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  يادداشِت سردبير
ها سر برآورده و  از آنجا كه عنصرناب و ماية اصلي عرفان از اعماق روح مشترك انسان

متعال  بالندگي و رشد رسيده است، الجرم رويكرد اساسي عرفان بر معرفت حق به
 جويي خواهان و مشتاق يگانگي، يكتايي و حقيقت بيان ديگر بشر همواره به. استوار است
زيستي  جهتي و هم همدلي و هم  احديت بوده و در ساحت انسانيت بهذات نسبت به

خويشتن مشترك خود  يكديگر يعني با ها با از اين روست كه هرگاه انسان. گرايش دارد
اند  ده، حياتي سرشار از صلح و صفا و آرامش پيداكرده نموتفاهم و رفق و مدارا رفتار با

جنگ و جدال و جدايي  اند كارشان به  شده، تفرق و تخاصمو هر زمان دچار تعصّب
  .منجرگرديده است

طلبي،  ها را در وحدت اي است پرشكوه كه زيبايي انسان ادبيات عرفاني حماسه
همت عالي و عزم راسخ  وار با دهد كه سيمرغ آميز نشان مي زيستي مسالمت همدلي و هم

ها و  اپوي مداوم خود سختيوقفه و تك اند تا در سير و سلوك بي همديگر متّحد شده با
يدار دمقام  طي مراحل و منازل مختلف به هاي راه را پشت سرنهاده و با دشواري

  .مقصداعلي و معشوق كل نايل گردند
زند سبب  ها را رقم مي غايي انسان كننده كه هدف اين امر سرنوشت ساز و تعيين

:  ميالدي تحت عنوان٢٠٠٤ر  برابر با نوامب١٣٨٣المللي در آذرماه سال  شد، همايشي بين
در بخش فارسي دانشگاه دهلي » نقش ادبيات عرفاني فارسي در ايجاد اخوت جهاني«
برگزار شود و اساتيد زبان و ادب ايران همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي  با

هاي ارزندة اسالم كه منادي  الهام از آموزه فارسي و انديشمندان و دردمنداِن اهل دل با
 انسانيت را ةهاي گوناگون به اين موضوع اساسي كه جوهر هاست از جنبه وحدت انسان

  .دنپديدآورده است بپرداز

 



  ٨  قند پارسي

  

عرضه   فصلنامة خود را به٣١مركز تحقيقات فارسي نيز خوشوقت است كه شمارة 
مقاالت مربوط به اين همايش اختصاص داده و اميدوار است كه مورد پسند خوانندگان 

  .شاءاهللا رد، انمحترم قرارگي
  



  الهام قدسي  ٩

  

  الهام قدسي
  ∗سيد امير حسن عابدي

العارفين مشتمل بر دو جلد ضخيم در مركز ميكروفيلم نور مستقر در خانة  عرفات
نام مؤلّف اين كتاب كه . نو، موجود است فرهنگ جمهوري اسالمي ايران، دهلي

از . الدين ابوالفضل محمد بايزيد هندي قادري است سلسلة قادريه تعلّق دارد، جمال به
السالكين، ةالصّالحين، قدوة تا بيست و يك سالگي در خدمت پير و مرشد خود، زبدنه

نصر بندگي حضرت شيخ  العالم، نصيرالدين ابي العالم، شيخ شيوخ العارفين، قطبحجة
  .بهاءالدين نتهن قادري ماند

كتابت . زيب، وقتي كه از كابل برگشت نوشت مؤلّف اين كتاب را در عهد اورنگ
ممكن است كه در اين زمان . م تمام شد ١٦٨٩/ه ١١٠٠االخر  ه در جمادياين نسخ

كسي كه اين كتاب . زيب است تأليف اين كتاب تمام شده باشد، و اين در عهد اورنگ
شود  برد و اين هم برايش معلوم مي علم و دانش پير و مرشد وي پي مي خواند، به را مي

ي و نيز در علم عرفان و تصوف تسلّط داشته زبان عربي و فارس كه وي تا چه اندازه به
  .است

شماري از   و حديث، در اين تأليف حاالت و واقعات و اقوال بيقرآنعالوه بر 
نثرش بسيار ساده، . مؤلّف در نثر فارسي داراي درجة بلندي بود. صوفيان كرام است
  :ييدبراي نمونه عبارت ذيل را مالحظه بفرما. حد عميق هستند ولي مضامين بي

كعبه روانست، يكي  خرابات افتاده؛ يكي به يكي بر مناجات ايستاده، يكي به”
كنشت دوانست؛ يكي جز خورد و خواب نداند، يكي جز حرف و كتاب  به

                                                   
  .سي دانشگاه دهلي، دهلياستاد ممتاز بازنشستة فار  ∗

 



  ١٠  قند پارسي

  

في الجمله يكي دزد، . نداند؛ يكي در خير خلق نشسته، يكي بر شر آن كمربسته
  .١“يكي پاسبانست؛ يكي در ستوه، يكي شادمانست

هند وجود دارند كه ترجمان  كتاب بسياري حكايات و روايات مربوط بهدر اين 
  :شود جا به چند نمونه اشاره مي فقط در اين. تهذيب و تمدن ما هستند

  ٢…“ملك محمود گجراتي عفيفه نام دختري داشت”
  .٣“شاه عالم نام، مرزبان دهلي بود”
  .٤“حقير را مدتي قسمت در بداون داشت”
  ٥“…ي را بچه از سفارش بردنددر شهر دهلي، زن”
  ٦…“محمد صالح نام جواني در دهلي كهنه وطن داشت”
  ٧…“رفتند ]گجرات[پنج نفر لشكري از دهلي به گوجرات ”

در اين تأليف عالوه بر نثر، قطعات و رباعيات فراواني آورده شده كه مؤلّف آنها را 
گفت بلكه فكرهاي   نميشود كه مؤلّف غزل و قصيده معلوم مي. قدسي گفته است الهام

  .نمود صوفيانه و عارفانه را در قطعات و رباعيات خود بيان مي
  :شود طور نمونه چند قطعه و رباعي نقل مي به

  :٤ص 
  منم كه نخـل تـو انـدر نهـاد تـو دارم         

 ر زنبرآ ز خاك خرابي و دسـت و پا ب
  اي مـعذور   چرا چو تخـم معطل فتـاده    
 شود معمور كه عالم از سر شـاخ تو مي

  :٧ص 
ــو   ــة ت ــه آه و نال ــم ك ــزن ك ــراق م   دم ف
 مگو ز وصل كه مسمار گردد اين در و بام

ــام اســت  ــرا اينهمــه در و ب   حــريم را ز م
 اي كه برافـتد خـداش ناكام اسـت ز خانه
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  الهام قدسي  ١١

  

  :٩ص 
  ان مــرا  ازيـن كالم و تـكلّم كـه محرمــ      

 ز بحر لطف من است آنكه از زبان سحاب
  ز لوح مكتب مـن جـسـته بـر زبـان آيــد         
 چـو قـطرهـاي درر شـاد و شـايگان آيـد

  :١٦ص 
  اي پاي گشاده تا به كويم گذري      
 از جزو خـودم نخسـت آگاهي ده

  اي چشم نهاده تا بـرويم نگـري        
 آنگاه به كلّ مـن سـراغي ببـري

  :٢٧ص 
  افرازم مـن  خواهي كه ترا به خود بر     

 چون نغمه شود به خلق من راه ببر
  وز تو به خودي خود در انبـازم مـن    
 چون تو به تو درسازم و برسازم من

  :٣٧ص 
  در حـضرت مــن كــه تنگبـار نظــر اســت  
 آن را كه بخواهـم كه برم سـوي خودش

  اين صوت و سخن را نه مجال گذر است         
 ايـن خطـره ميـان مـن و او راه بـر است

  :٥٢ص 
  به عجز او به جزم هيچ عذرخواهي نيـست          منم كه فيض مرا جز به بنده راهي نيـست          

  ستهان هيچ دستگاهي نيـ    كه جز منش به ج      ترم دسـ  ده را نگيـ   ت كـرم بنـ    را به دسـ   چ
  :٩ص 

  دان باشـي  اي جسته نشان از آنكه حق  
 در عـلم وجـود و رسـم ايماي شـهود

ــوه  ــستة جل ــي  شاي ــبحان باش ــاه س   گ
 اول بـنـمـود حـق انســـان باشـــي

  :١٣٤ص 
  ام با خويش محـرم      ترا زان كرده  

 زبانسـت مگو با كوچـه گرچه بي
  كه ديـد من ز چشـمت برنيـايد      

 اقـد و دم پرگشـايـدكه آنهـم ك
  :١٦٦ص 

  خـواهي كه ترا به خلـق تعظـيم كنــم    
 تو حاصل خود به خلق من قسمت كن

  اوصــاف خــود از بهــر تــو تعلــيم كــنم
 مـن نعمـت خود را به تو تقسـيم كنـم

  :٢١٨ص 
  كه ترا آب زالل است بـه جـام        اي آن 

 آن را كـه حياتـش به دم آب تو بـود
  بر هر كه بـود تـشنه بريـزي در كـام       

 د را مده از دست كه اين آب حرامخو



  ١٢  قند پارسي

  

  :٢٣٠ص 
  خواهي كه ترا به ملك خود شاد كنم       
 از لـذّت دنـيـا همـه ديـدي برخيـز

  در كون و مكان نقش تـو آبـاد كـنم        
 تا دولـت ديـن بـخشـم و آزاد كـنم

  الهام قدسي
  ترا به مكتب نو عقل پير تعلـيم اسـت         
 وگـر زبـان تو آگـه نشـد ز تعـبيـرش

  كه ز حرف تو بر زمين نرود      ازو بخوان   
 تر اسـت معـلّم دران كمين نرود كمين

*  
  ترا كه چشم به گوش و زبان به چشم تو نيست

  بگو به قطـره كه درياست زانكه قطـرة اوسـت
  اگـرچـه بـيـخ ز تـخـم آورد ولـي تـو بـبـيـن

  كه نخـل كليه هسـت و تـخـم جـزوه اوسـت
*  

ــرازن     ــوش ف ــدم ه ــن ق ــشدار دري   ه
 مسـتي كه رود در ره از آن هيـچ نبيـند

  كان ره كه به مستي برود راه عوام است      
 بـود كدام اسـت از راه و سـرچاه كه مي

*  
  روا بود چو ببيـني كه چرخ درنـظر اسـت          دور چــرخ بـه مــردم نمايـد از مــردم  چـو 

ـ      و دور ف  ولي چ    ور است   تو خود بگو كه چگونه فلك به ديده         يور گـوي    دهلـك را بـه دي
  :٧ص 

  بس كه در باغ و راغ گرديدي      
 بـاش تــا آيــم از ره ديــدار

ــست؟   ــراي بستانـ ــب سـ   لـ
 بـه تمـاشـاي باغ خـنـدانـت

  :٧٢١ص 
  ن و عالم به قول آن دگرانحقيقت م

 مـرو به قـول كسـان نـاقـص صـنـم
  ور است چگونه راست نمايد كه ديده

 ترا در آن چه بگويد محمدم سند است
  :٧٢٢ص 

ــد    ــور بنماين ــو ح ــت چ ــة جنّ ــرا ز غرف   ت
 چو خود عبادت خود را به خود كني تكرار

ــت    ــواني گف ــدار ار ت ــه ز دي ــو چگون   بگ
 اي اول دگر نـداني گفـت از آنـچه گفـته

*  



  الهام قدسي  ١٣

  

  چو فكر شاد و غم از هستي تو بيـرون رفـت         
 به خود تو زنده شـدي گر ز خلق وارسـتي

  نمـاند در تـو ازيـن ننگ و نـام و نـشـان          
 ـردي چو زر به خاك نـهانولي ز خلق بم

  :٧٣٧ص 
  تــرا چــو كــوه ببايــد جــواهر انــدر كــان 

 ها كه بشكفد گل گل چو باد رو به چمن
  ست وگرنه چو سنگ بنـشيني       چه حاجت 

 غبار تيـره مشـو گر همـه شـهرها بيني
*  

  مشـو مرهون هر صـورت كه او را      
 بسـا آدم كه با حيوانـش خـو كرد

   را روي آدمبــــود پــــر روي او 
 بــود حـيــوان ولـي در روي آدم

  :٧٢١ص 
  ام  اين داد كه با اهل عقل باختـه       

 آيينة غيـرت اسـت بر اهل نظـر
  ام  مپسند كه از سهو خود انداخته     

 ام تهـساخ… كز به هر تجارب 
  :٧٢٨ص 

  پشت من بخراشمگو نياخن هر كس كه 
  به عشـوة دم آدم كـه آب يك نيل اسـت

  بـخـوان ز دفـتـر ايـام قـصّــة قـابـيـل
  بروي صبح كه هر دم ز خون هابيل است

  :٧٥١ص 
  طمع چه داري از آن سنگ كان دهـد آتـش          

 بـد نيسـتز آدمـي كه درو جـز سـگالش 
ــد  ــرون آي ــان آن ب ــشي از ك ــل آت ــه لع   ك
 برون گريز گرت همـچو خـون درون آيـد

  :٧٩٨ص 
ــرده درون  ــدگان م ــن زن ــراي ازي ــرون ب   ب
 ز كورگاه چـنيـن زنـدگان سـبك برخـيـز

  شان بنگر گر درون همه كـور اسـت        به چشم 
 ه نفس زندة شان روح مرده را كور استك

  :٧٦١ص 
  ايست   من و تو حيله    دولت دنيا و دين در    

  راه شــد زنــده و جـــاويــــدان… 
  گر نـظر من تـرا در چپ و راست افگند        
  در من و تو جبرئيـل بال نـظر كم زنـد

  :٧٨١ص 
  ترا كه باد تعلّق همي زند چپ و راسـت         

 اي كـه بـرد بـاد برخـالف زنـد سفـينه
  كجـا بــه ســوي مــن آرد ره تــرا منــزل 
 كجا برد تن خـود را به شوشـة سـاحل
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  :٧٨٦ص 
  لبـاس عاريـت از بهـر آن كني بر تــن        

 اوصـاف من به خود پـوشي… چـرا نه
  كه چشم خلق بـرون تـو محتـرم دانـد          

 و نقش خود داندكه ديـد من به جمال ت
  :٧٨٨ص 

  جـهـان و كاِر جـهـان را كه يـك نظـر ديـدي
  بس اسـت با زن آن را كه مرد خود كام اسـت

  تــرا كه مــرغ دل انــدر هــواي مــن پــرزد
  ـتمريـز بـر سـر در دانـه كان هـمـه دام اسـ

  :٧٩٦ص 
  نه كافر گويمش كو روي مـا را       
 ولـي كافـر بـود امـروز و فـردا

  به چشم خويش بر خود باز بيند      
 كه مـا را بينـد و نابيـن نشـيند

  :٨٣٠ص 
  گرت هواست كه معشوقه در برت گيرد      

 ر آرزو داريـش گـلب لعـاده از لـچو ب
  نخسـت تخـتة تن پيرهـن ببايـد كـرد   
 چو شـاخ از قلـم اول ز تـن ببايـد كرد

  :٨١٧ص 
  ترا چو رنجه شود دست و پا ازين حركات

  به خواب خوش بنشـان تا دمي بيـا سـايد
  كه به خواب اندرون ز غصّه و غماي  دهـندي

  از آنچـه در تو عيـان بـود هيـچ ننمـايـد
  :٨٢٩ص 

  خاص ترا گر به گل خورد انگـشت    نديم  
 حيات نيسـت كه آلوده با چنيـن اخالط

  به كفش تو نزنـد تـا بـشويد از خـاكش         
 كني پاكـش قـدم به روي من آري نمي

  .يكجا قطعة خود را الهام غيبي هم گفته است

  )٤٠٨(الهام غيبي 
ــود   هر كرا جز مـنش نباشـد كـس         ــه ب ــنش ننگــرم روان ــر م   گ

ــ  ن به زور خود نـازد     م  كه بي   و آن  ــنك ــگــش بنه م ــرم س   ودزا نب
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قدسي، قطعات و رباعيات ذيل از شعراي ديگر نيز نقل عالوه بر الهام غيبي يا الهام 
  .شود ها پيدا نمي شده است كه اسم و تخلّص آنها در تذكره

  )٣٣٥ (الحاج
ــشينم  ــا رب چــه كــنم كجــا ن   ي
 در حصن پناه خود نشـانم كانجا

  ست  كز هر طرفم هراس و خوف     
 سـت همـه امن و قـرب و طوف

  )٤٠٢ (حال
  كه وجيه من جمال اسـت       با آن 

 گر بنگـردم همـه كمـال است
  تر به خطّ و خـال اسـت         آراسته

 رنه خط من به من زوال استو
  :٥١٧ص 

  بدان خداي كه از امـر خـود نـشاند مـرا            
 سنان كشـد دشـمن اگر به هر سر مو بي

  به تخت سلطنت آخـر بـه دسـت اميـدم         
 به موي سر نكسـوفد ز قرص خورشيدم

  :٥١٨ص 
ــاد    ــيم افت ــة مق ــر دِر او حلق ــه ب ــنم ك   ت
 به هر قدم كه زنم دست، زوست بر دستم

  كجا برد كه مرا جز درش پنـاهي نيـست          
 به از امـيد عطايـش مـرا گواهـي نيسـت

  :٥٣٩ص 
  اي كاش خار صدره در راه من نشانند      
 دانم كه صبح آخر در گلشن عطايش

  كز پاي من چو مويم از هر بدن برآيد        
 از پاي تا سـر من خود نسـترن برآيد

  )٣٣٠ (ضمير
  اي دريغـا كه مـلك و مـال مرا      
 چون غريبـم كـه با همـه امـيد

ــرداريم  ــه ب ــد و مــن ن ــاز دادن   ب
 خود به گـردآوريـم و بگذاريـم

  :٣٣٢ص 
  آن خواجه كه پرواي بدو نيك منش نيـست        

  جوعيماهي صفـت ار در طلبـم ز آتـش
  گر باز نبيند سوي ما سـخت وبـال اسـت        
 او را چه غـم آيد كه خداوند خيـال اسـت

  :٣٢٤ص 
  ز خون من خورد و رنـج تـن ز مـن ببـرد         خوشم به زندگي سخت از آنكه چون نـشتر        

  ن ز تـن ببـرد  ان مـ ل خـود جـ  ر قاتبه شي   تـار  كـه چـون گف  اي هم از آن دايچرا نترس 
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  :٤٦٧ص 
  ماست گنج اميد  نماز و روزه كه در ملك       

 چـرا نـتـرسـم از آن رانـدة ازل شـيطان
ــانش  ــالوت زدم نگهب ــصار و ورد و ت   ح
 كـه بـا وجـود نـگهبان برد به پنـهانش

  :٤٧٢ص 
  در صدقه و خيرات از آن دست فرازم      
 او حور عـوض حسـنه بهشـتم ندهد

  تا فرشة فردوس بود پـاي بـر سـتم         
 ترسـم كه رود حسـنة ما نيز ز دستم

  :٤٧٤ص 
  آن خواجه كه بيناي همه نيك و بد ماست        
 او حاضر و من غايب ازو چون نخورد خون

  چونـش نشـوم بنده كه بر مـن نگرانسـت      
 گرانسـتاين ديـدة شـوريـده كه سـوي د

  )١٣١ (طالب
  اي واي كه تخـم بد سراسر كشتيم      
 گفتم به تن زمين است اين كاشتنم

  از خـار جفـا به خـود برابر كـشـتيم       
 دانستم از آن جمع كه تن دركشتيم

  )٩٢٣ (عجز
  آن را كه بود پاي به پـاي حجـرش         
 آن را كه به چشم او نباشـد اثـرش

  شآن را كه بود دست به دست دگر       
 گرش جز عجز كه يارد كه بود چاره

  )٩٢٠ (مالي
ــاد صــبايم كــه بــر مــن خــاكي    رسيد و بـرد و بـه دامـان دلربـا انـداخت              فــداي ب

ــ ــه شــچ   كه زلف چون تومهي را به دست ما انـداخت      ونمايع همــت اي طــالكر گويم

  )٨٦٢ (نظير
  مرا كه نشئه مردي به ريش و دستار است         
 هراس مرگ خورد زن كه تن دهد در صلح

ــه رداي صــالح در پوشــم چــر   ا چــو زن ب
 مرا چـه ترس چـرا نه به مرگ گر جوشـم

  )١٦٤ (نياز
  اگرچه هر سر مويم دو صـد زبـان باشـد            ز ابر لطف تو يارب به قطره نتوان گفـت         

  دايبان باشـ  م بـه سـ    تـر سـحاب   كه چ چنان  ايم بر تخـت  يدي و مانده عر خاك كش  ز ق 
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  :٢٦٨ص 
   بهبـود مـن اسـت   ]همـه [يارب چو رضايت   

 دسـتي كه بـه سـوداي مـن آرد نقصـان
  سـوداي قضايـت همـه در بود من اسـت       
 بر من مدهـش كه آتـش و دود من است

  :٢٧٠ص 
  تا منـم موي و تنـم خانـه و دفتـر باشـد         
 كيستم جز سر وهمـي و همه ترس حساب

  چون تويي دفتر و خامه همه كمتـر باشـد     
 همـه تو باش كه دفـتر همـه ابتـر باشـد

  :٢٧٩ص 
ـــالمت دارم  ــه درت روي س ــارب ب   ي
 بگـذر از مـن آنچـه به غفـلت بـودم

ــدامت دارم   ــاكرده نـ ــرده و نـ   از كـ
 بپذير به خود زانچه رو به قيامت دارم

  :٤١٢ص 
  تا چند به هر كوچه به گرديم چو اعمي        
 يـارب بنمـا سرقـه مطلـوب كـه قايـم

  تا چند به هر سنگ سيه ديـده بـساييم        
 و در كعـبة مقصـود درآييـمبنـشـينـم 

كنم كه  پيري، مدير مركز نور ميكروفيلم تشكّر مي در پايان از دكتر مهدي خواجه
  .اي فراهم كردند تا اين نسخه را مطالعه كنم براي من زمينه
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  مهاتما گانديو  )ره(امام خمينيگاه ديدهاي اخالقي از  ارزش
  ∗سيد باقر ابطحي

  حكيم سخن در زبان آفرين      نان آفـري  به نام خداوند جـ    
هاي برجسته و افراد  اساساً اين يك واقعيت به اثبات رسيده تاريخي است كه شخصيت

هاي انبوهي را رهبري  ترين مقام اجتماعي، جمعيت اند در عالي اي كه توانسته بلندمرتبه
سوي خود شيفته و جذب نمايند و در طي سالياني دراز  هاي بسياري را به كنند و دل

االطراف پيداكنند طبعاً  بر انديشه و روح قشرهاي وسيعي از مردم حاكميت كامل و جامع
هاي ارزشمند و عميق انساني برخوردار بوده و محتواي  بايستي صبغة كالمشان از مايه

هاي ظاهري و يا مالحظات زودگذر سطحي  شان نه از روي مصلحت بيني و پيامسخن 
ها برخاسته  بلكه از سردرد و عشق و دلسوزي و مبتني بر عمق باورهاي راستين انسان

  باشد
  به مصداق آنكه، سخن كز دل برآيد الجرم بر دل نشيند

اند،  ب كردههاي اصيلي كه جاذّبيت و مقبوليت فراشمولي كس كه شخصيت چنان
فضايل اخالقي و داراي مكارم عالي بشري بوده و هستند كه موجب  يقيناً آراسته به

ايمان، معنويت، صداقت و . ها اين چنين شيفته شخصيت آنها شوند گرديده است انسان
موقع و توأم  گيري به چنين صراحت، قاطعيت، شجاعت و تصميم صميميت هم

ستي واقعي از عداوت، و نيز صبر و مقاومت تا سرحد ذكاوت و شناخت مرزهاي دو با
ها در طول  ها و خصايصي است كه رهبران حقيقي انسان فداشدن كامل در شمار ويژگي

در غير اين صورت چه بسيار زمامداران خودكامه و حاكمان . اند تاريخ از خود نشان داده

                                                   
  .نو سرپرست مركز تحقيقات فارسي رايزني فرهنگي جهموري اسالمي ايران، دهلي  ∗
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هاي مردم  حيله  شدن بهاتكا به زور و تيغ و سرنيزه و يا متوسل اي كه با ستم پيشه
زده و حكومتي را به ناحق تصاحب كرده و  فريب چند روزي بر تخت قدرت تكيه

مرور  اي سلطه و حاكميت راندند، لكن به انجام كارهاي سطحي و فريبنده بر عده با
زمان و گذشت ايام چون عدم صداقت و نداشتن اصالت اين قبيل زمامداران بر مردم 

شان كنار رفت از همان زمان، زوال حكومت و  اب تزوير از چهرهآشكارگرديد و نق
  .پرچيده شدن بساط قدرتشان نيز آغاز شد

ها براي هميشه و  البتّه شك نيست مقام پيشوايي حقيقي و رهبري جاودانه انسان
پيامبران الهي و صاحبان وحي رباني  ها در درجة نخست متعلّق به ميان تمام نسل در

زيرا از آغاز تاريخ بشري تاكنون هيچ يك از رهبران و پيشوايان در . بودبوده و خواهد 
چون پيامبران الهي پيرو و مريد نداشته و  فراخناي زمان و در پهنه گستردة جهان هم

مردم دنيا اين چنين مؤمنانه و از روي خلوص قلبي و اعماق باطن مطيع و رهرو 
در مرحلة بعد از انبيا مقام . اند بودهدستورات و رهنمودهاي اين رجال صاحب شريعت ن

هاي روحي و  ميزان ظرفيت آن دسته از افرادي بوده است كه به رهبري متعلّق به
هاي اخالقي و داشتن فضايل انساني در همين مسير پيامبران الهي سير و  صالحيت

  .اند سلوك داشته
فات عاليه ص هاي اخالقي و متّصف شدن به طور كلّي موضوع دارا شدن ارزش به

ترين اهداف اساسي برگزيدگان  سزايي دارد كه يكي از مهم چنان اهميت به انساني آن
كمال رساندن و شكوفا ساختن خصايل و  آسماني و مبعوثان صاحب رسالت الهي به

كه پيامبر اسالم  چنان. ها دارند خلقياتي بوده است كه ريشه در فطرت و نهاد انسان
بعثت ُألتمم «: فرمايد كه گونه بيان مي دف از بعثت خود را ايناهللا عليه وسلّم ه صلّي

ام تا مكارم و فضايل اخالقي را كامل  يعني ـ من مبعوث و برگزيده شده» مكاِرم االخالق
الشأن  منظور تحسين و ستايش پيامبر عظيم  مجيد بهقرآنبديهي است كه در . گردانم

ـ اي پيامبر ما تو از نظر خلق در ١ »ي خلٍق عظيمانك لعل«: فرمايد اسالم خداوند مي
  .مرتبه بسيار بلندي قرارداري
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ها را تعالي بخشد و در  هر اندازة اخالق انسان بر همين مبني هر كس بتواند به
همان ميزان شايستگي و لياقت بيشتري  جهت شايسته و غايت مطلوب پرورش دهد به

هاي عام و مشترك انساني وقتي  ا ارزشزير. را براي كسب رهبري آنها خواهد داشت
هايي  اما ارزش. ها از رشد اخالقي كامل برخوردار باشند گردند كه همه انسان محقّق مي

ها مرزبندي ايجاد كنند و نيز افتخاراتي كه براي يك ملّت، مطلوب و  كه صرفاً ميان ملّت
ه كند نظير برتري نامطلوب و ناپسند جلو, مستحسن تلقّي گرديده و براي ملّت ديگر

چنين  هاي سياسي و اقتصادي و تمايالت ناسيوناليستي افراطي و غيرمعقول و هم جويي
هاي پليد نفساني كه  نژادپرستي كه اوهامي است، شيطاني و ناشي از انديشه تفاخر به

دنبال داشته است هر چند هم كه  ظلم و تبعيض و تحقير و كشتارهاي وحشيانه را به
ها  در حقيقت بر اين نوع انديشه, گر شوند ظاهر موجه و آراسته جلوه هاين نظريات ب

  .توانند صفت عام و مشترك پيدا كنند هيچ معنا و ارزشي مترتب نيست و نمي
اعتقادات راستين مردم،  معنويت، داشتن ارتباط با مبدأ عالم، احترام به تقيد به

كن  فع تجاوز تصميم براي ريشهعدالت، دفاع از مظلوم، مبارزه براي د بندي به پاي
هاي عام و فراشمولي هستند  كس، ارزش ساختن فقر و جهل و فساد از هر كجا و از هر

ها  هاي عام انساني هستند و هم تمامي انسان اين فضايل و ارزش كه هم خود آراسته به
  .خوانند كسب اين صفات فرامي را به

 گيرد دست ا انسان را در سرزمين هند بهه مهاتما گاندي كه توانست مقام رهبري ميليون
طوري كه  به, قرار مردم خود پيدا كند هاي شيفته و بي ميان دل نظيري در و محبوبيت بي

اش از مرزهاي وسيع هند فراتر رفته و بسياري از  حتّي شعاع شخصيت و صيت شهرت
براي نيل تر دشمني كه  اعجاب و تحسين وادار ساخت و از اين مهم مردم جهان را به

كشي از مواهب طبيعي و خداداد مردم  اغراض شوم استعماري خود و استثمار و بهره به
آنها و  حرمتي و هتاكي و چپاول و غارت و اهانت نسبت به گونه بي هند از هيچ
شان فروگذاري ننمود وقتي در برابر عظمت شخصيت گاندي كه گويي همه  سرزمين
 وي تجلّي يافته بود روبرو گرديد سرانجام ناچار قارة هند يكجا در وجود ملّت شبه

عجز و ناتواني خود اعتراف نموده و درپيش چشم جهانيان با سرافكندگي تمام  به
اساساً فلسفة مبارزة . شكست خود را اعالم كرد و از خاك هند مفتضحانه گريخت



  ٢٢  قند پارسي

  

گرفت بيانگر روح   يا عدم خشونت شكل(Ahimsa)مبناي اهيمسا  گاندي كه بر
زد و چون عنصري  جو و خوي نرمش طلبي بود كه در باطن وي موج مي مسالمت

عنوان يك سالح نيرومند در  متعهد و شخصيتي آزاده داشت از همين گرايش عميق به
كه  چنان. طلبانه و مبارزات ضداستعماري خود بسيار سود جست اهداف استقالل نيل به

  :دارد خود تصريح مي
كشي و استثمار خودداري  كند كه از هر نوع بهره مياصل عدم خشونت ايجاب ”

  .١“شود
اين اعتقاد جازم رسيده بود كه  در واقع گاندي طي كسب تجارب روحي خود به

آور نيست بلكه عدم خشونت يا عدم تعرض  معناي ترس و سازشكاري ذلّت نرمش به
 با توجه صورت يك مقاومت جدي در برابر خصم قرارگيرد و تشدد ظاهري وقتي به

تر از شمشير و تيغ  مراتب سالحي برنده اين كه شرايط نابرابر دفاعي وجود دارد به به
  .است

  :گويد گاندي در همين زمينه مي
عدم خشونت، خودداري از مبارزات واقعي بر ضد فساد نيست بلكه برعكس ”

تر  تر و واقعي در تصور من عدم خشونت براي مبارزه با فساد و بدي خيلي مثبت
من همواره مقاومت و مخالفت روحاني و اخالقي . از اعمال انتقام جويانه است

آورم و هميشه در صدد آن هستم كه لبة  اعمال خالف اخالق را درنظر مي با
كاربردن تيغي تيزتر بلكه  اما نه از راه به. اثر سازم شمشير ظالم جبار را كند و بي

حي كه من در برابر دشمن نشان خواهم آن مقاومت رو. از راه مأيوس ساختن او
  .٢“در خواهد كرد داد او را از ميدان به

 آموزي پردازد البتّه براي عبرت اش مي شرح زندگي كه خود به مهاتما گاندي آن چنان
وضوح نشان  به, و راهنمايي ديگران و نه براي كسب خودنمايي يا نشان دادن قهرماني

آميز داشته و در عين حال مخالف   مسالمتدهد كه از همان آغاز يك روحيه مي
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  مهاتما گانديو   امام خمينيگاهديدهاي اخالقي از  ارزش  ٢٣

  

اگرچه در دوران جواني بيشتر انزوا . پذيري بوده است طلبي و سازشكاري و ظلم تسليم
سازي و ارتباط  طوري كه از هم طلب بود و نوعي حالت حجب و خجالت داشت، به

  .جست همساالن و دوستانش كناره مي با
كند انساني بود خداجو و  اش تصريح مي ها و گفتارهاي كه در نوشته گاندي چنان

اش در صحنه  كه شهرت و شخصيت عين حال خود آگاه و به همين سبب با اين در
الوصف در تمامي مراحل  مع. سياست ظاهرگرديد و دايماً در كوران مبارزات قرار داشت

عارفي بود وارسته از قيد تكلّف و . سلوك روحاني و مشي اخالقي داشت, زندگي
عرصه  عنوان يك مصلح پا به و رها از الزامات و تشريفات سياسي كه وقتي بهتجمل 

اجتماع گذاشت تمامي لحظاتش در معنويت و مراقبه نفس و خودشناسي و ارتباط 
 يعني رهاشدن از (Moksha)مقام موكشا  كرد به سپري شد و دايماً تالش مي مبدأ غيب با

  .دهاي نفساني نايل گرد كدورات مادي و حجاب
  :گويد وي در اين زمينه مي

اش بودم درك معرفت  چيزي كه در اين سي سال با كوشش و رنج در تكاپوي”
در جستجوي همين هدف است كه . موكشا نفس است و ديدن خدا و نيل به

آنچه از طريق گفتن و نوشتن . روم كنم و بدين سوي و آن سوي مي زيست مي
دهم هدف همين  ينه سياسي انجام ميدهم و كليه كارهايي كه در زم انجام مي
  .١“است و بس

گاندي از فرط فروتني و شدت تواضع كه در واقع اين حالت از آن مردان 
انگارد و در اين باب  خود را از خاك هم ناچيزتر مي, حقيقت براي رسيدن به خداست
  :گويد مي
آن كس كه در جستجوي راستي و حقيقت است بايد چنان خود را فروتن و ”

ناچير سازد كه حتّي خاك هم بتواند وي را خورد كند فقط در اين زمان است و 
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  ٢٤  قند پارسي

  

: گويد اي از راستي را درك خواهد كرد و بعد در ادامه مي نه قبل از آن كه شمه
  .١“مسيحيت و اسالم نيز از هر حيث متضمن چنين نكاتي هستند

ميزان نيز همان  اساساً كساني كه داراي روح بلند و شخصيت بزرگ هستند به
  :گفته حافظ باشند و به متواضع و فروتن مي

 گلبانگ سربلندي بر آسمان توان زد بر آسـتان جانان گر سر توان نهادن
لقب مهاتما يا  گاندي نيز وقتي در برابر خالق و خلق او سرتعظيم فرودآورد به

  .دارندة روح بزرگ مفتخر گرديد
اسالمي نيز كه مقام رهبري سياسي و گذار جمهوري  بنيان) ره(حضرت امام خميني 

عنوان يك شخصيت  ترين سطح احراز نمود و به مرجعيت ديني ملّت ايران را در عالي
بلندمرتبه در جهان مطرح گرديد و صيت شهرتش در اقصاي عالم طنين افكن شد، 

چشم  اي كه در سراسر حياتش به ترين خصيصه ترين ويژگي و برجسته واقع مهم در
آن بزرگ مرد الهي و يگانه دوران در رفتار و . داشتن اخالق كامل انساني بودخورد،  مي

امور ديني و سياسي  گفتارش خواه در زندگي خصوصي و اجتماعي و يا درپرداختن به
هاي انساني و احترام  شرافت بندي به هاي اخالقي و پاي تمام تأكيدش مبتني بر ارزش

 كه از سوي دشمنان بشريت و زورگويان و هايي بود كرامت و عزّت ملّت نهادن به
  .حرمتي و تجاوز قرارگرفته بودند گان داخلي و خارجي مورد بي پيشه ستم

معنويت و تهذيب نفس و مسايل  دربارة نقش اخالق و توجه به) ره(امام خميني 
  :دارد يابد اظهار مي تربيتي كه انسانيت و آسايش مردم در پرتو اين امور تحقّق مي

اري همه براي اين است كه اعوجاج اخالقي و عدم تهذيب نفس دركار گرفت”
مردم رؤف باشد،  اگر بشر مهذّب باشد و مردم را رنج ندهد و با. بوده است

بينيد  را برادر و همتاي خود بداند همه در آسايش خواهند بود و اآلن كه مي بشر
ين از بركت همان باشند ا هاي مردم مي بسياري از مردم خوب هستند و آن توده

  .٢“تربيت معنوي انبياي خداست
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  مهاتما گانديو   امام خمينيگاهديدهاي اخالقي از  ارزش  ٢٥

  

اهميت تربيت و بينش الهي عالوه بر داشتن علم و دانش  در جاي ديگر راجع به
  :كند تأكيد مي
دانش و تربيت و تهذيب . رسد بدون بينش اخالقي و الهي بشر به هالكت مي”

ايد مجهز طرف سعادت پروازكند ب نفس دوبالي هستند كه اگر ملّتي بخواهد به
  .١“هر دو باشد به

شأن انسانيت را دارا خواهد بود و  آري بشر بدون اخالق نه يك زندگي مناسب
سوي پيشرفت و ترقّي واقعي را خواهد داشت و اما بايد دانست كه  توان حركت به نه

اخالق جوهر «گفتة گاندي اساساً  آيد و به وجود مي اخالق براي بشر در پرتو دين به
. دهد حركات و اعمال بشر جهت و هدف مي زيرا اخالق است كه به. ٢تاس» مذهب

  :گويد حق مي گاندي دربارة مذهب به
آورد كه اگر اين  وجود مي هاي ديگر به مذهب مبنايي اخالقي براي تمام فعاليت”

  .٣“مبنا وجود نداشته باشد زندگي هيچ معنا و مفهومي نخواهد داشت
نيروي ايمان متّكي شد ديگر  يده گشت و بهاخالق حم انسان وقتي متخلق به
شود مستقل و صاحب اراده آزاد كه  كند و موجودي مي احساس خأل و تنهايي نمي

كند وقتي كه  مهاتما گاندي نيز بر همين نكته اشاره مي. تواند عالمي را تغيير دهد مي
  :گويد مي
. اند يش ايستادهپاي خو تنهايي روي اند و به ترين مردان عالم تنها بوده بزرگ”
سلّم  پيامبران بزرگ، زردشت، بودا، عيسي، محمد صلّي اهللا عليه و آله و به

خداي  خودشان و به اند، چون به تنهايي بپا خاسته بنگريد كه همه آنها به
همين جهت هرگز  خودشان ايمان داشتند و معتقد بودند كه خدا با آنهاست، به

  .٤“كردند احساس تنهايي نمي
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  ٢٦  قند پارسي

  

وحدت اديان و  هاي گاندي نسبت به  در اينجا مجال نيست تا نظرات و ديدگاهالبتّه
احترام خاصي كه وي دربارة مذاهب الهي و اديان آسماني دارد مورد بحث قرارگيرد 
بلكه همين قدر بايد اشاره كرد كه گاندي بر وجوه اشتراك اديان تأكيد خاصّي نموده و 

 اديان يكي است و اختالف تنها در فروع درستي معتقد است كه جوهر و حقيقت به
هاي بسيار  مذهب و دين درخت واحدي است كه شاخه(تعبير خود وي  باشد يا به مي
  ).١دارد

 وحدت داراي درجات در عين حال بايد خاطر نشان ساخت كه اديان الهي با توجه به
كمال  قايل بهباشد زيرا خداوند خود  و مراتبي هستند كه مرتبة كامل آن هم اسالم مي

اسالم نه تنها نافي هيچ دين الهي نيست بلكه مؤيد و مصدق و مكمل آن . آن شده است
  .باشد مي

نيز مكرر در بيانات خود تأكيد داشت كه اگر همه انبيا در يك ) ره(امام خميني 
زمان باهم حضور داشتند هيچ اختالفي ميان آنها نبود چون همه آنها مبلغ و بازگوكننده 

  .اند  حقيقت بودهيك
 هاي پسنديده سلوك صحيح و رفتاري هاي اخالقي براي جهت دادن به در واقع ارزش
ها در حوزه فردي و اجتماعي بسيار ضروري  هاي زندگي براي انسان در تمامي عرصه

  .است، هرچند كه توجه به مباني اخالقي بيشتر در زمينه مسايل فردي بوده است
فلسفه عملي و بحث دربارة موضوع  بندي خود راجع به از جمله فالسفه در تقسيم

كارهاي شايسته و پسنديده و اجتناب از اعمال  بايدها و نبايدها يعني لزوم انجام
امور  ناشايست و ناروا، اخالق را در بخش فردي دانسته و تدبير منزل يا پرداختن به

 اجتماعي مطرح خانواده را در مرحلة بعد و سپس سياست مدن را در حوزه مسايل
اما از آنجا كه شيوة اعمال انسان اصوالً چند وجهي است يعني عمل هر انساني . كنند مي

شود و هم صبغه و تأثير اجتماعي دارد، در نتيجه اخالق نيز  هم شامل امور فردي مي
چون التزام  فعل افراد است، لكن چون همين عمل فردي هم اگرچه متعلق به

داري و پرهيز از كبر و عجب و دورويي يا كسب شجاعت و  تگويي و امان راست به
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  مهاتما گانديو   امام خمينيگاهديدهاي اخالقي از  ارزش  ٢٧

  

دوستي و محبت و نفرت و دوري از جبن و بخل و  داشتن سخاوت و آراسته شدن به
دليل همين تأثير متقابل رابطة فرد و  جهالت در اجتماع تأثير خواهد داشت، لذا به

ي كامل يافته خصوص عمل و رفتارش كه در عرصة اخالق تجلّ اجتماع، شخصي كه به
گيرد، از اين رو تمامي افراد  صورت سرمشق و الگوي همگاني قرار مي است وقتي به

هاي بسياري چنانچه بخواهند از شيوه رفتار و اعمال او  يك جامعه يا جمعيت
عنوان يك رهبر  كنند و سلوك و منش او را دنبال كنند آن هم شخصي كه به پيروي

بيت عمومي و عميق در ل مردم دارد، پيداست كه اخالق و باشد و محبو قابل اعتماد مي
هاي آن در اين مرحله از سوي يك رهبر تا چه پايه در عرصه اجتماعي و در  ارزش

همين  به. سطوح گوناگون زندگي مردم نقش نيرومند و تأثير عميقي خواهد گذاشت
آراسته بودن هاي اخالقي و  جهت است كه يك رهبر شايسته در جامعه با داشتن ارزش

تواند روش و منش يك جامعه بلكه جوامعي را از مسير  فضايل عالي انساني مي به
هاي مطلوب  نادرست و انحرافي در جهت صالح و رشد و تعالي و شايستگي

همين دليل پيامبران الهي همواره بيشترين نقش را در طول تاريخ  دهد و نيز به سوق
سمت  تلطيف عواطف و حركت دادن مردم بهبراي تصحيح اعمال و تصفية عقايد و 

خودسازي  چنين رهبران اصيل و مصلحان واقعي كه به اند و هم هاي ارزنده داشته هدف
هاي  اند و از نظر ارزش كامل و تهذيب نفس و تصفية باطن و معنويت بااليي رسيده

و الگوي عنوان يك اسوة حسنه  ميان مردم به اند و در اخالقي مدارج عالي را طي كرده
اند، طبعاً نقش كارساز و تأثيرات ارزنده و خير و بركت وافري را از  كامل پذيرفته شده

و ما دامنة اين تأثيرات مطلوب و بركات را اكنون نيز . خود بر جاي خواهند گذارد
چون  چنين رهبران ارزنده و عالي مقامي هم سوي پيامبران و برگزيدگان الهي و هم از

اند بلكه در  نه تنها در سرزميني كه خود از آن برخاسته) ره(امام خميني مهاتما گاندي و 
  .كنيم سراسر دنيا مشاهده مي

طور كلّي  موضوع ديگري كه در همين خصوص بايد بدان پرداخت اين است كه به
اخالق با تلطيف فكر و انديشه و تعالي فرهنگ و علم و ادب و هنر رابطة محكم و 

ترين عوامل پديدآورنده دو عنصر  شك اخالق يكي از مهماستواري دارد و بدون 
هاي علمي و كشف مجهوالت بشري و  زيرا از طرفي پيشرفت. باشد فرهنگ و ادب مي



  ٢٨  قند پارسي

  

درك معلومات ضروري، ناشي از وجود علوم و دانش و رشد تعقل است و از طرف 
نوي و مقامات مع ديگر ادبيات و هنر در پرورش ذوق و بالندگي عواطف جهت نيل به

هاي الهامي و درك حاالت  معرفت يابي به دريافت امور فراطبيعي و متافيزيكي و دست
همين سبب صاحبان قريحه سرشار و دارندگان  به. اشراقي، نقش بسيار مؤثر دارد
ها را  مندترين ارمغان هاي اخالقي، زيباترين و شكوه استعدادهاي عالي با تكيه بر زمينه

مسلّم است كه ادب در معناي وسيع آن وقتي بارور و . اند دهجوامع بشري عرضه كر به
لذا . گردد كه با زبان پيوند بيشتري داشته باشد و از اين منبع تغذيه كند شكوفا مي

  .اند رسايي نيز داشته گويا و بيان اند زبان كساني كه معلّم اخالق بوده
ماهر و شاعر آور  سعدي كه خود يك معلّم اخالق است يك اديب شاخص و زبان

حافظ نيز كه معاني سرشار از لطايف غيبي و . باشد دست نيز مي توانمند و نويسنده چيره
چون مرواريد غلتان و الماس درخشان  اش هم اسرارنهاني را در بيت بيت سفينة غزل

انگيز  درج كرده و عالمي را شيفته و مجذوب اشعار دالويز و غزليات پرشور و دل
اتكاي غناي ادبي بوده كه توانسته است گوي  گويا و به مك زبانك خودساخته است به

جا بايستي اذعان نمود آن عرفان و ادبي  در اين. فصاحت و بالغت را از همگنان بربايد
چون عروس زيبا  كه در زبان فارسي تجلّي يافته و معاني بلند و دقايق ارزشمندي كه هم

. بركت توانمندي زبان فارسي است  بهمنصّه ظهور رسيده است و مهرويي خوش لقا به
سزايي كه آيينه روشن افكار و  بنابراين عنصر زبان با داشتن چنين اهميت و نقش به

اي و در  تواند در هيچ جامعه تابنده عقايد و نماياننده ذوق و انديشه و ادب است نمي
  .اعتنايي قرارگيرد توجهي و بي هيچ زماني مورد بي

ساز آن  اي كه مصلحان خيرانديش و رهبران فرهنگ عهبر اين اساس در جام
هاي مردم و  هايي كه در رشد و بار روي انديشه تمامي عوامل و زمينه خصوص به به

خود  شكوفا شدن طبع صاحبان ذوق و استعداد توجه و عنايت خاص دارند هرگز به
بر آن مبتني زبان آن جامعه كه اساس فرهنگ و شالوده ادب  دهند نسبت به اجازه نمي
  .تفاوت و سهل انگار باشند است بي



  مهاتما گانديو   امام خمينيگاهديدهاي اخالقي از  ارزش  ٢٩

  

اهميت و  مهاتما گاندي از آنجا كه با روح فرهنگ هند آشنايي عميق داشت و به
دانست كه سابقه درخشان زبان فارسي در اين سرزمين تا  نقش زبان واقف بود و مي

  :دارد كه پايه است صريحاً اعالم مي چه
 عالوه بر هندي و سانسكريت آموزش زبان هاي هند بايد در تمام دبيرستان”

  .١“فارسي نيز جزء دروس عمومي گنجانده شود
  .هاي سراسر هند هاي فارسي دانشگاه مراكز فرهنگي و تحقيقي و بخش چه رسد به

قارة هند زبان  اند زبان فارسي در شبه خوبي واقف كه اهل نظر و اساتيد نيز به چنان
ن و ادب اين سرزمين بوده و بخش جدا ناپذيري از هنر تاريخ و عرفا, عاطفه, اخالق

  .گردد هويت مردم صاحب فرهنگ و ادب دوست هند محسوب مي
) ره(هاي امام خميني  مند اسالمي در پرتو رهبري در ايران نيز پس از انقالب شكوه

خصوص  اي خلق شد و به زبان فارسي رونق بيشتري گرفت و حتّي معاني تازه
اي  سابقه يسي براي جوانان و كودكان يك تحول شگرف و بينو زمينة داستان در
طور  و به. المللي قرارگرفت وجود آمد كه مورد تأييد و تحسين مجامع فرهنگي و بين به

گري شدت يافت و  نحو چشم فراگيري زبان فارسي در دنيا به كلّي جاذبه و عالقه به
 موضوع بايد در جاي خود مشتاقان فراواني پيدا كرد كه البتّه پرداختن به اين

) ره(ضمناً اين نكته را هم بايد اشاره كرد كه خود حضرت امام خميني . گيرد صورت
اند اشعار عميق  زبان فارسي نگاشته عالوه بر آثاري كه در مسايل عميق عرفاني به

