت خود 

 دید پیری با قدی همچون هالل                     بود در وی فّر و گفتار رجال

 دیده نابینا و دل چون آفتاب                   همچو پیلی دیده هندستان به خواب

 چشم بسته، خفته بیند صد طرب                چون گشایش آن، نبیند ای عجب

 شود دل درون خواب، روزن می       شود   بس عجب در خواب، روشن می

 آنكه بیدارست، بیند خواب خوش         عارف است او، خاك او در دیده كش

 بایزید او را چو از اقطاب یافت              مسکنت بنمود و در خدمت شتافت

 پیش او بنشست می پرسید حال               یافتش درویش و هم صاحب عیال

 زید                 رخت غربت را کجا خواهی کشید؟گفت: عزم تو کجا ای بای
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 گفت: قصد کعبه دارم از پگه                 گفت: هین با خود چه داری زاِد ره

 گفت: دارم از درم نقره دویست            نک ببسته سخت بر گوشه ردی است

 ارگفت: طوفی کن بگردم هفت بار                 وین نکوتر از طواف حج شم

 و آن درمها پیش من نه ای جواد           دان که حج کردی و شد حاصل مراد

 بشتافتی« صفا»عمره کردی، عمر باقی یافتی                   صاف گشتی بر 

 یافتی صد بها و عز و صد فر                            بایزیدا کعبه را دریافتی  

 كه مرا بر بست خود بگزیده است     حق آن حقی كه جانت دیده است         

 كعبه هر چندی كه خانه بر اوست                  خلقت من نیز خانه سر اوست

 تا بكرد آن كعبه را دروی نرفت                 واندرین خانه بجز آن حی نرفت

 چون مرا دیدی خدا را دیده یی                       گرد كعبه صدق برگردیده یی

 ت من طاعت و حمد خداست               تا نپنداری كه حق از من جداستخدم

 چشم نیكو بازكن در من فكر                             تا ببینی نور حق اندر بشر

 با یزید آن نكته ها را هوش داشت       همچو زرین حلقه اش در گوش داشت

 منتهی در منتها آخر رسید          آمد از وی بایزید اندر مزید                    

شیر نوایی آمده است: یکی از مریدان  الدین علی نظاماثر « لسان الطیر»در 

رود و هنگام بازگشت دوباره پیش وی در می آید و می  در راه مکه نزد او می

گوید که خانه کعبه را دیده اما خداوند در آن نبوده است. با یزید او را می گوید: 

 خانه همواره در راه با تو بوده است.خداوند 

 بایزید می گفت: یا چنان نمای که باشی، یا چنان باش که نمایی. 

او در بیان و تعبیر جذبه های قلبی خویش بی پروا و دلیر بود. گویند وقتی 

من از او ] «انا اکبر منه». بایزید افزود: و «هللا اکبر»موذن بانگ در داد: 

سبحانی، سبحانی، ما اعظم شأنی »بحان هللا شنید، گفت: وقت دیگر س .[بزرگترم

 [مراست وه چه بزرگ جایگاهی است مرا پاکیمراست،  پاکی]« سبحان

 

 پژوهی بدون پیشداوری : حقیقتیعقوب کندی
فیلسوف و دانشمند بزرگ  هـ. ق.(  ١٨۵- ٢۵٢) ابویوسف یعقوب کندی

 می نویسد: ک[ یزیمتاف] «یفلسفۀ أول»مدرسۀ جندیشاپور در مقدمه کتاب  ۀپرورد

منبعی، شرم  رسیدن به حقیقت و پذیرش آن، از هیچنباید از 

داشت، حتی اگر این حقیقت از نسل های گذشته و یا بیگانگان به 

ما برسد. برای آن کس که در جستجوی حقیقت است، هیچ چیزی 

حقیقت وجود ندارد. جستجوی حقیقت هرگز  گرانبها تر از خود
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ر و مقام کسی که در جستجوی آن است نمی شود، باعث کاهش قد

 به وی شرافت و بزرگواری می بخشد.بلکه برعکس 

 

 سهل تستری: دل انسان عزیزترین آفریده
هـ.  ٢٠٣ - ٢٧٣ابومحمد سهل پسر عبدهللا پسر یونس تستری )شوشتری( )

( شاگرد دائی خویش محمد بن سوار بود و پیر و مرشد او ذوالنون مصری ق.

هجری( بود و در آن سالی که به حج رفته بود، او را دریافت.  ٢۵۴ی سال )متوف

از کسانی که صحبت او را دریافته اند بیش از همه حسین بن منصور حالج و 

 ( معروفند. ٣٢٧ابومحمد حسن بن احمد حریری )متوفی سال 

هجری به بصره تبعید شد. علتش  ٢۶١سهل تستری به اتهام زندقه در سال 

مردود دانستند، و  «توبه فرد»که علمای شوشتر رساله وی را در باب  این بود

گفت: توبه، بر هر فردی واجب  مراد از توبه فرد، در نظر سهل این بود که می

است. عاصی باید از معصیت توبه کند، و مطیع باید از طاعت، تا هر دو از 

"هزار  غرور برهند. سهل چیزی ننوشت. تعدادی از سخنان او زیر عنوان

هجری( گردآوری شد  ٢۹٧گفتار" بوسیله شاگردش محمد بن سالم )متوفی سال 

 و انتشار یافت. 

 از سخنان اوست:

 هیچ مصیبت عظیم تر از جهل نیست. 

ممکن است در آغاز از تصوف خوشت نیاید، ولی همینکه یکبار آن را شناختی 

 تا پایان عمر به آن عالقه مند خواهی بود. 

تر، از بهر زمکانی نیافرید، از عرش تا ثری، از دل انسان عزی حق تعالی هیچ

آن که هیچ عطایی نداد خلق را از معرفت عزیزتر، و عزیزترین عطاها در 

ها نهند، و اگر در عالم مکانی از دل انسان عزیزتر بودی،  عزیزترین مکان

 معرفت خود آنجا نهادی. 

بد خویش به خوی نیک بدل بزرگترین مقامات و کرامات صوفی آنست که خوی 

 کند.

انسان راستین کسی است که کار نیکش او را خرسند و کار بدش او را ناخرسند 

 کند. 

از صحبت سه گروه بپرهیز: گردنفرازان و پادشاهان غافل، قاریان ریاکار و 

 چرب زبان و صوفیان نادان، و صحبت این جماعت اخیر پر زیان تر است. 
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 جهل است.معرفت عبارت از شناخت 

سهل تستری متکلم بود. و متکلم در اصطالح کسی را گویند که عقاید ایمانی را 

به انتقادات و بدعت های معترضان دین جواب دهد.  با دالیل عقلی اثبات کند و

روش سهل در این راه "برهان آوری جدالی" بود که شامل استدالل، اصل، فرع 

ت، و مراد به اصل نص یا قرآن است. مقصود از استدالل، براهین عقلی اس

و حدیث. و هر متکلمی اصوال از این راه در  است؛ و منظور از فرغ سنت

اسکات و الزام مخالفان دین می کوشد. با وجود این، استدالالت او به شیوه 

قیاسات یونانیان نبود، همان شیوه ای که شاگردش حسین منصور حالج داشت، و 

 آن شیوه را ادامه داد. پس از آنکه سهل را ترک گفت 

 

 نبوت پیامبران لزوم : انکارابن راوندی
از مردم راوند،  هـ.ق.( ٢٠۵ - ٢۴۵ابوالحسین احمدبن یحیی بن اسحاق )

میان اصفهان و کاشان، معاصر حالج بوده است. او یکی از اندیشمندان بزرگ 

عقاید دینی و آزاده ایران است. او مانند حالج ابتدا متشرع و معتقد به اصول و 

رفت که در تبلیغ و تشریح  بود و یکی از علمای بزرگ مذهبی به شمار می

هایی تالیف کرد. اما پس از تحقیق و تامل در ماهیت ادیان،  اصول اسالمی کتاب

های  از عقاید مذهبی خود برگشت و ملحد گردید و در مخالفت با اسالم کتاب

 بسیاری نوشت.

اختصاص « رد بر محمدیه»ی به عنوان فصل« الزمرد»راوندی در کتاب 

داده که در آن مخصوصا به پیامبر اسالم و قرآن تاخته است. در این کتاب، 

راوندی، رسالت پیغمبران و معجزات منسوب به ابراهیم، موسی، عیسی و محمد 

به یاوه و « عبث الحکمه»یا « نعت الحکمه»کند. راوندی در کتاب  را انکار می

ف امر و نهی به مردم از طرف خداوند پرداخته است. راوندی بیهوده بودن تکلی

مداران و پاسداران  پس از ارتداد و الحاد همواره مورد تعقیب و آزار شریعت

جلد کتاب و رساله بود که همه این آثار،  ١١۴اندیشی بود. او دارای  تاریک

 ها نیست. نآوری و سوزانده یا شسته شدند و متاسفانه امروزه هیچ اثری از آ جمع

نقل می کند « محاسن خراسان»ابوالقاسم بلخی از کتاب  ابن الندیم از قول

یحیی بن محمدبن اسحاق راوندی است از  که نام ابن راوندی ابوالحسین احمدبن

از اقران حاذقتر و داناتر از او بمسائل  در زمان خویش هیچکس اهل مروالروذ.

نیکومذهب و باآزرم بود و  ت وکالمی نبود. او دراول امر مردی خوش سیر

او کفریات است  بجهاتی که پیش آمد از جمله آن صفات بگشت چنانکه بیشترکتب
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بمرده  که به نام ابوعیسی بن الوی یهودی اهوازی کرده و به آخر هم در خانه او

 است و از کتب ملعونه اوست کتابی که در ابطال رسالت و احتجاج بر انبیا کرده

کتابی در نقض این کتاب نوشته و خیاط نیز نقضی بر این است و سپس خود 

نعت الحکمه صفه القدیم تعالی و وجل اسمه فی تکلیف خلقه  کتاب دارد. کتاب

این کتاب نیز خیاط را نقضی است. و کتابی که در آن  امره و نهیه ] کذا [ و بر

ئی رد کتاب خود او و نیز خیاط و ابوعلی جبا بر نظم قرآن طعن کند و بر آن

گوید که علم خدای تعالی به اشیاء  نوشته اند. کتاب القضیب الذهب و در آنجا

عالم نبود و  محدث است و ذات او تعالی تا علم برای خویش خلق نکرد

 ابوالحسین خیاط را بر این کتاب نقضی است. کتاب الفرند در طعن بر رسول

رده است. و کتاب المرجان صلوات هللّا علیه وآله و باز خیاط این کتاب را نقض ک

اختالف اهل اسالم و خود ابن راوندی را بر این کتاب ردی است. و او را  در

بوده است از قبیل : کتاب االسماء و االحکام. کتاب االبتداء و  کتب صالحه نیز

االمامه فیه ] کذا [. کتاب خلقالقرآن. کتاب البقاء و الفناء ال شی اال  االعاده. کتاب

انتهی. و هم ابن الندیم گوید ابوسهل اسماعیل بن نوبخت  -غیرها  موجود و

به نام کتاب نقض اجتهاد الرای علی ابن الروندی ] کذا [  نوبختی را کتابی است

نام البصیره در رد اسالم که خود نیز بر آن جوابی  و او را کتابی بوده است به

و ابوسهل اسماعیل بن علی است در قَِدم عالم  نوشته است. و کتاب التاج او بحثی

کتاب نقض التاج علی الروندی و یعرف  بن نوبخت نوبختی را کتابی است به نام

الحکمه از ابن روندی نام می  بکتب السبک. و باز ابن الندیم کتابی به نام عبث

کتاب الزمرد یا  برد و میگوید ابوسهل مذکور را بر آن نیز نقضی است. و

قرآن نوشته  است. و نیز کتابی بنام الدامغ که بر ردالزمرده در انکار نبوات 

 است. و دو قطعه ذیل از اوست:

 لکلم الخصام دقیقا الیس عجیباً بان ّ امرء         لطیف

 علم حّصلت نفسه          سوی علمه انه ما یموت و ما

 :از نگارنده برگردان]

 نرم گفتار باریک دشمنی     انگیز است  همانا برای انسان شگفت

 [مرگ و نتیجه عمر                                  دانستم که نمی دانم

 تفریقا و فّرق العّز و االذالل    سبحان من وضع االشیاء موضعها 

 و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا           کم عاقل عاقل اعیت مذاهبه    

 حریر زندیقانو َصیَر العالم ال           االفکار حائره  هذا الذی ترک

 :از نگارنده برگردان]
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 تمیزدادن بین خوب و بد   دادن چه با شکوه است هر چه را در جای خود قرار

 چیز همهاز و نادانان برخوردار     است ها بر آنان بسته که همه راه انبسیار اندیشمند

 [ودش که اندیشمندان را به خداناباوری رهنمون می  انگیز است شگفت نکته همان واین

 

 : آیین سماعُجنید نهاوندی
هـ. ق.(  در کتاب  ٢٠٧ - ٢۹٧در باره جنید بن محمد نهاوندی )

 عطار آمده است:« االولیاء تذکرة»

ی ُجنید رفت. جز پیرهنی نیافت.  نقل است که شبی، دزدی به خانه

گذشت. پیراهن خود را به  برداشت و برفت. روز دیگر در بازار می

طلبید و گواه تا یقین  فروخت و خریدار، آشنا می یدست داّللی دید که م

شود که از آن اوست تا بخرد. جنید نزدیک رفت و گفت: من گواهی 

 دهم که از آن اوست تا بخرید.

 غزالی در احیاء علوم الدین از جنید نقل می کند:

سماع نیازمند سه چیز است و اگر نباشد سماع مکن: زمان و مکان و 

اند که اشتغال به سماع در وقت طعام  آن چنین گفته یاران، و در معنای

ی اضطراب قلب  یا وقت مخاصمه یا نماز یا مانعی از این قبیل که مایه

است، فایده ای ندارد. دوم اینکه به مکان سماع باید بنگرید اگر طالب 

و خواستار و مرید راستین و جویای راز یافتند و مجلس را از اغیار و 

پرستان خالی دیدند، به سماع آغاز کنند، و باالتر از  سدنیامداران و نف

 همه به یاران خود بنگرند که ریاکار و منافق نباشند.

 

 : قربانی انکار نبوتطیب سرخسی
ابویوسف  نامدار هـ. ق.( شاگرد ٢١٨ – ٢٨۶احمد بن طیب سرخسی )

که در رود. او  ونانی به شمار مییو یکی از پیشگامان رواج فلسفه  یعقوب کندی

 ونانی را بهیفلسفی  -بود، برخی از کتب علمی متبحرهای علم  اری از شاخهیبس

به عنوان شخصی که منکر نبوت  سرخسی. ا اقتباس کردیزبان عربی ترجمه 

مشهور  «المسالک و الممالک»شهرت داشت. کتاب جغرافیای او بنام  است،

بسیاری در مورد  طیب در زمینه شعر و ادبیات ممتاز بود و کتاب های است.

است و نجوم یمنطق، جغرافیا، موسیقی، تاریخ، ادب، علوم، فلسفه، ریاضی، س
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علیرغم  ،بود ، شانزدهمین خلیفٔه عباسیمعتضد سرخسی معلم تالیف کرده است.

 به قتل رسید. الحاد ، به اتهاماینکه معلم معتضد و مشاور او بود

 

 : بخشایش هر دو قومشبلی
هـ. ق.( در آغاز کار، والی  ٢۴٧ – ٣٣۴شبلی ) ابوبکر دلف بن جحدر

دماوند بود و سپس پرده دار موفق عباسی شد. سپس، پرده داری خلیفه را رها 

نمود و در سلک متصوفه درآمد. انسانگرائی برخی صوفیان بغایت ژرف و 

فراگیر است و همه جانداران در بر می گیرد. از زبان سعدی توصیفی از عشق 

 ن:شبلی به دیگرا

 یکی سیرت نیک مردان شنو                    و اگر نیكبختی و مردانه رو

 به ده برد انبان گندم به دوش         ز حانوت گندم فروش          كه شبلی

 دوید ای می كه سرگشته هر گوشه        د   نگه كرد و موری در آن غله دی

 بازش آورد و گفت: به مأوای خود     ارست خفت  ز رحمت بر او، شب نی

 پراكنده گردانم از جای خویش          مرّوت نباشد كه این مور ریش        

 كه جمعیتت باشد از روزگار                         !درون پراكندگان جمع دار

ی حسین منصور حالج پس از قتل وی گفته است: او را به  شبلی درباره

هر دو قوم را ن قوم چه کرد؟ گفت : بزرگ با ای خواب دیدم. گفتم: خدای

بیامرزید. زیرا آنکه به من شفقت کرد، مرا بدانست و از برای خدا شفقت کرد و 

آنکه عداوت کرد، مرا نشناخت و از برای خدا عداوت کرد. پس خدا بر هر دو 

 آورد که هر دو قوم معذور بودند. قوم رحمت

 

 کرد : جرمش این بود که اسرار هویدا میحالجمنصور 
 دردر شورش بغداد که هجری قمری(  ٣٠٧حسین منصور حالج )مقتول 

 مخفیو در آنجا سه سال  گریختمتهم شد و از بغداد به اهواز  یهجر ۲۹۶سال 

در نه سال بزندان انداختند.  بردند و افتند و به بغدادی ست. سرانجام او رایز یم

 و را محاکمه کردند.ابزرگ  یقاض یبا حضور ابوعمرو حماد یک دادگاه ویژه

فه یر خلیابو عمرو خون حالج را حالل دانست و ابومحمد حامدبن عباس وز

المقتدر، به استناد گفتار ابوعمرو، حکم قتل او را از المقتدر گرفت و او را به 

دند و سوختند یدند و سربرین وضع شالق زدند و مثله کردند و بدار کشیع تریفج

 د.ختنیو خاکسترش را به دجله ر
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ن یاو چنخود درباره  ءتذکرةاالولیادر کتاب  یشابورین عطار نیدالدیفر

ق، آن شجاع صفدر یشه تحقیر بیل هللا، آن شیسب یل هللا فیآن قتنوشته است: "

ه، کار او یاّلِل علهن منصور حالج رحمیمواج، حس یایق، آن غرقه دریصد

ت سوز و یغاب که خاص او را بود که هم در یعجب بود، واقعاً غرا یکار

ده روزگار بود یقرار. شور یاق بود و در شدت لهب و فراق مست و بیاشت

 یو کرامت یضتایم داشت، و ریعظ یوعاشق صادق و پاک باز وجد و جهد

مشکل  یار است به الفاظیف بسیع قدر بود و او را تصانیو رف همت یعجب. عل

اشت که کس د یمحبت کامل. فصاحت و بالغت یق و اسرار و معانیدر حقا

خ کبار در یداشت که کس را نبود. و اغلب مشا یو فراست ینداشت. و دقت نظر

ف و یست، مگر عبدهللا خفین یکار او ابا کردند و گفتند او را در تصوف قدم

و جمله مأخران اال ماشاءهللا که او را قبول کردند. و ابو  یریو ابوالقاسم قش یشبل

 یخ ابوعلیو ش یخ ابوالقاسم گرگانیز و شیلعزر قدس هللا روحه اید بن ابواخیسع

ند داشته ا یرین در کار او سیهم اجمعیاّلِل علهرحم یوسف همدانیو امام  یفارمد

گفت در حق او  یریچنانکه استاد ابوالقاسم قشدر کار او متوقف اند.  یو بعض

دود بود به قبول خلق که: اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد، و اگر مر

اصحاب ظاهر  یاو را به سحر نسبت کردند و بعض یو باز بعض بول نشود.مق

ند یگو یو بعض ند از اصحاب حلول بود.یگو یو بعضدند. یبه کفر منسوب گردان

ال یده باشد هرگز او را خیرس ید به ویتوح یبه اتحاد داشت. اما هر که بو یتول

د خبر ندارد... یاز توح د سرشین سخن گویحلول و اتحاد نتواند افتاد، و هر که ا

ال حلول و چه در غلط اتحاد یبوده اند از زنادقه در بغداد چه در خ یاما جماعت

" گفته اند و نسبت بدو کرده اند و سخن او فهم ناکرده بدان یکه خود را "حالج

ن یلخ همچنانکه دو تن را در ب د محض فخر کرده اند.یوختن به تقلکشتن و س

ست، مرا عجب آمد از ین واقعه شرط نید در ایاما تقل را.ن یواقعه افتاد که حس

ان نه، چرا روا نباشد ید و درخت در میاناهللا برآ یکه روا دارد که از درخت یکس

 " ان نهین در مید و حسین اناالحق برآیکه از حس

 ان داشته است:ین بیسپس داستان بر دار شدن او را چن

 یگرد آمدند. او چشم گرد م ید هزار آدمن را ببردند تا بر دار کنند. صیپس حس

ان از او یدر آن م یشیگفت: حق، حق، اناالحق.... نقلست که درویآورد و م

. آن ینیو پس فردا ب ینیو فردا ب ینیست؟ گفت: امروز بید که عشق چیپرس

عشق  یعنیگر روزش بسوختند و سوم روزش بباد بردادند، یروزش بکشتند و د

مشغول دار  یزیخواست. گفت: نفس را بچ یتیحال وص خادم او در آن نست.یا

ن یبود که در ا یمشغول دارد که ناکردن یزیبود و اگر نه او ترا بچ یکه کردن

دست  د.یخرام یرفت م یاست. پس در راه که میحال با خود بودن کار اول
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ست؟ گفت: یدن چین خرامیزده بندگران، گفتند: ایرفت با سیاروار میاندازان و ع

ر دارش بردند بباب الطاق یروم. چون به زیم [محل کشتار=]ا که بنحرگاه ریز

ست؟ گفت: معراج مردان سردار یبر نردبان نهاد؛ گفتند: حال چ یقبله برزد و پا

به  یبر دوش، دست برآورد و رو یلسانیان داشت و طیدر م یزریاست. پس م

 شد. دار او داند کس نداند. پس بر سر قبله مناجات کرد و گفت آنچه

ن یانداخت، حس یگل موافقت را یشبل انداخت، یم یسنگ یپس هر کس

چه  آه کردن یگل از یچ آه نکردین همه سنگ هیاز ا کرد، گفتند: یمنصور آه

 ید که او میآ یدانند، معذوراند ازو سختم م یاست؟ گفت: از آنکه آنها نم یمعن

  د انداخت.یبا یداند که نم

 یست؟ گفت: دست از آدمیه بزد. گفتند: خنده چجدا کردند، خند پس دستش

ست صفات که کاله همت از تارک بسته باز کردن آسان است. مرد آنست که د

 ین پایکرد، گفت: بد یدند، تبسمیش ببریپاها پس کشد قطع کند.یدر م عرش

د آن یگر دارم که هم اکنون سفر هر دو عالم بکند، اگر توانید یکردم قدمیم یخاک

د تا هر دو ساعد و یدر مال یده خون آلود بر روید! پس دو دست بریرقدم را بب

من برفت و  ار ازی؟ گفت: خون بسین چرا کردیخون آلود کرد؛ گفتند: ا یرو

من از ترس است، خون در  ید که زردیباشد، شما پندار م زرد شدهیدانم که رو

شان یون اباشم که گلگونه مردان خ یدم تا در چشم شما سرخ رویدر مال یرو

؟ گفت: یچرا آلود یساعد بار یرا بخون سرخ کرد یاست. گفتند: اگر رو

وضوء آن سازم. گفتند: چه وضو؟ گفت: در عشق دو رکعت است که یوضو م

 یاز خلق برآمد. بعض یامتیش را برکندند قیچشمها د اال بخون. پسیایدرست ن

ببرند، گفت:  انداختند. پس خواستند که زبانش یسنگ م یستند و بعضیگریم

ن رنج یبد یآسمان کرد و گفت: اله یسو یرو م.یبگو ید که سخنیچندان صبر کن

ب ینص ین دولتشان بیبرند محرومشان مگردان و از ا یتو بر من م یکه برا

اگر سر از تن باز کنند در  دند در راه تو ویمن بر یدست و پامکن. الحمد هللا که 

روان او دند و سنگیببر ینی. پس گوش و بکنند یمشاهده جالل تو بر سر دار م

و د، ید گفت: زنین را دیآمد. چون حس یدر دست م با کوزه یکردند. عجوزه ا

ن ین ایآخر سخن حس چکار. یرعنا را با سخن خدا حالجک نید تا ایمحکم زن

ه نماز شام بود ک دند ویفراد الواحد. پس زبانش ببربود که گفت: حب الواحد ا

کرد و جان بداد و مردمان خروش  یتبسم دنیان سربریدر مدند و یسرش ببر

 دان رضا بردند. یان میقضا به پا ین گویکردند و حس

می نویسد: "حالج، نسبت به پادشاهان، جسور، و  «الفهرست»م در یابن ند

چ گناه بزرگى، روى گردانى یدر واژگون كردن حكومت ها از ارتكاب ه
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م فتنه به دشمنى او برخاست و به زندانش یاز بكه دستگاه خالفت ینداشت... تاجائ

 ..".افكند و

 سروده است:  ن منصور حالجیدن حسیکشدرباره بردار یمحمد اقبال الهور

 ختندیبنده حق را بدار آو            ختندیها انگ کم نگاهان فتنه

 بازگو آخر گناه تو چه بود؟           آشکارا برتو پنهان وجود

 د:یافظ می گودرباره اوست که ح

 کرد دا میین بود که اسرار هویجرمش ا      بلند ار کزو گشت سرداریگفت آن 

 

 خرد، دانش و کار و کوششفردوسی: ستایشگر پر شور 
هـ. ق.( بدلیل سرودن شاهنامه و  ٣٣٠ – ۴١۶حکیم ابوالقاسم فردوسی )

جسدش نماز نگذاشتند و وی را در  مسلمانان قشری بر –نکوهش اعراب 

رستان مسلمانان خاک نکردند. فردوسی را در شهر طوس، در باغ خودش، گو

 .به خاک سپردند

یکی از جبهه های نبرد بین راواداری و قشریت نبرد بین تعبد و تعقل است. 

قشریون می خواهند اندیشه و خیال و چاره جوئی و مشکل گشائی بشریت 

زندانی کنند. این  کاوشگر را در قفس تنگ کتاب و حدیث از پیش تدوین شده

قفس برای اندیشمندان سترگ بس تنگ و جانفرساست. فردوسی این درد را 

 اینگونه فریاد می کند:

 ز یزدان و از ما بر آن کس درود           که تارش خرد باشد و داد پود

فردوسی بیشتر از هر شاعر دیگری به ستایش خرد، دانش و کار و 

 کوشش پرداخته است: 

 ـــــند وصف خرد         بدین جایــــــــگه گفتن اندر خورددمـــــکنون ای خر

 کـــــــــــنون تا چه داری بیار از خرد        که گـــــــوش نیوشنده زوبرخورد

 خردبهتر ازهرچه ایزد بــــــــــــــــداد       ستایش کـــــــــرد را به از راه داد

 شای          خرد دست گیرد بهــــر دو سرایخرد رهنمای و خرد دلـــــــــــگ

 وزو شادمــــــــانی و زویت غمیست         وزویت فزونی و زویت کمیســت

 خرد تیره و مرد روشـــــــــــن روان         نباشد همی شادمان یــــــک زمان

 ــــوردچه گفت آن خردمند مرد خـــــــــــرد         که دانا ز گفتار او برخـــــ

 کسی کو خرد ندارد ز پـــــــــــــــیش         دلش گردد از کردهً خویش ریش

 هشیوار دیوانه خـــــــــــــــواند و را         همـــــــان خویش بیگانه داند ورا
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 ازویی بهر دو ســـــــــــرای ارجمند         گسسته خـــــــــــرد پای دارد ببند

 ـــــــــون بنگری         توبی چشم شادن جهـــان نسپریخرد چشم جانست چ

 نخســـــــــــت آفرینش خرد را شناس        نگهبان جان است و آن سه سپاس

 سه پاس تو چشم است وگوش و زبان       کزین سه رسد نیک و بد بی گمان

 ه یارد شنودخرد و جـــــــــــــان را که یارد ستود       و گر مـــــــن ستایم ک

 حکیما چو کس نیست گفتن چــه سود          ازین پس نگو نافرینش چه بـــود

 تویی کردهً کردگــــــــــــــــار جهان            ببینی همی آشکار و نهــــــــــان

 بگـــــــــــــــفتار دانندگان راه جوی              بگیتی بپوی و به هرکس بگوی

 ـــــون سخن بشنوی              از آمــــوختن یک زمان نغنویزهردانشی چـــ

 چـــــــــــــو دیدار یابی بشاخ سخن               بـــــــــــدانی که دانش نیاید ببن

فردوسی در نامۀ رستم فرخزاد به برادرش تصویر روشنی از دوران سخت 

ات درحقیقت، زباِن حال بعد ازشکست ایران در نبرد با تازیان می دهد. این ابی

فردوسی است كه به این شكل بازگوئی كرده و در ایران بعد از یورش و سلطه 

 تازیان تا امروز، صادق است:

 دریغ این سر و تاج و این مهر و داد        که خواهدشد این تخت شاهی بباد

 باش تو پدرود باش و بی آزار باش                       ز بهر تن شه به تیمار

 گراو رابد آید تو شو پیش اوی                    به شمشیر بسپار پرخاشجوی

 چو با تخت منبر برابر شود                          همه نام بوبكر و عمر شود

 تبه گردد این رنجهای دراز                        نشیبی دراز است پیش فراز

 نژاد و بزرگی نیاید به كار                  هنر شهریار             شود بندۀ بی

 كاز اختر همه تازیان را است بهر           نه تخت و نه دیهیم بینی نه شهر 

 نه تخت و نه تاج و نه زرینه كفش        نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش

 زچو روز اندر آید به روز دراز                       شود ناسزا شاه گردن فرا

 بپوشد ازیشان گروهی سیاه                            ز دیبا نهند از بر سر کاله

 به داد و به بخشش كسی ننگرد                 به رنج یکی دیگری بر خورد  

 نهفته کسی را خروشان کند                     شب آید یکی چشم رخشان کند  

 کمر بر میان و کله بر سرست                   ستاننده ی روزشان دیگرست  

 گرامی شود کژی و کاستی   ز پیمان بگردند وز راستی                        

 سوار آنک الف آرد و گفت وگوی                 پیاده شود مردم جنگجوی  

 نژاد و بزرگی نیاید به بر   کشاورز جنگی شود بی هنر                        

 ز نفرین ندانند باز آفرین   ی این ازآن آن ازین                        رباید هم

 نهانی بتر زآشكارا شود                             دل مردمان سنگ خارا شود

 پسر بر پدر هم چنین چاره گر                      بداندیش گردد پدر بر پسر  
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 نژاد و بزرگی نیاید به کار            شود بندۀ بی هنر شهریار                 

 روان و زبانها شود پر جفا                          به گیتی کسی رانماند وفا   

 بمیرند و کوشش به دشمن دهند                     همه گنجها زیر دامن نهند  

 آید به کامبود دانشومند و زاهد به نام                         بکوشد ازین تا که 

 که شادی به هنگام بهرام گور چنان فاش گردد غم و رنج و شور              

 به كوشش زهرگونه سازند دام           نه جشن و نه رامش نه گوهر نه كام 

 نیارند هنگام رامش نبید                             نباشد بهار اززمستان پدید   

 پوش خورش نان كشكین و پشمینه               زپیشی و بیشی ندارند هوش  

 شود روزگار بد آراسته       بریزند خون ازپی خواسته                         

 چو بسیار ازاین داستان بگذرد                        كسی سوی آزادگان ننگرد

 اندر میان نژادی پدید آید                         از ایران وز ترک وز تازیان   

 سخنها به كردار بازی بَُود                     نه دهقان نه ترك و نه تازی بَود  

 نیاز شودشان سر ازخواسته بی                 چو روز اندر آید به روز دراز  

 دهان خشك و لبها پر ازباد سرد دل من پر ازخون شد و روی زرد             

 خورش کشک و پوشش گلیم آورد                       پدر با پسر کین سیم آورد

 زیان کسان از پی سود خویش                       بجویند و دین اندر آرند پیش

پندار  -گفتار نیک  -اندیشه زرتشت )کردار نیک  پر شور فردوسی مروج

 نیک( است:

 ؟آزاری و جام می برگزین        که گوید که نفرین به از آفرین بی

 بخور آنچه داری و اندوه مخور    که گیتی سپنج است و ما برگذر

 میازار کس را از بهر درم                  مکن تا توانی به کس ستم

 ز چیز کسان دور کنید دست          بی آزار باشید و یزدان پرست

 مجویید آزار همسایگان                   بویژه بزرگان و پرمایه گان

 ی گرائید و نیکی کنید       دل و پشت خواهندگان را مشکنیدبه پاک

 ز گیتی دو چیز است جاوید و بس    دگر هر چه باشد نماند به کس

 سخن نغز و کردار نیک                بماند چنان تا جهان است یک

 ز خورشید و ز آب و از باد و خاک     نگردد تبه نام و گفتار پاک

 رت متقابل مدارا، خرد ودانش را می بیند:فردوسی به درستی ضرو

 مدارا خردرا برادر بود                     خرد بر سر دانش افسر بود

 درشتی ز کس نشنود، نرم گوی              سخن تا توانی به آزرم گو

 که تندی و تیزی نیاید به کار             به نرمی بر آید ز سوراخ مار

 را                       نبینی، مرنجان دو بینده رابه بیندگان، آفریننده 
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شاهنامه ستایشگر پر شور رواداری است. به عنوان نمونه در شرح حال 

صدر است، دوران  طلب  با سعه خوانیم: جمشید تا زمانی که اصالح جمشید می

کشند و  ز دل سنگ آهن بیرون میاآسایش مردم و چیرگی بر طبیعت است. 

سازند.  بافند. گرمابه می نواز می سازند. دیباهای چشم ی پوالدین میابزارهای جنگ

پردازند. جشن فرخنده نوروز رسم  پزشکان چیردست به درمان مردم می

شود. او به روشنی رابطه مستقیم پیشرفت و رفاه را با رواداری نشان  می

دهد  یشود، فر ایزدی را از دست م نظر می دهد. وقتی جمشید خودخواه و تنگ می

 شود. رسد و ضحاک حاکم می و دوران تباهی فرا می

 

: پشتیبان پر شور سماع، موسیقی و اشعار هجویری
 عاشقانه

 . (هـ. ق ٣٧٣ - ۴۶۵)  یالغزنو یریلهجوا یالجالب یبن عثمان بن عل یعل

از او نزد علویه سعایت کردند   با آنکه در پارسایی و زهد، شهرٔه زمانه خود بود،

خراج او را از مکه فراهم آوردند. وی بعدها از این واقعه به تلخی موجبات ا و

خود را در حجاز و روزگار انبساط خود را  یاد می کرد و دوران اندوه و دلتنگی

در خراسان می دانست. دفاع پرشور هجویری از سماع، موسیقی و اشعار 

یم عاشقانه )تشبیب یا نسیب( بحث های پرشوری در له و علیه این مفاه

 می نویسد: «کشف المحجوب»برانگیخت. هجویری در 

]سازها، سرود و آواز  و اصوات و مزامیر هر که گوید مرا به الحان

، یا دروغ می گوید یا نفاق می کند و یا حس ندارد خوش نیست کو[ین

 روه مردمان و ستوران بیرون باشد.و از گ

 

 افزار دانش : ستیز با خرافات با جنگاخوان الصفا
در قرن چهارم  یو فلسف یعلم ین كانون هایاز نخست جمن اخوان الصفاان

عتمداران ناشناخته یب شریر و تعقیم تكفین انجمن از بیانگزاران ایبود. بن یهجر

، شامل بحث ن رساالتیموجود است. ا رساله ۵٢د آنان، مشتمل بر یاند. اما عقا

عه، علوم یوراء الطب، مایعی، فلسفه، منطق، علوم طباتیاضیدر باره ر ییها

در آن منعكس است.  یونانیاز معارف  یاریباشند و بس یو... م یقی، موسیعقل

عت است و فضائل ی: اخوان الصفا معتقد بودند كه: فلسفه، فوق شریبطور كل

ن یمان و اعتقاد به دیباشد. آنان، عقل را برتر از ا یم ینی، فوق فضائل دیفلسف

ش را یخو ید واقعیاسی، عقایس-ط دشوار مذهبییدانستند. آنان بخاطر شرا یم
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(، یشناس م )ستارهیخته به تنجی، آمیاز اصطالحات و اشارات مذهب یدر لفافه ا

 با حروف و اعداد اظهار نموده اند. یسحر و باز

خته شده است و یاوهام آم انت اسالم بخرافات ویگفتند د یالصفا م اخوان

ست و ین یز جز فلسفه راهیلت انگضال یها ین از آلودگیپاک کردن د یبرا

 نیزد و مقصود ما همیدرآم یونانیفلسفه  رسد که بایآنگاه بکمال م یعت عربیشر

ش اوهام و خرافات یعت حقه را از آالین را با فلسفه موافقت و شریاست که د

 رد. یدار ماند و مورد قبول عقال ودانشمندان ملل قرار گیتا پا میشستشو ده

ن است که یح کرده اند، عبارت از ایرسائل تصر آغاز گر که درینظر د

فات یده گشته و تحریچیق نامفهوم و پیحقا گر آمدهیبزبان د یفلسفه چون از زبان

م یان کنیب کندهفالسفه را پوست  یم مقاصد اصلیخواهیافته است ما میدر آن راه 

 تا درخور فهم گردد. 

عصر متداول بود و که در آن  انجمن در انواع علوم و فنون یاعضا

داشتند و گرد هم  ان دستیع و ادیخ ملل و شرایو تار ین در معارف مذهبیهمچن

آنها  را مطرح و با دقت و تبادل نظر در یو اجتماع ینیود ینشسته مسائل عقل

ده و یق هرچه بنظرشان پسندیدق یان بحث و کنجکاویکردند و در پایخوض م

جه افکارشان بصورت مقاالت و یو نتنمودند  یآمد بر آن اتفاق م یدرست م

 .امروز هم در دست است رون آمد کهیرساله ها ب

د یساختند اما در نشر افکار و عقا یمولفان رسائل نام خود را آشکار نم

ک قرن در سراسربالد و ممالک یو مقاالت آنها بمدت حدود  بودند یش ساعیخو

گفتگوها  ینیو د یجامع علمرا بخود متوجه و در م افت و فکرهایانتشار  یاسالم

ها در نشر یکار داشتند مخصوصاً معتزل که با فلسفه سر و یکسان .برپا ساخت

ا یبردند  یرا همراه م ینسخت یرفتند پنهانین رسائل همت گماشتند و هر کجا میا

 فرستادند.  یسپرده ببالد دوردست م یبه رازدار

سد که در سال ینویم یدیتوح انیابوح« خ الحکماءیتار»در  یت قفطیبروا

( ٣٧۵ یابوعبدهللّا بن سعدان متوف یعنیر صمصام الدوله )یق. وز هـ. ٣٧٣

 یاز و یمن شرح و سخنان او از من پرسش کرد« دبن رفاعهیز»درباره 

 را بنظر استادم وانجمن اخوان الصفا بازنمودم و گفتم رسائل اخوان الصفا

ن یا سندگانیطالعه گفت مقصود نوپس از تدبر و م یدم ویرسان یمان منطقیابوسل

 ین دو را با هم سازگارین با فلسفه بوده است و حال آنکه ایمقاالت مطابقت د

نام و نسب پنج تن از  .مخصوص است یادیق و بنیرا هرکدام را طریداد ز نتوان

 یان بدست میکه ازگفتار ابوح یسندگان رسائل بطوریالصفا و نو اعضاء اخوان

و  یمعروف به مقدس یمان محمدبن معشر بستیابوسل :استن قرار ید از ایآ
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. دبن رفاعهیو ز یو عوف یمد مهرجانابواح و یبن هارون زنجان یابوالحسن عل

، در یدبن رفاعه هاشمیمانند ز سندگانین نویاز ا ینام و ترجمه حال بعض

  .آمده است یب بغدادیف خطیتال «خ بغدادیتار»

خود، آنهمه اصرار داشتند  یقیشتن آراء حقت اخوان الصفا در پنهان دایجمع

دادند تا آن رساالت را  ی، هشدار میروان اصلیش به پیو در آغاز "رسائل" خو

قرار ندهند مگر "آزاده و متفكر و طالب علم و دوستدار فلسفه  یدر دسترس كس

 باشد".

 

 : راحتی خلق، نه وحشت خلققصاب آملی
( مراد ابوسعید سده چهارماب آملی )ابوالعباس احمد بن محمد عبدالکریم قص

خمیره »ابوالخیر بود. سهروردی قصاب آملی، بایزید، خرقانی و حالج را 

سروانی ایرانی می شمارد. قصاب آملی خاستمرار حکمت  «الخسروانیین

 گفت:  می

اند نه وحشت خلق، که ایشان را صحبت با خدای بود از  راحت خلق جوانمردان

 نگرند. به خلق خلق و از خدای

 را سنگ انداختن. ابلیس کشته خداوند است. جوانمردی نبود کشته خداوند خویش

همه حق است لیکن  -علهیم السالم  -دعوت صد و بیست و اند هزار پیامبر 

 حق ماند و نه باطل. صفت خلق است. چون حقیقت نشان کند، نه

 هرگز بایست هر کسی را بایستی است و ابوالعباس را بایست آن است که او را

 نبود.

