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  زبان فارسي، زبان همدلي
  ∗علي محمد مؤذني

  چکيده
اين مقاله مشتمل است بر تعريف اجمالي زبان و مرزميان ربان و ادبيات و ضمن معرفي 

صورت   به (Lyric)ي يو غنا )Didactic( دو نمونه آن ادبيات تعليمي انواع ادبي به
بيات غنايي است شود و با توضيح ادبيات عرفاني که قسمي از اد کوتاه اشاره مي

هاي ادبيات عرفاني  در ادامه، آبشخورها و سرچشمه. شود محتواي آن اشاره مي به
. شود  کريم و احاديث و معارف اسالمي است معرفي ميقرآنغالباً منبعث از  فارسي که

اي که  و رسالت اين نوع ادبي را در ترسيم و ايجاد اخوت جهاني و مدينة فاضله
اشعار ناصر خسرو، سعدي، عطّار، مولوي، حافظ  ت با استشهاد بههاس مطلوب همة ملّت

  .دهد و پروين اعتصامي ارايه مي
  .لفظ ـ معني ـ اخوت ـ معرفت ـ ظلم ستيزيـ  ادب عربي: کليد واژه

مهمقد  
هاي وضعي است که از  ها يا داللت ي نشانه زبان مجموعه«: اند در تعريف زبان گفته

ذهن ديگر،   انديشه يا فرمان يا خبري، از ذهني بهيبراي القاروي قصد ميان افراد بشر 
وسيلة  به اند عبارت است از طرح نظام مند در ذهن انسان که و نيز گفته. »رود کار مي به

يابد  هاي نوشتاري آنها بر مبناي قوانين سازمان يافته، صورت خارجي مي آواها يا نشانه
فرهنگ فشرده (رود  کار مي رقراري ارتباط بهمنظور بيان افکار و احساسات يا ب و به
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  استمثل زبان فارسي، زبان عربي که اصطالح انگليسي آن). فارسي سخن
(Language) باشد  مي»لغت« و عربي آن.  

  :گويد دکتر خسرو فرشيد ورد در اين باره مي
زبان مجموعة الفاظ صاحب نظامي است که براي انتقال افکار و احساسات ”

زبان ادبي که ايجاد . پس زبان بر دو قسمت است. رود کار مي گران بهدي آدمي به
کند و زبان غيرادبي که چنين نيست و بيشتر براي بيان امور  انفعال و هيجان مي

از اين رو بين . رود که معموالً جزء انفعالي ندارد کار مي عادي و علمي و فني به
ادبياتي زبان هم هست اما يعني هر . زبان و ادبيات عموم و خصوص مطلق است

  .١“هر زباني ادبيات نيست
هاي گوناگوني که درباره زبان هر ملّتي شده است و اين عنصر  گذشته از تعريف

هاي ملي و فرهنگي و  اي در ايجاد و پيوستگي زبان، بسيار مهم و نقش تعيين کننده
ه زبان بيان هاي صوتي بويژ سياسي دارد، وراي اين ارتباط صوري که بوسيله اندام

مخاطب يا مخاطبان است که اين مدلول و معني  شود حامل پيام و مدلول خاص به مي
اي است سيال و  مثل مفهوم آب که ماده. باشد ها يکسان مي ها و زبان در تمام فرهنگ

هر چند . شفاف و بسيار مهم در طبيعت، که زندگي جانوران و گياهان وابسته بدان است
در ) ماء(، در عربي (Water)ي ها، مختلف است مثالً در انگليس که لفظ آب در زبان

  :قول موالنا است و به) سو(و در ترکي ) پاني(هندي 
ــت ــالف خاخ ــل ــق از ن   ٢چون به معني رفت آرام اوفتـاد      ادام اوفت

  :و يا
ــست   ــداد ني ــسمت و اع ــاني ق   در معــاني تجزيــه و افــراد نيــست     در مع

ــتا ــح ــاد ي ــار ب ــا ي ــاران خ   ٣پاي معني گير صورت سرکش اسـت        توش اس
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 بدان اطالق »زبان«شود که عموماً  زبان معمولي و عادي بيان مي اين پيام، گاهي به
زبان  گردد و چانچه عناصر ديگري بدين زبان راه يابد و اتفاقات ديگري را بپذيرد به مي

  .شود  موسوم مي»ادبيات« و »ادب« ادبي تبديل و به
رجسته سازي، هنجار گريزي، باحساسات، حادثه، رستاخيز،  د بهتوان اين عناصر مي

  :غيره تعبير شود موسيقي، و
عبارت  به. شود بخشي است از زبان که در آدمي موجب انفعال مي، ادبيات”

تعبير قدماي ما، سبب انقباض و  ديگر ادبيات، سخن يا سخناني است که به
 مراد از. کند ديگران منتقل مي  بهگردد و احساسات ادب آفرين را انبساط خاطر مي

و يا ادبيات، عبارت . شادي، غم، ترس، مهر، کين، ترحم و مانند آنهاست: انفعال
  .١“است از مجموعة آثار ادبي يک ملّت يا يک کشور يا يک زبان يا يک دوره

  :گويد شناس در تعريف مرزميان زبان و ادبيات مي دکتر علي محمد حق
عنوان نوعي از زبان با دو ويژگي از انواع ديگر زبان  بي را بهآثار اد ما معموالً”

 الجمع نعةو اين هر دو را ما. آراستگي و ديگر مخيل بودن يکي: کنيم ممتاز مي
پردازان جديد هم درست همين کار را  نظريه که جالب اين است. دانيم نمي
پراگ، چه ياکوبسن و پيروانش در مکتب ، يان روسايعني چه صورتگر. کنند مي

اند، همگي ادبيات را نوعي  هاليدي و چه ديگران که در زمينة ادبيات کار کرده
کمک هنجار گريزي  گفتة صورتگرايان روس، از آن به دانند که فرضاً به زبان مي