آور  اند كه بسيار جاذب و اعجاب اي در سبك و ماية غزليات حافظ سروده عارفانه و
  .است
مقام  اي با توجه به اهللا خامنه ون نيز رهبر معظّم انقالب اسالمي حضرت آيتاكن

فضايل عالي اخالقي، در حوزة زبان و ادب  رهبري و داشتن مرجعيت ديني و اتصاف به
ميان اديبان و نويسندگان و محقّقان و اساتيد زبان فارسي يكي از  فارسي در
قارة هند محسوب  شناسان شبه نده و اقبالشناسان ارز نظران بلند قدر و از ادب صاحب
  .گردند مي
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به
  )اوايل سدة نهم هجري(

  ∗سيده بلقيس فاطمه حسيني

  هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق 
 

ــا    ــالم دوام م ــدة ع ــر جري ــت ب ــت اس   ثب
  شيرازيحافظ                               

ثر گرانقدر در چندين نسخه از اين ا.  كتابي است دربارة تصوف و عرفانبحرالمعاني
نسخة خطّي كه در دست است از كتابخانة موالنا . شود هاي هند نگهداري مي كتابخانه

كتاب داراي سي و شش مكتوب و صد و هشتاد و . آزاد دانشگاه اسالمي عليگره است
كتابت اين نسخه از دست محمد ابراهيم . يك ورق است و هر صفحه نوزده سطر دارد

 ١٠٧٨ شيخ عبدالملك مفتِي كلّ است كه در ماه شوال سال پسر شيخ عبدالواحد پسر
هجري قمري  ٨٢٤تاريخ دهم ماه صفر سال  اولين نامه به. پايان رسيد هجري قمري به

 ٨٢٥تاريخ بيست و چهارم ماه محرم سال  اتمام رسيد و تاريخ پايان آخرين نامه به به
  .هجري قمري است

ي مكّي بر مبناي توصيه ملك محمود عرف سيد محمد بن نصيرالدين جعفر حسين
  :كند اين امر چنين اشاره مي شيخن اين اثر بارز را نوشته بود وي در مقدمة كتاب به

اما بعد المفتقر الي اهللا الغني محمد بن نصيرالدين جعفر مكّي الحسيني بصر ”
 و المثاني حقايق انوار عيوب نفسه نكات اسرار معاني از طور معاني سبع به

 با التماس و درخواست برادر ]را[دقايق اسرار پادشاه سيد مختار عليه السالم 

                                                   
  .انشگاه دهلي، دهلياستاد فارسي د  ∗
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و اين كتاب . اهللا تعالي در قلم آوردم محترم ملك محمود عرف شيخين ارشده عز
  .١“ان اهللا بالغ امرهمسمي كردم » بحرالمعاني«عنوان سبحاني  را به

 عارف كامل قرن هشتم و نهم شاعر و, محمد حسيني مكّي از نويسندگان برجسته
در همين اثر چندين بار ايشان را . العالم شيخ نصيرالدين محمود بود و مريد قطب

پدر محمد حسيني اميركبير سيد نصيرالدين در مكّه زندگي . نوشته است» اين فقير پير«
يكي  عجالن ابن محمد نيز ٣ بود و برادرش شريف٢او آنجا هفت سال امير مكّه. كرد مي

.  خواست كه سيد محمد به هند بيايد٤هند آمد و از برادرش از امراي عرب بود به
 اقامت گزيد شهر بهكّر را ٥شان در سرهند در هند خانوادة. دهلي آورد اميركبير او را به
 و ٧پدر سيد محمد سپس در هند مستقر شد و مير كنبهايت گرديد. ٦تأسيس نمودند

اي بود كه همة اهل بصيرت  سيد محمد از چنين خانواده. هزار و سي صد سوار داشت
. اي داشت كه در مكّه ماند او همسر عارف مشهور شيخ عبداهللا عفوي بود عمه. بودند

گويد كه با پدرش  نيز مي. نوشته است» عامله و وليه«سيد مذكور اين زن محترم را 
سيد . كه چشمش سپيد شدبسيار محبت داشت و در فراق برادرش اين قدر گريه كرد 

  .مكّه با او مالقات داشت در زمان مسافرت خود به
خدمت شيخ نصيرالدين محمود مأمور  در زمان محمد تغلق پدرش محمد را به

چهار سال و سه ماه و يازده روز در خدمت اين شيخ بود، در اين دورة . گردانيد
گي كرده نوزده سال در صحو زندگاني عرفاني وي آغاز گرديد و بيش از صد سال زند

 وضع خوب و بد هند ٨و از دورة تغلق تا زمان لوديان. و بيست و يك سال در سكّر بود
  .را مشاهده كرده بود
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نشين  با مشايخ و صوفيان هم. همين بود كه سيد حال و هواي ديگري پيدا كرد
اين مورد اطالع  در بحرالمعانيدر . تجربياتي اندوخت و جهانگردي را آغاز كرد, گرديد

  :دقيق داده است
الدين يمني قدس اهللا سره  در خطيره بهرام غزني با قطب حقيقي شيخ نجم”

بوس كردم و با حضرت ايشان در مسافرت شدم مدت نوزده سال و يازده  پاي
تمام زواياي كوه قاف  ماه با ايشان تمام ربع مسكون و آنچه در ميان آب است به

  .١“در طير و در سير
ها مالقات وي با سيصد و  در اين مسافرت. گاهي با او و گاهي تنها سفر داشت

 گنجانيده است بحرالمعانيهشتاد و دو ولي بود كه اسامي همة اين اولياء اهللا را در 
الدين منور، در سمنان شيخ  طور مثال شيخ صدرالدين تهيكره، در هانسي شيخ قطب به

ك رسيد آنجا چهار روز در خدمت شيخ احمد بلوكي اوحدالدين سمناني و چون در تبو
  .بود

فلسطين آمد و يك ماه در خدمت شيخ مجدالدين حمويه فرصت را  سپس به
دمشق رفت و در محضر شيخ ناصر دمشقي  چون از آنجا رخصت يافت به. گذرانيد

آنجا . مصر رفت مكّه و سپس به مدينه و از آنجا به از دمشق به. كسب فيض نمود
شيخ مرغوب را قطب اقليم پنجم نوشته . صت و هفت ولي و اقطاب ديدار داشتش با

نويسد كه در تحرير  اش مي الدين نيلي نيز ديدار داشت دربارة بزرگي با شيخ زين. است
  .اسامي تمام اولياء اهللا را ذكر كرده است كه در مصر ايشان را زيارت كرده بود. آيد نمي

شهر جماليه رسيد آنجا صد و پنجاه ولي و  ت بهسوي مغزب زمين رف از مصر به
زواياي . با شيخ جعفر طيري يك سال در مسافرت بود. اقطاب و افراد بزرگ را دريافت

بعضي از بزرگان را كه در اين . وري گشت ديد و از عجايب قدرت الهي بهره كوه را مي
 كه ايشان در آن شيخ وكيل محمد فغاني, انداز شيخ سليمان شماري عبارت. مدت ديد

شيخ خضر ابن احمد مستوري سيد حسين بن سيد سليمان كه , عصر قطب عالم بودند
سيد ذكر ابن سيد محمد كه در , شد مردي بزرگ بوده و قطب اقليم ششم شمرده مي
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جزاير محيط  سپس از كوه قاف به. شهر ريان سكونت داشتند و دو ماه در صحبتش بود
هند گرديد در سراسر هند  از سرانديپ نايل به. رانديپ شدپس از آن وارد س. رفت
در همين مدت فرصت مالقات با دو . صد و سي و هشت ولي و اقطاب ديدار كرد با

آوردو از آنها  دست الدين يحيي را به الدين ملتاني و موالنا شمس نفر ديگر، موالنا حسام
علما و فضالي اين اديان مباحثه اديان مختلف را مطالعه كرده و با . تحصيل علم كرد

سالها . ١ بار شتران باشدبحرالمعانينويسد كه اگر آن مباحث نوشته شود  داشت مي
  :نويسد كه جايي مي. مشغول نوشتن بود

مدت پنجاه سال است كه قلم در نكات اسرار محمدي كه با حضرت احدي ”
  .٢“رانم مي) قلم(است و اسرار حضرت احدي كه با احمدي است 

باري با حضرت خضر . چنان عارف كاملي بود كه با اولياء اهللا و انبيا مالقات داشت
در درياي فرات در كشتي سوار بود دربارة نور محمدي از ايشان سوال كرد و ايشان 

  .٣پاسخ دادند
در مكتوب . نشين بود وقت اقامت خود در مصر با حضرت خضر و الياس هم

  :نويسد چنين امر مي بيست و دوم به
تحقيق بداني كه اين . آيد نويسم اشكال بيش درپيش مي چند كه بيش مي هر”

السالم از اين فقير در هر مالقات در سفر در   سالها خضر عليهبحرالمعانيكلمات 
گويم از  اهللا كه نمي پرسد و گفتم و تا اكنون مي حضر سؤاالت كردي با او نمي

چون . ير را تمنّاي مالقات او بودسبب آنكه در مبدأ حال چند سال اين فق
پرسيدي مرا شفا حاصل  مالقات شدي از اين كلمات از خضر محترم چيزي مي

از سبب آن كه او در حفظ . امروز او را تمنّا بسيار است و من محترزم. نشدي
تا اينجا . ترك جان منتظرم اگر در هر دمي هزار جان دهند به… جان خود است

سلّم يادم آمد كه حضرت  اهللا عليه و آله و لّيكه رسيدم حديث رسول ص
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روحش پاك و باطنش . اند علماي امت من از انبياي بني اسرائيل افضل: فرمودند
مآب صلي اهللا عليه و آله وسلّم هدايت  چنان صاف بود كه در عالم رويا رسالت

  .١“كردند مي
  :اي بود محمد حسين از اهل ظاهر نبود عاشق و شوريده

ترتيب مكتوب كتابت كنم احوال شوريده دارم،  خواهم كه به ميچند  هر
اي بيرون دهم آسمان و زمين  چنان مستغرق در معرفت اويم، اگر ذره, توانم نمي

  .٢نيست گردد
وقتي كه اين اثر بارز نوشته شد نصيرالدين محمود شيخن را در اكتساب عرفان 

ل عرفاني را تشنه گذاشته است دانست همين بود كه در بعضي موارد مساي كامل نمي
  :نويسد طور مثال جايي مي به

اما در اين وقت خدمت اخوي را طالب شراب خاص يافتم بر حوصلة خدمت ”
نويسم و هر گاه كه آن برادر نهايت حال گردند  اند چيزي مي اخوي كه مبدأ حال
  .٣“تر از اين نكات نبشته آيد شاءاهللا تعالي كامل ان. و خواهند گشت

اي است مسمي  اي در بيان روح نوشته است كه رساله  رسالهبحرالمعانيالوه بر ع
 المعاني حقايق, المعاني دقايق اشاره كرده كه بحرالمعاني در ٤بحراالنساب و پنج نكات به
  . را خواهد نوشترساله در سماعو 

شكل سي و شش نامه است و  چنان كه قبالً تذكّرداده شده است اين كتاب به
  .نامه موضوع خاصي دارد هر

  .دربارة ايمان است: مكتوب اول
مبتديان اين راه بايد متوجة اوامر و نواهي باشند تا آهسته آهسته احوال آخرت 

اليقين برسند و نتيجة اين  جايگاه حق كشف گردد و از منزل تشبه و شك گذشته به
گردد و  غاز ميحصول عصمت ظاهري از اين آ. است» قتل و غارت مال«گونه احساس 
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  ٣٦  قند پارسي

  

» جمال كلمه«گويند و اين حرف باعث مشاهدة  مي» وجه ذوق«همين فكر را اهل كمال 
جمال كلمه بحثي است طوالني كه در آن توبه، لطف و قهرالهي و تفسير آية . است

 و .من عرف نفسه فقد عرف ربه: )ع( و قول اميرالمؤمنين حضرت علي…عرضنا المانت
 بحرالمعانيغواص . د از نفس رسول است گنجانيده استمعني آن را كه اينجا مرا

جمال ”رسد كه  اين نتيجه مي  غرق شده بهال اله االمحمد حسيني در درياي بيكران 
و اين “ سلّم نتواني ديدن اهللا عليه و آله و ذات جز در آيينة صفات رسول اهللا صلّي
ن زمينه زياد حرفها باشد نويسد كه اگر در اي شناور بحر معرفت در نفي افشاي راز مي

! پس عقلم دامن دهنم را گرفت و گفت اي ديوانه. ديوانگان خواهد رسيد سخن به
 هجري قمري با بيت زير ٨٢٤تاريخ دهم صفر  نامه به. سلسلة ديوانگان را مجنبان

  :ها تكرار شده است اين بيت در بعضي از نامه. رسد پايان مي به
  چنان باقي مپايان آمد اين دفتر حكايت ه  به

  گنجد حديث حال مشـتاقي صد دفتر نمي  به
در نماز . نمازي كه ستون دين است.  يعني نماز استةدربارة صال: مكتوب دوم

كننده بايد مانند پروانه  نيت. نيت شرط است و نيت نفي همه چيز است كه غيراهللا باشد
انه سخن گفتن رازدارانه و محرم. نفي ذات خود كرده در آتش عشق معشوق بسوزد

 حسيني مسايل عبد و معبود را در واقعه معراج و نداي »املصلّي يناجي ربه«است 
 و قرآنشاهد از . نحو عالي مطرح كرده است العزّت و سؤال رسول را به رب توقّف

 و قرآنبراي فهميدن مطالب كتاب الزم است كه بر نظريات عرفا و . حديث آورده است
: صراحت گفته  به)ع(اميرالمؤمنين حضرت علي. ه باشداحاديث وقوف كامل داشت

يعني من عبادت “ عبدتك طمعاً باجلنة و الخوفاً من نارك بل وجدتك اهالً للعباده ما”
آرم و نه از خوف آتش ولي اليق عبادت  از حرص و طمع جنّت بجا مي تورانه
  .يابم درمي

 از شرح معلوم  نيز بحث شده است چنانكهالحكم فصوصگونه موضوع در  اين
ها  طور مثال مسئله صفات و ذات را با مثال شود مسايل را روشن بحث كرده به مي



  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٣٧

  

بين   ولي اينجا چون سخن١هو الظاهر و الباطنگيري كرده كه  كرده و سپس نتيجه بيان
نويسد كه در  او مي. عارف است گاهي بحث بسيار عالمانه است و گاهي رمزي دو

ند و درنه فلك احمد خوانند و ماوراي آن شش جهت ميم را زمين حبيب را محمد گوي
ها روشن است كه   است از عبارتهو الظاهر و الباطننيز حذف كنند كه عيناً تشريح 

  :نويسنده گاهي در حالت ترس جان است و گاهي در شك كه حرفهايش مبهم نباشد
زيرا كه . دريابداهللا تعالي خدمت اخوي را بينا گرداند تا مكتوبات اين فقير را ”

زينهار نپنداري كه كس از اين . كماالت كلمات اين فقير نه كار هر كسي است
  .٢“عصر و در عوض كلمات اين فقير رسد

  :نويسد جايي مي
  .“ريزند اگر زياد بنويسم مردم خون مرا مي”

. در اين نامه دربارة زكات و روزه و حج، نقد و بررسي كرده است: مكتوب ثالث
زكات عبادت از گنج كنت كنزاً . اينجا بحث شده با زكات ظاهر فرق داردزكاتي كه 

. برادران مقسوم كنند داند كه از اين گنج قسمتي به مخفياً است و بر اولياء اهللا الزم مي
صوم ظاهري همان است كه ما با ترك . صوم ظاهري و صوم معنوي. صوم دو نوع است

  . جز لقاء اهللا ديگر نباشد.صوم معنوي. دهيم خورد و نوش انجام مي
و نشانگر اطاعت خداوندي با قلب و جان است و . حج، پنجمين ركن است

. بوسيدن سنگ اسود چيزي معمولي نيست بلكه يادآوري و تصديق ميثاق ارواح است
اي است كه مقام الهي  اهللا است و قلب مؤمن چنين خانه ترين شئ بيت در حج مهم
اهللا   پس حج نه فقط حج بيت.االصبعني من اصابع الرمحةقلب املؤمن بني : است يعني

است بلكه حج قلب است همين است كه حج هم عالمت جمال و هم عالمت جالل 
غرض بسيار چيزهاي مهم است كه اين نامه دربردارد ولي بر بناي طوالت فقط . است
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  ٣٨  قند پارسي

  

برادرش هم  محمد حسيني مانند سبو پر از عرفان است به. كنم چندي را اينجا ذكر مي
  :نويسد كه دهد در همين نامه مي همة چيز را توضيح نمي

گذارد كه مطلق كعبه ربوبيت را بيان كنم اما رمزي و  بشريت و شريعت نمي”
  .“رموزي خواهم نمود

من عرف نفسه فقد  )ع(اين مكتوب از قول اميرالمؤمنين حضرت علي: مكتوب رابع
اي   معرفت نفس رسول است و اين چنين پلهترين موضوع مهم. گردد  آغاز ميعرف ربه

اين معرفت نيز راز سربستة . سوي معرفت رب قديري توانيم برسيم است كه از آن به
رسد شناختن عارف و معروف  الهي است و چنين مقامي است كه چون عارفي آنجا مي

 لكم دينكم و امتمتمفهوم بيت و معناي , پس از حصول معرفت نفس. گردد دشوار مي
رسول آيينه . شود خداوند مضاعف مي و ادراك انسان به, گردد  آشكار ميعليكم نعميت

انا من ظهور ذاته و اند  سلّم فرموده اهللا عليه و آله و صفات ذات است رسول اكرم صلّي
نويسنده . ور گرديد اهللا بهره  پس هر كه او را شناخت از ميوة لقاءخملوقه من ظهور ذايت
اما نيكو درخواهي يافت چون اين ”: گويد برادرش مي داند و به ميدشواري معرفت را 
من راين فقد راي «عالوه بر اين مسايل دقيق معرفت مانند . “برادر فقير را دريابي اي

 مي گويند يا انااحلقگويد كه آنهايي كه  در آخر مي. غيره را بحث نموده است و» ربي
چون ”: كند كه پس در آخر هدايت مي. استورزند اصالً نارسيدگي ايشان  سبحاني مي

  .١“شاءاهللا خواهي يافت هيچ فروشي نكني مشاهده در آيينة محمدي يابي ان
تقسيم معرفت را بر سه نوع گذاشته است معرفت ذات، معرفت صفات، معرفت 

معرفت نظري . عالوه بر اين معرفت افعال اهللا احكام را نيز بررسي كرده است. احوال
اليقين  عين اينجا الوهيت را به.  خلق معرفت شهودي براي خواص خواصبراي خواص

. روح مانند روغن و روغن عاشق نور است, نويسد كه بذل وجود كند رازي مي. بيند مي
چه كند براي او و  كند كه هر گيري مي هاي ظريف نتيجه محمد حسيني بعد از بحث
ريب صربت علي ”:  كميل فرموده استامير مؤمنان در دعاي. اميد جزا و حسنات ندارد

عذابك فكيف اصرب علي فراقك وهبين صربت علي حر نارك فكيف اصرب عن النظر ايل 
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پروردگار من كه بر شكنجة تو اگر شكيبايي كنم پس چگونه بر فراق : ؛ ترجمه“كرامتك
 پس چگونه بر محروميت, تو صبر توانم كرد و گيرم بر سوز آتش دوزخ شكيبايي كنم

  .١“بار از نگاه كرامت
 آمده قرآندر . روح امر رب است. دربارة روح است: مكتوب خامس و سادس

سلّم  اهللا عليه و آله و اكرم صلّي رسول. ٢“امره اذا اراد شيئاً ان يقول له كن فيكون امنا”
براي فهميدن روح الزم است كه مقام قلب روشن . اند اسرار روح را مخفي گذاشته

ن نامه مسئلة وجود روح قبل از جسد و مخلوق نشدن روح و فرق خلقت در اي. گردد
اند و  ها از كن آفريده شده اثبات رسيده كه فرشته كرده و به انساني و ملكوتي را بيان

عنوان مركب است و علّت  عنوان راكب و جسم به غرض روح به. انسان از يد قدرت
زندگي و مرگ را نيز مورد بررسي عالوه بر اين . سرانجام افعال قبيحه همين است

  .قرارداده است
  .عشقي كه ناگفتني است. سخن دربارة عشق است: از مكتوب هفتم تا دهم

  عشـق اندر فصل علم و دفتر و اوراق نيسـت
  هر چه گفت و گوي باشد آن ره عشاق نيست

مسايل ربوبيت و عبوديت و خريد و فروش نفس مؤمنان را بسيار عالي مطرح 
  :گويد ر آخر مينموده د
  .٣“چنانكه ربوبيت بها ندارد عبوديت نيز قيمت ندارد”

براي ازدياد عشق تمثل الزم است براي اين كه يك شكل و يك حال خسته كننده 
عشق چنين . گردد است پس معشوق را در جمال ديگر ديدن باعث فزوني عشق مي

  .ر ندارندگنجد و طالبان عقبي و عارفان قرا رمزي است كه در بيان نمي
  اي عشق دريغا كه بيان از تو محال است
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  ٤٠  قند پارسي

  

غيره چيزهايي   و رمزهاي مقطعات ووالتني, والضحي, واليلهاي قرآني مانند  قسم
و اگر كسي . برند فهمند و اهل ظاهر از آن پي نمي است كه فقط اهل معني آن را مي

  .فهمند زدني مي كند مردم او را ديوانه و قابل گردن درك مي
. هاي اولياء اهللا و آيات قرآني بحث كرده است ونه مطالب را مدلّل با گفتهگ اين

 است انسان بايد طوري حيبهم و حيبونهگيري كرده است كه مآل زندگي  عاقبت نتيجه
  .عشق كند كه عاشق معشوق گردد

ها را  دهد كه عنوان كننده است كه اجازه نمي اين كتاب اصالً اين قدر مهم و جذب
ها را ارائه بدهم و مقاله بار تحمل را ندارد از  خواستم كه خالصة تمام نامه يبنويسم م

اندار تمام عناوين مطالب را براي  كنم و در يك چشم همه چيزها صرف نظر مي
  .دهم كنندگان ارائه مي پژوهشگران و مطالعه
.  استانا احلق و سبحايندربارة نور است و دوازدهم دربارة شرح : مكتوب يازدهم
  .ها اين است كه شاهد و مشهود يكي است خالصة تمام بحث
 و ذكر )ع(در بيان مدارج انبياي اولوالعزم و اميراالوليا حضرت علي: مكتوب سيزدهم

  .هاي آسماني و بين پيروان موسي و مسيح ايشان در كتاب
  .مآب و شاهدان اليزال است در فضيلت رسالت: مكتوب چهاردهم
 يعني هفت ابدال و نقيب و الميت سبعةة حديث رسول دربار: مكتوب پانزدهم

  .اند نجيب
اليقين است و در اين مورد وقايع  اليقين و عين در ضمن حق: مكتوب شانزدهم

شيخ , مانند شيخ ابوسعيد ابوالخير ابن يمين. چندين اولياء اهللا را بيان كرده است
  .غيره  وفصوصالدين صاحب  محي

در اين مكتوب ذكرخوابي است . ام طالبان اليزالي استدربارة اقس: مكتوب هفدهم
سلّم بر سرمنبر وعظ  اهللا عليه و آله و مآب صلّي كه شب جمعه ديده بود كه رسالت

  .اند گويند و اسماء حسنه را بيان كرده مي
  .دربارة كفر و انواع وي: مكتوب هيژدهم
  .نيز دنبالة همان بيان است: مكتوب نوزدهم
  .قرآن اسرار در: مكتوب بيستم



  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٤١

  

  .دربارة عاشق و خلقت رسول: مكتوب بيست و يكم
تقاضاي محبت و  يعني انسان را به. دربارة خلقت انسان: مكتبو بيست و دوم

  .غيره تقاضاي قدرت آفريده است و غيرانسان را به
مسئلة , مسايل اهل لوامه. مبني بر تفسير سعيد و شقي است: مكتوب بيست سوم

  .مآب را بررسي كرده است روح رسالتاجتهاد و رمز 
  .دربارة مؤمنين: مكتوب بيست و چهارم
شود ولي  ظاهر كفر خوانده مي عنوان خوانا نيست به: مكتوب بيست و پنجم
  .پس امكان دارد كه سكر باشد. موضوع بحث سكر است
  .سماع است: مكتوب بيست و نهم

  .دربارة رويا است: ام مكتوب سي
  .ت و لوازمشصال: مكتوب سي و يكم
  .في بيان جنون و النور: مكتوب سي و دوم
  .في االسرار محبوبم: مكتوب سي و سوم
  .في بيان المشارب: مكتوب سي و چهارم
  .في الحقيقت: مكتوب سي و پنجم
  .في العشق و الهوا و في ختم كتاب: مكتوب سي و ششم

 خواب حضرت اينجا رسيد در اين آخرين نامه داراي اهميت خاص است چون به
نويسد  سلّم را ديد كه نويسنده خودش در خاتمة كتاب مي اهللا عليه و آله و رسول صلّي

ها و شوق  كه روز پنجشنبه بيست و هفتم ماه محرم بود صحبت دربارة عشق و حجاب
  :كشيد سوي دارالجمال و جالل مي عاشق بود كه او را به

حل كه ز رغباً تزدد حباّ راندم و قلمم در اين م وقتي در اسرار عشق مي”
السالم  حالي ديگر درآمد آنگاه سر بر زانو نهادم حضرت رسالت عليه… رسيد

را ديدم كه در مسجد قبا با كل صحابة كرام و طبقة عظام از اميرالمؤمنين علي 
… من نيز و… اهللا وجهه تا قطب عالم شيخ نصرالدين قدس سره حاضراند كرم

 المالس حضرت رسالت عليه… در محل نشستمفرمان شد بنشين … درآمدم
لفظ پارسي فرمودند كه اين فرزند منست حضرت لم يزل و اليزال  به



  ٤٢  قند پارسي

  

 …السٍّالم بدادم بردم بردست مبارك حضرت رسالت عليه…  را بياربحرالمعاني
بعد فرمان شد بيش از اين اسرار در صحرا منه كه امور شريعت در حيان قسور 

  .١“به اتمام رسانيدم… ردممن نيز قبول ك… نگيرد
حق اين است كه كتاب بسيار مهم است و براي كردارسازي و فهميدن علّت 

  .هاي عرفاني است ترين كتاب آفرينش و عاقبت خود يكي از پرارزش
هاي قرآني و  عبارت عربي و آيت, در البالي متن. نثر اين كتاب ساده و روان است

را تلفيق داده است كه خود يك موضوع مهم احاديث رسول و اشعار خود و ديگران 
  .قابل بررسي است

, شعرهاي وي نغز و پرعاطفه است و فارغ از دايرة زمان و مكان و قرون و ديار
  :شود چند بيت از مثنوي وي نقل مي. شعر عرفاني وي شعر زبان حال است

  هست ما گم گشت اندر مـست رو          از شــراب شــوق گــشتم مــست او 
  هر چه جز غيرش بدان مردود شـد         بــود مــا در بــود او نــابود شــد    
   آنجـا و نــه نــام نـي وجــودم مانــد   چون مجرد گشتم از هـستي تمـام       
ــان  ــوي المك ــرواز س ــدم پ ـ     شديدم آنجا عي    زان ش   س عيـان  هـاي ب
ــاف  خويش را ديدم همه نـابود خـويش      ــي ــصتم سررش ــويتة مق   شود خ
  ٢غير او ديده كه ديگـر كـس نبـود          دچون شـده فـاني محمـد از وجـو         

  :سرايد در ضمن تجلّي صفات مي
  چون توانم بود يك ساعت خمـوش        بحر جانم چونكه زد صدگونه جوش     
  ٣گـويم سـخن    مي بسرزم گـر نمـي       چون كه غـرق آتـشم عيـبم مكـن         

  :آورم يك رباعي و چند بيت از يك غزل نيز براي نمونه مي
ـ     بر س   در مصحف حرف عقل طامات ببين      ـ  دره بـر او پ   نات ببـي  س خراب

ــبگــ ــي  رذر ز صــفات او و درخــود بنگ ــ ب ــي ذات ببــ جاي ت هطواس   ينلّ
*  
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  بحرالمعاني سيد محمد حسيني نگاهي به  ٤٣

  

  هـا جـان يـافتم       ترين از خبـره     كم  آنچه مـن در كـوي جانـان يـافتم     
ــا   ــدار بق ــه پن ــادم ب ــون در افت ــافتم    چ ــشان ي ــود را پري ــا خ   در بق
ــا  ــاي فن ــه دري ــرورفتم ب ــون ف ــافتم    چ ــراوان يــ ــا در فــ   در فنــ

  ١وزان يـافتم  ان خود را عـود سـ      ج  ا و عشق از سوداي دوسـت   ه  شمع
هاي چندين سالة نويسنده را در چند صفحه بيان كردن  بديهي است كه زحمت

بسيار شعرهاي . اين مشتي از خرواري است كه اينجا نقل شده است. ممكن نيست
تحقيق دارد  شيرين از غزل، قطعه، رباعي و مثنوي در البالي متن داخل است كه نياز به

ين كتاب عالوه بر مطالب عرفاني آن است كه اطالعات مهم هاي جالب ا از ويژگي
هاي سرشناس عرفاي قرن هشتم و نهم را كه در جاهاي مختلف  دربارة فرهنگ و چهره

اين صورت نويسنده فضاي عارفانه دنياي اسالم  كردند داده و به ها زندگي مي در خانقاه
  .را باز نموده است

بهرحال اين اثر بارز بسيار .  سخن زياد استدر پايان بايد بگويم كه فرصت كم و
ها در گسترش اخوت جهاني  حق اين است كه صوفي. تحقيق دارد مهم است و نياز به

ها  هاي تاريك كتابخانه بها را از قفسه اند كه اگر ما آن آثار گران قدر زحمت كسيده اين
گرد آن جمع خواهند مردم ارائه بدهيم آن چنان قندي ست كه مردم دوباره  بكشيم و به

  ريا و عاشقانه سير نخواهند گرديد شد و از اين سخنان بي
  چنان باقي به پايان آمد اين دفتر حكايت هم

  گنجد حديث حسن مشتاقي به صد دفتر نمي
  منابع
، نسخة ) م٨٩١/١٤٨٦: م( از سيد محمد بن نصيرالدين جعفر حسيني مكّي بحرالمعاني .١

اهللا، كتابخانة موالنا آزاد دانشگاه اسالمي عليگره،  ة سبحان، ذخير297.71/3خطّي شمارة 
  ).اتّراپرادش(عليگره 

 جليل مسگرنژاد، مركز نشر ]دكتر[، تصحيح الحكم شرح فصوص :خواجه محمد ,پارسا .٢
 .ش . ه ١٣٢٦تهران، , دانشگاهي

                                                   
  .٢٧ورق , بحرالمعاني  .1
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هلي، جامع مسجد، د,  متيامحل٤٢٢نور،  مكتبة جام, االسرارةمرآ :شيخ عبدالرحمن ,چشتي .٣
 . م١٩٩٧

 .ش . ه ١٣٧٣مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، , ةالصلو آداب :امام روح اهللا خميني، .٤

 . م٢٠٠٠المكاتب گوله گنج، لكهنو،  تنظيم, الجنان مترجم مفاتيح :شيخ, عباس قمي .٥

 .پاكستان, فاروق اكيدمي, اخباراالخيار مع مكتوبات, عبدالحق محدث دهلوي .٦

 ،امين رياحي محمد ]دكتر[از  برگزيده, مرصادالعباد :، شيخ عبداهللايالدين راز نجم .٧
 .ش . ه ١٣٦٦ ،پژمان انتشارات توس چاپ

8. Rieu Charles: Catalogue of the Persian Manuscripts in the Birtish Museum 
Volume I, Published by the Trustees of the Birtish Museum, 1983. 

  



  تصوف و همدلي اجتماعي  ٤٥

  

  ي اجتماعيهمدلتصوف و 
  ∗سيد محمد عزيزالدين حسين همداني

  ♦سيد محمد يونس جعفري :ترجمه

تحت تعاليم دين مبين اسالم تعليمات ) حجاز(نهضت تصوف ابتدا در سرزمين 
ولي در .  ادامه داشت)ع( و اين نحوة سلوك تا زمان حضرت عليوجود آمد  به)ص(پيامبر
ملوكيت و سلطنت مطلقه تبديل شد كه  خالفت به, معاويه ميالدي در زمان ٦٦١سال 

پس از شهادت . تاكنون در بعضي كشورهاي اسالمي و نيز جاهاي ديگر ادامه دارد
گذاري شد و يزيد فرزند و   بنيان حكومت امي توسط معاويه پايه)ع(حضرت علي

ميالدي  ٦٨١سال  جانشين وي علناً از اصول و عقايد اسالمي انحراف ورزيد و به
شهادت  كرد و همراه با خاندان و يارانش به  عليه رفتار وي قيام)ع(حضرت امام حسين

 ميالدي شهرهايي مانند مكّه و مدينة منوره مورد تهاجم قرارگرفتند ٦٨٢سال  به. رسيد
ها مورد  گناه كشته شدند و حتّي زن اي از مردم بي غارت رفت و عده و اموال مردم به
 ميالدي هدف اصلي قتل و ٦٦١شهرهاي كوفه و بصره تا سال . ١تندتجاوز قرارگرف

 و تمام اين جريانات باعث شد نهضت تصوف در اين شهرها ٢غارتگري بودند
  .وجودآيد به

                                                   
  .نو استاد بخش تاريخ و ثقافت جامعة ملّية اسالميه، دهلي  ∗

  .نو دانشيار بازنشستة فارسي دانشكدة ذاكر حسين، دهلي ♦
؛ ٣٧٢-٩، ص ٤الطبري، ج  :١٨٠-٨٢، موالنا سيد ابواالعلي مودودي، دهلي، ص تيخالفت و ملوكمأخوذ از   .1

 Jurji Zaydan: History of Islamic ؛٢١٩-٢١، ٨؛ البدايه و النهايه، ج ٣١٠-١٣، ج ٣ابن االثير، ج 
Civilization, p.139; Tarikh-e Ibn Khalladun, pp.139-140.  

2. Tarikh-e Ibn Khalladun, Vol. II, pp.184-194. 

 



  ٤٦  قند پارسي

  

كساني كه اين نهضت را دنبال كردند براي آنها الزم بود كه تمام جريانات را چه 
 قرار دهند تا بدين وسيله  مورد بررسيصورت عميق نظري و چه عملي بهلحاظ  از
, هاي واال را رشد و توسعه بدهند و عليه سلطة مطلقه نهايي برسند و ارزش حقيقت به

, فساد اخالقي, عدالتي اقتصادي و اجتماعي بي, ها طبقاتي شدن انسان, اي تعصّب فرقه
نهضت تصّوف در داقع داراي . كاري و استثمارگري ديني صدايشان را بلندكنند تباه
في است كه منظورش ايجاد امنيت و همدلي در زندگي انفرادي و اجتماعي ميان هد

سازد كه اين نهضت  چنانكه تاريخ تصّوف اين حقيقت را آشكار مي. ها است انسان
  .باشد صرفاً مبني بر ادعا و اعالميه نيست بلكه قبول كردن آن با جان و دل مي

رسانند و   مي)ع(علي قت خود را بههاي صوفيه غير از نقشبنديه طري تمام سلسله
تبعيض بين عرب و  علّتش اين است كه ايشان در سرتاسر زندگي هيچ وقت قايل به

كرد و نسبت  غرضانه و بدون جانبداري رفتاري مي غيرعرب نبود و هميشه با آنها بي
داد و خود نيز  كساني كه در اجتماع منكوب شده بودند همدردي و دلسوزي نشان مي به
زيست كه براي همگان الگو و اسوة شايان پيروي  پيرايه مي  زندگي چنان ساده و بيدر

ها باعث جلب توجه صوفياني  گشته بود و اين اوصاف حميدة ايشان و اين خوبي
گرفتند و وجود مباركشان قلب آنها را آرام  گرديد كه از رفتار و شخصيت وي الهام مي

  .بخشيد مي
جوبي و قوميت  را از مدينه كه تحت تسلّط و برتري مة دارالحكو)ع(حضرت علي

شهر كوفه انتقال داد زيرا آن شهر در آن زمان موقعيت اردوگاهي  عربي قرارگرفته بود به
حال محلّ اتّصال افرادي  داشت و نيز مركز شهري بود بسيار منظّم و مرتّب و در عين

هاي گوناگون متشكل شده  گرديده بود كه از اديان مختلف پيروي نموده و در گروه
در آن زمان در آن شهر نصف جمعيت بر مردم غيرعرب مشتمل بود و بيشتر آنها . بودند

  ).موالي(يا برده و غالم بودند و غالم شده بودند 
 ).م ١٠٧٢ :ت(بعدها پس از گذشت چند قرن صوفياني دانشمند مثل شيخ علي هجويري 

صاحب فتوحات .) م ١٢٤٨ :ت(ن عربي الدي شيخ محيي, المحجوب كشفمؤلّف كتاب 
الدين  و موالنا جالل.)  م١٢٣٤: ت(الدين سهروردي  ، شيخ شهابالحكم فصوصمكّيه و 
شكل فلسفه و مكتبي درآوردند كه مبتني بود بر  تصّوف را به.) م ١٢٧٣ :ت(رومي 



  تصوف و همدلي اجتماعي  ٤٧

  

چندين واليت  اين جهان را به, متصوفه. نشاط و عشق و عالقه و شور و حال
در اين . آمد شمار مي تقسم نموده و كشور هند يكي از آنها به) نهاي معنويسرزمي(

هر جايي  آنان به. خطّه صوفيان نقش مهمي در زندگي اجتماعي همة مردم ايفا كردند
كه رسيدند تغييرات نماياني در فرهنگ و تمدن و نيز شيوة زندگي شهر و روستاي اين 

  .سرزمين پديدآوردند
مبتني بر وحدت وجود است و اين عقيدة وي براي ايجادكردن عربي  عقيدة ابن

يكجهتي و همدلي ميان پيروان عقايد و اديان مختلف و تحول و انقالب مهمي 
باشد كه تمام افراد بشر  عقيدة يكجهتي و همدلي مبني و متّكي بر اين مي. پديدآورد

اين . ر و تجلّي دارديكي هستند و ميان همة آنها وحدت و يگانگي خداوند متعال ظهو
ها مظهر و جلوه آن  اين معني است كه وجود اصلي يكي است و همة ما انسان نكته به

. رفت مي طرف وحدت و يگانگي پيش اين عقيده تحول آفرين به. وجود واحد هستيم
ها  باشد كه اصل و گوهر تمامي انسان زيرا عقيدة وحدت وجود داراي اين مفهوم نيز مي

طبيعت و  گذاشتن به وجود مشتمل است بر احترام چنين عقيدة وحدتهم. يكي است
زيرا هر موجودي تجلّي شكوه و . گر هستند تمامي موجوداتي كه در كاينات جلوه

وجود سروده همه طالبان  عربي دربارة وحدِت ابياتي كه ابن. عظمت خداوندي است
 اين است كه قلب من خالصة ابيات وي. حقيقت را واله و شيفته خود گردانيده است
قلب من براي صومعة . توانند جاي بگيرند چنان وسعت دارد كه در آن تمام چيزها مي

اهللا كه كعبة مسلمين  بيت, ها كه در معابد هستند، دشت آهوان پيكرة بت, مرتاضان
 فراگير كرد پيامبرش وحي نازل عالمي كه خداوند در آن به, الواح عشرة يهوديان, است

اندازم در  باشد و هر طرفي كه نگاه مي ايمان و عقيدة من عشق و محبت مي. شده است
اين نكته  عقيدة وحدِت وجود داللت به. بينم گر و نمايان مي جا همين عقيده را جلوه آن
كند كه اين ظهور خداوندي است كه در سرتاسر كاينات در همه جا رسوخ و نفوذ  مي

 اين عقيده طريقي است كه ميان تمام افراد بشر توان گفت بنابراين مي. پيداكرده است
شود  كند و تمام اختالفاتي كه ميان مردم ديده مي جنبة يگانگي و همدلي را ايجاد مي

  .گذارد آنها را كنار مي



  ٤٨  قند پارسي

  

وحدِت  وي قايل به. كرد اما شيخ احمد سرهندي عقيدة وحدِت وجود را قبول نمي
در واقع منظور وي اين . طرح كرده استهمين تعبير اين موضوع را م شهود بود و با

. است كه اگرچه ما شاهد وحدت هستيم ولي امر واقعي اين است كه آن وجود ندارد
ولي موضوع . كند زيرا وي مافوق و باالتر از آن است وجود از خداوند متعال تجلّي نمي

ست  قرارگرفته و عقيدة وحدِت شهود نتواننظر وجود همواره مورد پسند اهل وحدِت
اهللا محدث دهلوي سعي كرد كه بين  اگرچه شاه ولي. چشمي كند آن برابري و هم با

شهود امتزاج پديدآورد ولي اين امتزاج نيز مورد قبول  وجود و وحدِت مسئلة وحدِت
, ميان دانشمنداني كه تعدادشان انگشت شمار بود نظران واقع نشد و صرفاً در صاحب

براي ايجادكردن  )م ١٥٥٦-١٦٠٥(الدين اكبر  كه جاللمشي صلح كلّي  خطّ. محدود ماند
ديدگاه ابوالفضل و . گرفت باز مبني بر وحدِت وجود بود يگانگي و يكدلي درپيش

رفتند عقيدة اين هر دو برادر نيز با ديگر  شمار مي فيضي كه از دانشمندان عصر وي به
كه مولوي بر اين اساس چنان. وجود بود دربار اكبر مبتني بر وحدِت امراي وابسته به

  :گويد مي
 عشق اصطرالب اسرار خداست ها جداسـت علت عاشق ز علّت

  :كند چنين حافظ شيرازي اين موضوع را طبق شيوة خود اين گونه بيان مي و هم
 بـا دوسـتان مـروت بـا دشـمـنان مـدارا آسايش دوگيتي تفسير اين دو حرف است

شاعر برجستة زبان فارسي و اردو عقيدة .) م ١٧٩٧-١٨٦٩(ميرزا غالب دهلوي 
  :زبان اردو چنين سروده است وجود را نيز پذيرفته و به وحدِت

 ملّتين جب مت گئين اجزاي ايمان هوگئين هم موحد هين همارا كيش هي ترك رسوم
گويد تنها اين  وجود گماشته و مي مسئلة وحدِت در بيت فوق وي توجه خود را به

سازد و   تمام اختالفات جزيي را ميان پيروان اديان مختلف برطرف ميعقيده است كه
ميان  ميان آمد تمام اختالفات جزيي از وجود به معتقد است وقتي عقيدة وحدِت

  .خيزد برمي
رود كه در  شمار مي گوي به يكي از شعراي مرثيه) .م ١٨٠٥-١٨٧٤(مير انيس 

زبان اردو سروده  راثي بسيار رسا بهسرايي سبك محتشم كاشاني را دنبال كرده، م سخن
. شيوة جانگدازي بيان نموده است و در آن فجايع كربال و مصايب ائمة اطهار را به
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زبان اردو سروده  وجود است و در دو مصرع اخير رباعي كه به وحدِت نيز قايل به وي
  :گويد چنين مي

  بو تيري هيجس پهول كو سونگهتاهون هر رنگ مين جلـوه هي تري قـدرت كا
مجتهدين شيعه مذهب شهر لكهنو كه در عقايد , چون مير انيس اين رباعي را سرود

خود اصولي بودند معترض شدند و از مير انيس خواستند كه اعالم نمايد و توضيح دهد 
 كه .)م ١٧٥٢ :ت(زيرا قبالً موالنا دلدار علي . باشد يا نه آيا وي در عقيدة خود پيرو شيعه مي

شد در اثر خود كه عنوانش شهاب ثاقب   علماي برجستة شيعه محسوب مييكي از
وجود هستند در زمرة كفاّر  باشد اعالم نمود تمام صوفياني كه داراي عقيدة وحدِت مي

ولي مير انيس اين بيت را بدين سبب سروده بود كه وي نيز يكي از اوالد و . قراردارند
بود كه يكي از شعراي صوفي مسلك محسوب احفاد و جانشينان سيد محمد گيسودراز 

  .شود مي
 وجود وحدِت هاي صوفيان هند غير از سلسلة نقشبنديه نه تنها عقيدة به تمام سلسله

كردند بلكه خود نيز آن را تقليد و پيروي نموده و بدين جهت  را ميان مردم تبليغ مي
ذاهب و اديان تأمل و هيچ وجه درفراگيري عقيدة عرفاني از پيروان ديگر م ها به صوفي

 ١ِلكٍُل ِوجهةٌ هو مولّيها وآنها در اين مورد طبق آية مباركه . ورزيدند ترديد نمي
الدين اوليا كه يكي از مشايخ سلسلة چشتيه محسوب  گويند روزي نظام. نمودند مي عمل
در آنجا . زد پور بامداداني قدم مي نام غياث شود، در يكي از نواحي شهر به مي
وقت طلوع آفتاب در مقابل آن ايستاده  رودخانة جمنا بعضي از هندو زنان به كنار

زبان  الدين اوليا چون زنان را در آن ديد اين مصرعه را به نظام. مشغول نيايش بودند
  :مبارك خود راند

  هر قوم را ديني و قبله گاهي
د و نشان اي است كه در فوق ذكر ش كه اين مصرعه ترجمة تحت اللفظي آية مباركه

اديان ديگر غير از دين اسالم بود و  احترام به الدين اوليا تا چه حد قايل به دهد نظام مي
  :سرود معموالً ايشان اين بيت را مي

                                                   
  .١٤٨، آيه )٢(بقره   .1
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  ايـزد او را يـار بـاد       , هر كه مارا يار نبـود     
 هر كه او در راه ما خاري نهد از دشـمني

  و آنكه مارا رنجه دارد راحتش بـسيار بـاد     
 خار باد كه باغ عمرش بشكفد بيهرگلي 

همة مردم بدون درنظرگرفتن  راه و روش صوفيان هميشه اين بوده است كه با
چنانكه شاعري دربارة اين , كردند مدارا و بشردوستي رفتار مي شان با مسلك و دين
  :گويد عقيذه چنين مي

 گـري هم آمـوز از وي پرسـتش هندو بري اي كه طعنه ز بت به
هيچ وجه   هميشه باهم اخوت و برادري عمومي و همگاني داشتند و بهصوفيان

گذاشتند، زيرا  هاي ديگر نمي دسته، گروه، اجتماع و فرقه, نژاد, فرق و امتيازي بين افراد
 مجيد كامالً واضح و روشن قرآنكه عقيدةشان دربارة خدا و عامة مردم و كاينات در 

ه داد يي آنها شده و آنها را تحت نفوذ خود قراراست و همين عقيدة قرآني باعث راهنما
در اين مورد عبدالرحمن جامي . كردند چنانكه عمالً طبق همين عقيده رفتار مي. است

  :فرمايد چنين مي
  بندة عشـق شـدي ترك نسـب كن جامـي

  كه در اين راه فالن ابن فالن چيزي نيست
 انسان بوده است آنها معتقدند ها هميشه رابطه بين خدا و فكر و نظر اساسي صوفي

ها در رشد و  صوفي. تواند بين همديگر ربط و تعلّق برقرار سازد تنها عشق و محبت مي
اند و نقش بسيار عالي و مهمي  ميان اديان كمك خوبي كرده توسعة افكار بشردوستي در

گزاري و خداوند متعال بدون خدمت عقيدةشان اين است عشق و عالقه به. اند ايفا نموده
  .پذير نيست افراد بشر امكان دوستي با

. ها در كشور هند مثل علماي ديني از عامة مردم جدا و دور نمانده و نبودند صوفي
هاي عربي و فارسي تبحر و تسلّط و دسترسي  زبان هاي برجسته به اگرچه تمام صوفي

 و دوستي و حق دادن پيغام عشق الهي و اخوت كاملي داشتند ولي براي ترويج و فروغ
تنها عشق و عالقه  آنها نه. كردند هاي محلّي استفاده مي برادري همگاني از زبان

نمودند بلكه آداب و سنن محلّي را  خداي متعال و بشردوستي را ترويج و تبليغ مي به
طرف دين مبين اسالم  دند و بدين وسيله توجة عامه مردم هند را بهكر مي نيز رعايت
 و در اين كار بهتر و بيشتر از مبلغين رسمي دين اسالم، مرام خود را ساختند جلب مي
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چنانكه هجويري در بيت زير , دادند براي تبليغ دين اسالم و عقايد بشردوستي فروغ مي
  :اين عقيده را چنين بيان نموده است

 از اين نيست آيينة دل بين كه كتابي به در كنـز و هـدايـه نتـوان ديــد خـدا را
. اند وفيان و همچنين سالطين ترك هر دو، در كشور هند تقريباً در يك زمان بودهص

كردند و اگرچه  صوفيان در تمام امور زندگي طبق احكام دين و شريعت مبين رفتار مي
اند ولي طريق عبادت و نيايش  بند بوده احكام دين اسالم پاي نژاد نيز به فاتحين ترك

 و نمازخواني سالطين ترك بر هنديان اثر و نفوذ گذاشته گزاري صوفيان بيشتر از عبادت
صوفيان چنانكه در فوق اشارت رفت معتقد بودند كه بايد ميان تمام نوع انسان . است