 

 : ساختن با دوست، زیستن با دشمنابوذر ترک کشی
تذکرهٔ »بنا به  قرن پنجم هـ. ق. [ابوذر ترک کشی ایالقی خراسانی ]

قطعه ذیل  در .امراست از قدما و از مشاهیر «مجمع الفصحاء»بنقل از « عرفات

 تعریفی روامدارانه از رادمردی دارد:

 لق دانی کیست؟ـر خـنـ؟              با هراد مردی به دهر دانی چیست

 نکه با دشمنان تواند زیستآو          آنکه با دوستان تواند ساخت     
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 جوئی، آزادگی و برابری اهل دیر و کنشت : حقیقتعرفان
گرایش و کوشش برای رابطۀ شخصی و فردی با  عرفان بنیادین اندیشه

 عرفا، نظر از است. (Pantheism) وجود وحدت خداوند وعشق به او و

 خدا گوهر از انباشته را جهانآنها  است. واحد مایه و گوهر یادار جهان سراسر

 گاه یکپارچه، ماده این حرکت و سیر هستی د.ندان می او وجود وفیضان تجلی و

 مسیر در گاه است. شود، می ناسوتی جهان پیدایش به منجر که نزولی، مسیر در

  شود. می الهوتی مبدا به نیل و انسان تعالی و تکامل بهمنجر که صعودی،

 یک به خداست" چیز "همه و چیزاست" همه "خدا به اعتقاد نتیجه در عرفا

 می صوری را ها مذهب بین اختالف و دنیاب می دست آمیز تسامح بینی جهان

 در تردید و ندا اندیش آزاد د.نندار تعصب نحل و ملل عقاید مقابل در د.ندان

 گوید: می مولوی است. رفتهپذی مذاهب

 اوفتاد آرام رفت، معنی به چون          افتاد نام از خلق اختالف

 از نظرگاه است ای مغز وجود      اختالف مومن و گبر و یهود

 اکثر دانند. می عشق را خلق و خدا میان پیوند رشته استوارترین عرفا

 خلق به عشق و دانند می خدائی عشق آشکار و روشن راه را انسانی عشق عرفا

 عشق با را آن خدائی عشق وصفت در و شمارند می خدائی عشق نمودار را

  کنند می مقایسه انسانی

 حیوانات، دیگر از شد ممتاز بدان انسان که خاصیّت "آن عرفا باور در

 مستعد جزوی موجودات از نوع هیچ که است عشق آتش نایرهً  و محبّت جوهر

 صوفیان برخی صدر سعه (.١۹٨۵ ریاض )محمد د."نبو سعادت این فیض قبول

 که یافته وسعت حّدی به عشق معنی صوفی، "نزد عموما و است یزگبران تحسین

 می مذهبی نآ نتیجه (١٣٣٠ غنی )قاسم شده" گنجانیده آن در هستی عالم تمام

 نظری، تنگ تعصب، هرگونه هرگونه از دور بشریت، مقیاس به شود

 را تعالی خدای که "هر سوم قرن صوفی بوحلمانا زبان به جزمیگرائی.

 کار هیچ از و نباشد حرام وی بر چیزی بشناسد، دارد باور او که بدانگونه

 در عرفا آزاداندیشی و تسامح (.١٣۶٨ مشکور جواد )محمد نشود." بازداشته

 وپیشرفته دوستانه انسان بغایت وسطی قرون قشریگری و تعصب تسلط دوران

 است.

 و رقص صه های تنگ نظری به ویژه نزد مسلمان موسیقییکی از عر

، دست است. متشرعین با عالمت تساوی گذاشتن بین موسیقی و لهو ولهب

 را رقص و موسیقی تنها نه صوفیانبرخی از مردم دارند.  آویزی برای فشار بر
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 و اخالق تهذیب برای را آن افالطون و ثفیثاغور مانند بلکه دانستند نمی حرام

 :شهاب الدین سهروردی می گفت . شمردند می الزم مادی های آالیش از یآزاد

 این از و شود، می آزاد ماده تعلق و گل و آب دلبستگی از سماع سبب به انسان

 و خیزد؛ می بر رقص به خداوند، عشق به وصول و آزادی شکرانۀ به روی،

 نقص از ار او جان غیبی، ی اندیشه و است الهی تداار و سبب به که رقصی

 و سعدی» فروزانفرنگاه کنید به:) دهد می ارتقا کمال مراتب به و کند می رها

 :درمثنوی موالنا زبان به «(.سهروردی

 دل شاد ها گل و آب از رهند چون                   گل و آب اندر بسته های جان

 شوند نقصان بی بدر قرص همچو            شوند رقصان حق عشق هوای در

 مپرس خود آنها از جان گردد آنکه و   مپرس خود ها جان و رقص در شانسمج

 گاه برخی عرفا بسیار شیکگهعرفا غالبا ساده پوش بودند. نقل می کنند 

روی انجام می گرفت که تاکید شود که ما  آن می پوسیدند. این خوشپوشی از نیز

 حتی به ساده پوشی نیز التزامی نداریم.

تاریخ عقاید اسالمی عرفان و تصوف ایرانی از لحاظ ناگفته نماند که در 

مدارا و سازگاری نسبت به عقاید مخالف از عالی ترین اصول و  آزادفکری و

خلق کرده است. در طریقت تصوف اهل دیر و  تعالیمی است که ذهن آدمی

هستند. به یک تفسیر می  کنشت همه جویای حقیقت و جملگی آزاد و مساوی

تعصبات  های عرفانی انفعال نیروی آزاد فکری بود علیهتوان گفت اندیشه 

تاریک و سخت گیری های روحانی. آزادگان و هوشمندان آنجه در دل داشتند در 

عرفان گفتند و در تهذیب اخالق و کردار آدمی و علو حیثیت فرد لطیف  لباس

 آوردند. ولی این گفته ها و افکار منشاء کاری در راه آزادی ترین سخنان را

 .اجتماع نگردید

چنانکه گفته شد افکار دانایان یونان اثر بارزی در اصالح آئین حکومت 

از خود به جا نگذاشت ولی با ارزشی که تمدن اسالمی بطور  جامعۀ اسالمی

آزادی خواهی کرد این بود که واسطه انتقال و رجعت  غیر مستقیم به نشر عقاید

دید اروپا گردید. ترجمۀ آثار یونانی از دنیای ج اندیشه های عالی مدنیت یونان به

رنسانس" )قرن پانزدهم میالدی( " عربی به التینی در رستاخیز بزرگ فکری

در پی این نهضت  اثر مستقیم داشت و تاریخ آزادی سیاسی جدید مغرب زمین

 .فرهنگی در آمد
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 : نانش دهید و از نامش مپرسیدخرقانی ابوالحسن
 درخشان های چهرهیکی از  (هـ. ق. ٣۵٢ – ۴٢۵) یخرقان ابوالحسن خیش

 واالی تفکر و نظر سعت، وگرائی مردم ،اندیشی آزاد در که است ایرانی عرفان

 بود: نوشته خود خانقاه سردر بر است. برجسته عرفانی

 را ایمانش هرکس ]نام نامش از و دیده نانش د،یدرآ سرا نیا در هركه

 جان به یتعال یبار اهبدرگ كه كس آن چه د.یمپرس [کند می افشاء

 )نورالعلوم(. ارزد ینان به بوالحسن خوان بر البته ارزد،

 است: آورده در نظم به چنین را اندیشه این )رفیع( حقیقت عبدالرفیع

 عرفان لطف به خرقان شیخ                    خرقان خانقاه در سر بر

 آن تالی است فلک مهر                     مهر از بود نوشته نکته این

 عطشان که یا بود گرسنه گر          آید در سرا این در که کس هر

 مسلمان یا و بود گبر گر                   است عارفان بخوان مهمان

 جانان پیک اوست هم که زیرا               بکوشید بخدمتش مهر از

 جان اش  داده خدای که آنکس              هست بوالحسن نان شایسته

ده. گفت:  یدار او آمد، گفت: مرا پندیبه د غزنوی محمودسلطان چون 

م سخاوت، ی، دوم، نماز به جماعت، سیز از مناهیز نگه دار: اول پرهیچهار چ

 یخاص بگو. گفت: ا یی. محمود گفت: مرا دعایو چهارم شفقت بر خلق خدا

خ قرص ی. شخ نهادیش شیزر پ یی محمود، عاقبتت محمود باد. پس محمود بدره

خ یگرفت. ش یش میو در گلو دیخاو یش نهاد و گفت بخور. محمود همین پیجو

ن بدره زر تو یاكه  یخواه ی. گفت: میگفت: آررد؟ یگ یگفت: مگر حلقت م

 یزیم. محمود گفت: در چیا ن را سه طالق دادهیر، كه ما ایرد؟ برگیما بگ یگلو

 یرهن عودیخ پیبده. ش یادگاریگفت: نكنم. گفت: پس مرا از آن خود  .كن البته

 یی خا خوش صعومعهیگشت گفت: ش یاز آن خود بدو داد. محمود چون باز هم

خ او را بر یدت! پس در وقت رفتن شیبا یز مین نی، ایگفت: آن همه دار یدار

 ی، اكنون بر پایخاست. محمود گفت: اول كه در آمدم التفات نكرد یپا

 خ گفت: اول در رعونتیآن چه بود؟ شست؟ و ین همه كرامت چی؟ ایزیخ یم

، كه آفتاب یرو یم یشی، و به آخر در انكسار و درویو امتحان درآمد یپادشاه

 یخاستم، اكنون براتو بر ن یپادشاه یبر تو تافته است. اول برا یشیدولت درو

 زم.یخ یبر م یشیدرو

سربازی فرستاد که شیخ را بگویید که ،رات شیخ امداچون سلطان به زی

مد. تو نیز برای او از خانقاه به خیمه او درا! آسلطان برای تو از غزنین بدینجا 

آیه بر او و سلطان محمود به سرباز گفت: اگر شیخ نیامد و مخالفت کرد این 
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)اطاعت کنید از خدا و  عو هللا و اطیعو الرسول و اولی االمر منکم!، اطیبخوانید

" هست و باید از او اولی االامر"یعنی سلطان محمود  رسولش و از الی االمر(

 اطاعت کرد.

« اُولُی االمر»ا سلطان مقتدر غزنوی که خود رمحمود پاسخ خرقانی به 

یه آین اترین تفسیر  نهیکی آزاد منشا اوست و طبع از مناعت پنداشت حاکی می

ها دارم تا چه رسد به  هللّاَ مستغرقم که از رسول خجالتآنچنان در أَِطیُعوْا »است: 

 «اُولُی االمر.

  خرقانی: ابوالحسن سخنان دیگر از

 و کند زهد زیادتی طلب زاهد و کند، علم زیادتی طلب برخیزد بامداد عالم

  .رساند یبرادر بدل سروری که بود آن بند در بوالحسن

 من آن از آن شود انگشت در خاری را کسی شام در به تا ترکستان به اگر

 اگر و مراست آن زیان آید سنگ در قدم را کسی شام تا ترک از همچنین .است

  .است من آن از دل آن است دلی در اندوهی

 .دید نبایستی مرگ را خلق تا بمردمی من ،خلق همه بدل کاشکی

 نبایستی حساب قیامت به را خلق تا بکردی من با خلق همه حساب کاشکی

  دید.

  دید. نبایستی دوزخ را ایشان تا کردی مرا خلق، همه عقوبت کاشکی

  نباشد. بدی هیچ وی در که دلیست چیزها بهترین

 شطح "الّصوفی غیر مخلوق" را به ابوالحسن خرقانی نسبت می دهند.

روامدارانه  مزهندگی خدا که با تکیه بر بخش این هم یک شوخی صوفیانه

 :دارد

 نه از تو نه از من

كه آنچه از تو  ی! خواهشنود كه هان بوالحسن ی، آوازینماز كرد یشب

تا  ی! خواهیبار خدا یخ گفت: ایش م تا سنگسارت كنند؟یدانم با خلق بگو یم

كس  چیگر هیم تا دینم با خلق بگویب یدانم و از كرم تو م یآنچه از رحمت تو م

 .ند؟ آواز آمد: نه از تو نه از مننك سجودت
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غانی  آویزند : هر مرغی را به پای خویشطاِهِر چ 
به طاِهِر َچغانی  مشهورامیر ابویحیی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج 

نظرانی که خود  مرز خود را با تنگ شعر در دو بیت (هـ. ق.  ٣٨١ )کشته شده

 :ند، به روشنی مشخص می کنددان ه خدای قهار خویش در زمین میرا نمایند

 تا بر من و بر تو رستخیز انگیزند     آمیزند      یک شهر همی فسون و رنگ

 آویزند استیزند؟        هر مرغی را به پای خویش  با ما به حدیث عشق ما چه

ه عرصه ها به مدارا یک روش برخورد با محیط اطراف است. اگر در هم

 بود:ی نیاز خواهیم های رایج بکار گیریم از تهدید

 آخر بمدارات بکف خواهم کرد        منا ترا صدف خواهم کرد         دلدار

 عشق تو تلف خواهم کرده یا عمر ب          رام کنم مهر خوده یا آنکه ترا ب

 

 : به عدد هر ذّره راهی است به حقابوالخیر ابوسعید
 انهروامدار روشی تصوف در (.ق . ه ٣۵٧ - ۴۴٠) ابوالخیر ابوسعید

نقل  واالولیا از قول ا ةعطار در تذکر بود. مخالف از خلق گیری گوشه با و داشت

 - ین اندیشه را محمد بن منورا «به عدد هر ذّره راهی است به حق.»می کند: 

سعید  اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی»در  نیز –یکی از نوادگان ابو سعید 

عدد هر ذره ای از موجودات، راهی است به  ... به" آورده است:  «الخیر ابی

. اما هیچ راه نزدیک تر و سبک تر از آن نیست که راحتی به کسی رسد و حق

 می کنیم " یتما بدین راه رفتیم و همه را بدین وص

 علوم گرید و ثیحد و فقه لیتحص به درجوانی است: آمده همان کتاب در

 لقمان روزگار، بنام انیصوف از کیی لهیوس به که آن تا پرداخت ادبی و نیید

 که بود اریهوش و آزاده مردی لقمان د.یگرد تصوف جرگه وارد رسما سرخسی،

 می روزگار سرخس های ابانیب در تمام سادگی به و زد می وانگیید به را خود

 اما داشت. اریبس شهرت و بود پارسا و بزرگ مجتهدی آن از شیپ وی گذراند.

 هر از را خود یینما مجنون با و دیسرکش نامی خوش و عبادت و طاعت از ناگاه

 کردم می شیب بندگی "هرچه گفت: می که اند کرده نقل او از کرد. آزاد بندی

 آزادش شود ریپ بنده چون را پادشاهان الهی گفتم درماندم. کرد. ستیبا می شتریب

 ای" که دمیشن ندا کن. آزادم گشتم. ریپ تو بندگی در زی،یعز پادشاهی تو کنند

 کردم". آزادات لقمان
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این معنی که قرنها پیش «. خدایت آزاد آفرید، آزاد باش!»فت: ابوسعید می گ

از بحث اندیشمندان معاصر راجع به دموکراسی، حقوق بشر، حق شهروندی و 

مدارا بیان شد، وسعت مشرب و ژرفش انسانگرائی عرفان ایرانی و به ویژه 

فهوم نزد فالسفه پایه و زیربنای آزادیهای فطری ابوسعید را نشان می دهد. این م

 است. انسان آزاد به دنیا می آید به همین دلیل باید آزاد باشد.

 سخت ترسایان و بود ترسایان کلیسای در سعید ابوروایت می کنند که 

 اگر گفتند: مریدان رفت می بیرون وقتی بودند، شده او حالت و معنویت شیفته

 گفت: بوسعید گشادند، می ها زنار و شدند می مسلمان مهه کرد می اشارتی شیخ

 بگشایم." ماشان که بودیم نبسته ور شان "ما

 می اجازت رقص و سماع به را جوانان "چرا کردند: سوال ابو سعید از

 برهم دستی اگر است. همساز شادی و شوق با جوان عتی"طب :گفت ؟"ییفرما

 قیطر نیبد رد.یگ نقصان پای هوای بردارند پای اگر و زدیبر دست هوای زنند

 هواها و باشد نیا جز اگر داشت. توانند نگاه را شتنیخو بزرگ گناهان گرید از

 پردازند". بزرگ گناهان به ناکرده خدای باشد جمع

نزدیک نّخاس خانه  گفتند روزی ابوسعید در بازار نشابور می رفت

نیزک ترک مطربه چنگ بنگریست. کفروشی[ رسید و آواز چنگ بشنید.  =برده]

 زد و این بیت میگفت:  می

 ورده به بازار و خریداری نیآ         امروز، درین شهر چو من یاری نی

 وآن کس که بدو رأی، خریدارم نی          نکس که خریدار، بدو رأیم نیآ

در  شیخ همانجا سّجاده بیفکند و بنشست و فرمود که این کنیزک را بیاریت.

خصِم : "باز گفت. شیخ فرمود "بیت باز گوی!"فرمود: وردند. حال آ

واز دادند، آمد. فرمود آ "حاضر است."گفتند:  "کنیزک کجاست؟فروش[  ]=برده

 گفت خصم فرمود که خریدم. "یک هزار دینار."گفت:  که به چند می فروشی؟

فرمود که  "به فالن." گفت: که فروختم. کنیزک را فرمود که رأیت به کیست؟

ی بدو دادند. فروشنده زاد کرد و به زنحاضر کردند. کنیزک را آ .کنیتحاضر 

گذشت.  از مریدان یکی می م.فرمود که برسان ورد که بهای کنیزکفریاد بر آ

ده. قبول خصم کنیزک واز داد و فرمود، که هزار دینار از واجبات به این شیخ آ

 کرد و در ساعت برسا نید.

فالن مریدت برفالن راه افتادست، مست و یا شیخ! "گفتند: روزی شیخ را 

 ."بحمدهللا که بر راه افتاده است از راه نیفتاده است"ود: مفر "خراب.
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 [ر از خدا.یست در جبّه و لباس من غین] «هللا. یسو یجبّت یس فیل»شطح 

 را به ابوسعید ابوالخیر نسبت می دهند.

 

 دی: سخنی نرانم که آن به تعصبی و ترببیهقیابوالفضل 
 کشد

یکی از بزرگترین  (. قـه ٣٨۵ - ۴٧٠) یهقیبمحمد  ابوالفضل

در  سازی را نظری و پرونده شگردهائی از قشریت و تنگ ،ما یخنگارانتار

و شاید ویژه ما  است رایج ملنکا ه همثبت کرده که امروز هزار سال پیش

 در ،.هـ. ق ۴٢٢سال . او در از آن فاصله بگیریمباید روز  که یک است ایرانیان

 وزیر اینگونه توصیف می کند: ، بردار کردن حسنکجلد ششم تاریخ بیهقی

 ن حسنک وزیر رحمت هللا علیهذکر بردار کرد

و پس به  در ابتدای این حال بردار کردن این مرد ،خواهم نبشتفصلی 

در ذی  ،امروز که من این قصه آغاز میکنم .تمام پردازمشرح قصه 

ار در فرخ روز گ]چهار صد و پنجاه[ ه ائالحجه سنه خمسین و اربعم

و ه، ؤاطال هللا بقا ،ن ناصر دین هللاسلطان معظم ابو شجاع فرخزاد ای

یی  در گوشه ،اند یک دو تن زنده ،از این قوم که من سخن خواهم راند

سهل زوزنی چند سال است تا گذشته شده است و افتاده و خواجه بو

هرچند  -با آن کار نیست  ارآن که از وی رفت گرفتار، و ما  بپاسخ

شصت و پنج آمده و بر ه عمر من ب . چهبهیچ حال - مرا از وی بد آمد

کنم سخنی نرانم که آن به  اثر وی می بباید رفت. و در تاریخی که می

 :کشد و خوانندگان این تصنیف گویند[ ترشروئی]دی و تربتعصبی 

من اندرین موافقت  بلکه آن گویم تا خوانندگان با .شرم باد این پیر را

 کنند و طعنی نزنند.

این بوسهل مردی امام زاده و محتشم و فاضل و ادیب بود اما شرارت 

و  -و ال تبدیل لخلق هللا  -کد شده ؤدر طبع وی م ]بدخوئی[ ارتیعو ز

باآن شرارت دلسوزی نداشت وهمیشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی 

کر را لت زدی و فرو جبار برچاکری خشم گرفتی و آن چا بزرگ و

جستی و تضریب کردی  یاین مرد از کرانه بجستی و فرصت ،گرفتی

و گرفتی که و المی بزرگ بدین چاکر رسانیدی و آنگاه الف زدی و فر

کیفر دید وچشید و  کردچنین کارها و اگر  فال ن را من فروگرفتم.

ه جنبانیدندی و پوشید مندان دانستندی که نه چنان است و سری میخرد
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. جزاستادم که وی را فرو نده می زدندی که وی گزاف گوی استخ

در پای . از آن در باب وی ساخت نتوانست برد با آن همه حیلت که

با تضریهای وی  عزوجل ضای ایزدوی بکام نتوانست رسید که ق

موافقت و مساعدت نکرد. و دیگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، 

بی آنکه مخدوم خود را  ،هللا عنهرضی  ،در روز گار امیر محمود

نگاه داشت به  ،دل این سلطان مسعود رحمت هللا علیه ،خیانتی کرد

 همه چیزها، که دانست تخت ملک پس از پدر وی را خواهد بود.

و حال حسنک دیگر بود، که برهوای امیر محمد و نگاهداشت دل و 

گفت که  بکرد وو چیز ها  فرمان محمود این خداوند زاده را بیازرد

که جعفر برمکی چنان تا بپادشاه چه رسد، هم ،مال نکننداکفاء آنرا احت

رشید و عاقبت کار ایشان الرون او این طبقه وزیری کردند بروزگاره

همان بود که از آن این وزیر آمد. و چاکران و بندگان را زبان نگاه 

و  ن.باید داشت با خداوندان، که محال است روباهان را با شیران چخید

بوسهل باجاه ونعمت ومردمش در جنب امیر حسنک یک قطره آب بود 

از وی که  اما چون تعدی ها رفت -فضل جای دیگر نشیند - از رودی

 یکی آن بود که عبدوس راگفت: پیش از این در تاریخ بیاورده ام.

امیرت را بگوی که من آنچه کنم بفرمان خداوند خود میکنم، اگر "

الجرم چون  "رسد حسنک را بردارباید کردوقتی تخت ملک بتو 

سلطان پادشاه شد این مرد بر مرکب چوبین نشست. و بو سهل و غیر 

بوسهل درین کیستند؟ که حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشید. و 

پادشاه بهیچ حال برسه چیزاغضا نکند: القدح فی الملک و افشاء السر 

 ان.و التعرض ) للحرم(. و نعوذ باّلِل من الخلد

چون حسنک را از بست بهرات آوردند بوسهل زوزنی اورا به علی 

چاکر خویش سپرد، و رسید بدواز انواع استخفاف آنچه رسید، که 

یها رفت. و بدان سبب و تشف چونبازجستی نبود کارو حال او را انتقامها

که زده و اوفتاده را توان زد،  بر بوسهل دراز کردند مردمان زبان

ت که گفته اند العفو عند القدره بکار تواند آورد. قال هللا مرد آن مرد اس

الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس وهللا  -و قوله الحق  - عز ذکره

 یحب المحسنین.

چون امیر مسعود رضی هللا عنه از هرات قصد بلخ کرد علی رایض 

حسنک را به بند می برد و استخفاف میکرد و تشفی و تعصب و انتقام 

هرچه "که  -پوشیده وقتی مرا گفت  -ود، هرچند میشنودم از علی میب
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بوسهل مثال داد از کردار زشت در باب این مرد از ده یکی کرده 

ه ناچار حسنک دمید ک و ببلخ در امیر می "آمدی و بسیار محابا رفتی.

. و معتمد ر بس حلیم وکریم بود، جواب نگفتی. و امیرا بر دار باید کرد

وزی پس از مرگ حسنک از استادم شنودم که امیر ابو عبدوس گفت ر

 باید کشتن این مرد را. سهل را گفت حجتی و عذری 

حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصریا ن " :بوسهل گفت

استد تا امیرالمومنین القادر با هللا بیازرد و نامه از امیر محمود باز 

بور که بنیشا وند یاد داردگرفت و اکنون پیوسته از این میگوید. و خدا

رسول خلیفه آمد و لوا و خلعت آورد، و منشور و پیغام در این باب 

  "برچه جمله بود. فرمان خلیفه درین باب نگاه باید داشت.

پس از این هم استادم حکایت کرد از  امیر گفت تا درین معنی بیاندیشم.

ن باب که چون بوسهل در ای -که با بوسهل سخت بد بود  -عبدوس 

بسیار بگفت، یک روز خواجه احمد حسن را، چون از بار باز 

میگشت، امیر گفت که خواجه تنها به طارم بنشیند که سوی او پیغامی 

است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت و امیررضی هللا عنه مرا 

بخواند گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک برتو پوشیده نیست 

رم چند درد در دل ما آورده است و چون پدرم که به روز گار پد

گذشته شد چه قصد ها کرد بزرگ در روز گار برادرم و لکن نرفتش. 

و چون خدای عز وجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختیار آن است 

که عذر گناه کاران بپذیریم و به گذشته مشغول نشویم، اما در اعتقاد 

ن بستد برغم خلیفه، و صریاد سخن میگویند بدانکه خلعت ماین مر

امیر المومنین بیازرد و مکاتبت از پدرم بگسست و می گویند رسول 

که از نیشابور آمده بود و عهد و لوا و خلعت آورده پیغام داده بود  را

  ".حسنک قرمطی است وی را بردار باید کرد" که

چه و ما این به نیشابور شنیده بودیم و نیکو یاد نیست، خواجه اندرین 

بیند وچه گوید؟ چون پیغام بگذاردم خواجه دیری اندیشید پس مرا گفت 

بوسهل زوزنی را با حسنک چه افتاده است که چنین مبالغتها در خون 

او گرفته است؟ گفتم نیکو نتوانم دانست، این مقدارشنوده ام که یک 

روز برای حسنک شده بود به روزگار وزارتش پیاده وبدراعه، پرده 

! "ای سبحان هللاوی بینداخته، گفت  ی استخفاف کرده بود وداری برو

! پس گفت خداوند را بگوی که ر شقر را چه در دل باید داشتاین مقدا

در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و قصد جان من 
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کردند و خدای عز وجل نگاه داشت، نذر ها کردم و سوگندان خوردم 

ق، سخن نگویم. بدان وقت که حسنک از که در خون کس، حق و ناح

حج ببلخ آمد و ما قصد ماوراء النهرکردیم و با قدر خان دیدار کردیم، 

پس از بازگشتنن به غزنین مرا بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک 

بر چه روی گفت. بونصر  چه رفت و امیر ماضی با خلیفه سخن

رسید. و امیر خداوند های حقیقت دارد، از وی باز باید پمشکان خبر

پادشاه است آنچه فرمودنی است بفرماید که اگر بروی قرمطی درست 

 گردد در خون وی سخن نگویم بدانکه وی را درین مالش که امروز

کرده بدان گفتم که وی را در باب منم مرادی بوده است، و پوست باز

نین من سخن گفته نیاید که من از خون همه جهانیان بیزارم، وهرچند چ

است از سلطان نصیحت باز نگیرم که خیانت کرده باشم تاخون وی 

چون این  "البته، که خون ریختن کار بازی نیست. وهیچ کس نریزد

جواب باز بردم سخت اندیشید پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب 

که  باشد فرموده آید. خواجه برخاست و سوی دیوان رفت، در راه مرا

را برآن دار که خون حسنک ریخته  نی خداوندتوا عبدوسم گفت : تا

نیاید، که زشت نامی تولد گردد. گفتم فرمان بردارم، و باز گشتم و با 

 سلطان بگفتم، قضا در کمین بود کار خویش میکرد. 

که در آن خلوت چه  وپس از مجلسی کرد با استادم. او حکایت کرد

حد یث  ازر پرسید مرا از حدیث حسنک، پس از آن یرفت. گفت ام

خلیفه، و گفت چه گوئی در دین و اعتقاد این مرد و خلعت ستدن از 

 آنگاه که از مدینه بوادی القرا مصریان؟ من درایستادم و رفتن بحج تا

، و خلعت مصری بگرفت و ضرورت ستدن و از گشت برراه شام باز

موصل راه گردانیدن و به بغداد باز نشدن، و خلیفه را بدل آمدن که 

. امیر گفت موده است، همه به تمامی شرح کردممیر محمود فرمگر ا

ادیه آمدی پس از حسنک در این باب چه گناه بوده است که اکر براه ب

چنین بود و لکن خلیفه راچند گونه "؟ گفتم در خون آن همه خلق شدی

شدو حسنک را قرمطی صورت کردند تا نیک آزار گرفت و از جای ب

تبات و آمد وشد بوده است. امیر ماضی . و دراین معنی مکاخواند

بدین خلیفه خرف " :لجوجی و ضجرت وی بود یک روز گفت چنانچه

بباید نبشت که من از بهر قدر عباسیان انگشت درکرده ام در همه 

و درست گردد بردار  جهان و قرمطی می جویم و آنچه یافته آید

امیر که حسنک قرمطی است خبر به  میکشند، و اگر مرا درست شد

. وی را من پرورده ام و با منین رسیدی که در باب وی چه رفتیالمو
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من هم ، فرزندان و برادران من برابر است، و اگروی قرمطی است

 "قرمطی باشم.

هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به دیوان آمدم و چنان نبشتم نبشته یی 

ر برآن آمد وشد بسیار قراخر پس از آو  که بندگان بخداوندان نویسند

آن خلعت که حسنک استده بود و آن طحایف که نزدیک  :گرفت که

امیر محمود فرستاده بودند آن مصریان، با رسول ببغداد فرستد تا 

خلعت و طحایف  آن" و چون رسول باز آمد امیر پرسید که بسوزند.

حسنک را  که امیر را نیک درد آمده بود که "؟بکدام موضع سوختند

. و با آن همه وحشت و تعصب خلیفه زیادت خلیفهقرمطی خوانده بود 

آنچه رفته  بنده .میگشت اندر نه آشکارا، تا امیر محمود فرمان یافت

 گفت بدانستم. است بتمامی باز نمود.

سه شنبه  پس از این مجلس نیز بوسهل البته فرونایستاد ازکار. روز

ید ر خواجه را گفت بطارم بایی گسست امبیست وهفتم صفر چون بار

نشست که حسنک را آنجا خواهند آورد با قضا و مزکیان تا انچه 

خریده آمده است جمله بنام ما قباله نبشته شود و گواه گیرد بر خویشتن. 

خواجه گفت چنین کنم. و بطارم رفت و جمله خواجه شماران و اعیان 

و  هرچند معزول بود -القاسم کثیر و صاحب دیوان رسالت و خواجه بو

. امیر دانشمند نبیه و حاکم زنی و بو سهل حمدوی آنجا آمدندزوبوسهل 

و قضا بلخ و اشراف و علما و فقها  لشکر را، نصر خلف، آنجا فرستاد

و معدالن و مزکیان، کسانیکه نامدار و فراروی بودند، همه آنجا 

من که بوالفضلم و  بنشسته. چون این کوکبه راست شد حاضر بودند و

یک  -انها بودیم نشسته در انتظار حسنک قومی بیرون طارم بدک

ساعت بود، حسنک پیدا آمد بی بند، جبه یی داشت حبری رنگ با سیاه 

میزد، خلق گونه، دراعه و ردایی سخت پا کیزه و دستار نشابوری 

مالیده و موزه میکائیلی نو در پای و موی سر مالیده زیر دستار پوشیده 

ا وی وعلی رایض و بسیار پیاده والی حرس ب اندک مایه پیدا میبود، و

ز هر دستی. وی را بطارم بردند و تا نزدیک نماز پیشین بماند، پس 

بیرون آوردند و بحرس باز بردند، و بر اثر وی قضاه و فقها بیرون 

خواجه " :آمدند، این مقدار شنودم که دو تن با یک دیگر می گفتند

  "بوسهل را برین که آورد؟ که آب خویش ببرد.

اثر خواجه احمد بیرون آمد با اعیان و بخانه خود باز شد. و نصر بر 

؟ گفت که چون من بود، از وی پرسیدم که چه رفت خلف دوست
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همه اگر  حسنک بیامد خواجه بر پای خاست، چون این مکرمت بکرد

خواستند یا نه برپای خاستند. بوسهل زوزنی برخشم خود طاقت نداشت 

در همه "ی ژکید. خواجه احمد اوراگفت برخاست نه تمام و برخیشتن م

وی نیک از جای بشد. خواجه امیر حسنک را هرچند  "کارها نا تمامی

خواست که پیش وی بنشیند نگذاشت و بر دست راست من نشست. و 

 -را بنشاند  و بو نصر مشکان بر دست راست خواجه ابوالقاسم کثیر

اجهء تابید. وخوهرچند بو القاسم کثیر معزول بود اما حرمتش سخت ب

شد و روزگار : خواجه چون میبابزرگ روی به حسنک کرد و گفت

. خواجه گفت دل شکسته نباید گفت جای شکر است؟ چگونه میگذارد

داشت که چنین حالتها مردان را پیشآید، فرمانبرداری باید نمود بهرچه 

خداوند فرماید، که تا جان در تن است امید صد هزار راحت است و 

کرا کند که با چنین  ت. بوسهال را طاقت پرسید گفت خداوند رافرج اس

؟ واهند کرد بفرمان امیر المومنین چنین گفتنسگ قرمطی که بر دار خ

 خواجه بخشم در بوسهل نگریست.

سگ ندانم که بوده است، خاندان من وآنچه مرا بوده " :حسنک گفت

و کارها . جهان خوردم حشمت و نعمت جهانیان داننداست از آلت و 

راندم و عاقبت کار آدمی مرگ است، اکر امروز اجل رسیده است، 

کس بار نتواند داشت که بر دار کشند یا جز دار، که بزرگتر از حسین 

است و بر در علی نیم. این خواجه که مرااین میگوید مرا شعر کفته 

. اما حدیث قرمطی به از این باید، که اورا باز سرای من ایستاده است

تند بدین تهمت نه مرا، و این معروف است، من چنین چیز ها داش

بوسهل را صفرا بجنبید و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست  "ندانم.

ه اینجا نشسته شد، خواجه بانگ براو زد و گفت این مجلس سلطان راک

؟ ما کاری را گرد شده ایم، چون از این فارغ ایم هیچ حرمت نیست

ماه است تا دردست شماست هرچه خواهی  شویم این مرد پنج و شش

و دو قباله نبشته  بکن. بوسهل خاموش شدو تا اخر مجلس سخن نگفت.

بودند همه اسباب و ضیاع حسنک را به جمله از جهت سلطان، و یک 

یک ضیاع را نام بروی خواندند ووی اقرار کرد بفروختن آن بطوع و 

کسان گواهی نبشتند،  رغبت، وآن سیم که معین کرده بودند بستد، و آن

و حاکم سجل کرد درمجلس و دیگر قضا ت نیز، علی الرسم فی 

امثالها. چون از این فارغ شدند حسنک را گفتند باز باید گشت. ووی 

زندگانی خواجهء بزرگ دراز باد، بروز " رو به خواجه کرو وگفت

گار سلطان محمود بفرمان وی در باب خواجه ژاژ می خاییدم که همه 
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بود، ار فرمانبرداری چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و نه خطا 

جای من بود، بباب خواجه هیچ قصدی نکردم و کسان خواجه 

من خطا کرده ام و مستوجب هر عقوبت "پس گفت  "رانواخته باشم.

فرو نگذارد، و دل از  هستم که خداوند فرماید و لکن خداوند کریم مرا

زندان اندیشه باید داشت، و خواجه مرا جان برداشته ام، ازعیال و فر

. و خواجه آب ست. حاضران را بروی رحمت آمدو بگری "بحل کند

از من بحلی، و چنین نومید نباید بود که بهبود " درچشم آورد و گفت

ممکن باشد، ومن اندیشیدم و پذیرفتم از خدای عزوجل اگر قضائی 

 "استبر سر وی قوم او را تیمار دارم.

خاست و خواجه و قوم برخاستند. و چون همه باز گشتند پس حسنک بر

و برفتند خواجه بوسهل را بسیارمالمت کرد، وی خواجه را بسیار 

عذر خواست و گفت با صفرای خویش بر نیامدم. و این مجلس را 

حاکم لشکر و فقیه نبیه بامیر رسانیدند، و امیر بوسهل را بخواند و 

وزیر ما را حرمت ن مرد تشنه ای؛ گرفتم که برخون اینیک بمالید که 

که ی از آن ناخویشتن شناسی" :و حشمت بایستی داشت. بوسهل گفت

وی باخداوند در هرات کرد در روز گار امیر محمود یاد کردم خویش 

  "را نگاه نتوانستم، و بیش چنین سهو نیفتد.

و از خواجه عمید عبدالرزاق شنودم که این شب که دیگر روز آن 

ردار میکردند بوسهل نزدیک پدرم آمد نماز خفتن، پدرم حسنک را ب

نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسپد، که  چرا آمده ای؟ گفت گفت

 نباید رفعتی نویسد بسلطان در باره حسنک بشفاعت. پدرم گفت

و بجایگاه  "خوب استاما شما تباه کرده اید. و سخت نابنوشتمی، "

بیر بردار کردن حسنک در پیش و آن روز و آن شب تد  خواب رفت.

 گرفتند.

و دو مرد پیک راست کردند با جامهء پیکان که از بغداد آمده اند و 

نامه خلیفه آورده که حسنک قرمطی را بر دار باید کرد و بسنگ بباید 

هیچ کس خلعت مصری نپوشد و  کشت تا بار دیگر بر رغم خلفا

آمد، دیگر روز چهار چون کارها ساخته  حاجیان را در آن دیار نبرد.

شنبه دو روز مانده از صفر، امیر مسعود برنشست و قصد شکار کرد 

و نشاط سه روزه، با ندیمان و خاصگان و مطربان، و در شهر خلیفهء 

وخلق  داری زدن برکران مصالی بلخ، فرود شارستان. شهر را فرمود

 بوسهل برنشست و آمد تا نزدیک دار و بر روی آنجا نهاده بودند،
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و سواران رفته بودند با پیادگان تا حسنک را بیارند،  باالیی بایستاد.

چون از کران بازار عاشقان در آوردند و میان شارستان رسید، 

مواجر خواند و  وی را .میکاییل بدانجا اسب بداشته بود پذیره وی آمد

 حسنک در وی ننگریست و هیچ جواب نداد، .دشنامهای زشت داد

آن  زلعنت کردند بدین حرکت ناشیرین که کرد و اعامه مردم اورا 

زشتها که بر زبان راند، و خواص مردم خود نتوان گفت که این 

 میکاییل را چه گویند.

بود بسیار و پس ازحسنک این میکاییل که خواهر ایاز را بزنی کرده 

ها کشید، و امروز برجای است و بعبادت و قران  ها دید و محنتبال

ستی زشت کند چه چاره از باز ده است، چون دوخواندن مشغول ش

و حسنک را به پای دار آوردند. نعوذ باّلِل من قضا السوء، و دو  ؟گفتن

پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمده اند. و قران خوانان قران 

. وی دست اندر سنک را فرمودند که جامه بیرون کشمیخواندند. ح

بند استوار کرد و پیچه های ازار را  [نا تمبایزار یا] زیر کرد و ازار

ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار 

بایستاد و دستها در هم زده، تنی چون سیم سفید و رویی چون صد 

هزار نگار و همه خلق بدرد مینگریستند. خود روی پوش آهنی 

آواز دادند که سر و  بیاوردند عمدا تنگ چنانکه سرش را نپوشیدی، و

رویش را بپوشید تا از سنگ تباه نشود که سرش را به بغداد خواهیم 

فرستاد نزدیک خلیفه وحسنک را همچنان میداشتند، و او لب میجنبانید 

و چیزی میخواند، تا خودی فراختر آوردند. و در این میان احمد جامه 

خداوند دار بیامد سوار و روی به حسنک کرد و پیغامی گفت که 

چون تو "و گفته که  "این آرزوی تست که خواسته بودی" سلطان گوید

اما امیر  ما بر تو رحمت خواستیم "پادشاه شوی ما را بردار کن.