طور است، جز آن  ياکوبسن هم همين. باقاعده افزايي، آشنايي زدايي شده است
 ،گيرد که در آن نقش شعري زبان ميکه او مجموعة آثار ادبي را نوعي از 

شود گفت که هميشه در زبان  عنوان يک اصل مي برجسته شده است و به
 تعبير شاعرانة اين. شود ادبيات تبديل مي افتد که بر اثر آنها زبان به اتفاقاتي مي

اي است که در زبان  ادبيات، حادثه: اصل همان گفتة دکتر شفيعي کدکني است
  .٢“افتد اتفاق مي
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اي است که  ادب و ادبيات واقعي هر قوم و ملّت، آيينة آرماني و اهداف عاليه
دور از  کنند و جهاني به اي ترسيم مي صورت مدينة فاضله سخنوران و اهل قلم آن را به

  .آورند ارمغان مي بشريت به بيداد را به
گويد کوب در تعريف ادب مي يندکتر عبدالحسين زر:  

ها را   آثار مکتوبي که بلند ترين و بهترين افکار و خيالعبارت است از مجموعة”
اقتضاي احوال و  ه بهدر عالي ترين و بهترين صورتها تعبير کرده باشد و البتّ

سبب مقتضيات و مناسبات سياسي و اجتماعي، فنون  طبايع اقوام و افراد و هم به
  .١“و انواع مختلفي ازين گونه آثار بوجود آمده است

 معروف شده »انواع ادبي« کنند که به بندي مي انواعي تقسيم آثار ادبي را بهاز اين رو 
 ،(Lyric)كمدي  ييادبيات غنا، (Epic)ادبيات حماسي  ترين انواع ادبي به  مهم.است

 دو نوع کمدي که خود به ،(Dramatic)  ادبيات نمايشي،(Didactic) ادبيات تعليمي
(Comedy)) انگيز خنده (تراژديو  (Tragedy)) بندي  تقسيم… و) انگيز غم= نامه فاجعه

تعريف کلي، تمام انواع ادبي  در يک. شوند، چنانکه در تعريف پيشين بدان اشاره شد مي
آل و مدينه فاضله  جامعه و جهان ايده کند که همان رسيدن به هدفي خاص را دنبال مي

دوران  عر بيشتر بهصورت حماسه بيان شود که اين نوع ش خواه اين اثر به. باشد مي
در آن عوامل و عناصر فوق طبيعي و ها تعلق دارد  ي و عصر تکوين ملّتيکودکي و ابتدا

ها معموالً جنبة قهرماني و اساطيري و يا  حماسه. خورد چشم مي و غيرعادي نيز به
گويند که از نظر جسمي و روحي  هايي سخن مي تاريخي و مذهبي دارند و از انسان

ها، حوادث قهرماني آن حول محور  در اين نوع حماسه. مردم امروز برترندممتازند و از 
خواهد  دوراني است که ملّتي مي چرخد زيرا مربوط به ي يا ديني يا تاريخي ميل ملّيمسا

. پيوندد ظهور مي موجوديت خود را در جهان اعالم کند يا پيغمبري يا پيشوايي ديني به
  .غيره يمي وصورت ادب غنايي يا تعل و خواه به

از انواع ادبي که بيشتر مورد توجه نگارنده در اين مقاله است دو نوع ادب تعليمي 
و عرفاني است که مستقيماً با پرورش فرد، خانواده، جامعه و جهان ارتباط تنگاتنگ 
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غالب متون مهم . کند و نقش زبان فارسي را در ايجاد اخوت جهاني استوارتر مي. دارد
م از نظر هنري، جايگاه ممتازي در جهان دارند و جزء شاهکارهاي ادبيات فارسي ه

، آثار  نظاميةخمس سعدي، کليات حافظ، ديوان فردوسي، ةشاهنامجهاني هستند مثل 
جامعه که غالباً در  و هم از نظر محتوي و تعهد نسبت به… الدين رومي و موالنا جالل

يک  را که تالش براي رسيدن بهکوشند و نقش ايده آل خود  اصالح فرد و جامعه مي
هم عهده دار مکتب هنر براي هنر است و هم هنر براي . کنند مدينة فاضله است ايفا مي

 و »مکتب هنر براي هنر«عبارت ديگر، حامل دو پيام  و به). ادبيات متعهد(اجتماع 
رازنده اي هنري با اندامي ب محتواي عالي و آرماني را در جامعه.  است»براي اجتماع هنر«

  .کند عرضه مي
شک شعري که متعهد باشد و هنري که ارزش اخالقي و اجتماعي داشته  بي”

هم جنبه زيبايي و : است باشد اهميت بيشتري دارد زيرا داراي دو جنبه
د تنها هدارد و هم جنبة اجتماعي و اخالقي، در حالي که اشعار غيرمتع هنري

ن، هنر و انسانيت و ساانز هنرشجنبة هنري دارند و بس، برخالف نظر بعضي ا
ند و جمع شدن اين دو در يک جا ارزش هنر را ا اخالق کامالً بر هم قابل انطباق

  .١“کند دو چندان مي
اي از ادبيات است که قصد سخنور و سرايندة آن تعليم  شعر و ادبيات تعليمي، گونه

لوم و و آموزش باشد خواه آموزش اخالق و سياست و خواه آموزش مذهب يا ع
  .ينيو آ فنون

از قبيل اخالقي، : شود اقسامي تقسيم مي بنابراين شعر و ادب تعليمي، خود به
موضوع اخالق که ارتباط  اما در اين مقاله به. مذهبي، سياسي، فلسفي، علمي وغيره

نمايندة بارز اين نوع ادب تعليمي در . شود بيشتري با موضوع همايش دارد اشاره مي
ي آثار سعدي بويژه بوستان و گلستان او، ناصر خسرو، جام جم زبان و ادب فارس