صدايشان هميشه عليه كوتاه فكري بلند بود و . عدالت و مساوات برقرار ساخت
 نژادي در اجتماع اند كه براساس تضاد و اختالف طبقاتي و مخالف موانعي بوده آنها

گرديد و يكجهتي و يكدلي اجتماعي را  داشت و باعث زد و خوردبين افراد مي وجود
  .زد مي لطمه

فرهنگي و ديني كشور هند نقش , اي كه در زندگي اجتماعي صوفيان برجسته
شيخ , الدين چشتي در شهر اجمير اند عبارتند از خواجه معين انقالبي ايفا كرده
, شيخ بهاءالدين زكريا در استان پنجاب, شكر در شهر ملتان گنج ف بهفريدالدين معرو

, اوليا در شهر دهلي، مير سيد علي همداني در ايالت كشمير الدين معروف به شيخ نظام
  .شيخ لطيف و شيخ جالل در تانيسر, )جنوب هند(سيد محمد گيسودراز در دكّن 

بين واليات معنوي تقسيم نموده بودند قارة هند را  ها سرتاسر شبه تمام اين صوفي
اَود و , مهاراشترا, گجرات, بنگاله, بيهار, پنجاب, ِسند, و آنها در اياالتي مانند كشمير

نظير اخالقي و پيام شيرين و دلكش معنوي، دين مبين اسالم را در  معيار بي دكّن با
اي گشودند تا  انهكردند و در تاريخ هند آغاز فصل جديد و جداگ كشور هند تبليغ مي
آهنگي ايجادكنند تا مردم بتوانند دين و  هاي هند و اسالمي هم بتوانند بين فرهنگ

  .آداب و سنن و احترام انساني و روابط يكديگر را بهتر بفهمند, فرهنگ
آنها نه تنها زبان آن منطقه بلكه زبان محلّي , اي كه رفتند هر منطقه ها به صوفي

دند و بدين وسيله پيغام عشق و اخوت همگاني را كاربر و بهرا نيز يادگرفته  آنجا
شكر خانقاه خود را در شهر  گنج شيخ فريدالدين معروف به. رسانيدند عامه مردم مي به
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وي اولين صوفي هندي . باشد داير نمود اجودهن كه يكي از شهرهاي استان پنجاب مي
هاي  زبان وي به. برقرار ساختبود كه با متفكّرين هندو، روابط صميمانة خود را 

چنانكه بعضي از ابيات و , سرود پنجابي و هندوي شعر بسيار عالي مي, عربي, فارسي
اسم  ها در كتاب مقدس اين دستة مذهبي كه به اقوال وي را پنجمين مرشد فرقة سيك
بابا فريد زبان پنجابي را اختيار نمود و پيروان . گورو گرانت معروف است نقل نمود

چنانكه شعر بابا فريد باعث شد . پاس خاطر وي زبان فارسي را يادگرفتند رقة سيك بهف
ابيات و اقوال . كه ميان مردم پنجاب محيط اخالقي سازگار و حسن تفاهم ايجادگردد

شعري كه . دلشان زد اصطالح چنگ به  بهيافت و قلب اهالي پنجاب راه فريد به بابا
كنون آنها  سرود، در اين منطقه دوام پيداكرد و مردم تاهاي پنجابي و هندي  زبان وي به
هندي و ) .م ١٢٥٣-١٣٢٥(مادر امير خسرو دهلوي . برند سرايند و لذّت مي را مي

. اش آميزش و اختالط دو فرهنگ بود پدرش ترك بود و پيوند ازدواج والدين
 كه وي نمود دو را در وجود خود جذب كرد و افتخار مي خسرو حسن اوصاف هر امير

وي . داد هاي هندوي عشق و عالقة خاصي نشان مي زبان هندي است و نسبت به
اي داشته و خود نسبت  ميان فرقة عرفا و عاشقان خدا مقام خصوصي و برجسته در
  .كرد عامة مردم زادگاه خود با عشق و عال قه رفتار مي به

زبان ادبي منتقل  مند بود كه افكار و اقوال عامة مردم را به امير خسرو بسيار عالقه
اسم شعر هندي شناخته شده و  زبان شعر محلّي سرود، امروز به سازد و آنچه وي به

هيچ وجه  باشد به هاي فارسي و عربي مي زبان ها از شاهكار ادبي وي كه به اين سروده
داد درهم آميختن  هنرهاي زيبا انجام ميصورت   وي بهكار ديگري كه. كمتر نيست

  .هاي ايراني بوده است موسيقي با آهنگ
 اند در زندگي ديني و اجتماعي جنوب هند متصوفاني كه نقش بسيار مهمي ايفا نموده

سيد , الدين بيجاپوري شيخ عين, الدين داوود سيد زين, الدين غريب عبارتند از برهان
تصوف در ) نهضت(موقعي كه تاريخ . الدين جنيدي دراز و شيخ سراجمحمد گيسو

چشم  اي كه در اين ناحيه به جنوب هند آغازگرديد، در آن زمان شخصيت برجسته
عهده  سزايي به زيرا وي در آن منطقه نقش به, خورد سيد محمد گيسودراز بود مي

شدند و براي  يارت وي مشرف ميز تنها مسلمين بلكه هندوان نيز معموالً به داشت و نه
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زبان سانسكريت  وي مثنويي كه به. ١كردند اش بدون مانعي توقّف مي مدتي در خانقاه
هاي هندوان كسب  خواند تا دربارة اسطوره ذوق و عالقة فراواني مي  با٢سروده شده بود

سيد يوسف پدر سيد محمد گيسودراز مثنويي تحت عنوان . نمايد اطالع
همچنين گيسودراز . زبان دكّني سرود به) آرزوهاي عروس خانم(» نامه هاگنس منان«

هاي برجستة  زبان دكّني نگاشت كه يكي از نمونه به» العاشقين معراج«نام  اي به رساله
راه و روش آزادمنشانه و . رود شمار مي آميزش و اختالط دو فرهنگ دكّني و ايراني به

وده بودند باعث شد تا محيطي بسيار مطبوع و مورد اي كه متصوفه اختيار نم بزرگانه
مركز اختالط و آميزش فرهنگي و يكدلي  هاي آنها پسند پديدشود و بدين جهت خانقاه

هاي مختلف و گوناگون گرديد و درنتيجة اين اختالط و آميزش  و يكجهتي فرقه
ني ناميده وجود آمد كه امروز زبان دكّ هاي جنوب هند به فرهنگي و زباني در خانقاه

  .شود مي
اي  در اين منطقه شيخ احمد بابا شيرگنده. اي است در شهر احمدنگر شيرگنده ناحيه

عالوه بر . زبان مراتي در سرتاسر استان مهاراشتراي فعلي ابالغ نمود پيغام خود را به
وي صوفيان ديگري نيز با افرادي در خارج از استان مهاراشترا و نيز در داخل آن 

شيواجي يكي از . پرداختند تبادل نظر و تعاطي افكار و عقايد مي كردند و به  ميزندگي
. گويند همسر مالوجي مادر بزرگش زني نازا درآمد. شود مبارزگران هند محسوب مي

خدمت شاه شريف كه يكي از متصوفه بود و در منطقة استان  روزي مالوجي به
 نمود دعاكند كه اجاق كور همسرش كرد رسيد و از وي تقاضا مهاراشترا زندگي مي

شاه شريف در بارگاه خداوند متعال برايش دعاكرد و درنتيجه دو پسر از . ٣روشن گردد
جي و دومين را  دنيا آمدند و بدين مناسبت مالوجي اسم يكي را شاه بطن همسرش به
عنوان استان شيواجي  ناگفته نماند در عصر حاضر مهاراشترا به. شيواجي گذاشت

چنانكه . گردد شاه شريف مي شود و شناخت شيواجي منوط و مربوط به خته ميشنا
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راناد در اين مورد چنين اظهار عقيده نموده  .يكي از مصلحين قرن نوزدهم ميالدي جي
  :است
احترام  بعضي دراويش مسلمان قايل به برخي از مرتاضان هندو نسبت به”

باشند كه آنها  معنوي و روحاني ميولي ميان آنها بعضي از افراد . اند خاصي بوده
گزارند و اين خصوصيات  را هندوها و همچنين مسلمين احترام خاصي مي

ها رشد و توسعه يافته  كردن مسير تاريخي قرن روي پس از طي آزادمنشي و ميانه
دهند كه براساس آن سيرت اخالق  است و اين نوع روابط تشكيل عناصري مي

  .١“رددگ باطني يك ملّت پديدار مي
تصوف در استان سِِند بر زندگي عامة مردم آنجا و بر ادبيات آنها نفوذ عجيبي و 
عميقي گذاشت و ديدگاه عرفا و متصوفين آنجا نيز هميشه داراي جنبة بشردوستي و 

خصوص شعري كه در محيط آزادمنشي و  به. سازگاري و يكدلي بوده است
شاعراني كه . گي عامه مردم اثر گذاشته استروشنفكري سروده شده است بيشتر بر زند

, عبدالكريم, اند عبارتند از قاضي قدان حسن و خوبي انجام داده اين خدمت را با
دلپت و ديگراني كه بين قرون شانزدهم الي , بيكس, بيدل, سامي, سرمست, لطيف شاه

 گرايي اشي از فرقهتمام اين شاعران عداوت و دشمني را كه ن. اند زيسته نوزدهم ميالدي مي
 اند و براي يكجهتي و يكدلي و وحدت و يگانگي قومي و مذهبي است محكوم كرده

.) م ١٧٣٩-١٨٢٩(و سچل .) م ١٦٩٠-١٧٥٠(شاه عبداللّطيف . اند ساعي و كوشا بوده
شان امروز بر زبان اهالي ِسند  اند كه اسامي چنان اثر خوبي بر زندگي عامة مردم گذاشته

زبان  وي نه تنها به. سچل شاعر چند زبانه بود. باشد ه مسلمان جاري ميچه هندو، چ
هاي فارسي و اردو نيز شعر سروده است در اينجا اين نكته نيز  زبان ِسندي بلكه به
سرايي از عروض و قوافي و بحور فارسي بدون  باشد كه وي در سخن جالب توجه مي

اعري است كه اين عقيده را علناً اظهار نموده سچل ش. تغييردادن آنها استفاده كرده است
اي و طبقاتي تشكيل گردد و مردم را آگاه  است كه اجتماع بشري بايد بدون امتياز فرقه

اي كه بعضي از مردم براي ايجاد خلل در امنيت و آشتي  ساخته است كه از توطئه
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كه اجتماعي آرزويش هميشه اين بوده است . كنند بر حذر باشند اجتماع ايجاد مي
اي و طبقاتي وجود نداشته باشد و هندوها و  تشكيل گردد كه در آن اختالف فرقه

همچنين مسلمين باهم زندگي خود را در سازگاري و يكجهتي و يكدلي ادامه دهند ولي 
 سبب قارة هند به پند و نصيحت وي گوش ندادند و درنتيجه شبه متأسفانه مردم به

  .ارچگي خود را از دست دادعداوت و كينه و دشمني يكپ
لهجة  باشد كه تصوف اسالمي و ايراني به  اولين داستان عشقي ميپدماوتداستان 

گفتني است كه . باشد معرفي گرديده است هاي زبان هندي مي اَودي كه يكي از شاخه
) نستعليق(خط فارسي  زبان اين داستان رزمي و بزمي هندي است ولي داستان مزبور به

  .شته شده استنگا
بينيم هم چنانكه بسياري از افكار  مي, زمينة تاريخ تصوف نظر بيندازيم اگر به

همين روال از زبان  وسيلة ترجمه انتقال يافته به فارسي به تصوف از زبان عربي به
سِِندي و , گجراتي, پنجابي, قارة هند مثل هندوي، راجستاني هاي شبه زبان فارسي به

  .ز گرديده استدكّني منتقل ني
آهنگي و  هاي صميمانة خود ميان افراد طبقات مختلف هم فعاليت ها با صوفي

شدند توجة  يكدلي ايجادكردند و كساني كه در اجتماع افراد عقب افتاده محسوب مي
بيشتر اين افراد . طرف خود جلب نمودند خلوص نيت و حس بشردوستي به ها را با آن

شيده و زير الية پاي تشكيالت اجتماعي ماليده و فشرده از طبقات ستمديده، جورك
  :آقاي تيتوس در اين مورد درست گفته است. مانده بودند

زم ئيندوهمسلك  ي بازكرد كه بااهوسيلة تصوف براي خود ر در واقع اسالم به”
آقاي . ١عوامل مؤثّر در قلب آن جاي خود را پيداكند مستقيماً در تماس بيايد و با

اين نكته  ما اين موضوع را به.  مغ در اين مورد داراي اين عقيده است.ك.آر
وجود آمد  وقتي كه بحران هويت و شناسايي فرهنگي به پايان برسانيم كه هر به
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اي احيا گرديد در آن موقع ميراث تصوف با هزاران  و يا روح بديع منظر افسانه
  .١“زند ما حرف مي درآيد و باتكلّم  زبان به
بينيم كه پس از درگذشت محمد  اريخ سياسي كشور هند را درنظر بگيريم مياگر ت

چنانكه غالم . چند پارچه قسمت گرديد غوري، مملكت وي ميان جانشينانش به
غالم ديگرش قباچه مناطقي مثل . برگزيدة وي يلدوز در غزنين بر تخت سلطنت رسيد

 ميالدي تخت ١٢٠٦سال  يبك بهالدين ا قطب. ملتان و اُچه را تحت تسلط خود درآورد
. چند پاره قسمت گرديد قارة هند به سلطنت دهلي را گرفت و بدين صورت شبه

ها  در همان زمان شيخ بهاءالدين زكريا در صدد آن بود كه تمام اين قسمت ولي
التتمش تخت سلطنت دهلي را در سال , چون سلطان ايبك وفات يافت. يكپارچه گردند

وي . در آن زمان خانقاه شيخ بهاءالدين در ملتان داير بود. تميالدي گرف ١٢١٠
سلطان التتمش بنابر دعوت . سلطان التتمش پيغام فرستاد كه بر منطقة ملتان حمله برد به

و پيشنهاد شيخ بهاءالدين زكريا بر ملتان حمله برد و قباچه را شكست داد و بدين طريق 
بايد در اينجا يادآور شد . ٢هلي قرارگرفتسرتاسر استان پنجاب تحت تسلّط حكومت د

ميالدي استان پنجاب را از دست داده بود ولي باز  ١٢٠٦كه حكومت دهلي در سال 
اي كه از اين وحدت و يك پارچگي  نتيجه.  ميالدي دو مرتبه آن را گرفت١٢١٠سال  به

ن دانشجويا. ها بودند كه در آن نقش مهمي ايفا كردند كشور هند حاصل شد صوفي
التحصيل  هاي مختلف هند فارغ هاي كامبريج، آكسفورد و دانشگاه هندي كه از دانشگاه

 چنين هاي پنجاب و بنگاله و هم نمايند كه تقسيم استان اين امر توافق مي اند به شده
تفكيك و جدايي كشور هند كشت و كشتار، جنگ و خونريزي و نفرت ميان افراد 

  .دبارآور قارة هند به اجتماع شبه
آنها معتقد بودند كه بدون . اند بعضي از شاعران كيفيت عشق را با حسن پرورانده
حسن از عشق، . آيد دست نمي درك حسن و زيبايي در راه عشق موفّقيت و پيروزي به

پاس خاطر حسن و  آيد و اين وظيفة عشق است كه خود را به ايثار و فداكاري پديدمي
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اند از جنبة شهواني و  البتّه كساني كه اين عقيده را داشته. زيبايي در آتش عشق بسوزاند
صورت عشق  آنها عشق مجازي خود را به. اند روابط نامشروع جنسي كامالً دور بوده

راني و براي هوس جنسي نيست  نظر آنها زن تنها وسيلة شهوت به. اند حقيقي درآورده
در دورة جديد تاريخ . باشد بلكه وي الگو و نمونة حسن و زيبايي الهي و آسماني مي

هند يعني ميان قرون هيجدهم و نوزدهم ميالدي مردم اين كشور داراي اين عقيده 
اند عبارتند از بودا  اند و ميان آنها كساني كه بيشتر از ديگران برجسته و باالتر بوده بوده

و ) ديقرن نوزدهم ميال(و گنانند ) قرن هيجدهم ميالدي(تاگور , )قرن نوزدهم ميالدي(
اي كه دربارة بودا  نامه عشق. تقريباً همة اينها تحت نفوذ و تأثير تصوف قرارگرفته بودند
 رسد نظر مي چنان به. باشد و عشق لتا نوشتة گنانند است مثال نمايان اين تأثير و نفوذ مي

رباعيات عمر . عنوان معيار اساسي قرارگرفته است كه نفوذ تصوف در امور فرهنگي به
فه از ديدگاه عرفاني مطالعه و بررسي نموده و سرايندگان هندي خيام را عرفا و متصو

هندي  اند، در عصر و زمان مختلف از فارسي به زبان كه پيرو مكاتب مختلفي بوده
اند كه  اين مطلب كرده باگواتي چرن ورما و جيا شنكر پرساد علناً اشاره به. اند برگردانده

چنانكه آقاي ميغ دربارة . باشد نها زبان عرفاني اهل تصوف ميمنبع و سرچشمة سرودة آ
زبان هندي تصوف  نفوذ تصوف چنين اشارت كرده است كه در توسعه و رشد شعر به

  :گويد داراي سهم مهمي بوده است و مي
توانيم بدين نتيجه برسيم وقتي كه بحران هويت فرهنگي پيدا شود همين  ما مي”

سخن  احيا گردد ميراث فرهنگي با هزار زبان بهكه روح عشق و عالقه 
  .١“آيد درمي

ورزند و هميشه  هاي خشك اجتناب مي ها و استدالل عرفا و متصوفه از مباحثه
استغنا و عشق الهي , صبر, توكّل, پاكيزگي, اند كه زندگي را در حال فقر ترجيح داده

دادند بلكه آن را ترويج و   نشان ميعمل ها را در آنها نه نتها تمام اين زمينه. بگذرانند
نمودند و بيشتر سعي و كوشش آنها اين بوده كه وساوس شيطاني را از  تبليغ نيز مي

افرادي زندگي كنند كه در اجتماع  آنها دوست داشتند با. اجتماع بشريت دورنگاه دارند
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 آنها اين .آنها در درد و رنج زندگي با يكديگر شريك و سهيم بودند. اند لگدمال شده
نمودند و  بشريت و پيشرفت آن تشويق و ترغيب مي نوع افراد را براي كمك به

  .كردند كه از احساسي كه فاقد خصايص انساني باشد دور بمانند نصيحت مي
تمام شاعراني كه . اند فرقة خاصّي وابسته نكرده ها اصالً و هرگز خود را به صوفي
 و دشمني را كه براساس دين و مذهب باشد ورزي اند در شعر خود كينه صوفي بوده

اند و هميشه براي يكدلي و يكجهتي اجتماعي سعي و كوشش  محكوم و مذمت كرده
اند و همين عقيده و  ها براي همزيستي فرهنگي صداي خود را بلندكرده صوفي. اند نموده

لّي تلقي عنوان يك اصل قانوني و قاعدة ك مرام همزيستي در تاريخ دورة متوسط هند به
هاي آينده بر جاي  گرديده است و اين مرام ميراث مهمي بوده است كه آنها براي نسل

ها شايد بزرگترين سهم آنها بود  تنوع و گوناگوني فرهنگ احترام نمودن به. اند گذاشته
  .اند تمدن هند اهدا نموده كه به

اي قدرتمند ه در اين عصر و زمان وقتي كه ما دچار خطر بزرگي از طرف گروه
توزي و دشمني ميان يكديگر  خواهند اختالفات شديدي را از طريق كينه هستيم كه مي

ور كنند الزم است كه ما نهضت تصوف را تجديد و احيا كنيم، زيرا تنها كساني كه  شعله
توانند محيط امن و آشتي افهام و تفهيم را  واقعاً افراد روحاني و معنوي هستند مي

ايجاد , باشد  و تحولي در اجتماعي كه داراي ابعاد و جوانب گوناگون ميوجود آورده به
كسي كه عقل سالم و فكر و هوش درستي داشته باشد الزم است  براي هر. نمايند

داريم  در حال حاضر ما نياز. هميشه براي كارهاي ارزنده و سالمت فكر اقدام نمايد
رند براي شركت در اجتماع بشري بشريت عشق و عالقه دا هايي كه نسبت به سازمان

وجود بيايد كه از جنبة اخالقي و از حيث معنويت  گام بردارند تا نظام اجتماعي به
  .پرجنب و جوش باشدنشاط و  با
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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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زبان همدلي, زبان فارسي  ٦٣

  

 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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  ٦٤  قند پارسي

  

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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زبان همدلي, زبان فارسي  ٦٥

  

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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  ٦٦  قند پارسي

  

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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زبان همدلي, زبان فارسي  ٦٧

  

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
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  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
  . کريمقرآن .۱
 . ش۳۵۷، چاپ اول، امير کبير، تهران، جستجو در تصوف ايران .٢

 . ش۱۳۶۳، خسرو فرشيد ورد، اميرکبير، تهران، چاپ اول ١، ج دبي ادبيات و نقد اةدربار .٣

 ،، علي محمد مؤذني) و حديث در ادب پارسيقرآناي بر تأثير  مقدمه(، در قلمرو آفتاب .٤
 . ش۱۳۵۷انتشارات قدياني، تهران، چاپ دوم 

 چاپ نيکلسون، انتشارات مولي، ،معنوي  مثنوي:الدين محمد جالل بلخي، موالنا جالل .٥
 . ش۱۳۶۶تهران، چاپ پنجم 

تصحيح محمد قزويني و دکتر قاسم  ، بهحافظ ديوان :الدين محمد حافظ شيرازي، شمس .٦
 .تا غني، زوار، تهران، بي

 . ش۱۳۸۲، انتشارات سخن، تهران، فرهنگ فشرده سخن :حسن انوري .٧

 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 

 



  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٨١

  

  ، مکتب تسامح و تساهلعرفان
  ∗ناصر نيكوبخت

مهمقد  
اند  کار رفته يک معني به تسامح و تساهل هر دو از مصدر باب تفاعل هستند و تقريباً به

گيري و شدت  گيري، گذشت، اغماض، جوانمردي کردن، و مخالف سخت و آن آسان
با عقايد و اعتقادات  زبرخورد مدارا جويانه و احترام آمي در امور است و در اصطالح به

پذيرش شکاکانه يا ) Tolerance (»تسامح«. گيري در احکام ديني است ديگران و آسان
بزرگوارانه تمام عقايد نيست، بلکه رفتاري است مبني بر تاييد حق نهادي ديگران تا 

رغم   بهدفاع كنند،ن آو از ؛ شان را بگويند دلخواه خويش بينديشند و انديشه به
عقايد و  آدمي بايد نسبت به. نظر ما خطا باشد د آنان حتي اگر بهچگونگي عقاي

در حقيقت تسامح با آزادي بيان در پيويد . هاي ديگران سعه صدر نشان بدهد انديشه
همين دليل تسامح تحمل از روي  ستيزد؛ به  و با ناداني و فرايندهاي آن مي استبوده

) ۱۳۸۱: ۲٦۸کوب،  ينزر. (يردگ آزادي و اختيار است و از موضع قدرت صورت مي
سرچشمه  که غايت آن هدايت بشر به  ـهاي الهي طور کلي بنيان و بنياد مکتب به

فرمايند   مي)ص( بر تسامح و تساهل است؛ چنانکه پيامبر اکرم-حقيقت و وحدانيت است
و . گير مبعوث شدم  يعني من بر دين مستقيم و راست و آسان»اين ارسلت حبنيفيه مسحه«

احب الدين ايل اهللا احلنيفيه «اند   نقل شده که فرموده)ص(حديثي ديگر از آن حضرتدر 
  .گير است ترين دين نزد خدواند، همان دين راست و آسان  يعني دوست داشتني»السمحه
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 کريم از قرآنهاي  همزيستي مسالمت آميز بر اساس آموزه مکتب اسالم با دعوت به
هاي کور و جاهالنه و قشري  ي، طبقاتي و عصبيتور با تبعيضات نژادي، قومهبدو ظ
معبود يگانه  ان خويش را براساس اعتقاد بهومبارزه برخاست و پير هاي فکري به گري

  :وحدت و همزيستي مسالمت آميز دعوت کرد پيروان ديگر مکاتب الهي به با
بالذي انزل منا آو الجتادلوا اهل الکتاب اال باليت هي احسن اال الذين ظلموا و قولوا «

   ١»الينا و انزل اليکم الکتاب و اهلکم اله واحد و حنن له مسلمون 
ال اکراه «تفکر و تعقل و آزادي در انتخاب دين فراخوانده است  چنين آنان را به هم

ر و تفکر و بدون پيش کساني که بر اساس تدب  و به.٢»يف الدين، قد تبني الرشد من الغي
 :ينند، بشارت داده استزگ سپارند و بهترين را بر مي يهر کالمي گوش م داوري به

ذکر ت کريم امت خويش را مقرآن (.٣»عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه فبشر«
 امري جايز و پذيرفته است؛ و اين سنت ،شود که اختالف در مرام و مشرب و تفکر مي

باشد، وگرنه خود قادر بود  وجود داشته ها گونه تفاوت ديد گاه پروردگار است که اين
 و اليزالون ة واحدةو لو شاء ربک جلعل الناس ام« :همه مردم را بر ديني واحد بيافريند

  .)٤»خمتلفني
  منشأ اختالف مسلمانان

 )ص( اولين جرقه اختالف بر سر جانشيني آن حضرت)ص(پس از رحلت رسول اکرم
دموجب تفرقه و انشعاب بزرگي در امدو گروه اهل  لمانان را به شد و مس)ص(ت محم
ور شدن جنگ و  اي ديگر و شعله خروج عده بهآن تسنن و تشيع تقسيم کرد و در ادامه 

  .هاي فراوان انجاميد ريختن خون
دومين اختالف، ناشي از تفاوت برداشت از اصول عقايد اسالمي بود که ايجاد 

 را باعث شد …اميه وهاي فکري متعددي چون قدريه، مجبره، معتزله، مرجئه، ام مشرب
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ها، ديگري را تا حد کفر و الحاد و مهدورالدم بودن متهم  و گاه هر يک از اين مشرب
  .ها که از اين اختالفات بر زمين ريخته نشد  و چه خوناند کرده

هاي فقهي در فروع دين بود که در مذهب  واسطه تفاوت استنباط سومين اختالف به
واسطه مفتوح بودن باب اجتهاد  انجاميد، ولي بهتفکيک مذاهب چهارگانه  تسنن به
  .انشعابي در مذهب شيعه نشد منجر به

  اي در ايران اختالف فرقه
دليل احترامي که  پس از استقالل نسبي ايران و روي کار آمدن دولت مقتدر سامانيان، به

فات ل بودند، اختاليپادشاهان ساماني براي تمام فرق و مذاهب و دانشمندان و علما قا
هاي حکومتي  اي چندان محسوس نبود و صاحبان انديشه بدون تعرض دستگاه فرقه

هاي علمي و ادبي منشأ آثار علمي فراوان گرديدند؛ اما با روي کار آمدن  آفرينش با
دستياري علماي متعصب  دولت غزنويان، اميران غزنوي با همدستي خلفاي عباسي و به

مي صاحبان ساير مذاهب و مشارب دست زدند و هاي فکري و قل محدوديت درباري به
هاي سلطان  گيري سخت. قلع و قمع مخالفان حکومت پرداختند با دستاويز مذهب به

آل بويه، ديلمان، باطنيان، معتزليان در آثار مکتوب مربوط  محمود غزنوي نسبت به
. عاستالملک، شاهد اين مد اين عصر چون تاريخ بيهقي و سياست نامه خواجه نظام به

هاي مرسوم اين زمان موجب توقف و انحطاط تمدن  گري اختالف مذهبي و قشري
اسالمي و فرار يا نفي بلد بسياري از صاحبان انديشه شد، تمدني که در قرون چهارم و 

نظيري  پيمود و دانشمندان و نوابغ علمي بي پنجم مسير شکوفايي و بالندگي خود را مي
را در دامن امن خود پروريد و منشأ … وريحان بيروني وچون ابو علي سينا، بلعمي، اب

صاحبان انديشه مخالف   دامنه تعرض به،جامعه بشري گرديد خدمات فراواني به
جايي رسيد که شعرا و نويسندگان نيز در ميدان منافست و  انديشه حکومت، به

ان با رواج همزم. کردند بد ديني و اعتزال و قرمطي متهم مي مناقشت، رقباي خود را به
هاي خونبار مذهبي،  اي از بالد اسالمي و جنگ تعصبات خصومت بار جاهالنه در پاره

عارفان و عالمان آزادانديش با سعه فکر و وسعت مشرب، وحدت مذاهب و ملل را 
عنوان مقصد، بلکه  سرلوحه خويش قرار دادند و کوشيدند با معرفي شريعت نه به



  ٨٤  قند پارسي

  

کعبه مقصود رهنمون گردند و  روندگان حق را بهروي حقيقت،  مثابه شمعي فرا به
حربه تکفير و تهديد را از دست عالمان ظاهر بين، و غبار تعصب و قشريگري را از 

  .چشم اهل دين برگيرند
  اي نقش عرفان در زدودن اختالف فرقه

هاي قرآني و احاديث نبوي و مأثورات  آموزه عارفان و عالمان راستين با تمسک به
کوشيدند که در آن، همه طبقات از هر مذهب و  اي آرماني مي بيان جامعهصوفيه، در 

  :گويد ابوالحسن خرقاني مي. مرامي در کنار يکديگر عشق بورزند
 مراست و نان آيدر شام کسي را خاري در انگشت آيد، ز اگر از ترکستان تا به”

  .١“اگر اندوهي در دلي است، آن دل از آن من است
يت ترحم آوردند و گاه تأسف و تأثر خود را از عدم درک و اين گونه بر بشر

  :حقايق ملل اين گونه ابراز داشتند
 و از بهر »کنند دريغا هفتاد و دو مذهب که اصحاب با يکديگر خصومت مي”
اگر همه جمع . کشند دانند و يکديگر را مي ت، هر يکي خود را ضدي ميملّ

دندي، ايشان را مصور شدي که همه آمدندي و اين کلمات را از اين بيچاره بشني
  .٢“ غلط، خلق خدا را از حقيقت دور کرده استصورت. بر يک دين و يک ملتند

اند که اولين قدم در جاده عرفان، يکي دانستن جمله  و مريدان را توصيه کرده
  :مذاهب است

قان خود هاي طالب بسيار است در راه خدا، که جمله محقّ اما اي عزيز، شرط”
اند، اما يکي مفصل، که جمله مذاهب هفتاد و سه گروه که معروفند،  گفتهمجمل 

  .٣“اول در راه سالک در ديده او يکي بود و يکي نمايد
  :ا صدراي شيرازي آمده استدر سيره ملّ
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دست رد .  آرا و مذاهب استةسعه فکري او تاحدي است که مشتمل بر هم
 ةل انکار نکرده و نتايج فکري هماي را از اص سينه احدي نزده و هيچ عقيده بر

امروز را بهتر از طرفداران آن عقايد اثبات  هاي فلسفي قديم و جديد تا به نحله
  .١“نموده است

نه تنها در مکتب عرفان اسالمي که در  »الطرق ايل اهللا بعدد نفوس اخلاليق«شعار 
 است، چنانکه هاي عرفاني مکتب بودايي نيز پذيرفته شده است و گويا شعار همه مکتب

خدا ختم  هايي که به  يعني راه”Jta mat tato path”:  هندو گفته استيراما کريشنا
  .٢شود، به تعداد مذاهب موجود است مي

تضاد بين اجزا و عناصر  عقيده مولوي همان طور که قوام و دوام عالم طبيعت به به
ري نيز براي کسب  فعلي در جامعه بش ياقولي وچه آن منوط است، اختالفات ظاهري 

منفعت و دفع ضرر امري طبيعي است و تکامل و پيش رفت جامعه بشري بدان بسته 
  :است

  جنگ طبعي، جنگ فعلي، جنگ قـول      
  بـود   هان زين جنگ قايم مـي     ـن ج ـاي
  

  در ميان جزوها حربي است هـول       
  در عناصـر در نگــر تــا حــل شــود 

  )٥۰و  ٦/٤٥. م.م(               
ميان   بالغه الهي از وجود چنين اختالف قولي و فعلي درگويد حکمت موالنا مي

  : جهت ظهور رساندن گوهر وجود آدمي است آدميان، به
  اين همي گويد که آن ضال است و گم      

  يد کـه ايـن را چـه خبـر         و آن همي گو   
ــي    ــدا م ــک هوي ــر ي ــوهر ه ــد گ   کن

  

ــم  بـــي ــر قـ ــال او وز امـ ــر از حـ   خبـ
ــدر   ــزدان از قـ ــد يـ ــشان افکنـ   جنگـ

ــي    ــدا م ــنس پي ــا ج ــنس از ن ــد ج   کن
  )۱٥۰٥-۳/۱٥۰٤. م.م        (       

شود که اهل مذاهب و اديان  بيت اخير، گاه اختالفات مذهبي، باعث مي ه بهبا توج
 که در ذات اديان ييها ناروايي. هاي يکديگر را آشکار سازند قابت، نارواييردر ميدان 

هاي واقعي دين  وزهوجود ندارد و ممکن است نتيجه کج فهمي و استنباط غلط از آم
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. کنند اصالح آن اقدام مي ها، به ها و ناروايي باشد؛ بنابراين مصلحان دين با درک کاستي
  :گويد مونتسکيو مي

دهد که  هاي جهان بايد از ايرانيان پيروي کنند؛ زيرا تاريخ نشان مي همه ملّت”
 و ها همزيستي مذهبي، هرگز موجب بدبختي مردم نشده، و برعکس براي ملّت

لف هستند که تاديان مختلف هم چون حريفان مخ. ها بارور بوده است حکومت
کوشند تا  خيزند، درنتيجه براي اصالح خود مي رقابت برمي يکديگر به طبعاً با

هاي يکديگر را آشکار  گر شوند؛ از همين رو ناروايي بهتر از ديگران جلوه
  .١“گردند سازند و موجب تخفيف آنها مي مي

 دين اختالف ديدگاه باشدت ,اصول عقايد اي مباحث مربوط به  در پارهو اصوالً
 نيز )ص( وحيآيات قرآني و احاديث منقول از رسوِل شود و با توسل به بيشتري ديده مي

 )ص(جواب قطعي در حل مسأله راه يافت؛ زيرا در کالم حق و قول رسول توان به نمي
سنگ و هم   که گويي خداوند براهين همشود ظاهر متباين ديده مي آيات و احاديثي به

هاي فکري در اختيار آنان قرار داده، و آنان را در مقابل هم وا  وزن براي اهل مشرب
دفاع از  ل حل ناشدني تا قيام قيامت با اقامه دليل و برهان بهيداشته تا بر سر اين مسا

فاع کنند و هاي خويش بپردازند و از دين و مذهب و مرام دريافتي خويش د يافته
  :قول مولوي به

  هم چنين بحث است تا حشر بشر      
  چون که مقضي بد دوام آن روش      
  تا که اين هفتاد و دو ملـت مـدام         

  تاد و دو  ـفـ ـند اين ه  امت ما ـتا قي 
  

ــدر  ــل قـ ــري و اهـ ــان جبـ   در ميـ
  مي دهـد شـان از داليـل پـرورش         
ــام   ــوم القي ــي ي ــد ال ــان مان   در جه
ــو  ــت و گ ــدع را گف ــد مبت ــم نياي   ک

  )٤۲۲۱-٥/٤۲۱٤. م.م            (
ها و مذاهب گوناگون براساس مشيت  ها، مشرب بنابراين اگر بپذيريم وجود مکتب

رسميت بشناسيم و هر کس  توانيم وجود يکديگر را به و حکمت الهي است، مي
  .ديگري را تحمل کند
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ها و اعتقادات و خرافات و افکار  ه بسياري از اختالفات مذهبي نتيجه پيرايهالبتّ
هاي  اساسي است که از خارج دين، بر دين بسته شده است و نبايد آن را از آموزه يب

  :گويد  ميهاي ايراني نامهمونتسکيو در کتاب . ي کردديني تلقّ
اگر نيک بنگريم، همه اديان و مذاهب روي زمين را در اصول اوليه مشترک ”

خدا، اساس همنوع، رعايت قانون و جلب رضايت  خواهيم يافت؛ زيرا عشق به
 که ,توان با ظلم و ستم، مورد عنايت پروردگار چگونه مي. دهد ديني را تشکيل مي هر

آفريدگان  قرار گرفت؟ تنها رضايت او همان محبت به. همه بندگانش را دوست دارد
خرافات  هاي مذهبي که شرافت بشر را لکه دار کرده، تنها اعتقاد به انگيزه جنگ. اوست

  .١“اند هايي است که بر دين واقعي بسته ، يعني پيرايهاساس  و افکاري بي
ندارد؛ زيرا همه از يک منشأ  از ديدگاه عارف هيچ تفاوتي بين اديان الهي وجود

 ٢»النفرق بني احد من رسله«آيه شريفه مولوي با استناد به. اند واحد سرچشمه گرفته
  :گويد مي

  فــرق نتــوان کــرد نــور هــر يکــي 
  رقان قـل  ـن الف ـعني م ـلب الم ـاط

ــست  ــداد ني ــسمت اع ــاني ق   در مع
  اران خوش اسـت  ـا ي ـار ب ـاد ي ـاتح
  

  شـکي   چون به نورش روي آري بـي      
  ســــلالنفــــرق بــــين آحــــاد الر

ــست   ــراد ني ــه و اف ــاني تجزي   در مع
   گير صورت سرکش است    ،پاي معني 
  )٦۸۲-۱/٦۷۹. م.م      (          

ن، مطاوعت و متابعت دليل و برها  هر يک به،از طرف ديگر، پيروان ملل و نحل
اند، چنانکه  اند و در آن طريقت چيزها يافته تا بدان دل بسته طريقتي را پذيرفته

  : همداني گويدالقضات عين
اي دوست اگر آنچه نصاري در دين عيسي ديدند تو نيز بيني ترسا شوي، و اگر 

ستان پر آنچه جهودان در دين موسي ديدند تو نيز بيني، جهود شوي، بلکه آنچه بت
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  ٨٨  قند پارسي

  

پرست شوي؛ و هفتاد و دو مذهب، جمله منازل  پرستي، تو نيز بيني، بت ديدند در بت
  .١راه خدا آمد

ها و  با اين همه، چه بسيار که اين اختالفات مشروع و پذيرفته شده، باعث نزاع
ها براي پيشبرد مقاصد  اي حکومت پاره. ها شده است ها و برباد رفتن خانمان جنگ
آنان همواره . اند گردانان اختالفات مذهبي بوده معرکه اولين دخو طلبانه توسعه

اي براي دوام و بقاي حکومت و توسعه قلمرو خود  عنوان حربه اختالفات مذهبي را به
 جان يکديگر آاليش مردم، آنها را به اند و با تحريک احساسات پاک و بي کار بسته به

ور شدن  شعله. اند کار گرفته ريف بهها در مقابل لشکر ح انداخته و يا در لشکر کشي
خونخواهي خليفه مسلمين، جنگ نهروان در صدر اسالم، و غزوات  جنگ صفين به

هايي   نمونه…هاي ايران و عثماني در عصر صفوي و سلطان محمود غزنوي، جنگ
  .هاي با انگيزه مذهبي است روشن از جنگ
  ها هاي عرفاني براي رفع خصومت اصول مکتب

  دن مقصديکي بو . ١
هاي رسيدن  راه »الطرق ايل اهللا بعدد نفوس اخلاليق« عارف و صوفي براساس عتقاد به

الدين ابن عربي در  محيي. داند مشرب و مذهب خاصي نمي خدا را محدود به به
  :گويد  ميالحکم فصوص

غايات الطرق ايل اهللا سبحانه، و اهللا غايتها، فکلها صراط مستقيم، لکن تعبدنا اهللا «
فلالول وسعت رمحته کل شئ .  ماشرعه لناوالطريق املوصول ايل سعادتنا خاصه و هب

  .٢»…ل ايل السعاده حيث کان العبد، و هو الوصول ايل املالئمآفامل
ا ما تنها از راهي او را ند؛ اما رسند وهمه صراط مستقيم خداوند مي ها به يعني همه راه

پس . ن راهي که خود پيش رويمان قرار دادسعادت برساند، هما پرستيديم که ما را به
هر کجا که باشند، . رحمت حق فراگير همگان است و سر انجام همه بندگان سعادت

  .جايي خواهد بود که بر ايشان خوشايند باشد
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٨٩

  

شدند،  مولوي معتقد است اگر هفتاد و دو ملت از حقيقت حال يکديگر آگاه مي
بان قالشان متفاوت است نه درون و ز تنها سوي اوست  راه به،فهميدند که همه را مي

  :حالشان
  هر يکي تسبيح بر نـوعي دگـر     

ــاد دآ ــسبيح جم   مــي منکــر ز ت
  بلکه هفتاد و دو ملت هر يکـي   

  

  خبـر  ال آن اين بي   ـويد و از ح   ـگ
  بادت اوستادـدر عـماد انـو آن ج  

  خبـر از يکـديگر انـدر شـکي         بي
  )۱٤۹۸-٤/۱٤۹٦. م.م     (   

ها نظر کني، اختالف عظيم  پس اگر در راه«ر همين باور است که در فيه مافيه نيز ب
و همه را . مقصد نظر کني، همه متفقند و يگانه حد است؛ اما چون به و مبانيت بي

کعبه ارتباطي و عشقي و محبتي عظيم است که  درونها را به. کعبه متفق است درونها به
 آن مباحثه و جنگ و … ايمانآن تعلق نه کفر است نه. گنجد آنجا هيچ خالف نمي

ها  ها در راه گفت، معلوم شد که آن جنگ کردند که اين او را مي ها مي اختالف که در راه
  .١»بود و مقصود شان يکي بود

ها اشاره  وحدت نظر همه طريقت قسمي ديگر به بهاءالدين ولد پدر مولوي نيز به
  :گويد دارد و مي

پرستان و ستاره پرستان و اهل کتاب و پرستان و آتش  حاصل مرتاضان و بت”
گيران و مرتاضان اسالم، پايان  زادگان و فال  زنان و جادوان و پريراباحتيان و پي

گردد؛ از آن که تضرع و زاري را و خشوع را کسي   باز مي»اهللا«اعتقاد همه به 
  .٢“ مگر آنکه هر کسي صورتي نهادند مر اهللا را»اهللا«مستحق نيست مگر 

 پرستان پرستان تصريح دارد؛ چنانکه از زبان بت  کريم نيز آياتي بر توحيد بتقرآندر 
پرستيم مگر اين که  يعني بتها را نمي. ٣»يو ما نعبدهم اال ليقربونا ايل اهللا زلف«نقل شده که 

و لئن سألتهم من خلق « و يا در آياتي ديگر نقل شده که. خداوند نزديک گردانند ما را به
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  ٩٠  قند پارسي

  

ها و زمين  پرستان سؤال کني چه کسي آسمان اگر از بت .١»رض ليقولن اهللالسموات و اال
  .»اهللا«را آفريده، خواهند گفت 

   :گويد از همين منظر است که شاعر عارف مي
  ا و يهود  ـ ترس ي چو اـرفتم به کليس  

  بر ياد وصال تـو بـه بتخانـه شـدم         
  

   را همه رو به تو بود      يترسا و يهود  
  ودـر تو ب  ـه ذک ـان زمزم ـبيح بت ـتس

  )۱۳۷۷: ۱۹ذکرگو   (           

  نوع انسان  احترام به. ٢
ت ورزد، و شفقّ نوع انسان عشق مي عارف فارغ از تعلقات مذهبي و قومي و طريقتي، به

ابوالحسن خرقاني صوفي نامدار قرن پنجم . داند بر خلق را بزرگترين فريضه مي
  :گويد مي

 کند، و زاهد طلب زيادتي زهد کند، و عالم بامداد برخيزد و طلب زيادتي علم”
  .٢“دل برادري رساند ابوالحسن در بند آن بود که سروري به

  :و هم از اوست که گفته است
جايي  يگانگي او در افتادم و به  از آن فکرت به…حق تعالي مرا فکرتي بداد”

خلق او  بر.  شفقت برخلق گرديد،رسيدم که فکرت، حکمت گرديد و راه راست
تر از خود نديدم، گفتم کاشکي بدل همه خلق من بمردمي تا خلق  شفقکسي م

را مرگ نبايستي ديد کاشکي حساب همه خلق با من بکردي تا خلق را 
کاشکي عقوبت همه خلق مرا کردي تا ايشان را . قيامت حساب نبايستي ديد به
  .٣“دوزخ نبايستي ديد به

 از جلوات حضرت حق و اي هاي عالم هستي را جلوه  پديدهةک همالعارف س
مظهري از اسماءاهللا، و انسان مظهر و مجمع جميع صفات و آينه تمام نماي جمال حق 
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩١

  

خلق را  ت و خدمت بهورزد و محبت و شفقّ  هستي عشق ميةداند؛ بنابراين بر هم مي
  :چنانکه سعدي عليه الرحمه گويد. داند باالترين عبادت و حاصل نتيجه عبوديت مي

  اده و دلق نيـست    به تسبيح و سج     ت به جز خدمت خلق نيستعباد
  )۱۳6۹: ۲۲5سعدي (           

سعدي تمام عالم هستي و از جمله آدمي را مملوک حق، و شايسته عشق ورزيدن 
  :داند مي

  به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
  قم بر همه عالم که همه عالم از اوستـعاش

  )۷۸۷: پيشين(
  :گويد موالنا ميکوب در سيرت  زرين

ديد که خلق از همه جا  چون موالنا کل عالم را هم چون خانقاهي بزرگ مي”
آيد و هر که در آن هست طالب خدمت و  آن مي آيند و هر که به آن درمي به

هاديان طريق را در اين خانقاه  شايق صحبت شيخ آن است، تفرقه در باب
هزيستي بين اهل خانقاه بمح و توانست مستند معقولي براي اجتناب از تسا نمي

اهل ديانات که الزمه طرز تلقي او  بدين گونه تسامح موالنا نسبت به. تلقي کند
 رفع هر گونه تفرقه در ناتحاد ارواح انبيا که متضم از خانقاه عالم بود، از قول به

هر حال مسافران  آنکه خلق عالم به با توجه به… شد بين آنها بود، نيز تأييد مي
راه و ساکنان يک خانقاه هستند، ضرورت اخوت بين آنان نزد موالنا، صلح يک 

تاکيد و الزام  اي بود که موالنا را به کرد و اين نکته و همزيستي ايشان را الزام مي
  .١“داشت تسامح وا مي

  »من«رها شدن از تصرف . ٣
 »من« حقيقت، حجاب از ديدگاه عرفان، بزرگترين حجاب و مانع سالک در وصول به

تواند وجود ديگري را  تا زماني که انسان در چنگال نفس اسير است، نمي. است
  .کند تحمل
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  ٩٢  قند پارسي

  

  زنم  چون که هر دم راه خود را مي       
  

  با دگر کس سازگاري چـون کـنم       
  )٥۲: ٦. م.م(                     

 ها، آزادي مطلق و رها شدن از قيد تعلقات جز با عبور از سد خود خواهي رسيدن به
ر يني ميس ب تفاخر و خود برتر، طمع, حرص,ها، شهوات سيري ناپذير ت طلبيشهر

حقيقت وجودي خويش  ذات پاک خويش راه يابد و به اگر آدمي بخواهد به. نيست
ببرد، اولين قدم، پاگذاشتن بر اوصاف خويش است، اوصاف و تصورات باطل از  پي

دارد و تحمل غير را ناممکن  خود که او را از خودشناسي و هدف غايي خلقت باز مي
  :سازد مي

  خويش را صافي کن از اوصاف خود      
  

ــي  ــا بين ــود ذت ــاف خ ــاک ص   ات پ
  )۱/۳٦٤۰. م.م                 (    

 گرفتار »خود«خواهش نفس دامي است بر پاي نوع بني آدم، که او را در قيد 
  :دارد سازد و از پرواز باز مي مي

  طيران مرغ ديدي، تو زپاي بند شهوت       
  

ــت   ــران آدمي ــي طي ــا بين ــه در آي ت   ب
  )۱۳٦۹: ۷۹۰سعدي،              (  

رسول [ »اعدي عدوک نفسک اليت بني جنبيک«ر اين نکته که عارف با تذکّ
اولين قدم بر جاده سلوک . سازد ترين مانع حرکت آگاه مي اصلي ، سالک را به])ص(اکرم

 »من«چون جايي که .  است»ودخ«هاي عرفان، رياضت نفس و مجاهده با  در تمام مکتب
مدينه فاضله و تفاهم و زندگي . ماند  نمي»ديگري«رخت برافکند، جايي براي 

ر است و استبداد و رسميت شناختن حقوق ديگران ميس آميز تنها با به مسالت
 را معيار تام و تمام حق و حقيقت تلقي »خود«دواند که  ديکتاتوري در جايي ريشه مي

  .کنيم
  ر عشق و حسن شهودتکيه ب. ٤

ةبابيم که مرتب توصيف عشق در کالم عرفا و جايگاه آن در لسان شعرا، درمي ه بهبا توج 
 ة همةعشق سرچشم. حقيقت است  کمال آدم و کليد رسيدن بهةعشق برترين مرتب