بردار  او فرمان ای، و ب تو قرمطی شده المومنین نبشته است که

 .حسنک البته هیچ پاسخ نداد "کنند. می

ر و روی اورا بدان پس از آن خود فراختر که آورده بودند س

 دم نزد از ایشان نیندیشید. را که بدو. بپوشانیدند. پس آواز دادند او

و  "کشید به دو بدار برید؟ مرد را که می شرم ندارید" هرکس گفتند

خواست که شوری بزرگ بپای شود، سواران سوی عامه تاختند و آن 

یدند، بر جایگا ه رسانب و ب شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند

مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جالدش استوار ببست و 

ید، هیچ کس دست به زنها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ  رسن
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پس  .وریانبگریستند خاصه نشا سنگ نمی کرد و همه زار زار می

مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که 

ه کرده. این است حسنک و نده بود و خبگلو افگه جالدش رسن ب

و گفتارش رحمت هللا علیه این بود که گفتی مرا دعای  روزگارش

 نیشابوریان بسازد، ونساخت.

و اگرزمین و آب مسلمانان بغضب بستد نه زمین ماند ونه آب، و 

چندان غالم و ضیاع و اسبای و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. 

ن مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمته هللا او رفت و این قوم که ای

و این همه اسباب منازعت  .یار عبرتعلیهم. و این افسانه ایست با بس

حمق مردا که دل در ا .از بهر حطام دنیا بیک سوی نهادندو مکاوحت 

 .این جهان بندد! که نعمتی بدهد و زشت باز ستاند

 هاؤالبصیر غطااذا زال عن عین      مةلعمرک ما الدنیا بدار اقا

 ل باسباب لفناء و بقاء وهاینا        إنّماالناس فیها و  بقاءو کیف 

 :برگردان]

 از دیده بینا، پرده غفلت برداشته شود، دریابد که دنیا سرای آرمیدن نیست. هرگاه

وسایل فنا حاصل  آن باکه  حالیچگونه ممکن است در بقای انسان در دنیا 

 [.شود می

 :رودکی گوید

 دل نهادن همیشگی نه رواست                  ای سپنج مهمان رابسر

 گرچه اکنونت خواب بر دیباست       زیر خاک اندرونت باید خفت

 تنهاستکه بگور اندرون شدن             باکسان بودنت چه سود کند

 بدل آنکه گیسوت پیراست               یارتو زیر خاک مور و مگس

 گرچه دینار یا درمش بهاست          پیراست آنکه زلفین و گیسوت

 سرد گردد دلش، نه نابیناست             چون ترا دید زود کونه شده

چون ازاین فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار باز گشتند و حسنک 

و پس از آن شنیدم از  تنها ماند چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر.

ود و از مختصان بوسهل، که یک ابوالحسن حربلی که دوست من ب

روز شراب میخورد و با وی بودم، مجلسی نیکو آراسته و غالمان 

تا سر  بسیارایستاده و مطربان همه خوش آواز. در آن میان فرموده بود

پس گفت  حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در طبقی با مکبه.

گفت بیارید. آن  خوریم.نو باوه آورده اند، از آن بخوریم. همگان گفتند 

چون سر حسنک را بدیدیم  طبق بیاوردند و از او مکبه برداشتند،
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و بو سهل بخندید، و باتفاق  همگان متحیر شدیم و من از حال بشدم.

شراب دردست داشت ببوستان ریخت، و سر باز بردند. و من در 

ای بوالحسن " :گفت خلوت دیگر روز بسیار اورا بسیارمالمت کردم،

 و این حدیث فاش شد "مرغ دلی، سر دشمنان چنین باید. مردی تو

 .. بدین حدیث و لعنت کردندکردند وهمگان اورا بسیار مالمت

وزه بنگشاد و و آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بو نصر ر

را چنان ندیده  مند بود چنانچه به هیچ وقت او سخت غمناک و اندیشه

هم برین حال بود  ؟ و خواجه احمد حسنماندچه امید  گفت و می بودم،

. وحسنک قریب هفت سال بر دار ماند. چنانکه و بدیوان ننشست

پاهایش همه فروتراشید و خشک شد چنانکه اثری نماند تا بدستور 

و دفن کردند چنانکه کس ندانست که سرش کجاست و تن  فروگرفتند

 کجاست. 

ودم که دو سه ماه از آور، چنان شنو مادر حسنک زنی بود سخت جگر

او این حدیث نهان داشتند، چون بشنید جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، 

پس  .بلکه بگریست بدرد چنانکه حاضران از درد وی خون گریستند

بزرگا مردا که این پسرم بود، که پادشاهی چون محمود این  :گفت

کو و ماتم پسر سخت نی د آن جهانجهان بدو داد و پادشاهی چون مسعو

و یکی از ، بداشت، وهرخردمند که این بشنید بپسندید، و جای آن بود

کرده  در مرگ وی و بدین جای یادشعرای نشاپور این مرثیه بگفت ان

 :شد

 دهر را افسر بودملک و آرایش        ببرید سرش را که سران را سر بود

 ر بوداز تخت بدار برشدن منک                کافر بودیا گرقرمطی وجهود 

 ناشایسته و ناپسند[]منکر = 

 

 : می بی چنگ منوش!منوچهری دامغانی
 (هـ. ق. ۴٣٢ بن احمد منوچهری دامغانی )در گذشت صاَبوالنهجم احَمدبن قو

 توانند ه یک شیشه شراب در خانه دارند میدر حیرت است که چطور مردمی ک

ون موسیقی می ای بد ر از آن چگونه عدهتسر بر بالین بگزارند و شگفت آور

 نوشند: می

 سختم عجب آید که چگونه بََرَدش خواب 

 آن را که به کاخ اندر، یک شیشه شراب است
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 تر که خورد بادۀ بی چنگ  وین نیز عجب

 بی نغمۀ چنگش به می ناب شتاب است

 نخورد آب  می اسبی که صفیرش نزنی،

 نی مرد کم از اسب، نه می کمتر از آب است

 

  ه و جان نادان یکی است: تن مرداسدی طوسی
در ستایش هـ. ق.(  ۴۶۵وفات ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی )

 می گوید:بخشیدن و رواداری 

 گناهی که بخشنده باشی ز بن                 سخن زان دگر باره تازه مکن

 همان خواه بیگانه و خویش را           که خواهی روان و تن خویش را

 هیچ نیست         تن مرده و جان نادان یکی است ز دانش به اندر جهان

 به هر کس گمان آن برد کاندر اوست را در جهان خوی زشت ار نکوست  ک

 توان دوست کردن به گفتار خوش         ز بدخواه و از مردم کینه کش    

 نوشیدن به اندازه پند می دهد: به العملی خردمندانهدر دستور

 سه جام می از دست او نوش کرد کرد             جم اندیشه از دل فراموش 

 به آهستگی رأی خوردن گرفت  ز دادار پس یادکردن گرفت                  

 که چیزی جز از می نخواهی دگر؟       داری مگر  به جم گفت: می دوست

 شکیبد دلم گر نیابمش نیز جمش گفت: دشمن ندارمش نیز                      

 که چون خورد افزون، بکاهد خرد  ه به، هرکه او می خورد        به انداز

 که باید خرد داد کابین او عروسی است می، شادی آیین او                    

 چنان چون بخار زمین، آفتاب  ز دل برکشد می، تف درد و تاب             

 یی می استکه را کوفت می، مومیا           دل تیره را روشنایی می است

 کند سرخ رخساره زرد را به رادی کشد زفت، بدمرد را                      

 به فرتوت، زور جوانی دهد زبانی دهد                       به خاموش، چیره

 خورش را گوارش، می افزون کند               ز دل درد و انده بیرون کند

 گویش از این کم خور و زآن فزونم خورش نِه بر ِمیهمان، گونه گون      

 پزشکی نه نغز آید از میزبان زبان                    اگرچه بود میزبان خوش

 گراست و ناهمسانی را می پذیرد: از عمومیت دادن می گریزد و کثرت

 همه کس به یک خوی و یک خواست نیست  ده انگشت مردم به هم راست نیست
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 ز هزار كعبه باشد یك دل خواجه عبدهللا انصاری: كافزون
هـ. ق.( از مشایخ  ٣۹۶ – ۴٨١خواجه عبدهللا محمد انصاری هروی )

 «:مناجات و مقوالت»بزرگ عرفان بود. چند نمونه از کالم او از 

 ، نه وسیلتی بر اهتمام ممات.عشق علتی است بر دوام حیات

 پره کور است. هرچه عاشق نیست ستور است، روز را چه گنه زانکه شب

آهسته باید بود ولیکن دانسته باید بود. دانسته بخرابات رفتن رواست و نادانسته 

 بمناجات رفتن خطاست.

 آن معصیتم که مرا به عذر آرد. ی بیزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد. بنده

پنج چیز نشانه شقی است: بی شکری در وقت نعمت، بی صبری در وقت 

حرمتی در  اهلی در وقت خدمت، و بیمحنت، بی رضائی در وقت قسمت، ک

 وقت صحبت. 

در دنیا و آخرت کار خود سازد:  ،ده خصلت شعار خود سازد ،ای عزیز هر که

با حق به صدق، با نفس به قهر، با خلق به انصاف، با بزرگان به خدمت، با 

خردان به شفقت، با درویشان به سخاوت، با دوستان به نصیحت، با دشمنان به با

 جاهالن به خاموشی، با عالمان به تواضع. حلم، با

دوازده چیزباید، تا حق پرستی را شاید: جود بی حاجت، همت بی آفت، موافقت 

بی عداوت، دیده با امانت، نشست بی مالمت، گفتن با سالمت، شناخت بی 

جهالت، حکم راست بی اشارت، نفس بی خیانت، لقمه با صیانت، همت صاف و 

 وز در عبادت، تا کار آخرت گردد کفایت.دل پر هدایت، شب و ر

اگر بر آب روی خسی باشی وگر در هوا پری مگسی باشی، دل به دست آر تا 

 کسی باشی.

روزه تطوع صرفه نان است. نماز تهجد، كار پیر زنانست، حج رفتن تماشای 

 دادن كار جوانمردانست، دلی به دست آر كه كار آنست.   جهان است، نان

ای بنا كرده كه او از سنگ و گل است؛ و  دای تعالی در ظاهر، كعبه... بدان كه خ

ای ساخته كه از جان و دل است. آن كعبه، ساخته ابراهیم خلیل  در باطن كعبه

است و این كعبه بنا كرده است. آن كعبه منظور نظر مؤمنان است و این كعبه، 

ز است. آن كعبه نظرگاه خداوند رحمان است. آن كعبه حجاز است و این كعبه را

انصاف خالیق است و این كعبه عطای حضرت خالق است. آنجا چاه زمزم است 

و اینجا آه دمادم... آنجا مروه و عرفات است و اینجا محل نور ذات. حضرت 



 81 

آن كعبه را از بتان پاك كرد؛ تو این كعبه را از اصنام « ص»محمد مصطفی 

 هوی و هوس پاك گردان: 

 آمد حاصل         یك كعبه صورت است و یك كعبه دلدر راه خدا دو كعبه 

 تا بتوانی زیارت دلها كن                    كافزون ز هزار كعبه باشد یك دل

 پوش. ای عزیز! در رعایت دل ها کوش و عیب کسان می

 

: مدان دوزخ بدان گرمی بدان گرمی فخرالدین اسعد گرگانی
 که گویند

و  سراهـ. ق. ( شاعر داستان ۴۴۶ذشت در گ فخرالدین اسعد گرگانی )

 می گوید:« ویس ورامین» آفریننده

 نه اهریمن بدان زشتی که جویند   ان گرمی بدان گرمی که گویندمدان دوزخ بد

 دگر هرگز به رویش باز نارم                 زو در گذارم            فته راگناه ر

 که روزی در کنارت آورد باز                    دریاش انداز    بکن نیکی و در

 

 : کز تن ماست آنچه بر تن ماستمسعود سعد سلمان
هـ. ق( که هیجده سال در  ۴٣٨ - ۵١٨امیر مسعود بن سعد بن سلمان ) 

 گوید: می ،زندان شاهان غزنوی به سر برد

 زیرا که جهان خواند خردمند جهان را  ن گذران کار جهان گذران را آسا

 تر می داند: را قادر به ایجاد جهانی کم رنج ربه درستی بشاو 

 کردن ز روزگار خطاست گله        همچو ما روزگار مخلوق است      

 گله از هیچ کس نباید کرد                  کز تن ماست آنچه بر تن ماست

 

 : گفتا كه مرا مجو به عرش و به بهشتالقضات عین
 هغای»به نام  یکتاب ـ. ق.(ه  ۴۹٢ - ۵٢۵) یهــمــدانــ تالقضا نیع

 ازمنۀ و روحانیات و جسمانیات امکنۀ شناختن در « المکان هاالمکان فی درای

 هغای را مجموعه این و» :گوید می آن مقدمه در و است کرده تصنیف آنها
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 زیادتی سبب را شریف کتاب این تعالی حق کردیم نام المکان هدرای فی االمکان

 ما هفتن را خلق و خلق هفتن را ما و کناد شنونده و خواننده معرفت و ایمان

 .«سعته و کرمه و بلطفه مگرداناد

 اینطور را رساله این نوشتن علتدر ضمن نکوهش تعصب،  تالقضا عین

 و جان صمیم در را بزرگوار عزیز اسرار این ما که بایستی و» میدهد: شرح

 نفاست و عزت راه زا بلکه بخل راه از نه داشتیمی مکنون و مخزون دل سویدای

 حالتی و سخن اثنای در وقتی که آنست مخدره این کردن جلوه در عذر لیکن و

 کرد نباید انکار آنرا است آمده اخبار در مکان لفظ که برفت ما زبان بر گرم

 کور جماعتی پس خیزد بر راه از تشبیه تا شناخت بباید چیزی هر مکان ولیکن

 آویز دست را کلمه این جحود و عناد و حسد و تعصب سر از بختان شور و دالن

 ما یرکفته ب و کشیدند ما بر تشبیه رقم و دربستند میان ما نجانیدن بر و کردند

 غبار از خود ساحت برائت اظهار بهر از ناچار تا دادند فتوی و کردند حکم

 این و کرد بایست عرض طبیعت علم عنینان آن بر را عذرا مخدرۀ این تشبیه

 درد که بود معلوم چه اگر داد بایست جلوه دالن کور بدان را جمال با یوسف

 تباهی جز را مردار حیاتست مادۀ که باران آب و نپذیرد درمان حسد و تعصب

 « نیفزاید

 عین عمر اواخر در کتاب تألیف زمان که میشود معلوم فوق شرح از

 و کرده محکوم زندقه و الحاد و کفر باتهام را وی که بوده موقعی در و تالقضا

 آورده توحید در فصلی مجموعه اول در سبب بدین و بودند داده فتوی او بکشتن

 است.

 یال االوطان عن بیالغر یشکو» کتاب فیتأل به زندان در تالقضا نیع

  پرداخت. «علماءالبلدان

 ۵٢۵ سال در و بردند همدان به بغداد از ینیدرگز نیالد قوام امر به را او

 پرداخت یم وعظ و دانیمر ارشاد و تیترب به آن در که یا رسهمد در بر یهجر

 ده،یچیپ نفت به آلوده یائیبور در و دندیکش تنش از پوست سپس کردند. دار بر

 همان او با دادند. بباد را خاکسترش حالج منصور بن نیحس چون و دندیسوزان

 بود: خواسته او خود که کردند

 میا خواسته بها کم زیچ سه به هم آن و      میا خواسته خدا از شهادت و مرگ ما

 میا خواسته ایبور و نفت و آتش ما          میا خواسته ما که کند نیچن دوست گر

 ماست بیچاره دل در جهان سلطان            ماست رخساره جمال جهان محراب

 ماست خواره خون های دیده گوشه در           یقین و توحید و کفر و شر و شور
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 یگفت: اله یبسطام دیزیحالت. ابو یدر ابتدا یشب سد:ینو یم هالقضا نیع

گفت: تو از راه « ق فقد وصلتیارفع نفسك من الطرا»راه به تو چگونه است؟ 

ز حجاب راه بوده، تركش یطلب ن یدی، چون به مطلوب رسیدیز كه رسیبرخ

 واجب باشد.

 م منیوز خلعت تو وصف كجا گو                     م منیگفتم ملكا تو را كجا جو

 م منینزد دل خود كه نزد دل پو             گفتا كه مرا مجو به عرش و به بهشت

 شیمذهب در پ یعشقت بنهم به جا            شین مذهب و كیآتش بزنم بسوزم ا

 شین است و نه كینه د ییتو یمقصود ره    شیدارم عشق نهان در دل ر یتا ك

 

 خود باش و به دانش بسنج ناصر خسرو: حاکم
هـ. ق.( فیلسوف، شاعر، نویسنده و رزمنده  ٣۹۴ – ۴٨١ناصر خسرو )

سترگ، که متعصبان روزگارش حضورش را در بلخ برنتافتند و او را با تهمت 

های بددین، قرمطی، ملحد، معتزلی، مهدورالدم، غالی و رافضی از آن سرزمین 

 خشان آواره كردند.به نیشابور و مازندران و سپس یمكان بد

باور به تقدیرانسان را کرخت وتخدیر می کند. توده های ستمدیده را به ثابت 

بودن وضع ناهنجار قانع و فکر تالش برای یافتن راه حل باز می دارد. ناصر 

 گوید: در قصیده ای معروف بر تقدیرگرایان به تندی می تازد و می خسرو

 برون کن زسر باد خیره سری را   نکوهش مکن چرخ نیلوفری را          

 بری دان ز افعال چرخ برین را              نشاید ز دانش نکوهش بــری را

 هم امروز از پشت بارت بیفگن              میفگن به فردا مر این داوری را

 چو تو خود کنی اختر خویشرا بد          مدار از فلک چشم نیک اختری را

 به چهره شدن چون پری کی توانی           به افعال ماننده شو مر پــری را

 تو باهوش و رأی ازنکومحضران چون    همی برنگیری نیکومحضری را

 سپیدار ماندست بی هیچ چــیزی               از ایرا که بگزید مستــکبری را

 و همی ســـروری رااگر تو ز آموختن ســـر نتابی                  بجوید سر ت

 بسوزند چوب درختان بی بـــر           سزا خود همین است مر بی بـری را

 درخت تو گر بار دانش بگــیرد                 به زیر آوری چرخ نیلوفری را

با شجاعت با فقیهان قشری قدرت طلب وارد جر و بحث می شود و آنها را 

 د:زیر تازیانه انتقاد می گیرد و می گوی

 ای حیلت سازان! جهالی علما نام!        کــز حیلـه مر ابلیس لعین را وزرائید
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 ایــزد چو قضــای بد بر خلق ببـارد       آنـگاه شما یکــسره در خورد قضـائید

 رشوت هر یک ز شما خود فقهائید چون حکم فقیهان نَبَود جز که به رشوت  بی

 تـزویرگــرانند شمـا اهــل ریـائــید      گر راست بخواهید چو امروِز فقیهان   

 چون خصم سر کیسه رشوت بگشاید       در وقـت، شما بند شریعت بگشــائید

 اندر طلب حکم و قضا بر دِر سلطان      مـانند عصــا مانده شب و روز بپائید

 با جهل، شما در خوِر نعلید به سر بر       نه در خوِر نعلی که بپوشید و بیائید

تفکر انتقادی، خردباوری و خردگرائی و در پی آن حق شک کردن و 

کرامت فردیت و بلوغ و اختیار انسان با سنت ها و اصول احکامی جزمی که 

برحقی، سودمندی و درستی آنها از پیش ثابت و قطعی است، سازگار نیست. 

ج براین بستر، قشریون همواره عوام را علیه روشنگران و خرافه ستیزان بسی

 می کنند:

 سالم کن زمن ای باد مر خراسان را    مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را

 چون خلق جمله به بازار جهل رفته شدند           همی ز بیم نیارم گشاد دکان را

 زآنکه دین را دام سازد بیشتر پرهیز کن

 زآنکه سوی او چو آمد، صید را زنهار نیست

 م او و، سوی او حیلت و مکر است فقه و عل

 نـیست دانا هر که او محتال یا مّکار نیست

 گاه گوید: زین بباید خورد کاین پاک است و خوش 

 گاه گوید: نی نشاید خورد کاین کشتار نیست

 این رشوت خواران فقها اند شما را          ابلیس، فقیه است گر این ها فقهااند

 ایـن گــروهی کــه از دِر دارنـد         منبر عالمان گرفته ستنـد                 

 دشمن عاقالن بی گنه اند                          زانـکه خــود جاهل و گنهکارند

 بر دروغ و زنا و می خوردن                    روز و شب همچو زاغ نـاهارند

 یمت انـگارندور ودیعت نهند مال یتیـم                             نزد ایشــان، غن

 سرائی نمی کند: ناصر خسرو از امیران وشاهان بیزار است و مدیحه

 به علم و به گوهر کنی مدحت آن را     که مایه است مر جهل و بد گوهری را

 به نظم اندر آری دروغ و طمع را             دروغ است سرمایه مر کافری را

 مر این قیمتی در لفظ دری را    من آنم که در پای خوکان نریزم                

 خلق جهان جملگی نهاِل خدایند             هیچ نه بشکن تو این نهال و نه بفکن

 چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت     نزدیک خداوند بدی نیست فراموش
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معرفت شناسی قشری از پرسش گریزان است و هر گونه فعالیت مبتنی بر 

بری و خودسامانی را با تهمت، تکفیر و خشونت نفی عقالنیت و آزادی خود ره

ساز را از اندیشیدن منع می کنند و برای  جو و چاره می کند. آنها بشریت چاره

وارۀ خویش تقلید و پیروی اقناع ناشده را تحمیل  تداوم معرفت ایستا و سنگ

کنند. ناصر خسرو از جمله نادر اندیشمندان ایرانی است که روی سخن به  می

ها نیز دارد. او از جهل بنیان کن، تقلید و پیروی بی چون و چرای آنها انتقاد  ودهت

 کند و سعی در روشنگری دارد: می

 ای امت بدبخت بدین زرق فـــــــــروشان

 جز ازخری وجهل چنین بنده چـــــــرایید؟

 خـردان را خواهم که بدانم که مراین بی

 ؟طاعت زچه معنی و برای چه نمـــــایید

 ای حیلت سازان علما، نیک پدیداســت

 کز حیله مر ابلیس لعــــــین را وزرایید

 هرگه که در کیسه رشوت بکشــــــایند

 دروقت شما بند شریعت بکشــــــــایید

 گفتند که موضوع شریعت نه به عقــــل است

 زیرا که به شمشیرشد اسالم مقرر

 گفتم که نماز از چه براطفال ومجانین

 شود تا نشود عقل مخیر؟واجب ن

 تقلیـــد نپــذیرفتم وحجت ننهفتــــم

 زیرا که نشد حق به تقلید مشهّر

 ایزد چو بخــواهد بگشــاید دررحمت

 دشواری آسان شود وصعب میسر

 غره مشو بدان که کسی گوید                   بهمان فقیه بلخ و بخارا شد

 ن کار دین و علم به غوغا شدزیرا که علم دینی پنهان شد             چو

 مپذیر قول جاهل تقلیـــــدی                     گرچه به نام شهرۀ دنیا شد

 هر چه کنی راست به معیار خویش

 بنگر و با کس مکن آن ناسزا                آنچه نداریش سزاوار خویش

 یشآنچت از او نیک نیاید مکن               داور خود باش به منقار خو

 مر مرا آنچه نخواهی که بخّری مفروش       بر تنم آنچه تنت را نپسندی مپسند
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 عنصر المعالی کیکاوس: مستی چو کنی در خانه کن
هـ. ق.(  ۴١٢ – ۴٨١امیرعنصر المعالی کیکاوس بن قابوس بن وشمگیر ) 

 حرمت حریم خصوصی را پاس می دارد:« قابوس نامه»در

سقف خانه[ =آنچه را که زیر آسمانه ] مستی چو کنی در خانه کن، چه

 توان کرد زیر آسمان نتوان کرد...

من منفعت نه همه از دوستان یابم، بلكه از دشمنان نیز یابم از آنچه اگر 

]در[ من فعلی زشت بود، دوستان به موجب شفقت بپوشانند تا من 

ندانم، و دشمن بر موجب دشمنی بگوید تا مرا معلوم شود؛ این فعل بد 

ا از خویشتن دور كنم، پس آن منفعت از دشمن یافته باشم نه از ر

 دوست. تو نیز دانش آموخته باشی كه از دانایان.

دیگر، تندی و تیزی عادت مكن و زحلم خالی مباش ولكن یكباره چنان 

مباش نرم كه از خوشی و نرمی بخوردندت و نیز چنان درشت مباش 

مس كردن[. و با همه گروه كه هرگز به دست نسپاوندت ]پساویدن: ل

موافق باش كه به موافقت از دوست و دشمن مراد حاصل توان كرد. و 

هیچ كس را بدی میاموز كه بد آموختن دوم بدی كردن است. و اگر چه 

بی گناه، كسی تو را بیازارد تو جهد كن تا تو او را نیازاری كه خانه 

كه كم آزاری  كم آزاری در كوی مردمی است. واصل مردمی گفته اند

 است. پس اگر مردمی كم آزار باش. 

 اندر یاد کردن پندهای نوشروان عادل.... 

آخر گفت: فاسق متواضع این جهان جوی بهتر از عابد متکبر آن جهان 

 جوی..... 

آخر گفت: اگر خواهی که نیکوترین و پسندیده ترین مردمان باشی آنچ 

 بخود نپسندی بکس مپسند.

 

 کافر مطلق نه مسلمان تمـام : نهگنجوی یمهست
سنت شکن  رباعی سرا، آزاده، ( شاعرهششم هجری سده)گنجوی  یمهست

 نده بربط، چنگ، عود و تارو نواز رو عاشق، زیباش، خرافه ستیز، یژرف اند

و با افسانه مرز مشخصی ندارد. اندک اشعار بجای مانده از او از  شزندگی

ان قشریون، حکایت از یشو ان و کتابسوز مانه و تیغ سانسور و کتابزحوادث 

 مبارزسال ها پیش از صد ها دارد. و بی پروا خردمند ،جسورآزاده، زیباروئی 
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خانه  ه حجاب ویعل نبردو  خویش آزادی حقوق و زنان برای گسترده و بسیج

 :می گوید نیینش

 در ُحـجرٔه دلگیر نگه نتوان داشت       ما را به َدِم پیر نگه نتوان داشت

 در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت   ن را که َسِر زلف چو زنجیر بَُودآ

است. تولید کنندگان نعمات  ستایشگر خالقیت، آفرینش، کار و تولیدمهستی 

 :عاشقانه دوست دارد. در ستایش نانوا را مادی

 نه كز سر ناز دهدینه از سر ك            كــه مــرا دلبــر خبــاز دهــد یسهم

 ترسم كه به دست آتشم بــاز دهـــد    ـــریام همچو خم غمش بمانده گدر چن

 صحاف: در ستایش

 شتن به عالم طاق استیصحاف پسر که شهره ی آفاق است       چون ابروی خو

 ــتنه که ازغم دلش اوراق اســــیــــــــرازه        هرسیبا سوزن مژگان بکند ش

 در ستایش نعلبند:

 چون نعل براسب بست از پای نشست      د داس اندردست    نـــآن کودک نعلب

 بدری به ســــــُم اسب هاللی بربسـت         ؟د درعالم پستیکه د ن نادره تریز

 :یدر ستایش رختشو

 نمینده ی تاب آفتابــــــــــش بیجو            نمیشـــــــــــه درعتابش بیبا ابرهم

 نــمیهرگه که طلب کنم، درآبش ب        ست، چرا؟یده ی من نیگر مردمک د

 گو: در ستایش اذان

 ـذروتـ ونرنگ رخـش آب بــرده از خـ      تر از الله مرو تازه یمؤذن پسر

 ـروآمـد س ازدر حال به باغ در نم      ـتآوازه قامت خوشش چون بــرخاس

 انداز:در ستایش تیر

 شتت همی فرسودمــــیتا درانگ       توانت بودمـــــی    کاشکی انگش

 شتن را کج بدو بنمودمـــــییخو            ر انداختـییتا هرآنگاهی که ت

 :هرقاضی ش در ذم یطنز

 ت؟سین واقعه چینه که ایزسرک گفتا   ستیگر قاضی چو زنش حامله شد زار

 ست؟ین بچه زکیم است این قحبه نه مریا  چ یزد هیر من نمی خیرم و کیمن پ

 : اد به نفسو اعتمبائی یز

 ــــــی نکندیــــــــی نکند           باد سحری نافه گشایه سایتا سنبل توغال
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 ـــی نکندیـت           درگردن من که پارساند دستیزاهد صد ساله بب گر

به عاشق  ها کی ازنامهی به درپاسخ زادهآ زنی بلند همتی وقار، غرور و

 : موج می زند ،راحمدیم خود

 ـم     با آنکه زتو به است هم درندهمواری ای صنم درندهــن با تو بخت

 درآب بخسبم خوش ونم درنـدهم  لف به خـــم درندهــــم   کباره سرزی

 مان گشتیآزاد ز كفر و فارغ از ا          در عالم عشق تا دلم سلطان گشت

 از خود چو برون شدم رهم آسان گشتدم   یود دخود، مشكل خود، خ اندر ره

 ات خوش است   با ساغر یک منی مناجات خوش استبتکده پیش بت تحی در

 ـاز در خرابات خوش استزناِر نی        الی ریایی خوش نیستتسبیح ومصـ

 نه ماستیریاز وجود د عالم: كهن              نه ماستیام چو آتشكده از سیا

 اســتنه مـیشیرادران پخاك بـ وردم     ازآب خ یا وزهنك بــه َمثَل چـو كـیا

 رست یكز دست من ٍدلشده نتوان                دوشم بگرفت آن نگار سر مست

 دست دست به یردم كسیتا با تو نگ      دستم از دست بدار ،گفتم كه شب است

 ؟چون زهر به جان رسید تریاک چه سود  ؟روی در خاک چه سود در دل همه شرک و

 ؟امه پاک چه سودبا نفس پلیـد وجـ        ـلق زاهد کردنخودرا در مــــیان خ

دستاورد اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی نیست.  مسلمن ،رشوه

 با آن روبرویند. روستای ما در تمام دوران تاریخزحمتکشان شهر و 

 اندربرابر مامور تهیدستک زن زحمتکش یزبان حال  شاعره آزاده،

غم انگیری به نظم  ، به طنزدنخواهمی  رشوه وپاره )انعام( ، که ازاودولتی

 است:در آورده 

 توام صد پاره است بی رشوت وپاره از       ی غمخواره است   گفتی که ترا بس

 ـُس پاره اسـتاست   ور پاره طلب کنی مرا کرشوه طلب کنی مرا کون پاره  گر

زدائی، اسطوره زدائی  که جامعه ما احتیاج به یک خرافه تاکید براین حقیقت

وجود  ، از دیرباز،گان ماادین دارد، در آثار بسیاری از بزرزادئی بنی سو تقد

 :مهستی طنزخرافه ستیزی با زبان بّرای دارد. 

 تی خندانیگفت روزی حکا           ازرسول بزرگ واعظ شهر

 ارکان چو دهد امتزاج چار             میام حی قــــــدیکه بروز ق

 انیتن عـــُر جمع گردند با         مسلمان هست و هرچه ازکافر

 جوان و ریرده هائی جدا زپ         مخلوق ل ازیمـــی کند جبرئ

 چه باشد جوان برد به جنان هر   برد است سوی نار ریهرچه پ
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 انیگفت با واعظ خجسته ب           ه وبد منظــــریزالی کر ریپ

 جهان دو زآن رسول بزرگ هر      ثی که نقل فرمودیین حدیا

 ش آدم نادانیر بر زیت                    شامل حال ما اگر باشـــد

برخورداری از نعمات زندگی در برابر ترک دنیای قشریون، تقدس خشک، 

 :اضت کشی مذهبییر ت ویرهبان

 رین به کف ساغرگیر     برتخت طرب نشیب گنجه پـــــــندی بپـــذیای پورخط

 ــــرین عالم گیباری تو مراد خود درا ت خدا مستغنی است    یازطاعت ومعص

 ـی قدحی دهد به من برلب کشتپرمـ    گربت حورســرشت     هنگام صبــوح

 تاد بهشـیکنم  سگ به زمن ار         ن سخن باشد زشت   یهرچند که ازمن ا

 ست نقصان وشکستیست زهرچه نیست زهرچه هست جزباد بدست     چون نیچون ن

 ــتست، درعالم هســینوانگار که هرچه          ـت   سیدرعالم ن ندار که هرچه هست،پ

 ک نفس استین یقیوزعالم شک تا به       ک نفس است  ین یازمنزل کفرتا به د

 ک نفس استین یدار      کزحاصل عمر ما هم را خوش می زیک نفس عزین یا

 می کردمدن آرزو یکش می با تو      دن آرزو مـــــی کردم     یلعل تومک

 ن آرزو می کردمدیچنگ توشن      اری    یهش در درجنون و درمستی و

 پرده ای خوش انداخته ام تو بهر وز       ام     که حجره پرداختها یز وبیبرخ

 ام دل ساختــه ز ده وید ز دو ن هریشرابـــی درساز       کا بامن به کبابی و

 ار سمن بوی مگوییرخ  وصف جز   جزلب جوی مجـــوی     دروقت بهار

 ن بوی مجـــــوییزلف بتان عنبر ر       جزیر مگیی گلرنگ به شبگ جزباده

منجر به ریاکاری گسترده می شود.  جامعهنظری در  تنگقشریت و 

 اکاری مذهبی:یرافشای  شخصیتی در نهان و شخصیتی دیگر برای بیرون.

 وگهی نزد حرام میگه نزد حالل  ک دست به جام  یم ویک دست به مصحفی

 مطلق نه مسلمان تمـــام نه کافر      ی خام    ن گنبــــد ناپختــهیـم دراــیمائ

 ددردامـن زهد زاهدان آتش با     رندان خــــوش باد   وسته خرابات زیپ

 کش باد ر پای دردییآن دلق دوصد پاره وآن صوف کبود        افتاده بز

 ی رندانم زار ززهد وبندهیب              هم مستم وهم غالم سرمستانم

 ر ومن نتوانمیک جام دگربگی      د  یی آن دمم که ساقی گو من بنده

 اندیگر که سان، و رباعییات مهستی و گواهی برخی از تذکره نویاز رباع

ن بر می آید که مهستی به فرمان شاه به زندان افتاد و یاند، چن در باره او گفته

 وحشیانه شکنجه شد:
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 رندیاد سماع و چنگ و چاکر گیبر  رندیاهان چو بروز بزم ساغـــــــر گش

 ـــــرندیرند که در زر گیدر خام نگ    دست چومنی که پای بند طرب است

 ن عارضه ضجه خاست مرد و زن رایز   ن تن رایمیشه کــُنده نمود سرو س

 ـــردن راـی که دوشاخه بود صد گیپا        افسوس که درُکنده بخواهد سودن

 

 : واجب بودن شنیدن موسیقیراغب اصفهانی
محاضرات االدباء و »هـ. ق.( در  ۵٠٢راغب اصفهانی )درگذشت 

 می نویسد: « محاورات الشعراء و البلغاء

فقیهان در روا بودن موسیقی اختالف کرده اند. من با هر دو گروه 

 گویم: که شنیدن آن واجب است  مخالفت کرده می

 

 : پشتیبانی از فرودستاناسترآبادی یمیعفضل هللا ن
بود جنبش حروفیه  رهبر( هـ. ق. ٧۴٠ - ٧۹۶) استرآبادی یمیفضل هللا نع

جامعه دست وران فرو نعیمی خود از زمره پیشه که در زمان تیموریان رخ داد.

کاله[ اشتغال داشت. در مزارات تبریز تصریح یک نوع ] دوزی بود وبه طاقیه

جایز  باوری به تکالیف اعتقادی و ]بیه مشهور به اباحت این طبق»شده است: 

نسبت دادند... و مردم به این قوم بسیار گرویده بودند و مّحرمات[ شمردن انجام 

پادشاه  برخی فتاوی صادرکردند که شرعاً خون این قوم را باید ریخت و اگر

شد یه که از حروفعلیرغم قتل عامی « احتمال کند دفع پادشاه نیز فرض است.

 .شاهان ایران بودند ترس فعال و موجبآنان تا دیری 

ان یعتمداران و حامیب شریر و تعقیمصون ماندن از تكف یبرا نعیمی

 كرد:  میآنان، اشاره  یحكومت

 تا به من ره نبرد كس بجز از من، هرگز

 میآ یپراكنده از آن م یدر ُصورها

 گفت: یم ط خفقان و تفتیش عقاید محتسبانیشرا در

 دل پر غم! بپوش اسرار دل محكم یكن آه ام

 د خموش آمدیبا ین است و میكه نامحرم، خطاب

آثار دیگر او عبارتند از: نومنامه )خوابنامه(، مثنوی عرش نامه، آدم نامه، 

 هدایت نامه و محبت نامه. 

امیر تیمور، امر به قتل او » نویسد: او ابن حجر عسقالنی می باره قتلدر 

رانشاه که فضل هللّا به وی پناه برده بود، به دست خود سر او را داد و پسرش می
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مؤلف احسن « قطع کرد، تیمور جسد او را طلب کرد و امر فرمود بسوزانند.

 :است.ق نوشته ـه ٧۹۶التّواریخ مرگ فضل هللا را 

 گشت راهی به سوی ملک ابد       چون به پنجاه وشش رسیدش سال 

 خورد جام شهادت سرمد                   در النجه ز دست ساقی دور 

 نود و شش فزوده بر هفتصد                روز آدینه بود و ذی القعده 

 به کسی کو سبب شد اندر بد                    لعنت ایزد و مالئک باد 

از بیش  بود،ای از اندیشه مزدکی و تعالیم صوفیانه  آمیزه ه کهجنبش حروفی

ی عیاران و  ان شیوهبا جنبش سربدار از حمله مغولهر جنبش دیگر پس 

های  درآمیخته بود. این جنبش مشابه جنبشهای سوم و چهارم  جوانمردان قرن

ست که درنقاط مختلف امانند سربداریه، مرعشیه، بکتاشیه ونظایر آن  یگرد

فرزند امیر میرانشاه  دوران از این جنبش بود.ایران وترکیه امروزی پدیدار شده 

ی دوم قرن هشتم آغاز می شود ودر زمان شاهرخ میرزا  یمور گورکان در نیمهت

هواداران آن در نیمه اول قرن نهم خاتمه می یابد و شعرایی جمعی با کشتار 

 .کردند از آن هواداری میچون قاسم انوار، نعیمی و عمادالدین نسیمی 

 

 : مسجد و میکده و کعبه و بتخانه یکی استعمادالدین نسیمی
یکی از  در قرن هفتم هجری و حروفیه شاعر و متفّکر عمادالدین نسیمی

ترین  رهنگی و یکی از مشهورترین و شجاعهای ادبی و فترین شخصیت برجسته

که تمام عمر خود را صرف مبارزه در راه نجات  شاعران مشرق زمین است

چند هر  مردم و رهایی آنان از جور وستم زور و زر قرون تاریک وسطی است.

هرگز  همواره تحت پیگرد قشریون بود،در عمر کوتاه چهل و نه ساله خویش 

 .دست از مبارزه و افشاگری برنداشت

نسیمی به سه زبان آذربایجانی، فارسی و عربی شعر سروده و در هرسه 

زبان مذکور صاحب دیوان می باشد. نسیمی آثار خود را در دوران جهانگشایی 

تیمور لنگ در دوران حکفرمایی افزونی جهل بردانش، و قتل و عام بیرحمانه ی 

تعصب برخرد و جنگ برصلح به قلم آورده، در طول سالهای خالقه ی خود 

موضوع نوشته هایش، انسان، نجات انسان، سرنوشت انسان، آزادی ، برابری و 

برادری انسان و نهایت خوشبختی انسان بوده است و اشعار او در هر سه زبان 

 سهم خود از بهترین نمونه ی شعر و ادب این زبان ها است. هرکدام به

نسیمی در دوران خود نیز شاعری سرشناس بوده وبه قول خودش اشعارش 

 سینه به سینه نقل محافل و مجالس بوده است:

 جان پرورند هر نفس از بوی روح بخش
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 در مجلسی که شعر نسیمی ادا کنند

بنابر این  اند.د میجهان معنوی  و را حاصل اتحاد دنیای مادی انسان نسیمی

 او انسان از لحاظ روحانی از همان عنصر روحانی پروردگار خویش مایه دارد.

برای شکوه  معنی خدای را دارد را که در اصطالح عرفانی« المکان» واژه

 برد: انسان بکار می

 سیغمازام منده سیغار ایکی جهان من بو جهانه

 سیغمازام گوهر المکان منم کون و مکانه

 برگردان: هر چند دو جهان در وجود من گنجیده، من در این دنیا جای نمگیرم

 گنجم کائنات و مکانها نمی درمن گوهر المکان هستم که 

 :رسد نسیمی با این احترام ژرف به انسان، به رواداری گسترده می

 و چه باال، ید چه پستیدر عالم توح

 قت چه مسلمان و چه ترسا،یحق در راه 

 در کشور صورت، سخن از ما و من آید،

 در ملک معانی نبود بحث من و ما.