اوحدي، اشعار محتشم کاشاني و پروين اعتصامي هستند، اگرچه در ساير انواع ادبي، 
عنوان   به.مسايل اخالقي و تعليمي توجه دارد شاعر و نويسنده در البالي اثر خود به
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اخالقيات و  ها به گيري ه در نتيجهمثال در متون حماسي و غنايي در البالي اشعار بويژ
 شود اما در ادب تعليمي، سخنوران با آموزش و پند و مسايل تربيتي اشاره مي

کند و آنها را از رذايل اخالقي چون ناپاکي،  دادن، عواطف مخاطبان را تلطيف مي اندرز
 فضايل اخالقي چون پاکي، عدالت، مروت دارند و به باز مي… ستم، آزردن ديگران و

چنانکه خواجة شيراز در اين باره . نمايند ي مداراي با دشمنان ترغيب ميدوستان و حتّ با
  :فرمايد

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
  داراـنان مـمـا دشـروت بـان مـتـا دوسـب

گذرند و  و از کنار جنگ و اختالف بين مذاهب و فرق با مسامحه و اغماص مي
  :دارند آنها را معذور مي

  انه زدندـچون نديدند حقيقت ره افس  جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنه
کند و همگان را از  نهال و درخت خدا تشبيه مي و ناصرخسرو تمام بشر را به

براي او تفاوتي . دارد هاست برحذر مي شکستن آنها که منظور ايذا و کشتن انسان
  :تي باشدکند که اين فرد از چه گروه يا دسته يا ملّ نمي

ــد   ــال خداين ــسره نه ــه يک ــق، هم   هيچ نه برکن تو زين نهال و نه بشکن          خل
ــاغ خلــق دراز اســت  ــد ب   برخَسک و خار همچو بر گل و سوسـن    دســت خداون

ــدل زن  تدن اوي اوسـ   خون بنا حق نهال کنـ      ــه ــداي کاِل خ ــن ــدن ب   ١نر ک
  :گويد  مي)ع(و در جاي ديگر با الهام گرفتن از سخنان حضرت علي

  ٢خون دگر کس چرا کني تو به گـردن        ه خونـت بريزنـد    ندي همي کـ   گر نپس 
  : است)ع(که اين بيت برگرفته از اين سخن حضرت علي

 …يا بني اجعل نفسک ميزاناً فيما بينک و بني غريک، فاحبب لغريک ما حتب لنفسک
خود را ميان خويش و ديگران ميزاني بشمار، پس آنچه براي خود ! جان پسر

داري براي جز خود دوست بدار و آنچه تو را خوش نيايد براي او  ميدوست 
نانکه دوست نداري بر تو ستم رود، و نيکي کن چو ستم مکن . ناخوش بشمار
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داري   خود زشت ميسويو آنچه از . تو نيکي کنند داري به چنانکه دوست مي
 خود برايبراي ديگران رشت بدان، و از مردم براي خود آن بپسند که 

را ديگران آنچه خوش نداري شنيدن آن   و مگوي به،پسندي در حق آنان مي
كه داني، و مگو آنچه را  نداني، هر چند اندک بود آنچه مي مگو آنچه را و

  .١تو گويند دوست نداري به
مثل املومنني يف توادهم و ترامحهم و  :ل سعدي شيرازي با الهام از حديثشيخ اج

  :گويد مي؛ ٢ي منه عضو تداعي له ساير اجلسد بالسهر و احلميتعاطفهم مثل اجلسد اذا شتک
يکديگر مثل يک پيکرة  مؤمنان در دوستي و دلسوزي و لطف ورزي نسبت به

 و تب کردن بيداري واحدي هستند که اگر عضوي از آن رنجور شود ساير اعضا با شب
  .کنند با وي همدردي مي

ــد  ــضاي يکديگرن ــي آدم اع   که در آفرينش ز يک گوهرنـد        بن
ــضوها را نما   چو عضوي به درد آورد روزگار       ــر ع ــرار دگ ــد ق   ن

  ٣ت نهنـد آدمـي    ايد که نامـ   نش  غمـي   تو کز محنت ديگران بي    
مردم و نوع بشر  داد، نسبت به  در نکوهش ستم و بياش  در سرتاسر بوستانسعدي

 آنها، ي از دردمندان و ياري رساندن بهيتواضع و فروتني و دلجو و تشويق آنها به
  :گويد ي اگر پادشاهان باشند مورد خطاب قرار داده مي را حتّها انسان

ــزغ روان    ــت ن ــه در وق ــنيدم ک   يروانوشــگفــت نچنــين ه هرمــز بــ  ش
  نــه در بنــد آســايش خــويش بــاش  اشش بــاطر نگهــدار درويــکــه خــ

  چو آسايش خـويش جـويي و بـس          نياســـايد انـــدر ديـــار تـــو کـــس
ــه و گــرگ در گوســفند   نيايــد بـــه نزديـــک دانـــا پـــسند    شــبان خفت

ــدار     دار بـــرو پـــاس درويـــش محتـــاج ــود تاج ــت ب ــاه از رعي ــه ش   ک
  درخت اي پسر باشد از بيخ سـخت          ند و سلطان درخت   ا  رعيت چون بيخ  

ــ ــمک ــن ت ــواني دل خا ت ــق ري   ٤شکُني مي کَني بـيخ خـوي        ر مي و گ   شل
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  ٦٨  قند پارسي

  

لت اين فضي  در تشويق نمودن انسان به»تواضع« و در باب چهارم بوستان موسوم به
عنوان مثال  که به. دهد  باز داشتن آنها از رذيلت تکبر، دلسوزانه پند و اندرز مييو
 :شود ابياتي از آن بسنده مي به

ــاک    ــد پ ــدت خداون ــاک آفري   پس اي بنده افتادگي کن چو خـاک      ز خ
ــاش   جهانسوز و سرکش مباش   حريص و    ــش مب ــدت آت ــاک آفريدن   ز خ

  بـه بيچــارگي تـن بينــداخت خــاک    چــو گــردن کــشيد آتــش هولنــاک
ـ   چو آن سـ    ــ  مـي ن کرفرازي نمـود اي ــردنــو کاز آن دي   ١ن آدمــيد ازي