تمام   مشکالت و پايان دهنده بهةحالل هم. ها ست ها و زيبايي ها، نيکي خوبي
صلح و . ها نهفته است  خوبيةدر سرشت عشق هم. هاست  معماةها و کليد هم وسوسه



  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٣

  

از منظر عشق، در عالم . دوستي، گذشت و مهرباني و وفا و صفا مولود عشق است
بنابراين عاشق بر همه چيز و همه کس عشق . هستي چيزي جز زيبايي وجود ندارد

هاست، چون  ي زيبايةخدا منشأ هم. بيند  کاينات را مظهر جمال حق ميةورزد، هم مي
جز زيبا  »ان اهللا مجيل و حيب اجلمال«هم خود زيباست و هم دوستدار زيبايي است که 

در آفرينش او کاستي، عيب و .  عشق ورزيدن استة چيز شايستهآفريند، پس هم نمي
  :زشتي وجود ندارد، مشروط بدانکه چشم جمال بين داشته باشي

  منگر از چشم خودت آن خوب را      
  

  بين به چشم طالبان محبـوب را      
  )٤/۷٥. م.م       (             

از . روحيه تساهل و تسامح عارف از همين بينش جمال گرايانه و زيبانگرانه اوست
ها،  منظر وحدت شهود، همه چيز زيباست، اختالف تباين، تضاد که منشأ خصومت

  :قول مولوي به. معناست ها است، در عالم هستي بي ها و کينه ورزي ها، حسادت دشمني
  منبسط بوديم و يک جوهر همـه      
  يک گهر بوديم هم چـون آفتـاب     

   سـره  رچون به صورت آمد آن نو     
  کنگــره ويــران کنيــد از منجنيــق

  

  پا بـديم آن سـر همـه        سرو بي   بي
  چو آب مگره بوديم و صافي ه      بي

  هـاي کنگـره     شد عدد چون سايه   
   از ميـان ايـن فريـق    قتا رود فـر   

  )٦۸۹-۱/٦۸٦. م.م           (  
  :بيند دهد که جز معشوق نمي عاشق مي بينش وحدت شهودي بصيرتي به

  اي جمله معشوق است و عاشق پرده    
  

  اي  زنده معشوق است و عاشق مرده     
  )۱/۳۰ .م.م                    (   

که   ـدر ميان حواريون عيسي وار. هاست يها و نيک وجود عاشق فقط جاذب زيبايي
بيند و تحسين  هاي جيفه را مي  درخشندگي و زيبايي دندانـ اند هاي ظاهري ه عيبمتوج
  .کند مي

دولت عشق رسد، ديگر در هيچ فرقه و مسلک و طريقتي  بنابراين سالک چون به
  :گنجد؛ زيرا نمي

  ت عشق از همه دينها جداست     ملّ
  

  عاشقان را مذهب و ملّت خداست     
  )۳/۷٤۳۱ .م.م                  (



  ٩٤  قند پارسي

  

 حسن الهي توانسته است زيبايي مطلق را تجربه کند و شهودو عارف با کشف 
شمس . شود ش جمال بين ميا داند، چشم ها مي چون معشوق را سرچشمه همه زيبايي

  :گويد تبريزي در وصف موالنا مي
 زيبا بين در من بنگرد و پرده از جمال من ةدنبال مردي بودم که با ديد سالها به”

جمال . ت و مرا جمالي هست و زشتي هستبر دارد، موالنا را جمال خوب اس
  .١“مرا موالنا ديده بود و زشتي مرا نديده بود

پاسخ  هاي کالمي و ترديدها و مشاجرات و منازعات بي وسوسه ي بهعشق حتّ
  :بخشد قه خاطر نجات ميدهد و آدمي را از تفر کالمي پايان مي

  پوز بند وسوسه عشق است و بس      
  

  عشق برد بحث را اي جان و بس        
  

  افـزود در  ق ميـرف که عش ـآن ط 
  

  ورنه کي وسواس را بسته است کـس       
  )٥/۳٢٣۰ .م.م                   (

  ود فريـادرس  ـ ش وگ و فتـگ کو ز 
  )٥/۳۲٤۰ .م.م                   (

  کردـافعي درسي ن  ـنيفه و ش  ـبو ح 
  )۳/۳۸۳۲ .م.م                   (

  و گذشت مدارا. ٥
جهه با اهل اديان و ديگر او گذشت در مو اي عرفاني، مداراه ت مکتبالاز ديگر مقو

  :هاي فکري است ها و مشرب مرام
آن  آيند، و هر که به آن در مي کل عالم خانقاهي است که خلق از همه جا به”

  .٢“آيد و هر که در آن است، طالب خدمت و شايق صحبت شيخ آن است مي
  :ت حافظ نظاره کرد کهتوان در اين بي جان کالم مکتب عرفاني را مي

  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است
  داراـنان مـمـا دشـروت، بـتان مـا دوسـب

  )۱۳۷۳: ۷۲حافظ (
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٥

  

زندگي سراسر مبارزه و گذشت و فداکاري پيامبران الهي و صبر و شکيبايي آنان در 
وي در مول.  تساهل و تسامح و مداراي انبياي الهي استةمقابل معاندان، بيانگر روحي

  :گويد  در هدايت قوم خويش مي)ع(وصف شکيبايي و استواري نوح
  ودـنم  وت مي ـال دع ـد س ـنوح نه ص  

  س کـشيد ـ واپنانـتن عـچ از گف  ـهي
  ر کگي افزون کند   چون که سر که سِ    

  ريختنـد  هـا مـي   قوم بر وي سـر کـه   
  

ــزود  انکــار قــومش مــي دمدم بــه   ف
ــد؟   ــي خزي ــار خاموش ــدر غ ــيچ ان   ه
ــود  ــي ب   پــس شــکر را واجــب افزون

  ريخـت قنـد   نوح را دريـا فـزون مـي    
  )۲۰-٦/۱۰. م.م                    (

دواند که خود را معيار تمام حقيقت بدانيم و  خصومت و دشمني در جايي ريشه مي
 … نفي کنيم، در حالي که حق و باطل، زشت و زيبا، خوب و بد وطرف مقابل را کامالً

  :اند اموري نسبي
  انـد در جه  ـس بد مطلق نباش   ـپ

  زيــد انــدر حــق آن شــيطان بــود
  

  ن را هم بدان   بد به نسبت باشد اي    
  در حق شخصي دگر سلطان بـود      

  )۷۱ و ٤/٦٥ .م.م              (
هاي  کوشد، اما راه نوعي مي واضح است که هر فرقه و گروهي در اثبات حقيقت به

تمام  اشد که بهتواند مدعي ب کس نمي ه هيچالبتّ. اثبات حقيقت باهم متفاوت است
معرفت موصوف غيبي  … متکلمان، فيلسوفان، عارفان وةشيو. حقيقت دست يافته است

  :متفاوت است
  هـم چنــان کــه هـر کــسي در معرفــت  
ــرح    ــرده ش ــر ک ــوع ديگ ــسفي از ن   فل

ــي  ــه م ــر دو طعن ــر در ه ــد و آن دگ   زن
  هــر يــک از ره ايــن نــشانها زان دهنــد

  مهـند ايـن هـ  ـقـقت دان نه حـاين حقي 
ــد   ــا باطلن ــه دمه ــن جمل ــو اي ــس مگ   پ
  پس مگو جملـه خيـال اسـت و ضـالل          

ــفت   ــي را ص ــوف غيب ــد موص ــي کن   م
ــاحثي ــتِ  ١ب ــر گف ــر م ــرده ج   ح او را ک

ــاني مـــي ــد و آن دگـــر از زرق جـ   کنـ
  انــد تــا گمــان آيــد کــه ايــشان ز آن ده

ــ ــه    ن ــن رم ــد اي ــي گمرهانن ــه کل   ه ب
   حـــق دام دلنـــدبـــاطالن بـــر بـــوي

ــي ــال   ب ــالم خي ــست در ع ــت ني   حقيق
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  ٩٦  قند پارسي

  

  قند احمقي اسـت   ـله ح ـآن که گويد جم   
  

  و آن که گويد جمله باطل او شقي است        
  )۲۹٤۲-۲۹۳۳۲ .م.م                 (

هاي  اي امور، ناشي از تفاوت از طرف ديگر تفاوت قضاوت و داوري در مورد پاره
  :روحي و ادراکي آدمي است
  ت اي مغز وجود   از نظر گاه اس   

  
  اختالف مؤمن و گبر و جهـود      

  )۳/۱۲٥۸ .م.م              (
تمثيل پيل و خانه تاريک بيانگر عجز آدمي از ادراک تمام حقيقت است و تکيه 

  :جاي واقعيت کردن بر تصورات و خياالت واهي به
  د مختلف ـشان ش تـظر گه گف  ـاز ن 

  يک اگر شـمعي بـدي     در کف هر    
  

  قب داد اين الف   ـش ل ـآن يکي دال  
  ديـشان بيرون ش  ـاختالف از گفت  

  )۱۲٦۸-۳۱۲٦۷ .م.م  (         
اين نکته متذکر  خواستند انگور بخرند، به مولوي از منازعت آن چهار نفر که مي

ا اختالف آنها بر حد بودند، امشود که هر چهار نفر در هدف و مقصود يگانه و متّ مي
  :سروصف موصوف بود

  ان د رتوافق موثقه است    گر سخنت 
  

ـ ـدر اثر م     فرقه اسـت ـايه نزاع و ت
  )۲/۳٦۹۳ .م.م                  (

جو  گير و عيب عجز ذاتي بشر واقف است، خرده از طرف ديگر عارف چون به
  .١» کراماًا باللغو مروااذا مرو« ه گوش دارد کهزنيست و پيام وحي را در عمل آوي

  به پير ميکده گفتم که چيست راه نجـات     
  
  ين نه نقص گناه   ـبت بب ـر مح ـمال س ـک
  

  و گفت عيب پوشـيدن     بخواست جام مي  
  )۱۳۷٦: ۲۱۲حافظ                    (

  به عيب کنـد   هنر افتد نظر      که هر که بي   
  )۱۳٥: پيشين                           (

  ها همزيستي مسالمت آميز با اهل همه طريقت. ٦
مکتب و مذهب و دين خاصي وابسته نيست، طريقتي است که با تأکيد  اصوالً عرفان به

همين جهت  سرچشمه حقيقت هدايت کند، به کوشد سالک را به بر تهذيب نفس مي

                                                   
  .۷۲، آيه )۲٥( فرقان  .1



  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٧

  

رسيم که تصور  مشترکاتي مي هاي مختلف عرفاني به هاي تعليمي در مكتب گاه از جنبه
ست و يا يکي منشأ ديگري است، در حالي که اشود يکي از ديگري متأثر شده  مي

د، طرد ونفي وحدت وجو فتن ذکر، تمرکز، عشق و محبت، عقيده بهگرياضت نفس، 
هاست و اين امر نه مبدأ زماني دارد و نه  از اصول مشترک اغلب طريقت… نفس، فنا و

ها وجود داشته و گويي در نهاد بشر از ازل موجود  ها و مکان مکاني، بلکه در همه زمان
ها پاک و  در نتيجه زهد و وارستگي و تهذيب نفس، قلب آدمي از تيرگي. بوده است
هاي حقيقت بر قلب عارف ساري و   چشمه،نور شهود و اشراق هشود و ب صافي مي
در تاريخ . بنابراين همه عرفا در مرتبه تجارب و عينيت با هم متحدند. گردد جاري مي

شويم که  جه مياها مو هايي فراواني از همدلي و همسويي اهل طريقت عرفان با نمونه
اند که گويي هيچ تفاوتي بين  گاه چنان با مسالمت و صلح و آرامش با يکديگر زيسته

  :گويد  مياسرار اساطير هندف مؤلّ. آنها نيست
چنان » Bhakti«در تاريخ هند، قلندران و دراويش هندي پيرو مکتب بکتي ”
شبهه رفته  صوفيان مسلمان امتزاج يافته، که گاه مسلمان و هندو بودن آنها به با

ديگري انتساب دارند  ه که بلگروه ترجيح داده که در همان حا است و هر
اشخاصي چون نامديو، رامداس، گرونانک، کبير، و . خود منسوبشان نمايند به

مسجد  هاي بارز اين مسلک بودند که چندي نيز به باي اول از نمونه باساي
آمدند و شعار مسلماني سردادند و شيوه زيست مسلماني سرگرفتند؛ يا 

 در حريم هندوان زندگي کردند و مسلماناني بودند که نام هندو برگزيدند و
  .١“آداب مسلماني را رواج دادند

ها و  الدين چنان آمده است که در سلوک با همه کيش چنين در سيره موالنا جالل هم
دانستند؛ چنانکه  کرد که بعد از مرگش همه او را از خود مي ها چنان رفتار مي طريقت

  :گويد موالنا مي در توصيف مراسم تدفين العارفين مناقبف مؤلّ
جمع ملل با اصحاب دين ودول حاضر … بعد از آنکه جنازه را بيرون آوردند”

و هر يکي . از نصاري و يهود و روميان و اعراب و اتراک وغيرهم. بودند
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  ٩٨  قند پارسي

  

رفتند و از زبور و تورات  مقتضاي رسم خود کتابها را برداشته، پيش پيش مي بر
زخم چوب و  و مسلمانان به. کردند ها مي خواندند و نوحه و انجيل آيات مي

توانستند کرد و آن جماعت ممتنع  ضرب و کوب و شمشير دفع ايشان نمي
 ,خدمت سلطان اسالم و صاحب اين خبر به. شدند و فتنه عظيم برخاست نمي

شما چه  اکابر رهابين و قسيسان را حاضر کردند که اين واقعه به. پروانه رسيد
 ما حقيقت موسي و حقيقت عيسي و جميع انبيا را ق دارد؟ جواب گفتند کهتعلّ

از بيان عيان او فهم کرديم و روش انبياي کمل را که در کتب خود خوانده 
اگر شما مسلمانان حضرت موالنا را محمد وقت خود . بوديمي، در او ديديم

  .١“دانيم گوييد، ما او را موسي عهد و عيسي زمان مي مي
  :ويدجامي نيز در وصف حال جنيد گ

نبوده، امر و نهي را بزرگ داشته ) تظاهر و ريا(= جنيد متمکن بوده، او را بوح ”
وطن تو : او را گفتند. اند ها وي را پذيرفته و کار از اصل گرفته؛ الجرم همه فرقه

زير عرش، يعني غايت همت من و منتهاي نظر من، و آرام جان : کجاست؟ گفت
تو غريبي و من : گفت موسي را تعالي من، و سرانجام کار من آن است که اهللا

  .٢“وطن تو
  فرجام سخن

ها با هر طريق و دين و  شهري جهاني است که همه ملّت مانرغايت عرفان ايجاد آ
کوشد عوامل خود   عرفان مي.هم در صلح و آرامش زندگي کنند مذهب بتوانند در کنار

 را »من«و » خود«هاي  لبها و محدود و محبوس شدن در قا ها، خود بزرگ بيني شيفتگي
ها و  از بين ببرد و با نشان دادن غايت و کعبه مقصود و هدف خلقت، برداشت

 عالم ها را از يکديگر تغيير دهد، و آنان را به لط و تصاوير غيرواقعي ملّتغهاي  پنداشت
  .رنگي، و قديم و ازلي رهنمون سازد بي
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  عرفان، مكتب تسامح و تساهل  ٩٩

  

انسان و  ميق نسبت بهعارف با ديدي مثبت و سرشار از محبت، و احساسي ع
داند و براي   ذاتي او ميشات آدمي را نتيجه عطهوات و زلّشانسانيت، بسياري از 

اي از رفتارهاي  هررغم پا  به،تراشد و معتقد است تقصيرها و خطاهاي وي عذرها مي
 آدميان فارغ از ةبنابراين هم. نيکي وجود دارد سوء آدمي، در اعماق وجود او ميل به

 ةند و شايستا مکتب و مشرب خاصي سالک طريق حق گرش يا وابستگي بهگونه ن هر
  .عشق ورزيدن
هايي که  گيري و تعصب و کجراهه  بشري را از سختةکوشد جامع عرفان مي

  .شود نجات دهد ها منتهي مي دشمني و خصومت ملّت به
 د که اغلب اختالفات امم ناشي از خياالت و تصورات باطلنآموز سالکان طريق مي
ها  ها و طريقت هاي ناروايي است که ظاهر بنيان بر ديگر شريعت از يکديگر و نسبت

  .ها و عدم درک حقيقت است  از سوء برداشتياند، و گاه ناش بسته
هاي محققان واصلي  بنابراين تسامح و تساهل حاکم بر روح عرفان، نتيجه آموزه

اند،  انيت سيراب گشته حقيقت دست يافته و از مشرب وحدةسرچشم است که خود به
خلق، کمال معنوي و صلح و امنيت آنان را امام خويش  و اينک در ضمن سفر از حق به

  .اند ساخته
  فهرست منابع

، ٢جلد، چ  دو کوشش تحسين نازيجي، ؛ بهمناقب العارفينالدين احمد؛  افالکي، شمس .۱
  .۱۳٦۲دنياي کتات، : تهران

کتابخانه : ، تهران٢الزمان فروزانفر، چ  هتمام بديعا ؛ بهمعارف بهاء ولدبهاءالدين ولد؛  .٢
 .۱۳٥۲طهوري، 

، ١، تصحيح محمود عابدي، چ نفحات االنس عن حضرات القدسجامي، عبدالرحمن؛  .٣
 .۱۳۷۰مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، 

سه ، تهران، مؤس١، تصحيح ويليام چيتيک، چ نقد الفصوص في شرح النصوص ؛ ----- .٤
 .۱۳۷۰قات فرهنگي، مطالعات و تحقي



  ١٠٠  قند پارسي

  

: ، تهران٢، تصحيح محمد قزويني و قاسم غني، چ ديوان حافظالدين محمد؛  حافظ، شمس .٥
 .۱۳۷۳نشر آروين، 

 .۱۳۷۳مرکز نشر دانگاهي، : ، تهران١؛ چ از سعدي تا آراگونحديدي، جواد؛  .٦

 .۱۳۷۳انتشارات فکر روز، : ، تهران١؛ چ اسرار اساطير هندذکرگو، اميرحسين؛  .٧

٨. ۱۳۷۲، تهران، انتشارات علمي، ٥؛ چ پله پله تا مالقات خداکوب، عبدالحسين؛  ينزر. 

 .۱۳۸۱انتشارات مؤسسه اميرکيبير؛ : ؛ تهرانتاريخ در ترازوکوب، عبدالحسين؛  زرين .٩

، تهران، اميرکبير، ٨اهتمام محمد علي فروغي، چ  ؛ بهکليات سعديالدين؛  سعدي، مصلح .١٠
۱۳٦۹. 

نشر : ، تهران١اهتمام جعفر مدرسي صادقي، چ  ، به شمس تبريزيمقاالتشمس تبريزي؛  .١١
 .۱۳۷٥مرکز، 

انتشارات زوار، : ، تهران٩، تصحيح محمد استعالمي؛ چ االولياء ةتذکرار نيشابوري؛ عطّ .١٢
۱۳۷۷. 

 ].تا بي[ منوچهري، ة؛ تصحيح عفيف عسيران؛ کتابخانتمهيداتعين القضات همداني،  .١٣

: ، قم١، ترجمه محمد صادق پرهيزگار، چ ي عرفان اسالميمبانمدرسي، سيد محمد تقي؛  .١٤
 .۱۳٦۹هاي اسالمي،  کانون نشر انديشه

انتشارات : ، تهران١، تصحيح بديع الزمان فروزانفر، چ فيه مافيهالدين محمد؛  موالنا جالل .١٥
 .۱۳۳۰دانشگاه تهران، 

 .۱۳٦۸شارات مولي، انت: ، تهران٦ن نيکلسون، چ ، تصحيح رينولد الّمثنوي معنوي ؛ ---- .١٦

 .م ۱۹۷٦؛ مطبعه بريل، لندن، المعجم المفهرس اللفاظ الحديث النبويو نسنگ، اي؛  .١٧

  



  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١٠١

  

  از اخوت تا وحدت، از دوستي تا اخوت
  ∗مهين پناهي

مهمقد  
اين بخش از ادبيات , هد بخش بزرگي از ادبيات فارسي را ادبيات عرفاني تشكيل مي

كه رسول  چنان, مفهوم كلّي تعاليم اديان اخالق است. مشحون از تعاليم اخالقي است
ان من براي تكميل مكارم همان (.١»اين بعثت المتم مكارم االخالق «: فرمود)ص(اكرم

اليدخل «: آن حضرت علم اخالق را كليد بهشت معرفي كرد). اخالق بر انگيخته شدم
از تأمل در اين ). شوند مگر افراد نيكو خلق وارد بهشت نمي(» اجلنة إال حسن االخالق

شود كه سعادت دنيوي و اخروي انسان رهين علم اخالق  احاديث نتيجه گرفته مي
ه اديان پايه اخالق بر خود شناسي و كشف روابط بين خود و آن چه در كلي. است

  .٢اند قرار داده, خارج از ذات انسان است
با تهذيب از , تربيت آن پرداخته عارفان در خود شناسي با شناخت قواي نفس به

درون خود را , هاي عالي اخالقي است مقامات كه همان ملكه رذايل و رسيدن به
ي هستي پرتوي از حق  در اين اقليم همه. و اين همان اقليم عشق استاند  گلستان كرده

تعالي است و دوست داشتني است و از همين منظر است كه شيخ اجل؛ سعدي شيرازي 
  :ورزد همه هستي عشق مي به
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  ١٠٢  قند پارسي

  

  به جهان خرم از آنم كه جهان خرم از اوست
  ١عاشقم بر همه عالم كه همه عالم از اوست

د سازي بلكه با اشاعة فرهنگ خداخواهي در خالل متون خو عارفان نه تنها به
اين قوم نه تنها . اند محبت، اخوت و وحدت ترغيب كرده, دوستي ها را به انسان, عارفانه
اند با مردمان زندگي برادرانه و توأم با ايثار داشته باشند، بلكه با دلي كه  كوشيده

  .ورزند محبوب است عشق ميي هستي كه پرتوي از  همه كل رسيده است به صلح به
  بحث

مانند . اند هاي جالبي از آن كرده اند و تحليل دوستي مؤمنين معتقد بوده عارفان به
چيزي  كه معني لغوي دوستي را ميل طبع به.)  قه ٥٢٥مقتول ( همداني القضات عين

ي خوشايندي  مقدمه. خوش بيان كرده است و ميل قوي بدان چيز را عشق ناميده است
آگاهي از چيزها اگر با حواس باشد لذت حاصل از آن . معرفت است, ناخوشايندييا 

هم حسي است و اگر معرفت عقلي باشد، لذت حاصل از آن هم عقلي است؛ البتّه لذت 
پس , و از آن جا كه باالترين لذت عقلي خداست, عقلي باالتر از لذت حسي است

ت دارد محبوب و دوست داشتني او نسب دوستي او بهترين دوستي است و هر چه به
انسان خود و كمال خود را دوست دارد و چون .  و مؤمنين)ص(مانند رسول اكرم, است

از سوي . خدا را نيز دوست دارد, صفات و كمالش همه از هستي خداست, هستي آدمي
ديگر هر كس با آدمي نيكويي كند او را دوست دارد؛ اما اين دوستي در اصل دوستي 

  .٢يرا از خدا فرمان احسان گرفته استز, خداست
داند؛ يعني انسان راحتي را  درك راحتي مي, ي رواني دوستي را انگيزه, القضات عين

رسد دوست  دوست دارد و از رنج بيزار است، و طبعا كسي را كه از او راحتي مي
 پس دوستي نيكان خوشايند است, رسد بيزار است دارد و از آن كس كه رنج بدو مي مي

  .٣و بدكاران ناخوشايند
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  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١٠٣

  

دوستي نيكوكاران و نيكان را دوستي جمال خدا .)  قه ٥٠٥: م(محمد غزالي 
از سوي . نماياند آن جمال را مي, دانسته است كه جمال معاني و صفات ذات ايشان
ان اهللا خلق آدم «, كشاند محبت مي ديگر انسان با خدا نسبتي دارد كه آن نسبت وي را به

  ).١همانا خداوند آدمي را بر صفات خويش آفريد (»علي صورته
خود را مصداق , اند، اين دسته از صوفية زمان اي از صوفيه اهل عزلت بوده دسته

, اهل عزلت. ٢ها را توصيه كرده است هنگام فتنه, دانستند كه عزلت حديث نبوي مي
و فراگيري فساد ها بر اثر نزاع بر سر دنيا  ظهور فتنه گيري از مردم را به علت گوشه
اي از اهل عزلت حال غيرت را دليل عدم صميميت با  اند، گرچه دسته عنوان كرده

  .٣اند غيرخدا بيان كرده
ميان خلوت با خداوند و مردم گريزي , محمد غزالي كه صوفي ميانه روي است

, هايش هاي بين معاشرت و خدمت انسان در فرصت, تفاوت قايل شده و گفته است
گذراند و اين منافاتي با همكاري و  ذكر و فكر مي يابد كه به مفيدي ميهاي  خلوت

اند  برقراري دوستي و اخوت تأكيد كرده عرفاي اهل صحبت به. همراهي با مردم ندارد
چه بسا براي تو برادري  (رب اخ لك مل تلده امك: اند اين حديث شريف استناد كرده و به

  ).٤رده استدنيا نياو است كه مادرت او را به
هاي  اند و كتاب سخنان بسياري گفته, صوفيه دربارة حقوق و معيار انتخاب دوست

كيان  وي هر فرد مسلمان را متعلّق به. محمد غزالي است, از آن جمله. ٥اند زيادي نوشته
داند كه خواه ناخواه عضو بدن كامل اسالم است و از تغذيه و رشد و  امت اسالمي مي
طور كلي مورد  هم خدا امت اسالمي را به, از سوي ديگر. وردار استنمو كلي آن برخ

مكالمه با او  خطاب قرار داده است و هم بنده خود را با ساير امت جمع كرده و به
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  ١٠٤  قند پارسي

  

خداي متعال نعمت و وحدانيت را براي امت واحده مقرر فرموده و از . پرداخته است
  .١است افكن نهي كردههاي اختالف برانگيز و تفرقه  سركشي نهي و از بحث

اهميت ارتباط مسلمانان تا آن جاست كه هر نماز جماعت بيست برابر نماز فُرادا 
نمونه تعليمات , جماعت و فراخوان ساالنه حج وجوب نماز اعياد به. ثواب دارد

  .٢وحدت اسالمي است
معاشرت  گفته است؛ خداوند به.)  قه ٦٣٢: م(الدين سهروردي  شيخ شهاب

جهت عبادت خداوند   را از عزلت به)ع(ران و دوستان امر كرد و حضرت داودبراد با
  .٣نهي فرمود

فاصبحتم «:  منت نهاد)ص(بر اصحاب رسول اكرم, سبب صحبت به, حق تعالي
 از )ص(رسول اكرم). لطف خدا همه برادر ديني يكديگر شديد به(. ٤»بنعمته اخوانا
الشيطان يهم بالواحد و االثنني «: و فرمودگيري هشدار داد  گرايي و گوشه عواقب فرقه

كند و هرگاه سه  شيطان در يك نفر و دو نفر ايجاد وهم مي (»يهم م فاذا كانوا ثالثة مل
پس شيطان با افراد منزوي متّحد ). ٥تواند در ايشان توهم ايجاد كند نفر باشند نمي

 خرج عن الطاعة و فارق من«:  فرمود)ص(چنين پيامبر اكرم هم: گويد غزالي مي. شود مي
هر كس از طاعت رويگردان شود و جماعت را ترك  (»مات ميتة جاهلية, اجلماعة فمات

آن حضرت در تأييد صحبت و ). ٦مانند مردن در جاهليت, كند و بميرد مرده است
املؤمن الذي خيالط الناس و يصرب علي اذاهم خري من املؤمن الذي « :معاشرت فرمود
آميزد و بر آزارشان صبر  مؤمني كه با مردم مي (» اليصرب علي اذاهمالخيالط الناس و

  .٧)كند آميزد و بر آزارشان صبر نمي كند بهتر از مؤمني است كه با مردم نمي مي
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  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١٠٥

  

صحبت با نااهل و اهل دنيا را نكوهش كردند و الفت با مؤمنين را خير و , عارفان
، تا جايي كه صحبت و دوستي ١ندسعات تلقي كردند و دوستي و تودد را محترم شمرد

 و دوست را بهترين معيار براي ارزيايي جايگاه خود نزد ٢را واجب تلقي كردند
خري االصحاب عند اهللا خريهم لصاحبه و خري اجلريان عند اهللا « :پروردگار دانستند و گفتند

تعبير جالبي از صحبت و معاشرت و .)  قه ٤٦٥: م(علي هجويري . ٣»خريهم جلاره
ها گنجينة الهي است كه اسرار لطيف و اخالق  گفته است؛ قلب, ها كرده گفتگوي انسان

اهل آنها  ها به امانت, اند و از طريق صحبت و معاشرت امانت نهاده عالي را در آنها به
  .٤شود سپرده مي

اين حديث نبوي استناد  داشتن دوستان بسيار را توصيه كرده و به, بعضي از صوفيه
اكثروا من االخوان فان ربكم حي كرمي يستحيي ان يعذب عبده بني اخوانه يوم « :اند كرده
كرم خود  به, شرم به, كه خداوند عزوجل كريم است, برادران بسيار گيريد (»القيامة

  حكيم مجدود بن آدم سنايي). ٥بنده را عذاب نكند ميان برادران وي روز قيامت
  : تشويق كرده استكثرت دوستي اين چنين به.)  قه ٥٤٥: م(

  ٦زار بـود  كـي هـ   من ار چه ي   دش  ت گرچه دو صد دو يار بود      سدو
هاي مناسب  انگيزه ها منوط به غزالي معتقد است روابط عاطفي و سالم بين انسان

ها مؤثر  يك پدر و مادر در تعاطف و پيوند آن ها به ي انسان نسبت دادن همه. آنهاست
شناسايي ايشان مربوط كرده تا عواملي  ا را بهه است و خداوند اختالف ظاهر انسان

پس رابطه , اختالف نكشاند ها را به آن, …هاي معيشت و مانند امرار معاش و رقابت
صحيح بين خدا و خلق و خلق با خاليق مورد توجه است و شايسته است شكوه سعه 

تند بدانند صدر و اتحاد را دريابند و حرمت و عزت قرابت را كه از يك پدر و مادر هس
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  ١٠٦  قند پارسي

  

هاي يك  چنان كه گويي شاخه, كند ها را برادر مي ي ظريفي است كه مسلمان و اين نكته
ابراز محبت قلبي نيز الزم است و . ١هاي مختلفند درخت هستند و يا يك روح در قالب

هر  (»اذا احب احدكم اخاه فليخربه«:  فرمود)ص(محبت تنها نبايد اكتفا كرد، پيامبر اكرم به
  ).٢ را دوست بدارد بايد كه خبر دهدكه كسي

ها را عزيزتر  كنند و بعضي آن ياد مي» برادران«عارفان غالباً از دوستان خود با عنوان 
روشن است كه معني برادري و اخوت باالتر از دوستي است . ٣اند از خانواده خود داشته

همانا مؤمنان برادرند (» ةامنا املؤمنون اخوة و العلماء كنفس واحد«:  فرمود)ص(و پيامبراكرم
  ).٤و علما مانند نفس واحدي هستند

ــي   ــان يك ــك ايم ــدود لي ــان مع   كـي ان يكن جـ عـدود لـي   شـان م    جسم  مؤمن
  ٥داســتيران خاي شــهــ انحــد جــمت  جان گرگان و سگان هر يك جداسـت   

 اند و رفتار با ايثار و جوانمردي هاي اخوت بسياري داده عارفان در روابط خود درس
  .٦اند ترها را تعليم داده و خدمت و حرمت بزرگ, اقرانبا 

همه شب : ورد شب تو چيست؟ گفت: پرسيدند.)  قه ٤٤٠: م(از ابوسعيد ابوالخير 
يارانش تعجب كردند كه , گويم؛ يا رب فردا صوفيان را چيزي خوش ده كه بخورند مي

ن حديث نبوي توجيه شيخ ورد خود را با اي, شيخ امور دنيايي را ورد خود ساخته است
همانا خداوند متعال در  (»ان اهللا تعايل يف عون العبد مادام العبد قي عون اخيه املسلم« :كرد

مولوي گفته ). ٧اش باشد مادام كه بنده در مساعدت برادر مسلمان, مساعدت بنده است
خوانم و اال از هيچ چيز  پذيرايي و خوشايند مردم شعر مي, من براي سرگرمي: است

  .٨بيش از شاعري ناخشنود نيستم
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  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١٠٧

  

هاي پسنديده دانسته  دوستي و صحبت را موجب آشكار شدن خوي, سهروردي
است و كسي كه همه صفات پسنديده در او جمع باشد كم است و انسان از مصاحبت 

  .١رسد حد معرفت مي هاي متعالي به انسان
مؤمني بنشيند از تأثير مولوي دوستي را كيميا دانسته است كه حتّي اگر منافقي كنار 

 :و بدين جهت خداوند فرمود, كند حد اقل همان لحظه اظهار ايمان مي, لحظات دوستانه
چون با اهل ايمان برخورد كنند گويند ما ايمان ( ٢»اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا«

  ).٣ايم آورده
هاي دنيوي و  نيت خدايي است نه غرض, اساس انتخاب دوست نزد عارفان

نگرد  بيني مي همه با روشن به, هاي ناپسند و اگر انسان قلبش آكنده از ايمان باشد گيزهان
  .٤دارد خاطر خدا دوستان مي و به

: چنين نويد داده شده است كه خداوند فرمود, اين دوستداران به, در حديث نبوي
 قسم ,دوست دارندگان يكديگر (٥»يوم الظل اال ظلي, املتحابون جباليل يف ظل عرشي«
  .)اي جز سايه حق نباشد در زير سايه عرشم خواهند بود روزي كه هيچ سايه, جاللم به

نصيحت , ديدار, عيادت, رازداري, مساعدت, از موافقت, در سيره عملي عارفان
هاي  حكايت, تسامح در خطاها و تنفيذ در تصرفات, عفو, تيمار در بيمار, يكديگر

  .٦اند شيريني نقل كرده
شواهد بسياري در متون عارفانه ,  روابط نيكوي عارفان با همسايگانچنين از هم

  .٧تأكيد شده است, رعايت همسايه غيرمسلمان ويژه به به, موجود است
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  ١٠٨  قند پارسي

  

اند تا جايي كه همسايگان  عارفان در مدارا با همسايگان بسيار موفق بوده
. ١آوردنداسالم روي  به, غيرمسلمان عرفا و صوفيه تحت تأثير اخالق حسنه ايشان

ي يهودي خود كه نجاست مبرزش را در خانه او  قدر با همسايه گويند مالك دينار آن
  .٢مدارا كرد تا وي مسلمان شد, انداخت مي

بر اثر حسن معاشرت , جمله است مسلمان شدن همسايه گبر بايزيد بسطامي از آن
وجب انتباه او كه م, چنين مداراي ابوسعيد ابوالخير با احمد بوشره هم. ٣و شفقت وي

  .٤گرديد
نشان دهنده , هاي كژرفتار تسامح و ترك منازعه عارفان با انسان, عفو, مدارا

عارفان با اين گونه , نكوهش قبح و بيماري نفساني است، نه خصم شمردن بدكاران
چنانكه مولوي . ها و عوارض رها شوند اند تا از علت افراد چون عزيزان بيمار رفتار كرده

  :فرمود مي
  ٥كه مسلمان مردنش باشد اميـد       ر را به خـواري منگريـد      هيچ كاف 

روابط عارفان با جهان و جهانيان , ويژه در قرن هفتم با تحول عرفان نظري به
كه با خداوند نسبت (صحبت از دوستي و اخوت خوبان . تأثير از اين نگرش نماند بي

هاي اخالقي در  كسب ملكهفراتر رفت، عارف با جدا شدن از رذايل اخالقي و ) داشتند
معرفت صفات خداوند، مترادف با . جستجوي حداقل توحيد صفاتي و فناي في اهللا بود

اين . صفات عاليه الهي است كشف و يافتن صفات الهي در ضمير خويش و اتصال به
هاي جسمي و روحي  عشق طبيب بيماري. شود معرفت عالي از دولت عشق حاصل مي

هاي  ها كه حجاب است و انسان را از تمام عيب) ند آنهاحسد، بخل و مان, حقد(
  .كند روحاني است، پاك مي

  بي پـاك شـد    له عي او ز حرص و جم      اك شـد ه را جامه ز عـشقي چـ   هر ك 
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  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١٠٩

  

ــاي طب  شاد باش اي عشق خوش سوداي ما       ــب جمي ــته عل ــ ل ــه   ااي م
ــاي دواي ن ــخـ ــاموت و نـ ــ  اوس مـ ــو افاي ت ــالط ــاالينون و ج   ١وس م

 از القضات عينيافتن نسبت بين خداوند و رسول و مؤمنين و خوبان كه غزالي و 
همه آفرينش , يابد؛ از منظر عارف و عاشق در اقليم عشق انبساط مي, آن سخن گفتند

زيبايي خداوند نسبتي و پيوندي دارد؛ بلكه از منظر كسي كه آن را خواسته و آفريده  با
  .همه چيز زيباست

ــس ورا از   گر تـو خـواهي كـو تـرا باشـد شـكر             ــشاق پ ــشم ع ــر چ   اش نگ
ــوب را   منگــر از چــشم خــودت آن خــوب را ــان مطل ــشم طالب ــه چ ــين ب   ب

  عاريــت كـــن چــشم از عـــشاق او    تـو , چشم خود بربند زان خوش چشم     
ــ  م و نظـر   لك از او كن عاريـت چـش       ب ــپ ــشس ز چ ــه روي او نم او ب   ٢رگ

  .شاني از او دارندمخلوقات پرتو حق هستند و ن, از منظر عارف
  ٣خالق است آن گوييا مخلوق نيـست     ت آن معـشوق نيـست     ق اسـ  پرتو ح 

  :شوند چيزها زيبا و دوست داشتني مي… اين گونه با نشة عرفان و مستي عشق
  بــر زمــين خــاك مــن كــأس الكــرام  فيـه جـام  تـي زان خ اي بـر ريخ   جرعه

ــد از آن   ش نشان هست بر زلف و رخ از جرعه         خــاك را شــاهان همــي بينن
ـ     جنـون كنـد  اك آميز چـون م  جرعه خ    نـد ون ك ود چـ  اف او خـ   ا صـ  مر ترا ت

ـ   هر ك    ٤رعـه نـاك  وخ از حسن آمد ج  كآن كل   اكوخي جامـه چـ    سي پيش كل
اي از جمال يا جالل خدا را  هاي هستي و جلوه تعميم زيبايي و حسن در كل پديده

  .شود موجب صلح كل عارف مي, ي هستي ديدن در همه
  اباي هر آنك اهل قل است     كوست ب   ل كـل اسـت    ورت عقـ  م صـ  الكل ع 
ـ   لحم دائ ن كـه صـ    م ـ  مـا ب ـ ا اي   ٥ظـر تم درن ون جنتـس  ان چـ  اين جهـ    درن پ

  .برد دل عارف مي صلح كلي با جهان گلستان را به
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  ١١٠  قند پارسي

  

  با كـس ندارم جنگ من, در كف ندارم سـنگ من
  ١زيرا خوشم چون گلستان, با كس نگيرم تنگ من

  .كل هر پديده در جاي خويش نكو و زيباستدر اين صلح 
  ٢كه هر چيزي به جاي خويش نيكوسـت         جهان چون چشم و خط خال و ابروسـت     

, بازد و تفاوت عنب و انگور و استافيل هاي زباني رنگ مي قيل و قال, در اين منظر
الدين محمد  چنانكه جالل, شود رود و وحدت در ميان جانها متبلور مي از بين مي

  :خود اين حالت را چنين توصيف كرده است, يمولو
در . گفتم ميان جماعتي و ميان ايشان هم جماعتي كافران بودند روزي سخن مي”

سؤال كردم كه , كردند شدند و حالت مي گريستند و متذوق مي ميان سخن مي
, ايشان چه فهم كنند و چه دانند اين جنس سخن را؟ مسلمانان گزيده از هزار

الزم نيست كه : فرمود. گريستند ايشان چه فهم كردند كه مي, نندك يك فهم مي
آخر , كنند آنچه اصل اين سخن است آن را فهم مي, نفس اين سخن را فهم كنند

آنك خدا خالقست و رازقست و در همه  يگانگي خدا و به همه مقرند به
چون اين سخن را شنيد , وي است و عقاب و عفو ازوست متصرف و رجوع به

ين سخن وصف حقست و ذكر اوست پس جمله را اضطراب و شوق و ذوق و ا
اگر راهها . آيد حاصل شود كه ازين سخن بوي معشوق و مطلوب ايشان مي

بعضي . كعبه بسيار است بيني كه راه به نمي. مختلف است اما مقصد يكي است
 راه از روم است و بعضي را از شام و بعضي را از عجم و بعضي را از چين و

ها نظر كني اختالف  بعضي را از راه دريا از طرف هند و يمن، پس اگر در راه
اند و يگانه و  مقصود نظر كني همه متفق حدست اما چون به عظيم و مباينت بي
كعبه ارتباطي و عشقي و  ها را به كعبه متفق است و درون همه را درونها به

ن تعلق نه كفر است و نه گنجد آ خالف نمي) هيچ(جا  محبتي عظيم است كه آن
كردند  ها مي مباحثه و جنگ و اختالف كه در راه, رسيدندجا  چون آن… ايمان
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  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١١١

  

نمايد اما  گفت كه تو باطلي و كافري و آن دگر اين را چنين مي كه اين او را مي
ها بود و مقصودشان يكي  كعبه رسيدند معلوم شد كه آن جنگ در راه چون به

  .١“بود
مثنوي را دكان وحدت قرار داده تا , ي اين چنيني در عرفان عملي مولوي با سابقه

عرب و رومي صلح و وحدت , ها اعم از ترك عزيز صد زباني باشد كه ميان همه انسان
  .برقرار كند

ــت   ــدت اس ــان وح ــا دك ــوي م   ٢ر چـه بينـي آن بتـست       ير واحد ه  غ  مثن
ــ  ويوحدت اندر وحدت است اين مثنـ       ــاز س ــويما اي ما ســمك رو ت   ٣عن

, توفيق مولوي در اين وحدت چنان بود كه در تشيع جنازه وي صاحبان همه اديان
ها وغيره حاضر بودند و در پيشاپيش  ترك, اعراب, روميان, يهوديان, از مسيحيان

خواندند و او را امام و مقتداي خود  هاي مقدس خود را مي ي وي كتاب جنازه
  :چنانكه خود او سروده است, شمردند ناميدند و خود را بنده و مريد او مي مي

  هـفتـاد و دو مـلت شـنود سـر خـود از مـا
  ٤دمساز دو صد كيش به يك پرده چو ناييم

  نتيجه
تهذيب نفس و محبت و برادري را تعليم , متون عرفاني گذشته از آنكه خود سازي

انسان را , اه هاي هستي و ديدن پرتو حق در آن ي پديده همه با نگرش برابر به, دهد مي
  .دارد صلح كل وا مي به

در اين عصر كه عصر ارتباطات ناميده شده و انسان در غربت خود در جستجوي 
عرفان ناب اسالمي , در گفتگوهاي سامان نيافته سر در گم است, هاي ناب محبت
تواند اين ارتباطات را با رشته دوستي حق سامان دهد و انسان در غربت زمان را  مي

  .وحدتي الهي سوق دهد هاي زميني به د و از جدالبرادر كن
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  ١١٢  قند پارسي

  

  كتابنامه
 .تا بي, تهران, جاويدان, اي مهدي الهي قمشه, ترجمة فارسي, قرآن كريم .١

دنياي , تهران, كوشش تحسين يازيجي به, العارفين مناقب, الدين احمد شمس, افالكي .٢
  . شه ١٣٦٢, كتاب

 . شه ١٣٧٨, روزنه، تهران, اخالق عارفان, مهين, پناهي .٣

 . شه ١٣٦٩, تهران, اميركبير, باكاروان انديشه, عبدالحسين, كوب زرين .٤

با مقابله محمد , متن كامل گلستان و بوستان و مجالس, الدين سعدي شيرازي، شيخ مصلح .٥
 . شه ١٣٤٠, تهران, معرفت, علي فروغي و عباس اقبال

تصحيح و تحشيه , )نامه فخري (يعة الشريقة و طريقة الحديقةحد, مجدود بن آدم, سنايي .٦
 . شه ١٣٥٩, تهران, دانشگاه تهران, مدرس رضوي

اهتمام  به, ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهاني, المعارف عوارف, الدين شهاب, سهروردي .٧
 . شه ١٣٦٤, تهران, علمي فرهنگي, قاسم انصاري

 . شه ١٣٥٥, زوار, تهران, تصحيح محمد استعالمي, االولياةتذكرفريدالدين، , عطّار .٨

 . قه ١٣٩٤, قاهره, الطبعه الثامنه, دارالكتب الحديثه, خلق المسلم, محمد, غزالي .٩

, نشر كتابخانة مركزي, چاپ هفتم, تصحيح احمد آرام, كيمياي سعادت, محمد, غزالي .١٠
 . شه ١٣٥٣, تهران

, لزمان فروزانفرا با تصحيح و استدراكات بديع, ترجمه رساله قشيريه, ابوالقاسم, قشيري .١١
 . شه ١٣٦١چاپ دوم , تهران, علمي و فرهنگي

الدين  تصحيح جالل, مصباح الهدايه و مفتاح الكفايه, عزالدين محمود بن علي, كاشاني .١٢
 . شه ١٣٦٧, نشر هما, همايي

با مقدمه و تصحيح و , مفاتيح االعجاز في شرح گلشن راز, الدين محمد شمس, الهيجي .١٣
 . شه ١٣٢٨, زوار، تهران, ضا برزگر خالقي و عفت كرباسيتعليقات محمد ر

, الزمان فروزانفر با تصحيحات و حواشي بديع, فيه ما فيهالدين محمد،  جالل, مولوي .١٤
 . شه ١٣٦٦, تهران, اميركبير

, الزمان فروزانفر، اميركبير تصحيح بديع, كليات شمس تبريزي, الدين محمد جالل, مولوي .١٥
 . شه ١٣٦٩, تهران



  از دوستي تا اخوت، از اخوت تا وحدت  ١١٣

  

 .تا بي, نشر طلوع, نيكلسون, الّن, از روي چاپ رينولد, مثنوي, الدين محمد جالل, مولوي .١٦

, آگاه, تصحيح و تعليقات محمد رضا شفيعي كدكني, اسرارالتوحيد, محمد بن منور, مهيني .١٧
 . شه ١٣٦٧, تهران

 . شه ١٣٦٠, انتشارات دانشگاه تهران, تهران, االخالق مكارم, الدين رضي, نيشابوري .١٨

با اصالح , عفيف عسيران, اهتمام علي نقي منزوي ها، به نامه, عين القضات, همداني .١٩
  . شه ١٣٦٢, مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي, چاپ دوم, حسين خديو جم

  



  ١١٤  قند پارسي

  

  

 



  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١١٥

  

  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي
  ∗نرگس جهان

  :نويسد علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة ابليس مي
معني  ظاهراً از كلمة يوناني ديابلس؛ لغويون عرب آن را از مادة ابالس به”

اند و آن نام مهتر ديوان است كه پس از نفخ  نوميدكردن يا كلمة اجنبي شمرده
از سجدة آدم سرباز زد مطرود گشت و او تا روز چون , روح در جسد ابوالبشر

نظير اهريمن دين . رستاخيز زنده باشد و جز بندگان مخلص را اغوا تواند كرد
 ديو، مهترديوان, ابولبيني, شيخ نجدي, ابومره, بوخالف, عزازيل، خناس, زردشت

  .١“جمع آن اباليس و ابالسه است, پدر پريان) اسامي في االسامي(
  :خدا در ضمن توضيح، ابيات زير را از موالنا نقل كرده استعلي اكبر ده

  نيت اغـويت  سي كـه گفـ    چو ابليـ    هم  د داد دســتايــتي نبر دســپــس بهــ
ــدي   د شـدي  س هـم سـاج    پس اگر ابلـي    ــري بـ ــودي آدم او غيـ   او نبـ

ــومــس  وردن دور بـود   مـر خـ   آن بليس از خ    ــر و ز جحــودت ب د او از تكب  
ــيدمش    يدمشگفت اگر ديوست مـن بخـش       ــن پوش ــرد م ــسي ك   ور بلي

ــ ــري    متــريگ و عــار كيس از ننــآن بل ــد ابت ــد در ص ــشتن افگن   خوي
  گيـر از بلــيس  پرسـت و عبرتـي   كـم   يسد نفـ  م اگرچـه شـ    پر هنـر را هـ     

  يك نشد با جان كه عضو مرده بـود       آن بليس از جان از آن در پرده بـود         
ــر از حــ آن ام ــال بي ــين ــخ ده ب ــه ن  رب ــك ــودب ــش ج ــسانه نز بلي   ٢رظ

                                                   
  .رئيس بخش فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
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  ١١٦  قند پارسي

  