 از نقش و صفت، نام و نشانی نتوان یافت،

 ی ذات تجلّی. آنجا که کند شعشعه

 ،یابیذّرات جهان را همه در رقص ب

 دا.ید هویآن دم كه شود پرتو خورش

 دوری تو از ذات بود غایت کثرت،

 دانجا.وحدت بود آن لحظه که پیوست ب

 انجام تو آغاز شد، آغاز تو انجام،

 ز سر و پا. یست نشانیره را نیچون دا

 خدا شو، یبشناس تو خود را و شناسا

 خواجه تو را سرِّ معما. یروشن شود ا

 ،یكه تو امروز به خود راه نبرد ور زان

 انگشت، تو فردا. یبس كه به دندان گز یا

 ن جام،یكه از ا یمستاِن الستند كسان

 ك جا.یدند به یبزم ازل باده كشدر 

 ،یمیان كرد نسین است ره حق كه بیا

 داً.یهللَاّ َشه یداً و َكفیَوهللّا َشه
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 مسجد و میکده و کعبه و بتخانه یکی است

 ای غلط کرده ره کوچه ما خانه یکی است

 چشم احول زخطا گرچه دو بیند یک را

 روشن است این که دل و دلبر و جانانه یکی است

 سیمی طلب گنج بقا کن به یقینچون ن

 شاه و درویش درین منزل ویرانه یکی است

دی به عقایدش زنده در شهر شام بر سر پایبن نسیمی را هـ.ش. ٧۹۶ حدود

تکه را  شاگردان و همفکرانش زنده پوست کنده شده و سپس بدنش برای عبرت

 .کردندتکه 

 کئچر زاهدین بیر بارماغین کسسن دونر حق دن

 آغالماز سکین عاشیقی سربا سویورالرگور بو می

 گذرد شود، توبه کرده و از حق میاگر انگشت یک زاهد بریده 

 زند. به پا کنده شده ولی دم نمی اما این عاشق مسکین را ببین که پوستش از سر تا

نسیمی را می خواستند در مال عام  این بیت اشاره به این موضوع دارد که وقتی

ردم گفت که نسیمی چنان نجس است که اگر یک قطره بکشند یک روحانی به م

ای از  قطرهاز خون او به بدن کسی بچکد باید آن قسمت از بدن را ببرند. از قضا 

د به لکنت افتاد و حرف خود را د. اما زاهچکیانگشت او  خون نسیمی بر

 گرفت. پس

ی ترین سندی که ماجرای شهادت نسیمی را شرح داده، کنوز الّذهب ف قدیمی

تاریخ حلب است. محمد راغب الطباخ الحلبی در کتاب اعالم النّبالء بتاریخ حلب 

 ی آن چنین است: الّشهباء این تفصیل را ذکر کرده است. ترجمه

 در روزگار یَْشبک، علی نسیمی مقتول گردید.»

شیخنا ابن خطیب الناصریه و شمس الدین ابن امین الدوله نائب شیخ عزالدین، 

فتح الدین المالکی و قاضی القّضات شهاب الدین الحنبلی ابن قاضی القضات 

الخازوق در دادگاه حاضر بودند. ادعا گردید که سخنان نسیمی اشخاص جاهل را 

فریب داده، زندیق کرده است. سپس ابن الشنقشی الحنفی در حضور علما و 

 قضات شهر طرح دعوی کرد. سپس نائب او را گفت:

 شوی. را به اثبات رسانی، کشته می اگر نتوانی ادعای خود -

ی شهادت بر  و او از ادعای خود درگذشت. نسیمی هم چیزی نگفت. تنها کلمه

 زبان آورد و ]این[ ادعا را رد کرد.
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سپس شیخ شهاب الدین ابن هالل در دادگاه حاضر شد و در کنار قاضی مالکی 

ذیرفت و باید به توان پ اش را نمی نشست. او گفت که نسیمی زندیق است و توبه

 قتل رسد. سپس به قاضی مالکی رو کرد و پرسید:

 کشی؟ چرا او را نمی -

 مالکی گفت:

 نویسی که او محکوم به قتل است؟ آیا تو به دست خود می -

 گفت:

 نویسم! می --

اش را به شیخنا ابن خطیب الناصریه و دیگر قضات تقدیم  و نوشت. و نوشته

 فتند و بلند شدند و آن جا را ترک گفتند.کرد. قضات و علما زیر بار نر

 مالکی پرسید:

 توان او را کشت؟ زنند، چگونه می وقتی قضات و علما سر باز می -

 او گفت:

کشم. سلطان من را مأمور کرده است که این کار را سریع تمام کنم تا  من نمی

 اش صادر شود. امریه

ر قلعه حبس کردند. و آن گاه آن گاه مجلس به پایان رسید و نسیمی را دیگر بار د

 فرمان سلطان مؤید صادر شد که:

  اش هفت روز در شهر حلب گردانده شود، سپس شقه پوستش کنده شود، جنازه -

هایش به علی بن ذی اآلذر، برادرش ناصر الدین و عثمان قارایولوق  گردد و شقه

 فرستاده شود.

 (١٣٨٧ق، )محمدزاده صدی« این شاعر لطیف سخن را چنین کشتند.

 

 امام محمد غزالی: روا نباشد که سماع حرام باشد
هـ. ق.(، معروف به  ۴۵٠ – ۵٠۵ابوحامد محمد بن احمد غزالی طوسی )

االسالم شکاک و منتقد بزرگ ایرانی، در عصر شدت منازعات سیاسی و ةحج

فکری، در خراسان متولد شد. آنچه در مورد غزالی جالب توجه است او هم 

 وف تفکیر شد و هم فالسفه دیگر را تکفیر کرد.بعنوان فیلس

ستیز تاریخی تعبد با تعقل، دامن فلسفه را نیز می گیرد. جمال الدین 

تلبیس »هـ. ق( در ستیز با فالسفه در کتاب  ۵٠٨ – ۵۹٧ابوالفرج بن الجوزی )

 می گوید: « ابلیس
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ظر ابلیس از آن جهت توانست فیلسوفان را بفریبد که این فیلسوفان به ن

و خرد خویش اکتفاء جستند و سخنان خود را بر بنیاد خیاالت خویش 

مبتنی کردند و به كالم پیمبران توجهی نكردند. آنها فی المثل آفریدگار 

را انكار نمودند و بسیاری از آنان ثابت كردند كه عالم را علتی قدیم 

اشتند است. لذا به قدم عالم معتقد شدند و زمین را ستاره ای در فلك پند

و مدعی شدند كه هر ستاره ای مانند زمین عالمی است و حتی برخی 

به نبودن آفریدگار جهان معتقد شدند... آنان رستاخیز بدن و عودت 

ارواح را انكار كردند و منكر بهشت و دوزخ جسمانی گردیدند و 

مدعی شدند كه این سخنان را برای عوام گفته اند تا ثواب و عقاب 

 یابند...روحانی را در 

در سه عرصه عمده به فالسفه اعتراض می « تهافت الفالسفه»غزالی در 

کند: انکار خلق شدن جهان از عدم، انکار علم خدا بر جزئیات و عدم اعتقاد به 

 حشر جسمانی:

حال اگر گوینده ای بگوید: اعتقادات این قوم ]منظور پیروان فلسفه 

ل بیان کردید، حال آیا به ارسطو مثل فارابی و ابن سینا[ را به تفصی

طور قطع به کفر آنها فتوا می دهید، و کشتن کسی را که به اعتقاد این 

 جماعت باشد اجازه می دهید؟

 گوییم: در سه مسئله از تکفیر آنها چاره نیست:

در مسئلۀ قَِدِم عالم، و نیز اینکه می گویند "تمام جواهر قدیم می  – ١

 باشند".

گویند، خدای تعالی، به جزئیات کارهای  در مسئله اینکه می – ٢

 انسانها آگاهی ندارد، و تنها کلیات را می داند.

 هستند.« معاد جسمانی»یا « حشر اجساد»اینکه آنها منکر  – ۳

امام محمد غزالی  با بیان اندیشه های فلسفی خود، سخت مورد حمله 

آنكه او از مذهب متعصبان قرار می گیرد و متهم به زندقه و الحاد می شود. با 

دفاع می کرد، ولی از آنجا كه به عقاید صوفیه گروید و آموزش منطق را 

ضرور می دانست و در مجادالت فلسفی تعصب نداشت و در بسیاری از 

قضاوت های دینی و عرفانی و فلسفی و كالمی خود بدیع و مستقل و معتدل بود، 

ه خود بدین نتیجه رسید كه لذا دشمنی عجیبی را از هر سو برانگیخت تا آنجا ك

در و دیوار به ” و هر آنچه می گوید” این روزگار سخن مرا احتمال نكند ”

ابن ”اعتزاضات فقهای متعصب قشری آن عصر از قبیل “. معادات برمی خیزد

به غزالی نشان می دهد كه چه تنگ نظری عجیبی در آن “ ابن جوزی” و “ قیم 

 د اندیشی، پیامد مرگبار داشت. ایام وجود داشته و چه اندازه آزا
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 یکی از مخالفان غزالی بنام ابوالولید طرطوشی می گوید:

اما راجع به غزالی، من وی را دیدم و با او سخن گفتم. او را چنان 

یافتم که فضایل بسیار و عقل و هوش فراوان دارد و در تمام عمرش 

طریقه  ممارست در علوم کرده و سپس از طریقه علماء برگشته و در

صوفیه در آمده و به علوم پشت پا زده و با وسواس شیطانی سر و کار 

پیدا کرده و چون با آراء فالسفه و اشارات و کنایات حالج مأنوس شده 

است، بر فقهای متکلمین طعن می زند و از این جهت در گیراگیر کفر 

 (١٣۴٢)جالل الدین همائی،  است.و بی دینی 

صوف سعه از تعصب دوری گزید وسبب همین غزالی پس از گرایش به ت

بی تعصبی درباره او سخنان گوناگون گفتند از جمله اینکه حرام و حالل در 

مذهب او معلوم نیست و کس نمی داند که غزالی چه دینی دارد، اما او در جواب 

در شرعیات مذهب قرآن دارم و در معقوالت مذهب برهان و هیچ کس »نوشت: 

دارد و نه ابوحنیفه بر من نمی کنم نه شافعی بر من خطی  را از ائمه تقلید

 «براتی

آزادگی، شادی و خالقیت همواره در تاریخ بشر قشریت، غم و انجماد 

فکری را در مقابل خود داشته است. موسیقی و رقص همیشه زیر ضرب 

که در آن به « کیمیای سعادت»قشریت عبوس بوده و است. غزالی در کتاب 

نیا از زاویه دید صوفیان می پردازد، به دفاع از سماع و موسیقی امور دین و د

 بر می خیزد و می گوید: 

روا نباشد که سماع حرام باشد، بدان سبب که خوش است؛ که خوشیها 

حرام نیست. و آنچه از خوشیها حرام است، نه از آن حرام است که 

ی. خوش است، بلکه از آن حرام است که در وی ضرری است و فساد

چه آواز مرغان خوش است و حرام نیست. بلکه سبزه و آب روان و 

نظاره در شکوفه و گل خوش است و حرام نیست. پس آواز خوش در 

حق گوش، همچون سبزه و آب روان در حق چشم، وهمچون بوی 

مشک در حق بینی، و همچون طعام خوش در حق ذوق، و همچون 

این حواس را نوعی حکمت های نیکو در حق عقل؛ و هر یکی از 

 لذت است، چرا باید که حرام باشد؟
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 چاکان امر به معروف : افشای سینهف بن محمد هروییس
 ٧٠٠هـ.ق.(، در ذكر حوادث سال  ۶٨١- ٧٢١سیف بن محمد هروی )پس از 

امر به »در باره ماهیت یکی سینه چاکان « تاریخ نامه هرات»هجری در 

از دستاویزهای تجاوز قشریون به  یکی که همیشه« معروف و نهی از منکر

 است می نویسد:مردم بوده و  حریم خصوصی

به روز  [زنان]=ن حكم فرمود كه عورات ین سال، ملک فخرالدّ یدر ا

ن یالد د، شمسیرون آیند و هر عورتی كه به روز بیایاز خانه بدر ن

اه كند و او را سر برهنه به یقادسی كه محتسب است، چادر او را س

گران باشد... و خرابات را ید ها برآرد تا تجربۀ و كوی ها محلت

د به بازار یش تراشیرا سر و ر [قماربازان]=برانداخت و مقامران 

ر یخوارگان را بعد از اقامت حدود شرع نبوی، در زنج آورد و شراب

د... و اكثر یدن و خشت زدن مأمور گردانیكار ِگل كش د و بهیكش

دن بودی و با یكش زدن و گل دن و چوبدا است او به زندان و حزنیس

همه امر به معروف و نهی از منكر، البته، هر شب آواز  نیوجود ا

 .دییدی و شراب صافی نوشیچنگ و نغمهء عود شن

 

 نمای جم من بودم شهاب الدین سهروردی: آن جام جهان
ه.ق.(، اندیشمند  ۵٧٨ - ۵۴۹شهاب الدین یحیی بن امیرک سهروردی )

متهم به الحاد شد و به  در اوج شکوفائی، سالگی ٣۶مکتب در سترگ و صاحب 

دست ملک الظاهر پسر صالح الدین ایوبی کشته شد. دکتر قاسم غنی در کتاب 

کند که شباهتی  دوران سهروردی چنین توصیف می« تاریخ تصوف در اسالم»

 شگفت با دوران ما دارد: 

اش، "علوم مخصوصا در قرن ششم از نظر منافع شخصی و اداره مع

مذهبی" اهمیت بسیار داشته است؛ زیرا تنها علمی که در آن قرن می 

توانسته بیش از هر چیزی معاش شخصی را تأمین کند دینی بود، یعنی 

با دانستن علوم قرآنی، فقه، حدیث، شخص به مقام قضا و وعظ و 

امامت جماعت و محّدثی و مّذکری وتدریس در مدارس می رسیده و 

ملوک نزدیکی پیدا می کرده و مورد اعجاب و احترام خلق  به امراء و

واقع می شده و به راحتی زندگی می کرده است. در صورتیکه 

مشتغلین به علوم عقلی و فلسفی، به فقر و بینوائی بسر می بردند و 

همان دانائی و حکمتشان مایه نکبت و ادبار می گشت و غالبا مورد 
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نها می شدند وحتی بزرگانی از قبیل مزاحمۀ فقها و تفسیق و تکفیر آ

شیخ شهاب الدین سهروردی مؤلف حکمت االشراق جان بر سر آزادی 

 نهند.فکر و پیروی از فلسفه می 

ستاید و آن را آئینه وجود  سهروردی کرامت و شان انسان را به حد اعال می

 خدا می داند:

 و شبی نغنودم در جستن جام جم جهان پیمودم                  روزی ننشستم

 نمای جم من بودم آن جام جهان          جم بشنودم        زاستاد چو راز جام

 هان تا سررشته خود گم نکنی               خود را ز برای نیک وبد گم نکنی

 رهرو توئی و راه توئی، منزل تو          هشدار که راه خود بخود گم نکنی

شیخ اشراق با مزاج و مذاق گرائی  فلسفهو  (rationalismخردگرائی )

دانند، نه اکتسابی و  عرفاء که شهود و اشراق را امری فطری و وجدانی می

ی واسط مشائیون  استدراکی، سازگار نیست. به همین جهت است سهروردی حلقه

ما که چندان مشائی نیستند و بیشتر نوافالطونی هستند و عرفاء ماست که 

صرف را  (intuitionismشهودگرائی )و  (irrationalismخردگریزی )

 ها، وجه شبه در افکار آنها عمده است. برگزیده اند و با وجود این اختالف

سهروردی در ضمن بیان مراتب و درجات حکیمان الهی در ایران بعد از 

اسالم نام بایزید بسطامی و حسین منصور حالج و شیخ ابوالحسن خرقانی را در 

 می نویسد: ردیف اول قرار داده و 

و اما خمیره حکمای خسروانی در سلوک به سیار بسطام بایزید 

بسطامی رسید و پس از او به جوانمرد بیضاء حسین منصور حالج و 

بعد از ایشان به جوانمرد آمل ابوالعباس قصاب و جوانمرد خرقان 

ابوالحسن خرقانی و ابوسعید ابوالخیر و از جمله خمیره های حکیمان 

یره ای است که با طریقه ای از خمیره های پیروان خسروانی، خم

فیثاغورس و انباذقلس و اسقلبیوس در زبان نگهبانان کلمه حقیقت 

سری یا راز هستی در سرزمین های غربی و شرقی حکمت امتزاج 

یافت و بدست اشخاصی افتاد که به آرامش و اطمینان بدان تکلم کردند 

که سرگذشتشان در افسانه یعنی صاحب قدرت و تصرفات عجیب شدند 

 ها آمده است.
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 انوری ابیوردی: افشای گدایان تاجدار
هـ. ق.( که در ابیورد به دنیا  ۵١۵ - ۵٨۵اوحدالّدین محّمدبن محّمد انوری )

 مد، می گوید:آ

 آن شنیدستی که روزی زیرکی با ابلهی 

 گفت:کاین والی شهر ما گدایی بی حیاست

 هش تکمه ایگفت: چون باشد گدا آن، کز کال

 صد چو ما را روزها بل سالها برگ و نواست؟

 گفت: ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده ای

 این همه برگ و نوا دانی که آنها از کجاست؟

 دّر و مروارید طوقش اشک اطفال من است

 لعل و یاقوت ستامش خون ایتام شماست

 آنکه تا آب سبو پیوسته از ما خواسته است

 مغز استخوانش زان ماست گر بجویی، تا به

 خواستن کدیه است، خواهی ُعشر خوان، خواهی خراج

 زانکه گر ده نام باشد یک حقیقت را رواست

 چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی

 هر که خواهد، گر سلیمان است و گر قارون، گداست

 

 اگر بد کنی چشم نیکی مدار: یمین ابن
هـ.  ۶۵٨ - ٧۶۹ن طغرایی فریومدی )دیال امیر فخرالدین محمود بن یمین

ر شد با گرد آوردن یناگز به غارت رفت و در جنگ شعرش که دیوانش ،ق.(

 :انسان تاکید دارد حرمت بر نظیم کندد تیجد یوانیش دیپراكنده خو یشعرها

 کنی نام وزیر را یکی و امیر یکی    ای مزرعه و آوری دست به گاو دو اگر

 کنی وام جهود از شبی شام و روی        اصلح شود نمی معاشت کفاف وگر

 کنی سالم خودی چون بر و ببندی کمر       پگاه بامداد که به آن از بار هزار

 دمی آب سردوز کوزه شکسته یی،               اگر شود حاصلیک نیمۀ نان، 

 یا خدمت چون خودی، چرا باید کرد؟     مخدوم کم از خودی، چرا باید بود؟

راهگشای دوری جستن از تنگ نظری عظمت و شکوه انسان  باور به

 است. سیاست، مذهب، فرهنگ و هنر برای خدمت به انسان است نه برعکس:

 راه باشی سپرده توکل ـریقبرط که             روی کعبــه به اگر پیاده هزاربار
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 راه از برکشی ازخاک خود دسترنج به         اقص مسجد اگرهمچو هزارمسجد

 بدخواه زکافر برهانی اگر ـغتیـــ به            روز هر متقی مسلمان اسیر ارهز

 هللا راه ز کنی ایمن گر خویش کسب به   را گرسنه صدهزار وگر برهنه هزار

 آه برآری بدلیصاح درون از که          است باد گنه این درجنب اینهمه ثواب

 زدم از کتم عدم، خیمه به صحرای وجود

 به نباتی سفری کردم و رفتوز جمادی 

 بعد از اینم کشش طبع، به حیوانی بود

 کردم و رفتچون رسیدم به وی، از وی گذری 

 بعد از آن در صدف سینۀ انسان به صفا

 کردم و رفتقطرۀ هستی خود را گهری 

 با مالئک پس از صومعۀ قدسی را

 کردم و رفتگرد بر گشتم و نیکو نظری 

 ابن یمینبی بعد از آن ره سوی او بردم 

 کردم و رفتهمه او گشتم و ترک دگری 

 اگر بد کنی چشم نیکی مدار         که گر خار کاری سمن ندروی

 اهل عالم همه کشاورزند                هرچ کارند هم چنان دروند

 

 : راوی دادگرعروضی نظامی
 سوم مقالت در ق.( هـ. ۵۶٠ حدود )درگذشت سمرقندی عروضی نظامی

 اسحاق یعقوب به راجع نظری اظهار خود «مقاله چهار» کتاب در نجوم علم

  :اوست دید افق پهناوری از حاکی که دارد کندی

 حکیم و بود خویش زمانۀ فیلسوف اما بود. یهودی کندی اسحاق یعقوب

 خود. روزگار

 

 اندیشی مذهبی : ستیز با جزمرشد ابن
ی در اروپای قرون توفان هایش که اندیشه (هـ. ق. ۵٢٠ – ۵۹۵) رشد ابن

العمل شدید و خشن مقامات کلیسا و متکلمان مسیحی  و با عکس دکروسطی به پا 

 تهافت» معروف كتاب غزالی «الفالسفه تهافت» كتاب به پاسخ در روبرو شد،

 روش به هم و غزالی كالمی اعتراضات به هم آن در و است نوشته را «التهافت

 و ارسطو از و است تاخته مذهبی عقاید فشار قبال در سینا ابن سازشكارانه



 101 

 و شد زندقه و کفربه  ممته رشد ابن است. كرده دفاع سرسختی با افكارش

 ارسطو فلسفهٔ  داشت تالش و بود معتقد ماده بقای به او زدند. آتش را هایش کتاب

 ،مذهبی اندیشی جزم با او مقابله و فلسفی پژوهی حقیقت دهد. تطبیق اسالم با را

 (Averroes، 1180) است. بشر تفکر تاریخ در ای رجستهب نوآوری

 

 : حـاللی شراب به فـتـوای عـقـلسینا ابوعلی
 از یکی و مشرق نابغه ،ق.( .هـ ٣٧٠ - ۴٢٨) عبدهللا بن نایس ابوعلی

 و خرافه که دورانی درابوعلی سینا  .است جهان و رانیا دانشمندان نیتر بزرگ

قشریون در  ورزید. می تاکید اندیشه و دانش بر داشت، بالمنازع حاکمیت تعبد

سراسر تاریخ علوم معقول )فلسفه و علوم طبیعی( را د ر برابر علوم منقول 

 )اخبار و حدیث( قرار داده و نسبت به آن نظر نامساعد داشتند و دارند.

 گوید: می دفاعی موضع در او و کردند متهم کفر به را او نظران تنگ

 نبود ایمان من ایمان از تر محکم      نبود انآس و گزاف منی چو کفر

 نبود مسلمان یک دهر همه در پس    کافر آنهم و یکی من دهرچو در

 از جهل که دانای جهان آنانند                   با این دو سه نادان که چنان میدانند

 هرکه او نه خراست کافرش میخوانند    خرباش که این جماعت از فرط خری  

 شرابی سستی، و خوابی بی و خستگی از فرار برای هم سینا ابن نظاهر

 :کند می نقل او از «الحکماء تاریخ» در القفطی ابن خورد. می

 نجق ویس به گه و دست برد تیغ به گهی   نوشد؟ ابلهی که گر گنه چه را شراب

 ملحق شود حق به وجودت که حق به     حکیمانه خوری را ناب می بوعلی چو

 احمق بر رعـش وایـتـف به گشت رامـح      دانا بر لـقـع وایـتـف به گشت اللـح

 مشاء تطریق از که حکمت و منطقدانش،  استاد سینا ابوعلی دیدار افسانه

 و داشت اشراق ذوق که ابوالخیر ابوسعید شیخ و است، عقلی برهان اش پایه که

هم این دیدار و هم  ، شنیدنی است.رسد شهود مقام به باید علم که بود معتقد

ارزیابی آن از سوی ابوعلی و ابوسعید نشانه وسعت مشرب این دو بزرگوار 

 است: آمده اسرارالتوحید کتاب در .است

 سه و کردند فراز خانه در و شد خانه در شیخ با بوعلی خواجه

 کس که گفتند می سخن و بخلوت بودند یکدیگر با روز شبانه

 اجازت که کسی مگر نیامد در انایش نزدیک به نیز و ،ندانست

 روز شبانه سه از بعد .نیامدند بیرون جماعت نماز به جز و دادند
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 که پرسیدند: بوعلی خواجه از شاگردان ،برفت بوعلی خواجه

 و بیند، می او دانم، می من چه هر گفت: یافتی؟ چگونه را شیخ

 شیخ از؛ آمدند در شیخ نزدیک به چون شیخ مریدان و متصوفه

 ما چه هر گفت: یافتی؟ چون را بوعلی شیخ ای که کردند: لسؤا

 .داند می او بینیم می

سفه نظرات فلسفی مشائی خود را به شکل فل مر خودع ابن سینا در اواخر

، بلکه شود ل عقاید فلسفه مشائی را منکر نمیاصو بندی کرد. او مشرقی فرمول

ان به صورت معبدی وئیسطرکند که جهان عقالنی ا آنرا به شکلی تعبیر می

روحانی  شود و در تعالی بوط میآید که در هر تمثیلی به انسان مر جهانی در می

کند. صد و پنجاه سال بعد فلسفه مشرقی ابن  ای ایفا می وی و نیل به حقیقت وظیفه

 سینا مقدمه فلسفه اشراقی سهروردی می شود.

 

 قطران تبریزی: بیداد رسد به هر که بیدادی کرد
، داد را هـ. ق.( ۴۶۵) وفات   تبریزی  قطران  ابومنصور  مانالز شرف

 گوید: می کند و توصیه می

 کز خلق به بیداد برآوردی گرد          بیدادگرا به گرد بیداد مگرد        

 ترسم بخوری ز درد ما روزی درد      بیداد رسد به هر که بیدادی کرد

 

 ت: کس نگوید که دوغ من ترش اسگنجوی نظامی
 و  علوم .( ق هـ. ۵٣٠ - ۶١۴)  بزرگ  یسرا داستان و شاعر  یگنجو  ینظام

  اتیادب و  زبان ، یفارس  اتیادب بر کرد. او  مطالعه قنیرا عم خود  زمان  معارف

 .داشت تسلط  عرفان و  حكمت ، ثیحد ، قرآن ، یقیموس ، ئتیه و  نجوم ، عرب

 مورد همواره شریعت، سویزا شدید منع وجود با چیز دودر سراسرتاریخ 

 چیز دو این غناء. دیگر یگرید شراب، یکی بوده مردم عنایت و اقبال و توجه

 با اقوام ی همه فرزانگان و عاقالن بلکه اند پسندیده مردم ی عامه تنها نه را

 این چرا اما .اند شده مند بهره دو آن از نیز خود و اند ستوده ادب و اعتدال رعایت

 غصه و ها غم و دردها از گریز برای نظاهر آنکه برای اند؟ داده انجام را کار

 دست و بیاسایند ای لحظه غم و وحشت دیو از و بیابند پناهگاهی زندگانی های

 درنظامی فتوای حالل بودن می را صادر کرده و  باشند. آزاد و فارغ زمانی کم

 :می گوید «مجنون و لیلی»
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 است حالل عاشقان مذهب در        است زالل من اشک چو که می آن

 تنگ دل این گشاید باز تا                      چنگ زنم آن امید به می در

 راه کنم گم زشیر که خواهم                     گذرگاه بر نشسته شیریست

 به نظامی حکیمبا حربه دانش و تعقل می توان بر تعبد و جهل چیره شد. 

 کند: می تشویق ندوزیا دانش به را جوانان درستی

  نیكون  علوم نظر  بالغ                          نیالع قره  ساله  چارده  یا

  یبود  حواله  بچمن  گل  چون             یبود  ساله  هفت  كه روز  آن

 یدیسركش  بلوچ سرو  چون               یدیرس  بچارده  كه  اكنون و

  ستیسرفراز و  است هنر  وقت       ستیباز  وقت  نه  نیمنش  غافل

 روز از  روزت نگرند  به تا             آموز  یبزرگ و  طلب  دانش

 چون شیر به خود سپر شکن باش     فرزند خصال خویشتن باش

 دولت طلبی، سبب نگه دار                 با خلق خدا ادب نگه دار

که اکنون چون های روادارنه است  اشعار نظامی سرشار از اندیشه

 المثل در گفتار روزانه ما جاری است: ضرب

 با من آن کن که اگر با تو رود بپسندی من عاجزم اما تو ستمکار مباش   گر چه

 شهر و ده آزرده ز پیکار تو            پیر و جوان بر خطر از کار تو      

 نه دار توامدر بد و نیک آی                       من که چنین عیب شمار توام

 خود شکن آینه شکستن خطاست           آینه چون نقش تو بنمود راست   

 تا ز تو خشنود بود کردگار          عمر به خشنودی دل ها گذار   

 نیکی او روی بدو باز کرد        هر که به نیکی عمل آغاز کرد  

 ن خود کردمنادی شد جهان را هر که بد کرد         نه با جان کسی با جا

 مگر نشنید از فراش این راه                  که هر که چاه کند افتاد در چاه

 هست خوشنود هرکس از دل خویش                  نکند کس عمارت گل خویش

 هر کسی در بهانه تیز هُش است                کس نگوید که دوغ من ترش است

 

 ی انسان: فرار از آئین به سویباخرز نیالد فیس
 هـ. ق.( ۶۵٨)در گذشت  یباخرز مظفر بن دیسع ابوالمفاخر نیالد فیس

 معاصر یو است. یهجر هفتم قرن معروف عارفان از العالم خیش به ملقب

ها  او در نقد آئین مذهبی که چنان شیفته آئین بود. مغول خان یتول پسر منکوقاآن

 :می گویدکند،  شود که انسان را فراموش می می
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 سنگ بر آنجا نهاده دمید یسنگ                 آهنگ اری خانه طواف به کردم

 تنگ دل بر زنان سنگ دمیواگرد        درنگ ناکرده ار،ی ز یته بود چون

 

 تمحمد عوفی: ناممکن بودن بستن در میان تو و آفریدگار
جوامع الحكایات و »هـ. ق.( در  ۵٧٢ – ۶٣۵سدید الدین محمد عوفی ) 

 :می نویسد« ایاتلوامع الرو

گویند در بصره رئیسی بود و روزی در باغ چشمش بر زن باغبان 

افتاد. آن زن در غایت حسن و در نهایت عفاف بود و باغبان را کاری 

  .فرمود تا از او دور شد. زن را گفت: برو و درها را ببند

توان  زن رفت و باز آمد و گفت: همه درها را بستم اال یک در نمی

 بست. 

 آن کدام است؟  :فتگ

گفت: آن دری است که میان تو و آفریدگار است که به هیچ سبیل آن 

 در بسته نشود.

رئیس چون این سخن بشنید، استغفار کرد و به توبت و انابت مشغول 

 شد. 

 

 : محکوم به جرم ستایش زیبائیعربی ابن
 کرد سعیبنیان گذار عرفان نظری،   (هـ. ق. ۵۶٠ - ۶٣٨) عربی ابن

)عرفان را می توان سه دسته تقسیم  کند.  تبدیل فلسفه نوعی به را تصوف دیشهان

مشاجرات او با فقها منجر تکفیر و تهدید به مرگ  نظری، قلبی و یا تعبدی( :کرد

نظریۀ وحدت وجود ابن عربی تأثیری ژرف بر  او شد. ناچار به مکه پناه برد.

 وبه دور از تعصب وادارانهاندیشه هایش بسیار راندیشمندان ایرانی داشت. 

 :است

كند و چه بسا  ین لعنتش مید و زمیپو ین راه میكه برزم یچه بسا كس

 یا رد. چه بسا دعاكنندهیپذ ید و خاك آن را نمینما یكه برخاك سجده م

سا یكل و كند. بسا دوستدار خدا در كنشت یكه كالمش از زبان تجاوز نم

 و بسا دشمن خدا در مسجد!

ز و در هر مرحله تمام باشد. انسان یست كه در هر چینكامل، ملزم 

 است. یی، نادان ست و اتصاف به اضداد، صفت خداییكامل دانا
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 ن خدا است.یرت بر دیتر از غ شفقت بر خلق خدا واجب

هر بنده ای درباره ی خدای می گوید :" «فصوص الحکم»عربی در ابن 

را به اندازه ی ذوق و نظر  پروردگار خویش اعتقادی خاص پیدا کرده است و آن

ی خدایان مانند خود ، اعتقاد درباره فس خود دریافته است و از این رویدر ن

هایی از  ولی همه ی این اعتقادات صورت خدایان، مختلف و گوناگون شده است.

 "اعتقاد است و آن اعتقاد به خداست.یک 

 ٦١٠ در که [شرح آرزومندیها] «ترجمان االشواق»دیوان  ابن عربی در

شد و برخی در حلب به سبب این اثر، با اتهامات و انتقادات سختی مواجه  هـ. ق.

بر وی خرده گرفتند که او در این کتاب نظرش به زیباییهای ظاهری و  از فقیهان

 :روامدارانه دارد که حاکی از سعه صدر اوستبیانی  ،شهوانیت است

 همه با دوستان دژکام بودم            ن پیش از این یک خام بودم    اگر م

 عیب همه اهل مذاهب گشت بی             کنون حالی دگر پیدا شد از غیب

 چراگاه غزاالن، دیر ترسا                       دلم هر صورتی را شد پذیرا

 پذیرد هر چه معشوق کرده است        ، چون عاشق مستبلی عاشق شدم

 به موسوم ،عربی ابن پیروان از یکی ابن عربی سماع را مجاز می شمارد.

 عربی، ابن ی گفته روی از تبریزی، رفاعی قتالی الدین معین بن عبدالحمید

 است: شمرده بر ای نشانه یک هر برای و کرده تقسیم قسم سه به را سماع

 اصوات جسمانی، قوای ی واسطه به ،نفس آن در که طبیعی: سماع .١

  یابد می طرب و شوق و شنود می را حسی

 الهی صنع آثار در آهنگی هم استماع از روح آن در که روحانی: سماع .٢

 .گردد می طربناک

 از بالواسطه را الهی کلمات انسان باطن و سر آن در که الهی: سماع .٣

 می افزوده حیرتش لحظه هر و شنود، می کاینات ذرات از ای ذره هر

  گردد

 

 ت یـار بـادنجم الدین زرکوب: دشـمـن مـا را سـعـاد
نجم الدین ابوبکر محمد پسر مودود ظاهری مشهور به نجم الدین زرکوب 

ای در بیان فتوت به فارسی،  هـ. ق.( از شاعران متصوف رساله ٧١٢)درگذشت 

" نوشته است. اشعار زیر نمایشگر سعه صدر و رواداری ةبنام "کتاب الفتو

 اوست:

 ز و شب با عز و نازش کار بادرو       دشـمـن مـا را سـعـادت یـار بـاد 
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 ندار بـــادـاو میان مؤمنان دی         هر که کافر خواند ما را گو بخوان   

 ادبـــزار گـلنهد در راه مـــا          خـار مـا در راه او  هر که خاری می

 وار بــادهمراه او  را،چاه ما          ا      مکند در راه  هر که چاهی می

 و مال ما را حاسد است      ملک و مالش در جهان بسیار بادهر که ملک 

 هر کرا مستی زرکوب آرزوست              گو که ما مستیم او هشیار باد

 

 ، خرافات و عوامخودبینواعظ  : افشایجامی عبدالرحمان

« بهارستان»در  هـ. ق.( ٨١٧ - ٨۹٨) ن جامیانورالدین عبدالرحم

 حکیم و روم فیسلوف آمدند: جمع حکما از کس سه کسری مجلس درد: سنوی می

 رومی چیست؟ چیزها ترین سخت که رسید اینجا به سخن بوذرجمهر. و هند

 .بسیار اندوه با بیمار تن گفت: هندی .تنگدستی و ناداری با سستی و پیری گفت:

 بوذرجمهر قول به همه عمل. حسن از دوری با اجل نزدیکی گفت: بوذرجمهر

 بازآمدند. خویش قول از و دادند رضا

 عار جامی:شنمونه های از ا

 اسالمش قاعدهِ  ریا و زرق جز نیست    نامش برآمد اسالم به که خودبین شیخ

 انجامش از ونه است وقوف زآغاز نه    لیکن شناسد اصرار واقف را خویش

 مشدا در ما فرخنده طایر ــــدفتـــــ که       ــــــندمپســ خدایا نهاده تزویر دام

 باشی ومحلت شهر شده رسوا                 باشی مذلت کوی سر خاک گر

 باشی ملت ودو هفتاد افسونگر         صدسال خودنمایی زرق به زانکه به

 بند وخودنمایی است دام زهد               ـــدچنـ وخودنمایی زهد این جامی

 پیوند جو عـــشــق هب بشکن بند                 آرام گیر دوست به بگسل دام

 جدا وافسانه باشد جدا توحید سر       است دگر واعظ وگفته دیگر جامی نظم

 نما انگشت شد شیوه بدین شهر همه در   شمرد دانه صد سبحه ریا به زاهد بسکه

 هست ی دانه هرجا هست دامی که         خوانان حهسب فریب جامی مخور

 تسبیح قیامت به یردنگ دست متترس   دزاه ای آر کف به جانان الیق ی هتحف

 سوراخ زیک را، خردمند مار دوبار    نگزد می که جامیا حذر شهر زشیخ

 افتاد دوران اعجوبهِ  که بین ما خشی   دوش به رنگ صد وسجاده پاره صد دلق

 برکتف مصال درکف عصا گردن، در سبحه

 وشید است مکر ما جوی شهرت سر تا پای
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 بهتراست فروشی خود زا است هرچه فروشی می

 فروش خود ای میکنی فروشان می عیب چند

 خویش منبر بلند سازد که سود چه نآ از   پست او چوهمت واعظ مایه چوهست

 دام به جاهلی دل مرغ آورند تا          اند هرسونهاده به دام وحیله زرق از

 واسیوس و تفرقه همه فرق تا پای       ولی شیخ ای میزنی دل جمعیت الف

 شهر شهرهِ  ام شده خاصان چو که دعوی چند

 الناسی عوام سخرهِ  ای نه شهر شهرهِ 

 ودینی داریم ـبیمذه ماهم که         را ما شیخ ای مخوان خود راه به

 بودی میش پوشان خرقه ِرییس           بودی درویش کس ازریش اگر

 ه در او کی گیتی  کشتزاری است عجب عرصه

 ی خود می درود کشته نگری هر که را می

قشریت مذهبی ایران )چه سنی قبل از حکومت صفوی و چه شیعه پس از 

هر گونه  تابد و ورد عقیدتی و یا مخالف را بر نمیبرخ به قدرت رسیدن صفوی(

های خود  ایتی و مخالفت با بنیادها و ارزشاندیشه و عملی که رنگ انتقاد، نارض

ف بلند آوازه چون جامی پروای بیان عقاید عارببیند در نطفه خفه می کند. حتی 

یر و فکعوام را برای ت ویرانگرار قدرت بسیج خود را ندارد. قشری شریعتمد

 تعزیر آزادگان پشت خود دارد:

 میكن به دل انكار كنیم، ولینتوان     منع واعظ ز خرافات، ز غوغای عوام

 

 ام اع سنی و شیعه قیکآمد ز نز             ام بچه از مهر بده جام می ای مغ

 

 سود دوستی زیان دشمنی و: فغانی بابا

 گوید: می هـ. ق.( ۹٣۵)درگذشت  با فغانیبا

 است این دین راه که پاکان کوچه به درآ      زاهد ای داری اسالم محبت اگر

 شنید نام برای زهرکس طعنه هزار        شهر زاهد که مشو مقید ننگ بنام

 یئ گشته یمانگرپش فغانی بگسل را سبحه

 هست زنار در نیست زاهد تسبیح در کانچه
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 سحرفغان من آن مه ز طرف بام شنید        شکایتی که ازو داشتم تمام شنید

 سود دوستی گفتم       عیان نگشت که خود رای من کدام شنید زیان دشمنی و

 

 تو مو بینی و مجنون پیچش مو: وحشی بافقی
برای درک  وحشی  به  هـ. ق. ( متخلص ۹٣٠ - ۹۹٧)  بافقی  نیالد  كمال

می  می طلبد و (empathy)شرایط روح و احساسات دیگران همدلی  افکار،

 گوید: 

 که پیدا کن به از لیلی نکویی                   به مجنون گفت روزی عیب جویی

 به هر عضوی ز اعضایش قصور است ه لیلی گرچه در چشم تو حور است  ک

 در آن آشفتگی خندان شد و گفت        نون بر آشفت      ز حرف عیب جو مج

 و چشمت همه بر زلف و روی است کز   تو کی دانی که لیلی چون نکویست  

 تو ابرو او اشارت های ابرو             تو مو بینی و مجنون پیچش مو          

 گاه ناوک اندازتو چشم او ن               تو قد بینی و مجنون جلوه ی ناز        

 دل مجنون ز شکر خنده خون است      تو لب بینی و دندان که چون است      

 ای نام           نه آن لیلی است کز بر من برده آرام کسی کاو را تو لیلی کرده

 به غیر از خوبی لیلی نبینی                ی مجنون نشینی            اگر بر دیده

 

 ام زبهـر خدا در گلو کنید مییاران : کاشانی فیض
دلی پرخون از  هـ. ق. ( ١٠٠٧ – ١٠۹١) فیض کاشانیمال محسن 

 زهدفروشان دارد:

 آرزوست وافغانم وناله کوه و صحرا       خشک زاهدان و تر زاهدان دست از

گویند ستایش می و معشوق در اشعار شعرا و عرفا معنی مجازی دارد  می

 نظر شما چیست؟ و شراب و یار مد  نظر نیست.