در علم اخالق و ادبيات تعليمي از شرايط آموزگار و پند دهنده آن است که خود 
عبارت ديگر پس از  ش در ديگران مؤثر افتد و بها گويد آراسته باشد تا سخن بدانچه مي

ن بپردازد که اگر مورد اول در همگان متحقق شود اصالح جامعه و جها اصالح خود به
الدين طوسي  آن طور که خواجه نصير. يابيم آل دست مي يک جامعة راستين و ايده به

خودسازي، تدبير منزل و : سه بخش مهم  را به ـاخالق ناصري ـکتاب معروف خود 
 رالِباس ِبون النرأتأم هپروين اعتصامي با الهام از آية شريف. نمايد سياست مدن تقسيم مي

  :گويد  چنين مي،٢ونم و انتم تتلون الکتاب افالتعقلُسکُتنسون انفُ و
  اي آنکه راستي به من آموزي      

  ي و خواهيـخون يتيم در کش
  خود در ره کج ارچه نهي پارا؟      

  ايه طوبي را؟ـشت و سـباغ به
*  

ــاآمو ــا را    زگـــار خلـــق شـــديم امـ ــف و ب ــود ال ــشناحتيم خ   ن
ـ         ٣کيش بد، بـرهمن و بـودا را        بر  ديمبت ساختيم در دل و خندي

ي است و آن شعري است ياختصار گذشت از ديگر انواع ادبي، شعر غنا چنانکه به
شعري است که از . کند که احساسات و عواطف شخصي و خصوصي شاعر را بيان مي

 عشق شاعر، از پيري او از تأثر وي از مرگ خويشان و دوستانش، از وطن پرستي و
هاي شعر غنايي در اروپا،  اگرچه موضوع. گويد بشردوستي و خداشناسي او سخن مي
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٦٩

  

عشق، مرگ، سرنوشت انسان، طبيعت، خدا، عروسي، جشن، وطن پرستي، ايمان مذهبي 
تري دارد  و مانند آنها بوده است ولي در فارسي و عربي، اين نوع شعر دامنة وسيع

 سوگندنامه، شکايت، نگراني از زندگي، هاي آن را مدح، هجو، عرفان، فخر، موضوع
  .دهد تشکيل مي… و) جسيه(نامه  ، زندان)خمريه(شرابنامه 

هاي گسترده در زبان و ادبيات فارسي است که حوزة آن  عرفان يکي از موضوع
يابد و  وسعت جغرافياي بشريت امتداد مي شود بلکه به مرز و بوم خاصي محدود نمي به

 و »نيستان«ها را همان  گيرد و وطن اصلي انسان تا خاتم فرا مياديان مختلف را از آدم 
داند که موالنا در ابتداي مثنوي اين انسان دور مانده از اصل خود را  جهان حقيقت مي

  :کند که از آن نيستان و وطن مألوف جدا شده  تشبيه مي»ني« به
  دــکن ت ميـکايـها ش ييداـاز ج  کند بشنو از ني چون حکايت مي

  :ر مکتب عرفاند
  همه کس طالب يارند چه هشيار و چه مست

  ١همه جانانه عشقست چه مسجد چه کنشت
اند که مبتني بر ذوق و اشراق است نه عقل و  اي از معرفت دانسته عرفان را شيوه

 اين طريقه در اسالم بيشتر در ميان صوفيه رايج است و در نزد ساير اقوام. استدالل
  .٢معروف است…  معرفت اهل سر و،(Mysticism) هاي مختلفي چون نام به

توجه   با…ي، هندي وي، مسيحي، بودايبر اين اساس اين تعريف، عرفان يهود
 هستي داراي معرفتي هستند که مشترکات زيادي ازنظر أمبد درک خود نسبت به به

س الطرق ايل اهللا بعدد انفحديث معروف . توان ميان آنها يافت مسايل نظري و علمي مي
. کند روشني تأييد مي  که در عرفان اسالمي بسيار اهميت دارد، اين مورد را بهاخلالئق

وجود آمده است و تأثير و تأثرهايي  اثر تداخل فرهنگي به با اين همه مشترکات که بر
ا اند، ام هاي همجواري و جغرافيايي بر روي هم داشته مناسبت هاي عرفاني به که مکتب
 است و لذا تعاليم عرفاني آن را قرآنرفان اسالمي، اسالم و هاي اصلي ع سرچشمه

                                                   
  .۵۶ ص حافظ،  .1
2.  ٤ص ، ارزش ميراث صوفيهکوب،  ينزر.  



  ٧٠  قند پارسي

  

با اين همه، تصوف اسالمي ”. ت جستجو کرد و سنّقرآنبايستي در منابع اسالمي، بويژه 
در عين شباهت بارزي که با اين گونه مذاهب غيراسالمي دارد، نه پديدآوردة هيچ يک 

 قرآن منشأ واقعي آن اسالم و چيزي است مستقل،. از آنهاست و نه مجموع همه آنها
 از جمع مجموع اين عناصر غيراسالمي، قرآناست و شک نيست که بدون اسالم و 

اي حاصل آيد و اين نظري است که امروز مورد قبول بيشتر  ممکن نبود چنين نتيجه
  .١“تحقيق واقع شده است اهل

ساسي عرفا هاي ا ت است که آموزه و سنّقرآنپس، سرچشمة واقعي عرفان اسالمي 
 کريم که منبع اصلي عرفان اسالمي است، نوع بشر قرآن. دهد و متصوفانه را تشکيل مي

اس ها النيا اي: داند نژاد و فرهنگ، از يک نفس واحده مي را بدون درنظرگرفتن رنگ و
اتکُقوا ربالّم ذي خلقکم من نو خلق منها زوجها و بثّةاحدفس و ما رجاالً کثرياً و  منه
 يعني اي مردم، بترسيد از پروردگار خود، آن خدايي که همة شما را از يک تن ؛٢ًءآنس