علي اكبر دهخدا در ذيل كلمة شيطان توضيح . اسم ديگر ابليس شيطان است
  :دهد مي
شطوناً يعني دور شد دور شدني و وجه تسميه آن , شيطان، ابليس از مادة شطن”

اند از  بعضي گفته. است كه از درگاه حضرت آفريدگار مطلق رانده شده است
بنابرين وزن آن فعالن . شدن استمعني هالك  باشد كه به مادة شاط شيطاً مي

  .“است و وجه تسميه نيز ظاهر است
  : گفته استالسلوك مجمعدر 
تاريكي كفر است در جسم و روان  شيطان آتشي است نا صاف كه آميخته به”

  .“آدمي مانند جريان خون روان است
ين و ا.  اختالف دارند١شياطني االنس واجلنمبارك آية علما در تفسير اين لفظ از 

اند جز  قول اول آن است كه شياطين همگي فرزند ابليس. اختالف بر دو قول است
قسمتي را مأمور وسوسة بني نوع ساخت و . اينكه وي فرزند خود را دو قسمت ساخت

پس قسم اول شياطين انس و قسم دوم شياطين . قسمت ديگر مامور وسوسة جن كرد
ماني از نوع جن و انس را شيطان نامند و از قول دوم آن است كه هر متمرد نافر. اند جن

هل تعوذن باهللا من شر شيطان االنس : ابوذر فرمود اين رو پيغمبر صلّي اهللا عليه وسلّم به
مگر براي بني آدم هم شيطان وجود دارد؟ فرمود بلي شياطين انس : ؟ ابوذر گفتو اجلن

ام فخر رازي در تفسير بيان و اين قول ابن عباس است كه ام. اند شريرتر از شياطين جن
 و روايات اسالمي آمده كه وي قرآندر … )كشاف اصطالحات الفنوناز (كرده است 

رد از السالم امتناع ك نخست فرشته بود و چون از امر الهي مبني بر سجده كردن آدم عليه
از فرهنگ فارسي دكتر (اغوا و اضالل خلق پرداخت  درگاه احديت رانده شد و به

  ).٢معين
  :نويسد  راجع ابليس مياالنبياء قصصحسين عمادزاده در 
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١١٧

  

و . سجود بودند اينست كه ابليس از فرشتگان نبود و تنها فرشتگان مأمور به… ”
: دهد  نيز توضيح مي.١و اذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم: كند آيت زير را نقل مي

ما منعك :  شدسجده نبود زيرا ملك نبود و لذا موقعي كه خطاب ابليس مأمور به
ولي تكبر . سجده نبودم عرض كرد من فرشته و مأمور به. ٢اال تسجد اذ امرتك

. ٣انا خري منه خلقتين من ناٍر و خلقته من طنيورزيد و زيربار فرمان نرفت و گفت 
جان  نفس آدم در حالي كه شرافت آدم به در اين جا قياس كرد نفس خود را به

ر صف مالئكه بود و بايد در حين امر پيروي عالوه بود وي د آدميت است به
فرشتگان سجده كند كه راي اكثريت جمهور محترم است و اقليت بايد از كثرت 

  .پيروي نمايد
قال : سبب همين تكبر و خودپسندي از بهشت رانده شد و خطاب شد ابليس به

از ) طاناي شي: (ترجمه. ٤فاخرج منها فانك رجيم و ان عليك اللعنة ايل يوم الدين
اي و لعنت بر تو باد تا روز جزا بنابراين  پس تو رانده شده. بهشت خارج شو

شيطان از جنت بيرن شد و اين محروميت سبب حسادت او شد و در مقام 
حضرت امام … اغواي آدم برآمد تا او را اغوا كرد و از شجره منهيه تناول نمود

 زيرا او از آتش ،جهل او بودروي از تكبر شيطان : جرير فرمود هصادق بالحق ب
ت از خاك پس ابليس بر است و آتش از چوب است و چوب از درخت و درخ

  .٥آدم خاكي افزوني نداشت تا ابا از سجده نمايد
 در ضمن بيان امتناع ٣٤آيت , ٢نخستين بار اسم ابليس در قرآن كريم در سورة بقره

 ]يادكن[ و .٦مالئكة اسجدوا آلدمو اذ قلنا لل. آدم آمده است كردن از سجده ابليس به
در سورة . پس سجده كردند مگر ابليس, آدم را سجده كنيد: آنگاه كه فرشتگان را گفتيم
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  ١١٨  قند پارسي

  

 و ٥، آيت ١٨؛ سورة كهف ٦١، آيت ١٧) اسرائيل بني(؛ سورة اسراء ٣١، آيت ١٥حجر 
  . ابليس را با نام ابليس يادكرده استقرآن ٧٤، آيت ٣٨در سورة ص 

فوسوس اليه  ١٢٠، آيت ٢٠م ديگر او كه شيطان است در سورة طه  با اسقرآنو 
  . نام برده است.فوسوس هلما الشيطن ٢٠، آيت ٧ و در سورة اعراف .الشيطن

  :كند موالنا نيز شيطان را با نام ابليس ياد مي
  ١سـت گفت نامم فاش ابليس شـقي ا        گفت هي تو كيستي نـام تـو چيـست     

  كـر ريخـت   چارگان زين م    نون آن بي    اش را كوفت شيطان و گريخـت      سينه
همين سبب  به. عقيدة اسالمي ابليس از آتش خلق شده است و آدم از گل به

 اشاره قرآنچنانكه . داند و اين امر مانع سجده او شد شيطان خودش را بهتر از آدم مي
. ٢ن طنيانا خري منه خلقتين من ناٍر و خلقته م قال ما منعك اال تسجد اذ امرتك قال: كند مي

تو فرمان دادم؟   چه باز داشت تو را كه سجده نكني آنگاه كه به]خداي گفت[: ترجمه
  .من از و بهترم مرا از آتش آفريدي و او را از گل: گفت

  :كند همين موضوع اشاره مي  بهقرآنجاي ديگر 
من نه : گفت: ترجمه. ٣قال مل اكن السجد لبشر خلقته من صلصال من محٍإ مسنون

اي   براي بشري كه او را از گلي خشك برآمده از لجني بويناك آفريدهآنم كه
  .سجده كنم

  :كند جاي ديگر اشاره مي
آيا كسي را سجده كنم كه از گلي : گفت: ترجمه. ٤قال َء أسجد ملن خلقت طينا

من ازو بهترم : گفت. ٥انا خري منه خلقتين من ناٍر و خلقته من طني قالاي؟  آفريده
  .ش آفريدي و او را از گلكه مرا از آت
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١١٩

  

  :كند موالنا اشاره مي
  ١گفت من از آتـشم آدم ز طـين      تو همان ديدي كه ابليس لعـين    

  :كند موالنا اظهار مي. همين سبب خودش را برتر از آدم دانست به
  ٢كه انا خير دم شيطاني است       سـت  بندگي او به از سـلطاني     

 يعني خير قرآناز همان كلمة » ربرتر و بهت«بايد تذكّر داد كه موالنا براي صفت 
كند كه خود را بهتر دانستن الف شيطاني است نه  دوم اظهار مي. استفاده كرده است

صفت آدمي و آدميت بلكه عاجزي و انكساري و بندگي فعل آدم است و اين بهتر از 
المخلوقات گرديد و ابليس  سبب بندگي اشرف سلطاني ابليس است، زيرا كه آدم به

  .ب تكبر و خودپسندي راندة درگاه شدسب به
ــب  فرق بين و برگزين تو اي حبيس       ــدگي آدم از كنـ ــر ببـ   ٣سيلـ

  .سبب خودپسندي و خودبيني در زمانه رسوا شد كند كه ابليس به موالنا اظهار مي
  ٤از ضعيفي راي آن توبه شـكن        مسخرة ابلـيس گـردد در زمـن       

داند و مردم را ازين فعل بد  بليس ميموالنا اين خودپسندي و خودبيني را فعل ا
  :كند آگاه مي

ــد  ــسانه را يكــدم ببن   چند بيني صورت آخر چند چنـد        چــشم ابلي
 اشاره قرآن. ابليس از سبب خودپسندي نافرماني تا روز محشر راندة درگاه شد

  :كند مي
پس از : گفت: ترجمه.٥قال فاخرج منها فانك رجيم و ان عليك اللعنة ايل يوم الدين

موالنا . اي و همانا تا روز پاداش و كيفر بر تو لعنت است نجا بيرون شو كه تو راندهآ
  :كند همين موضوع اشاره مي به

  ٦تا كه شد ملعون حق تا يوم ديـن       ينعــيس لال آورد ابلــن مثــايــ
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  ١٢٠  قند پارسي

  

موالنا نيز در بسياري از ابيات . كنند بعد ابليس را با نام ابليس لعين ياد مي از آن به
جا يك دو بيت براي نمونه نقل  اين. بليس را با همين صفت يادكرده استخود ا
  :شود مي

ــگ ــيس لت ابفـ ــلـ   ١دام ز فتي خواهم اين ِاشـكار را          دادار رانيعـ
و از اين . ابليس شد بعد اين فعل خودپسندي براي هميشه منسوب به ازين به

  :فرستند س ميلعنت بر ابلي. دهد مناسبت هر كس كه اين كار را انجام مي
ـ  وچ   ٢هر كه خست او گفت لعنت بر بلـيس       هـاد آن رئـيس    رين ره خـار بن    ن ب

  :داند موالنا براي اين كار لعنتي ابليس را پيشوا مي
  ٣كو شكار آمد شبي كه جـاه را         پيش او ابليس بـود ايـن راه را        

كرد و ازين سبب يكي  عقيدة اسالمي ابليس صدها هزار سال خدا را عبادت مي به
  :كند موالنا اشاره مي. ز مقربان خدا و اميرالمؤمنين بودا

ــؤمنين   صد هزاران سال ابليس لعين     ــدال و اميرالم ــود اب   ٤ب
  .ولي او از ناز خود با آدم جنگ كرد لذا رسوا گشت

ــنپ ــج ــه زد ب ــ ا آدم از ن ــه داش   ٥چو سرگين وقت چاشت     گشت رسوا هم    تازي ك
  :كند موالنا نظر مي. ت آدم را قبول بكندتواند سروري و رياس ازين جهت او نمي

  ٦كه چرا آدم شود بر من رئـيس         شد عزازيلي ازين مستي بلـيس     
داشت ولي  كرد لذا نام نيكو مي ها خدا را عبادت مي نظر موالنا چون ابليس سال به

  .از سبب نافرماني رسوا شد و باعث اين رسوايي نامش ابليس افتاد
  ستچيـ شت رسوا بين كـه او را نـام          گ  ســـالها ابلـــيس نيكـــو نـــام زيـــست

ــدر ج ــه ــان مع   ٧عكـس اي واي او     گشت معروضي به    اي اوليــدي عروف ب
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٢١

  

جز طين آدم هيچ  كند كه چون او به گيري مي موالنا از تكبر و نخوت ابليس نتيجه
  .فضيلتي در او نديده بود لذا از سجده امتناع كرد

  ١ديدة ابليس جـز طينـي نديـد         مثل و نديـد      بي ز آدمي كه بود   
 موالنا اين عزّت و ذلّت را در ٢و تعز من تشاء و تذلّ من تشاء است قرآنآيت 

  .بيند صورت آدم و ابليس مي
  ٣خوان نـشانش    ز آدم و ابليس بر مي       شدگانت و آن بنــزّت آن اوســعــ

نگرند فعل  نظر حقارت مي ديگران به كند، آنانكه به گيري مي موالنا ازين نتيجه
  :سرايد دهند موالنا مي انه را انجام ميابليس

  ٤كاين نظـر كردسـت ابلـيس لعـين         شاه دين را منگر اي نادان به طـين        
زيرا كه , صورت از گل سرشته مردان دين منگر هرگز به, نوا  يعني تو اي نادان بي
  :سرايد نيز جاي دگر مي. آدم انداخت ايست كه شيطان به اين همان نظر خودبينانه

  ٥ديد و آن جهان بينش نديـد     اين جهان     دديـــ ش ننن آدم و ديـــ يد طـــ ديـــ
ها نظر كني وگرنه  كند كه نبايد كه مثل ابليس اعوري بر حقيقت و مردم را آگاه مي

  :مثل او هالك خواهي شد
  ٦نيم بيند نيم نـي چـون ابتـري         چو ابلـيس اعـوري      تا نباشي هم  

تكبر . مثالً بليس و بليسي.  برده استكار عنوان تخفيف به موالنا كلمة ابليس را به
  :كند همين معني استفاده مي موالنا از واژة بليسي به. و غرور كه صفت ابليس است

ــوع  ــم در آن روي قن ــريص ك   شوعهــرة خــكبــر كــم در آن چوز ت  از ح
ــي  دچنين از بخل كـم در روي جـو        هم ــ س چوز بل ــرة خ ــه   ٧ودجوب س

ــب  فرق بين و برگـزين تـو اي حبـيس       ــي آدم از كدگنــ ــر ببــ   ٨سيلــ
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  ١٢٢  قند پارسي

  

و چون ابليس كبر تكبر كرد لذا از . در ابيات فارسي ابليس مظهر كبر و غرور است
شمرند و از اين زشتي  شعراي عارف كبر را فعل شيطان مي. درگاه خداوند رانده شد

آدم   بهابليس و بندگي را موالنا نيز مانند شعراي عارف كبر را به. كنند مردم را آگاه مي
راه  خويش را به آورد و قاريين طور مثال مي السالم منسوب كرده و فرق هر دو را به عليه

  .كند مستقيم هدايت مي
  ١گير از بلـيس  پرست و عبرتي   كم  د نفـيس ر را نيـز اگـر باشـ   رهنـ پ

صفت ابليس مكر و حيله است و بسياري از مردم از اين نوع هستند كه بنيان 
ابليس و آدم «موالنا اين نوع افراد را با عنوان . نهند  بر حيله ميكارهاي خودشان را

  :ياد كرده است» روي
ــس بهــر دســتي نــشايد داد دســت      چـــون بـــسي ابلـــيس آدم روي هـــست   ٢پ
ــم لــ و ان”  :اشاره به حديث رسول اكرم صلعم هـست        ــي صاطيشيه ــن ف   “انسوراالن

اند كه  ولوي مانند آن درويشاناين نوع افراد در نظر م. آنها ابليسان آدمي رويند
آن اقطاب و مرشدان  نيز اشاره به. اند ولي در باطن ابليس صفت ظاهر درويش صفت به

موالنا در مصرع دوم . سازي نزديك گويي و بهانه دروغ است كه از حقيقت دور ولي به
  .كند كه هر دستي يعني مرشد براي بيعت كردن نيست آگاه مي

 كريم اشاره شده است كه خداوند قرآندر . ال و جز آنافروخته چوب و ذغ: آتش
كريم آدم را از خاك آفريد و ابليس و جنيان را از آتش و همين باعث مانع سجدة 

انا خري منه خلقتين  قال ما منعك اال تسجد اذ امرتك قال: گويد  ميقرآن. آدم شد ابليس به
 چه چيزي ترا از سجدة بر آدم ]شيطان[گفت خدا به : ترجمه. ٣من ناٍر و خلقته من طني

  .٤اي و او را از خاك من بهتر ازويم مرا از آتش آفريده: ؟ گفت.مانع آمد
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٢٣

  

خلق االنسان من صلصاٍل كالفخار و خلق اجلانّ من : كند جاي ديگر اشاره ميقرآن 
آفريد آدمي را از گِل خشك مجوف چون گِل پخته و آفريد : ترجمه: ١مارٍج من ناٍر
  .ز آتش متحركجنّيان را ا

  :كند موالنا اظهار مي
  خــاكي را گفــت پرهــا برگــشا  پس يقين شد كه تعز من تشا      
  زير هفتم خاك با تلبيس شـو        آتش را گفـت رو ابلـيس شـو        

ــ ــآدم خ ــها اكي ب ــو برش ـ  اي بلي   رو ت ـ   س آت   ٢ا ثـري  ش رو ت
اول كسي كه در مقابلة نص قياس ”: در مثنوي معنوي در دفتر اول يك عنوان است

مولوي در ابيات زير اين عنوان هدف و مقصود را براي انسان . س آورد ابليس بودنف
  :كند موالنا اظهار مي. قدم عشق مقرر كرده است

  پـــيش انـــوار خـــدا ابلـــيس بـــود  هـا نمــود  اول آنكـس كـاين قيـاس   
ـ   م  هتر است شك ب   گفت نار از خاك بي       تاك اكـدر سـ    ار و او ز خـ     ن ز ن

ـ     پ ــ او ز ظ  ش كنـيم  ر اصـل  س قياس فـرع ب ــت م ــلم ــا ز ن   ٣يمنور رو ش
معني  قياس در لغت به: دهد دكتر سيد صادق گوهرين كلمة قياس را توضيح مي

اندازه و اندازه گرفتن دو چيز و برابر گردانيدن در فكر يكي را با ديگري در حكمي 
بر زيادت از يك قول جازم  است و در اصطالح اهل منطق، قياس قولي باشد مشتمل

. انكه از وضع آن قولها بالذات قولي ديگر جازم معين بر سبيل اضطرار الزم آيدچن
غرض ) ١٨٦اساس االقتباس ص (چنانكه گوييم هر انساني حيوانست و حيوان جسم 

جزئي يا از اصل  شود كه ذهن را از كلّي به آنگونه استدالل اطالق مي آنست كه قياس به
مثالً ازين مقدمه كلّي كه انسان فناپذير . آن برساندموارد اطالق  نتيجه و ازقانون به به

  …)نامه لغت(رسيم كه پرويز در ضمن فناپذيرست  اين نتيجه مي است به
قول  به. هدف است ابليس بود اين قياس در نزد صوفيان كه تنها وسيلة رسيدن به

  :كوب دكتر عبدالحسين زرين
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  ١٢٤  قند پارسي

  

كاربرده است كه عيناً لفظ   بهچنين موالنا در البالي مثنوي اين كلمات را هم”
مثالً كلمة .  در زبان مثنوي راه پيدا كرده استقرآن نيست اما از طريق قرآن

چنين تعبير الحاق ذريات كه هر چند  هم. شاءاهللا گفتن است استثنا در معني ان
  .“١احلقنا م ذريتهم قرآن نيست از آيت قرآنبدين صورت در 
  :كند موالنا اشاره مي

ــمه” ــو ابچـ ــيلـ   ٢وگـو  در جنگ و اندر گفـت   با خدا     ات اوس و ذريـ
وسيلة داستان و  همين طور موالنا بسياري از نكات علمي و عرفاني را به

اي از مدارك  ها هيچ سرچشمه حكايت بيان نموده است كه اين نوع داستان
ر مثالً د. طور مثال آورده است اسالمي ندارند ولي موالنا براي بيان مقصود به

  .“معاويه داستان بيداركردن ابليس به
اسم و آفرينش ابليس و   از طريق اين داستان موالنا مكر و فريب ابليس و راجع به

  .كند تلبيس وي اشاره مي
عناوين زير   در دفتر اول داستان ابليس و معاويه را بهمثنوي معنويمولوي در 
  :مطرح كرده است

  .گاه است نماز بيبيداركردن ابليس معاويه را كه وقت  -١
 .جواب گفتن ابليس معاويه را -٢
 .باز جواب گفتن ابليس معاويه را -٣
 .كردن معاويه با ابليس عنف -٤
 .حق تعالي از مكر ابليس و نصرت خواستن ناليدن معاويه به -٥
 .تقريركردن ابليس تلبيس خود را با معاويه -٦
 .باز الحاح كردن معاويه ابليس را -٧
 .ااقرار آوردن معاويه ابليس ر به -٨
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٢٥

  

 .راست گفتن مكر خود را با معاويه -٩
 .تتمة اقرار ابليس با معاويه مكر و فريب خود را -١٠
 .كردن معاويه ابليس را در آن قول تصديق -١١

 .وسيلة اين داستان مولوي چند مسئله را مطرح كرده است به
چه حكمتي داشت كه خداوند شيطان را كه موجب پليدي و گمراه كننده است بر  -١

  .نمايدها مسلّط  انسان
 آيا وجود شيطان در دستگاه آفرينش ضرورت داشته است؟ -٢
 تواند شيطان را از خود دور كند؟ آيا انسان مي -٣
 .بايست پياده شود آيا موضوع شيطان از يك نقشه قبلي بود كه مي -٤
 .شود وسيلة او تفكيك مي شيطان علت جبري معصيت نيست، بلكه خوب ا ز بد به -٥
 كند؟  كار را ايجاد ميآهنگ گشته يك آيا خير و شر هم -٦
رحمت الهي دارد؟ و اگر اميدوار است اين اميد اثري خواهد  آيا شيطان اميدي به -٧

 داشت؟
  .١گفتن ذاتاً بد است آيا راست گفتن ذاتاً نيك و دروغ -٨

  :كند محمد تقي جعفري دربارة داستان معاويه و ابليس اظهار نظر مي
در هيچ يك از مدارك اسالمي , كند ل ميالدين در مثنوي نق داستاني را كه جالل”

الدين از بيان  فقط مطالب مختصري در اصل هدف جالل. ديده نشده است
  .٢…داستان در احاديث و كلمات علماي اسالمي وجود دارد

.  معاويه فرزند ابوسفيان و از دودمان اميه بن عبد شمس است:شخصيت معاويه
ها او در زمان عثمان و باآلخره  گري سالم و اخاللتخلف او از بيعت اميرالمؤمنين عليه ال

ساختن فرزندش  تنزل دادن خالفت الهي اسالم را تا حدود شهريار ماكيا ولي و مسلّط
  …جوامع اسالمي و مصالحة او با امپراطور روم يزيد را به
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  ١٢٦  قند پارسي

  

كه . اي از قصرش خوابيده بود در داستاني چنين آمده است كه معاويه در گوشه
: گفت.  معاويه از آن كس اسمش را پرسيد….ي او را از خواب بيدار كردناگهان مرد

چون وقت نماز : معاويه پرسيد چرا امروز از خواب بيدار كردي؟ ابليس گفت. ابليس
كه هر :معاويه در جواب گفت. است و پيشواي اسالم را نبايد از حقايق اغراض نمايد

طرف هدايت راهنمايي كني؟   بهچطور ممكن است كه تو مرا. گز هدف تو اين نبود
شيطان در جواب . مثل تو مثل همان دزد نابكار است كه در لباس پاسباني آمده بود

هاي پيشين جزء فرشتگان بوده و از جان و دل اطاعت خدا را  ما در دوران: گفت
راز سالكان راه حق و حقيقت بوده با ساكنين عرش كبريايي  ما محرم. جاي آورديم به

گويي؟ تو مگر همان شيطان نيستي كه صدها  راست مي: معاويه گفت… ديممحرم بو
تو همان پليد نابكاري كه در روز خدا … اي؟  را منحرف ساخته)معاويه(هزار مثل من 

… ها كردي و ها گفتي و از او سوال او پاسخ خيال خود به  پرداختي و بهگفتگو با او به
ز دست داده تا قعر دوزخ سرنگون شده است وسيلة تو دينش را ا كه بهمسلمان با چه 

  .ها را نا اميد كره پارساياني چو صيصا را در كفر غوطه در ساختي و چه بلعم
ــه   ــه آن معاوي ــد ك ــر آم   خفته بود در قصر در يك زاويـه        در خب

*  
  چشم چون بگشاد پنهان گشت مرد       رددار كـــردي ورا بيـــان مـــهـــاگن

*  
ــس  از پــس در مـــدبري را ديـــد كـــو  ــي  در پ ــان م ــرده نه ــرد رو پ   ك
  ليس شـقي سـت    فت نامم فاش اب   گ  گفت هي تو كيستي نام تو چيست؟      
  راست گو با من مگو برعكس و ضد         گفـت بيــدارم چـرا كــردي بـه جــد   
ــيد    ــر رس ــاز آخ ــام نم ــت هنگ   بايــد دويــد ســوي مــسجد زود مــي  گف

  زد را و مـــوابد ثـــدزد كـــي دانـــ  م آن دزد راناور كــ ا بــجــ كن مــ
ــگ ــفــت ش ــه بم ــيطان ك ــ  نيويتا اغ ــرد فك ــع ــود نل خ ــه   ١ودنيان دي
قال رب مبا اغويتين الزينن هلم يف االرض و : آيت قرآني جا اشاره است به اين

ِان عبادي ليس لك . قال هذا صراط علي مستقيم. الغوينهم امجعني اال عبادك منهم املخلصني
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  چهرة ابليس در شعر مثنوي معنوي مولوي  ١٢٧

  

بدان جهت ! اي خداي من: شيطان گفت: ترجمه .١عليهم سلطان اال من تبعك من الغاوين
كه مرا اغوا كردي من هم در روي زمين براي اوالد آدم اشيا را زيبا و جالب نشان داده 

  .كرد مگر بندگان مخلصت را همه را اغوا خواهم
داند نفس و  عنوان يك اغوا كنندة خارجي مي موالنا در بيت باال وجود ابليس را به

  .هاي داخلي عنوان اغوا كننده غزاير حيواني را به
  ايم  راه اطاعت را به جان پيموده       ايـم   گفت مـا اول فرشـته بـوده       

ـ      الس   ايم  ساكنان عرش را همدم بوده      ايـم   ودهكان راه را محـرم ب
*  

  ب را و نقــد راكــم قلــن محمــ  گفت ابليسش گشا اين عقـد را      
فرزندان شيطان مانند يك علت صد در صد و جبري براي صدور معصيت از 

آدم نيست او موجودي است خارج از وجود ما كه داراي عقل و ادراك و اختيار 
صورت نيكو و  دادن كارهاي ناشايست به كار شيطان اغواگري و جلوه. باشد مي

بنابراين كساني از اغواي شيطان گمراه خواهندشد كه خودشان . شايسته است
… كنند آدميانند سركوب ميهاي  عقل و وجدان را كه پيك امين الهي در جان

نقد همان عقول و . اينست معناي اينكه شيطان موجب تفكيك نقد از قلب است
  .٢هاي مختل شده است وجدان

مردي كه بدگماني ذهن او را مشوش ساخته است، هيچ : معاويه گفت شيطان به
  ٣…حقيقت و راستي را اگرچه صد نشان هم داشته باشد نخواهد پذيرفت

 زيرا كه هميشه. بيني كني و تلبيس خود را نمي گنه ابليس را لعنت مي ا تو بياي انسان دان
  .كند، هستي زار زندگي مي دنبال زندگي پرعيش و عشرت مانند دنبه كه در سبزه تو به

ــي ــيس را  ب ــي ابل ــت كن ــه لعن   چون نبيني از خـود آن تلبـيس را         گن
  ٤روي  سوي دنبه مي   كه چو رو به     غوينيست از ابليس از تست اي       
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  :پرسد معاويه دوباره از شيطان سبب بيدار كردن او را مي
ــو  ــواب مــن بگ ــون ج ــتي  اي ســگ ملع ــو  راسـ ــي را مجـ ــو و دروغـ   گـ
ــ  من ز شيطان اين نجويم كاوست غير       ــك ــرا به م ــدار گي ــردان ــه خد ب   ١ري
  :معاويه گفت ابليس راست مكر و عذر خويش به

  ٢مير ازو نشنيد و كرد اسـتيز و نكـر           ار آن بليس از مكر و عـذر       گفت بسي 
شيطان سخنان فريبندة زياد گفت اما معاويه هيچ يك از آنها را نپذيرفته ”
اي ندارد از ته دل و با كمال  شيطان كه ديد چاره. ستيزه و پيكار خود ادامه داد به

كه اگر نماز از تو : كه چرا او را از خواب بيدار كرده و گفت: خلوص گفت
 روشن در مقابل ديدگانت تيره و تارگشته و از مغبون گشت، دنياي فوت مي

شد و خود  سرا زير مي هايت مانند مشك شدن و احساس درد ترك نماز چشم
احساس مغبون شدن و اندوه اين كه چه شد آن نماز و چه شد فروغ نياز 

درگاه الهي صد نماز براي تو مفيد بود، زيرا هر كس براي خود ذوقي در  به
تواند تحمل ترك  كه نمي طوري به. دست آورده است تكليف بهجا آوردن  به

  .٣“وظيفه را داشته باشد
  منابع
 . كريمقرآن .١
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 .ش ه ١٣٦٢, انتشارات اسالمي
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  آور اخوت جهاني عرفان و عارفان پيام
  ∗عبدالقادر جعفري

 وقتي مسلمانان با فارسي شکرين .اند هند و ايران از زمان قديم روابط ناگسستني داشته
وغ و هوش بين کشور پهناور شدند از مردم هند جداگانه زندگي نکردند بلکه با نا وارد

کردند و با کمک زبان فارسي  يو خدمات ارزنده خود بر اهالي اين کشور حکمران
ي، اخوت و  اتحاد ملّ،وازين اخالقي، انساني مفرهنگ و تمدن جديدي را که بنيانش بر

ترين  ي است که فارسي يکي از شيرين مهماين امر. وجود آوردند بشردوستي بوده به
رسد  جايي که مي هر و بهکند  سوي خود جلب مي هاي جهان است و شنونده را به زبان
,  نويسندگان و عارفان,ي از شعرازيادي   لذا در هند عده،کند فاصله مقامي پيدا ميبال

ويز خود نمايان کردند و از لذايذ آ هاي دل ها و سروده عواطف عالي انسان را در نوشته
ها را  هاي مختلف انسان دنيوي دامن کشيده در راه سلوک گام نهادند و در زمان

وجود  انگيز خود مردم هند را با با سخنان و اشعار دلصوفيان . دوستي فرخواندند به
آميز   مسالمت بخش واختالف مذهبي که ميان آنان وجود داشت در يک رشته حيات

 ، فرهنگ اسالم و هند با هم آميخته شد که در نتيجه تلفيق اين دويزودب. دزدنپيوند
اعظان و صوفيان  مملو از احساسات اين ويپند و اندرز و التجا. فرهنگي پديد آمد

  .را گرفتفسرمست از بادة عشق معرفت و عرفان تمامي کشور را 
 امتزاج اين مکتب با جنبش بهکتي توسعه و تکامل تدريجي تصوف را در پي داشت
و اولياي صوفي پيش از سالطين و حکام مقبوليت و محبوبيت يافتند و با فتح قلوب 

و هاي فراواني زير سرپرستي پير   خانقاه.ادشاهان هم نفوذ و استيال يافتند پمردم بر
                                                   

  .آباد آباد، اله بي و فارسي دانشگاه الهررئيس بخش ع  ∗
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 ثير فراوانيأاقاليم عرفاني صوفيان ت. ي ايفا نمودير جامعه هندي نقش مهمغيمرشد در ت
ران، محققان و دانشوران هندي از کبير و گرونانک تا فکّتانديشه بسياري از م بر

بشريت   بهخدمات اسالم. رام موهن راي، رابيندرنات تاگور و گاندهي گذاشت راجه
 مرزهاي جغرافيايي و پهناي زماني و زميني آن قدر گسترده است که برشمردن نظر از
ر فين دهاي معنوي و روحاني متصو فعاليت. ش ممکن نيستا هاي جنبهو  ابعاد ةهم

. نها همه جا هويداستآسراسر هند گسترش يافته است و آثار اخالقي و معنوي 
يروي نها با  ب و بدبختييفين در مقابل مصاتصوروايات آمده است که چگونه م در

  .فع نمودنددساي هند را ؤمعنوي و اخالقي خود اعمال ستمگرانه ر
تبليغات ديني نظر داشتند و در کارهاي اداري و سياسي دولت  هفين همواره بمتصو

درنگ  ديدند براي بهبودش بي  اما هنگامي که جامعه را در خطر مي،شدند مزاحم نمي
 روحاني و معنوي بوده ة داراي جنبنشکي نيست که زندگاني صوفيا. کردند م مياقدا

اند و دين حقيقي اسالم را يک دين ساده و  اي نداشته ي عالقهدنياي ماد هاست و ب
آمدند  ها مسلمانان و هندوان باهم گرد مي  در خانقاه.دانستند مسلک صلح و دوستي مي

ميان هر دو فرقه الفتي پيدا شد و هندوان و  تيب درردند بدين ترك و آزادانه زندگي مي
  .نددرآمدرشته اخوت  بهمسلمانان با يکديگر 

شد و مردم خداترس و پرهيزگار  هاي صوفيه خدمات بشري انجام مي در خانقاه
 ديگري نيز ة جنبهخانقاه صوفيه در آن دور. يافتند ي و روحاني ميدينآنجا اطمينان 

وسيله شيوخ و  بيمارستان و دارالمساکين که آن مراکز بهداشت که عبارت بود از 
بود  اي هم مي خانقاه لنگرخانه در هر. شد  رنجور و ضعيف نگهداري مياز افراد انمريد

ت و همدردي و خدمات بشري همين محب. نمود گان تهيه مييکه براي مساکين غذاي را
اي زيادي از  عده ب نمود وسوي خود جل به هندوان و پيروان ديگر مذاهب را ,نصوفيا
ماندند   ديگران اگرچه بر دين خويش باقي.فين اسالم قبول کردنددست متصو هآنان ب

هندوها نيز حضور يافتند ، ارادت صوفيه درآمدند تا اينکه بر مزارات صوفيهةحلق هب اام 
شارحين جنبش . دعا برداشتند اي تحصيل آرزوهاي خود دست بهرتوسط ايشان ب و به

تبليغ تعاليم خود در هند پرداختند از تلفيق و امتزاج تعاليم صوفيان مسلمان  هکتي بهب
هاي  تعاليم اين جنبش سروده.  بودهپديدآمدين هندوي اين جنبش يبخشي از تعاليم آ با
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کبير، گرونانک، ميرا، رحيم، تلسي داس و . بود که در قالب قوالي و سماع ارائه شد
يان ديگر از پيشگامان اين جنبش بودند و حقيقتاً اين امر  مذهبي اديشعرااز جمعي 

  .كمك كرداتحاد فرهنگي و عرفاني اسالمي و هندي در هند  به
ثير و أ تحت تاجواهرلعل نهرو معتقد است فارسي و عربي دو زباني است که هند ر

 .در هند است ما نفوذ خود قرارداده است و اين ميراثي ارزنده و مشترک براي تمامي
دستاوردهاي کشورهاي اسالمي در گذشته يکي از  احتمال زياد فخر و مباهات به به

که چنين گذشته است هم پيوستگي اسالمي است و امر مسلم اين  ترين عوامل به قوي
رود شمار مي  به زيادي يک ميراث مشترک براي تمامي مادرخشاني در حد.  

ديد مرکز علوم ديني و فرهنگي و فين بدون هيچ ترهاي متصو خالصه اينکه خانقاه
ت و اسالم را درخشان  و علما در سراسر هند مشعل روحانينصوفيا. اخوت بوده است

و تابان نگه داشتند و حقيقت آن است که آنها در پيشرفت آداب اجتماعي از نظر 
توان گفت که  مي. سزا داشتند  بهيفرهنگ و زبان فارسي و تمدن اسالمي سهم

جا درس اخوت و  ترين مرکز فرهنگ و تمدن بود که در آن فين مهممتصوهاي  خانقاه
 صلح و آشتي و ة در زميننافکار بشر دوستي صوفيااگرچه . شد صلح و برابري داده مي

ل انسان را در اين د ولي بسيار جامع و مدلّوت طبق اوضاع و محيط خود ايشان بامني
 داراي اي امروز نيز چنين فکر و عقيدهرساند و در محيط  دنيا راحتي و آسايشي مي

 بر مسلک نام دارد ولي صوفياق انسان مانند سابق حس انتهامروز. استهمان تازگي 
  :نمايند و پيرو اين مسلک هستند که ميحافظ شيرازي عمل 

ــدارا    ف است رآسايش دو گيتي تفسير اين دو ح       ــمنان م ــا دش ــروت ب ــتان م ــا دوس   ب
ت و انسپس عشق و محبجا جاري و ساري است که راه عشق و ةانيت همت، اخو 

ممکن است . کند سوزاند و اراده را سلب مي انتهاست و عشق اختيار را مي محبت بي
 از خي بشردوستي باشد ولي بردوري ازپيش آمد سياسي، اجتماعي يا شخصي علت 
ةتواند همه بشر را در يک رشت ت ميعواطف بشري مثل رحم، ترس، آرزو و محب 

 زيرا اين ارثي است بشري که در آن همه مردم شريک .آميز بپيوندد يستي مسالمتهمز
عقيده آنها انسان در   به.ترين نعمت است  زندگاني انسان بزرگننزد صوفيا. هستند

يشرفت بشريت و پ براي اي  برنامه كهدانديشن حقيقت اشرف مخلوقات است آنها مي
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 دربارة متالشي شدن انسانيت نصوفيا. ت کنند درسها  انسانةانسانيت و براي بهبود هم
معنويمتت متالشي شدن انسانيت سالعلّ هبينند که ب  آنها مي.اند ف کردهاظهار تأس  

بيند که اجتماع پر از فتنه و فساد گشته و  صوفي وقتي مي.  شده است خطرار دچبشر
نمايد و راه  ح ميوسيله تعليمات خود مردم را اصال  به,زوال است دار اخالق رو بهتاق

را غيره  بشر و دهد و صداقت، عدالت، امانت، ديانت و خدمت به نشان ميرا مستقيم 
 اخوت و ة جذبمداني مي. آموزد که اساس و بنيان اصول اخالقي و اخوت هست مي

. دوستي در قلب هر فرد هر ملک و ملّت و در هر دين و مذهب موجود است انسان
صات ايمان شمرده ت و اخوت يکي از مشخّ انسانيةذببالخصوص در دين اسالم ج

جويد که   ميي حق را در وجود هر انسانقرآنمرد عارف طبق نص صريح . شود مي
جعلناکم شعوباً  و« :تر است که همه آفريده اويند زيرا که خداي متعال فرموده قيمتّ
ها و قبايل تقسيم  و شعبهها  فرقه شما را به »١ئل لتعارفوا ان اکرمکم عنداهللا اتقکمآقب و

تر باشد  تر و پاک تر و صالح قي هر کس از شما که متّه شويدشناختتا از همديگر کرديم 
جان دارد «مرد عارف که حاضر نيست موري را بيازارد که او . ا عزيزترين استخدنزد 

تواند مردي را که آفريدة خداست بيازارد و   چگونه مي»و جان شيرين خوش است
ي ز خدا در هيچ سري نيست که سر«داند  او مي. اي داشته باشد ت نژادي و فرقهباتعصّ

تابد نور معرفت از جانش  پرتو عشق و عرفان بر دل آدمي ميوقتي  چون »نيست
شود که زر و سيم را پيش  معشوق و محبوب مهربان مي آن چنان نسبت بهو زند  سرمي

  .او ارج و بها نباشد
دهد عشق را  جان و تن را اهميتي نمي, ايمان,  عشق، کفرعطّار نيشابوري در کار

  :گويد دارد و مي درد همراه مي با
  عاشقان را با تن و با جان چه کـار         عشق را با کفر و با ايمان چه کـار         
ــشق را  ــد ع ــون دل بباي ــد عــشق را     درد و خ ــصه مــشکل بباي   ق

ــه    ز همـــه آفــاق بـــه ذرة عــشق ا  ــشاق ب ــه ع ــشق از هم   ذرة ع
ــش ــع ــق مغ ــز کائن ــات آم   دردي تمـام    ق بـي  ش عـ  نبودليک    دامد م

                                                   
  .١٣، آيه )٤٩(رات حج  .1
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 مانند کينه، بغض، عداوت، حسد و نفرت هايي ت باشد بديي که اخوت و محبيجا
ها خواهان نيکي، يگانگي، و دوستي و  داند همه انسان صوفي مي. وجود ندارد

. يستندگونه نباشد انسان ن اگر اين. اند و از جنگ و خونريزي و ظلم بيزارند صميميت
تواند در  اين مرحله برسد مي ي و بصيرت دروني است و اگر آدم بهيهدف عرفان بينا

ارمغان  امري است مسلم که اسالم به. چشم زدن همه انفس و آفاق را سيرکنديك 
در دورة اسالمي سهم .  انگيزة جديدي براي پيشرفت انساني در هند بوده استه كهآورد

گوي و عارفان پاک نهاد که   وجود شاعران پارسي استنزبان فارسي در هند روش
 سهم زيادي در گسترش فرهنگ ،دادند زبان و ادب فارسي آثار خود را انتشار مي به

 اخالص هاي مردمان عادي داشتند و با ايراني در کشور داشتند اينان با حکومتي که بر دل
 ةد سهم زيادي در توسع توانستن،ورزيدند آنان مي و ارادتي که مردم کوچه و بازار به

همين فرهنگ غني و رنگارنگ هند حاصل . فرهنگ ايران و عرفان ايراني داشته باشند
 فرهنگي که در اين ،جريان عظيم فرهنگي بود که سرچشمة آن اسالم و ايران است

  .ايراني توسعه يافت  ـياسالمکشور شکل گرفت در قالب مخلوطي از فرهنگ 
 را ي فرهنگ اسالمي گنجينه بسيار ارزشمندةنمايندن عنوا به هندي انما مسلمان

گنجينه خود را اين  در هند نيز ثروت کثير و سرشاري نهفته و پنهان بود ما .يمشد دارا
 بهاترين نما مسلمانان گرا.  خود را بر روي ما گشودة کرديم و هند خزانعرضه نهندوا به

 ما پيام .اين کشور داديم ن بود به خود را که هند شديداً نيازمند آياندوخته و داراي
  .داديمرواج اين کشور در اخوت، برابري، مساوات و دموکراسي را 

گفته نماند چونکه صوفيان بزرگ در عربي و فارسي مهارت کامل داشتند اين نا
هاي آنان  ها و نوشته گفته داد و به ثير قرار ميأ آنها عامه مردم را تحت تةرفتار صميمان

ت و همزيستي مسالمتنصوفيا. کردند ه ميبسيار توجآميز سهم بزرگي   در ترويج اخو
عرفاي هندي در مجالس . شرح ندارد  احتياج بهامافهرست آنها طوالني است كه دارند 

 بيشتر ،خود که در آنجا عموم مردم هند يعني پيروان همه مذاهب حضور داشتند
 حکايات و تعليمات عرفاني ايراني  احوال ويگفتند و دوران گفتگو فارسي سخن مي به

نام شعراي متصوفه . نمودند  از شعراي ايران را نقل ميينمودند و اشعار را بيان مي
هاي  سبب اشعار زيبا و جانسوز بر زبان هاي آنها به  بلکه نامهها آمد تنها در تذکره نه



  ١٣٦  قند پارسي

  

 اي نه و ذخيرهمحتواي اشعار شعراي متصوفه گنجي.  جاري استاكنون نيز همعارف و عامي 
هاي آينده است زيرا که معارف واالي انسان مرز  هاي ديگر و نسل  ملّت وبراي ملّت ما

 ناشي از بينش ،شود در آن اشعار يافته ميكه  درس اخوت و انسان دوستي .شناسد نمي
دانند و سالمت عقل و حس را  عارفان عشق را صفت حق تعالي مي.  آنها استيعرفان

 عشق روح را. شمرند  باطن مية تهذيب اخالق و تزکية و نيز عشق را وسيلسنجند بدان مي
سوي کمال  هسازد و آدمي را ب لطيف و قلب را منزه و آماده کشف و حصول معرفت مي

 تا آنحاضر و بعد از  عصرتا  دورة اسالمي درما معتقديم که شعر ايراني . کشاند مي
 ل طبيعي و از اين نيز در ضمن تحو پس,صات مخصوص داشتهات و مشخّامروز مختصّ

  .دمانخواهد  باقي مخصوص ايراني ةتکامل تدريجي هم چنان زيبا و لطيف و داراي شيو
ه نموده و هر گونه  پيشرفت قابل توج،هاي گوناگون در زمينهحاضر انسان در عصر 

هاي معنوي نسبت  بينم که ارزش  ولي مي،ده استشتسهيالت براي انسان فراهم 
هاي  اگر اوضاع اجتماعي و سياسي و فرهنگي قرن. انحطاط است ذشته رو بهگ به

يري رخ نداده بلکه در بعضي غيبينيم ت سه کنيم ميياوضاع عصر حاضر مقابا گذشته را 
حکام ثبات در عصر حاضر وضع سياسي جهان . پيش بدتر شده است موارد نسبت به

 .ريسم حکم فرما استودال و تردر سراسر جهان ظلم و استبداد، جنگ و جو ندارد 
 انسان حسن خلق، و شرافت، خلوص، .انسان دشمن سرسخت انسان شده است

جاي  ه برادر دشمن برادر شده است ب.دوستي، مودت و اخوت را از دست داده است
خواهد   نمي وبيند را ميخود  نفاق در قلب انسان جا گرفته دوست نفع و سود ,خلوص

  :تي را روا داردخاطر دوست حق دوس هب
  دوستي کي آخر آمد دوستداران را چه شد         بينم ياران را چه شـد       ياري اندر کس نمي   

اي از  تواند مردم با سواد جهان را با گنجينه فقط زبان فارسي زباني است که مي
  .افکار و احساسات اخوت و مساوات که در قالب شعر و نثر آمده آشنا سازد

ت است انسان در خود حس آو سي که پيام زبان فارايد است که بامر انسانيت و اخو
 دشمني از ةب و شيفتگي عقيده را برکنده ريشانسانيت و بشردوستي پيدا کند تعصّ

  :پس. ت، مودت و اخوت هر سو حکم فرمايي کندکند تا محب بيخ
  مار آردشـ  مني بر کن که رنج بـي  نهال دش   بار آرد درخت دوستي بنشان که کام دل به

  



١٣٧  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

  صلح کلّ ـ ايجادکنندة اخوت جهاني
  ∗الظّفر سيد احسن

صلح کل يکي از موضوعات مهمخصوص صوفيه  رود که به شمار مي هف ب تصو
ست از زيستن ا  عبارتصلح کلّ. دهند ت زياد ميوجودي بدان ارزش و اهمي وحدت

اوت و  دشمني و عدانگيزةگونه  بدون داشتن هيچ همنوعان خود با صلح و امنيت و با
 هاي مختلف از بناي نژاد، کيش و منطقهم بريکديگر که عموماً نفرت نسبت بهو تعصب 

 ١»آميز همزيستي مسالمت«اصطالح امروزي سياست  توان آن را به رود و مي مردم انتظار مي
قرار زير  آويز خود به ل مخصوص و دةشيو  را به»صلح کل«رزا عبدالقادر بيدل يم: گفت

  .دهد توضيح مي
و . است، از ارتکاب ناداني مخل اوقات کس مباش وضع خود خرسند عالمي به”

اگر نفست . شوعظ دم سردي آب تکلف مپا  به.جهاني سرگرم آتش سوداست
اثر دارد، صرف ارشاد خود بکن، تا پيش مردم هرزه درانباشي، و اگر ناخنت 

  .٢“شاده عقده خود بپرداز، تا جراحت ديگران نتراشيگ رساست، به
ر اثر جنگهاي خونين جهاني اول و دوم و تباه کننده بشريت، سياستمداران جهان ب
براي از همان زمان هر چه بيشتر   بردند و»آميز همزيستي مسالمت«ارزش سياست  پي به

در  »حدسازمان ملل متّ«تشکيل  شان به باآلخر تالشهاي. ها کردند تبليغ آن سياست تالش
ارچگي و حاکميت پين سياست مبتني است بر احترام يکا. منتهي شد ميالدي ١٩٤٥سال 

  .ارضي منطقه و عدم مداخلت در امور کشور ديگر
                                                   

  .ار بخش فارسي دانشگاه لکهنويدانش  ∗
1. Peaceful Co-existance. 