 ام شست و شو کنید آلوده غمم به می         دام زبهـر خدا در گلو کنی یاران می

 ام به جانب میخانه رو کنیـد در سجده      ممـِی دهیـد مــرا تا وضــو کن ابریـق

 ام سرخ رو کنید رنگم چو زرد شد به می    اغریوقت رحیل سوی مـن آرید س

 دمیکده به باده مرا شستشـو کنی در    هـم ز برگ تاک تابوت من ز تاک و کــفن

 بعد از وفــات نیز بـدان ســوم رو کنیــد         ده برونروم از میک ام نمی تا زنده

 بو کنیددر گردن شما که ز خاکم سـ         ز هم چو بپاشد وجود من  ُدردی کشان!
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 بو کنیدـبره فیض ـد و خاک مقآیی            تان آرزو شـــود تیبی بادگان چـو مس

 

 : افشای ریاکارانعمرانی
 قرن دهمشاعر عمرانی 

 وارشاد عقل زپیر نگرفت            استاد پیش نخوانده علم ای

 خودنمایی به شـده مغرور            ریایی طـــــاعت به مشغول

 زیست؟ توان حیل این به تاچند          چیست؟ دوکان این خراب خانه ای

 باشد! خاک زیر به که به آن                 باشد وصاف پاک نه که وفیص

 کرد خطا او عبادت، نیست آن                     کرد ریا از عبادت که عابد

 

 : نقد نماز ریائیقلندر ترکی موالنا
 ترکی قلندر النامو

 نماز نیخوا رهگذر در گه و بام کنار گه      پرست دنیا ای خلق اعتقاد برای از

 نماز خوانی زر و سیم وصول امید به گر   نشین شاهی درمسجد رو! شاه ببیند تا

 

 : نقد سالوسیآرتیمان رضی
 هـ. ق.(  ۹٧٨ - ١٠٣٧) یازدهمقرن  شاعر یآرتیمانرضی 

 است دل در مقصود کعبه که بیا صوفی

 است گرفته بیابان راه هرزه به حاجی

 کسی ندیدم زو تر بیچاره که              بسی زاهد برحال سوخت دلم

 ی بیچاره حــیوان بسته زبان            ی آواره خرابات زکـــــــــوی

 گی؟ زشرمنده خود چرا نمیرد           گی؟ زنده از دیدست چه ندانم

 کافرم بود این ار مسلمــــانی              رامنکرم سالوس دین این من

 ات عقل آفرینان دیوانهه ب                     ات الهی به مستان میخانه

 که آمد به شأنش فرود انّما                    به دردی کش لجٔه کبریا

 نهان از دل و دیدٔه مردمند                الهی به آنان که در تو گمند

 کزین تهمت هستیم وارهان                     خدا را بجان خراباتیان

 دل زنده و جان آگاه ده                          راه دهبه میخانٔه وحدتم 
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 بسوزان کتاب و بشویان ورق            قلم بشکن و دور افکن سبق

 بگردان ورق را و حق را ببین    است چندین ورق را ببین که گفته

 شفا در لب جام پُرباده دان                  کتاب اشارت اَبرو بخوان

 پیاپی، پیاپی، پیاپی بده              ی بده، ِمی بدهبه من، جان من، مِ 

 

 گونی افسانه یگانه عشق : گونهشیرازی بسمل
 « بسمل » به که ق.( هـ. ١١٨۴ - ١٢۶٣) شیرازی نواب اکبر علی حاج

 گوید: می قاجار نشاهیناصرالد عهد بزرگ یفضال از ،کرده می تخلص

 لیک و بیش نبود افسانه یک عشق داستان

 را افسانه این گوید می دگر طور یکس هر

 

 در آرزوی شکست زهد ریایی: مشهدی پیرزاده
 پیرزاده مشهدی قرن یازدهم

 کوی به کو نان لقمه یک بهر دود              آبروی جوی نبود راکه کسی

 کند دوزی خــــرقه گران پاالن چو          کند روزی دامِ  را ریش و فش

 آوریم شکست ریــــــایی زهد به                آوریم بدست صراحی تا بیا

 

 : پرهیز آتش دوزخ از واعظدستغیب نظام
زاهد ریاکار را اینگونه  هـ. ق.(         - ١٣٠۹) نظام دستغیب قرن یازدهم

 کند: ینقد م

 دمار برآرم زاهــــــــد جان از که      آبـــــدار آتـــــشِ  آن ســـــــاقی بده

 مست کبر ســــــاغر از دایم ولی       پرست می دشمن بود ظــــــاهر به

 اوست دست از سبحه دل در گره       اوست پیوست ذکر درم ــارشمـــــ

 نماز مردم ــنتحسیــــ بهر کند         ساز به میلش نه ربطش عشق با نه

نظران  سان شناخته نیست، آزادگان با تنگای که کرامت ان در سیستم بسته

 گویند: له به مثل می کنند. با آنها با همان زبان و واژه های خودشان سخن میمقاب

 او دهن در زبان ماست دل سوهان              او ازسخن ما دل خراشد که واعظ
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 او تن ز مویی سر نسوزد ننگ از             دوزخ آتش او مردن از پس که دانم

 او کفن ذابشعــ بهر از بود کافی            را او زند نیشی و ماری شود تار هر

 

 در دین یک پیغمبر این همه مذهب ا: چرکاشانی کلیم
گرائی  از اینهمه فرقه ق.( هـ. ١٠۶١ )درگذشت کاشانی کلیم ابوطالب میرزا

 در عجب است:

 ین معما حل نکردکس زهفتاد و دوملت ا

 کاین همه مذهب چرا در دین یک پیغمبر است

 ان به نخوردآب خرابات همزاهد از 

 حیف ناپاک خورد آب بدان پاکی را

 آورد کوثر از گر وجود وگل آب      نیست فیض دلمرده زاهد وخاک درآب

 آید بازار درِ  از و رود پنهان شیخ       شهر میخانه زهادرو به آدینه شب

 افتادست کتاب کهنه این آخر و اول       خبریم بی جهان انجام ز و آغاز ز ما

 

 ای مایه تست : از ما تو هر آنچه دیدهیکاشان ضلاف بابا
 هـ. ۶۶٧ )درگذشت افضل بابا به معروف یکاشان نیحس محمد نیالد ضلاف

 :گوید می و دارد تاکید خودشناسی بر (ق.

 خدا نیست جدا تو کز بطلب خود از        آ بخود خدائی، طالب تو آنکه ای

 خدا خدائی به نمائی، اقرار                   بخدا آئی، بخود گر آ، بخود اول

 شراب ُخلّرو می در پیاله           شب مهتاب، ابر پاره پاره          

 رفیقون قدر یکدیگر بدونین              خدا کی می دهد عمر دوباره

 آنرا که حالل زادگی عادت اوست        عیب دگران به چشم او خوب و نکوست

 ید      از کوزه همان برون تراود که در اوستمعیوب همه، عیب کسان می جو

 تست هیسا در ذره چو فلک دیخورش     تست هیسرما حسن ملک همه گفتم

 تست هیما یا دهید آنچه هر تو ما از        افتی نتوان نشان ما ز یغلط گفتا

 



 112 

 : کای بیخبران، راه نه آنست و نه اینخیام عمر
 .هـ ۵١٧-۴٣٠) نیشابوری خیام ابراهیم بن ُعَمر ابوالفتح الدین غیاث حکیم

 ارتجاع و قشریون حمله مورد شدت به آزاداندیش شاعر سترگ و اندیشمند ق.(

 خیام سخت روزگار از گویا تصویری «الحکماء تاریخ» در قفطی گرفت. قرار

 کند: می ارائه

 گفتن سخن اعتقادش و دین در و گشودند او قدح به زبان معاصران

 و بگرفت قلم و زبان عنان و افتاد وحشت به خیام کهچندان آغازیدند،

 کعبه از آنکه از پس و رفت برون نشابور شهر از حج عزم به

 را شرع ظواهر و ورزید اصرار خویش اسرار کتمان در بازگشت

 کرد. می مراعات

 فقه و شناسی زبان جهان، خیتار فلسفه، در نجوم، و اضییر بر عالوه وی

 به را انیدانشجو و کرد می سیتدر را ونانی فلسفه و علوم بود. زبردست زین

 از ارییبس رو، نیهم از کرد. می قیتشو نفس پرورش و جسمانی ورزش

 و فقها اکثر مقابل در اند. افتهی می کینزد خود به را او ،زمان عارفان و انیصوف

 ریکفت که هرچند دادند، او ریتکف به حکم زین گاه و بودند مخالف او با نید علمای

 خود خاص نشیب با را نیید معتقدات امیخ بودند. دهیند را او شعر هنوز کنندگان

 جهان و خدا وجود درباره شک کرد، می بررسی بود فلسفی قیدقا بر مبتنی که

 :داشت می باز مذهبی نیقی از را او امیخ ذهن در امت،یق و روح بقای و گرید

 یقین و شک در متحیرند یقوم           دین و مذهب در متفکرند قومی

 این نه و آنست نه راه بیخبران، کای         کمین ز آید در ییمناد ناگاه

 با را خود ریاکار معاصران و دوران مقابله و جبر کتاب مقدمۀ در خیام

 کند: می ترسیم دقت

 راستی او شیوۀ و است حق طلب متوجه کسی که کنند مشاهده اگر

 و جهد حیله، و مکر و خودنمائی و دروغ و باطل ترک در و است

 کنند. می تحقیر و استهزاء را او دارد، سعی

 گوید: می پوشی پرده بدون خیام اما

 بود خواهد انگبین و ناب می آنجا         بود خواهد عین حور و بهشت گویند

 بود خواهد چنین کار عاقبت چون       باک؟ چه گزیدیم ومعشوقه  می ما گر

 ورزیدن زاهدی رزق به زانکه به         گردیدن نیکوان دگر و خوردن می

 دیدن نخواهد کس بهشت روی پس   بود خواهد دوزخی ،مست و عاشق گر
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 هشیارتریم تو ز مستی همه این با          پرکارتریم تو ز فتوی صاحب ای

 خونخوارتریم؟ کدام ،بده انصاف     رزان خون ما و خوری کسان خون تو

بیان افکار و عقاید خود در سراسر تاریخ  از ر اندیشمندان راترس از تکفی

 خودسانسور شده متفکران فته شدیدنباز داشته است. قشریون حتی نوشته و گ

 آب شستند:با آتش سوختند و  در را،

 نتوانم یو اسرار زمانه، گفت م                 نتوانم ید به گل نهفت میخورش

 نتوانم یم، ُسفت میكه ز ب یدر                   درـكرم برآورد خـفـر تـاز بح

 گفتن نتوان، كه آن وبال سر ماست       اسرار جهان، چنانكه در دفتر ماست

 نتوان گفتن هرآنچه در خاطر ماست      ین مردم نادان، اهلیست در ایچون ن

 تداسیپ تینها نه و تیبدا نه را آن           ـتماسـ رفتن و کامدن ای رهیدا در

 کجاست به رفتن و کجا از آمدن نیکا      راست معنی نیا در دمی نزند می کس

 زندش می نیجب بر زمهر بوسه صد         زندش می نیآفر عقل که است جامی

 زندش می نیزم بر باز و سازد می           فیلط جام نیچن دهر ـرگ ـوزهکـ نیا

 است هیچ عراقی نای زمزمه یب        است هیچ ساقی و می بی جهان دوران

 است هیچ باقی و است عشرت همه حاصل   نگرم می جهان احوال در چند هر

 را دستان و حیله تو مکن بنیاد               را مستان مزن طعنه نخوری می گر

 آنرا است غالم می که خوری لقمه صد   نخوری می می که مشو بدان غره تو

 کشت لب بر مرا دهد می ساغر یک       تسرش حور بتی اگر بهار فصل در

 بهشت نام برم اگر است من ز به سگ     زشت باشد این عامه نزد به چند هر

 است جمی و کیقبادی خاک ز ذره هر    است دمی عمر، حاصل که بطلب شادی

 است دمی و فریبی و خیالی و خوابی    هست؟ چه عمر این اصل و جهان احوال

 م و َگهی مرِد حرامیَگه مرد حالل    کدست به جامیو م یکدست به مـُصحفی

 نه کافر مطلق، نه مسلماِن تمام                 روزۀ خامین گنبِد فیم در ایمائ

. این فروتنی داند مینسبی  و مذهب از حقیقت دین انسانعلم و ادراک  خیام

 علمی، اجتماعی،دینی، مذهبی، شناخت و یقین  درشک  وشناسانه  معرفت

های  که حقیقت انسانی و عرفانی است و ستیزی است فعال با دینمداران قشریگرا

 :دانند، است خود را مطلق می

 من نه و خوانی تو نه معما، حرف وین       من نه و دانی تو نه را ازل اسرار

 من نه و مانی تو نه افتد، بر پرده نوچ     تو و من گفتگوی پرده پس از هست

 نرسی دانا زیرکان ی نکته در                نرسی امعم راراس به تو دل ای
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 نرسی یا رسی است، بهشت که کانجا       ساز می بهشتی لعل می به اینجا

 زیست باید نمی گلرنگ بادۀ بی                گریست سبزه سر باز و آمد ابر

 کیست هتماشاگ ما خاک سبزۀ تا            ماست تماشاگه امروز که سبزه این

 دراز عمر واسطۀ طلبم زو تا              آز غایت از بردم کوزه لب بر لب

 باز آئی نمی جهان بدین که خور می     راز به گفت می و نهاد من لب بر لب

 وز تخت قباد در مسند طوس به است     یک جرعه می ز ملک کاووس به است

 عت زاهدان ســــالوس به استاز طا         ـحرگاه زندهر نعره که رندی به ســ

 بهتر از این توصیف کرد: را آیا می توان شکوه و آزادگی انسان

 جیحون اثری ز اشک آلوده ماست        گردون نگری ز قد فرسوده ماست

 ماست فردوس دمی ز وقت آسوده        دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست

 كند:  یم تیوص و می کند وصف شكوهمند را خود مرگ خیام

 کنید یاقوت چو کهرباء ی چهره وین       کنید قوت می ز مرا نفسان هم ای

 کنید تابوت ی تخته رزم چوب وز           مرا بشوئید می به گذرم در چون

 تلقین ز شراب ناب گوئید مرا              چون در گذرم به باده شوئید مرا

 خاک در میکده جوئید مرا از                خواهید به روز حشر یابید مرا

و یا  یا خدا از قبل می داند من چه خواهم کرد، و یا نمی داند خیام می گوید

. اگر نمی داند که در این می خواهد من کاری را انجام دهم و یا نمی خواهد

نیست، اما در صورتی که می داند، چگونه  وندیخداآگاه و شایسته صورت 

اگر خدا قادر است و می  ِف دانایِی او بکنم؟انتظار دارد که من کاری بر خال

خواهد من عاقبت به خیر شوم یا می تواند و یا نمی تواند. اگر نمی تواند، قادر و 

شایسته خداوندی نیست، اگر باز مردم آزارانه می خواهد، من چگونه با شیطنت 

ه و مرا بعد از مرگ مسئول نمودخدا ، چگونه توجه به اینهبا او سرپیچی کنم. 

   کیفر خواهد داد؟ 

 خوردن من به نزد حق سهل بَود ِمی      من ِمی خورم و هر که چو من اهل بَود 

 گر می نخورم علم خدا جهل بَود            ز ازل می دانست خوردن من حق  ِمی

 

در رساله  او به نظر می رسد عالقه خیام به شراب توجیه علمی نیز داشت.

خاصیت جسمی، روانی و  "،منفعت شراباندر " در گفتار« نوروز نامه»

 :شمارد بر می اینگونه راشراب اجتماعی 
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و بقراط و بوعلی  اند چون جالینوس و سقراط داناآن طب چنین گفته

تر از شراب نیست،  نافعسینا و محمد زکریا که هیچ چیز در تن مردم 

شراب انگوری تلخ و صافی، و خاصیتش آنست که غم را ببرد  خاصه

های غلیظ را بگوارد و  و دل را خرم کند و تن را فربه کند و طعام

روشن گرداند و فهم و خاطر تازه و  گونۀرو سرخ کند و پوست تن را

را تیز کند و بخیل را سخی و بددل را دلیر کند و خورندۀ شراب را 

ها و بیماری که  جهت آنک تببیماری کم کند و اغلب تندرست باشد از 

)و سبب آنک( میخواره را گاه  زج و فاسد تولد کندهای ل از خلط

ی نگذارد که خلط بد در معده گرد آید و گروهگاه.می افتد و گاه اسهال 

اند و گروهی ناقد عقل و گروهی  زیرکان شراب را محک مرد خوانده

زرگان شراب را صابون الهم صراف دانش و گروهی معیار هنر و ب

هر که پنج قدح شراب ناب بخورد  اند و گروهی مفرح الغم و خوانده

 آید و گوهر خویش پدید کند و بیگانه رآنچه اندروست از نیک و بد س

را دوست گرداند و اندر دوستی بیفزاید و اگر خود او را همین 

 خاصیت است که دوستان را بهم بنشاند.

 

: تالش در خردگرائی ومتکلمین عرفا اشراقیون، مشائیون،
 طبیعی وقو حق

 قرار زنداقه و کفر به تهمت کلوسودم شمشیر زیر عمدتن ایران در فالسفه

 بودند. نوشتار و گفتار کردار، در دینداری به شدید تظاهر به مجبور آنها داشتند.

 برخی از نظر صرف ،ومتکلمین عرفا اشراقیون، مشائیون، نظری چالش

 به توسل ایبج گفتگو راهگشای و حقیقت به نیل مهم منابع را یکی ،ها زنی تهمت

 است. قهر

در فلسفه کالسیک ایرانی ادارک کلیات "علم" نامیده می شود و ادراک 

 باره در ومتکلمین عرفا اشراقیون، مشائیون، نظری جدالجزئیات "معرفت". 

 انسان درک توانائی به ها جریان این ایمان ژرفش بیانگر علم" "حصول مسئلۀ

 "تعقل" و "تعبد" بین جدال و انسان کرامت در مستقیم تاثیر دیدگاه این است.

  دارد.

 و منطقی استدالل برهان، بحث، بر معرفت و علم به نیل برای مشائیون

 به مه مشائیون د.ندار الیقین" "علم به رسیدن به کوشش و دارند تاکید اندیشیدن

همۀ در فلسفه مشاء  معتقدند. واقعیات درک برای بشر  توانائی و خردگرائی
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ور از عقل کیهانی هستند و گوهر همگان شریف است. این ایده  هرانسانها به

حق »هرچند تبیین روشنی در جهان اسالم نیافت اما می توان در آن ایدۀ 

 را دید.« طبیعی

 و منطقی استدالل برهان، بحث، معرفت و علم به نیل راه در اشراقیون

 علم به نیل ی یلهوس و شیوه اگر دانند. نمی کافی ولی دانند می الزم را تعقل

 نیل ی شیوه است، احتجاج و تفکر و مدرسه در مختلف علوم تحصیل استداللی،

 و سیر ریاضت، و مجاهده بلکه نیست مدرسه و کتاب کشفی ذوقی، علم به

به بیانی دیگر، فلسفه  است. عرفانی تمرینات سلسله یک به توسل و سلوک

ارد، نخستین از پرورش اشراقی بر استدالل و کشف و شهود هر دو تکیه د

 اندیشه و تفکر حاصل می شود و دومی از صفا و تربیت نفس.

 مباحث بر را تعقل و منطقی استدالل برهان، بحث، دارند تالش متکلمین

 درک برای بشری فرد  توانائی و خردگرائی به متلکمین دهند. انطباق دینی

 .معتقدند واقعیات

 کنند می نکوهش را مدلل فلسفی ستمسی به دستیابی در تالش عرفا از برخی

 در صوفیان از دیدگاه عطار دارند. الیقین" "عین به رسیدن برای کوشش و

 گوید: می استدالل عقل و نکوهش

 نجوییم علت هم فرع در بلی            نجوییم علت کل اصل در ما چو

 افتاد دولت بی مصطفی دین ز              افتاد علت در فلسفی عقل چو

 ملت دین این نیست تسلیم بجز           علت نه و دین در اشکالست هن

 راهیست چشم یک فلسفی ولیکن          بارگاهیست را ما عقل ورای

 گفت چرا باید چرا خود تا بگو      گفت خطا او چراگفت کو هر همی

 فهمست پاکْ  کو این دریابد کسی      َوهمست خاک نبات چون و چرا

 

 ها : مبشر همزیستی مذهببیفارا ابونصر
س و فیلسوف نامدار یکی از شنا جامعه (ق. ـ.ه ٣٣۹-٢۶٠) فارابی ابونصر

 المدینه اهل آراء» ی رساله در او پیرو ارسطو است. ترین شارح و برجسته
 "مدینه کند: می تقسم دسته دو به را جامعه جامعه آرمانی، توصیف در «الفاضله

 سعادت و عدالت آن در که ایست جامعه فاضله نهمدی نازله". "مدینه و فاضله"

 دارد. هدایت و رهبری قدرت و حکماست از مدینه پیشوای حکمرواست. واقعی

 و جسم اراید باید جامعه رهبر است. سالم انسان پیکر مانند عینن فاضله مدینه

 شهوت، کم دوست، دانش باشد. بیان قدرت و زیرکی و هوش نیرومند، جانی
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 از متنفر عدالت، دوستدار دنیوی، امور به اعتنا بی منش، بزرگ ،هوس از عاری

 چنین ریاست تحت که ای مدینه در باشد. حق مدافع و شجاع نرمخوی، ظلم،

 تامین مردم منافع و است برقرار افراد بین تعاون ترتیب، و نظم است مدیری

 شود. می دفع آنان از مضرات و گردد می

وادای و کرامت انسان به روشنی تاکید شده ر بر شناسی فارابی در جامعه

 است:

هر گاه موقعیت و زمان اجازه دهد، بایستی یک حکومت جهانی 

به اداره امور افراد بشر بپردازد. در غیر در دنیا وجود آید و 

اینصورت افراد بشر باید با مذاهب ویژه خود در کنار یکدیگر 

بر پایه باید  زندگی کنند. و اگر اینهم غیر عملی است، اسالم

انسان شایستگی  موازین فلسفی دوباره سازی شود و به

 فرمانروائی بدهد.

فارابی به موسیقی عالقه وافر داشت. نه تنها در موسیقی نظری کارشناس 

از او بجای  «الموسیقی الکبیر»بود، نوازنده ماهری هم بود. اثری به نام کتاب 

 ی قدیم باشد.مانده است که شاید مهمترین کتاب در موسیق

فارابی علیرغم استادی در فلسفه، منطق، جامعه شناسی و موسیقی از تجمل 

ورزید. مجالس درس و بحث را  و به طبیعت و ساده زیستن مهر می بیزار بود

 داد. از هیاهوی شهر تشکیل می دور در کنار مزارع و جویبارها و

 

 : نقد سالوس، ریا و جنگزاکانی دیعب
گستاخانه  و بی پرده در آثارش سیطنزنو (ـ. ق.ه ٧٧٢ توفا) زاکانی دیعب

خ، قاضی، حاکم، گزمه و تمام مظاهر استبداد و استثمار در یفه، شیشاه، خل

را به  وآثارش تحریم می شود، تاریخ نویسان ارا افشا می کند. از  جامعه

 :او را هجو می کنندسلمان ساوجی فراموشی می سپارند و مبلغان دربار چون 

 نیید ی و بیدولت یـر است به بـقـم                د زاکانیـیـبـو عـمی هجا گنـّ ـجه

 نییث قزویشود اندر حد ک میین و روستا زاده است    ولیست ز قزویاگر چه ن

هراسد، بلکه خود  و دهری" نمین و ملحد یاما عبید نه تنها از انگ "بی د

 زند که: اد مییفر

 میرسم الحاد آشکار کن        میوقت آن شد که عزم کار کن
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 :کند می معرفی نیچن را خود زمانه مردم «طبقات فاتیتعر» رساله در عبید

 که آن :یالبازار خواهد؛ اجرت انیبازار از روز و زند راه شب که آن العسس:

 آن :یالقاض ار؛یدولت الجاهل: مدرسه؛ ل:یدارالتعط جالد؛ ب:یالطب نترسد؛ خدا از

 کنند. نینفر را او همه که

خ، هر کس بفرا خور زورش، یند که از شاه تا شیخدا را دکانی می ب عبید

از اینرو این واژه چنین تعریف د، نریش، از آن بهره می گیدر جهت منافع خو

 نویسد: غما" مییغما".در انتقاد از "خوان یخوان  :شود: "الخدا می

ر گاو به كره یشروستائی ماده گاوی داشت و ماده خری با كره. خر بمرد. 

ن یا ا تویخدا :گر نبود. روستائی ملول شد و گفتیر دیشان را شیمی داد و ا خر

گاه رفت. یگر در پایر گاو بخورند. روز دیاالن من شیكره خر را مرگی بده تا ع

تو  ا من خر را گفتم.یخدا :د مرده. مردک را دود از سر برفت. گفتیگاو را د

 گاو را از خر باز نمی شناسی؟

مسجدی برکند وبه خانه برد. گفتند:  دند. او برفت درِ یی حجی بدزد خانه درِ 

اند، و خدا دزد در را  دهیی من دزد ی؟ گفت: در خانهیچرا در مسجد برکنده 

 خود باز ستاند. ی . دزد را به من بسپارد و در خانهشناسد می

م شان را طعایگفتند که درو ضرت رسول، کفار را میدر زمان مبارک ح

شان را یند. اگر خدا خواستی ایشان، بند گان خدایدروشان می گفتند که یا د.یده

 ؟میدهد ما چرا ده دی. چون او نمیطعام دا

نوا. شوهر گفت خدای را شکر، که مرا یزنی شوهر را گفت ای قلتبان، ای ب

 . اولی از تو است و دومی از خدا.ان گناهی نباشدین میدر ا

ک بار که یا یطواف، دستارش بربودند. گفت: خدااعرابی به حج رفت. در 

ن جا یگر مرا در ایک باردیی تو آمدم، فرمودی که دستارم بربودند. اگر  به خانه

 م را بشکنند.یبفرمای تا دندان هانی یبب

 خر به بازار می رفت. مردی گفتش به کجا می روی؟ دنیحجی به خر

چه جای  :انشاءهللا. گفتبگو  :به بازار می روم تا خری بخرم. گفت :گفت

سه من. چون به بازار رفت زرش یانشاءهللا باشد؟ خر در بازار است و زر در ک

م. یی؟ گفت از بازار می آید: از کجا می آیند. در راه بازگشت، مرد پرسیبدزد

 به خانه می روم، انشاءهللا. ده و بی زریان دیز دم، انشاء هللاینشاءهللا خری نخرا

 انیمدع های نوشته مقابل در تمسخر، به ،یزاکان دیعب را «پند صد» رساله

 متوجه رساله نیا در دیعب طنز نیشتریب که رود می گمان است. آورده اخالق

 سدینو می مقدمه در رایز است. ناصری اخالق مولف طوسی نیرالدینص خواجه
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 ت.اس رینص خواجه و ارسطو افالطون، های نوشته و ها گفته دهیچک پندها نیا که

  :دهد می پند آنگاه

 از سبب بی مردم و دینشو گران ها دل بر تا دیمگوئ حق سخن دیتوان تاکه 

 شهیپ فروختن ایدن به نید و دروغ به گواهی و زنی دف و مسخرگی نرنجند. شما

 د.یگرد برخوردار عمر از و دیباش زیعز تا دیساز

 سخن شیخان باور مکنید تا به دوزخ نروید.

 از همسایگی زاهدان دوری جویید.توانید  تا می

دختری از فقیهان وقاضیان وشیخان مخواهید، اگر به آن ناگزیر آمدید، زنهار 

آزار در جهان افزون  مردم مزور و سالوس و فرزندی به کار نیاورید تا گدا و

 نشود.

 نزاید. دخترخطیب در نکاح میاورید تا ناگاه کره خر

 مطلبید. نگوید درین روزگار سخن به ریا که زاهدی قاضی ایکه رشوت نستاند و

 انصاف ومسلمانی از بازاریان مجویید.

 کلمات شیخ و بندگان را درگوش مگیرید.

 دیعب است. ممتاز طبقات با سخن روی «االشراف اخالق» رساله در

 و مسخرگی شهرت و عزت و مردانگی و مردمی مرگ از رساله نیا در زاکانی

 آورد: می نمونه خیتار از و دیگو می سخن تیحکوم دستگاه در ییآبرو بی

 مغوالن شواییپ و مقتدا اسفل درک در اعداء کوری به امروز که خان زیچنگ

 پای از غیدر بی غیت به را گناه بی هزار هزاران تا است نیآخر و نیاول

 چون چارهیب دیابوسع و... نگشت مقرر او بر نیزم روی حکومت اورد،یدرن

 اندک در د،یگردان موسوم عدل شعار به را خود و افتاد طرخا در عدالت دغدغه

 شد. سپری دولتش مدتی

 نیست آشنایی کوی کاندران          منه زرق و زهد کوی در پای

 نیست بوریـــــایی ریایی جز            آن در که مرو خانقه در بر

 کرد ننتوا وفسانه فسون به من فریب    مده وپند مخوان واعظ مجلس به مرا

 چند دامی بنه دانه بدین صید نشوی    دعبیــ چو کن رها وتسبیح سجاده ذکر

 دهد فسانه بدین نادان مردم فریب        دایم او که ره ز زاهد وهعشـ به مرو

 ام شده رهبان مذهب معتقد سخن زین    مرو سالوس ازپی عبید که: رهبان گفت
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 اگرصیاد گفت: بفروش خود هخرق گفتند: را شیخان از یکی گوید: می عبید

 کرد. تواند صید وسیله کدام به بفروشد خود دام

 ماز ره این دام و دانه بر داریـ         ِه ماست  زهـد وتسبیح دام ودان

 کرد محو ما خاطر از میخوارگان صحبت

 میافتی ریایی زهد از که کدورتها آن

 کوشان سست ندال سخت آن                 پوشان خرقه حدیث به منگر

 درازگوشان جـــــرسِ  هچون                 گردن به شان سبـــح آویخته

 بپوشـــان رو و بگرد راه از                 ببینی واعظــــان چو دور از

 درای هرزه شیخکانِ  بیعمل زقول      بیزارم گوچن وقول عمل با که منم

 داری معمور من عیش ملک که             ـدامیــ تو لطف از دارم ـدایاخـ

 داری دور من از توبه قضـــــای              ازمن ـدزاه الیبــ گردانیبـ

 رازنهانی کن فاش دانرنـ چون        می خوری تاکی دانزاهـ چون نهان

تعصب مذهبی و درگیری عقیدتی را چه درد آلود به مسخره می گیرد: 

 عمر چون پرسید: کسی زدند. می مق در داشت نام عمران که را مردی شیخان

 دارد. هم عثمان ونون الف و است عمر گفتند زنید؟ می چراش نیست

 در روزی کردندی، مبادله باهم پیری وقت تا طفلی زمان از درقم کودک دو

 ما شهر این گفت دیگری با یکی بودند. مشغول معامله همین به ی مناره سر

 بیش باشیم وتو من برکتش با پیران که ازشهری گفت: دومی است. خراب سخت

 داشت. توان می توقع آبادی چه ازین

 گریه سخت مجلسیان از شخصی گفت، می سخن سرمنبر بر واعظی

 به ی گریه اینهمه که بیاموزید مرد ازین صدق مجلسیان ای گفت واعظ کرد. می

 بزی اما میگویی چه که نمیدانم من موالنا! وگفت برخاست مرد کند. می سوز

 تو که هرگاه شد. سقط روز سه دو ودرین ماند می تو ریش به ریشش که داشتم

 آید. می یاد بزک ازآن مرا جنبانی می ریش

 می بهشت از وگفت: نمود منفرا به اجل خیازمشا یکی شکل به خودرا ابلیس

 ام. آورده شما برای است بهشت نعمت که را ریش طوق واین آیم

 ریشان صاحب از آنکه وبال ام دیده من که آنست ریش اگر عزیز! :ای گفتم

 آن بالی از ابداالبد رسد اگر که مرساد دامن به آن وحشت غبار هرگز ام کشیده

 نیابی. خالص

 بدار. دور همگان از ریش شر اللها بار
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ر خود لخانان مغول، دستگاه غارتگید در دوره ای زندگی می کند که ایعب

نگ های بی حاصلی که حکومت های گماشته و در جران حاکم کرده اند یرا بر ا

ی  گر می کنند، طبقهیکدیی مغول بر سر توسعه ی مناطق قدرت محلی خود با 

انه نفعی ین میمحروم و زحمتکش بدون آگاهی از علت جنگ، و بی آن که درا

 :. این حقیقت عبید اینگونه هنرمندانه باز می گویدداشته باشد، کشته می دهد

ک تن یچرا به جنگ نروی؟ گفت بخدا سوگند که من سربازی را گفتند 

ان ما یز مرا نشناسند. پس دشمنی میشان نیاز دشمنان را نشناسم و ا

 بندد؟چون صورت 

ر یبی به زیی مظاهر استثمار و عوام فر ر، همهینظ با شهامتی بی عبید

د، ظلم همان قدر محکوم یدگاه عبیرد. از دیانه ی هزل خود می گیضربات تاز

ی  فه ای از رسالهیدر لطزند.  انه مییتازک ین هردو را با یکه جهل. و ا است

ت نمی ید که مردی قصد تجاوز به پسری را داشت، پسر رضایمی گو «دلگشا»

ه را دشنام خواهم یا آن که معاوینم، یا بگذار کار خود را ببیمردک گفت:  داد.

شنام به حال دن دیتراست از شن ن زخم، آسانیب بدیداد. پسر گفت: شک

 تن در داد.ن. پس یرالمؤمنیام

د جدا بودن از مردم را درمورد خلفا و پادشاهان، همان قدر محکوم می یعب

د بر یفه بردند. او را دیش خلیاعرابی را پ کند که در مورد خدا و فرشتگانش:

 ستاده.یر ایگران در زیتخت نشسته و د

 ا هللا.یک یگفت: السالم عل

 م.ستیگفت: من هللا ن

 ل.یا جبرائیگفت: 

 ستم.یل نیگفت: من جبرائ

ز یستی؛ پس چرا بر آن باال تنها نشسته ای؟ تو نیل نیستی؛ جبرائیگفت: هللا ن

 ن.یان مردمان بنشیر آی و در میدر ز

 :کشد گیری را به نقد می و همزمان روزه گوید با دلی پرخون از جاهالن می

 زشت رسمیست نشستن در همه شب با عامه

 م گشتن و پالوده و خرما خوردنهمقد

 چه عذابیست همه روزه دهان بر بستن

 چه بالئیست به شب شربت و حلوا خوردن
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 اند و او مطلوب : همگان طالبیغزنو سنائی
 بزرگ عارف ،هـ.ق.( ۴٧٣ – ۵۴۵) یغزنو یسنائ آدم بن مجدود ابوالمجد

 سپس اما پرداخت؛ هبهرامشا مانند یغزنو پادشاهان مدح به ابتدا ،نامدار شاعر و

 شاعران نیبزرگتر فیرد در و کرد آغاز سلوک و ریس و داد هیرو تغییر

او  آمد. می بشمار عارف بزرگ شاعران نینخست از . سنائیگرفت قرار تصوف

 از تنگ نظری و تهمت به ستوه آمده می گوید:

 چه مسلمان چه گبر بر در او                 چه کنشت و چه صومعه بر او

 اند و او مطلوب عیوب                 همگان طالببر و ترسا و نیکو و مگ

 خریدســــتند زر و جاه عــــشوه               نورسیدستند که گروهی این

 دارند دین و شـــرع و عقل غم کی           دارند زمیــــن دل و باغ سر

 فروشـــــــــــانند دین و جویا جاه                  هوشانند تیره سیاهانِ  دل

 چشم سکرک زبان طوطی همه                 خشم وشاهین بازآشیان همه

 کافر فـــالن آن ملحد، فالن کاین           دیگر یک زبغض گویان گشته

 خــــرند لیک اند صـــورت آدمی               بیخبرند صدق راه از همه

 اند ودین شـریعت خصم همه                   اند وتمکین کبر جویان همه

 مــــــاراند درون از موسی برون از           وارد سامری علم در همه

 زابلیــس درک صد به درگذشته                  تلبیس و وخیانت نفاق در

 همچوسبوی مانده آب از تهی                      بوی تقوی ز نایافته هیچ

 ید:در ذم سالوس می گوسنائی 

 دوروی پوش خرقه سالوس زاهد به بگو

 کوتاه وآستین است دراز زرق دست که

 پوشی همی ریا برای ز را خرقه تو

 راه از حق بندگان بری زرق به تا که

 مدارا را چنین توصیه می کند:سنائی 

 همه خندان بدند و تو گریان                  آن شنیدی که وقت زادن تو

 بوند و تو خندان نهمه گریا               دن توتو چنان زی که بعد مر

 بیشتر گمره و کمتر برهند              با همه خلق جهان گر چه از آن

 نه چنان زی که بمیری برهند              آنچنان زی که بمیری برهی

 بهر کیکی گلیم نتوان سوخت    ست را کس به یک بدی نفروخت دو

 دشمن ارچه یکی، هزار بود      ود    دوست گرچه دو صد، دو یار ب



 123 

قشریگری در جهل و دشمنی در عدم شناخت ریشه سنائی بر آن است که 

 دارد:

 از پی حمیّت دینزدند  می                و کین  ف ـُ رافضی را عوام در ت

 بیش از آن زد که گروه زده بود           یکی از رهگذر در آمد زود     

 بهر اشکال کفر و ایمانش                  شانش            گفتم ار میزدند ای

 بی خبر کوفتی دو صد چندان          تو چرا باری ای بدل سندان         

 من ز جرمش خبر ندارم لیک        ُجرم او چیست؟ گفت بشنو نیک     

 زدمش من برای ثواب می              زدند من زدمش             ُسنیان می

 

 : صد هزاران پرده دارد عشق دوستروزبهان بقلی
 ۵٢٢ – ۶٠۶) یرازیش یفسائ ینصر بقل یخ ابو محمد روزبهان پسر ابیش

فروخت و به همین مناسبت  می]سبزی خوردن[ در آن بقل  دکانی داشت هـ. ق.(

نیز نامیده می حیات زیاد به شیخ شطاح علت داشتن شط به بقلی معروف شد و به

 :واداری را شاعرانه گوشزد می کندلزوم ر، شود

 د از دستیوست          مقبول كسان گرت بر آیپ یزنهار در آن كوش كه باش

 ز كه از طاق دل افتاد، شكستیاز نظر مردان را         هر چ یمگذار كه افت

 هر گدا را با دلت آزی دگر                       ای ترا با هر دلی رازی دگر

 می کند هر پرده آوازی دگر            ه دارد عشق دوستصد هزاران پرد

 

 : استاد شک فلسفیرازی فخر
 برجسته یونقاد نفوذ با یاندیشمند (هـ. ق. ۵۴٣ – ۶٠۶) رازی فخر امام

 الحكماء من المتأخرین و افكارالمستقدمین محصل » کتابهای در و. ابود
 می پیشین متكلمین و السفهف نظریات بیان به «المشرقیه مباحث » و «والمتكلمین

 فخر امام که آنجائی از دهد. می قرار نقادانه وارسی مورد را آنها و پردازد

 او به داشت استادی فلسفی مسائل در شک و فالسفه بر ایراد و جدل در رازی

 دادند. لقب المشککین" "امام

 با خردگرائی با ستیز در ژرف، انسانگریی رغم علی عرفا، از برخی

 و کنند می نکوهش را گرائی فلسفه و خردگرائی آنها شوند. می همگام نقشریو
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 و استدراکی بی،استکا نه دانند، می وجدانی و فطری امری را اشراق و شهود

 گوید: می رازی فخر نقد در اغلب از خرد ستایش می کند، اما مولوی استداللی.