بيافريد و هم از آن، جفت او را خلق کرد و از آن دو تن خلقي بسيار در اطراف عالم از 
. داند ها را معلول عالم رنگ و جهان پر از جنگ مي که مولوي اختالف. مرد و زن پراکند
گي يعني جهان حقيقت همه يکسان بودند ولي وقتي که در اين جهان رن زيرا در عالم بي

  :شوند قرار گرفتند مصداق اين بيت مي) محسوس(رنگ 
  موسيي بـا موسـيي در جنـگ شـد           دير رنـگ شـ    رنگـي اسـ    چونکه بـي  
ــي و فم  ي کآن داشـتي   رنگي رس  چون به بي   ــوس ــون داررع ــن   ٣تيد آش

و نشان دادن اين اتحاد و پيوستگي و براي بازگشت و رهايي از عالم محسوس 
تابند، اما اين نور  آورد که همه، نور واحدي هستند که از خورشيد حقيقت مي تمثيلي مي
گردد، آنگاه  اشکال مختلف نمودار مي کند و به هاي مختلف عبور مي ها و کنگره از شبکه

 و يگانگي اصل خود که يکرنگي که اين کنگره برداشته شود باز اين عالم محسوس به
  :رسد است مي

  پـا بـديم آن سـر همـه      سرو بي  بي  ط بوديم و يک جـوهر همـه       منبس
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٧١

  

  گره بوديم و صافي همچـو آب       بي  ون آفتـاب  يک گهر بـوديم همچـ     
  هـاي کنگـره     هدد چون سـاي   د ع ش  د آن نـور سـره     ورت آم چون به ص  

ــکنگــ ــران کني ــد از منره وي   ١ان ايـن فريـق    يـ رق از م  تا رود ف    قجني
 مورد خطاب »آدم بني«عنوان  ها را با  کريم و بيشتر احاديث اسالمي، انسانقرآن
 کريم آخرين کتاب آسماني است و طبيعتاً مخاطبانش بايستي قرآنبا اينکه . دهد قرار مي

نوع انسان .  هدايت گر تمام نوع بشر استقرآنجهت اينکه  از دين اسالم باشند اما به
ان قلوب  …٣ آدمک من بين اخذ ربذا  و…٢منا بين آدمقد کرو ل«احاديث را با آيات و 

کند و عرفا و شعراي فارسي زبان با الهام از  خطاب مي »… مخرت طينه آدم…بين آدم
  .ندا آوردهارمغان  ترين پيام را براي بشريت به اين اصل مهم قرآني عالي

اين . ص داردادب صوفيه، از حيثيت تنوع و غنا در فارسي و عربي اهميتي خا”
ادب هم شامل نظم است و هم شامل نثر، هم فلسفه دارد و هم اخالق، هم 
تاريخ دارد و هم تفسير، هم دعا دارد و هم مناجات، هم حديث دارد و هم 

اي از نظم و نثر صوفيه هم تحقيق است و هم وعظ، و  قسمت عمده. موسيقي
دنيا در نظر صوفي . نمضمون بيشتر آنها عبارت است از مذمت دنيا و تحقير آ
 صوفيه شعر فارسي …منزلي است در سر راه آخرت، اما منزلي آگنده از آفات

اند و در نقد آن نيز بر ذوق و تأويل بيشتر از صنعت و ادبي  را رنگ خاص داده
اوج رفعت و وعظ و  قصيده را از لجن زار دروغ و تملق به. اند تکيه کرده

. اند محبت روحاني رسانده شق شهواني بهاند و غزل را از ع تحقيق کشانده
  .٤“اند هادداررقاي براي تعليم عرفان و اخالق  مثنوي را وسيله

صورت شرح احوال، ملفوظات، متون  نثر نيست که به ادب صوفيه، تنها منحصر به
 المحجوب کشفي،  ابوطالب مکّالقلوب قوت ابونصر سراج، معاللّ: نثر عرفاني از قبيل

 مرصادالعباد از عبدالکريم هوازن قشيري، هرسالة قشيريهجويري، علي بن عثمان 
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  ٧٢  قند پارسي

  

نظم فارسي  ما رسيده است بلکه قلمرو خود را به  به…الدين رازي و نجم شيخ
 سنايي، ةالحديقيقةحدهاي جهاني مثل  اند و باعث آفرينش شاهکار گسترش داده

امي و سعدي، حافظ، جامي الدين محمد رومي و آثار نظ  جاللمثنوي عطّار، الطير منطق
  . شده است…و

قلمرو حکمت و عرفان سيرت و تفسير صوفي تنها از آن نثر نيست، صوفي ”
انکه حديقة سنايي و نکند چ اي براي بيان اين معاني مي شعر را نيز گاهي وسيله

گلشن راز و بسياري منظومات ديگر صوفيه از اين نوع است و در اصطالح 
هم  ا گاه، شعر صوفي اين هر دو قلمرو را بهام. اردنقادان جنبة تعليمي د

زند و از ترکيب آن دو،  هم مي آميزد و ثغر و مرز و عقل و ذوق را به مي
هاي پرشور عطّار و مثنوي مولوي و تائيه ابن فارض  از نوع منظومه چيزي

دنياي  عقل و فکر صرف دارد و نه متعلق به آورد که نه تعلق به وجود مي به
  .١“ هنر محض استذوق و

دهند  مخاطبان خود مي تعليمات و مطالبي که عرفاي اسالمي از طريق آثار شان به
. کنند ستجو ميجهمان چيزهايي است که مطلوب پيروان ساير اديان است و آن را 

ي، شناخت خود، شناخت هستي مطلق، پرهيز از دروغ و ستم، انسان يحقيقت جو
منع   را بههاتوان آن طور کلي مي هايي هستند که به ونه نم…دوستي، پشتيباني از ضعفا و