  .۳۱۱ ص ، چاپ نول کشور،کليات بيدل :آبادي، ميرزا عبدالقادر بيدل عظيم  .2

 



  ١٣٨  قند پارسي

  

ا متصوايشان خود . اند ارزش آن قايل شده اين نکته بردند و به  قبل پي بهيفه بسام
گرايي  مکتب عشق و انسان دوستي و دل سوزي و انسان. دانند را خدمتگزار بشريت مي

  :ته آقاي دکتر بهرام طوسيگف به. دارند
براساس استنباط صوفيان و عارفان از مفاهيم اديان الهي، همه موجودات مظهر ”

آن  هاي او هستند پس بايد همه کس و چيز را دوست داشت و به و نشانه
زيست و جنگل و درخت و   و از تخريب محيطدورزيد و احترام کر عشق

  .1“عشق او لطمه وارد نيايد ديگران خودداري کرد که به  بهزدن آسيب
  انسان دوستي

فكري  افراد بشر، در سراسر جهان، امروزه بيش از هر زمان ديگر محتاج به دوستي و هم
  .اند و همكاري
  :حافظ

  شـمار آرد    بي  رنج نهال دشمني بر کن که       آرد بـار  ي بنشان که کام دل به     تدرخت دوس 
  :مولوي

  که تا ناگه ز يکديگر نمانيم       در يکـديگر بـدانيم    ا قـ  ا ت بي
  :سعدي

ــد   ــضاي يکديگرن ــي آدم اع   که در آفرينش ز يـک گوهرنـد         بن
ــرار    درد آورد روزگـار   ه  چو عضوي ب   ــد ق ــضوها را نمان ــر ع   دگ

  :بيدل
   آدم شو باين مقـدارها     ,اي ز معني غافل     لطفي امدادي، مداراتي، نيازي، خـدمتي     

  :گويد غالب مي
اشد خواه هندو خواه نصراني دوست من فرزند آدم را خواه مسلمان ب! پرور بنده

  .٢دانم دارم و او را برادر خود مي
                              ِ                            
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١٣٩  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

قة د هستيم و کيش ما ترک رسوم است، ما موحهمهت چون از بين رفتملّتفر  
  .اجزاي ايمان شدند

  :حالي
ـ دن بر  در بـاغ عـ     غلموم  از س   چيست انساني؟ طپيدن در غم همسايگان         دنان شـ  ي

  :اقبال
ــي  ــرام آدم ــت احت   با خبر شو از مقام آدمي       آدمي

  عشق
  :موالنا روم

  ت خداسـت عاشقان را مذهب و ملّ   دينها جداسـت   ت عشق از همه   ملّ
  :حافظ

  تا به خلوت گه خورشيد رسي چـرخ زنـان     شو، عشق بورز  مه اي پست    ه ن ذرکمتر از   
  جز از عشق تو باقي همه فاني دانـست ه  ب  ان بـر دل کـار افتـاده       ردم دوجه رضه ک ع

  :بيدل
  گزيده ايم چو پروانه سوختن مذهب       ر عشق نه دانـيم هـيچ آيينـي       غيه  ب

*  
  :شمس مغربي

ــتيم   ــه رس ــمعه و مدرس ــه و ص   در کوي مغان با مي و معشوق نشـشتيم    از خانق

  صلح کل
  :خسرو

  عامخسرو اگر وصل خواهي صلح کن با خاص و       
ــبـــ ــملسا مـ ــان اهللا اهللا بـ   ن رام راممرها بـ

  :بيدل
  بيــا زاهــد طريــق صــلح کــل هــم عــالمي دارد 

  تو و تسبيح و ما و مي کشي، هر کاري و مـردي         
  زين تفنگ و تير پرخاشـي کـه دارد جهـل خلـق       

  نيست ممکـن تـا نيـارد درميـان شمـشير صـلح            



  ١٤٠  قند پارسي

  

خواران سروکاري ندارد  يبا عيب و هنر ماو گويد که  درس گرفته مي و از جام مي
 را »کل صلح«برداري بخشيده سياست ت بهرهو هر يکي را بدون تفريق مذهب و ملّ

 .پيش گرفته است
  ١چراغي ز صلح کـل افروختـه     به عيب و هنر چشم نا دوخته       

  :گويد  ناميده مي»سمندر مشربي«در جاي ديگر خود را مخمور 
ــعم ــا بـ ــرهـ ــودم مخمـ ــشمنور سـ   ربيدر مـ

  خـاک مـا شـراب   ه ز انصاف اگر ريزي ب نيست ا 
  .کاربرده استه  برايش ب»مشرب«و در جاي ديگر اصطالح 

ــش ــرب زن و از قدِر مـ ــيـ ــگب بذاهد مـ   زريـ
  عافيت نيست در آن بزم که سازش جنگ است        

  :خبر بي
  ت صلح کـل داريـم و بـس   ما به هفتاد و دو ملّ     

ـ    جاده   اهـر مـذهب طريـق ديـن مـ         ه  اي دارد ب
  همرنگــي عــالم رد بــينتــوان کــير جــاي ســب

  ايران مـومن و در هنـد بايـد بـرهمن باشـم         ه  ب
ــ ــبانــگ يکرنگــي دگ ــر م ــافر زدمر ب   ومن و ک

  داشت غيـرت، يکـه بـر لـشکر زدم           وحدتم مي 
  رسوحدت آبـاد اسـت هنـد از سـاکنان او مپـ            

  تجمله منـصورند ايـن جـا و هـراس دار نيـس            
*  

ود در جهان از ارزش بيکران اين موضوع در شرايط کنوني و اوضاع سياسي موج
دانيم سرتاسر جهان در حال حاضر در گرو  طور که مي زيرا همان. برخوردار است
اي و  هاي هسته  تروريسم و ضد تروريسم و وجود سالحةبر اثر مسئل. تروريسم است

برود و زندگي مردم  خواهد ازبين ت عالم ميمهلک، جهان با وضعي مواجه است که امني
  . معرض خطري قرار دارد که در سراسر تاريخ بشري نبوده استهمواره در

                                                   
 .١٦٢ ص ، چاپ ايران،ثنوي محيط اعظمم  .1



١٤١  ت جهانيصلح كلّ ـ ايجادكنندة اخو  

  

  :خبر بي
  در دل فتد ز کجروي شان بداغ پا  وختيم ز وضع جهانياناز بسکه س

خواهم در عمق اين وضع وخيم سياسي بروم اما خطري که ما بدان مواجه  بنده نمي
يکي از  م هرچه زودتر دريافت نکردي ن هر آي ازياي براي رها هستيم اگر چاره

ثير آن قرار أت تح يا بالواسطه، تمستقيمکشورها، چه پيشرفته و چه در حال رشد، 
ت جهاني را تهديد خواهد کردخواهد گرفت و امني.  

 منظره، اگر سياست صلح کل را پيش بگيريم اميد بلکه يقين است که پرتودر اين 
  .آن امنيت سراسر جهان را تضمين خواهد کرد

  :بيدل
   عاقل بهر تقدير با تقدير صلحگفت اي  دوش از پير خرد جستم طريق عافيت

ش و وخواهم توجهات سران کشورها و علي الخصوص آقايان جورج ب در آخر مي
شان را بدان نکته جلب کنم که تنها همين سياست است که بربناي آن در  بلر و همنوايان

  :اند نا روم فرمودهطوري که موال ا همانجهان امنيت برقرار خواهد شد و الّ
  ي دارديهر عمل اجري و هر کرده جزا

  :گفتهخوب حافظ چه 
  خوش باش که ظالم نبرد راه بمنزل  دور فلکي يکسره بر منهج عدل است

  :بيدل
ــ ــر ضــعيم آخــام ظــالمق ــفان اســر ب   يت ارزان

  که چون آتش ز پا افتد به خاکـستر دهـد جـارا            
  :گويم تحد را هدف انتقاد قرارداده ميبلکه يک قدم جلوتر رفته سازمان ملل م
  در زمين تيره دالن سايه مشترک نشود        از مــزاج اهــل دول رســم اتحــاد مجــو
  جهان جمله مينا و سنگ اسـت و بـس          کجا صـلح، امـروز جنـگ اسـت بـس          

  منابع
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 چاپ ،ثنوي محيط اعظمم: آبادي ناظم جهان، حكيم محمد اعظم بن اعظم خان مصطفي .٣
 .ايران

 .٥٢٠، ص ٨، شمارة ٤١، دورة ارمغانمجلّة  .٤
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رات موالنا روم در وعظ و ارشادات عارفان انعكاس تفكّ
  سوامي رادها

  ∗چندر شيكهر

اشكال گوناگون در فرهنگ غني و قديم و ديرپاي هند هميشه بوده است  تصوف به
, »جوگي«، »رشي«هاي  فرقه پيشوان و رهبران به. هاي مختلف داشته باشد ممكن است نام

ه هميشه براي فالح و بهبود جامعه و نيز براي غير و» سنْت«، »مهاتما«، »سادهو«
. اند مردم تلقين و اندرز و پند ارشاد فرموده هاي مختلف به شيوه رستگاري در آخرت به

. زماني كه تصوف اسالمي در هند معرفي گرديد مردم از آن استقبال و استفاده كردند
تصوف اسالمي را منعكس  ميالدي نفوذ ١٤-١٣هاي مردم از آغاز سدة  ها و سروده گفته
داس، چيتنيه مهاپربهو و صدها فرقة ديگر از ارشادات  از كبير، گرونانك، تلسي. كند مي

كشان و  رياضت. هاي خودشان را غني ساختند صوفيان بزرگ اسالمي افكار و گفته
هاي موالنا و حافظ و حالج و عطّار و حتّي بوعلي  عارفان غربي و شمال شرقي آموزش

  .اند هاي قديم هند را تطبيق داده حد كافي مطالعه و با سروده سينا به
ويژه در پنجاب نفوذ  ميان عارفان و صوفيان غيراسالمي در منطقة شمالي هند به در
از . زد بوده است مالي روم مداوم زبان الدين محمد بلخي معروف به  موالنا جاللمثنوي

وامي گرفته تا گرو ساون سنگه و كرپال س ها رهبران رادها گرونانك، مؤسس دين سيك
و منبع و مخرج , وفور استفاده  موالنا روم بهمثنويغيره همه از  سنگه و درشن سنگه و

سوامي نخست در شهر كانپور و سپس  فرقة رادها. اند بيانات و ارشادات خود قرار داده
تشار يافت و هاي آن در شهر بياس و دهلي اشاعت و ان آگره تأسيس شد و بعداً شعبه
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ها و سرودهايي  سوامي گفته اساس باورهاي رادها. شعبه داراي يك پيشوا بوده است هر
باشد كه در كتب مقدس همة اديان تأكيد شده و مخاطب آن انساني است كه  مي

. كالم الهي گوش كند شود و انسان بايد مداوم به تعالي محسوب مي اي از حق جلوه
مشتركات تفكّرات در . ناميده شده است» پرنَوناديوگا«يشَاد همين كالم الهي در اُوپان

دهد و همين را  اي است كه جهانيان را مصدور از يك منبع قرار مي كتب مقدس پديده
  .باشند مي سوامي معتقد پيروان رادها

شود و ترجمة آن  زبان فارسي خوانده مي  عيناً بهمثنويقابل توجه است كه اشعار 
ضمن توضيحات گوناگون ارشادات . آيد عمل مي  توسط خود گرو بهزبان ساده به

مردم براي بشردوستي و توحيد و نيكوكاري توصيه  سوامي مدام به عارفان رادها
وقتي . ها يك ريشه دارند نظر مهاراج بابا ساون سنگه جي همه انسان مثالً به. اند نموده

اند و  رند يا همه بازتاب يك نوراي هم دا اند با يكديگر پيوند ويژه همه هم ريشه
ها با يكديگر كنار  چرا انسان. متعال هيچ كس را از نور خود محروم نگذاشته است ايزد
بايد انسان قلب داشته باشد و آنكه دلي را . گزينند آيند و از همديگر دوري مي نمي

تيجه ن كعبه براي حج رود، اما مردم آزار است حج وي بي كسي كه به. آرامش بخشد
  :آورند عنوان مثال مي  بهمثنوياست و اشعار زير را از 

ــه ــه ب ــي آذر اســت  كعب ــاه خليل   دل گــذرگاه جليــل اكبــر اســـت     نگ
  تـر اسـت  از هزاران كعبه يك دل به    تدست آور كه حج اكبر اسـ       دل به 

اصراركردند كه غير از توحيد و ايزد متعال عبادت و پرستش شيء ديگر را انجام 
  :دهند الت و ابلهي چيزي نيست و ازين شعر مثال ميدادن غير از جه
ــ ــ هب ــن ــام او ك ــه او ن   بهر نامي كه خواني سـر بـرآرد          داردامي ن

اما پيشواياني كه . باشد هاي پيشوان مي هدف همة اديان يكي است تفاوت در ساخته
شناسند هيچ وقت بين هندو و مسلمان، سيكه و عيسوي تفاوت و امتياز يا  حق را مي

  .فرقي قايل نيستند و عارفان و ذكر كنندگان بايد مساعي وصل باشند نه فصل
  ني براي فصل كردن آمدي  تو براي وصل كردن آمدي
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راهنمايي مداوم براي نيكوكاري ) مذهب عارفان(» متْ سنْت«هدف تصوف يا 
» سنْت«توان فهميد و آن نيز تنها در يك فرصتي؛  هاي اصلي جهان را مي هدف. است

  .گردد يعني مذهب؛ هالك مي» متْ«يعني عارف، 
وضوح  هاي موالنا به سوامي توسط سروده رادها» سنْت متْ«مقام گُرو يا استاد در 

  :روشن است
  صحبت اين خلق را طوفان شـناس        بان شـناس    هر دلي را نوح و كشتي     

. كند شناساند و تلقين مي رهرو مي استاد يا گرو است كه طريقت تصوف را به
شود و آن تنها دل انسان است و هيچ سطحي بدون ترك  بزرگترين عنصري كه پيرو مي

براي اثبات . خودي نفس بيشرفت و تغيير مثبت و نتيجه را ممكن نيست» من«كردن 
  :آرند اين موضوع شعر زير مذكور را دوباره مي
ــار   از ميان خويشتن بيـرون كـن     ــار را بكن ــو ي ــا در آري ت   ت
  تا نكنجند در دلت غير از خدا        نفي گردان از دل خود ما سوا      

ـ  ار گ تا توئي كي ي    ـ  اش يـار باشـ    و نب چ  ار تـو  ردد ي   ار تـو  د ي
زبان ساده و آسان است با توضيحات  سوامي اين اشعار را كه به عارفان رادها

زباني كه هم پندآموز و هم مورد عالقه و پسند مدام . كنند زبان عامه ايراد مي بيشتر به
  :گويد موالنا در اين مورد مياست 

  ه آن محبـوب مـن     ابست ورن حج  بي  اين حجاب از تست اي محبوب من      
گويند كه بابا ساون سنگه جي پسر كرپال سنگه جي بابا درشن سنگه جي را  مي

  :داد امر
گفتند زبان فارسي شيرين است و شيرين كام و . از بچگي فارسي ياد بگيرد”

هاي  زخم بخش كن تا زبان شيرين به مردم شيرين هافزاتر بايد ب  شيرينمثنوي
  .١“دروني مردم كاِر مرهم را انجام دهد

يعني مذهب حق و راستي هيچ ديني را تبليغ » متْ سنْت«قابل توجه است كه 
هدف انسان در دنيا , »متْ سنْت«طبق باورهاي . داند كند اما همة اديان را يكي مي نمي
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بستگي و محوشدن » مايا«ان را بشناسند و از حجاب و چنگال اين است كه آنها خودش
هاي دنياي مادي دورمانده روي همين كره دنيا تا زماني كه مقدور است  در كشش

طرف ديگر  اند كه مردم را از يك طرف دريا به اهل تصوف مثل ناخدايان. زندگي كنند
  .ندك برند براي آنها ايمان و اعتقادات مسافران تفاوت نمي مي

آن دنيا هستند براي تصديق اين  كبير و گرو راهنماي انسان ديد، ورود آنها به
  :موضوع عالوه بر اشعار صوفيان ديگر اشعار موالنا اهميت دارد مثالً شعرهاي زير

  وس بحر معرفـت   در قفس محب    چيست روح ان طاير قدسي صفت
ـ دان سو باشـد او را دم      رو ب   دمارت از عـــجـــر تده بـــآمـــ   دم ب

يعني آنانكه مانند برهمن و كه خودش را ميانجيگر بين » كَانِْديها كَرم«ايشان هميشه 
خوانند تا از افكار  شعر موالنا مي. اند گويد مانند حافظ سرزنش كرده انسان و خدا مي

  :شعر موالنا است كه. آنان و مردم واقعيت موجودشان را در اين هستي ناپايدار بفهمند
  جز عشق او گزيدن جز ذكر او شنيدن         ه چيست دنيا دل از خدا بريدن      داني ك 

گيران دين بيرون  خواهيد از چنگال مزايده و مناقصه دهند كه اگر مي و هشدار مي
  :هاي واعظان كن وعظ آييد پس گوش به

  بايد از دنيا و دين كردن شـما را انقطـاع     گر همه خواهيد پيوستن با راي واعظان       
هاي ديني بيشتر براي دستيابي  سوامي عبادت در عبادتگاه ارفان رادهازيرا كه نزد ع

. دنياي مادي است و كمتر معنوي بلكه تنها اوليا و صوفيان مركز عبادت حقيقي هستند
  :شود اين است شعر موالنا كه در اين ضمن خوانده مي

ــس ــدي هــسجم   سجده گاهي جمله هست آنجا خـدا       ايــدرون اولت ان
* 

  من نگنجم هـيچ در بـاال ويـست          گفت پيغمبر كه حق فرموده اسـت  
ـ   در دل مؤم   ـ   واهي ازان دل  را خـ  گر مـ    ن عجـب  ن بگنجم اي   بهـا طل

و گرو يعني راهنما موجب دهايي و نجات سالك است و اوست كه پيوسته براي 
كند و راهنما ظلّ خداي متعال است در اين نوع  پرستش، توحيد را توصيه مي

گويند  شعر زير كه مي. سوامي مجسم است موالنا در ارشادات عارفان رادهاموضوعات 
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چشم  سوامي به هاي مرشدان رادها موالنا در حال نزاع خوانده بود اكثر در وعظ
  :خورد مي

  چه داني تو كه در باطن چه شاهي همنشين دارد
  رخ زريـن مـن مـنـگـر كـه پـاي آهـنـي دارم

هاي  سوامي هويدا است كه آنها عالوه بر گفته هاي رادهااز ارشادات رشدان يا گرو
اي كه  يعني منبع(زبان ساده و مستقيم و رسا   را بهمثنويبزرگان ديگر و كتب مقدس، 

 مثنويرساند و از  مي) كند شنونده شفاف و بدون قيل و قال منعكس مي حرف دل را به
دهند و  باشند وعظ مي معنوي ميمردمي را كه پيوسته در چنگال قيل و قالهاي مادي و 

خواهند كه جوهر از پوست خودش  كنند مي انسان را براي شناخت خودش تشويق مي
  :بيرون بيايد و اين شعر موالنا كه گفته

  از فزوني آمـد و شـد در كمـي          خويشتن نشناخت مـسكين آدم  
ن دنيا هميشه در حال تحول و تغيير و واقعيت دنيا هميشه پنهان و هدف انسا

  :هميشه نامعلوم است، ابيات موالنا است
ـ ري هـم بـه آسـ   و مرغ تيز پ ت   تو تن زدي و نگفتي كه اين فغان ز كجا           ر پـر مان ب

  :و انسان با هدف نامعلوم مثل هميشه گريه و زار
  هاي تلخ دارد چون گالب خنده گل گريه  رنج در ماتم سراي خاك نيست راحت بي

  :كه همين را گرو نانك گفته
ـ     ك دكْه انَنَ   ١سو سوكْهيا ِجس نَام آدهار      ساريـا سـب سنْ

كنند و از  انسان در اسارت جهان مثل اسيري است، اما بعضي اُُسرا كه راهي پيدا مي
  .كنند انسان هم بايد براي خودش راه حق را پيدا كند و برود زندان فرار مي

كه خداوند متعال براي آرامش بخشيدن موالنا از هفت ابدال است » متْ سنْت«طبق 
است كه در فلسفه » اوتاد«واژة  نزديك به» ابدال«واژة . مردم افسرده خاطر فرستاده بود

معناي آن است كه هر زمان انحطاط و افسردگي خاطر در جامعه  هندوييسم است به
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سوامي  دهارسد و موالنا در نزد مرشدان را مي رسد ابدالي بر روي زمين فرا ظهور مي به
  .همان جايگاه را دارد
  :شعر موالناست

  گر محك يابي ميان جان خويش       ايه پيـراي فـضول   ه باشد سـ   ر ن گ
* 

ــ  بس ترا سر گشته دارد بانـگ غـول         ــو رن ــداني ره م ــا ت ــرا تنه   وشو پ
  :فهمد موالنا سروده بيند سريع حال دروني را مي و گرو ظاهر سالك را نمي

  ما درون ار بنگريم و حال را        ل راما برون را ننگريم و قـا    
سوامي كه در شهر آگره واقع است بر روي  ترين مركز رادها ترين و قديم در بزرگ

 در جايگاه مركزي تاالر بزرگ آن از زمان مثنويهاي آن اشعار موالنا كنده و  ديواره
 موالنا مثنويعالوه بر كتابهاي ديگر، . عنوان كتاب متبركه جا داده شده است تأسيس به

ترجمه مذكور چندين بار . دان برگردانده شده زبان هندي براي سالكين غيرفارسي به
 ميالدي ١٩٨٣سال  اي كه پيش بنده است ششمين بار به تجديد چاپ شده است نسخه

اشعار را اول . چاپ شده براي آنكه مردم بخرند قيمت آن فقط چهار روپيه ثبت است
در آغاز كتاب يك . اند  و سپس ترجمة آن را نوشتهخطّ ناگري زبان فارسي و به به

اين . اند ديباچه مفصّل دربارة زندگي آثار و كماالت و ارشادات موالنا را تقرير كرده
موالنا   صفحه است و از آن معلوم است كه چه قدر عالقه و بستگي به٥١ديباچه داراي 

د منظوم است و عاري از لطف زبان هندي برگردانده ش ترجمة اشعار موالنا كه به. دارند
  :زبان هندي نيست مثل ترجمة اين شعر به

  ين بـول اَور چـال    هسنْت نَه ديكَ  
 

  الر كَــا حــ ين اَنْتَــهركَوي پــ
 * 

ـ     هـ گُكَالْ ب   نياوچ بِ يِتانْه ب بو س  كَ ْ  هجو تُ رگُ   راوينن سـب دور كَ
  :كه ترجمة شعر زير است 

  وز خطر برون كشاند مر ترا  رهاند مر تراتادي بو كه اس
*  

  شَبد سنَو آؤ سرن هماري  ابهياسِِي كو كَِهين پكاري
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  :اي است از بيت كه ترجمه
  انن آييـد يـك راه و نـش        وي م س  آورد كه هاي اي كاروان      بانگ مي 

از آن ويژه در عامه مردم هند   در هند و بهمثنويآيد كه مقام و ارزش  ازين برمي
جايگاهي كه در ادبيات فارسي هند منعكس شده خيلي باالتر است و از قيد و بند دين 

مقام ارزنده . دست آورده است اي به هاي مردم جاي ويژه و ايمان گسسته در قلب
  :گويد ورت است كه مي  مثل شعر وردسمثنوي

And I have felt 
A presence that disturbs me 
With the joy 
Of elevated thoughts: a sense sublime 
Of some thing for more deeply interfused 
Whose dwelling is the light of seting suns 
And the round ocean, and the living air 
And the blue sky and in the mind of men. 

بوي . اند ر سرودهزبان فارسي نيز شع سوامي مهاراج درشن سنگه به از رهبران رادها
  :گويد مي. خيزد شيريني زبان فارسي دورة ميانه هند از غزل ايشان بر مي

   بخـشش پيـر مغـان دل آبـاد اسـت           بياد  ز لطف ساغر بريز جان مـن شـاد اسـت           
ــاد اســت   چو عشق ياِر حقيقـي ترانـه بنيـاد اسـت           ــو رفتــه برب   بــدان كــه عمــر ت
  نه هر كه تيشه بگيرد بدست فرهاد است         نه هر كه كوه كند پـاره جـوي شـير آرد           

  زار آبـاد اسـت      كه طرفه رونق ايـن اللـه        دانـم زار سـينة مـن      , گهي نظـاره بكـن    
ـ   ن بـي  ال زار م  ز ح  ـ   دلم به قبض    يپرسـ  ه مـي ان چـ  زب   الد اسـت  ان جـ  ة يك مهرب

* 
  اي واعظ شبهه ره عشق است پرپيچ و خطر بي

  آيـد ولي آسـان شـود چون جرأت رنـدانـه مي
  نـر درشـادش اگـدروار در يـنر كردي قلـبس

  آيـد تابانه مي هم او در شـوق تو مجبـور و بي
غيره پر از اشعار   وجادة نور, متاع نور, منزل نور, تالش نوراش مانند  مايه آثار گران

  .فارسي و حتّي در شعر اردو نيز از تركيبات فارسي كاربرده شده است
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يژة آثار موالنا بين افكار صوفيه هندي و و كه ادبيات عرفاني فارسي به مختصر اين
اسالمي نقش پلي داشته است و رشتة مشتركات توسط زبان فارسي انتشاريافت و اين 

گرديد بلكه نقش زبان  است كه از دورة ميانه نه تنها زبان ادبيات عاليه محسوب مي
  .كرد واسطه را نيز براي گفتگوي تمدن نيز ايفا مي
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  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ  ١٥١

  

  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ
  ∗زاد ملك محمد فرخ

 زبان عربي آن ت كه به اسيكي از مباحث بسيار جالب تصوف ايران، مسلك جوانمردي
هاي مهم تاريخ اجتماعي ايران، رواج آيين جوانمردي  از جنبه. اند را فتوت ترجمه كرده
ين و مسلك اجتماعي در ايران ياين آ. ست اهاي جوانمردان و فتيان و تشكيل جمعيت
ست كه امتيازات طبقاتي بر مردم  ااي ريزي شده است و يادگار دوره پيش از اسالم پي

اند كه  اند، اين راه را پيش گرفته كشيده آمده و كساني كه ناكامي مي گران مي ايران سخت
  .تر باشند تر و گرامي از طبقات ممتاز، يا مردم سازگارتر و مهربان

اسط قرن دوم هجري كه ايرانيان در گوشه و كنار و مخصوصاً در مشرق ايران در او
هاي نژادي امويان و  بها و تعصّ و بيشتر در سيستان و خراسان، در برابر بيدادگري
ي، بيشتر جوانمردان هاي مردانه ملّ دست نشاندگانشان برخاستند، راهنماي اين جنبش

  .اند بوده
ي ايرانيان در برابر هاي ملّ يعي و عادي جنبشجوانمردي هميشه همان رنگ طب

صاحبان زر و زور را دارد كه در  فرساي متشرعان همدست با هاي جان گيري سخت
  .داده است هاي پيش از اسالم و بعد از اسالم بارها در ايران روي دوره

 تصوف در ايران كه آن نيز پرخاشي در برابر همان عوامل بوده ةاز آغاز رواج طريق
 ايران، همواره تصوف را براي خواص و جوانمردي را براي عوام ةست، بزرگان متصوفا

ترين راه براي تحقيق در اين  مطمئن. اند كرده اند و هر دو را باهم ترويج مي دانسته مي
زبان فارسي و عربي  د بزرگان تصوف ايران بهآثار منظوم و منثور متعد زمينه رجوع به

                                                   
  .عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي، واحد ساوه، ايران  ∗

 



  ١٥٢  قند پارسي

  

بزرگان تصوف بيش . ما رسيده است مانده و به ترين آنها باقي هماست كه خوشبختانه م
از كساني هم كه آثاري از . اند ين جوانمردي يا فتوت را بيان كردهيو كم، در آثار خود، آ
هاي تصوف آمده است و  هايي در فضيلت جوانمردي در كتاب آنها نمانده است، گفته

  :چنانكه عنصري گفته است. اند بسياري از شاعران بزرگ، بدان اشارت كرده
  جوانمردي از خوي پيغمبر اسـت       مردي از كارهـا بهتـر اسـت     نجوا

  تر است  جوانمرد باش و دو گيتي      ود بر جوانمرد راسـت    دو گيتي ش  
  :سعدي گفته است

  ١همين نقش هيواليي مپنـدار      ت آدميـت  جوانمردي و لطفس  
  :از جمله شعار جوانمردان چنين است

ل، صبر و  عزت نفس داشتن، رفتار نيك و حسن خلق، توكّسخت نگرفتن،”
كردن از بدي، ياري، وفا،  لق، كرم و نيكي، راستي، انديشهمل، دوري از تتحم

بخشودن بر دوست و دشمن، برآوردن آرزوي نامرادان، خودبين نبودن، تزويز 
ه اهل زمان نكردن، درون از كين پاك داشتن، سخن نرم گفتن، رياضت كشيدن، با

ت عزّ كردن، با كردن، مدارا كردن با پيران و بخشودن بر جوانان، خدمت تمرو
كردن، شكستن هواي نفس، نصيحت در نهان كردن، قناعت، كوشش در  زندگي

دست  هها را با احسان و كرم ب پوشي، دل طاعت، قدم در راه نيستي زدن، عيب
  .“غيره آوردن، با عشق زندگي كردن و

را آورده و » فتي اي«نيز در مثنوي كراراً خطاب ) مولوي(ن رومي الدي موالنا جالل
اند؛ زيرا كه كلمة فتي را تنها دربارة جوانمردان  پيداست كه فتيان نيز مخاطب او بوده

  .اند برده كار مي به
ت بوده است و هيچ معلوم نيست شكست ردر گذشته ستيزها همه بر سر قد

  .كردند چه ميزان ظلم و بيداد ميرسيدند تا  قدرت مي دگان اگر بهرخو
حافظ برعكس همه قدرتمندان و مكاتب فكري و مذهبي آنان، در انديشه 

نوعي برگرفته از  هاي حاكم نبود، بلكه با اشاعه مكتب رندي كه به رويارويي با قدرت
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بدون شك حافظ و . تواند باشد، در پي بهبود امور و افراد بود فتوت و جوانمردي مي
جا و استوار نگهدارند  امروز پا بر وانستند فرهنگ واالي اين سرزمين را تا بهها ت حافظ

ني امروز اگر جامعه ايراني با تاريخي روشن و تمد. نه شمشير فالن فرمانرواي ستمكار
هنربار بزرگان علم و و انديشة اي كند، حاصل قلم  تواند در پهنه زمان جلوه دير سال مي

  .ادب اين سرزمين است
هاي حافظ در توضيح بيت  علي هروي در شرح خود بر غزل روان حسينشاد

  :نويسد ، مي»رندي صالح و تقوي راه نسبت است به چه«
توان گفت از كلمات كليدي   رند در شعر حافظ بسيار آمده است و ميةكلم”

آداب و رسوم  قيد به شود كه زيرك، الابالي، بي كسي اطالق مي رند به. است
جو و محيط، حداكثر بهره را از  توجه به كسي كه بي. عي باشدعمومي و اجتما

  .١“حيات گذرا برگيرد
كند، شخصي است دانا و نكته  ي مينوعي تجلّ رند حافظ كه در اكثر غزليات او به

  .سنج و زيرك
  :نويسد دكتر محمد علي اسالمي ندوشن مي

تنهايي  چ يك را بهها را شناخته و هي رند يعني فردي كه همه اعتقادها و نظريه”
و تمامي نپذيرفته و از مجموع آنها نظريه و مشي خاصي براي خود اتحاذ نموده 

از اين راه آمادگي پيدا .  همه باورهاستةحق ترديد دربار كه باز مفهومش به
  .٢“بيني نزديك شود ريايي و روشن سبكباري و خلوص و بي كند كه به مي

  : معرفي شده استديوان حافظ كامل نيز در معني ولي و انسان در جاهايي رند به
  ٣لي شناسان رفتند از اين واليت     گويي و   دهـد كـس   ب را آبي نمـي    لرندان تشنه   

جايگاه او در عالم وجود خالصه  اگر بخواهيم ديدگاه نظري حافظ را نسبت به
ود كنيم، بايد بگوييم كه از نظر او بايد دليري كرد و وضع بنيادي انسان را همچون موج
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دريا زدن و پذيرفتن وضع  براي اين دل به. ي كه مأموريت ازلي دارد، پذيرفتي خاكي
ها و  بايد از همه گفته ست و براي آن مي ابيني و راستي ضروري باكي، روشن انسان، بي

 دين، فاصله گرفت كه برداشتي يكسره ضدظاهري و ريايي هاي زهد  ها و ساخته يافته
  .از انسانيت دارد

ه جز فهم سطحي اري اخالقي، چنانكه رسم است، البتّزافظ از راه ارزشگفهم ح
اهل ريا و دروغ  ه بگوييم حافظ از آنرو كه راستگوست و پاكباز، باچنانچ. نيست
 سندي در دست ةهيچ وج كند، زيرا ما به ستيزد، چيزي را دربارة او روشن نمي مي

گاه   سند راستگويي او آن است كه گهنداريم كه راستگويي او را اثبات كنيم، بلكه تنها
  .زند هاي خود خنده مي ها و بازيگري رياكاري به

رندي آن قلمرويي از آزاده جاني و آزادانديشي است كه در متن فرهنگ ديني، از 
حافظ منطق وجودي انسان را، چنانكه از گزارش . توان بدان رسيد راه تأويل وحياني مي

كشاند كه هيچ كس ديگري  كند و تا بدانجا مي ايت دنبال ميآيد، تا نه  برميقرآنتأويلي 
پيش و پس از او در پهنه فرهنگ ايراني نكرده است و از اين راه است كه او از عالم 

  !آورد كه روياروي عالم زهد است  سر درمييي رندي
نويسد كوب مي يندكتر زر:  

ترسد و زير اين  ز نميآورد، از هيچ چي هيچ چيز سر فرود نمي رند كيست؟ آنكه به”
رد و قبول  بيند و نه به نه خود را مي. ق پذيرد آزاد استچرخ كبود، ز هر چه رنگ تعلّ

  ١“اندر دو جهان كرا بود زهرة اين؟. غير نظر دارد
  :برهان قاطع رند در ةكلم
 سالوسان را ،هوشمند، باهوش، هوشيار، آنكه با تيزبيني و ذكاوت خاص”

  .“بشناسد
  :گويد  رند مية دربارة دهخدانام لغتدر 
  .“شخصي كه ظاهر خود را در مالمت دارد و باطنش در سالمت باشد”

  :نويسد پرويز اهور مي
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شود كه خود را از بند قيود ظاهري  كسي گفته مي رند در اصطالح صوفيان به”
رندي حافظ دوري از رياكاري و . كلي رها كند و محو حقيقت شود معمولي به

ها و  لزوم برخورداري از نعمت نيايش زيبايي و اعتقاد بهخشكي ودروغ، 
بندگي و زبوني در  هاي حيات و دوري از مردم آزاري و گردن نهادن به شادي

ي مرگ، ضمن دستي و ناكامي و حتّ برابر ستم و زور و بيم نداشتن از تهي
هاي واالي  انسانيت و ارزش دورماندن از غرور خشم و با اعتقادي راسخ به

  .١“سان بودن استان
قيد بوده  گر، زيرك، غدار، شاطر، منكر، الابالي و بي معني مردم حيله رند، قبالً به

شاعران . است و تاريخ ادب فارسي در تطور مفهوم اين واژه، نقش مؤثري داشته است
همين معني و مفهوم  اهللا ولي و سلمان ساوجي نيز رند را به ديگري از جمله شاه نعمت

  :اند كار برده حافظ به
  ٢چون راه گنج بر همه كس آشكار نيست         انفرصت شمار طريقه رندي كه اين نـش       
  .داند رند را چون گنج دست نيافتني مي

او خود . هاي خود شود با ويژگي يني مييدر شعر حافظ رندي طريقه و مسلك و آ
  :كند ميرندي خود اعتراف  را زاهد، صوفي، عارف يا مسلمان معرفي نكرده، ولي به

  ٣نــدنهگ هر بـي اران شـ ه يــكر كـ زار شـ هـ   م و رند و مست و نامه سياه قمن ارچه عاش  
رندان حافظ اهل جاه و مقام و زرق و نفاق، خودبيني و خود رأيي، حريص و 

  .عبارتي، صفاتي مشابه فتيان دارند آزمند و متظاهر و رياكار نيستند و به
مباني باورهاي  يافت كه او را با وشني دستر توان به  نميحافظ ديواندر سراسر 

طور  هرگز به. خواه كسي پيرو عرفان باشد يا مذاهب ديگر. مردم مخالف بپنداريم
اساس باورهاي مردم حمله نبرده  يني بدبيني نداشته و بهيهيچ دين و آ نسبت به مطلق
  .است
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.  نداشته استهاي ديگر هميشه مفاهيمي يكنواخت رند، مانند بسياري از واژه ةكلم
ادبيات عرفاني پاي نهاد تطور پيدا كرد و تطور مفاهيم رندي هم  ويژه هنگامي كه به به
  .شود حافظ منتهي نمي به

مفاهيمي در شعر حافظ با موازين خلق و خوي فتيان و رندان  پردازيم به حال مي
  ).به مفهوم حافظ(

  دستگيري از ضعيفان
  ١ان را در وقـت توانـايي     درياب ضعيف   ماند  م گل اين بستان شاداب نمي     يدا

  نكوهش مردم آزادي
ـ      ٢دنيا وفا ندارد اي نور هر دو ديده      ازارر ميـ ل نظـ  واني اهـ  زنهار تا ت

*  
  كم و بيش بـد اسـت       عيب درويش و توانگر به    

  ٣كار بـد مـصلحت آنـست كـه مطلـق نكنـيم            

  صبر و پايداري
ــ   دو دوستان قديمند   صبر و ظفر هر    ــر ص ــر اث ــر نبب ــت ظوب ــف   ٤در آي

*  
  شـوق كعبـه خـواهي زد قـدم         در بيابان گر بـه    

  ٥ها گر كنـد خـار مغـيالن غـم مخـور             سرزنش
*  

  بور بـاش و غـم مخـور كـه عاقبـت           اي دل ص  
  ٦اين شام صبح گردد و ايـن شـب سـحر شـود          
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  نكو كاري
  عشق دهي خوش دمـي بـود       آن دم كه دل به    

ــ ــست هــيچ اســتخر حاجــدر كــار خي   ١تاره ني
*  

  ٢كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند        زر انـد بـه   تهن رواق زبر جد نوشـ  بر اي 
*  

  ٣مار يـارا ت شـ اي يـاران فرصـ   كي بجـ  ني  ده روز مهر گردون افسانه است و افسون        
*  

ـ   ا مـي  گـش  رهاري گـ  چـو بادبهـ   و هم ت   چو غنچه گرچه فرو بستگي است كار جهان   ٤اشب

  قناعت
  ت با درويش خرسند است    در اين بازار اگر سودي اس     

ــداي ــنخ ــعما م ــهم گ ــش ردان ب ــي و خدروي   ٥نديرس

  قدوري از تعلّ
  ٦ز هرچه رنگ تعلق پذيرد آزاد اسـت    رخ كبـود ت آنم كه زيـر چـ    مغالم ه 

  ترك خودخواهي و خودبيني و غرور
ـ   خ  ه استدر محفلي كه خورشيد اندر شمار ذر ـ  ود را ب   ٧رط ادب نباشـد دن شـ  زرگ دي

*  
  ر بساط نكته دانان خود فروشي شـرط نيـست    د

  ٨گوي اي مرد بخرد يا خموش      سخن دانسته  يا
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  ١٥٨  قند پارسي

  

  رفتار نيك و حسن خلق
ــ  به حسن خلق توان كرد صيد اهل نظر        ــب ــيگه نه دام و دان ــرن ــد م   ١ا رارغ دان

*  
  ٢منان مــداراروت بــا دشــتان مــبــا دوســ  آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است

*  
  ٣عيب كنـد   هنر افتد نظر به     كه بي  كه هر   گمان صدق و محبت ببين نه نقص گنـاه        

  سعي و كوشش ترغيب به
  ٤تاد ببـر  ت اسـ  بي طاعـ  طل  مزد اگر مي    جايي نرسي  در اين راه به    هسعي ناكرد 

  راستي و راست كرداري
  ٥به حكم آنكه چو شد اهرمن سـروش         وي مجمـوع ه بازآي تـا شـ  ز فكر تفرق  

*  
  يد زايـد از نفـست     ش كـه خورشـ    به صدق كـو   

  ٦كه از دروغ سـيه روي گـشت صـبح نخـست           
*  

  ٧مگر از نقش پراكنده ورق ساده كني  ض پذيرد هيهاتيخاطرت كي رقم ف

  بدگويي نكردن از ديگران
ــ ــگ ــر ب ــسدي گف ــي رنودي و رفيت ح ــجق   دي

  ٨احمق نكنـيم   گو تو خوش باش كه ما گوش به       
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  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ  ١٥٩

  

  دوري از جنگ و ستيز
  ١گ و داوري  از جنـ   لح بـه  ده صـ  ردياي نو   يك حرف صوفيانه بگويمت اجازت هست     

  عزت نفس داشتن
ـ  رم بـاد از   رم شـ  ه گردآلود فق  گرچ ٢آب چشمه خورشيد دامن تر كنم      گر به   تمهم  

*  
  ٣نگين دالن موميايي  ـنخواهد ز س     من گرش همتي هست    ةدل خست 

*  
  همايي چو تو عاليقدر و مهر اسـتخوان تـا كـي        
  ٤اية دولت كـه برنـا اهـل افكنـدي         دريغ اين س  

*  
  ٥گر قبول فيض خورشيد بلند اختر كنم        يه بـا دم چـو مـاه       وايي روس ود بين وج با

  ل داشتنتوكّ
  تكيه بر تقوي و دانـش در طريقـت كافريـست          

ــ ــراه ــرو گ ــر ص ــر دارد تد هن ــوكّ   ٦دشل باي
*  

  ٧كو نسيمي ز عنايت كه كند بيـدارم         خواب سانه او شد در   اف ديدة بخت به  
*  

  ٨اللت بـرود  ضـ  جايي نرسد گر به    كه به   دوسـت  سالك از نور هدايت طلبد راه به      
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  ١٦٠  قند پارسي

  

  غم دنيا نخوردن
ــ ــت ــا ك ــم دني غ ــي ــاي دن   ١حيف است ز خوبي كه شود عاشق زشتي         اي اي دل دان

  سخت نگرفتن كارها
  ٢ويد بـاز  خون بـش   ا رخ به  زين جف   ن شد هر كه چون الله كاسه گردا     

  دوري از ريا
ــ ــب ــه در او هــ اده نوش ــيي ك ــايي نچ ري   ودب

  ٣بهتر از زهد فروشـي كـه درو روي و رياسـت           
*  

ــ ــري ــنالل شا ح ــاس ــند و ج ــام ب   ٤ت زهي طريقت و كيش    زهي شريعت و ملّ     راماده ح

  پند و نصيحت شنودن
  ٥هان اي پسر پير شوي پند گوش كن         گفتمتتجربه گفتند و     پيران سخن به  

*  
  ٦سمع رضا شـنيد    فرخنده بخت آنكه به     پند حكيم محض صوابست و عين خيـر       

*  
  تر دارنـد  كن جانا كه از جان دوست نصيحت گوش 

ــج ــوانــ ــد پنمادتعان ســ ــد پنــ ــيــ   ٧ا رار دانــ
*  

  ٨چه ناصح مشفق بگويدت بپـذير      آن هر  گيـر انـه م  نو و به  نصيحتي كنمـت بـش    

                                                   
  .۳۰۳ ص ، غني،حافظ  .1
  .۱۷۸ ص ،همان  .2
  .۱٦ ص همان،  .3
  .۲۸همان، ص   .4
  .۲۷٥همان، ص   .5
  .۱٦٥، ص همان  .6
  .۲٤همان، ص   .7
  .۱۷۳همان، ص   .8



  اخوت و رندي و بشردوستي در شعر حافظ  ١٦١

  

  اغتنام فرصت
  يتـــوانه بدر كـــقـــت دان آننيمـــت را غوقـــ

  ١حاصل از حيات اي جان يكدم است تـا دانـي          
*  

  ٢بس خجالت كه از اين حاصل اوقات بريم         د دل و كـاري نكنـد  ناست در نـش در وقـ قـ 

  صبر و تحمل
  ٣كنـي   كز گلبنش تحمل خاري نمي      ترسم كزين چمن نبري آستين گـل     

*  
  ٤ زنـان  خلوتگه خورشيد رسي چرخ    تا به   كمتر از ذره نه اي پست مشو مهر بـورز         

  دوستي كردن
  ٥شـمار آرد  مني بركن كه رنج بي   نهال دش   درخت دوستي بنشان كه كام دل ببار آرد       

  فهرست منابع
  . شه ۱۳٥٤، تهران، كوب، انتشارات اميركبير ين، دكتر عبدالحسين زراز كوچة رندان .١
  . شه ۱۳٦۳، تهران، ، انتشارات اميركبيراهتمام دكتر محمد معين ، بهبرهان قاطع .٢
  . شه ۱۳۷۳ ،ين خرمشاهي، انتشارات طرح نو، بهاءالدحافظ .٣
  . شه ۱۳٦٦ جلد ششم، سعيد نياز كرماني، نشر پاژنگ، ،شناسي حافظ .٤
  . شه ۱۳٦٦، ، حسين پژمان، انتشارات فروغيديوان حافظ .٥
  . شه ۱۳۷٤، تهران، ار، محمد قزويني و قاسم غني، انتشارات زوديوان حافظ .٦
  . شه ۱۳٦۷ ،علي هروي، نشر تندر ، حسينشرح غزلهاي حافظ .٧
  . شه ۱۳٥۸ ،، پرتو علوي، نشر انديشهافكار خواجه حافظ عقايد و .٨
  . شه ۱۳٦۳، پرويز اهور، انتشارات، انگيزي فرهنگ جامع حافظ كلك خيال .٩
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  ١٦٢  قند پارسي
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 گيري شعر عرفاني و نقش آن در اخوت جهاني بستر تاريخي شكل  ١٦٣

  

گيري شعر عرفاني و نقش آن  بستر تاريخي شكل
  اخوت جهاني در

  ∗عبداهللا عطايي

رنسانس ايراني پس از عنوان بارزترين  پيدايش ادبيات فارسي نوين را اغلب به
ترين شاخصة هويت تاريخي  دانند، زيرا زبان فارسي مهم فروپاشي دولت ساساني مي

فرهنگي، كامالً نو و اسالمي بود و چندان وجود اين فارسي نوين مبين  با. ايران است
هايي از فرهنگ ايران  هر چند كه ابعاد و جنبه, پيوندي با فرهنگ ايران باستان نداشت

بلكه محتواي آن براي , از ميان نرفت, باستان كه با روح و پيام اسالم مغايرتي نداشت
 قبول ةدرنتيجاصالح گرديد و شكل آن , اسالمشناخت  كسب موقعيتي مهم نسبت به

  .عنوان زبان علم و بيان مفاهيم ديني و علمي تغيير يافت زبان عربي به
, مانده است ترين اشعار فارسي كه باقي قديم. فارسي نوين با شعر آغاز گشت”

 كه مؤلّف آن ناشناخته تاريخ سيستان. اواسط قرن سوم هجري است متعلّق به
نخستين شعر فارسي را , است و در قرن پنجم هجري تأليف شده است

 هنگامي كه پيروزي تاريخ سيستانبنابر گزارش . دهد سگزيان نسبت مي به
يعقوب ليث صفاري را بر عمار خارجي جشن گرفته بودند، يكي از شعرا 

. زبان عربي شعري در تهنيت اين پيروزي و مدح يعقوب ليث صفاري سرود به
فت؟ محمد بن وصيف پس چيزي كه من اندر نبايم چرا بايد گ: يعقوب گفت

                                                   
  .ايران, همدان, عضو هيأت علمي دانشگاه بوعلي سينا  ∗

 



  ١٦٤  قند پارسي

  

شعر پارسي گفتن گرفت و اول شعر پارسي اندر عجم او گفت و پيش از او 
  .١“كسي نگفته بود
پس از فتوحات مسلمانان , رغم دگرگوني عميق اوضاع اجتماعي ايران بنابراين علي

علما و ,  انقالب عقيدتي كه حاصل نفوذ اسالم در عمق انديشة ايرانيان بودپي و نيز در
چنين پس از قرن سوم هجري  زبان عربي و هم انديشمندان ايراني با تمسك به

در مساعي متمركزي كه تمدن , ويژة شعر فارسي زبان فارسي نوين به تمسك به با
 كنندگان ترين شركت وجودآورد شركت جستند و اتّفاقاً فعال جديد شرق عالم اسالم را به

  .ددر اين كار عظيم و همه جانبه بودن
هاي عرب بود اما  در اين دوره بود كه ادب دري برآمد و اگرچه ملهم از نمونه

فرهنگ و سنن بومي در پرورش آن نقش اساسي داشت و يك حركت تدريجي و 
  .تكاملي را پشت سرگذاشت

ويژه شعر فارسي را مهيا نمود  از جمله عواملي كه بستر شكوفايي ادب و به
گونه كه خاطر نشان  همان. و امراي محلّي ايراني بودندسالطين  دربارهاي متعلّق به

صورت رسمي در واقعة شادباش   ظهور شعر فارسي را بهتاريخ سيستانگرديد مؤلّف 
 از االلباب لبابچنين محمد عوفي در  هم, داند ليث بر عمار خارجي مي پيروزي يعقوب

بردند  سر مي ماني بهحنظله بادغيثي و شماري ديگر از شعرا كه در ايام دولت سا
دربار بخارا در سراسر دورة فرمانروايي حكّام آل سامان، مركز درخشان ادب . كند مي ياد

چنانكه دربارهاي محلّي خراسان و ماوراءالنّهر نيز از شعرا حمايت , فارسي و عربي بود
وم اما از شعراي قرن س, ترديد محصول شعري اين دوره فراوان بوده است بي. كردند مي

دست دادن طرحي از  ولي همين مقدار براي به, مانده است اي باقي قطعات پراكنده
توان  از آن پس شعر فارسي را مي. كند شكوه و تنوع نخستين فعاليت شعري كفايت مي

هاي آن تثبيت گرديد و همان اصول و  هاي اصلي و صورت مايه. كامل و بالغ دانست
  .را شكل دهدبايست كلية اشعار بعدي  سنّت مي

                                                   
  .٢١٥ص , ١٣٨١, انتشارات معين، تهران, تاريخ سيستان) مصحح(الشعرا محمد تقي  شهدي، ملكبهار م  .1



 گيري شعر عرفاني و نقش آن در اخوت جهاني بستر تاريخي شكل  ١٦٥

  

 مرور اين مقدار به. البتّه اين زبان مقدار زيادي واژگان را در خود واردكرده است
, افزايش نهاد و ميان اشكال مختلف ادبي تمايز پديدآورد زمان در زبان ادبي رو به