 بودی دین ررازدا رازی فخر          بودی بین ره خرد ار بحث اندرین

 فزود حیرت او تخییالت و عقل      بود یْدر" لَمْ  یُذق "لَمْ  من چون لیک

 فنا از بعد شد مکشوف انا آن              انا این تفکر از کشف شود کی

 

: چو ز باده مست گشتم چه كلیسیا چه عراقی نیفخرالد
 كعبه

 - ۶٨٨) یهمدان یجوالق عبدالغفار بن مهر بزرگ بن میابراه نیفخرالد

 رانیا یسرا غزل شاعران نیبزرگتر از یکی یعراق به متخلص ،هـ. ق.( ۶١٠

در ستایش حرمت انسان و پاسداری ازغرور  است. بزرگ عارفان از یکی و

 تهیدستان در قبال حکمرانان می گوید:

 دارد چکار ساغر بحرنوشان دست در       دارد چکار قیصر فقیران حلقه در

 دارد چکار منبر خموشان مجلس در    خیزد چه حرفها ینز عشقبازان راه در

 گوید: نامه عشاق در او

 بیارایم ـاشــــــقانعــــــ مجلس                 آیم عشق ســـــــــماع اندر من تا

 مستی ـمعــــــــالــــــ به یابم راه               هستی این از کنم گم پی که چون

 درگیرم دوست شــوق نعــــــرهء               برگیرم ماعســ ـتانمســــ همچو

 شرابخانه کنج وشاهد شراب و ما    ریایی جز نیست چون وپارسایی، زهد زین

 فروشیم؟ می چه نخرد می کس                  ماراست که مزوری و زهد این

 ییآشنا باغ گل

 ییجدا شب زغمت ،فشانم خون دهید دو ز

 ییآشنا باغ گل ،ها  نیا هست كه كنم چه

 برآستانت سگان چو ،سر ام نهاده شب هم

 ییگدا ی بهانه به دیاین در بیرق كه

 است؟ باز شهیهم رو چه ز ،چشمم گلستان در

 ییدرآ من چشم به تو ،دیشا كه آن دیام به

 گلشن به روم رو چه ز ،ندارم گل برگ سر

 ییوفابی یبو همه ها گل ز ام دهیشن كه

 نیا است ملت كدام به ،نیا است مذهب كدام به
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 ؟ییچرا عاشقم تو كه ،را یعاشق ُكشند كه

 دمید پاكباز همه ،رفتم قمارخانه به

 ییایر زاهد همه ،دمیرس صومعه به چو

 درآمد در ز ندا كه من، زدم می رید در

 ییما آن از هم تو كه ،یعراق درآ درآ، كه

 ن بادهینخست

 وام كردند یساق ز چشم مست                   ن باده كاندر جام كردندینخست

 در جام كردند یخودیشراب ب                 افتند اهل طرب رایچو با خود 

 شراب عاشقانش نام كردند                       گون جانان جام در دادیلب م

 كمند زلف خوبان دام كردند                          یجهان ید دلهایز بهر ص

 بهم كردند و عشقش نام كردند                    بود یا درد دلهر كج یتیبگ

 آرام كردند یز بس دلها كه ب                        سر زلف بتان آرام نگرفت

 ك جوالن دو عالم رام كردندیبه              ندندکدان فیحسن در م یچو گو

 ا پسته و بادام كردندیمه                        ز بهر نقل مستان از لب و چشم

 دالن دشنام كردند یب بینص                     نستیاز آن لب كازدر صد آفر

 كار خاص و عام كردند یبجام                 ك و بد را جا دادندیبه مجلس ن

 غام كردندیبه دل ز ابرو دوصد پ            به غمزه صد سخن با جان بگفتند

 ك جلوه دو عالم رام كردندیبه                     ندشتن را جلوه دادیجمال خو

 ن خود را دام كردندیسر زلف                     تا به دست آرند هر دم ار یدل

 را از آن اعالم كردند یجهان                     بگفتند یراز ینهان با محرم

 بدنام كردندرا چرا  یعراق                  شتن فاشیچو خود كردند راز خو

 ا چه كعبهیسیچه كل

 ییپسرا ره قلندر سزد ار بما نما

 ییدم ره زهد و پارسایكه دراز و دور د

 مغانه به من آر تا بنوشم یم یقدح

 ییایر ی  كه دگر نماند ما را سر توبه

 رهیرد تر دُ آصاف اگر نباشد به من  یم

 یده روشنائیابد دل و دیره یرد تكه ز دُ 

 ندارم یر مصلحكم خانقه گرفتم، س

 ییقدح شراب پر كن، به من آر چند تا

 ن نه دنیاید دل و نه رسم دارم نه هره و ن نه

 یینوا یب یو نوا یف وكنجیمنم وحر

 یزمان یز غم زمانه ما را برهان بم
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 ییكس ز غم زمان رها یافت جز به میكه ن

 ا چه كعبهیسیچو ز باده مست گشتم چه كل

 ییو چه جداچو بترك خود بگفتم چه وصال 

 یمن مشكن تو عهد بار ی چو شكست توبه

 ؟ییكجا یا به من شكسته دل گو كه چگونه

 به طواف كعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 ییكه درون خانه آ یكه برون در چه كرد

 آمد زدم من ز درون صدا بر یر میدر د

 ییكه تو خود از آن ما یكه درآ درآ عراق

 سازعشق

 ه چه ساز استساز طرب عشق كه داند ك

 آن نه فلك اندر تك و تاز است ی كز زخمه

 دیآ عشق است كه هر دم به دگر رنگ بر

 از استین یك جایو به  یناز است به جائ

 د همه سوز استیعاشق چه درآ ی در خرقه

 د همه ناز استیدر كسوت معشوق چو آ

 شور عشق

 سودا نهاد جان ما را در كف                 در نهاد ما نهاد یعشق شور

 در درون ما نهاد ییجست و جو           در زبان ما فكند ییگفت و گو

 دا نهادیدر دل ش ییآرزو                           داستان دلبران آغاز كرد

 راز مستان جمله بر صحرا نهاد         از اسرار باده كشف كرد یرمز

 ر و برنا نهادیدر پ یشكات                 بازگفت یخوبان به نوع ی قصه

 جان وامق در لب عذرا نهاد               سپرد یلیعقل مجنون در كف ل

 نام آن حرف آدم و حوا نهاد                نوشت یشتن حرفیبر مثال خو

 نهاد نایب ی دهینور خود در د                       جمال خود كند یتا تماشا

 

 دوغ من ترش است: کس نگوید که دهلوی خسرو امیر
 از رک سنگچا درمنطقه (هـ. ق. ۶۵١ – ٧٠۵) درسال خسرودهلوی امیر

 نمود. جرت مها ن هندوستا به اش انوادهخ وبا گشوده ن جها به چشم بلخ حی نوا

 بیشتراین طرترویج خا به و بوده چشتیه طریقت پیشتازان از خسرو امیر

 تا نمود ایجاد سیک الک درموسیقی را خواندن قول یعنی «قوالی » طریقت،
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 ومذهبی اشعارعرفانی سازها همراهی با بتوانند طریقت این وپیروان ن مطربا

 آمده وجد به ،دیگر جانب واز نمایند عبادت طرف یک ز ا خوانده رادرخانقاها

 رقابت خواندند، می «بجن» شان درمعابد که برهمنان با زمانهم و ببرند، ولذت

 نمایند.

 کالسیک درموسیقی خواندن انواع که را «ل وخیا نه تــرا» خسرو امیر

 نیز را «لف زی» و «سرپردا» ،«غــارا» های راگ و نموده اختراع باشند می

 و دانند، می ( Sitarتار) سی ایجادگر را امیرخسرو پژوهشگران از یی عده آفرید.

  پندارند. تنبورمی یافته تکامل شکل را آن دیگر یی عده

و عالقه  است شده حک موسیقی و رقص دمی،آ فطرت و سرشت در

 آدمی روح خسرو، امیر به باور .همگانی به موسیقی نیز با این نظر همسو است

 است: گردیده بدنش داخل موسیقی بواسطهء

 تن به ترس از شــد نمی درآ گفتند         بدن به آدم پاک روح کــــه روز آن

 تن در تن در درآ درآ تن در تن در          داوود لحن به مــــالیکان خواندند

 کند: ه دارد و نرنجاندن را پیشنهاد میامیر در رواداری روشی پیشگیران

 لیکن گرهیش در میان است           چون رشته گسست می توان بست     

 برای درک دیگران کمی همدلی راهگشاست:

 ن ترش استهر کسی را به کار خویش هُش است         کس نگوید که دوغ م

 

 ای سنگ بخند ای زاهد خشک ارنه: یشابورین عطار
  كتاب  نگارش از  پس ق( .ـه ۵۴٠ ـ ۶١٨) یشابورین عطار فریدالدین شیخ

  سوزاندند  را كتابش و  گرفت قرار سمرقند  یفقها  غضب مورد  «بیالعجا مظهر»

  كه عطار  خانه  به  قشریون  فقها،  كیتحر  به . شمردند  القتل  واجب  یملحد را  او و

  اموالش و ختندیر بود  دهیگز  اقامت سمرقند در  یچند خود  یسفرها  سلسله  یط در

 لسان» منظومه آنجا در و کرد مهاجرت مکه به اجبار به عطار بردند. غمای  به را
 دارد: اشاره خود کتاب سوزاندن به اثر این در سرود. را «الغیب

 سافلین اسفل در باشد او جای      لعین سوزد را عطار گفتۀ

  نیدالدیفر  خیش آثار  لیتحل و نقد و  احوال  شرح» در فروزانفر الزمان عیبد

   دارد: عطار روزگار از اینچنین توصیفی «یشابورین عطار محمد
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 و کشیدند بدار را میانجی هالقضا عین روزگار همین در ...

 حبش بن یحیی ینالد شهاب و (۵٢۵) سوزانیدند نفت با را جسدش

 قتل به حلب در بود ایام نوادر از که را سهروردی امیرک بن

 بر مشتمل که عبدالسالم الدین رکن کتابخانه و (۵٨٧) رسانیدند

 بن احمد هللا الناصرالدین بامر اوائل علوم و حکمت کتب

 بسبب را او خود و سوختند بآتش (۵٧۵ – ۶٢٢) المستضبئی

 خلیفه این بفرمان هم و افکندند ندانبز فلسفی کتب جمع و مطالعه

 ۶٣٢) سهروردی محمد بن عمر ابوحفص الدین شهاب بروایت و

 شوارع در را بوعلی شفای نسخ و فلسفه کتب از ای عده (۵٣۹ –

 سوختند. بآتش و شستند آب به بغداد

 مسلمان» معروف: غزل و است بوده اشراق فلسفه حامالن از یکی عطار

 :است نظر نیا دیمؤ ،«کردم بنا هبتخان که گبرم آن من

 ن من آن گبرم که بتخانه بنا کردممسلمانا

 ن عالم ندا کردمیشدم بر بام بتخانه در

 مسلمانان یکفر در دادم شما را ا یصال

 که من آن کهنه بتها را دگر باره جال کردم

 از آن مادر که من زادم دگر باره شدم جفتش

 ا کردمخوانند که با مادر زنیاز آنم گبر م

 خوانندیم میسیزادم از مادر از آن ع یبه بکر

 ر مادر را دگر باره غذا کردمین شیکه من ا

 بسوزانند ین گبرین را دریاگر "عطار" مسک

 مردان که من خود را فدا کردم ید، ایه باشاگو

خ اشراق یر قتل شیبه احتمال زیاد تحت تأث را «بت نامهیمص»کتاب عطار 

  به نظم در آورده است.

 میلب ا از چه سبب خشک یم     تا چون دریدر عجبا نوش کرده و انـیـد درص

 میلب از آن سبب ــم خشک ییایا درم         میا طلبیشــه دریهم یلب از خشک 

 د:یگو یم «اسرارنامه» کتاب رد وا

 رمیاس گفتن در که داند خدا            رمیضم در دارم که یمعن بس ز

 ماند بکر یمعن اصل کنیول            ماند ذکر ییگو که چندان ما ز

، ریاکار . فرهنگ ناروادارنظری مادر دوروئی و ریاست قشریگری و تنگ

پروراند. فرهنگ مسلط جامعه ما قشری و ناروادار است و ریاکاری یکی از  می

رایج ترین آسیب اجتماعی پیامد آن. ریاکاران و مصلحت گرایان حقایق را فدا 
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اندوهگینانه ارزش ها را زیر پا می گذارند و اندیشمندان آزاده  می کنند و

 :سرایند می

 بنمایید ـداربیــــ دل دین زاهــــدان ای اال

 بنمایید هوشیار یکی درمستی مستید همه

 دین اندر مردید اگر شاید،گن هیچ دعوی ز

 بنمایید بازار در هستید درون کاندر چنان

 تاکی؟ ــانمغـ زنار تزویر ـهخرقـ زیر به

 بنمایید زنار آن مردید گر هخرقــــ زیر ز

 خنداست؟ جای وچه گریه جای چه         سنگ ای ارنه خشک زاهد ای بخند

 است؟ پرگزند زاهدان جــــــای چه        ــایدبــــــ مست عاشقـــــــان با مرا

 زاغیار؟ مزوری دین این                          تلبیس به نهان کنی تاچند

 زنارگرفتم تسبیح؟که چه خرقه چه      ندیدم نام جز به وتسبیــــح خـــــرقه از

 گرفتم کفـــــــار شیوهِ  دین ره اندر      فروماند خیره دل چو تزویر شیوه زین

 زنــــــار؟ دلق درزیر داری نهفته تاکی

 رهاکن را دعوی؟شوخلق زرق ز تاکی

 خود طاعت به غره زاهد، مدعی ای

 زسرجداکن دعوت خواهی سِرعشق گر

تعصب عموما و تعصب مذهبی به ویژه انسان را کور و کر می کند.برای 

کشی از بین  و شکوهی ندارد وقبح قتل و انسانانسان متعصب انسان هیچ حرمت 

رود. انسان متعصب مذهبی در "راه خدا"ی خود از هیچ جنایتی فروگذار  می

 :تعصب می گوید و در نقد پیشداوری عطارنیست. 

 ؟چند گوئی خیره از هفتاد و اند            ای تعصب هفت بندت کرده بند

 !ن نَبُود خموشیعارفان را جان چن    زند جان تو جوش   در تعصب می

 لیک هفتاد و دو پر علت ز تو                در سالمت هفتصد ملت ز تو

 کس تیغ بر نتوان گرفتبا همه          هر زمان راه دگر نتوان گرفت   
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چند سختی با برادر؟ ای برادر نرم : عبدالرزاق اصفهانی
 شو!

 و کشت و ناامنی( در اشعارش  ۵٨٨)سال مرک عبدالرزاق اصفهانی 

 در را خشکسالی و قحط و ویرانگری و مذهبی های فرقه های رگیریدو کشتار

 داده است. انعکاس شاشعار

 الحذار

 ت آباد الحذار!الحذار ای غافالن زین وحش

 الفرار ای عاقالن زین دیو مردم الفرار!

 ناسودمند بقعهای و نادلگشا عرصهای

 ناسازگار تربتی و نادلپذیر فُرضهای

 در وی حاکم و آفات در وی پادشاه مرگ

 ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار

 دی ظلمِ  دریغا روزی هر میگویند تو از

 پار ظلمِ  هللاه  َعفَی سالی هر میگویند تو وز

 مستمر شد قاعدت این تو عهدِ  اندر آخر

 گیرودار مدارس در و چوب زخمِ  مساجد در

 امن در وی مستحیل و عقل در وی ناامید

 کام در وی ناروا صحت در او ناپایدار

 ِمهر را خفاش دشمن، شرم را پروانه خصم

 جهل را در دست تیغ و عقل را در پای خار

 ش همدست پلنگاز پی قصد من و تو، مو

 وز پی قتل من و تو ، چوب و آهن گشته یار

 چند سختی با برادر؟ ای برادر نرم شو!

 تا کی آزار مسلمان؟ ای مسلمان شرم دار!

 دین چو رای تو ضعیف و ظلم چون دستت قوی

 امن چون نانت عزیز و عدل چون ِعرض تو خوار

 نام بهرِ  از عمر ده روزه درین تا کن آن جهد

 یادگار بازماند تو از لعنت هزاران صد

 معتبر لوْتهای میزن طفل مالِ  زِ  گه

 نامدار جامه های میخر بیوه سیمِ  ز گه

 بکن جامه هین که را ضعیفان سوزی همی تو

 بیار اقچه هان که را یتیمان این زن همی تو

 مسجدست بوریای بر تو مخموریّ  وجهِ 
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 شرمسار نگردی آنگه خویش مسلمانیِّ  وز

 بیوه زن ریسمانِ  از خری مُمْعلَ  اطلسِ 

 عار خویش خواجگیِّ  از را تو ناید وانگهی

 آخر اندر عهد تو این قاعدت شد مستمر

 و در مدارس گیر و دار در مساجد زخم چوب

این  ،اصفهان در ُکشتار فجیع ُکشت و و اوضاع اندوه خود را در پریشانی

 گونه می سراید:

 اصفهان

 پیکر ُخلد شهرِ  آن را اصفهان تو دیدی

 روح پرور عدنِ  آن مقّدس سدره آن

 دولت تختگاهِ  وان ملّت بارگاهِ  آن

 هفت کشور چشمِ  وان هفت عالم رویِ  آن

 تهیدست او زردارِ  سخاوت غایتِ  از

 توانگر او درویشِ  قناعت مایه وز

 بیخ کنده طوبیِّ  ُخلد آن در ببین اکنون

 ُکشته شوهر حورانِ  موبُریده ُولدانِ 

 مردم به آراسته بانخو چشمِ  چو شهری

 عبهر چشمِ  چو خالی مردم ز شده خالی

 سیاستش اکنون دیدی خدای لطفِ 

 بنگر قهر آثار دیدی لطف انواعِ  بین

 

 : بهشت و دوزخت با تست در پوستپوریا ولی
 و عارفان از ،یول یایپور به مشهور یخوارزم یقتال محمود پهلوان

 نیالعارف اضیر در است. یهجر هشتم قرن لیاوا و هفتم قرن اواخر جوانمردان

 است: آمده او درباره

 العوام و الخواص نیب یول ایپور به مشهور محمود پهلوان فشیشر اسم

 احوال موصوف، یمعنو و یصور بفضائل و معروف و مشهور

 ندیگو مذکور. عرفا و شعرا تذکره و خیتوار کتب در مثالش فرخنده

 پسر را او یبعض نکرده، یبرابر یو با قدرت و قوت در یکس

 )بهر بسته آنجناب خود بر را لقب نیا یبرخ و دانسته یول یایپور

 از اریبس یمعارف و قیحقا بوده، واصل یکامل و کامل یعارف حال(

 جناب آن منظومات از قیکنزالحقا یمثنو نموده، ظهور و بروز یو
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 از غالباً  خته،یآم بهم )راز( گلشن و کتاب آن اشعار از یبعض است.

 ٧٠٣ سال در قیکنزالحقا کتاب که رایز باشد، بوده قینزالحقاک

 را گلشن آن از بعد سال هفده یشبستر خیش و افتهی اتمام صورت

 است. خوارزم وقیخ در یهجر ٧٢٢ سنه در وفاتش نموده. منظوم

 مرده الصباح یعل و گفت را یرباع نیا افت،ی وفات که یشب در ندیگو

 افتند.ی اش سجاده بر

 من دل یربا هوش آن کدهیم در          من دل یصفا و صدق سر ز امشب

 مـن دل یبرا گفت: نخورم گفتم              بنوش و بستان که داد بکفم یجام

 کردهیم یاری همواره را درماندگان که بوده ینامدار پهلوان یول یایپور

 و نندرا یم زبان بر شهیهم را او نام رانیا ورزشکاران جهت نیمه به است.

 خود سرمشق را یو رانیگ یکشت و خوانند یم هاه زورخان در را اشعارش

 شود:یم نقل او «قیکنزالحقا» یمثنو از ریز اشعار دانند.یم

 دوست یا یجوئ یم خود ز رونیب چرا       پوست در تست با دوزخت و بهشت

 ــدارـــیپـــد دیآ بهشت ـتیخـو آن از      کــــــار بهر یدار خوش یخو تو اگر

 ـدیاین یزـیـچ تدوزخـ ـزج آن از            دــیربـــا انــدر بــدت یخــو وگــر

 هدارنـگ آنـــرا دـیکـلـ تــو انزب                   هــموار است یدانیلک تـو دهـان

 است دهید که هرگز نیچن نیا یدیکل        است دیکل کی را دوزخت و بهشت

 نــار یگه زو دیگشا جـنـت یگـه              خار گـه و غبا در دمد گل گه کزو

 ردانبـگــ باشـد آرزو کت بدان                  دار هـمـچــنــان یدیکل را زبانت

 آدم هم دیبایم سیابل هم که                        دم بد و کین از نزن عالم نیا در

 باده پر خوردن و هشیار نشستن سهل است

 ولت برسی، مست نگردی مردیگر به د

 

 بگذرد : این تیزی سنان شما نیزسیف فرغانی
مدح  از هـ. ق.(  ۶٧٠ - ٧۴۹الّدین ابوالمحامد محمد فرغانی ) سیف

او نه تنها خود از جست.  دوری می و دونان زمامداران ستمکار و فاسد روزگار

ضاع ناگوار کرد بلکه به انتقاد از حاکمان و به تبع آن او یمخوداری  یمداح

ات در یخ ادبیکتاب تار درهللا صفا، حیر دکتر ذبیپرداخت. به تعب یز میجامعه ن

طبقات فاسده و ذکر  یان نقائص و برشمردن مثالب و مساویدر ب یو"ران، یا

 یر پایباک و دالور که چون هر دو عالم را ز یاست ب یب پهلوانیمفاسد و معا

که  بود ین سخنوریاو سرآمدتر "رسد.ت یچ مقام نمیچ کس و هیهمت دارد از ه
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کرد. آنچه روشن  یح مبادرت میصر ین نقدهایپروا به چن یعصر خود ب در

 نمونه ریات ذی. ابدینما یخود راه م یاست، او در کنار انتقادات با رهنمودها

 ست:او یاز اشعار انتقاد ییها

 گذر یز افتدت روزیتبر یصبا گر سو یا

 ما خبر درگه شه عادل رسان از یسو

 بگو ینیپادشاه وقت غازان را اگر ب

 مون تر از روز ظفریام تو میهمه ا یکا

 و از نامسلمان حاکمان یتو مسلمان گشته ا

 اثر ین کشور نمانده از مسلمانیاندر ا

 نان و آب یو جامه عالمان ب یجایعارفان ب

 بام و در یفرش و سقف و مدرسه ب یخانقه ب

 ر جگرجان مظلومان شده زه یهم شفا

 شان شده خون جگریروح درو یهم غذا

 کنند ین تا کیهتک دستار مسلمانان چن

 ظالمان خانه سوز و کافران پرده در

 نهم قانون عدل یم یکه اندر ملک گفت یا

 رون ز عدلیاشاراتت همه ب یا یظلم کرد

 ماران حرصند و طمعیکه ب یرانین امیا

 همچو صحت از مرض دورند از قانون عدل

 ظلم یدر پا یرشان هر ساعتیشمشدست چو 

 زد خون عدلیبر یدادیدان بیبر سر م

داد، بلکه  ی، نه تنها حاکمان ستمگر را مورد نکوهش قرار میف فرغانیس

 :کرد یمسرزنش آنها را تاخت و  یز میاکار نیشان ربر زهدفرو

 ای تو را در کار دنیا بوده دست افزار دین

 دین زاروی تو از دین گشته بیزار و ز تو بی

 ای به دستار و به جبه گشته اندر دین امام

 دین ترک دنیا کن که نبود جبه و دستار

 ای لقب گشته فالن الدین و الدنیا تو را

 دین ننگ دنیایی و از نام تو دارد عار

 نفس مکارت کجا بازار زرقی تیز کرد

 کز پی دنیا درو نفروختی صد بار دین

 تت دهددانی که گر دس قدر دنیا را تو می
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 دین یک درم از وی به دست آری به صد دینار

 قیمت او هم تو بشناسی که گریابی کنی

 دین یک جو او را خریداری به ده خروار

 خویشتن باز آر ازین دنیا خریدن زینهار

 چون خریداران زر مفروش در بازار دین

 کز برای سود دنیا ای زیان تو ز تو

 یند بهر مال ارزان فروشد مرد دنیادار

 از پی مالی که امسالت مگر حاصل شود

 دین در پی این سروران از دست دادی پار

 مصر دنیا را که در وی سیم و زر باشد عزیز

 دین تو زلیخایی از آن نزد تو باشد خوار

 دیو نفست گر مسخر شد مسلم باشدت

 دین وار داری سلیمان این که در دنیا نگه

 حق دین ضایع کنی هر روز بهر حظ نفس

 دین آه از آن روزی که گوید حق من بگزار

 کار تو چون جاهالن شد برگ دنیا ساختن

 خود درخت علم تو روزی نیارد بار دین

 بحث و تکرار از برای دین بود در مدرسه

 دین وز تو آنجا فوت شد ای عالم مختار

 آرزوی مسند تدریس بیرون کن ز دل

 دین تکرار بحث و بی تا تو را حاصل شود بی

 جان از دیدن رخسار این رعنا ببند چشم

 ی اسرار دین تا گشاید بر دلت گنجینه

 دست حکم طبع بیرون ناورد از دایره

 دین ی دل را که زد بر گرد او پرگار نقطه

 کار من گویی همه دین است و من بیدار دل

 خواب غفلت کی گمارد بر دل بیدار دین

 ای نزد تو کز مال دنیا خانه رنگین کرده

 ی بیرون در نقشی است بر دیوار دین پرده

موثرترین مشوقان امید به شکست پذیری پلیدی و ناپایداری ظلم یکی از 

 ساختن فردائی زیبا و دلپذیر است:

 بگذرد هم رونق زمان شما نیز              بگذرد هم مرگ بر جهان شما نیز

 بگذرد نیز بر دولت آشیان شما        کند خراب وین بوم محنت از پی آن تا
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 بگذرد بر باغ و بوستان شما نیز                     ناگهان ،باد خزان نکبت ایام

 بگذرد بر حلق و بر دهان شما نیز      عام آب اجل که هست گلوگیر خاص و

 بگذرد این تیزی سنان شما نیز              دراز تان چو نیزه برای ستم ای تیغ

 بگذرد بیداد ظالمان شما نیز             قا نکردب چون داد عادالن به جهان در

 بگذرد این عوعو سگان شما نیز  و رفت در مملکت چو غرش شیران گذشت

 بگذرد گرد سم خران شما نیز      نشست آن کس که اسب داشت غبارش فرو

 بگذرد هم بر چراغدان شما نیز         بکشت ها بادی که در زمانه بسی شمع

 بگذرد ناچار کاروان شما نیز            گذشت بسی کاروان زین کاروانسرای

 بگذرد تاثیر اختران شما نیز                 خویشتن ای مفتخر به طالع مسعود

 بگذرد نوبت ز ناکسان شما نیز           ناکسان رسید این نوبت از کسان به شما

 بگذرد ز آن شما نیزبعد از دو روز ا       کسان بیش از دو روز بود از آن دگر

 بگذرد تا سختی کمان شما نیز                    کنیم بر تیر جورتان ز تحمل سپر

 ز بگذردیـــرد سم خران شما نگـ      اسب داشت غبارش فرو نشست آنکس که 

 بگذرد این گل، ز گلستان شما نیز                   مدتی در باغ دولت دگران بود

 بگذرد این آب ناروان شما نیز              مال و جاه ین خانهست ایستاده در آبی

 بگذرد این گرگی شبان شما نیز           گرگ طبع ای تو رمه سپرده به چوپان

 بگذرد هم بر پیادگان شما نیز                  اوست پیل فنا که شاه بقا مات حکم

 بگذرد زبان شما نیزیک روز بر     دعای سیف نیکی ای دوستان خواهم که به

 

: در دو عالم نیست ما را با کسی گرد د علی همدانییر سیم
 و غبار 

توان رواداری و  هـ. ق.( می ٧١۴ - ٧٨۶آیا بهتر ازمیر سید علی همدانی )

 سعه صدر توصیف کرد:

 ار بادیزد مر او را یا  اد کرد،یهر که ما را 

 هر که ما را خوار کرد، از عمر برخوردار باد

 که اندر راِه ما خاری فکند از دشمنیهر 

 خار باد اش بشکفد، بی هر گلی کز باغ وصل

 ست ما را با کسی گرد و غباریدر دو عالم ن

 ار باد!یاش بس هر که ما را رنجه دارد، راحت
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 : دلبر در کنشت و کعبه و بتخانه و دیریهمدان طاهر بابا
 مسلک است. یهجر مپنج قرنسرای  ترانه شاعر یهمدان انیعر بابا طاهر

 شرح جهینت در و دینما اریاخت یریگ گوشه که شد سبب او یفروتن و یشیدرو

 از یذکر هیصوف یکتابها از یبعض در فقط نماند. دست در او از یمفصل احوال

 است. آمده یو طبع یاستغنا و یتقو صفت و یشیدرو و اضتیر و یمعنو مقام

 :صراحت دارد لتساهو یهای بابا طاهر روادار یتیدوبدر 

 نذونند تر و خشک شعله انیم           نذونند سر پا از که آنون خوشا

 نذونـــند دلبر از یخال یسرائ             رید و بتخانه و کعبه و کنشت

 نمیو ته ـایدر بـنـگرم ایدر به           ـنــمیو تـه بـنـگـرم صـحـرا بـه

 نمیو ته رعنا قامت از نشان            دشت و در و کوه بنگرم بهرجا

 

 کاری : به داس دهر همان بدروی که میشمس تبریزی
 هـ. ق.( ۵٨٢ – ۶۴٣) یزیداد تبرپسر ملک ین محمد پسر علیشمس الد

ن و خودآگاه یخودبرترب یاز همان كودك عارفان است.ترین  اندیشآزاداز  یکی

 د:یگو یم یبه و شپدر یكه در برابر شگفتیبود. تا جائ

 یكیمرغ،  ن تخمیان چندی، در میر ویكه ز یهست یانند مرغ خانگتو م

 یند، همه بسویز نهاده باشند! جوجگان چون، به درآین یدو تخم مرغاب

رود، و مرغ  یآب م ی، بر رویكن جوجه مرغابیروند. ل یآب م

مانند! اكنون  یگر، همه بر كنار آب، فرو در میان، و جوجگان دیماك

ست: ظن و  معرفت یایام كه مركبش در یمرغابپدر، من آن جوجه  یا

و  ا!ین آب دریا من از تو؟ درآ! در ای؟ ینست: اگر تو از منیحال من، ا

و تأثر، در  رتیپدر شمس، تنها با ح! ی، برو بَِر مرغان خانگاگر نه

 ؟ی، به دشمن چه كنیكن نیچنبا دوست د: یگو یپاسخ فرزند، م

 شود: د انتقادی به شدت سرکوب مینظر، دگراندیشی و دی در جامعه تنگ

 رون كردند!یآغاز كردم، مرا ب یراست نتوانم گفتن، كه من، راست»

 !« یرون كردندیبار، همه شهر، مرا ب كی، به یاگر تمام، راست كنم

« یشكن سنت»ت، طبعاً با یز از تابعید، و گریاز تقل یزاری، بیطلب استقالل

ش، یرا كم و ب د، منشاء آنید آیجامعه پد كه در یهر فساد ینرویاز ا. همراه است

د است، ید، تقلید جستجو نمود! و از نظر شمس، تقلید، بایبه گمان شمس، در تقل

ــ باورداشت « مانیا»ن ــ و چه یمان ناراستیــ ا« كفر»آن  یگر چه الگوید
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د، فرو یبر سر تقل یتوان آب پاك ید، هرچه باشد، نمین ــ باشد! موضوع تقلیراست

رود كه  یش میتا آنجا پ« دیتقل ینف»آن، بكاهد. شمس، در  یدیزد، و از پلیر

 پرسد: یم

 «نستن؟روا باشد، مقلّد را، مسلمان دا یكس»ــ 

ا ین مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند، همه سخنم به وجه کبریا» 

ست، از آمده اید. قرآن و سخن محمد همه به وجه نینما یم ید، همه دعویآ یم

از، از ینه در نق طلب و یشنوند، نه در طر یم ید. سخنینما یم یالجرم همه معن

چ یحق خدا هن تکبر در یافتد. اما ا یکاله م ینگر یکه بر م یبه مثابه ا یبلند

ند و یرست، راست گوند خدا متکبیب کنند، چنانست که گویست، و اگر عیب نیع

 «ب باشد؟یچه ع

 «ست از شناخت حق!تر ا ن قوم، مشكلیشناخت ا»

 آنچه در جامعه دیده می شود، برآیند حرکات تک تک ماست:به نظر شمس 

 بدی مکن که در این کشتزار زود زوال

 کاری به داس دهر همان بدروی که می

 

 : تا جنینی کار خون آشامی استمولوی
خرد و کالن  هـ.ق( ۶٠۴ - ۶٧٢ن محمد بلخی )یجالل الدپس از مرگ 

او حاضر بودند. مسیحیان و یهودیان نیز در سوگ  هجناز شییعمردم قونیه در ت

 .اش موسیقی بنوازند بود که بر جنازه او گریستند. مولوی وصیت کرده

 و اندیشمندان است. رواداری های عرصهیکی از  تعبد و تعقل بین مبارزه

 تعبد بر قشریون و دارند تاکید آفرینشو  (rationalism)خردگرائی  بر آزادگان

(fideism) تضاد و عناد تاریخی این دو استنباط از اسالم که در فتاوی  .و تقلید

شود، به شهادت حالّج و سهروردی و  فقها از صدر اسالم تا هم اکنون دیده می

ای چون ابن سینا و مالصدرا منجر شده است.  تکفیر متصوفه و عرفا و فالسفه

علم و حقیقت مطلق را بشناسد و تواند  انسان نمی، ضمن آن که معتقد است موالنا

تنها مطلق  کند تاکید مینسبی است. موالنا  و مذهب ادراک آدمی از حقیقت دین

تواند مطلق را به صورت مطلق بشناسد. به عبارت دیگر، غیرمطلق قادر  می

، بردباری، و مذهبی نیست مطلق را درک کند. نتیجۀ درک نسبی از حقیقت دینی

 و خرد استقالل ستایش در مولویتوام با فروتنی است.شناسی  احترام و معرفت

 گوید: می ها داوری بودن نسبی

 همه این گمرهانند بکلی نی                      همه این حقند نه دان حقیقت این

 بگیر آن حقست وانکه کن امتحان                  فقیر ای پوشان دلق میان در
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 است شقی آن باطل جمله گوید نکهآو   ست احمقی ز حقست جمله گوید وانکه

 است: برجسته و روشن مولوی ستیزی تعصب

 خام نیم های میوه چون براو ما      کرام ای است درخت همچون جهان این

 را کاخ نزیبد نازیباست که زان                 را شاخ مر خامها گیرد سخت

 نآ از بعد ار ها شاخه گیرد سست  گزان لب شیرین گشت و پخت که ونچ

 است آشامی خون کار جنینی تا            است خامی تعصب و گیری سخت

 ما به را او ،پرستی خرافه ان اوجدور در موالنا گرایی عقل و گرایی علم

 کند: می نزدیک بسیار

 علم است جان و صورت عالم جمله          علم است سلیمان ملک خاتم

 عقل دریای این پهناست با چه تا     عقل سودای در هاست عالم چه تا

کند. پیام  تفسیر و تعبیر می آزاد منشی و تسامح مذهبی مولوی قران رابا

تکفیر و تعزیر به عشق  بت می یابد. از اینرو بجای کینه، نفرت،اصلی آن را مح

 رسد: می

 میپوست را بهِر خران بگذاشت                 میما ز قرآن مغز را برداشت

 !سر به سر ذکر و عبادت را بسوز     شق در جان بر فروزآتشی از ع

همزیستی  ،محبت و عشق با بشریت که است آن مولوی آرزوی

 :آمیز داشته باشد مسالمت

 آفتاب همچون بودیم گهر یک       آب همچون صافی و بودیم متحد

 کنگره های سایه چون عدد چو     سره نور آن آمد صورت به چون

شناسد. این سعه صدر رنگ خودنمائی و  مرز نمی سعه صدر موالنا

 ها ه و مطمئن بخود، برای دیگر انسانفریبی ندارد. انسان به کمال رسید مردم

شناسد و داشتن نظری غیر از نظر خود را حق طبیعی  ارزش و کرامت می

 داند: یمدگران 

 که است گفته موالنا که کردند تقریر موالنا مخالفین از یکی پیش

 خواست بود غرض صاحب چون ام. یکی مذهب سه و هفتاد با من

 را خود نزدیکان از یکی کند، حرمتی بی و برنجاند را موالنا که

 اگر ای؟ گفته چنین تو که بپرس موالنا از جمع در که فرستاد

 از و دمبیا کس آن برنجان. و بده بسیار دشنام را او کند اقرار

 مذهب سه و هفتاد با من که یدا گفته چنین شما که کرد سوال موالنا

 و دشنام و بگشاد زبان کس آن .ام گفته گفت:موالنا  ام؟ یکی

 تو که نیز این با گفت: و بخندید موالنا کرد، آغاز سفاهت

 گشت. باز و شده خجل آنکس ام.  یک هم گویی می
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 :گوید می مثــنوی در موالنا

 است رهبر شه بدان را ما عاقبت          سراست زان گر و سر گرزین عاشقی

 احد سوی رو راهست جملگی                      بد و ونیک جهود وترسا، مومن

 است شقی او باطل، جمله گوید وآنکه          است احمقی حقند، جمله گوید نکهآ

 کشد من حقیقت تا مجازش آن                       بود صادق اگر وهمه آن عاشق

 تسا دیگر آسمانی را روش هر                     است دیگر نردبانی را رُگـُرهه

 دلند رام حق بوی بر باطالن                 اند باطل ها دم جمله این مگو پس

 خیال عالم در نیست حقیقت بی            ضالل و است خیال جمله مگو پس

 بسازای سلیمان در میان زاغ و باغ           لطف حق شو با همه مرغان 

 است بت آن بینی هرچه واحد غیر         است وحدت دکان ـامـ مثنوی

 :گوید می جوئی انتقامدر نکوهش موالنا 

 خون به خون شستن محال است و محال   راک آن حال است و قال     آفت ادا

. هر کس با روش خود صوصی استرابطه بین خدا و انسان یک رابطه خ

 نمایندگی انحصاری خدا در زمینهیچ کس کند.  با خدای خودش راز و نیاز می

 :ندارد و چگونگی روش ارتباط با او را

 هاال ای و خدا ای گفت همی کو                 راه به را شـبـانی موسی دید

 سرت شانه کنم دوزم چارقت                 چاکرت من شوم تا کجایی تــو

 شیر پیشت آورم ای محتشم                  هایت ُکشم جامه ات شویم، شپش

 من تو را غمخوار باشم همچو خویش             ور ترا بیماریی آید بپیش

 وقت خواب آید بروبم جایکت                 دســتکت بــوسم بمالم پایکت

 روغن و شیرت بیارم صبح و شام           گر ببینم خانه ات را من دوام

 ُخمره ها ُجغرات های نازنین                   هم پنیر و نان های روغنین

 از من آوردن، ز تو خوردن تمام          سازم و آرم بپیشت صبح و شام

 ای بیادت هی هی و هیهای من                 ای فدای تو همه بزهای من

 گفت موسی با کیستت این ای فالن؟     زین نمط بیهوده میگفت آن شبان

 این زمین و چرخ ازو آمد پدید                را آفریدگفت با آنکس که ما 

 خود مسلمان ناشده کافر شدی              سر شدی گفت موسی هان خیره

 پنبه ای اندر دهان خود فشار     این چه ژاژست این چه کفرست و فشار

 کفر تو دیبای دین را ژنده کرد                گند کفر تو جهان را گنده کرد

 آفتابی را چنینها کی رواست؟                و پاتابه الیق مر تراست چارق

 آتشی آید بسوزد خلق را                     گر نبندی زین سخن تو حلق را
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 حق تعالی زین چنین خدمت غنی است    دوستی بی خرد خود دشمنی است

 لجالل؟جسم و حاجت در صفات ذوا   با که می گوئی تو این، با عّم و خال؟

 چارق او پوشد که او محتاج پاست         شیر او نوشد که در نشو و نماست

 حق آالیش است در حق پاکیّ                دست و پا در حق ما استایش است

 دل بمیراند سیه دارد ورق                     ادب گفتن سخن با خاص حق بی

 وز پشیمانی تو جانم سوختی                      دوختیدهانم  گفت ای موسی

 سر نهاد اندر بیابان و برفت                    فتجامه را بدرید و آهی کرد ت

 ی ما را زما کردی جدا بنده                       وحی آمد سوی موسی از خدا

 نی برای فصل کردن آمدی                          تو برای وصل کردن آمدی

 هر کسی را اصطالحی داده ام                    ی بنهاده امهر کسی را سیرت

 از گرانجانی و چاالکی همه                       ما بری از پاک و ناپاکی همه

 بلکه تا بر بندگان جودی کنم                        من نکردم امر تا سودی کنم

 ا درون را بنگریم وحال رام                       ما برون را ننگریم و قال را

 پس طفیل آمد عرض جوهر غرض        زانک دل جوهر بود گفتن عرض

 سوز خواهم سوز با آن سوز ساز           چند ازین الفاظ و اضمار و مجاز

 سر بسر فکر و عبارت را بسوز             آتشی از عشق در جان بر فروز

 سوخته جان و روانان دیگرند                         دانان دیگرند موسیا آداب

 بر ده ویران خراج و عشر نیست            عاشقان را هر نفس سوزیدنیست

 گر بود پر خون شهید او را مشو                گر خطا گوید ورا خاطی مگو

 این خطا از صد صواب اولیترست          خون شهیدان را ز آب اولیترست

 عاشقان را ملت و مذهب خداست             جداستملت عشق از همه دینها 

 عشق در دریای غم غمناک نیست            لعل را گر ُمهر نبود باک نیست

 رازهایی گفت کان ناید به گفت            موسی حق نهفت بعد از آن در سرّ 

 دیدن و گفتن بهم آمیختند                          بر دل موسی سخن ها ریختند

 ست زانک شرح این ورای آگهی           ست عد ازین گر شرح گویم ابلهیب

 ها بشکند ور نویسم بس قلم                           ور بگویم عقلها را بر کند

 در بیابان در پی چوپان دوید           چونک موسی این عتاب از حق شنید

 گرد از پّرۀ بیابان برفشاند                       بر نشان پای آن سرگشته راند

 گفت مژده ده که دستوری رسید                   عاقبت دریافت او را و بدید

 خواهد دل تنگت بگو هرچه می                        و ترتیبی مجو هیچ آدابیّ 

 منی وز تو جهانی در امانای                  کفر تو دینست و دینت نور جان

 محابا رو زبان را بر گشا بی                           هللا ما یشاای معاف یفعل 

 ام من کنون در خون دل آغشته                ام گفت ای موسی از آن بگذشته
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 ام صد هزاران ساله زان سو رفته                ام منتهی بگذشته من ز سدرۀ

 ز گردون بر گذشت گنبدی کرد و               تازیانه بر زدی اسپم بگشت

 اینچ میگویم نه احوال منست               حال من اکنون برون از گفتنست

 آفرین بر دست و بر بازوت باد                 محرم ناسوت ما الهوت باد

 مچو نافرجام آن چوپان شناس        هان و هان گر حمد گویی گر سپاس

 ک آن نسبت بحق هم ابترستلی            حمد تو نسبت بدان گر بهترست

 هین دهان بربند و برگردان ورق         شرح حق پایان ندارد همچو حق

 بسی باشد ومو ریش را بزی هر    کسی مردستی وخایه ریش به گر

 مردان.......خر شاه بودی ورنه    وذکر ریش نه مردیست این مردی

 کن وتشویش ومن ما این ترک     کن ریش وترک بگزین روش هین

 ریا واهل ضالین بانمــــاز            خدا ای میامیز را نمـــازم این

 ساخته بایزیدی را خویشتن            انداخته جهان در شیخی الف

 یزید او درون از دارد شرم           بایزید بر سخن در گیرد نکته

کار موالنا که به اقلیمهای گوناگون سفر کرده و با زبانهای گوناگون سرو

بر  و فرهنگی پیدا کرده بود، طبعاً از سوء تفاهماتی که از اختالف زبانی

 خیزد آگاه بود، این مضمون در داستانی معروف چنین بیان شده است:  می

 انگور

 هریکی از شهری افتاده بهم                 چار کس را داد مردی یک درم

 در نزاع و در غضبجمله با هم          فارسّی و ترک و رومّی و عرب

 میبه انگوری ده را اینک هم بیا             ا از این چون وارهیمگفت فارسی

 نه انگور ای دغا ،من عنب خواهم        آن یکی دیگر عرب بد، گفت: ال

 مزُ من نمی خواهم عنب خواهم اُ           مُگزُ  آن یکی ترکی بد و گفت: ای

 ترک کن، خواهیم استافیل را              آن یکی رومی بگفت این قیل را

 که ز سر نامها غافل بدند                      در تنازع آن نفر جنگی شدند

 پر بدند از جهل و از دانش تهی            مشت بر هم می زدند از ابلهی

 شان گر بدی آنجا بدادی صلح             صاحب سری عزیزی صد زبان

 آرزوی جمله تان را می خرم          درم پس بگفتی او که من زین یک

انگور )فارسی( و عنب )عربی( و اوزوم  گزم: ای چشم من )ترکی(

)ترکی( و استافیل )رومی( چهار نام ظاهری شیئی واحدند که چهار مردم 

 ناهمزبان را به گمراهه می افکند. 