فضايل اخالقي تعبير کرد، که همين تعاليم است که  از رذايل اخالقي و تشويق به
  .دهد آميز را در جهان گسترش مي اخوت و برادري جهاني و همزيستي مسالمت
ان اين ه و ارزش است آن است که پيرواز مسايلي که در حوزة عرفان قابل توج

ها از طبقة خاصي نيستند و مسأله فقر و دنياگريزي و روحية ايثار و جوانمردي از  مکتب
هاي اخالقي آنهاست و از اين روست که بيشتر ياران و نزديکان مشايخ از سواد  ويژگي

بهرة چنداني نداشتند اما از علم حضوري که الزمة آن ) علم فقها و حکما(مدرسي 
  :چناکه حافظ در اين باره گويد. نصيب نبودند بود بيتزکيه و کشف و شهود 
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٧٣

  

  ١تر نباشدـق در دفـکه علم عش  بشوي اوراق اگر همدرس مايي
 از حق فقط نشانيـ  علم مدرسي ـنزد صوفيه آنچه علم فقها و حکماست ”
از اين . سازد عرفان صوفيه است که مشاهده و دريافت او را ممکن مي. دهد مي

علما و  کشد و تربيت خود را به ل مدرسه کنار ميروست که صوفي از اه
همين سبب تعليم صوفيه در بين طبقات و  و به. دارد تشرعه مخصوص نميم

وران هم نفوذي دارد و حتي بعضي مشايخ بزرگ صوفيه از ميان  دهقانان و پيشه
 اءچنان که ابوحفص نيشابوري حداد بود و جعفر حذّ. اند اين طبقات برخاسته

الدين زرکوب پيشة زرگري  ود، ياسين مغربي حجام بود و صالحکفشگر ب
  .٢“داشت

تدريج در ادب  چنانکه اشاره شد شعر عرفاني فارسي از سنايي آغاز شد و به
اوج   بهالطير منطقهاي پرشور عطّار بويژه  فارسي کسترش يافت و پس از منظومه

ا تسخير کرد و بعد از وي نيز الدين محمد بلخي آن ر اي دست يافت که جالل ناشناخته
 …هاي انساني يک قلّة تسخير ناپذير و خاص او ماند همچنان براي تمام قرون و نسل

نظيري ارائه  الدين از حيث کيفيت چنان اوج و عظمت روحاني بي  موالنا جاللمثنوي
هاي بزرگ شعر انساني جلوه و شکوه دسترس ناپذير و  کند که در تمام قلّه مي
  .٣نده داردکن خيره

ترين تعاليم صوفيه در سلوک، مجاهده، و جهاد با نفس است که اگر اين  از مهم
 را براي سالک ميسر …مسأله امکان تحقق يابد ساير احوال و مقامات عرفاني و

 »اکبر جهاد« ، تعبيري که از اين نوع جهاد شده است در معارف اسالمي بهسازد مي
 گشتند، فرمودند  با ياران از يکي از غزوات برمي)ص(گويند پيامبر اکرم. موسوم است

يک   به»جهاد کوچک«يعني ما از يک  »رجعنا من اجلهاد االصغر ايل اجلهاد االکرب«
 روي آورديم، ياران از پيامبر پرسيدند جهاد بزرگ کدام است؟ »بزرگ جهاد«
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  ٧٤  قند پارسي

  

و عرفاني بدان دادند مبارزه و جهاد با نفس، که اين مورد بيشتر در متون اخالقي  پاسخ
اعدي عدوک نفسک اليت بني « اشاره شده و مورد استناد عرفا قرارگرفته است و حديث

  :فرمايد سعدي در اين باره مي.  نيز مؤيد اين مساله است»جنبيک
  ١مردم افکن تر ازين غول بياباني نيـست         دايس کـه در راه خـ      روي نفـ  حذر از پيـ   

*  
  اي؟ چــــه در بنــــد پيکــــار بيگانــــه  اي تـــو بـــا دشـــمن نفـــس همخانـــه

ــ  رامس از حـــفَـــان نَچــ از پيان بـــنــ ع ــب ــ ردي زره م ــتم گس ــتذش   ٢امه و س
  :فرمايد و مولوي مي

  ٣ه مردم، بتر در مکر و کـين       از هم   نم در کمــيردم از درونــس هــنفــ
*  

ــدرون    رونم بــتيم مــا خـص هان کـش اي شـ  ــر در ان ــصمي زو بت ــد خ   !مان
  تخرة خرگـوش نيـس    ير بـاطن سـ    ش  کشتن اين، کار عقل و هوش نيـست       
   کاسـت کو بـه درياهـا نگـردد کـم و        دوزخ است اين نفس و دوزخ اژدهاست      

ــه ــفـ ــت دريـ ــد هاما را در آشـ ــ  وزنـ ــک ــم نگ ــوزش آن خردد س ــل   وزق س
*  

  روي آوردم بـــه پيکـــار درون  چونکه واگشتم ز پيکار بـرون      
  ٤بــريماد اکهــدر جا نبــي انــبــ  ن جهـاد اصـغريم     مـ  عناد رج ق

  همدلي بهتر از همزباني
 مولوي در بيشتر جاها، نطق و گفتار را كه وسيلة بيان انديشه و عقايد است مثنويدر 
مفهوم و معني، از ابزاري چون درك و كشف و  بردن به اعتبار شمرده و براي پي بي

هايي ترجماني دل  آوردن تمثيل جويد و با ها بهره مي ها و انديشه شهود و پيوستگي جان
دارد  را كه زبان محرمي است بر نطق و اشاره و كتابت، و همدلي را بر همزباني مقدم مي
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٧٥

  

كه اين مسأله در ايجاد و پيوستگي روحي جهانيان كه منجر به همزيستي و تعأمل ميان 
  :آنهاست بسيار حايز اهميت است

  مرد با نامحرمان چون بندي است       همزباني خويشي و پيوندي اسـت     
ــان  ــرك همزب ــدو و ت ــسا هن   نگـان اي بسا دو تـرك چـون بيگا     اي ب
ــاني بهتــر اســت  پس زبان محرمي خود ديگرسـت        همــدلي از همزب