  .طوري كه در شعر حماسي كمتر ولي در شعر غنايي بيشتر لغات عربي پذيرفته شدند به
هاي عربي  كلّي خالي از واژه يعني به, فارسي خالص كسي بهبديهي است هرگز 

معتقد است كه يك ايراني براي ) م ٩٣٤/ه ٣٢٢: م(ابوحاتم رازي . چيزي ننوشته است
  .كلمات عربي توسل جويد بيان مفاهيم مختلف ناگزير است به

راي زباني آميخته برپايه لهجة فارسي بوده است اما دا, فارسي نوين از همان آغاز
هاي ايراني است كه كلمات عربي نيز در آن رسوخ  هايي آشكار از ديگر لهجه نشانه

هاي ايراني و زبان  اين عامل بود كه فارسي نوين را زبان مشترك سرزمين, كرده است
  .ادبي و فرهنگي شرق عالم اسالم در قرون متمادي ساخته است

 تجليل از اميران و سالطين هر حال چون شعر فارسي در دربارها براي ستايش و به
. از اين رو شعر غنايي نخستين شاخه شعري بود كه پديدار گرديد, ايراني منشأ گرفت

بدون ترديد شعر غنايي تحت حمايت امراي ساماني در بخارا كه مركز بزرگ ادبي بود 
  .ترويج و تكامل يافته است

ه آنان در اين دوره در گران و اموال كثيري ك صالت, سامان سابقه آل هاي بي تشويق
درجات  را به) شعرا(اي بود كه آنان  اندازه اند به كرده راه تشويق شاعران صرف مي
اند كه بنه او را چهار صد شتر  دربارة رودكي گفته. رساند بلندي از ثروت و مكنت مي

خدم و حشم حركت  و گروهي از شعرا چندان تنعم و جالل داشتند كه با. ١كشيد مي
  .٢گذشتند د و مانند شاهان با موكب از معابر ميكردن مي

ميان امرا و سالطين و وزراي اين عصر بسيار كسان بودند كه يا خود شاعر و  در
هيچ وجه  العميد و عتبي و يا از تشويق شعرا به ابن, المعالي مانند شمش, نويسنده بودند

  .كردند غفلت نمي

                                                   
  .٣٥٧ص , ١ج , تاريخ ادبيات ايران, اهللا  ذبيح]كترد[, صفاي سمناني  .1
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وقيان و گسترش حوزه نفوذ آنان پس از اين بر اثر فتوحات غزنويان و سپس سلج
زبان فارسي از دورترين نقاط ماوراءالنّهر تا سواحل مدتيرانه و از دجله تا سند و پنجاب 
گسترس يافت و اين عامل حيطة بسيار و سيعي براي پروراندن بيشتر شاعران و 

محيط سابق فراهم نمود و سرودِن اشعار  استعداد نسبت به نويسندگان خوش ذوق و با
اي پيدا نمود و شعراي بزرگي چون  هاي مختلف در جامعة آن روز جايگاه ويژه در قالب

  .عرصه وجود گذاشتند رودكي و فردوسي پا به
در زمينه رشد و بالندگي شعر , رسد كه تعقيب تفكر استقالل ايرانيان نظر مي البتّه به

ت آنان، ايران در با ظهور سلجوقيان و تثبيت حاكمي. فارسي حايز كمال اهميت باشد
توسعه طلبي  گسترش نمود و سالطين سلجوقي شروع به جهت غرب شروع به

كوشيدند  مي, در حالي كه غزنويان چون از ايران رانده شده بودند, سوي غرب كردند به
پنجاب و سند استوار سازند و در عين حال نفوذ زبان و , تا موقعيت خود را در مولتان

. يان اقشار باالي اجتماع متصرفات خود در هند توسعه دهندم فرهنگ ايراني را در
بنابراين از لحاظ فرهنگي عصر سلجوقيان و غزنويان يكي از مقاطع اوج فرهنگ و 

تأسيس مدارس بزرگ و انتقال , اين توسعه فرهنگي در رشد شهرها. تمدن ايراني است
هايي از طبقة  خاندان يم بههاي ديوان ساالر قد دستگاه اداري و ديواني از دست خاندان

و اگر سيل بنيان كن مغول )  ـ كمبريجتاريخ ايران(قول باساني  به. شد متوسط منتقل مي
  .١افتاد اي اتفاق مي ٍسابقه نورديد چه بسا تحوالت بي ايران را درنمي

اما قوالبي كه , چنان پررونق بود شعر فارسي در دورة زوال سلسلة سلجوقيان هم
كمال رسانده بودند، رفته رفته جايگاه خود را از دست داد و شعر در  ذشته بهشاعران گ

  .باليدن كرد اي شروع به مسير كامالً تازه
شعرا ديگر آن ارج و مقامي را كه در گذشته از آن برخوردار , از نقطة نظر اجتماعي

شده هاي مختلف تجزيه  هايي با وسعت دولت امپراتوري سلجوقي به, بودند نداشتند
آنان صله  كس كه به هر ورزيدند و به هم رشك مي شعرا كه نسبت به پادشاهان به. بود
شعرا ناگزير بودند براي تأمين . ورزيدند كردند، چندان التفاتي نمي داد كرنش مي مي

                                                   
  .٥٢٢ص , ٥ج , دانشگاه كمبريج، ترجمه حسن انوشه, تاريخ ايران.: آ.بويل، جي  .1
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تنهايي كافي  اين امر به, تكاپوي يافتن صله و پاداشهاي مادي برخيزند معاش روزانه به
  .سرايي منزلت گذشته خود را از دست بدهد ه مديحهبود تا سبب گردد ك

چنين رشد قدرت شهرها و اصناف و بازارها از عوامل ديگر ضعف جايگاه  هم
اين پديده جديد در افزايش مقبوليت غزل و رباعي در . سرايي بود گويي و مديحه قصيده

  .نيمه دوم قرن ششم بسيار مؤثّر بود
ها و در آثار صوفيه  ي ارشاد مردم در خانقاهاز همين دورة شعر و نثر فارسي برا

تمام كتب عرفان و  يافت و در تمام مجالس وعظ و سماع و ارشاد و در قريب به راه
نحوي كه مورد فهم همگان  وجود آمد به هاي صوفيانه كه در ايران آن عصر به منظومه
حمايت بدين ترتيب ادب فارسي كه تا قبل از اين فقط مورد . كار رفت باشد به
 طالبان و طرفداران, يافت و آثار دلپذير عرفا هاي دولتي بود در ميان عامه مردم راه دستگاه

  .بسيار يافت و اين امر يكي از علل مهم توسعه و گسترش شعر و ادب فارسي گرديد
از مسايل قابل توجه اين عصر بدبيني شديد شعرا از وضعيت موجود و انعكاس آن 

ناخشنودي عقال و درنتيجه بدبيني  اني وضع اجتماعي اين دوره بهنابسام. در شعر است
در اين دوره كمتر كسي است كه از غلبه متظاهران . دنيا و مافيها بود آنان نسبت به

اندك اندك دنبالة اين . دين و از رواج فساد و تزوير و قتل و غارت شكايت نكند به
بسياري از آنان جهان و جهانيان را چنانكه , چه در اوست كشيد دنيا و هر شكايات به

شايد همين امر باعث شده است كه غالباً شعراي . رسواترين صورت وصف كردند به
اعتكاف و اعتزال  هاي حيات خود ميل به قرن ششم خاصّه اواخر آن در باز پسين سال

ا ظهور ب. اند كردند، چنانكه در احوال سنايي، ظهيرالدين فاريابي و خاقاني گفته پيدا مي
اي شاعر مستغني از دربار و صله و انعام  ها، عده خانقاه يافتن آن به شعر عرفاني و راه

  .ظهور كردند
ف و عرفان است ترين جنبه يكي از مهمن اسالمي تصوميان  در. هاي فرهنگ و تمد

توان يافت كه از عرفان  هر قومي عرفان جلوه خاص داشته است و احتماالً ملّتي را نمي
وجود اختالفات  از جمله خصوصيات عرفان يكي اين است كه در آن با. بهره باشد يب

عرفان نزاع و پيكار پيروان اديان . در اساس و اصول كمتر دچار تفرقه هستند, فرعي
اديان وحي و الهام يك خدا هستند و , گويد كند زيرا مي گوناگون را تا حدودي حل مي
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يكديگر  اخت يك خدا و ايجاد پيوند دوستي و آشتي باهمه پيامبران انسان را براي شن
چنانكه پير ابوالفضل سرخسي در اين . اند و پيراستن خوي و تهذيب اخالق فراخوانده

  :باره گفت
اي فرزند يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر آمدند و مقصد و هدفشان ”

يد و او را او را شناس, سخن بود و گفتند با خلق بگوييد كه خدا يكي است يك
  .١“باشيد

ترين ابزار براي عرفا و  عنوان مهم بنابراين شعر فارسي پس از طي مراحلي به
هاي آنان و ارتباط با مردم مورد استفاده قرارگرفت و  متصوفه در جهت نشر انديشه

دليل آن كه عرفان و تصوف مشربي است خالي از تعصّبات معمول و اين كه همة  به
داند، بيشترين نقش را از طريق  سوي او مي گويد و همه را به يند و ميب مي» او«چيز را 

و اين موضوع . شعر فارسي بر يگانگي امم و اخوت جهاني از خود بر جاي گذاشت
هاي بسيار در شعر و ادبيات  رغم دگرگوني هاي فكري است كه علي شك از ويژگي بي

دهد كه رنگ حيات و رنگ  ميآن رنگ خاصّي  جلوه دايم دارد و به) فارسي(ايران 
در ادبيات اسالمي ايران چيزي كه مخصوصاً . انسانيت و يگانگي و وحدت است

دهد عرفان است و در عين آن كه معرف  جنبة انساني فرهنگ را جلوه بيشتري مي اين
همة انسانيت تعلّق دارند و انعكاسي از آمال و آالم  به, جو اجتماعي زمان خود هستند

  .اند بقات انسانيتمام ط
اسالمي، تسامح و آزادي اراده و  ـ هاي فكري و فرهنگ ايراني عالوه ويژگي به

اوج اعتاليي كه در حد قامت انسانيت است  اغتنام فرصت در اين ادبيات را به
  .رساند مي

گيرد بلكه اختالف  تسامح نه فقط اختالف در مذاهب و عقايد را ناديده مي”
شوند و نگرش اين فرهنگ كه مبتني بر انسان  عتباري ميطبقات و نژادها ا در

دوستي منبعث از روح اسالم است در اين شعر زيبا و جهاني سعدي بازتاب 
  :دارد
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  كه در آفرينش ز يك گوهرند       بنـي آدم اعـضاي يكديگرنـد   
  دگــر عــضوها را نمانــد قــرار  چو عضو به درد آورد روزگـار      
 جبر خشني كه الزمه بينش عرفاني اهل و حتّي مسئله آزادي اراده بر رغم

» عدم«داند و ناچار شر را به  ناروا مي» وجود«را به » شر«وحدت است اضافه 
  .١“كند اضافه مي

  منابع
از آمدِن سلجوقيان تا فروپاش دولت ايلخانان، پژوهش دانشگاه , تاريخ ايران.: آ.بويل، جي .١

  .٥، ج ش ه ١٣٧١اميركبير، تهران، , كمبريج، ترجمة حسن انوشه
, انتشارات معين، تهران, تاريخ سيستان): مصحح(الشعرا محمد تقي  هدي، ملكبهار مش .٢

  . شه ١٣٨١
، مجموعة مقاالت،  انسانيـ نه شرقي نه غربي:  عبدالحسين]دكتر[, كوب بروجردي زرين .٣

  .٢٥٣٦ها، مؤسسة انتشارات اميركبير، تهران، چاپ دوم  تحقيقات، نقدها و نمايشواره
سينا،  كتابفروشي ابن, اول  جلد،تاريخ ادبيات ايران: اهللا  ذبيح]دکتر[ ي سمناني،صفا .٤

  .ش ه ١٣٣٣تهران،
تصحيح دكتر محمد استعالمي، زوار، تهران، , االولياةتذكر: عطّار نيشابوري، شيخ فريدالدين .٥

  . شه ١٣٤٦
  

                                                   
  .٣٧، ص نه شرقي نه غربي انساني:  عبدالحسين]دكتر[, كوب بروجردي زرين  .1



  ١٧٠  قند پارسي

  

  

 



  انعکاس اخوت و برابري در رباعيات عرفاني فارسي  ١٧١

  

  انعکاس اخوت و برابري در رباعيات عرفاني فارسي
  ∗عراق رضا زيدي

ي است که ديناسالم تنها . اي دين اسالم استه عرفان و تصوف يکي از شاخه
 جا جاي درو . کريم کتابي است قرآن دارد » مجيدقرآن«صورت  را بهدستورالعمل خود 

 و آشتي داده و تمام درس اخوت و مساوات و صلح كريم در موارد گوناگون قرآن
  .اوالد يک مرد و زن قرارداده استاز روي زمين را هاي  انسان

جعلنکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم  لناس انا خلقنکم من ذکر و انثي و ايايها
م و آنگاه ياي مردم ما همه شما را نخست از مرد و زني آفريد: ترجمه .١عنداهللا اتقاکم

بزرگوارترين شما . تا يکديگر را بشناسيدداديم و قبايل قرارصورت شعوب  ا را بهشم
  .ستترين شما قينزد خدا متّ
  . اين نکته آشکارا بيان شده است)ص( پاک در حديث رسولقرآنبر عالوه 

اهل ايمان نيست : ترجمه .عان و جاره جائع ايل جنبهبليس باملؤمن الذي يبيت الش
  .اش گرسنه باشد کسي که سير بخوابد و در جنب وي همسايه

از اهل ايمان نيست کسي که  .ليس من املؤمنني الذي يشبع و جاره جائع ايل جنبه
  .٢اش در پهلوي وي گرسنه باشد خود سير شود همسايه

  : فرمود)ع(ين قرار آمده است که موال علي ا ازغهنهج البالهمين نکته در 
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 ضاريا تغتنم اًعتکونن عليهم سبطف م و الل م و الة و احملبة للرعيةاشعر قلبک الرمح
مردم خود  با: ترجمه .الدين و اما نظري لک يف اخللق  اما اخ لک يف، فام صنفان.اکلهم

آنها را كه فت برخورد نماييد و براي آنها مثل حيوان درنده نباشيد أرحمت و ر با
 يا و شما  يا برادر دينيدان خاطر اين که مردم دو صنف هد بدرد و بخورد، بهخوا مي

  . مانند شما هستنداي آفريده
  :گويد جاي ديگر مي

ترين ذخيره،  براي شما محبوب: ترجمه؛ احب الذخائر اليک ذخريه العمل الصاحل
  .است عمل صالح ةريذخ

حال فقط مثنوي  ات فارسي پر از عرفان و تصوف است ولي تا به بزرگ ادبيةذخير
گيري شده   و عرفان و تصوف در آن پيو غزل مورد بررسي و پژوهش قرارداده شده

ام يافته جين اصناف ان ا کارهاي عرفان ازنرتريقّکه در رباعيات، مؤ حالي در. است
 مردم رايسيقي خاص بو با آهنگ و م راعرفان شاعران پيام و عقيدة مربوط به. است

. شد اد ميعنوان دوبيتي و ترانه ي بب در ابتدا صنف رباعي بهسهمين  به. اند مطرح کرده
شود که هم در مجلس و  ر دانسته ميرباعي در برابر غزل و مثنوي ازين لحاظ هم مؤثّ

 طور براي غزل نيز وقتي نهمي. هم در حال حرکت، سرودن تمام مثنوي محال است
ت، سامعين ت اختصار و جامعيسبب خصوصي ولي رباعي در چند لمحه به. بايد باشد

عرفا و شايد همين وجه است که شاعران . ندک از جادوي خود، مسحور مي را
ت را ت و عالم انساني بشريةجامعو دستي خود را اظهارکرده   چيره»رباعيات« در

نار امروزي يمحدوديت در حدود خود داده است و بنابر موضوع و عنوان سم درس
  را نمايان ساخته است که مقصد»نقش ادبيات عرفاني فارسي در ايجاد اخوت جهاني«

  .باشد اصلي دين اسالم مي
 را )ه ۳۲۹ :م( فقط رودکي ان و صفاريانهاي طاهري هعالوه بر شاعران معروف دور

الشعرا ابوعنوان  هاند و وي را ب عنوان نخستين شاعر بزرگ ادبيات فارسي شمرده هب
که رودکي  در حالي. همين شاعر است که صنف رباعي را ايجاد کرده است. اند يادکرده

 ةدرج هآيد ولي در رباعياتش وصف عرفان ب شمار نمي ه عرفاني بان شاعرلهجماز 
  :مثالً. کمال موجود است
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ــت    رگاه دل محــزون اســتذکــه گــ ييجـا  ــاالخون اس ــره ب ــزار تي ــا دو ه   آنج
ــلي ــي ص ــتفل ــان ز ح ــال م ــدخ يا ب   مجنون داند که حال مجنون چون است        برن

کاربرده شده است و  هاس بالنّ  عواممعني ه ب»زونحدل م« واژه ردر رباعي مزبو
و اصطالحي است که . شود مردمي است که دل او از درد ديگران پرخون مي مرادش به

 براي آن طبقة محدود »ليلي صفتان« ديگر ةواژ. کنند استفاده ميآن صوفيان بيشتر از 
ين  ا در»مجنون«واژه . کاربرده شده است هباشند ب آزار مردمان مي پي عوام است که در

فقط مظلوم از : گويد مي. بينند ست که از دست مستبدان آزار مياآن طبقه  رباعي نشانگر
سرگرداني  بهولي ظالم هيچ کاري . كه باشد آگاه استوضع مظلومان پيرو هر مذهب 

  :يدگو در رباعي ديگر مي. مظلوم ندارد
ــار پتن آن نسدر جــــ   گنــــه و جينــــرکگــ

ــ ــتيشگـ ــاي جراپم سـ ــهـ ــگا دل تان بـ   نـ
  ارتـــا از رفت يـــت ز کـــار و رفـــد دســـشـــ

  سرزديم و آن بس که به سـنگ  ه  اين بس که ب   
 استعمال شده است و مرادش عالوه از »آن نگار پرکينه و جنگ«ين رباعي  ادر
جنگ و جدال با مردم و انسانيت  که آماده بهاست  و کساني رپرو  مردم کينه،محبوب
توان  ميو  استعمال شده است نه که سراپاي اسالم »سراپاي جهان« اينجا ترکيب. هستند

 براي نشان دادن اخوت و برادري »سراپاي جهان «کاربردن ترکيب هگفت که مقصود ب
اخوت و از  که حمايت ها کند براي همه انسان جهان است و اين رباعي نمايندگي مي

شاعر عقيده دارد که وقتي . دارند ميو نيز براي مبارزه با استبداد گام بركرده برادري 
خود جاي امن  هب پرور و حاميان جنگ و جدال خالي شود دنيا خود جهان از مردم کينه

  .شک فردوس خواهد شدرو آشتي و 
 حل )ه ٤۲۸ :م(ر معروف بوعلي سينا ف و مفکّولسيبعد از رودکي، شاعر و ف

فرمايد که  ميو  کرده مطرحني  اجزاي ترکيبي بدني و جسماةحوال هل انساني را بيمسا
تر و   متاع درد که ارزانحتياند   از آتش و آب و خاک و باد تخليق شدهها همة انسان

  .ترين سرماية روح انسان استعزيز
ــت   ــاني اس ــه روح ث ــن ک ــش آب ت   خون است نه خوني چه سبب زنداني است         آن آت
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ــآري ه ــم ــالهه س ــه درد ارزان ــا ب   تي اســن ارزانــرا بــديان، چــايــة جــا متــ  تي اس
*  

ـ   و ف ش چـ  آت ــر  رمن گـل  اد در خـ   کنـد ب ــل  ب ــراهن گ ــد آب پي ــاک چکي   خ
  ون تـو در گـردن گـل   ز خ رتر  وي دخ   ت تو و دامـن گـل    دس،  اقي مي اي س 
او . گردد طاهر همداني آغاز مي  از کالم بابايعقيده دارند که شعر عرفانبرخي 

ن قطعاتش در بحر هزج مسدس محذوف  چون وز.قطعات خود را رباعي ناميده است
  .است تر  لذا اين را قطعات گفتن درست.مفاعيلن مفاعيلن فعولن سروده شده است

 را نخستين شاعر عرفاني بايد شمرد که کالمش در راه )ه ٤٤۰ :م(الخير  ابي ابوسعيد
الحان و   دارد و چون او خوشجايگاه خاصي وي ،اخالق و کرداردر حاد انساني اتّ

طور بارز مشاهده  ه در رباعي او بحاالتشمهربان بود چنانچه عکس و بيان  شخو
  :گويد مي. شود مي

ـ       در راه يگانگي نه کفر است و نه دين           ينه و راه ببـ يک گام ز خود بـرون ن
  ينود منـش ين و بـا خـ  نـش  يهسـ  با مار   نالم گـزي  ان جهان تـو راه اسـ      اي ج 

و مقصد حيات انسان بوده انسانيت  ط بهبنياد عشق و محبت و اخوت مربوآري 
در رباعي ديگر خود را نماينده انسانيت گفته زبان و عقيده خودش را از . بايد باشد

ر ش را دور از حدود دوزخ و بهشت تصوا ديگران مختلف ناميده است و مقام اصلي
  .کند مي

همين پيغام  ز به ني)ه ٤٤۲ :م(کوهي  الخير شاعر عرفان، بابا ابي با ابوسعيدهمگام 
ت، دست آوردن جنّ ه دين داللت بر بةفلسفهمه کوهي  نزد بابا. دهد اخوت، دعوت مي

 ة در طريقت کوهي واژحال در عيني. کند درس عبادت و رياضت و زهد و تقوي مي
کوهي   بنابراين بابا.، منبع فسق و فساد است باشدفاقد از خلوصكه عبادت و رياضت 

برد و  کار مي به را »ما« همواره لفظ »من«جاي  هکند بلکه ب  ياد نمي»من« ة واژباخود را 
دست ما  هروز آخر جام ب گويد که ما از روز ازل عاشق و مست هستيم و تا به مي

ق ندارد کوهي تعلّ دهد که اين تنها براي بابا ابد نشان مي سير داستان ازل تا. خواهدماند
اگر کسي که از . روز اول تا روز رستاخيز است ازهاي جهان  بلکه داستان تمام انسان
 »عيب«اينجا لفظ . ها دوري خواهد جست  از جمله عيبباشدمند  اين جمله صفات بهره
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 اگر .شوند  سدِّراه ميي که در راه صلح و آشتي مثل خارهاي استصي نقاةهمشامل 
  :گويد مي. رود يبين م گريزد، آن وقت تمام اختالفات و تنازعات ازبي يجو انسان از عيب

ـ  د جـ  باتا دور     ايـم  ل عاشق و مست آمـده     زما روز ا     ايـم  دهت آمـ دسـ ه  ام ب
  ايـم  ت آمـده  کـن از روز الـس     م م يبع  پرستم بينـي  گر عاشق و مست و مي    

 است که )ه ٤۸۱ :م(انصاري  ترين شاعران عرفاني خواجه عبداهللا معروفاز يکي 
وي عشق و مستي را . نظر سروده است  جاذب وزيبايي کمال اهاي عرفاني را ب رباعي

تمام اشارة . خواهد همواره از آن سرشار ماند  مي،دارد و در آن حال مستي دوست مي
هاي منتهي   راهةي عشق فقط عشق است و همآر. کند عشق حقيقي داللت مي وي بر

وي  نزد. کند هاي اخوت و برابري جهاني کمک مي هموارکردن راه كه بهعشق  به
مرادش  هکه دل ب وجودآمده است و وقتي هسبب عشق ب ه ب»جاني مراد« و »دل مقصود«

 عشق بوده است که حضرت .شود رسد، آن وقت عشق سرماية عمر جاوداني مي مي
  : را عمر جاوداني بخشيد)ع(خضر

  ق اسـت اوداني عـش سرمايه عمر جـ    مقصود دل و مراد جاني عشق است      
  يعني که حيات جاوداني عشق است       رضتـه خـ   ق بود کز و بقا ياف     آن عش 

 راهي از وزارت تا عرفان پيموده است قدر و عظمت )ه ٥٤٥ :م(غزنوي  سنايي
سبب آن وي نخستين شاعر بزرگ  هميان شعر عرفاني مسلم است و ب ي دري سناةحديق

  :قول رومي بنابر. رود شمار مي هعرفاني ب
  يمرو  ميما از پي سنايي و عطار         سنايي دو چشم او عطار روح بود    

دهد و اخذکردن   درس رفتار خوب مياش دشمنان بهي سنايي در رباعيات خود حتّ
نظر بنده اين کليد گنج  هد و بكن ه ميتوصيود خبا قاتل و غاصب راحتي راه دوستي 

  .ي براي سالمتي جامعه بشريت استيبها بي
ــت     آن کس که سرت بريد غمخواري تو اسـت      ــو اوس ــرار ت ــاد ط ــي نه ــز کله   وان ک

ـ     آن ک  ـ  ار دهـ  س که تـرا ب   تيـار تـو اوسـ     د  تو کن  س که ترا بي   وان ک   تار تـو اوسـ    د ب
زند و  ثباتي دنيا و زندگي جاوداني انسان حرف مي سنايي در رباعي ديگر دربارة بي

اي است که مردم را از هر خرابي و فساد  سلحهگويد که نيکي ا کند و مي تلقين نيکي مي
 انساني که از فسق و فجور پاک است در آن ةتوان گفت جامع مي. کند جلوگيري مي
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 گويا نيکي براي عالم اخوت و برابري .تواند زنده ماند بدي و بدکرداري و بدگماني نمي
. رساند کنار ديگر با سالمتي مي کند که مسافران را از يک کنار به مثل پلي کار مي

  . سفر عالم فاني تا عالم جاوداني داردازماندن را  توان گفت که نيکي مسؤليت مصون مي
  از هستي ما به نيستي يک نفـس اسـت         غم خوردن اين جهان فاني هوس است      

  تيار کـس اسـ    م يادگـار بـس    الن عـ  کاي  تترس اســرا دســن اگــر تــي کــيکـو ني
 نيز حامل شهرت عالي )ه ٦۱۸ :م(ار الدين عطّدر صف شعراي عرفاني، شيخ فريد

 اسرارنامه، نامه الهي، نامه مصيبت، پندنامههاي با عناوين مختلفه مثل  وي مثنوي. است
. ستا االوليا ةتذکر و الطير منطقسبب  ه وي بةه است ولي معروفيت عمدسرودغيره  و

 ةدهد و هم مردم درس انسانيت مي به هم سروده است که در آن يهاي زياد رباعي
کند و دورماندن از  و ولوله تشويق ميت و عزم و جوش هم مردم را براي کارکردن با

کند بلکه  توان گفت که او اهل نظاره را پسند نمي  مي.دهد چارگي مشورت مي بي
  .دارد نظر را دوست مي اهل

ــده مــرد بيچــاره مبــاش    از خــويش مــرو بــرون و آواره مبــاش  اي مــرد رون
  بـاش اره م ظـ ل ن  تـو، اهـ    يل نظـر  اه  در باطن خويش کن سفر چون مـردان   

 استي که پر از شادي خرمي يزندگان ار مردم را بهاعر عظيم عرفاني حضرت عطّش
  :دهد دعوت مي

ــ ــبنره گــل، شــر چهــب   توش اســو روز خــم ن
  توش اســروز خــن روي دل افــدر بــاغ و چمــ

  ت هر چه گويي خـوش نيـست       از دي که گذش   
  خوش باش و زدي مگو که امروز خـوش اسـت   

 در زبان قرآنهست « که مثنوي معنوي بنابر )ه ۷۱۲ :م(الدين رومي  موالنا جالل
 ةهاي وي سرماي قصايد و غزل. شود  بزرگترين شاعر عرفاني ايران شمرده مي»پهلوي
کامل داشته استاحاطهرباعي نيز سرودن وي در . باشند  شعر عرفاني نيز ميمهم  .

 کفر و دين، کافر هوينزد طريقت مول. جهتي جهاني است بردار اتحاد و يک رباعياتش علم
او اصول مهم دين اسالم را درنظر . ه و بزرگ برابراندو مسلمان، نيک و بد، جوان و بچ
  :جامعه بشريت داده است گرفته پيغام اخوت و برابري را به
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  هم پيرم و هم جوان و هم کودک خـرد           هم کفر و هم دينم و هـم صـافم و درد     
ـ   گو م   رده مــد کــيــيگورا مرم مــن بمــگــر مــ   ت ببـرد د و دوسـ  ده شـ  رده بدو زن

شمار  بهمن و امان و صلح و آشتي الزم ا که براي يراتها و تصو الغرض تمام عقيده
شاعران عرفاني از .  موجود استكمل اةدرج ههاي شاعران عرفاني ب رود در رباعي مي

خرين د علي همداني و آقبيل ابن يمين، عراقي، محمود شبستري، سعدي، حافظ، سي
خيلي معروفيت دارند،حمن جامي در قطار شاعران عرفانيشاعر صوفي موالنا عبدالر .  

و کند  کيد ميأت و برابري تاخوت و محببر اي وجود دارد که  در هند نيز سلسله
توسط  در هند نيز صوفياي کرام به. روان استو تمام جنب و جوش جاري  با

اند که اثرات آن در  درس اخوت و برابري دادهمريدان و پيروان خود  هاي خود به سخن
کردار و پندار و گفتار و رفتار پيروان ايشان هنوز باقي است و در راه امن و سالمتي 

پيغام شاعران . کنند ي بازي ميان نقش مهميهان و مسيح کيميان هنود و مسلمان و س
 ا ملّ)ه ۸۳٤ :م( ولي  نعمت اهللا)ه ۷۲٤ :م(نام بوعلي قلندر  هگوي عرفان هند ب رباعي

درد   و مير)ه ۱۰۸۲ :م(محسن فاني  ا ملّ)ه ۱۰۷۰ :م( سرمد )ه ۱۰۷۲ :م(شاه بدخشي 
 ةند و گرونک  از هند برخاسته ذهن و دل دردمند انسان جهان را روشن مي)ه ۱۱۹۹ :م(

هاي  پيامجامعة خود براي فالح و بهبود و  الهام گرفته هاسته نيز از آني شاهاي انسان
  .ندگير کار مي شان را به شعري
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  الدين اوليا و اخوِت جهاني ملفوظاِت حضرت نظام
  ∗عليم اشرف خان

سزايي را براي   هند شهرت به١هاي يوگي. هند از ديرباز مهد تصوف و عرفان بوده است
ها عالقه خاصي بدان  ولي در راستاي عرفان و تصوف كه هندي. اند خود كسب كرده

عرفاي . يگاِه مخصوص داشته استمشخّص است كه ديدگاِه عرفان در هند جا, دارند
جهان بالعموم و عرفاي چشتيه در هند بالخصوص قلب عموم مردم را با خدمت خلق 

 داتا المحجوب كشفگفت و گوي عرفان و تصوف در هند از كتاب . كردند مسخّر مي
الدين  گردد، ولي اين هم شايسته تذكّر است كه شيخ معين گنج بخش الهوري آغاز مي

اش  خليفه مريد و.) ق ه ٦٢٢المرجب سال  رجب ٦, روز دوشنبه: م(يري چشتي اجم
مريد .) ق ه ٦٣٣االول سال ربيع ١٤: م(الدين بختيار كاكي اوشي  حضرت خواجه قطب

الحرام سال  محرم ٥شنبه  روز سه: م(و خليفه ارشد او حضرت بابا فريدالدين گنج شكر 
 اوليا معروف الدين  خواجگان حضرت نظاماش خواجة و مريد و خليفه.) ق ه ٦٦٤
خدمات شاياني در زمينة اخوت .) ق ه ٧٢٥االخر سال  جمادي ١٨: م(محبوب الهي  به

  .اند يادگار گذاشته جهاني به
الدين اوليا از دو لحاظ مورد توجه است، يكي اين كه حضرت  عصر حضرت نظام

 طوطي هند حضرت امير حسن سببي كه امير خسرو دهلوي مصاحبش بود و دوم به

                                                   
  .استاديار فارسي دانشگاه دهلي، دهلي  ∗
دادند كه براي  هاي هند در قديم كارهاي خرق عادت انجام مي توان برابر مرتاض ديد كه يوگي يوگي را مي  .1

  .عموم مردم مثل سحر بود

 



  ١٨٠  قند پارسي

  

، اديِب ١امير حسن سجزي شاعر صاحِب ديوان. سجزي جامع ملفوظات وي است
الدين اوليا  حضرت نظام. الدين اوليا بود عارف معروف و معاصر حضرت نظام, فاضل

قلم  ها را به فرمودند و امير حسن سجزي آن فرموده ملفوظات خود را ذكر مي
لدين اوليا را عيناً   امير حسن سجزي الفاظ حضرت نظامعلّتي كه نگاشت و به مي
نام ملفوظات معروف شد و مجموعة ملفوظات را حسن سجزي  نوشته است به مي

  . نام گذاشتفوائدالفواد
امير   راجع بهاخباراالخيار في اسراراالبرارشيخ عبدالحق محدث دهلوي در تذكرة 

  :حسن سجزي چنين ذكر كرده است
در ميان مريدان شيخ . ان فضالي عصر عزّتي و مكاني ديگر بوداو را در مي”

قُرب و عنايت شيخ امتيازي داشت و در حسِن معاملت و صفاي  الدين به نظام
اوصاف تصوف موصوف، او  سريرت و ساير صفاِت حميده يگانة عصر بود و به

  .٢“اي هست امير خسرو تقدم گونه را نسبت به
 دربارة اميرحسن فيروزشاهيالدين برني در تاريخ ءضيا,  هندمؤرخ نامدار عهد ميانه

  :سجزي چنين اظهار نظر كرده است
 تا قيامت فوائدالفواداو را تأليفات نظم و نثر بسيار است ولي شهرتش با ”

  .٣“باداباد
صوفي با صفا و انسان , عالم متبحر, مفسر, فقيه, الدين اوليا محدث حضرت نظام
پند و , او هر چه در مجالس خود از قبيل ذكر وعظ. فِس گيرا داشتكامل بود، نيز ن

  . آمده استفوائدالفوادنصايح ارائه داده بود در 
  :باشد  داراي پنج جلد است كه هر جلد مشتمل بر مجالس ذيل ميفوائدالفواد

                                                   
ات بخش فارسي اند كه از انتشار ديوان امير حسن سجزي را سركارخانم دكتر نرگس جهان تصحيح كرده  .1

  . ميالدي چاپ و منتشر شده است٢٠٠٥دانشگاِه دهلي است و در سال 
انجمن , توضيح و تصحيح دكتر عليم اشرف خان, شيخ عبدالحق محدث دهلوي, اخباراالخيار في اسراراالبرار  .2

  .٢١٦-٧ص ,  شه ١٣٨٣, ايران, تهران, آثار و مفاخر فرهنگي
  .٣٦ص , . م١٩٥٧, اتراپرادش, عليگره, تصحيح شيخ عبدالرشيد به, برني، ضياالدين تاريخ فيروزشاهي  .3



   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٨١

  

الحجه   ذي٢٩ هجري الي ٧٠٧ شعبان ٣ مجلس از ٣٤متضمن بر : جلد اول
  ). ميالدي١٣٠٩ ژوئن ٩ ميالدي الي ١٣٠٨  ژانويه٢٨(هجري  ٧٠٨

 ٧١٢ شوال ١٣ هجري قمري الي ٧٠٩ شوال ٢٩ مجلس از ٣٨متضمن بر : جلد دوم
  ). ميالدي١٣١٣ فوريه ١٢ ميالدي الي ١٣١٠اول آوريل (هجري قمري 
 ٢١ هجري قمري الي ٧١٢القعده   ذي٢٧ مجلس از ١٧متضمن بر : جلد سوم

  ). ميالدي١٣١٤ آوريل ٩ ميالدي الي ١٣١٣ مارس ٢٥(ري  هجري قم٧١٣الحجه  ذي
 ٢٣ هجري قمري الي ٧١٤الحرام   محرم٢٤ مجلس از ٦٧متضمن بر : جلد چهارم

  ). ميالدي١٣١٩ سپتامبر ٩ ميالدي الي ١٣١٤ مي ١٠( هجري قمري ٧١٩المرجب  رجب
ان  شعب٢٠ هجري قمري الي ٧١٩ شعبان ٢١ مجلس از ٣٢متضمن بر : جلد پنجم

  ). ميالدي١٣٢٢ سپتامبر ٣ ميالدي الي ١٣١٩ اكتبر ٧( هجري قمري ٧٢٢
  :الدين اوليا چنين نگاشته است جامع ملفوظات حضرت نظام, فوائدالفواددر بارة 

اين جواهر غيبي و اين زواهر الريبي از خزانة تلقين و نهانخانة يقين خواجة ”
للعاملني ملك الفقرا و املساكني شيخ و ما ارسلناك اال رمحة ا. راستين كه لقب يافته

 جمع كرده آمني،. احلق و الشرع و اهلدي والدين متع اهللا املسلمني بطول بقائه نظام
رسد، چه عين لفظ مبارك او و  آيد و آنچه از آن شمع ملكوت به سمع مي مي

شود و اين مجموعه را چون  قدر فهم مختصر خود نبشته مي چه معاني آن به
و اهللا املستعان و .  نام كرده شدفوائدالفوادگيرند  ها مي دمندان از و فايدههاي در دل

  .“عليه التكالن
در ضمن پوشيده داشتن احوال بزرگان در جلد اول خواجه خواجگان چنين بيان 

  :نموده است
در خطّة ناگور بزرگي بود او را حميدالدين سؤالي گفتندي عليه الرحمه و ”

كنند و بعد از نقل ايشان  ردند كه بعضي از مشايخ نقل ميالغفران ازو سؤال ك
كنند و بعد از نقل ايشان  گيرد و بعضي چون نقل مي هيچ كس نام ايشان نمي
كنند نام و صيت ايشان  گيرد و بعضي چون نقل مي هيچ كس نام ايشان نمي

اين تفاوت احوال از كجاست؟ جواب داد كه آن كه در , رسد اقصاي عالم مي به
الِت حيات در اشتهار خود كوشيده است بعد از وفات او نام و صيت او ح



  ١٨٢  قند پارسي

  

شود و آن كه در حالِت حيات، خود را پوشيده داشته است بعد از  مندرس مي
  .١“رسد وفات نام و صيت او به همة جهان مي

الدين در  كند، حضرت نظام تربيِت ذاتي در اخوت جهاني سهم خاصّي را ايفا مي
  : فرموده استاين ضمن ارشاد

بر لفظ مبارك راند كه كمال مرد در چهار چيز پيدا . لختي سخن تزكيه افتاد”
  .٢“قلّة املنام و قلّة الصحبة مع االنام, قلّة الكالم, قلّة الطّعام: شود مي
خواجه ذكراهللا بالخير در اين باره . چنين استقامت در محبت كاِر دشواري است هم

  :ارشاد داشته است
, دهند از مستي ايشان است كه ايشان اصحاب سكرند اوليا بيرون ميآنچه ”

گويد يعني چون  برخالف انبيا كه اصحاب صحواند سنايي آن را مستي مي
آن را بدين عبارت گفته. كشف كردي بيش درنگ نبايد كرد ِسر:  

  وان سپند تو چيست هستي تو  آن جمال تو چيست مستي تو
حجاب راه است كار , ند كه مرد را كشف و كرامتبعد از آن بر لفظ مبارك را

  .٣“استقامت محبت دارد
اي را بيان نموده است كه خريد  الدين اوليا در تربيت عامه مردم قصّه حضرت نظام

ولي براي خريد و فروش عرفا تأثيري ديگر , و فروش براي تاجران معني خاصّي دارد
  :شرح ذيل نگاه كرد توان به ات چشتيه ميخريد و فروش عرفا را از ديدگاه تعليم. دارد
ايشان فرمود كه شيخ بدرالدين اسحق . سخن در معاملت فقرا افتاد و بيع و شرا”

بازار ببر و  عليه الرحمه و الغفران يكي را شطرنجي داد و گفت اين را به
ازو پرسيدند كه درويشانه ! بعد از آن گفت كه درويشانه فروشي. بفروش

  .٤“هر بهايي بيايد بفروشند خانه باز نيارند به  باشد؟ گفت بهفروختن چگونه

                                                   
  .٣ص , ١مجلس اول، ج , فوائدالفواد  .1
  .٤همان، ص   .2
  .٥٤-٥ص , ١ج , ٢٩مجلس , فوائدالفواد  .3
  .٦٣ص , ١ج , ٣٣مجلس , همان  .4



   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٨٣

  

بعد از مجلس سي و چهارم جلد اول كامل شد و حضرت امير حسن عالء سجزي 
  :نوشته است

 كه در قلم آمد از استقبال اوايل شعبان سنه سبع و فوائدالفواداين بود جزوي از ”
 كه مدت يك سال و پنج ماه ةيالحجه سنه ثمان و سبعما  تا اواخر ذييةسبعما

باشد و ديگر اگر خداي عزّ و جل خواسته باشد آنچه از انفاس نفيسه ايشان 
شاءاهللا تعايل بعونه و القاء حسن  ان. سماع افتد، هم برين نمط تحرير پيوندد

  .١“توفيقه
  : امير حسن عالء سجزي در آغاز جلد دوم نگاشته استفوائدالفواد،جامع 

ليه و نفحات غاليه از الفاظ مبارك و انفاس متبركة خواجه راستين اين صفاِت عا”
االقطاب يف االرضني ختم املشايخ يف العاملني نظام احلق و الشرع و اهلدي  قطب

هم برين منوال جز و . آيد جمع كرده مي, الدين متع اهللا املسلمني بطول بقائه آمني و
 , مقررگشتهفوائدالفواد و نام آن ديگر كه پيش از اين تحريريافته است و جلدشده

  .شاءاهللا تعالي اميد كه خواننده و نويسنده را جمعيت دوجهاني حاصل آيد، ان
  صحفي كه جمع كرده تحفيـست پـيش يـاران         

ــحــس ـــالء س ــدوارانكــي از امجزي ين ع   ٢“ي
, عالجش همين است كه درِس محبت را يادكند, گير و ملول است وقتي انسان دل

الدين اوليا رفت و آنجا   سجزي همين وضع را داشت او پيش حضرت نظامروزي حسن
  :درس محبت را ياد گرفت

او را مصادره كرد , مال بسيار داشت مگر والي آن شهر, برهمني بود در شهري”
بعد از اين برهمن . و جمله مال و اسباب او بستد و او را مستاصل گردانيد

دوستي او را پيش آمد و , رفت ميروزي در راهي . مفلس و مضطرب شده
آن دوست گفت كه , پرسيد كه حال تو چيست؟ برهمن گفت نيكو و خوش

بعد از ! خوشي تو از كجاست؟ گفت زُنّار من با منست, همة چيز از تو بستدند

                                                   
  .٦٨ص , ١ج , ٣٤مجلس , فوائدالفواد  .1
  .٦٩ص , ٢ج , مجلس اول, همان  .2



  ١٨٤  قند پارسي

  

شود؟ گفتم آري، بنده را از استماع اين حكايت استظهار باطني  تقرير معلوم مي
ين حكايت براي تسكين اين بيچاره فرمود يعني معلوم كردم كه ا, حاصل آمد

اگر همة جهان برود . بايدخورد توقّف مواجب و نايافت اسباب دنيا هيچ غم نمي
  .١“محبت حق بايد كه برقرار باشد. با كي نيست

بر او الزم است هر , خواهد كه اخوت جهاني را زنده نگهدارد اگر انسان در دنيا مي
اي در  در همين ضمن واقعه. هتر خيال كند و باطن بين باشدبيند از خود ب كه را مي
  :آيد شمار مي  آمده است كه يكي از بهترين تربيتها براي اخوت جهاني بهفوائدالفواد

از خود تصور بايد كرد، اگرچه اين  بعد از آن گفت كه هر كه را ديده شود به”
 طاعِت اين كس زيرا كه شايد بود كه, كس مطيع باشد و آن ديگري عاصي

بعد از آن حكايت فرمود ! ها ها باشد و معصيت او آخرين معصيت آخرين طاعت
از  ديدم، به گفتي كه من هر كه را مي  مينوراهللا مرقدهكه خواجه حسن بصري 

چنان بود كه  و آن, مگر يك روز از آن سزاي خود ديدم. كردم خود تصور مي
ه و قرابة پهلوي خود نهاده هر زمان از آن روزي حبشي را ديدم بر لِب آبي نشست

در خاطر من ,  نزديكي او نشسته بود٢كرد و عورتي قرابه چيزي تجرع مي
هم در اين بودم كه كشتيي در آب غرق شدن ! ازويم گذشت كه من باري به

آن حبشي بر . هر هفت غرق شدن گرفتند, هفت تن در آن كشتي بودند. گرفت
روي سوي من كرد و گفت , ش تن را بيرون كشيدفورخود را در آب زد و ش

, خواجه حسن گفت كه من متحير بماندم. آن يكي را تو بيرون كش! اي حسن
بعد از آن مرا گفت كه در اين قرابه آب است و اين عورت كه پهلوي من 

رو كه تو مرد , من براي امتحان تو اينجا نشسته بودم, نشسته است والدة منست
  .٣“ظاهر بيني

                                                   
  .٩٣-٤ص , ٢ج , ١٠مجلس , ئدالفوادفوا  .1
  .مراد از آن زني است  .2
  .١١٩-٢٠ص , ٢ج , ٢٣مجلس , فوائدالفواد  .3



   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٨٥

  

عموالً عرفاي جهان اكثراً عليه ريا و مكر و سالوس ايرادهاي شديدي و م
الدين اوليا هم در رديف همين  حضرت نظام. اند هاي مفيدي مطرح نموده صحبت
  :او در اين ضمن ارشاد داشته. عرفاست
لختي سخن در باب جماعتي افتاد كه روزه دارند وطي كنند و مقصود از آن ”

  : از آن اين بيت بر لفِظ درر بار راندعجب باشد و ريا بعد
  ٢!سير خوردن ترا زلنگهن بـه       ربـه نـد تـرا ف  ر ك گـ  ١لنگنهت

, كنند عموم مردم جهان اين كيفيت را برخوردارند كه در وقت جفا تحمل نمي
الدين  آيد ولي طبق گفتة حضرت نظام نظر مي خوردن هم كار دشوار به چنين غصّه هم
  : چنين گنجانيده استفوائدالفوادهاي عارف معروف را در  ودهحسن سجزي فرم, اوليا
بعد از آن در باب تحمل و بردباري بسيار غلو فرمود و گفت كه هر كه جفا را ”

اين . بهتر از هر كه هست فرو بايد خورد و در بند مكافات نبايد بود, تحمل كند
  :دو مصرع بر زبان مبارك راند

ـ        ر ك ه ـ    ه ما را يـار نبـود اي ـ  زد او را ي   !تش بسيار بـاد   و آنكه ما را رنجه دارد راح        ادار ب
  :بعد از اين بيت فرمود

  !خار باد  هر گلي كز باغ عمرش بشگفد بي        ر كه او خاري نهد در راه مـا از دشـمني     ه
در اثناي اين ! اين خار خار باشد, آنگاه فرمود كه يكي خار نهد و توهم خار نهي

چنين است كه با نغزان نغزي و با كوزان  ان همكلمات فرمود كه ميان مردم
چنين است كه با نغزان نغزي و با كوزان هم  اما ميان درويشان هم, كوزي
  .٣“!نغزي

                                                   
معني گرسنگي و فاقه و روزه باشد كه هندوان موافق آيين و كيش و  لنگن به فتح اول و ثالث بر وزن بهمن به  .1

» لنگهن«مصحف : رقي آورده استدر پاو» لنكن«نيز برهان قاطع در مورد . جاي آورند د بهت خوملّ
براي لنكن هم شاهد آورده است , شاهد آوره شده» لكهن«آنندراج همان بيت سنايي را كه در . لكهن :رك

  ).١٩٠٨ص , ٣ج , برهان قاطع(
  .١٤٦ص , ٢ج , ٣٤مجلس , فوائدالفواد  .2
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  ١٨٦  قند پارسي

  

ِملك و دولت را , ثروت, مال, اكثر عرفاي هند بالخصوص عرفاي چشتيه پول
 نقل دفوائدالفوادر همين ضمن امير حسن عالء سجزي در . اند ها قرار داده اساس بدي
  :كرده است

فرمود كه هر گاه كه كسي را دنيا اقبال نمايد انفاق بايدكرد . سخن در انفاق افتاد”
كه كم بيايد و هر گاه كه روي از اين كس بگرداند هم ببايدداد كه چون روي 

بعد از آن فرمود كه شيخ ! بهتر, دست خود بدهد برفتن نهاد ياري مردم را به
 اهللا عليه اين معني را بدين عبارت گفتي كه چون رمحةالدين متوكّل  نجيب
  .١“!رود نگاه مدار كه نپايد آيد، بده كه كم نيايد و چون مي مي

 گويند كنند روبروي مردم مي در عموم مردم شعار است كه وقتي كسي را نصيحت مي
ولي حضرت , شود اند وي ذليل و رسوا مي و مردي كه برايش اين نصيحت گفته