 گوید: بازهمو در فیه ما فیه می
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است نمی بینی که راه ها  اگر راه ها مختلف است اما مقصد یکی

به کعبه بسیار است برخی از دریا و بعضی از خشکی. اگر به 

راه ها نظر می کنی اختالفی عظیم پیداست، اما چون به مقصد 

.. چون به کعبه رسیدند معلوم شد که .نظر می کنی همه یگانه اند

 ...آن جنگ ها که در راه بود مقصودشان یکی است

ادی و زبانی برای او امری جانبی و فرعی است در تفاوتهای اقلیمی و نژ

سطحی و  گوید اما آن را امری ا از اختالف زبان و گفتار سخن میمثنوی باره

دهد که باید با کنار زدن این افتراق ظاهری به آن  عرضی می بیند و اندرز می

 کند:  وحدت ذاتی و باطنی راه یافت که تمام انسانها را "محرم" و همدل می

 ای بسا دو ترک چون بیگانگان               بسا هندو و ترک همزبان ای

 همدلی از همزبانی خوشتر است       پس زبان محرمی خود دیگر است

مولوی از ملیت و مذهب که ریشه نفرت ها، کینه ها و جنگ ها مرزبندی روشن 

 می کند:

 نمیدانم که من خود  تدبیر ای مسلمانان چه

 نه مسلمانم  نه گبر و  من نه ترسا نه یهودم

 بحریم  نه   بریم   نه   غربیم   نه   شرقیم  نه 

 گردانم   افالک   از  نه  طبیعیم  ارکان  از  نه

 و سقسینم  بلغار نه از  از چینمنه   نه از هندم

 خراسانم   خاک   از  عراقینم نه  ملک  نه از

 آتشبادم نه از   نه از   نه از آبم   خاکم  از  نه 

 نه از عرشم نه از فرشم نه ازکونم نه از کانم

 دوزخ  نه   جنت  نه از  نه از عقبی  دنیا   از  نه

 و رضوانم  نه از فردوس  نه از حوا   نه از آدم

 هوالباطن     هوالظاهر      هواالخر   هواالول 

 یا من هو کس دیگر نمیدانم  و  که من جز هو

 نشان باشدنشانم بی  مکانم ال مکان باشد

 که من از جان جانانمنه تن باشد نه جان باشد 

 دوئی را چون برون کردم دو عالم را یکی دیدم

 یکی خوانم  یکی دانم     جویم   یکی بینم یکی

 دمی بی تو برآوردم     اگر در عمر خود روزی 

 پشیمانم  پشیمانم  ساعت   از آن  و  از آن روز

 ازدستم زجام عشق سر مستم دو عالم رفته
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 سامانم  هیچ  نباشد     قالشی   به جز رندی و

 خلوت  دمی با تو در این  اگر دستم دهد روزی 

 افشانم  دستی بر  همی  پای آرم  زیر  دو عالم

 اال ای شمس تبریزی چنان مستم در این عالم

 که جزمستی و سرمستی دگر چیزی نمی دانم.

و  یدر شناخت و بررس را افراد یدانش ی، بی، نافهمی، ناآگاهیکیتار

 برد: یبه خطا م ،یداور

 عرضه را آورده بودندش هنود                      پیل اندر خانه تاریک بود

 اندر آن ظلمت همی شد هر کسی                  از برای دیدنش مردم بسی

 اندر آن تاریکی اش کف می بسود          دیدنش با چشم چون ممکن نبود

 گفت همچون ناودانست این نهاد           ا کف به خرطوم اوفتادآن یکی ر

 آن بر او چون بادبیزن شد پدید            آن یکی را دست بر گوشش رسید

 گفت شکل پیل دیدم چون عمود          آن یکی را کف چو بر پایش بسود

 گفت خود این پیل چون تختی بدست        آن یکی بر پشت او بنهاد دست

 فهم آن می کرد هرجا می شنید        چنین هر یک به جزوی که رسیدهم

 آن یکی دالش لقب داد این الف                 از نظرگه گفتشان شد مختلف

 اختالف از گفتشان بیرون شدی            در کف هر کس اگر شمعی بدی

 نیست کف را بر همه او دسترس    چشم حس همچون کف دستست و بس

 کف بهل وز دیدۀ دریا نگر                   یا دیگرست و کف دگرچشم در

  عمود: ستون  هنود: هندیان  عرضه: نمایش دادن

 آنچه بر خود خواهدت بودن پسند            بر دگر کس آن کن از رنج و گزند

 می بکن از نیک و از بد با کسان              آنچه تو بر خود روا داری همان

 بر کسی مپسند هم، ای بی هنر             سندی خود از نفع و ضررو آنچه نپ

 بد گمان باشد همیشه زشت کار             نامه ی خود خواند اندر حق یار

 کیمیای محبّت

 وز محبت مسها زّرین شود             از محبت تلخها شیرین شود    

 شافی شودوز محبت دردها             از محبت دردها صافی شود   

 وز محبت سرکه ها ُمل میشود           از محبت خارها گل میشود   

 وز محبت بار بختی می شود        از محبت دار تختی می شود      

 بی محبت روضه ُگلَخن می شود      از محبت سجن گلشن می شود  

 وز محبت دیو حوری می شود      از محبت نار نوری می شود      

 بی محبت موم آهن می شود          سنگ روغن میشود     از محبت
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 وز محبت غول هادی می شود      از محبت حزن شادی می شود    

 وز محبت شیر موشی می شود      از محبت نیش نوشی می شود     

 وز محبت قهر رحمت میشود         از محبت ُسقم صّحت میشود      

 وز محبت شاه بنده می شود            از محبت مرده زنده می شود    

 این محبت هم نتیجه ی دانش است     کی گزافه بر چنین تختی نشست

 که ما اهل شعاریم ،بجوشید ،بجوشید

 دگر کار نداریم ،به جز عشق ،بجز عشق

 درین مزرعه پاک ،درین خاک ،درین خاک

 دگر تخم نکاریم ،بجز عشق ،بجز مهر

 ن شاه که هستیماز آ ،چه مستیم ،چه مستیم

 که تا دست برآریم ،بیایید ،بیایید

 که ما دوش چه خوردیم ،چه دانیم ،چه دانیم

 که امروز همه روز خمیریم و خماریم

 ز احوال حقیقت ،مپرسید ،مپرسید

 که ما باده پرستیم نه پیمانه شماریم

 شما مست نگشتید وز آن باده نخوردید

 یمشکارکه ما در چه  ،چه دانید ،چه دانید

 نیفتیم برین خاک ستان ما نه حصیریم

 بر آییم برین چرخ که ما مرد حصاریم

انسان تاثیر زیادی در رواداری او دارد. بسته به آنکه انسان  شناسی معرفت

منطق و  ،تقلید ،ادراک های گوناگون شناخت چون در قبال شیوه یچه موضع

شود. موالنا  یدارد، در برخورد او با دیگران دیده م کشف و شهود ،عقل

و پایه  بی را گیرد صورت می شناختگرایانه که بر اساس  ادعاهای مطلق

 :کند ارزیابی مینسبی  غیرقابل اعتماد و

 زآنکه پیِش نوِر روِز حشر، الست    بقاست های بشر هم بی جمله حس

 چون گیا نیست کلی فانی و ال                 نوِر حس و جاِن بابایاِن ما

 جمله محَوند از شعاع آفتاب                  د ستاره و ماهتابلیک مانن

 های نخست شک و اندیشیدن را برای تسلط کامل به توده روحانیت شیعه

افراد را  آنگاه وشود  ه این تجاوز به حریم خصوصی قانع نمیکند. ب تکفیر می

وندها انسان خواند. به نظر آخ نابالغ اعالم کرده و به تقلید از آخوندها فرا می

عالِم، مجتهد و امام راه باشد انسان باید مقلَد ، کندحقیقت تواند ادعای شناخت  نمی 

یا مجتهد،  انسان یا مقلِد است، شیعهفقه  درداند.  خود حقیقت را می ادعایکه به 
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از مجتهدین واجب شرعی است. موالنا بر نظریۀ رسیدن به  مقلدینتقلید و 

خواند و  را پیروی از خیال و گمان می زبندی دارد و آنمرحقیقت از طریق تقلید 

گیرد، اعم از  مسلمانان را در بر می همهداند. نقد موالنا از تقلید  خطرآفرین می

سنّی و شیعه که مقلدین مجتهدین خوداند و یا شیعیان اسماعیلی که معتقد به 

م شرعی اند و تبعیت از دستورات وی را مطلق و الز حضور وجود امام زمان

گوید: "خلق را تقلیدشان بر باد داد،" انتقادی  دانند. انتقاد مولوی که می می

 :(١٣٧۶)همائی،  داند سوز می اصولی و بنیادین است، زیرا او تقلید را اندیشه

 شان  افکند در قعر، یک آسیب           صد هزاران اهِل تقلید و نشان

 شان ائم است و بسته پر و بالق         شان که به ظن، تقلید و استدالل

 ر فتند این جمله کوران سرنگوند          ای انگیزد آن شیطان دون شبهه

 چرد مرغ تقلیدت به پستی می        پرد گرچه عقلت سوی باال می

 عاریه ست و ما نشسته کان ماست     علم تقلیدی وبال جان ماست 

مان قدرت است. چنین گرایی و عدم تساهل حاصل گفت اندیشی، جزمی خشک

گفتمانی بر مبنای منطق ارسطویی استوار است که هر ادعایی را یا صواب 

المنزلتین قائل نیست. موالنا با این صفات به جدال  داند و یا خطا و منزلی بین می

کند و به  خیزد، قیل و قال و ادعای دانستن حقیقت مطلق را محکوم می بر می

 طلبد:  ترین مرتبۀ معرفِت فروتنانه است، می را که عالی« خاموشی»جای آن 

 خموشید! خموشید! خموشانه بنوشید

 بپوشید! بپوشید! شما گنج نهانید ...

 دهان بست، دهان بست از این شرح دل من

 که تا گیج نگردید، که تا خیره نمانید

سپارد و تعبیر و تفسیر و تبیین و  مولوی تکفیر و تعیین تکلیف را به فقیه می

ع را به حکیم، زیرا که خود از این دو وادی گذشته است. مولوی از قیل و قال تتب

فلسفه و کالم گذشته است؛ در بیشۀ اندیشه او نه حاکمی هست و نه محکومی. او 

 سراید: می

 بمیرید بمیرید وز این ابر بر آیید

 چو زین ابر بر آیید، همه بدر ُمنیرید

 خموشید! خموشید! خموشی دم مرگ است

 از زندگی است این که ز خاموش نفیرید هم

عاشق فارغ است و خموش نه اهل اثبات است و نه ابطال؛ او را نه از خطا 

 دغدغه است و نه از صواب، نه از کفر و نه از ایمان:

 امش کنم، خامش کنم، تا عشق گوید شرح خودخ

 پروری، کز او نباشد غایت شی، جانشرح خو
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 دالن از فردوس برین: برتری همت صاحبیكمال خجند
فان و شاعران معروف قرن هشتم هجری، از عار ین مسعود خجندیالد كمال

 آستان همت انسان را بسیار واال می داند:

 زاهدان كمتر شناسند آنچه ما را در سر است

 گر استیعاشق د یگر و سودایفكر زاهد د

 نیزاهدا دعوت مكن مـا را بفـردوس بر

 برتر است كاستان همت صاحبدالن ز آن

  ستیر خلوت باك نیگر براند از خانقاهم پ

 ت رهبر استیگران را طاعت و ما را عناید

 گلرخان خوردن خوشست اما چه سود یبرو یم

 ن سعادت زاهدان شهر ما را كمتر استیا

  ـم و هنوزیدر بساط قـرب رفت یما برنـد

 منبر است یر مالمتگر بپایهمچنان پ

 كه من ینه صـوفچون قلم انگشت بر حـرفم م

 خرقه كردم رهن مستان و سخن در دفتر است

  ت اندازد "كمال"یداشت آن سودا كه سر در پا

 ن تمنا در سر استیسر نهاد و همچنانش ا

 

 : مقصود منم ز كعبه و بتخانهعالءالدوله سمنانی
هـ. ق.( در جوانی در خدمت  ۶۵۹ – ٧٣۶) عالءالدوله سمنانیرکن الدین 

کرد و به تصوف روی آورد.  صاحبان قدرت پس ترک خدمتمغوالن بود و س

. شکوه انسان در او مخالف شدید برخی از آرای وحدت وجودی ابن عربی است

 ست:ا کران بیدنیای او 

 صد خانه اگر به طاعت آباد کنی         زان به نبود که خاطری شاد کنی

 ر بنده، آزاد کنیبهتر که هزا                گر بنده کنی به لطف آزادی را

ای  . عدههدف و کارکرد دین، ایدئولوژی، نظام باید کاهش التیام بشر باشد

دمند و بشریت را برای مرام خویش به سالخه  سرنا را از سر گشادش می

 کشند: می

 گانهین سخن بیمحروم بود از ا           مقصود منم ز كعبه و بتخانه

 قت افسانهیتا كشف شود حق               ان مردانهین میدر ا ینه قدم
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 ده ز چشم جمله نامردانستیپوش            ان نظر مردانستیكه م یسر

 هر كس كه به سر آن رسد انس آنست  اسرار خدا انسانست ی مجموعه

 

 : بنی آدم اعضای یک پیـکرندسعدی
 ۵٨۵ – ۶٧١ابومحمد ُمصلِح بن َعبُدهللا مشهور به سعدی شیرازی )حدود 

ژرف فراوان دارد که  سخنانگوی  پارسی سترگ شاعر و نویسندهٔ  (هـ. ق.

 شانسان دوستی ژرف در آثار جهاندیده است.اندیشمند داری یک نشانگر راوا

 زند. گاه این مهر فراتر از انسان همه جانداران را شامل می شود: موج می

 گوهرند کی ز آفرینش در که               ندیک پیـکر اعضای آدم بنی

 دگر عضوها را نماند قرار           چو عضوی به درد آورد روزگار

 تو کز محنت دیگران بی غمی                 نشاید که نامت نهند آدمی

 باد پـاک تربـــیت بـران رحـــمت کــه      پاکزاد فردوســی گفت خوش چـه

 ستا خوش شرین وجان دارد جان که       است کش دانه که موری میازار

 مـــور چو پایش به درافــتی روزی که     زور دست تــوان نا سـر بر مزن

 درون فروماندگان شاد کن                     ز روز فروماندگی یاد کن

 گرفتم زتو ناتوان تر بسی               تواناتر از تو هم آخر کسی است

 حشی به قیدببخش ای پسر کادمیزاد صید        ه احسان توان کرد و و

 کن که دستم بگیرفگیر ای جوان دست درویش پیر           نه خود را بی

 خدا را بر آن بنده بخشایش است     که خلق از وجودش در آسایش است

 کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست  که دون همتانند بی مغز و پوست

 خلق خدایکسی نیک بیند به هر دو سرای              که نیکی رساند به 

 نماز کنند می قبله بر پشت             مخلوق در روی پارسایان

 .جمال به خود فرزند و نماید کمال به خود عقل را کس همه

 ایشانم حدیث از گرفت خنده چنانکه      کردند مى نزاع مسلمان و یهود یکى

 نمرامی یهود خدایا ،نیست درست        من قباله گرین مسلمان گفت طیره به

 یهود گفت به تورات مى خورم سوگند     وگر خالف کنم همچو تو مسلمانم

 نادانم که هیچکس نبرد گمان بخود       گردد دممنه عقل زمین بسیط از گر

 کرده بیان سماع مورد در را خود نظر عشق، عنوان زیر بوستان در سعدی

 :است

 گیر پیش عــــــــافیت ره وگـــــرنه         گیر خویش کــــم عشقی مرد اگر
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 کند هالکت گــــــــر شوی باقی که           کند خاکت هکــ محبت از مترس

 نخست بگردد بروی حــــال مگـــــر        تـدرســــ حبوب از نبات نروید

 دهد رهــــــایی خویشت دست از که          ـددهــ ـناییآشـ آن حق با را تو

 نیست آگاه ودخـ بی جز نکته این وز     نیست اهر خودت در خودی با تا که

 شور و داری عشق اگر است ـماعس       ـتورســ پای آواز که ـربمطــ نه

 نزد سر بر دست مگس چون او ـهک           نزد پر دل ـوریدهش پیش مگس

 فقیر بنالـــــد ـرغیمـــــــ آواز به         زیر نه ـانســــامـ آشفته داند بم نه

 گوش بازست وقت هــــــر نه ولیکن     خموش نگـــــردد می خود سراینده

 کنند ـتیمسـ دوالب آواز بـــــر              کنند پرستی می ـوریدگانشـ چو

 زار ریندبگــــ خــــود بر دوالب چو           وار دوالب آیند اندر ـرخچ به

 درند گــــریبان اندنمــــ طاقت وچ            برند ـریبانگـ در ـرسـ تسلیم به

 دست و پا زند می آن از است غرق که   مست مـدهوش درویش عیب مکن

 کیست که بدانم را مستمع ـرمگ             چیست که برادر ای ماعس نگویم

 او سیر از مــــــاند فـــــرو رشتهفــ         او طیر پرد معـــنی برج از ـرگ

 اغدم اندر دیوش ودشـ تر قوی              الغ و زیبا و لهوست مرد ـروگ

 مست نه خیزد، خفته وشخ آواز به       پرست؟ شهوت است سماع مرد چه

 تبر جز نشکافــــدش ـهکـ هیزم نه                سحر باد به گل ودش انپریش

 ور؟ک ـینهآی در بیند چه ولیکن         شـور و مستی و است سماع پر جهان

 طرب؟ آرد اندر رقص به چونش هک            ربعـ نـــوای بر ـترش ینبین

 است خر ـدنباش را آدمی ـراگ        است سر در طرب و رشو چو را شتر

 .اندوزند وغله سیم خویشتن آموزند مردم به دنیا ترک

 داری ریا جامه برون گر               تقوا از برهنه درونت ای

 داری بوریا خانه در که تو           مگذار در رنگ هفت پرده

 

 کرد خر ُجل را کعبه جامه           کرد بر در خرقه که بین پارسا

 درد آزارمی به خلق پوستین کو                را گزای مردم حاجی بگوی من از

 برد می بار و خورد می خار بیچاره     آنک برای از است شتر نیستی تو حاجی

 دار بری نکوهیده زعملهای خودرا        ومرقع وتسبیح آید کار چه به دلقت

 دار تتری وکاله باش صفت درویش      نیست داشتنت برکی کاله به حاجت

 کنی ریا روی به که زطاعتی بهتر            حجاب در خلق نظر از ذلت هفتاد

 روزگار چندین بود پنهان کفر پیدا، زهد
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 را تزویر آنهمه برگرفتیم سر از پرده

 خدا: مردان وفرمودند کردند راستی

 را خویش نفس گوی نصیحت اول فقیه ای

 داری دلی اگر کن دل کعبه طواف

 پنداری چه ِگل تو معنی کعبه است دل

کند که نشانه ای از  ای را از دوره نوباوگی از پدرش نقل می سعدی خاطره

ره در هیاهو و ها هموا . رواداری خاموش و منفعل تودهستها رواداری در توده

 شود: قشریون محو می و نظران تنگ جنجال

زهد و  مولَعِ  وتعبد بودمی و شب خیزیاد دارم که در ایام طفولیت، مُ 

همه شب دیده علیه نشسته بودم و   هللّا  هپدر رحمخدمت  شبی در .پرهیز

 .ای گرد ما خفته کنارگرفته و طایفه بسته و ُمْصَحف عزیز برنبر هم 

چنان  ؛ای بگزارد دوگانه دارد که از اینان یکی سر بر نمی پدر را گفتم:

جان پدر، تو : گفت .اند اند که مرده اند که گویی نخفته خواب غفلت برده

 .نیز اگر بخفتی بِْه از آن که در پوستین خلق افتی

 شیكه دارد پرده پندار در پ                   شتن رایند مدعى جز خوینب

 شیچ كس عاجزتر از خوینى هینب          بخشندنى بیگرت چشم خدا ب

  کردن در پوستین خلق افتادن: بدگوئی  ُمْصَحف: قرآن  مولَِع: حریص

 چیست دانی سّر دلداری و دانشمندی؟

 آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی

 به جان زنده دالن سعدیا که ملک وجود

 نکه دلی را ز خود بیازاریآنیرزد 

 ان جوین خوش ننمایدای شوخ، تو را ن

 معشوق من است آنکه به نزدیک تو زشت است

 دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور

 تو هم از من به یاد دار این پند                 یاد دارم ز پیر دانشمند

 نیز بر نفس دیگران مپسند         هر چه بر نفس خویش نپسندی    
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ق بیشتر است به : اعتماد شیخ به چماای مراغه اوحدی
 خدا

 گوید: میشاعر هـ. ق.(  ۶٧٠ - ٧٣٨) ای الدین اوحدی مراغه رکن

 صفتی بیش از این چه کار کند؟             خلق خوش خلق را شکار کند    

 چوب و زمنبر خود نیست شرمشان                 منبرکوب واعظان ازین آه

 فضول ـریقطــــ از رفتن نتوان                     رســــول ومقام برسرمنبر

 دآیــــ مال وجمع دنیــــــا حب                        آیــــد وبال برعالمان آنچه

 جویی؟ می دردسرچـه نکنــــی؟             گویی می آنچه کن خود واعظی؟

 کنی؟ چه چارگز دستــــــار و دم           کنی؟  چه زر و وباغ دین دهی چه

 چرا؟ است زیادت مرسل دو از             چرا به خر چو شب و زرو شیخنا

 کبیر خــــــدای بر که بینم بیش                 امیر ــاقچمــــــــ بر تو اعتماد

 وبکر زخالـــد برکنی دونان تا        ومکر؟ حیله و وشید زرق این چیست

 تو کردن احتــــــراز حرام وز            تو کــــردن دراز ــازنمــــــــــ آن

 شرم خالق و خلق ز را سرت نه             ــرمنـــ گردد تو دل دانش به نه

 

 : بر خلق خدا دادگرانه حکم کن!مجدالدین نسقی
 آن بر تو کند کسی تو راضی باشی     بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر

 

 : مهر محکم شود ز خوشخوئیمکتبی
 رد          همه دل ها به قید خویش آردهر که گفتار نرم پیش آ

 مهر محکم شود ز خوشخوئی          دوستی کم کند ترشروئی

 

 : مقصود خدا عشق است باقی همه افسانهانوار قاسم
 والحاد اباحه اونسبت به متعصبان که ق.( هـ. ٧۵٧ – ٨٣٧) انوار قاسم

 یعلما اعتراض ،ندشد اریبس روانشیپ زمانی که ست.یز یم شابورین در اند داده

 را شابورین كه كرد ناچار را او بود، افتاده رونق از بازارشان كه ،«ظاهر اهل»

 نشارویپ زین شهر آن در رفت. هرات به شابورین ترك از پس انوار كند. ترك

 نیا اغراض اصحاب» افت.ی یاریبس دانیمر زین جوانان انیدرم و شدند اریبس
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 نیا در بودن را دیس نیا كه دندیرسان ـ  اهرخش سلطان  ـ عهد پادشاه نزد سخن

 حال نیا از كه مبادا اند، شده او دیمر جوانان اكثر كه چرا ست،ین مصلحت شهر

 (.یسمرقند دولتشاه الشعرا، )تذكره «كند تولّد یفساد

 نوشت: انوار قاسم دیتبع علت درباره «ریالسّ  بیحب» خیتار در ریخواندم

 مالقات استغنا تیدرغا عظامش اوالد و رخشاه رزایم با حضرت آن چون»

 احترام و میتعظ را شانیا داشتند،یم طمع كه چنان شاٌن، علّو كمال از و نمود یم

 و نشست سنقریبا رزایم ریضم هیحاش بر مالل غبار رهگذر آن از فرمود، ینم

 اما، و بست انیبرم اهتمام و یسع كمر و داده قرار حضرت آن اخراج به خاطر

از  «.برساند ظهور به را خود ریضم مكنون بهانه تمّسك یب كه انستتو ینم

 .ندكرد رونیب هرات از انیحروف از یهوادار بهانه به را اواینرو، 

 هی!" "هی گوید: فقیه گویم، که چه هر

 "هیهات!" گویم: فقیه، گوید که چه هر

 بتخانه و کعبه ز و میخانه و مسجد از

 فسانها همه باقی است عشق خدا مقصود

 

 شویی : سودت ندهد که خون به خون میسلمان ساوجی
از بزرگترین هـ. ق. (  ٨١٠ – ٧٧٨جمال الدین سلمان ساوجی )

 گوید: گویان ایران می سرایان و غزل قصیده

 ا آدمی دانم که دارد سیرت نیکو من آن ر

 مرا چه مصلحت با آن که این گبر است آن ترسا

 می پوییای دیده پی بالی دل 

 آب برای دل بال می جویی در

 خواهی که به اشک خون دل پاک کنی

 شویی سودت ندهد که خون به خون می

 گر سر و ترک کاله فقر داری ای فقیر

 پیش چار ترکت باید اول تا رود کارت به

 ترک اول ترک مال و ترک ثانی ترک جاه

 ترک ثالث ترک راحت ترک رابع ترک خویش
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 مه را عذر بنه: جنگ هفتاد و دو ملت هحافظ
 بیم از ق.( .هـ ٧٢۶ – ٧۹١) شیرازی محمد محمدبن الدین شمس خواجه

 نداشت. را خود دیوان آوری جمع جرئت عصر" اهل "غدر و کار" "ناراستی

 است: آورده او، همدرس و دوست و حافظ دیوان گردآورنده نخستین گلندام محمد

 که گفتی محاوره اثناء در ...حافظ[ کالم علم ]استاد عبداله الدین قوام و

 ]یعنی جناب آن و ...کشید باید می عقد یک در را فواید فراید این

 غدر به و کردی روزگار ناراستی بر بنا این ترفیع رفع حوالت حافظ[

 آوردی. عذر عصر اهل

 شعر به و گرفت را قاف" تا "قاف اش آوازه که شهرت اوج در حافظ

 تنهای رقصند، می سمرقندی" ترکان و کشمیری چشمان "سیه او دلکش

 تنهاست:

 را عام و خاص ز بینم نمی کس       خویش شیدای دل راز محرم

 وحدت به و گیرد می ریشه او عمیق انساندوستی از حافظ ژرف صدر سعه

 رسد: می ها مذهب و ها خلق

 حافظ معامله این در وتازی ترکی است یکی

 توخواهی که زبان هر به کن بیان عشق حدیث

 تفاوت؟ چه شد من ُمرشد ُمغان پیر گر

 نیست زخدا سری که نیست سری هیچ در

 مدارا دشمنان با مروت دوستان با       است حرف دو این تفسیر گیتی دو آسایش

 داشتن آئینه چو سینه ماست آئین                داشتن کینه ما طریقت در است کفر

 دنیالوده ام به بد دیده نیمنم که د            دنیمنم که ُشهرهء شهرم به عشق ورز

 دنیقت ما، کافری است رنجیم   که در طریم و خوش باشیم و مالمت کشیوفا کن

رم است و خردش خطاکار و مج یای قشریون و مستبدان انسان ذاتندر دن

تواند خوب و بد را تشخیص دهد. باید برای انسان تکلیف  نیز نارساست و نمی

 را محدود کرد.معین کرد و آزادی اش 

ایدئولوژیک با تکیه بر اینکه قرائت آنها از یک  گرایان جزمقشریون و 

شرمانه  دست به جنایت های بی ،مذهب و یا ایدئولوژی تنها برداشت درست است

ت زیر ایترین جنا ارتکاب بی شرمانهدر اوج قدرت محتسب و د. حافظ زنن می

 :گوید می «امر به معروف و نهی از منکر»لوای 

 زه سرشتیزاهد پاك ، ایب رندان مكنیع
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 كه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت

 تو برو خود را باش ،كم و گر بدیمن اگر ن

  شتد عاقبت كار كه كِ وَ رَ آن دِ  یهر كس

 ار و چه مستیارند چه هشیهمه كس طالب 

  همه جا خانه عشقست چه مسجد چه كنشت

 ها كدهیم من و خشت در میسر تسل

  كند فهم سخن گو سر و خشتگر ن یمدع

 دم مكن از سابقۀ لطف ازلیناام

 كه چه خوبست و كه زشت یتو پس پرده چه دان

 بدر افتادم و بس ینه من از پردۀ تقو

  ز بهشت ابد از دست بهشتیپدرم ن

 یجام یحافظا روز ازل گر به كف آر

  خرابات برندت به بهشت یك سر از كوی

 را ها انسان اختالف کند می کوهشن را دوملت" و هفتاد "جنگ حافظ

 د:یگو می و داند می قتیحق افتنیدرن

 بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ

 زدنـد افـسانه ره قتیحق دندیند چـون

 آرمانانسان معاصر و   به و دهد می ویژه جایگاه حافظ نظرات به آنچه

 پذیری کاملت باره در او دیدگاه کند، می نزدیک بشریت تعالی راه رزمندگان

 عدالت و آینده به خوشبینی انسان، منتهای بی کرامت سازی، سرنوشت انسان،

 اوست. خواهی

 :است و کرامت او را کرانی نیست پذیر تکاملانسان حافظ 

 بورز مهر مشو، پست نئی، ذّره از کمتر

 کنان رقص رسی خورشید گه منزل به تا

 است: زسا سرنوشت او نیست. قدر قضا تسلیم حافظ انسان

 مراد به رسد گهی ایمن وادی شبان

 کند شعیب خدمت جان به سال چند که

 نکند کار و دل نشناسد ار وقت قدر

 بریم اوقات حاصل این از که خجالت بس

 قدم زد خواهی کعبه شوق به گر بیابان در

 مخور غم مغیالن خار گند گر سرزنشها
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 نشأت او فکری نظام در انسان جایگاه واالی از انسان منتهای بی کرامت

 ای برجسته نقش عرفا، از بسیاری همچون حافظ نییب جهان در انسان گیرد. می

  ر:یصغ عالم جهان و است ریكب عالم انسان ،انهآدر دنیای  كه نجاآ تا دارد

 بود جایم برین فردوس و بودم ملک من

 آبادم خراب دیر این در آورد آدم

 :زند می جمو حافظ غزلیات در و خوشبینی به آینده امید

 مخور غم کنعان به آید باز گشته گم یوسف

 مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبه

 های حركت به را خود دلبستگی نیمبارزالد ریام اهیس دوران در حافظ

 دهد: یم نشان نهخواها عدالت و طلبانه تحول

 است عدل منهج بر یکسره جهان دور چون

 منزل به راه نبرد ظالم که باش خوش

 ولی است ظلم لشكر كران به تا كران از

 است شانیدرو فرصت ابد به تا ازل از

روی دیگر سکه نارواداری، ریاکاری است. اندیشمندان آزاده  ستیزی: ریا

، «واعظ»، «زاهد»های  گران را با عنوان ایران، به ویژه حافظ این تحمیل

 کند: خطاب می« صوفی»و « محتسب»، «فقیه»

 آور رقص و بازى پا به را صوفى و زلف فشانیب

 فشانىیب بت هزاران اش دلق ى رقعه هر از که

 دیگز شحنه و ملك مهر چو شهر واعظ

 شود چه نمیبگز ینگار مهر اگر من

 ومحتسب ومفتی وحافظ شیخ که خور می

 کنند می تزویر همه بنگری نیک گر

 بخش نی و دف فریاد به را ما محتسب را خدا

 شد نخواهد قانون بی افسانه این از شرع ساز که

 ولی باش خوشو کن ورندی خور می حافظا

 را قرآن دگران چون مکن تزویر دام

 سالوس وخرقهِ  بگرفت صومعــــــــه ز دلم

 کجا ناب وشراب مغـان دیر کجاست

 بازخواســــت روز نبرد ی صرفه که ترسم
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 ما حــــرام زآب شیــــــــخ حالل نان

 نبود ریایی و روی او در که نــــــوشی باده

 وریاست روی دراو که فروشیزهد از بهتر

 راه نبرد ســـــالمت داشت غرور زاهــــــد

 رفت دارالسالم به نیاز ره از رند

 حافـــظ دل صفــــــای نبخشد وزرق نفاق

 کرد اختیارخواهیم وعشق رندی طریق

 حجاب در اغیار ز گناه صد که خور می

 کنی وریا ویر به که طاعتی ز بهتر

درک قشری و درک روادارنه از دین و  ،در سراسر تاریخ اندیشه ایران

مذهب در برابر هم قرار دارند: برداشت قشری و صرفاً فقاهتی از دین 

اندیش است، و اجرای ظاهری مجموعه قوانین  نگر و خشک بین، جزمی اصل

در حیطۀ دین داند، و هیچ رواداری  داری می شرعی را شرط الزم و کافی دین

 های این برخوردند. ناصر خسرو و غزالی از نمونهتابد.  را بر نمی

 هنرمندان، اندیشمندان،فقها از دین، طیف وسیعی از  قشری در برابر درک

هستند که بینش خود را درک ِحکمی از صوفیان، عارفان، متکلمان و فیلسوفان 

، قابل قبض و بسط و تفسیر و دین را حقیقتی چند بُعدی دستهدانند. این  اسالم می

 های این برخوردند. خیام، مولی و حافظ از نمونهدانند.  تأویل می

بر محدویت و از دیِن  دوم برداشت ها در این است که بینشِ  تفاوت بنیادین

 :گوید می حافظتاکید دارد. درک و بینش بشر  نسبی بودن

 کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست

 آید نگ جرسی میاین قدر هست که با

 میکنند ومنبر درمحراب جلوه کاین واعظان

 میکنند کاردیگر آن میروند خلوت به چون

 بازپرس مجلس دانشمـــــند ز دارم مشکلی

 میکنند؟ کمتر توبه خود چرا فرمایان توبـــه

 داوری روز دارند نمــی باور گوییـــا

 میکنند داور کار در ودغل قلب همه کاین

 مپسنــــد خــــــــــدایا ستندبب خانه می در
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 بکشایند وریا تزویر خــــــانه در که

 مگوی وبیهوده واعظ ای برم از شو دور

 تزویرکنم به گوش دیگر که آنم نه من

 سرخ زر چون ها نکته واین حافظ خوش

 صرافیست شهر، قالب که نگهدار

 خواهدسوخت دین خرمن وریا زهد آتش

 وبرو بینداز پشمینه خرقه این حافظ

 حــافظ می وجام ساقی لب جز مبــــــوس

 بوسیدن خطاست فروشان زهـد دست که

 تسبیح های دانـه به شیخ ای میفگن رهم ز

 دامی هیچ به نفتد ،افتد زیرک مرغ چو که

 به جد و جهد چو کاری نمی رود از پیش

 به کردگار رها کرده به مصالح خویش

 به پادشاهی عالم فرو نیارد سر

 قناعت خبر شود درویش اگر ز سر

 بنوش باده که قسام صنع قسمت کرد

 در آفرینش از انواع نوشدارو نیش

 ز سنگ تفرقه خواهی که منحنی نشوی

 مشو بسان ترازو تو در پی کم و بیش

 ریا حالل شمارند و جام باده حرام

 زهی طریقت و ملت زهی شریعت و کیش

 ریای زاهد سالوس جان من فرسود

 مرهمی بر این دل ریشقدح بیار و بنه 

 به دلربائی اگر خود سر آمدی چه عجب

 که نور حسن تو بود از اساس عالم پیش

 دهان نیک تو دلخواه جان حافظ شد

 به جان بود خطرم زین دل محال اندیش
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 : دلم بگرفت از زهــد ریاییولی هللا نعمت شاه
الدین  محیهای  هـ. ق.( در حلب در درس ٧٣٠ــ   ٨٣٢)شاه نعمت هللا ولی 

کرد كه برای تصفیه دل و  او به مریدان خود توصیه میابن عربی شرکت کرد. 