  ١زاران ترجمـان خيـزد ز دل  صد ه   جلّر ايمـاء و سـ     ق و غيـ   ر نطـ  غي
  :در جاي ديگر گويد

ــن   ــدار مـ ــشم و دلـ ــه انديـ ــن    قافيـ ــدار م ــز دي ــديش ج ــدم من   گوي
  قافيــة دولــت تــويي در پــيش مــن  انـديش مـن    خوش نشين اي قافيـه    

ــوا   حرف چه بود تـا تـو انديـشي از آن           ــار دي ــود خ ــه ب   !ر رزانحــرف چ
  ٢اين هر سه با تـو دم زنـم         تا که بي    حرف و صوت و گفت را برهم زنـم        

  تسامح در دين معرفت
اين نکتة مهم   عطّار، مثنوي مولوي، ديوان حافظ بهالطير منطقويژه  در متون عرفاني به

هايي ظواهر و مصاديق را  معرفت اشاره شده است و با آوردن حکايات و تمثيليعني 
اند و آن مسايلي که براي خامان و مبتديان  قضايا نگريسته اعتبار دانسته و از اوج به بي

اي زيبا،  گونه هاي بزرگ نيز منجر شده است به جنگ مشکل آفرين بوده و گاهي به
عطّار در منظومة بلند و ارزشمند . اند اسب حل کردههايي من آوردن حکايات و تمثيل با

 گويد، که سيمرغ نيمشب از فراز چين گذشت، ـ در ابتداي داستان مي الطير مطق خود ـ
يک پر از او در کشور چين افتاد، اين پر، آن سان زيبا بود که مردمان چين و ساير 

شان ميسر شده بود، هر کس کشورها شيفته و دلدادة آن شدند اما چون ديدن آن پر بر اي
 مصداق حديث معروف تصوري خاص از سيمرغ و پر او براي خويش کرد و به

هاي شناخت و معرفت را براي نفوس و آحاد  راه »الطرق ايل اهللا بعدد انفس اخلالئق«
  :نمايد مردم، مختلف معرفي مي

  جلوه گر بگذشت بـر چـين نيمـشب          ابتــداي کــار ســيمرغ اي عجــب   
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  ٧٦  قند پارسي

  

ــري   ــاد از وي پ ــين فت ــان چ ــشوري   در مي ــر ک ــد ه ــور ش ــرم پرش   الج
  نقش کاري در گرفت   هر که ديد آن       تي نقشي از آن پر بـر گرفـ         کس ره

  ١ين از اينـست   و بالـص  العلم و ل   اطلبو  تتان چينـس  آن پر اکنون در نگارسـ     
شناختي  کند که هر کسي به  بيان مي»وادي معرفت«و يا در همين منظومه در 

صورت  معرفت ممکن است به. براي ديگري درست نباشدرسد که ممکن است  مي
 تجلي کند که در هر صورت بيان گر همان حقيقت …کعبه، مسجد، محراب، بت و
با اين تفاوت که مصاديق مختلف است اما حقيقت، يکي . محض و وجود مطلق است

  :بيش نيست
  معرفت زينجا تفاوت يافتست   …

  چـــون بتابـــد آفتـــاب معرفـــت
  شـهر يکي بينا شود بر قدر خوي

  اين يکي محراب و آن بت يافتست      
  الي صفت ـن ره ع  ـر اي ـهـپـاز س 
  شـت صدر خويـبد در حقيقباز يا

*  
ــ  ه بيند روي او بينـد مـدام       ر چ ه ــوي او بيذره ذره ک ــن   ٢دامد م

 که افراد، از شناخت کامل فيل عاجز »فيل در تاريکي «و موالنا با آوردن داستان 
داند و  امل را براي حواس ظاهر و ظاهربينان و استدالليان ميسر نميشدند، معرفِت ک

 رسد که براي ديگري غيرقابل قبول بخشي از معرفت مي دهد که هر کسي به نشان مي
 را با نماد شمع و »معرفت شهودي«افتند موالنا راه  اختالف مي است و سرانجام به

  :آورد اد مخاطبان ميروشنايي که بهترين راه معرفت در عرفان است فراي
ــة تاريـــک بـــود     ــل انـــدر خانـ ــود  پيـ   عرضــــه را آورده بودنــــدش هنــ
  سيد هـر کـ    لمـت همـي شـ     در آن ظ  ان  از بــــراي ديــــدنش مــــردم بــــسي

ــه  ــف ب ــي را ک ــادآن يک ــوم اوفت ـ      خرط ـ  اودان اسـ  گفت همچون ن   ن نهـاد ت اي
ــسود     ودن نبــون ممکــم چــش بــا چــشديــدن ــي ب ــف م ــاريکيش ک ــد آن ت   ان

ــاد   آن يکــي را دســت بــر گوشــش رســيد ــون ب ــرو چ ــد  آن ب ــد پدي ــزن ش   بي
ـ    آن يکي را کـف چـ         ون عمــوددم چــل ديــکل پيــت شــگفــ  يدش رسـ  ايو بـر پ
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٧٧

  

ــت    ــاد دس ــشت او بنه ــر پ ــي ب   گفت خود اين پيل چون تختـي بدسـت         آن يک
  شــنيد کــرد هــر جــا مــي فهــم آن مــي  چنين هر يک به جـزوي کـه رسـيد         هم

ــف     ــد مختل ــشان ش ــه گفت ــر گ ــف  آن  از نظ ــن ال ــب داد اي ــش لق ــي دال    يک
ــمعس اگــر شــر کــف هــدر کــ ديرون شــ شان بيــتــالف از گفتاخــ  ديي ب  

  ١رهمــة او دســت رسف را بت کــنيــس  چشم حس همچون کف دستست و بـس       
مناسبت اختالفي که ميان چهار نفر با چهار زبان مختلف عربي،  و در جاي ديگر به

آورد که يک صاحب اسرار با مهيا   پيدا مي»کلمة انگور« فارسي، ترکي و رومي بر روي
   :شود ـ باعث رفع اختالف آنها مي ـ انگور نمودن مدلول و مدعاي مورد اختالف آنها
  تــا صــفاتت ره نمايــد ســوي ذات  درگــذر از نــام و بنگــر در صــفات
  چون بـه معنـي رفـت آرام اوفتـاد           اخـــتالف خلـــق از نـــام اوفتـــاد
  آن يکي گفت اين به انگوري دهم       چار کـس را داد مـردي يـک درم         

ـ آن يکي ديگر عـ     من عنب خواهم نه انگور اي دغـا         د گفـت ال رب ب  
  مخواهم عنـب خـواهم اُزُ       من نمي   آن يکي ترکي بدو گفت اين بـنُم       

ــتافيل را   ي رومي بگفت اين قيـل را      آن يک  ــواهيم اس ــن خ ــرک ک   ت
ــدند  ــر جنگــي ش ــازع آن نف ــام   در تن ــر ن ــه ز س ــد  ک ــل بدن ــا غاف   ه

  پر بدند از جهل، و ز دانـش تهـي           زدنــد از ابلهــي مــشت بــرهم مــي
ـ  گر بدي آنجـ     د زبـان  ري عزيـزي صـ    ب س صاح   حـشان دادي صل ا، ب

ــلمج آرزوي  ن يک درماپس بگفتي او که من ز ــ انتـ ــ يرا مـ   ٢مدهـ
شود که با آوردن  فراواني ديده مي از اين تسامحات مذهبي در ساير متون عرفاني به

  :دهيم اين قسمت خاتمه مي يراز بهابياتي از خواجة ش
  هر که آمد به جان نقـش خـرابي دارد

  ٣يد که هشيار کجاستيدر خرابات بگو
*  
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  ٧٨  قند پارسي

  

  ام وصال شماست غرض ز مسجد و ميخانه
  ١تـواه منسـدا گـدارم خـيال نـز اين خـج

*  
  نـاظـر روي تـو صــاحـب نـظـرانـنـد آري

  ٢سر گيسوي تو در هيچ سري نيست که نيست
*  

  همه کس طالب يارند چه هشيار و چه مست
  ٣همه جانانة عشقست چه مسجد چه کنشت

*  
ـ    جنگ هفتاد و دو ملّت همه را عذر بنـه       ـ  ت ره افـس   د حقيقـ  چون ندي   ٤دانه زدن

  نتيجه
اختصار گذشت مشتمل براندکي از پيام و محتواي عالي ادب فارسي بويژه  آنچه به
ه در بردارندة پاسخ مقدر تمام افراد با مذاهب تعليمي و اخالقي و عرفاني بود ک متون

گوناگون است و اين هنر و مزيتي است که عرفان اسالمي و متون عرفاني فارسي 
داند  داند و خمير ماية آنها را يکي مي خود دارد که تمام اقوام را از يک اصل واحد مي با

هاي گفتاري،   از زبانتوان زبان همدلي ناميد که صرف نظر و متون عرفاني فارسي را مي
طوري که عرفي شيرازي  به. کند نقش يک زبان واحد را براي تمام افراد بشر ايفا مي

ها تو را از آِن  ويد آنچنان زندگي کن که پس از مرگ، تمام کيشگ غزلي مي در
بهترين وجه ترا تشييع  ين و مراسم مذهبي خود بهيبدانند و پس از مرگ، طبق آ خود
  :کنند

  ويمـر مـدارم زهـگهـس در دل نـدم نفکـاگر ي
  وزاندـو بسـه از هر سـجهد برقي که چندين خان
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زبان همدلي, زبان فارسي  ٧٩

  

  چنان با نيک و بد عرفي به سر کن کز پس مردن
  ١وزاندـدو بسـويد و هنـه زمزم شـانت بـلمـمس

  منابع
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 ةمجموع (ت و مدرنيتهزبان و ادبيات فارسي درگذرگاه سنّ :شناس، علي محمد حق .٨
 .ش ۱۳۸۲چاپ اول تهران، ، انتشارات آگاه، )مقاالت

د جعفر  سية، ترجمهالبالغ نهج): جامع(رضي بغدادي، سيد محمد حسين موسوي  .٩
 . ش۱۳۷۶شهيدي، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، چاپ يازدهم 

١٠. اميرکبير، تهران، چاپ پنجم ارزش ميراث صوفيه :عبدالحسين دكتر ، بروجرديکوب ينزر ،
 . ش۱۳۶۶

١١. اميرکبير، تهران، چاپ سوم جلد اول نقد ادبي، :عبدالحسينبروجردي، دكتر کوب  ينزر ،
 . ش۱۳۶۱

 . ش۱۳۵۶، اميرکبير، چاپ دوم کليات سعدي: الدين  شيخ مشرفسعدي شيرازي، .١٢

، )وجدي(کوشش جواهري  ، بهکليات عرفي شيرازي: الدين محمد عرفي شيرازي، جمال .13
 .تا ، بيکتابخانة سنايي، تهران
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  ٨٠  قند پارسي

  

تصحيح صادق گوهرين، ترجمه و نشر   به،الطير  منطق:عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين .١٤
 . ش۱۳۵۶کتاب، تهران، چاپ سوم 

تصحيح مجتبي مينوي و مهدي  ، بهديوان ناصر خسرو :ناصر خسرو، حيكم ابومعين ناصر .١٥
 . ش۱۳۶۵ق، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم محقّ

، چاپ مروي، کتابفروشي فروغي، سرچشمة تصوف در ايران:  سعيدنفيسي تهراني، دكتر .١٦
 . ش۱۳۶۶تهران، چاپ ششم 

هما،   نشرةس، ترجمه ماه دخت بانو همايي، مؤسعرفاي اسالم : رينولد الّن،نيکلسون .١٧
 . ش۱۳۶۶تهران، چاپ اول 

 