لق بود و از کمک تزكیه نفس باید در جامعه حضور فعال داشت و در خدمت خ

 نورزید:به مردم كوتاهی 

 معنیست بسی را زهد کسوت               نیست مرقع جــــامه در زهد

 باشد خدا او مقصــــود همـــه              باشد ریا بی که دان آن زاهد

 است سوختن وآز حرص خرمن         است دوختن دیده غیر از زهد

 نــبود روا پوشیدنش خرقــــــه           نبود صــــفا با سینه را هرکه

 جاییکـ رندان ساقی ای بیا                 ریایی ــدزه از بگرفت دلم

 

هل را بر دست تیغ و عقل را بر ج: اصفهانی عبدالرزاق
 پای خار
روزگار  هـ. ق. ( ۵٨٨الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی )درگذشت  جمال

 کند: گونه توصیف می و زندگی مردم را این

 الحذار آباد وحشت زین غافالن ای الحذار

 الفرار دیومردم زین عاقالن ای الفرار

 پلنگ همدست موش وتو من قصد ازپی

 یار گشته وآهن چوب وتو نم قتل پی وز

 قوی دستت چون وظلم توضعیف چورأی دین

 خوار تو عرض چون وعدل عزیز نانت چون امن

 ای عجب، دلتان نه بگرفت و نشد جانتان ملول

 های ناگوار زین هواهای عفن زین آب

 عرصه نادلگشا و بقعه نادلپسند

 ای ناسودمند و شربتی ناسازگار قرصه

 در وی پادشاه مرگ در وی حاکم و آفات

 ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی پیشکار

 امن در وی مستحیل و عدل در وی ناامید

 کام در وی ناروا، راحت در او ناپایدار

 ماه را ننگ محاق و مهر را نقص کسوف
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 خاک را عیب زالزل چرخ را رنج دوار

 مهر را خفاش دشمن، شمع را پروانه خصم

 پای خار جهل را بر دست تیغ و عقل را بر

 سوخته اش دل نرگسش بیمار بینی الله

 اش دلتنگ یابی و بنفشه سوگوار غنچه

 زده برگ در غربت به خواری تن تو چنین بی

 وز برای مقدمت روحانیان در انتظار

 مشت خاک ای یک قطره آب و پس شوی یک بوده

 در میانه چیست این آشوب و چندین کارزار

 

 ی جو گندم مکن از دانه ی : طمع خوشهفاریابی ظهیرالدین
بود و  امیرانهـ. ق.( که در جوانی مداح  ۵٢٨ – ۵۹٨)ظهیرالدین فاریابی 

 گوید: می ،در اواخر عمر به تصوف و عرفان روی آورد

 بترس هوشیار شیخان پاکبازی ز    تردامن میخوارگان زمستی غم چه

 افب شعبده دکان از ریا لباس مخر     زاهد مرو وآراستن نمایش پی

 جو ی ی گندم مکن از دانه طمع خوشه ای می کنی امروز درو      آنچه دی کاشته

 

 : بیفكن پوست، مغز نغز بردارشبستری دمحمو
 بزرگان ازهـ. ق.(  ۶٨٧ - ٧٢٠) یشبستر میعبدالکر بن محمود نیسعدالد

سعه صدری امید بخش  که در زمان الجایتو در تبریز می زیست، عرفان خیمشا

 دارد:

 است پرستی بُت در دین که بدانستی      چیست بُت که بدانستی گر مانمسل

 گشتی گمراه خود دین در ُکجا                   گشتی آگاه زبُت مشرک گر و

 د اناالحقیست تا گویبه جز حق ك          اناالحق كشف اسرار است مطلق

 مخمورر و خواه یتو خواهى مست گ        همچو منصور همه ذرات عالم

 دت انى اناهللایدرختى گو                          ناگاه من كهیدر آذر وادِى ا

 بختى كین چرا نبود روا از                       روا باشد اناالحق از درختى

 نه حق شد بنده نه بنده خدا شد                   ن بود كز هستى جدا شدیتع

 فكن پوست، مغز نغز برداریب           برون كن دّر شهوار صدف بشكن
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 روشـن ـکـبـارهی هـنر و ـبیعـ شـود       تـن ـراهـنیپـ از یگـرد ـانیعـر چو

 صـــورت آب چـون او در ـدیبـنـما کـه       کـدورت یبــ ـکـنیولـ باشد تـنـت

 اشـخاص اجـسـام تـو اخـالق شـود           خـاص عـــالــم وفـق به بـاره دگـر

 ـــــرانینــــ گـــاه گـردد انـوار یگـهـ          جــان عـالـم در تـو اخـالق هـمـه

 یپــــســــت و بـــاال نـظـر در نـمانـد            یهست ز گـــردد مـرتـفـع ـنیتـعـ

 یتـعـال را حق جـهـت یبـ ینـیبـبـ              یتجل تو در حـق نـور هـم کـنـــد

 تـــو یکن ـهایمـسـتـ چـه تـا نـدانـم                 تو یزن هم بر همه را عـالـم دو

 شیخو گشتن یصاف ستیچ طهورا                 شینـدیبـ چـبـود ربـهـم ـمیسـقـ

 میبـاشـ ـشیدرو و مـطـلـق یغــنــ             میباش شیخو یب ما که آندم خوشا

 خـــاک سر بر خودیب و مست فتاده             ادراک نه یتقو نه عقل نه نید نه

 یو از پس شد خواهد چه تا ندانم             یم آن از خوردم و دمید تیرو چو

 یبـار گشت خون دل شهیاند نیدر                یخمار باشد ءیمست هر از پس

 است جهان آن آفتاب ز یعکس چو          است انیع عالم در که یزیچ آن هر
 کوستین شیخو یجا به یزیچ هر که              ابروست خال و خط و زلف چون جهان

 اسـت بــهر دو زان را بـتـان زلف رخ      است قهر و لطف یتعال حق صفات

 که نبود فربهی مانند آماس                   برو ای خواجه، خود را نیک بشناس

 نبود آن جام جم جز نفس دانا                         ها بسی گفتند هرنوعی از این
 که هرچیزش به جای خویش نیکو است       جهان چون زلف و خط و خال و ابرو است

 چو آن نقطه که اندر دور ساری است     جهان خود جمله امری اعتباری است

 نماید روی شخص از روی دیگر                         چو پشت آینه باشد مکدر

 بجز واجب دگر چیزی نداند                        کان برفشاندچو ممکن، َگرد ام

 چو عارف شد به خود، جام جم است او          قت دان اگر چه آدم است اویحق

 که تاب خور ندارد چشم خفاش                  باش رها کن عقل را با خود همی

 نور شمع جوید در بیابانبه                         زهی نادان که او خورشید تابان

 کند با خواجگی کار غالمی                          کسی مرد تمام است از تمامی

 غم که یک دم شادمانی یافت بی                     که را دیدی تو اندر جمله عالم

 ـنیانـــر مجیـد زنـجـیمـجـنـبـانـ                نیث زلف پرچیمـپـرس از من حد

 اندر ظرف ناید كرانیکه بحر ب                       ی هرگز اندر حرف نایدمعان

 هراسد که طفل از سایه خود می                     نترسد زو کسی، کو را شناسد

 اندازملک خواهی، سگ از خود دور                نگردد علم هرگز جمع با آز

 خالف رسم و عادت کن که رستی                  دانم به هرجایی که هستی نمی

 پرسی از او، کآن جای راز است چه می     حدیث زلف جانان بس دراز است

 مُجنبانید زنجیر مجانین                          مپرس از من حدیث زلِف پُرچین
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 به دسِت خویشتن بر وی گره زد                   چو او بر کارواِن عقْل ره زد

 گردد زمانی که خود ساکن نمی                       از زلفش نشانیدل ما دارد 

 گهی چون زلف او در اضطرابیم            گهی چون چشِم مخمورش خرابیم

 زهی حیرت زهی دولت زهی شوق        زهی شربت زهی لذت زهی ذوق

 مغنّی مطلق و درویش باشی                  خویش باشیم خوشا آن دم که ما بی

 فتاده مست و حیران بر سر خاک             نه دین نه عقل نه تقوا نه ادراک

 که بیگانه در آن خلوت نگنجد             بهشت و حور و ُخلد آنجا چه سنجد

 ندانم تا چه خواهد شد پس از وی        چو رویش دیدم و خوردم از آن می

 دیشه دل خون گشت، باریاز این ان            ئی باشد خماری پِی هر مستی

 مگر از دسِت خود یابی امانی                  خودی درکش زمانی شراِب بی

 مردی که بدمستی به است از نیک     بخور می، وارهان خود را ز سردی

 برآمد آدمی تا شد بر افالک                    ئی کافتاد بر خاک ز بوی جرعه

 ز تابَش جاِن افسرده روان یافت          ز عکس او تِن پژمرده جان یافت

 ز خان و مان خود برگشته دائم             جهانی َخلق از او سرگشته دائم

 جرعه عاقل آمد یکی از نیم                    یکی از بوی ُدردش ناقل آمد

 کی از یک صراحی گشته عاشق         ئی گردیده صادق یکی از جرعه

 خوار خانه و ساقی و می می و می        بار به یکیکی دیگر فرو برده 

 زهی دریادِل ِرنِد سرافراز                     کشیده جمله و مانده دهن باز

 فراغت یافته ز اقرار و انکار        بار در آشامیده هستی را به یک

 گرفته داُمِن پیر خرابات          شده فارغ ز زهِد خشک و طامات

 مقاِم عاشقاِن الاُبالی است             مثالی است هاِن بیخرابات از ج

 که در صحرای او عالم سراب است     خراباتی خراب اندر خراب است

 به تَرِک جمله خیر و شر گرفته              خودی در سر گرفته شراب بی

 زاروز اسالم مجازی گشته بی                        گرفته داُمِن رنداِن َخّمار

 پرستی است بدانستی که دین در بت     مسلمان گر بدانستی که بت چیست

 خواست؟ پرست ار حق نمی که گشتی بت   بدان خوبی رخ بت را که آراست

 نکو کرد و نکو گفت و نکو بود         هم او کرد و هم او گفت و هم او بود

 تند مردم جمله بدحالاز آن گش                    فتاده سروری اکنون به ُجهّال

 اگر تو عاقلی، بنگر که چون است              همه احوال عالم باژگون است

 خری را کز خری هست از تو خرتر     کنون شیِخ خودت کردی تو ای خر

 به جاِن خواجه، که اینها ریشخند است        همه افسانه و افسون و بند است

 تر کس دیده هرگز؟! ز تو محروم                جهان آِن تو و تو مانده عاجز

 به تواست، ای بندۀ صاحب سعادت              ظهور قدرت و علم و ارادت
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 درآ در دیِر دین مانند راهب                     حنیفی شو ز هر قید و مذاهب

 مجرد شود ز هر اقرار و انکار              به ترسازاده ده دل را به یک بار

 که از روی بتان دارد مظاهر                    بچه نوری است باِهربت ترسا

 گهی گردد ُمَغنّی گاه ساقی                            کند او جمله دلها را ِوشاقی

 زند در خرمن صد زاهد آتش              زهی مطرب که از یک نغمۂ َخوش

 خود دو صد هفتادساله ند بیک                    زهی ساقی که او از یک پیاله

 مرا از خواِب غفلت کرد آگاه                     درآمد از َدَرم آن مه سحرگاه

 که از آِب وی آتش در من افتاد                یکی پیمانه پر کرد و به من داد

 در افتادم ز مستی بر سِر خاک                  چو آشامیدم آن پیمانه را پاک

 نه هشیارم نه مخمورم نه مستم               نیستم در خود نه هستمکنون نه 

 گهی چون زلف او باشم مشوش        گهی چون چشم او دارم سری خوش

 

 : دشمنی را یکی بود بسیارظهیرالدین مرعشی
و  نگار تاریخنویسنده و ق (  .هـ ٨١٧ - ٨۹٢ظهیرالدین مرعشی )

 گوید: می« گیالن و دیلمستانتاریخ »در سیاستمدار سدٔه نهم قمری 

 کس مجو آزار تا توانی و دسترس داری             بر دل هیچ

 دوستی را هزار کس شاید           دشمنی را یکی بود بسیار

 

 : تو هم در آینه حیران حسن خویشتنیآصفی هروی
 گوید: تیموری می ههـ. ق.(، شاعر دور ٨۵٣ - ۹٢٣آَصفِِی ِهَروی، )

 ه هر کس بخود گرفتار استایست ک زمانه

 یـتنـن خویشـران حسـه حیـنـم در آیـو هـت

 

: صد دوست کم است و دشمنی بسیار قاضی حسین میبدی
 است

 ۹١٠ –) وفات...  یمنطق متخلص به یبدین میر حسین میکمال الد یقاض

وی به قتل رسید، اندیشی به دست شاه اسماعیل صفبه اتهام دگر که هـ. ق. (

 گوید: می

 سان که بصورت همه چون یکدیگرند        باید که به عین مهر در هم نگرندان
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 نام پدر و مادر صوری نبرند               کین قوم ز یک مادر و از یک پدرند

 ار استـرت یـت و نصـرا دولـد تـر چنـه

 صد دوست کم است و دشمنی بسیار است

 خود را گم یمرهگ یكردند بكو       مردم یاز بهر فساد و جنگ جمع

 نفعهمیضرهم و الیالقبر  یف            اند  در مدرسه هر علم كه آموخته

 

 : درس مـعلم اگـر بـود زمـزمه مـحبتینظیری نیشابوری
وی در  محمد حسین نظیری نیشابوری از شاعران قرن یازدهم هـ. ق است.

ان برد و به نیشابور زاده شد و تحصیالت رایج آن زمان را در زادگاهش به پای

دربار جالل الدین اکبر شاه درآمد و زمانی در هندوستان زیست و سرانجام به 

 آباد در گذشت.هـ. ق در احمد ١٠٢١سال 

 حبتیـزمه مـود زمـر بـعلم اگـدرس م

 جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

 

 : طوفان مگر از عهده مذهب بدر آیددهلوی بیدل
در هم  جسورانههـ. ق(  ١٠۵۴ – ١١٣٣بیدل )ابوالمعانی میرزا عبدالقادر 

  .کند راتوصیه میگیر رسوم و عادات دست و پا شکستن 

 زندگی در قید وبند رسم وعادت مردن است

 دست دست توست بشکن این طلسم ننگ را

 شناسد: ی پیامد جهانسوز تعصب مذهبی را میبه خوباو 

 آید بدر مذهب عهده از مگر طوفان

 بُت، کار به ُکفر و دین ندارد                 ادیمما و تو خراب اعتق

 به انفعال رسیدیم ازفسون تعلق             برخ فگند حیا دامن نچیدهء ما را

 پُرسی می چه دیرم و کعبه امتیاز و زفرق

 پرستیدم آمد پیش هرچه بودم عشق اسیر

 ستی اینستام به سنگ، م مینا زده          محوم به گمان، یقین پرستی اینست

 رد عدمم، قبول هستی اینست        ها که در سازم نیست زین رنگ چه نغمه

 جز شوق تو هیچ کس به دامت نکشد      آنی تو که هر حوصله جامت نکشد
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 چون درگذری به نیم گامت نکشد         دشت ازل و ابد به آن طول و بساط

 لقم ننگ نبوداز پیچ و خم تع     زین پیش که دل قابل فرهنگ نبود

 تا بال نداشتم قفس تنگ نبود   آگاهیم از هر دود جهان وحشت داد

 

 با چهارصد سال تاخیر در ایران: چاپخانه
قبل از میالد در چین اختراع شد، اما اختراع  ۵۹٣هرچند فن چاپ در سال 

 بود که هـ. ش.( ٨١٨میالدی )  ١۴٣۹دستگاه چاپ یوهانس گوتنبرگ در سال 

یکی از مهمترین عامل بیداری و آگاهی است.  چاپخانهاد. به آن شتاب د

از با تمام وجود ایران  ونمایندگان تنگ نظر سیاسی و مذهبی زمامداران ایران

و یا سد  اساسا در فکر آوردن صنعت چاپ نبودنداز اینرو  .دبودناین مطلب آگاه 

 .شدند راه گسترش ان صنعت می

در شهرهای اصفهان و جلفا  ق. مروجین مسیحی هـ. ١٠٢٠حدود سال 

 اولین چاپخانه فارسی را برای چاپ کتابهای مسیحی بکار گرفتند.

جاد چاپخانه با حروف یز به فکر ایه نین صفویای از رجال و سالط عده

)سال  اح معروف فرانسوییفارسی و عربی افتادند که بنا به گفته شاردن س

 ال در اصفهان به سربرد.(وارد ایران شد، شش سهـ. ش.  ١٠۶٠یالدی م ١۶٨١

 :سپرده شدفراموشی  به دست

صدد آوردن مطبعه و به کار انداختن آن بر آمده ایرانیان به کرات در 

به انجام این امر موفق اند و به منافع آن نیز اطالع دارند، اما تا بحال 

اه بسیار مقرب است، درسال شنشده اند. برادر وزیراعظم که در نظر 

ای کارگر از فرنگستان برای  خواست کرد عدهاز من در ١٠٨٧

ه پ به ایران بیاورم و از شاه هم در این خصوص اجازاآموختن فن چ

  داشت، اما وقتی موضوع پول به میان آمد، همه چیز برهم خورد.

(Jean Chardin: Journal du voyage en Perse) 

نشد. تا  سال هیچ تالشی برای وارد کردن و آموختن فن چاپ ١۵٠بیش از 

در شهر تبریز تأسیس شد.  هـ. ق. ١٢٢٧در سال  اولین چاپخانه در ایراناینکه، 

عباس میرزا نایب السلطنه میرزا زین العابدین تبریزی را مامور فراگیری فن 

 )فرهنگ دهخدا( چاپ و به راه انداختن نخستین چاپخانه در تبریز کرد.

 نویسد:  می« مبانی چاپ و نشر آشنایی با»دکتر فهیمه باب الحوائج در کتاب 
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عباس میرزا ولیعهد فتحعلیشاه چند تن از ایرانیان را به اروپا 

که از گسیل کرد تا صنعت چاپ را بیاموزند. سپس دستور داد 

میالدی هنرمند  ١٨١۶. در سال کنندروسیه ماشین چاپ وارد 

ها  آذربایجانی میرزا زین العابدین تبریزی یکی از همین ماشین

دومین مطبعه که به ایران وارد شد مطبعه سنگی  .ه کار گرفتراب

جای تعجب است که  .است است که آن نیز در تبریز دایر شده

مطبعه نخستین پس از کار کردن دیگر معمول نشد و مطبعه 

 گرفت.سنگی جای آن را 

 ١٨٧۹در سال (Houtum-Schindler, Sir Albert) ندلر یهوتم ش

ران یان تهران و مشهد به ایکه برای ارتباط تلگرافی م تییالدی در پی مأموریم

مطابع و » ابو در کت ز داشتهیگر نیق نسبت به مسائل دیآمده بود، نگرشی دق

 :دیمی گو «ق. ١٢۶٠تا  ١٢٣٣ب چاپ شده  سال ها و کت چاپخانه

زی اسباب و ین تبرین العابدیشخصی موسوم به آقا ز ١٢٣٣در سال 

ز یعنی چاپ حروفی به تبریپوگرافی یآلت مختصر باسمه خانه ط

ب السلطنه که در آن زمان یرزا نایت عباس میآورده در تحت حما

جان بود مطبعه کوچکی را برقرار نمود و بعد از مدتی یحکمران آذربا

ن کتابی بود که ین کتاب نخستیا .کتابی را موسوم به فتح نامه تمام کرد

رزا یتاب مذکور مران به حروف عربی مطبوع شد. مصنف کیدر ا

 ١٢٧٧ابوالقاسم قائم مقام بود و قصه ها گفته از جنگی که در سال 

ران واقع شد و به توسط صلح نامه گلستان ین روس و ایان دولتیم

 د.یبه انتها رس ١٢٢٨ذی القعده  ١۶=  ١٨١٣اکتوبر  ١مورخه 

برای چاپ  ١٢٣۵ سال را میرزا صالح شیرازی در دومین چاپخانه

 د در تهران تاسیس کرد. زنامه خوور

عده شاید علت جایگزینی مطبعه سنگی به جای مطبعه سربی این باشد که 

کردند و عالمت کفر  مطبعه سربی و حروف آن را با نظر بدبینی نگاه می ای

یا چون حروف ما فارسی بود با حروف سربی در آن زمان  و دانستند می

صورتی که در مطبعه سنگی از توانستیم تنوع در خطوط داشته باشیم در  نمی

تبریز شهر »تاب شد. علی قاضی زاده در ک خوشنویسان کمک گرفته می

های کهنه پرستان باعث شده بود که به سبب  : سخت گیرینویسد می «ها اولین

گرانی طوالنی و سخت بودن چاپ سنگی چاپ کتب و مطبوعات بسیار گران 

های فراوان همراه  نشریه با دشواری ها انتشار کتاب و تمام شده و در نتیجه سال

 باشد.
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ها همیشه مورد بغض و کینه کوته اندیشان بود و در  متاسفانه این چاپخانه

به  .کردند های فرهنگی را غارت می آوردند این مکان هر فرصتی که به دست می

: مستبدین حروف سربی چاپخانه امید ترقی را نویسد میای که کسروی  گونه

 ه صورت گلوله در آورده و به روی این ملت بیچاره انداختند.ذوب کرده و ب

نویسد: در میان  می «جانیخ و فرهنگ آذربایتار»حسین امید در کتاب 

را  توان مطبعه سنگی علمیه )چاپ سنگی علمیه( مطابع سنگی معروف تبریز می

 ر بودوسیله حاج زین العابدین که به نام حاجی حاج آقا علمیه مشهو نام برد که به

هجری شمسی تأسیس  ١٢۹٠)نوه حاج میرزا زین العابدین تبریزی( در سال 

 است.  یافته و این مطبعه در چاپ کتب مختلف خدمات مهمی انجام داده

حدود نود سال پس از تأسیس اولین چاپخانه در تبریز نوه حاج زین العابدین 

بنام  دایر کرد( ) کسی که اولین چاپخانه سنگی و سربی را در ایران و تبریز

زین االعابدین مطبعه چی که پس از زیارت مکه به نام حاجی حاج آقا معروف و 

هنگام گرفتن شناسنامه نام علمیه را برخود انتخاب نمود. وی ماشین چاپی از 

اروپا خریداری کرده و از طریق کشور مصر وارد بندراستانبول در ترکیه فعلی 

آقا علمیه  حاجی .یش به تبریز منتقل کردمنمود و ازاین بندر توسط چهل گاو

های چاپ سنگی خود هشت تن از متخصصین صنعت چاپ را  همرا با دستگاه

 ها به تبریز آورد. نیز از کشور آلمان برای نصب و آموزش این دستگاه

فن چاپ هزاران سال پیش در چین و چاپخانه مدرن صدها سال پیش در 

عمول بود. زمانی که چاپ در ایران شروع به اروپا پیش از رواج آن در ایران م

سال قبل در اروپا چاپ شده بود را  ٣۵٠کار کرد، برخی از کتاب هائی که 

 تجدید چاپ کرد. 

 

 : هرکس به زبانی صفت حمد تو گویدبخارایی خیالی
گونی راه را با رواداری  گونه هـ. ق. (       - ٨٢۶)  بخارایی خیالی

 :کند پافشاری می دنگاه رسی یگانگینگرد و بر  می

 ای تیـر غمـــت را دل عشــاق نشانــه

 ی به تو مشغول تو غایب زمیانهخلق

 گه معتكف دیرم وگه ساكــن مسجـــد

 یعنی كه تو را مى طلبم خانه به خانه

 تو ،من از كعبه و بتخانه تویی مقصود

 كعبه و بتخانه بهانه ،مقصود تویی
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 دیعنی همه جا عكس رخ یار توان دی

 كه روم خانه به خانه ،من ،دیوانه منم

 د توگویدصفـت حمـ ه زبانیبــ سهرك

 خوانی و قُمری به ترانه بلبل به غزل

 وستكرم تـ ه امیــدبـ «خیالی»تقصیر 

 یعنی كه گنه را به از این نیست بهانه

 اسرار دل

 در ازل قطره خونی که ز آب و گل شد

 دم ز آیین محبّت زد و نامش دل شد

 ست کزو شوق تو یا رب چه شرابیباده 

 به یکی جرعه دل شیفته الیعقل شد

 اّول از هر دو جهان دیده من راه نظر

 بست و آنگاه تماشای تو را قابل شد

 حاصل کار تو ای دل به جز این نیست ز عشق

 حاصل شد که سراسر همه کار تو بی

 غافل« خیالی»گو مباش از طرف کار 

 شکل شدکه ز سودای خطت کار بر او م

 

 : دوستی کن که محبت ز محبت خیزدکمال سبزواری
 گوید: می کمال سبزواری از شعرای قرن دهم هجری قمری 

 دوستی کن که محبت ز محبت خیزد

 دل به نیرنگ و فسون از همه کس نتوان برد

 

 با مسلمان و هندو : مداراعرفی شیرازی
کوچیده ستان به هندوکه  هـ. ق.( ۹۶۴ – ۹۹۹جمال الدین محمد عرفی )

 سفارش می کند: محبوب بود،و در دربار اکبر شاه هندی  بود

 خو کن که بعد مردنت عرفی ،بد و چنان با نیک

 تـوزانـدو بسـنـد و هـویـزم شـت به زمـمانـمسل

 :گوید میرباعی  در یک

 زاهد به فریب مرد و زن مشغول است
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 صوفی به عمارت بدن مشغول است

 غول استعاشق به هالک خویشتن مش

 دانا به کرشمه سخن مشغول است

 

 : کفر است در طریقت ما کینه داشتنطالب آملی
 وخراسان  ،اصفهان از آمل به کاشان،هـ. ق.(  ۹٨٧ – ١٠٣۶ )طالب آملی 

ملک الشعرای  در هندوستان به. دشهندوستان  راهیو از آنجا  سفر کرد مرو

 ی دارد:انسان بس آیینیطالب  .دگردیدربار جهانگیر ملقب 

 آیین ماست سینه چو آیینه داشتن          کفر است در طریقت ما کینه داشتن

 گوید: کینه توزی میو در ستایش عفو وبخشش و دوری از انتقام طالب 

 دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب       ابرم، که تلخ گریم و شیرین دهم عوض

 در اول و آخر همه وجد است و سماععشق 

 ست که هم پخته و هم خام خوش استاین شراب ا

 ی شرع خرابست که ارباب صالح خانه

 در عمارتگری گنبد دستار خودند

 گیرمبرگ و نوا را سبک از جای  مرد بی

 دسته چو بینی به دو دستش بردار کوزه بی

 پرستی  : یکی در میلب خواهم دو

 های مستی یکی در عذرخواهی

 

 آئین دارد : هر کس به جهان، مسلک وشیدا دزفولی
 جهان، مسلک و آئین دارد هر کس به

 خدای خویش در دین دارد زی بارا

 من از همه رأی و دین و رسم و ره و کیش

 بین دارد قربان کسی که چشم حق
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خورد بر هم جهانی چونکه یک دل  : میتبریزی صائب
 بشکند

صائب اش  که خانواده  (ق. هـ. ١٠١٠ - ١٠٨١ ) تبریزی صائبمحمدعلی 

آباد  دستور شاه عباس اول صفوی از تبریز کوچ کرده و در محله عباسبه 

در رواداری  است. شاعر مضامین ظریف و باریک اندیشاصفهان ساکن شدند، 

 :داردهای صائب جایگاه  ویژه  سروده

 یکدیگرند ارغوان می فکر زجوش       یکدیگرند بیان مست که گروه آن خوش

 یکدیگرند دکان متاع رواج پی                هم گوهر شکست سنگ به زنند نمی

 یکدیگرند بوستان گل تازه فکر ز            رنگین مصرع ز گل هم سر بر زنند

 نجید از کسی خشنود کردن مشکل استدل که ر

 شیشه بشکسته را پیوند کردن مشکل است

 نیست هموار را هموار کردن سختراه  نا

 ستهموار را هموار کردن مشکل احرف نا

 چه عجب گر از تحمل من خصم شد زبون

 فلک حریف زبردستی مدارا نیست

 خود را شکسته هر که دل ما شکسته است   ها به هم   ی موج پیوسته است سلسله

 تار و پود عالم امکان به هم پیوسته است

 خورد بر هم جهانی چونکه یک دل بشکند می

 کن پیشه خموشی واعظ ای است عشق صحبت

 نیست ریش عرض به ها وشکافیوم علم طول

 باشند می فنا ازسیل خانمانسوزتر        آبکشان ودهن دست این که برحذرباش

 ی زاهد فریب فضل از عمامهب ئمخور صا

 پیچد مغزی صدا بسیار می که درگنبد ز بی

 خورد داری خون مردم می پشه با شب زنده

 دار اندیشه کن زینهار از زاهد شب زنده

 ر رفته را از صحبت یوسفا یافت عمزلیخ

 ز سودای محبت هیچکس مغبون نخواهد شد

 کلید هیچ قفلی نیست در بازار امکان بی

 ها طلب ها را گشایش از در دل بستگی



 169 

 های عشق کامان را ز تلخی نیست پروا تلخ

 آب دریا در مذاق ماهی دریا خوش است

 کنم پرواز می ر نه من به بال توآخ   ابرام در شکستن من اینقدر چرا     

 ن دست دادیردل هاکن که چون ایدرتسخ یسع

 شود یمسخر م یملک آب وگل، به آسان

 داغ پلنگ چشم غزال است پیش ما            ما برق جالل عین جمال است پیش

 پیش ما یاقوت و لعل سنگ و ُسفال است        ایم داده ما چشم از چکیده دل آب

 پیش ما مرگ و حیات خواب و خیال است   اندگشوده  ما را نظر به عالم دیگر

 صد پرده به ز آب زالل است پیش ما             لعل آبدار در پرده غبار خط آن

 آسودگی خیال محال است پیش ما           قرار در جستجو چو موج سراییم بی

 جام جهان نمای ُسفال است پیش ما      سواد ما روشن شده است از می روشن

 چون آفتاب وقت زوال است پیش ما        را رساند اعتبار فلک هر که بر اوج

 پیش ما رخسار ساده پر خط و خال است      آگهیم از سرنوشت صفحه ننوشته

 پیش ما صائب شکستگی پر و بال است   ای شکوه از حرف سخت خلق نداریم

 استاشک کباب مایٔه طغیان آتش       اظهار عجز بر در ظالم روا مدار 

 ها سوی چمن چو آب روان شو که غنچه

 اند چون ماهیان تشنه دهان باز کرده

 ست مستی و عمر جاودانه یکی       ست  آب خضر و می شبانه یکی

 ست دار را نشانه یکی صد کمان        بر دل ماست چشم، خوبان را 

 ست نالٔه عاشق و فسانه یکی              آلود  های خواب پیش آن چشم

 ست دو نماید، ولی زبانه یکی               لٔه دین و کفر چون میزان پ

 ست همه را نغمه و ترانه یکی              گر هزار است بلبل این باغ 

 ست قفس و باغ و آشیانه یکی                پر صائب  پیش مرغ شکسته

 

 : رو آتش می درزن این دفتر فتوا راالهیجی حزین
از ترس نادرشاه به  هـ. ق.( ١١٠٣ – ١١٨٠) جی حزین الهیمحمد 

هندوستان مهاجرت کرد و تا پایان عمر در هند زندگی کرد و در بنارس 

 درگذشت.

 راضی حق زتو گردد خواهی اگر قاضی ای

 را فتوا دفتر این درزن می آتش رو
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 دماغم سوخت دغل شیخان صحبت از

 است کدام میخانه ره پرستان باده ای

 مفریبید زمصحف امهج چوکند زاهد

 است همان سالوس خرقه دالن ساده ای

 ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد

 در دام مانده باشد صیاد رفته باشد

 

 کردن کوه را توان خاموش با خموشی می: واعظ قزوینی
مراعات دیگران  یازدهم هجری محمد رفیع واعظ قزوینی، شاعر سدهمال 

 گوید: می کند و را توصیه می

 ب او مگوید خصم عیویب تو خواهی نگع

 کردن کوه را توان خاموش با خموشی می

 در مكتب عقل، خود كتاب خود باش

 در فكر سوال حق، جواب خود باش

 نمانی فردا در پای حساب، تا

 زنهار امروز، سر حساب خود باش

 

 گه یار کنم او جلوه من یار طلب می: شیخ بهایی
 هـ. ق.( ۹۵٣ – ١٠٣٠شیخ بهایی ) بهمعروف  ن محمد عاملیبهاء الدی

دو  هر مشرب روادار دارد که از غزل خیالی بخاراییتضمینی پرآوازه 

 کند: بزرگوار را ترنم می

 اشكم شود از هر مژه چون سیل روانه       تا كی به تمنای وصال تو یگانه

 هغمت را دل عشاق نشان ای تیر»   هن یا ،ـوشب هجران ت آید سر هب خواهد

 «ی به تو مشغول تو غایب زمیانهقخل

 راكع و ساجد، دیدم همه را پیش ُرخت     عابدزاهــد و رفتم به در صومعـه 

 ـدگه ساكــن مسج گه معتكف دیرم و»      درمیکده زاهد رهبانم و، كدهبتدر 

 «یعنی كه تو را مى طلبم خانه به خانه

 مسجد ومن جانب خمارزاهد به سوی     آن روز که رفتند حریفان پی هرکار  

 حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار»گه یار         جلوه کنم او من یار طلب می
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 «او خانه همی جوید و من صاحب خانه

 تو ،تویی، پرتو كاشانه ،هرجا كه روم  تو، صاحب آن خانه تویی، كه زنم در هر

 تو ،بتخانه توییمن از كعبه و  مقصود»    تــو، ییوجانانه ت كه در میكده و دیر

 «كعبه و بتخانه بهانه ،مقصود تویی

 پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید   بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
 جا عكس رخ یار توان دید همه یعنی»        صفت روی تو در پیر و جوان دید، عارف

 «كه روم خانه به خانه ،من ،دیوانه منم

 برون از همه آیین تو جوید، دیوانه    اه تو پــویــدر ،عاقل به قوانیـن خـــرد

 ـد توگویدصفـت حم ه زبانیب سهرك»  تا غنچه بشكفته این بـاغ كــه بــویــد

 «خوانی و قُمری به ترانه بلبل به غزل

 هرچند كه عاصی است، زخیل خدم توست      كه دلش زار غم توست« بهایی»بیچاره 

 وستكرم ت بــه امید« خیالی»تقصیر »    وستتاز عاطفت دم به دم  امید وی

 «یعنی كه گنه را به از این نیست بهانه

 

 در میکده دوش، زاهدی دیدم مست           تسبیح به گردن و صراحی در دست

 ازمیکده هم به سوی حق راهی هست        :گفتم:ز چه در میکده جاکردی؟ گفت

 

 ی مخفی است : طـواف دلی کن که کعبهزیب النساء بیگم
( شاگرد مال هـ. ١٠۴٨ – ١١١٣)« مخفی»زیب النساء بیگم متخلص به 

زبان هند که  بزرگترین شاعره فارسی و یکی محمد سعید اشرف مازندرانی است

 اشعار او زنانه است و روادار: .مسلط بودعربی و فارسی بر 

 ی مخفی است کن که کعبه واف دلیـبرو ط

 دا خود ساختکه آن خلیل بنا کرد و این خ

 گر چه من لیلی اساسم دل چو مجنون در هواست

 سر به صحرا می زنم لیکن حیا زنجیر پاست

 از قضا آئینه ی چینی شکست          خوب شد اسباب خود بینی شکست

 بشکند دستی که خم در گردن یاری نشد

 گیر دلداری نشد چشمی که لذت کور باد
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 م: در کوچه ارباب ریا خانه نداریفوجی
قشریون اثبات با خود با مخالفت  سزاواری فوجی شاعر قرن دوازدهم

 :کند می

 کافریم ارانکپرهیز مذهب در ما گرچه

 ماست انکار در شهر شیخ که بس این قدرما

 نداریم خانه ریا ارباب کوچه در         گرفتیم خرابات به جا دردکشان ما

 

 : به دریا فـکن دفتر عمــر و زیدمشهدی قدسی
مشهور به قدسی مشهدی (هـ.ق. ١٠۵۶)درگذشت ّمدجان قدسی مشهدی مح

به  که است یکی از شاعران و سخنوران ایرانی قرن یازدهم هجری قمری

 .استکشمیر  ش دردرگذشت و در آرامگاهمهاجرت کرد و آنجا هندوستان 

 مرا چه جرم که ننوازدم کسی به وطن

 به نوا رسد ز لب جوی هیچ نی نمی

 اش برنگرفتم ل از تیرگیچون الله، د

 هر چند که روز خوش ایران، شب تارست

 گریزم ز وطن، گرچه مرا جا گرم است می

 چه کند گر نجهد ز آتِش سوزنده، شرر

 رس نیست در گیتی، سخن ناگفته به چون سخن

 جوهری چون نیست، جای لعل در کان است و بس

 رفتنم دشوار و نارفتن ازان دشوارتر

 روم گویند آسان میسرسری مشمار اگر 

 خواندم اّول، این زمان نسخۀ حّب وطن می

 دهد تعلیم انشای سفر روزگارم می

 برد؟ پیغام ما ز هند به ایران که می

 بر نرفت نامه آور آمد و یک صد نامه

 قدسی مشهدی از مکر و ریا دلی پرخون دارد:

 زید و رـعمـ دفتر نفـک دریا به           وشـــید زرق همــــه سراپا ای بیا

 ـینزم بر را بار این ـیاندازب            دین امر در است دوش بــــــار ردا

 است بهتر سرکنی بر خــاک اگر        است ـرســـــ درد اردستــ بزرگی
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 را کرباس کهنه این درزن خم به        را وسواس دلق این درکش می به

 مدار چشمت پیش ریا ــازیـــــپ         مبار بیخود اشک ـمهاینهـــ زمکر

 

 : یکسانی تثلیث و توحیداصفهانی هاتف
به باورهای مذهبی دیگران  (ق. هـ. ١١۹٨ درگذشت) اصفهانی هاتف

( را یکی Divine Unity( و توحید )Trinityتثلیث ) او نظری روادارانه دارد.

 گوید: می بیند و می

 بند در تو دام به دل ای گفتم                        ترسا یدلبر به کلیسا در

 پیوند جدا ،من موی سر هر                      زنارت تار به دارد که ای

 چند؟ تا یکی بر تثلیث ننگ                      ؟کی تا نیافتن وحدت به ره

 نهند؟ قدس روح و ابن و اب که                   شاید چون یگانه حق نام

 قند ازلب ریخت خنده شکر وز             گفت من با و گشود شیرین لب

 مپسند ما به کافری تهمت                       آگاهی وحدت سرّ  از گر که

 افکند تابناک روی از پرتو                           ازلی شاهد آیینه سه در

 دپرن و حریر و خوانی پرنیان                    را او ار بریشم نگردد سه

 بلند ترانه این ،ناقوس ز شد                سو یک از که گفتگو این در ما

 او جز نیست هیچ و هست یکی که

 وــــه اال ه ـال  ال وــــه دهــــــوح

 ای پنهان شدم آنجا به گوشه                        من شرمنده از مسلمانی

 بی قرار و سرگردانعاشقی                 پیر پرسید کیست این؟ گفتند

 گفت: جامی دهیدش از می ناب         گرچه ناخوانده باشد این مهمان

 

 شرط ایمان داد : حق به بنده نه روزی بهگدلییب آذر
 ق.(، هـ. ١١٣۴ - ١١۹۵) آذر  به  متخلص  یگدلیب  آقاخان  بن  گیب  یلطفعل

 گوید: می خود ندورا وصف در  هیزند و هیافشار  عهد  معروف شاعر و  سندهینو

  به تا  ستین شعر  خواندن  حال را  یكس  كه  ستیحد هب  حال  واختالل  بال  قیتفر»

توجه به  او خواهان ارزش و حرمت به انسان است، بی «رسد.  چه شعر  گفتن

 مرام او:

 داد نان خواهدش لطف از که دیام بدان       پناه برد جوع ز رییفق شهر خیش به

 داد نان دتینبا نگفتی جواب گر که        گفت و مسائل از دشیسپر مسئله هزار
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 داد جان تا نداد، نانش و آبش ببرد         وریغ خیش و؛ ریفق آن جدل حال نداشت
 داد مانیا شرط به روزی نه بنده به حق که    دانست نمی نیا ی،یدانا همه با که عجب

 داد مسلمان و کافر کف به می جام که               مغان ریپ آستان مالزمت و من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* * * * * 
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 اره نویسنده:در ب
در روستای دهنار  ١٣٣۵احد قربانی دهناری، سال 

کیلومتری شرق شهرستان دماوند به دنیا  ١۵واقع در 

آمد. تحصیالت دبستانی و دبیرستانی را در شاهی 

)قائم شهر( گذراند. در دانشکده فنی دانشگاه تهران و 

دانشگاه تکنولوژی چالمرز مهندسی برق و در 

گلیسی خواند. با سیستم عامل دانشگاه گوتنبرگ ان

های اوراکل کار  گاه دادهیسوالریس و لینوکس و پا

مردم، دموکراسی و  کند. به ادبیات، فرهنگ می

رواداری دلبستگی ژرف دارد. در وقت آزاد به این 

در  را چهار عرصه دلخواهش می پردازد. آثارش

توانید بخوانید و با پست الکترونیکی  وبگاه زیرین می

 مکاتبه کنید: با او
ahad.ghorbani@gmail.com 

http://ahad-ghorbani.com/ 

http://www.facebook.com/ahad.ghorbani.dehari 
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