  :اند  اوليا براي نصيحت فرمودهالدين نظام
لختي سخن در آن افتاد كه اگر كسي مر كسي را نصيحت كند بايد كه در مأل ”

نكند كه آن فضيحت باشد، مالمتي و نصيحتي كه خواهد كرد در خأل كند، برمأل 
  .٢“!نكند

 هم حسِن فوائدالفوادحسِن معامله نزد عرفا داراي اهميت زيادي است و جامع 
  : را چنين توضيح داده استمعامله
 اهللا عليه كه او در ماه مبارك رمحةلختي حكايت امام اعظم ابوحنيفه كوفي افتاد ”

, يك در تراويح و سي در روز و سي در شب, رمضان شصت و يك ختم كردي
آنگاه . بعد از آن فرمود كه او چهل سال نماز بامداد با وضوي نماز خفتن گزارد

اند، هيچ كس نداند كجا   چندين علما و دانشمندان بودهبر لفظ مبارك راند كه
ماند؟ سبب حسن معامله است و اين  شدند و كه بودند؟ اين صيت كه باقي

اند؟  شبلي و جنيد تا كي بوده, يافت توان اين را آسان نمي. حيات معنوي است
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   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٨٧

  

,  استاين همة سبِب حسِن معامله. اند چنين دانند كه دي و پريروز بوده مردم هم
  .١“اهللا اعلم بالصواب و

دهد و آن را  تعليمات اساسي اسالم مكارم اخالق را بيشتر مورد توجه قرار مي
شود كه  هايي از عرفا شنيده مي پسندد ولي بعضي اوقات دربارة مكارم اخالق سخن مي

 اي را در مجلس الدين اوليا در اين مورد واقعه حضرت نظام. ماية تعجب و شگفتي است
  : ثبت نموده استفوائدالفوادسخن فرموده بود و امير حسن سجزي آن را در 

الخير  فرمود كه شيخ ابوسعيد ابي. لختي سخن در مكارم اخالق درويشان افتاد”
چون از يكديگر .  اهللا تعالي عليه و بوعلي سينا با همديگر مالقات كردندرمحة

د، بر راه كرد كه چون من بوعلي صوفيي را كه مالزم خدمت شيخ بو. جدا شدند
چون . از خدمت شيخ باز گردم هر چه شيخ در باِب من گويد بر من بنويسي

 اهللا عليه هيچ ذكر او بر زبان نراند، رمحةالخير  بوعلي باز گشت شيخ ابوسعيد ابي
چون آن صوفي هيچ ذكر او نشنيد يك روز از خدمت . بدي نيكي و نه به نه به

سينا چگونه مرديست؟ شيخ فرمود كه مردي حكيم و شيخ سؤال كرد كه بوعلي 
صوفي صورت اين حال بر . طبيب و بسيار علم دارد، اما مكارم اخالق ندارد

خدمت شيخ چيزي در قلم آورد و اين  بوعلي از آنجا به. بوعلي سينا نوشت
شيخ چرا بايد كه . ام معني هم نبشت كه من چندين كتاب در مكارم اخالق نبشته

ام كه  ه فالن مكارم اخالق ندارد؟ شيخ تبسم فرمود و گفت كه من نگفتهبگويد ك
  .٢“!ام كه ندارد بوعلي سينا مكارم اخالق نداند، بل گفته

واقعاً . گرسنگان يكي از بهترين عبادت است نان دادن به, پيش صوفيان و عرفا
 در ضمن الدين اوليا حضرت نظام. سازد همين كار اخوت جهاني را خاطر نشان مي

  :فرمايد گرسنگان مي دادن به نان
بعد از آن حكايت مهتر ابراهيم فرمود صلوات اهللا و سالمه عليه كه او طعام ”

مهتر ابراهيم چون ديد , نخوردي مگر مع الضيف تا روزي مشركي مهمان او شد
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  ١٨٨  قند پارسي

  

فرمان رسيد كه اي ابراهيم ما او را جان , كه او بيگانه است او را طعام نداد
  .١“!داد تواني تو نان نمي, انيم دادتو مي

گردد و حسن عالء سجزي  جلد چهارم تكميل مي, بعد از مجلس شصت و هفتم
  :نوشته است

  . بعون اهللا و حسن توفيقهفوائدالفوادتمام شد ديباچة چهارم از كتاب ”
  ن راست طـرب   كه از و جان حس      ختم شد اين صحف صدق و صفا      

ــه  والاه شــبه دوم از مــه شــندر ســ ــف ــصد و ن ــاريوزده ت   ربخ ع
. نهايت رسيده است از آنگاه بار كه اين كلمات را بدايت كرده شد تا امروز كه به
ها را  اميد كه سكّة دل. راست دوازده ماه است درنظر صرافان وقت داشته آمد

 اهللا اعلم شاءاهللا تعايل و ان. مهر ايمان عياري كامل و رواجي تمام حاصل آيد به
  .٢“!بالصواب

  :الدين رومي گفته است موالنا جالل
  ني براي فصل كردن آمديم       ما براي وصل كردن آمديم    ”

بازگشت آن در , همين درس و پيغام كه براي اخوت جهاني كليد اساسي است
  :رسد الدين اوليا هم بگوش مي مجالس حضرت نظام

آرند   خدمتي كه ميلختي سخن در آن افتاد كه خلقي پيش بزرگان اسالمي و”
االسالم فريدالدين  خدمت شيخ چه بهتر؟ در اين معني حكايت فرمود كه به

قدس اهللا سره العزيز كاردي خدمتي آورد، شيخ آن كارد بدو باز داد و گفت بر 
  .٣“سوزن آريد كه كارد آلِت قطع است و سوزن آلِت پيوند, من كارد مياريد

 از عبادت نيست كه نقش تربيت و اخوت جهاني تر عفو و درگذر هم پيش عرفا كم
. اند كار برده  و احاديث نبوي گرفته است و اكثر صوفيان آن را عمالً بهقرآنرا از منابع 
  :فرمايد  چنين ارشاد ميفوائدالفوادالدين اوليا در  حضرت نظام

                                                   
  .٣٤٩ص , ٤ج , ٥٨مجلس , فوائدالفواد  .1
  .٣٦٨ص , ٤، ج ٦٧مجلس , همان  .2
  .٣٨٤ص , ٥ج , ٥مجلس , همان  .3



   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٨٩

  

فرمود كه , سخن در اخالق درويشان افتاد و معاملة ايشان با اهل خصومت”
غوغايي بكشتند و اين تاراني  گفتند مگر او را به اهي بود كه او را تاراني ميبادش

بعد از آنكه او ,  اهللا عليه محبتي عظيم بودرمحةالدين باخرزي  را با شيخ سيف
جاي پيشينه نشسته بود  اين بادشاه كه به. كُشته شد ديگري را بادشاه كردند

. الدين خصومت داشت شيخ سيفمنجمي ساعي با او مقرب شد و آن ساعي با 
خواهي كه ملك بر تو  چون ساعي را در محل سخني شد با بادشاه گفت اگر مي

ها از  الدين را از ميان برگير كه همة تبديل و تحويل ملك مقرر باشد، شيخ سيف
بعد از استماع اين كلمات بادشاه همان ساعي را گفت كه هم تو برو . شود و مي

مگر . الدين را پيش برد ساعي برفت و شيخ سيف,  شيخ را بيارو هرگونه كه داني
الغرض چون شيخ , استخفاِف ديگر ادبانه برد و دستار در گردن كرده پا به بي

 اهللا عليه در آمد همين كه نظر بادشاه بر او افتاد تا او را چه رمحةالدين  سيف
 پاي شيخ را نمودند در حال از تخت فرودآمد و با معذرت بسيار دست و

آورد و عذرها خواست و گفت  اسپ و خدمتي ديگر بسيار پيش. بوسيدن گرفت
في الجمله شيخ از پيش پادشاه بازگشت و , چنان آوردن نگفته بودم من هم
خدمت شيخ  دوم روز آن بادشاه آن ساعي را دست و پا بسته به. خانه آمد به

ي است اكنون او را بر تو ام كه اين ساعي كشتن فرستاد و گفت من حكم كرده
شيخ چون ساعي را بديد در حال . ام هر نوع كه ترا خوش آيد بكُش فرستاده

اي كه خود پوشيده بود او را پوشانيد و گفت  دست و پاي او باز كرد و جامه
وعدة تذكير شيخ در مسجد  به, آن روز دوشنبه. امروز برابر من در تذكير بيا

  :آنگاه باالي منبر رفت و اين بيت گفت. خود آورددرآمد و اين ساعي را برابر 
  “١گر دست دهد به جز نكويي نكنم        آنانكه به جـاي مـن بـديها كردنـد         

شود و امير حسن عال سجزي دربارة  جلد پنجم بعد از مجلس سي و دوم تمام مي
  : نوشته استفوائدالفوادتكميل 
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  ١٩٠  قند پارسي

  

ده آمد بعد از ترتيب اين بود مشِك مشام روحانيان كه در مدت سه سال جمع كر”
اين هر دو نسخه مجموع . فوائد پيشينه كه آن در مدت دوازده سال تمام شده است

اگر بعد از اين چند گاه گوهرجان را در صدف سينه قراري باشد . پانزده سال است
دست آيند در سلك ِكلك كشيده شوند و بنده از آن  درهايي كه از آن درياي رحمت به

  .شاء اهللا تعايل ان.  شوددار جواهر مايه
ــعبان   چون به هفصد فزود بست و دو سال ــة شــ ــستم روز از مــ   بيــ
ــوح جهــان     از اشــاراِت خواجــه جمــع آمــد    ــن بــشارت دِه فت   اي

  انساي او حـــنـــدر ثن انـــسحـــ  امد نــون محمــد آمــا چــخ مــشــي
و اصحابه احلمدهللا رب العاملني و صلّي اهللا علي خري خلقه حممد و آله . تمام شد

  .١“امجعني
اكثراً عرفاي چشتيه نه تنها براي اصالح اخالق مردم كوشيده بودند بلكه در افكار و 

. شمردند ها مي حبِّ دنيا حتّي مال و ثروت را اساس بدي. اند كردار آنها سهيم هم بوده
صدق از كذب و , مندان را براي شناخت حالل از حرام مريدان و پيروان نيز عالقه

دادند و مردم عمومي را در راه حق و درست رهنموني   از ناصواب تعليم ميصواب
حج را كار , گرفتن را صرفة نان روزه, حتّي آنها نمازگزاردن را كار بيوة زنان. كردند مي
شمردند و قايل بر اين بودند كه دلي درياب كه كار آن است و حج اكبر  كاران مي بي
  .است

بدون شك در اخوت , را براي عموم مردم ارائه دهداگر كسي اين چنين تعليمات 
, گان و نيكوكاري در حق آنها احساساِت دوستي سايه پرسي هم احوال. جهاني سهيم است

تر و  صميمت و مدارا تفكّراتي بوده است كه رسن اخوت جهاني را مستحكم, رفاقت
  .تر ساخته است قوي

, بشردوستي، اخوت, درس محبتحضرت بابا فريدالدين گنج شكر عارفي بود كه 
نيز جوگيان هندو نيز براي كسِب فيض . آموخت ديگران مي مؤدت و خدمت خلق را به

يكي از تأثيرات وي آن بود كه با همين اعمال اخوت جهاني دربين . آمدند پيش او مي
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   جهانيالدين اوليا و اخوِت  حضرت نظامملفوظاِت  ١٩١

  

اين هم سهم وي است كه پيشوايان مذهب سيك مخصوصاً . غيرمسلمانان شايع شد
ها  هاي او در كتاب مقدس سيك  را تحت تأثير خود آورد كه بعضي از منظومهنانك گرو
  . صاحب مندرج شده استهنام گروگرنت به

گيري كرد كه بيزاري از عاليق دنيا، آزادي غالمان و  توان نتيجه پس در آخر مي
اخالص، , پروري، تقوي، پارسايي، پرهيزگاري خلق, نشيني گوشه, ترِك دنيا, كنيزان
عفّت , پاكيزگي ظاهر و باطن, مكارم اخالق, خدمت خلق, وسعت قلب, كوكاريني

انكساري و راستبازي احساسات , حلم و تواضع, محبت و مؤدت, عفو و گذشت, نفس
 اند و افكار عرفاي هند بالخصوص چشتيه بود كه بر اخوت جهاني تأثيرات مثبتي گذاشته

  .اند هو از اين رو در اخوت جهاني سهيم هم بود
  منابع
تصحيح و توضيح دكتر عليم , ، شيخ عبدالحق محدث دهلوياخباراالخيار في اسراراالبرار -١

  . هجري شمسي١٣٨٣, ايران, تهران, انجمن آثار و مفاخر فرهنگي, اشرف خان
اهتمام دكتر محمد  به, برهان محمد حسين بن خلف تبريزي متخلّص به, برهان قاطع -٢

 . هجري شمسي١٣٩٢ ,تهران, اميركبير, معين

 ١٩٥٧, اتراپرادش, عليگره, تصحيح شيخ عبدالرشيد به, ضياالدين برني, تاريخ فيروزشاهي -٣
 .ميالدي

جامع حضرت امير حسن عالء سجزي ) الدين اوليا ملفوظات حضرت نظام(, فوائدالفواد -٤
, ليده, اكادمي اردو, متن فارسي با ترجمه اردو خواجه حسن ثاني نظامي دهلوي, دهلوي
  . ميالدي١٩٩٠

  



  ١٩٢  قند پارسي

  

  

 



  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٣

  

  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان
  ∗زاده  سيد حسينيهٰد

ه دوران مهمق  ه۹۳۲-١٢٧٤: حک( تاريخي فرمانروايي مغوالن يا بابريان در شبه قار /
هاي خاصي است که از جهات مختلف قابل بررسي  داراي ويژگي) م ۱٥۲٦-١٨٥٧
ن و هاي خاص، وسعت ديد و تالش بيشتر پادشاها يکي از اين ويژگي. است

شاهزادگان اين سلسله جهت ايجاد اتحاد و وحدت ميان هندوها و مسلمانان و 
از آن ميان چهرة اکبر شاه . آميز پيروان اين دو مذهب است همزيستي مسالمت

 )م ۱٦۱٥-١٦٥٩/ق ه ۱۰۲٤-١٠٦٩(و داراشکوه ) م ۱٥٥٥-١٦٠٥/ق ه ۹٦۳-١٠١٤ :حک(
انديشة زدودن اختالف و ايجاد . ستتر از بقيه ا پسر ارشد و وليعهد شاهجهان درخشان

اوج خود رسيد و   دورة اکبر آغاز و بهزوحدت ميان اديان مختلف در دورة بابريان، ا
وي نيز اگرچه تحت شرايط سياسي و فکري جامعه داراي نوسانات و  پس از درگذشت

چنان تداوم يافت تا اينکه دوباره در دورة شاهجهان و  شدت و ضعف بود، اما هم
معرفي چهره داراشکوه نه از منظر  اين مقاله به. نمايندگي داراشکوه اوج گرفت به

عنوان يک شاهزاده بابري، بلکه از نظر انساني فرهيخته و اهل عرفان و  سياسي به
ويژه  اي که براي ايجاد تفاهم ميان پيروان تمامي اديان به تصوف و اديب و نويسنده

 و آثار با ارزشي در زمينة عرفان و ادبيات را مسلمانان و هندوها، تالش بسيار کرد
  .پردازد رشته تحرير درآورد، مي به

م در  ۱٦۱٥ مارس ۲۰/ق  ه۱۰۲٤ صفر ۲۹داراشکوه نخستين پسر شاهجهان در 
دختر )  ق ه۱۰٤۰: وفات(ممتاز محل  مادرش ارجمند بانو مخاطب به. ١اجمير بدنيا آمد

                                                   
  .تهران  ـعضو هيأت علمي فرهنگستان زبان و ادب فارسي، ايران  ∗
  .۹٤م، ص  ۱۸۸٤، نول کشور، االولياء ةسفين داراشکوه، محمد،  .1

 



  ١٩٤  قند پارسي

  

بار شاهجهان و از زنان فرهيخته و هنرمند آصف خان از رجال برجسته ايراني تبار در
  .دوران خود بود

خوبي  هاي متداول زمان خود را به داراشکوه همچون شاهزادگان ديگر آموزش
دانست و  فارسي زبان مادريش بود و زبان عربي و شايد ترکي را نيز مي. فراگرفت
نبو در توصيف وي ک. ١زبان هندي و قطعاً زبان سنسکريت نيز آشنايي داشت احتماالً به

از جمله برادران واالگهر «گويد که  اش اشاره کرده و مي خصلت دانش پژوهي به
  .٢»مزيت کبر سن و مزيد قدر و شأن سرافراز است به

شايد بتوان يکي از . تصوف گرايش پيدا کرد داراشکوه در عنفوان جواني به
 بود که تولد وي با نخستين علل اين گرايش را چنين دانست که او از کودکي شنيده

درگاه وي در اجمير  الدين پير چشتي و نذر و نياز به خواجه معين اخالص پدرش به
هاي باطني وي نوع تعليم و تربيت و فرهنگ  گرايش تر از آن بايد به اما مهم. ٣بوده است
هيج   سالگي به۲۰داراشکوه تا . اي که او در آن رشد کرده بود، اشاره کرد و جامعه

همراه شاهجهان در الهور   دوبار بههجري ۱۰٤۳سال اي تعلق نداشت و در  هسلسل
 سال بعد، پس از ٦. مرشد سلسله قادريه مالقات کرد) ق  ه۱۰٤٥ :وفات(ميانجيو  با

کشمير رفت و مريد مالشاه   به هجري۱۰٥۰سال درگذشت ميانجيو، داراشکوه در 
جيو شد و از سوي وي اجازه از مريدان و خلفاي ميان) ق  ه۱۰۷۰: وفات(بدخشي 

  .٤ارشاد و تربيت مريد را دريافت کرد
  :نويسد تصوف مي او خود در خصوص گرايشش به

خواب ديدم هاتفي آواز داد، چهار بار تکرار کرد که  هدر آغاز شباب شبي ب”
تو ارزاني  هيچ يکي از سالطين روي زمين دست نداده، اهللا تعالي به آنچه به
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٥

  

منتظرين اين دولت بودم تا از عرفان تعبير نمودم و  ت آن را بهداشته بعد از افاق
  .١“ظهور آمد و روز بروز نتيجه آن مشاهده افتاد آثار آن به

او . تمام تحت تأثير آن قرارگرفت تصوف به زندگي داراشکوه پس از گرويدن به
شان را  ندرت از اياالتي که حکومت بهاي بدانها نداشت و  داشتن مناصب عالي عالقه با
. امور دنيوي در اشعارش نيز منعکس است عالقگي او به بي. ٢کرد شت ديدن مياد

  :چنانکه سروده
  مال دنيا سهل باشد مال چيـست        عاقالن را باز گو اين مال چيست      
  تغير نايد کار قيل و قـال چيـس          ترک غيـر حـق بکـن او را بگيـر        

ــدبو مــي ــوده ب   ٣ل چيـست  جان زر آلوده را احـوا       شــود دســت زر آل
سوي تحقيق و مطالعه و  روح جستجوگر و حقيقت جوي داراشکوه او را به

مطالعه کتب آسماني از جمله  او به. ويژه آيين هندو کشاند بررسي اديان مختلف به
بردن  مقصود خود که پي  آنها را دشوار يافت و بهكتورات و انجيل پرداخت، اما در

و با مشايخ صوفيه و ديگر عاشقان و مجذوبان ديدارکرد ا. ٤کالم الهي بود، نايل نيامد به
با اکثري از اولياي زمان خويش که در هر عصري وجود يکي از ”گفته خودش  و به

ها برداشته و  ها داشته و از انفاس متبرکة ايشان بهره ايشان نادر است، رسيده و صحبت
تحت تأثير پانديت . ٥“ده بودمراد و مطلب جميع انبيا و اوليا را چنانچه بايد تحقيق نمو

مقابله و  ـ بود که داراشکوه به بان دربار شاهجهانشاعر و حکيم هندو و از مقر ـ راجا
روح حقيقي اديان و وحدت وجود  بيني و تمايل او به روشن. تطبيق اديان گرايش يافت

ي و هاي فکر بردن تضادها و اختالف سبب شد تا او در صدد برآيد تا از طريق از بين
داد،   خود را نشان ميةمذهبي که پس از دوران باشکوه فرمانروايي اکبر کم کم در جامع

خداي يگانه و از طريق عرفان راه نجاتي براي رهايي و  استفاده از عشق و اعتقاد به و با
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  ١٩٦  قند پارسي

  

ويژه  آميز ميان مذاهب مختلف به رستگاري و آرامش انسانها و صلح و زندگي مسالمت
  .ا برقرار کندمسلمانان و هندوه

عنوان وليعهد شاهجهان قدرت و امکان فراهم  جايگاه سياسي ويژة داراشکوه به
داد و عشق و خواست قلبي انگيزه حرکت  او مي هايش را به آوردن برخي از خواسته

 ٤٥هدف بود که تمامي آثار تأليف شدة وي در مدت  وقفه و مدامش براي رسيدن به بي
آثار داراشکوه که نشأت گرفته از دو . ن مسئله استسال زندگي کوتاهش گواه اي

  :شود دو دسته تقسيم مي فرهنگ اسالمي و هندويي است به
: رشته تحرير درآورد که عبارت است از  آثاري که با مطالعه تصوف اسالمي به-١

 رسالة حق نما؛ )ق  ه۱۰٥٦نگاشته  (االوليا ةسکين؛ )ق  ه۱۰٤۹نگاشته ( االوليا ةسفين
  ؛ ديوان شعر اوو) شطحيات (العارفين حسنات؛ )ق ه ۱۰٥٦ نگاشته(

و مجمع البحرينف و فلسفه هندو تأليف يا ترجمه کرد که آثاري که با مطالعة تصو 
اند  است، از آن جمله هجري۱۰٦۷ که ترجمه پنجاه اوپانيشاد در) سراالسرار (اکبر سر .

و بهگوادگيا ، ترجمه نادرالنکات؛ معارف يا رسالة الحقيقه ةيقطرآثار ديگري چون رسالة 
 و مجمع البحريندو کتاب . ١اند داراشکوه دانسته ترجمة يوگاواشيسته را نيز منسوب به

ق هدف دو اثر مهمي است که داراشکوه براي تحقّ) ترجمة اوپانيشاد(ويژه سراکبر  به
ميان آميز و صلح  نزديکي فکري و معنوي و همزيستي مسالمت اش يعني تفاهم و اصلي

اگرچه در آثار ديگرش چون رسالة حق نما نيز سعي کرد . مسلمانان و هندوها نگاشت
يکديگر  نشان دهد که خلقت و منشاء انسان و سرنوشت او در فلسفة هندو و اسالم به

معنويات داراي  ي در راهنمايي و ارشاد انسانها براي رسيدن بهشباهت بسيار دارند و حتّ
  .٢هاي يکساني هستند شيوه

 اين بود که براي نخستين بار برخي از معتقدات مجمع البحرينروش داراشکوه در 
در اين کار .  را با يکديگر مقايسه کرد» صوفيهةطايف« و عقايد و سخنان »موحدان هند«

اگرچه دربارة . يافتن وجوه اشتراک ميان آيين هندو و دين اسالم مورد توجه وي بود
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٧

  

توانست  ور بود که نمي وري در افکار جاريه خويش غوطهداراشکوه ط”اند که  وي گفته
 و يا ١“اصول اساسي فلسفه و تصوف و مباني آن را از نظر انتقادي مورد بخث قرار دهد

ابزار معرفتي داراشکوه ابزار قالب معرفتي قبل از عصر جديد است و نه شيوه ”اين که 
ي و در پي آن تحليل و نقادي انتقادي زيرا هنوز در فرهنگ اسالمي و آسيايي، روشنگر

اما واقع امر اين است که . ٢“د است پيدا نشده استهاي تجد و فاصله گرفتن که فرآورده
نگاه و خواست قلبي داراشکوه انتقاد و بررسي فلسفي اين عقايد نيست، چنانکه شايگان 

وه  که راهنماي داراشک استاين موضوع اشاره کرده و آورده خود در جايي ديگر به
 و داراشکوه نيز در مقدمة ٣روش انتقادي نيست بلکه دريافتي دروني است

  :گويد  ميالبحرين مجمع
ام و مرا  اين تحقيق را موافق کشف و ذوق خود و براي اهل بيت خود نوشته”
  .٤“عوام هر دو قوم کاري نيست با

هندو و کنه بسياري از مفاهيم اساسي   نشان داد که بهالبحرين مجمعداراشکوه در 
 دليل او را يکي از بانيان مسلم همين اسالمي آگاه و ارتباطات آنها را دريافته بود و به

  .٥اند، که داراي مقامي برجسته در تاريخ علم و اديان است عرفان تطبيقي دانسته
، داراشکوه مورد ايراد و اعتراض مخالفان قرارگرفت و البحرين مجمعپس از تأليف 

اش شمرده  ديني را محاکمه کردند يکي از اتهامات او که دليل بيچند سال بعد که او 
  .٦شد، تأليف همين کتاب بود مي

دومين و بزرگترين اثر داراشکوه که نقشي مهم در معرفي عقايد و باورهاي هندوان 
نظريه وحدت وجود و عدم .  استسراالسرار يا  اکبرسرمسلمانان و جهانيان داشت،  به
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  ١٩٨  قند پارسي

  

 از ١اين باور باشد که بيدها ت در اوپانيشادها سبب شد تا او بردوگانگي و وحدت ذا
همين دليل   و به٢جمله کتب سماوي انبياي سلف و اوپانيشادها شرح و تفسير آن است

 »سنياسيان«ها و »پانديت« حکومت بنارس را داشت گروهي از  هجري۱۰٦۷وقتي در 
فارسي   ماه به٦د را در مدت کرد و با کمک آنها پنجاه اونيشا اوپانيشاددان را جمع

داراشکوه در ترجمه اوپانيشادها نهايت دقت و مهارت و دانش خود را . ٣ترجمه کرد
هاي فارسي پيدا کند  کار برد تا براي الفاظ، عبارات و اصطالحات سنسکريت معادل به

روح و فکر مسلمانان نزديک باشد تا از اين طريق بتواند آيين  که هم دقيق و هم به
  .٤في و ميان مسلمانان و هندوها تفاهم ايجاد کندمسلمان معر دو را بههن

آوري و ترجمه اوپانيشادها توسط داراشکوه از جهات بسيار ارزشمند است  جمع
گويا پيش از داراشکوه کتابي که شامل پنجاه اوپانيشاد در يک مجموعه باشد، موجود 

اش آنها را  موقعيت خاص ونبود و اين داراشکوه بود که با عشق فراوان خود 
ميان  گفته خودش دانندگان اوپانيشاددان نيز در ويژه که به ، به٥آوري و مدون کرد جمع

  .٦هندوها کم مانده بودند
را  خوبي مطالب آن ترجمه فارسي متون قديم اوپانيشاد توسط داراشکوه که به

رات مبهم و کرد، ارزش بسياري در حل مشکالت و روشن ساختن معاني عبا درک مي
گويد که افتخار شناسانيدن فلسفه اوپانيشاد در  تاراچند مي. ٧غامض اوپانيشادها داشت

اند که  ي آن را کليد رموز اوپانيشادها دانسته و حت٨ّداراشکوه است اروپا متعلق به
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  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ١٩٩

  

عنوان راهنماي  شارحين و مترجمان آلماني و انگليسي و فرانسوي از اين ترجمه به
  .١اند دهخود استفاده کر

با ترجمه اوپانيشادها؛ بهگوادگيتا و يوگاواشيسته که سه اثر بزرگ آيين هندو است 
فارسي، نه تنها اين آثار در اختيار فارسي زبانان قرارگرفت و  ط داراشکوه بهتوس

بلکه مردم ديگر جهان نيز . ٢هاي حسن تفاهم ميان هندوها و مسلمانان فراهم شد زمينه
ها براي وي بسيار  اما اين ترجمه. فرهنگ و تمدن بشري آگاه شدنداز اين منبع عظيم 

سبب اقدام وي  زيرا از يک سو متشرعين و متعصبين مسلمان به. گران تمام شد
دليل اينکه برخي از مصطالحات  ترجمة کتاب هندوان و از سوي ديگر عوام هندو به به

حريف اصول مذهبي خويش کار برده بود را ت و تعبيراتي که او در اين ترجمه به
ها بود که پس از جريان  ها و خصومت  و همين رنجش٣دانستند او او رنجيدند مي

تر و رقيب داراشکوه که در  هاي اورنگ زيب برادر کوچک بيماري شاهجهان و فعاليت
د و خود قدرت را در دست گيرد، ن سياسي خارج کةصدد بود که وي را از صحن

اورنگ زيب قبل از شکست داراشکوه در جنگ . بر ضد وي دامن زدسير و قايع  به
پنجاب  آميز از شاهجهان خواسته بود تا چندي داراشکوه را به اي گله سموگره، طي نامه

  .٤وي واگذارد بفرستد و مالزمت خود را به
مناصب باالي  د تا هنگام مرگ پسر محبوب شاهجهان بود و بهداراشکوه از بدو تولّ

اي  چنين پايه نش بهادراهيچ يک از بر«گفته خافي خان   تا حدي که به٥يدنظامي رس
وليعهدي رسيده بود، لقب  م رسماً به ۱٦٥٥/ق ه ۱۰٦٥او که در . ٦»نرسيده بود

ه و مهارت نظامي کافي که ب اما نداشتن تجر٧ را نيز از شاه گرفت»بلند اقبال شاه«
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  ٢٠٠  قند پارسي

  

امور حکومتي سبب شد تا از  گي او بهعالق دليل مالزمت دايمي وي با پدرش و بي به
الهور و  او به. سوي دهلي ترک کند  و ناچار اکبرآباد را به١زيب شکست خورده اورنگ

زيب تعقيب  گجرات رفت در حالي که توسط لشکريان فرستاده اورنگ ملتان و سپس به
د کمک امي قندهار و به پس از تعقيب و گريزهاي بسيار سرانجام براي رفتن به. ٢شد مي

شدت  ملک جيون زميندار داور بدان سو رفت، او در حالي که از درگذشت همسرش به
همراه پسرش شکوه  کردند به اش مي اندوهناک بود و تعداد کمي از يارانش همراهي

 .٣توسط ملک جيون دستگير شد» ترين روشي بدترين وجهي و اقبح به«گفتة کنبو  به

زيب در تعقيب آنها بود،  که از سوي اورنگخان  بهادر داراشکوه و پسرش را به
زيب او و پسرش  دستور اورنگ به. پايتخت آورد سپردند و او آنها را در غل و زنجير به

مردم شهر که از نحوه . ٤خضرآباد بردند را بر ماده فيلي نشاندند و وارد شهر کردند و به
منه شورش چنان وسيع دا. داراشکوه برآشفته بودند، شورش کردند برخورد و خيانت به

هاي  زيب از بيم ناآرامي ط کوتوال شهر و سربازانش سرکوب شد و اورنگبود که توس
. ٥بيشتر درنگ را جايز ندانست و از علما خواست تا فتوي قتل داراشکوه را صادرکنند

دست آمد تا  رينه دوباره شعله کشيد و اين بار فرصتي بهيهاي د آتش خشم و غضب
آداب  ظاهراً داراشکوه به. کوه حسابهاي خود را با وي تصفيه کنندمخالفين داراش

طبقه صوفيه و مصاحبت با آنها و   و از سوي ديگر گرايشش به٦تقليدي توجهي نداشت
و ترجمة البحرين  مجمعتر از همه تأليف  ويژه تدوين آثاري در ترويج اين راه و مهم به
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ي ظاهر و ترجمة اوپانيشاد سبب رنجش جمعي از اهل شرع و علماالبحرين  مجمع
 او را عالمگيرنامهف شد، تا جايي که مورخي مانند منشي محمد کاظم بن امين مؤلّ

پيش از اين . ١آورد جا نمي ي فرايض ديني خود را بهمنحرف از دين خوانده که حتّ
  :ها آگاه بود، چنانکه در رباعي چنين سروده بود داراشکوه خود بر اين مخالفت

  ن حرف ترا راست همـي پنـدارم     اي  کـــافر گفتـــي تـــو از پـــي آزارم
ـ      پستي و بلندي همه شـد همـوارم          ٢ت دارممن مذهب هفتاد و دو ملّ

ميزان حساسيت مخالفان بر رفتارهاي داراشکوه چنان بود که حتي مصاحبت و 
 ا از شاگردان ملّ»سرمد کاشاني« دوستي او با مجذوباني چون محمد سعيد مشهور به

هند مهاجرت کرده بود سبب شد تا  قاسم فندرسکي که بهصدراي شيرازي و ميرزا ابوال
اما بيم . برد ت مي اعتقاد دارد و از صحبت آنها لذّناو نسبت دهند که با مجانين حس به

  .٣شد سرمد کاشاني مي از داراشکوه مانع آسيب رساندن به
 زيب نيز دستور قتل او را صادرکرد و آخر حکم اعدام داراشکوه تأييد شد و اورنگ

 همان روزي که شورش در شهر بپا شده هجري ۱۰٦۹ ةالحج  ذي۲۱روز چهار شنبه 
زندان رفتند و در حالي که داراشکوه شجاعانه از  زيب به بود، گروهي از معتمدان اورنگ

اتهام کافر بودن غسل ندادند اما  جسد او را به. ٤قتل رساندند کرد او را به خود دفاع مي
خواستند خبر  طرزي فجيع کشته بودند و نمي ن بود که او را بهظاهراً علت واقعي آن اي

ويژه که شاهجهان هنوز زنده بود و اين خبر بايد از وي نيز پنهان  آن منتشر شود به
  .٥ماند مي

 همايون دفن کردند روز ديگر نيز پسرش سپهر ةداراشکوه را در زير گنبد مقبر
سياست  اگرچه بنا به. ٦ منتقل کردندقلعه گواليار زيب به دستور اورنگ شکوه را به
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شهر يک   اين شورش دركحکومت وقت، بختاور خان سعي کرده نشان دهد که محر
نمايد که  تر مي  اما روايت طباطبايي صحيح١نفر بود که براي عبرت ديگران مجازات شد

 در اما. ٢قتل رسيدند زيب و تأييد علما برخي از شورشيان شهر نيز به فرمان اورنگ به
بهادر خان؛ ملک جيون و ديگر  هاي هنگفتي به سرعت مناصب و پاداش عوض به

  .٣هايي که در دستگيري داراشکوه نقش داشتند، داده شد راجه
اتهام  عبدالقوي و موافقت ديگر علما به احکم ملّ يک سال بعد سرمد کاشاني نيز به
مده سبب قتل او مصاحبت ع«گفته شاه نواز خان  انکار معراج کشته شد در حالي که به

  .٤»داراشکوه بود
داليل سياسي در  اتهام کفر و زندقه اما در حقيقت به اين چنين بود که داراشکوه به

ت ت داراشکوه در اين است که با استفاده از موقعياهمي. راه آرمان خود جان باخت
ف و جز تألي هدف خود داشت، موفق شد به سياسي خود و با عشق وااليي که به

ترجمة آثاري مهم ، تا حد امکان يک بار ديگر روح تسامح مذهبي دورة اکبر را زنده 
هاي  ج و تأثير گذار فرهنگ عشق و دوستي و زندگي تضادها و کشمکشکند و مرو

شبلي ” آورده که العارفين حسناتاين نقش خود واقف بود چنانکه  او به. بيهوده باشد
معراج و سلطنت توحيد آن بود که . ن بر تخت آوردمخطبة وحدت را بر منبر آورد و م

گفت  چنانکه مي. اي واهمه نداشت  و در اين راه از هيچ مالحظه٥“بر تخت ظاهر شود
اما گويا خود از ثمرة . ٦»حق گفتن را چه مالحظه از کس و گوينده را اهللا بس«

  .هايش راضي نبود چون در يکي از اشعارش چنين آورد تالش
  ٧بانگ بلنـد ه هر قدر گفته شد ب     کـرد هـيچ اثـر   حـرف وحـدت ن  

                                                   
  .۱/۱٦۹خان،  بختاور  .1
  .طباطبايي، همانجا  .2
  .۱٦۷-۱/٨خان،  ؛ بختاور۲٥-٦خان، ص  مستعد  .3
  .۱/۲۲۷شاه نواز خان،   .4
  .ص سي ،مجمع البحرينة ناييني، مقدم  .5
  .همانجا  .6
  .۳٥داراشکوه، ديوان، ص   .7



  نقِش داراشکوه در وحدِت اديان  ٢٠٣

  

عنوان يکي از عاشقان حق و  ا هنوز چهرة داراشکوه بهه اما پس از گذشت قرن
آميز انسانها و بانيان اصلي عرفان تطبيقي که در دورة کوتاه زندگي خود  زندگي صلح

اد، از آميز انسانها انجام د تمامي تالشش را جهت رفع تضادها و زندگي مسالمت
درخشش خاصي برخوردار است و انديشة واالي او که ميراث فرهنگ و تمدن غني 

عنوان يک   بهتي اسخوبي متجلّ موحدان هند و عرفاي اسالمي بود و در آثارش به
  .ميان انديشمندان و متفکران جهان تداوم دارد در انديشة واالي انساني

  منابع
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   باستاني ايران جهاني در متوِناخوِت
  ∗فاطمه سمواتي

هاي اوستا و در آيين مهر و مزديسنا، همواره  خصوص متن در متون باستاني ايران، به
اخوت جهاني در موعودهاي نجات  نخستين باور به. سخن از برادري جهاني آمده است

انس نام سه موعود سوشيان يا سوشي. ي آيين مهر و مزديسنا نمودار شده است دهنده
ي عمر جهان ظهور   در آخرين سه هزاره كهزردشتي است که از آيين مهر نشأت گرفته

چنين  سوي اخوت جهاني و برادري سوق خواهند داد و هم  بهرا خواهند کرد و جهان
صورت  اين نام در کتاب اوستا به. گيتي را از بدي و فساد و ستم رهايي خواهند بخشيد

. هاي سوشيونس آمده و معني آن سود رساننده است صورت  پهلوي به و در1سوشيانت
کار رفته و در  صورت مفرد و هم جمع به به) هاي زردشت سروده(ها  در بخش گات

نام سومين . هر جاي اوستا که مفرد آمده، از آن آخرين موعود اراده شده است
س است و نام مادر قانون مقدمعني کسي که مظهر   به2هتَِرت ِاوتَسسوشيانت در اوستا اَ

 4 عنوان او ويسپ تئوروئيريوي آبروي پدر است   يعني کسي که مايه3يِرذْ ِفتْدراو ِا
  .باشد ي همه مي يعني شکست دهنده

در زامياديشت محل ظهور او از شرق و کنار درياي کيانسيه ياد شده و چنين آمده 
سر ويسپ تئوروئيري از آب کيانسيه هنگامي که استوت ارت، پيک مزدا اهورا پ: است

درآيد، گرز پيروزمند، آزنده گرزي که فريدون دلير داشت، هنگامي که اژي دهاک  به
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او با ديدگان خرد . کشته شد، او دروغ را از اين جا، از گيتي راستي، بيرون خواهد کرد
 او با ديدگان بخشايش سراسر جهان مادي را خواهد. ي آفريدگان همه بنگرد به
در خواهند آمد و هرگز سخن دروغ بر زبان  ياران استوت ارت پيروز مند به. نگريست
سخن . آن چيره خواهد شد منش خوب به. منش بد شکست خواهد يافت. نياورند

خرداد و امرداد، گرسنگي و تشنگي را شکست . راست بر دروغ چيره خواهدشد
  . نهادگريز خواهد اهريمن بدکنش ناتوان رو به. خواهند داد

فَروهر پاکدين : در فروردين يشت مادر سوشيانت چنين مورد ستايش قرارگرفته
. شود چنين ويسپ تئوروئيري ناميده مي ستاييم کسي که هم دوشيزه اردت فذري را مي

ي آزارهاي ديوها و مردمان را دور  از اين جهت که کسي را خواهد زاييد که همه
  .خواهد نمود

يادشده و چنين آمده که سوشيانس ) ايران(انس، خونيرث در بندهشن زادگاه سوشي
  . زاده شود که اهريمن را نابود کند و رستاخيز و تن پسين کندثاندر خونير

 ,)اهريمن(نيز پس از ظهور سوشيانس، نابودي فريب و پتياره  در زندوهومن يسن
وي خرد، در مين. سوشيانس آفريدگان را پاک کرده و رستاخيز و تن پسين خواهد بود

تواند رستاخيز و تن  ياري خرد مي کيخسرو از ياران سوشيانس ياد شده است که به
  .پسين را انجام دهند

 هاي هوشيدر، نام سه موعود زردشتي که به. هوشيداران نيز نام ديگر سوشيانس است
  .هوشيدر ماه و سوشيانس ذکر شده است

و و خنثي تي پري را تا ظهور در ونديداد، زردشت نابودي آفرينش ديوها و ديو ناس
  .کند ساشيانس پيروزمند که از شرق ظهور خواهد کرد درخواست مي

سوشيانت  ستائيم که به فرکياني نيرومند مزدا آفريده را مي: يشت آمده در زامياد
ق خواهد داشت، هنگامي که گيتي را نوسازد يک ساير دوستانش تعلّ پيروزمند و به

ي جاوداني بالنده،  ني، نه گنديدني، نه پوسيدني، جاودان، زندهگيتي پير نشدني، نه مرد
پس . مرگي روي کند زندگاني بي کامروا در آن هنگامي که مردگان دگرباره برخيزند و به

پس جهاني که فرمانبردار . آرزوي خود تازه کند درآيد و جهان را به آنگاه سوشيانت به
همان جايي رانده شود که از  غ دگر باره بهدرو. ناپذير گردد راستي و برادري است فنا
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راستي پرستان و نژاد و هستي وي آمده بود، تباهکار و  آن جا از براي آسيب رساندن به
  .فريفتار رانده خواهد شد. نابود خواهد گرديد

سپندار مد و سخن سوشيانت پايدار  درويسپرد، مرد و زن پاک و پارسايي که به
  .است ستوده شده
. تفصيل سخن رفته و مطالبي آمده است فتم دين کرد از هوشيداران بهدر کتاب ه

مسيح در انجيل، کورش در  واژه سوشيانت در ديگر اديان نيز نمود دارد هم چون
صورت پسر يوسف و پسر داوود  ت يهودي مسيح بهدر سنّ.  در اسالم)ع(تورات مهدي
  .شوند يزاده م ها از مادران باکره ي سوشيانت همه. درآمده است

معني رستاخيز و نو تجديدکردن و برادري و اخوت جهاني   به١در اوستا، فرشکرد
اين نام . ي جهاني است و برپاداشتن رستاخيز و با آراستن و نوکردن و تجديد و تصفيه

 گفته ٤ و در فارسي فرشکرد٣ و در پهلوي فرشکرت٢صورت فرشوکرتي در اوستا به
کار رفته است و در فروردين  معني رستاخيز به رد به فرشک۶۲در يسنا، هات . شود مي

ي جهان  هاي نوکننده سوشيانت فروهري که به: گويد  زردشت ميهيشت، اهورامزدا ب
  .اند تر از فروهرهايي هستند که مرده ق دارند، قويتعلّ) فرشکرد(

ها که نوکنندگان  ايزدان مينوي و جهاني و سوشيانت در زامياد يشت فري که به
  .تند، تعلق دارد ستوده شده استهس

عهده دارد و نيز چنين  در بندهشن ايزد هوم درمان بخش، فرشکرد کرداري را به
اند پانزده مرد و پانزده دختر  آمده که اندر آن فرشکرد کرداري آن مردم پارسا که زنده

  .ياري سوسيانش رسند به
باز آراستن جهان، (ي فرشکرد کرداران جاويداناني هستند که در دوران فرشکردار

کيومرث  در مينوي خرد از امتيازاتي که به. رسند ها مي ياري سوشيانت به) رستاخيز
  .اند نسبت داده است که فرشکرد کنندگان نران و مادگان از تن او آفريده شده

                                                   
1. Fraškard. 
2. Frašo Kereti. 
3. Fraškart. 
4. Fraškard. 
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  .هاي پهلوي آمده است نام تعدادي از فرشکرداران در نوشته
ي باستان هستند که در خواب ممتدي  جاويدان يا جاودانيان، قهرمانان دوره

ياري هوشيداران آيند و جهان را از ظلم و از  ي آخرالزمان به  اند تا در دوره فرورفته
اصل موضوع در اين عقيده عبارت است از يک : نويسد کريستن سن مي. جور برهانند

جع ميان اقوام هندو اروپايي رواج داشته و را ممکن است که مخصوصاً در. انديشه
قهرماني است که بدون مرگ در خواب ممتدي فرورفته و در روز بال و محنت  به

  .جانب پيروزي هدايت کند ت خود را بهخيزد تا ملّ عالميان، از جاي برمي
هاي پهلوي از قبيل دين کرد، داتستان دينيک،  ها در نوشته نام تعدادي از جاويدان

در بندهشن نام بزرگان جاويدانان . ستبندهشن، زند و هومن يسن و مينوي خرد آمده ا
کنگ   خوانند به١پشوتن گشتاسپان که چترومان: که در خونيرث هستند چنين آمده

فرتشت . سرزمين سيستان  هم خوانند به٢دژبامي اغريرث پشنگان او را گوپت شاه
  .يدشت پيشان  به٣جمنيان

. ايرن ويج به ٥ون جويت پيش.  بدان جا که رود ناوتاک خوانند٤اشم يماهوشت
  .وِرجمکرد  زدشتيان به٦اروتدنر

گيوگودرزان . ، چون نرسي ديونگهان، تويس نوذران)مرگند بي(گروهي نيز بيهوشند 
ياري  فرشکرد کرداري به ، پورودخشتان که همه به٨، اشه وزد٧بئرزد کوخشش کردار

  .سوشيانس برسند
حالت  ت پيشاني بهها سام يا گرشاسب است که در دش ترين جاويدان از مشهور
  .را خواهد کشت) ضحاک(باشد و سرانجام دهاک  بوشاسب مي

                                                   
1. Čatruman. 
2. Gupatšā. 
3. Fratāšt-i-xambiyān. 
4. Aēšm-i-yēmehušt. 
5. Van-I-jvitbēš. 
6. Urvatanar. 
7. Bairazd-i-kūxšišhkartar. 
8. Aša-vazd-I-puru dhā xštān. 
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در سوتکرنسک، تفسير پهلوي دين کرد و نيز داتستان دينيک، نام کيخسرو، 
  .کيومرث، ِجم زردشت نيز آمده است

پويايي، تکامل و قانون راستي و داد براي برادري و اخوت » اشا«در آيين مزديسنا 
هيچ . راستي، در انديشه، گفتار و کردار، دادگري است عمل به» اشا«. جهاني آمده است

  .سازگار باشد» اشا«کنشي راست نيست مگر آن که با قانون 
گو اين که . برده شده است پس از خرد نام» اش«هاي اهورايي،  ميان فروزه در
  .برده است هاي ديگر خدايي، از اشا نام ي فروزه ها بيش از خرد و همه گات

قانون علت و معلول است که هنجار اهورايي، . ي دين زردشتي است اشا چکيده
ها خواست اهورامزدا و اشا  گات بنا به. دهد اخالقي و اجتماعي را در آفرينش سامان مي

  .يکي است
در . در وجدان دِانا شکل داد. ي وهومن پديدآورد اهورامزدا جهان را در انديشه

آهنگي  هم گردش گذاشت تا با کرد و برابر با قانون راستي بهآفرينندگي سپنتامينو آشکار
  .پيش رود) خرداد و امرداد(سوي رسايي و جاوداني  آرميتي به

پيامبري بر طبق  ها آمده است که اشوزردشت پيش از برگزيده شدن به درگات
  .م اشا در اين جهان بوده استاشوزردشت تجس. کرده است رفتار مي» اش«

تان، در آيين مهر و زردشت، انجمن مغانه نخستين انجمن ديني در ايران باس
  .گزار يگانگي و برادري جهاني بوده است بوده که پايه» اشا«ي  برپايه

ترين و ارزشمندترين و  ي انجمن مغان، چنين بوده است که پيوسته پاک شالوده
 نيز بسي دشوار اين سازمان آمدن به. اند پيوسته اين سازمان مي پارساترين مردمان، به

اين سازمان انجام  هاي سختي، براي آمدن به هايي و آزمايش بوده و گذشتن از گام
  .گرفته است مي

اند و پس از پيدايي زردشت  هاي کهن بوده مغان ايراني، پيش از زردشت، پيرو آيين
  .پيشوايي اين دين درآمدند به

يا خودي، که : ي توخَ . ا: سه گروه بخش کرده بود ار بهدزردشت ياران خود
پروران و  يا ورزندگان، که کشاورزان و دام:  ِورِزن-۲. او بودند ترين کسان به نزديک
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يا آريامنش، که از دوستان و :  ائي ري ي م ن-۳. کارکنان کارهاي سودمند ديگر بودند
  .ياوران زردشت بودند

:  مگ يا مغ خواندزردشت انجمني از ياران خود و نزديک را بنياد نهاد که آنان را
  .اين ياران خودي همان کساني بودند که نخست پيام زردشت را نيک دريافتند

مغان ايراني، از دانشمندان و فرزانگان : گويد سيسرو، سخنران بزرگ رومي مي
  .رسد پادشاهي ايران نمي هاي آنان به هستند، کسي پيش از آموزش

زردشت را بنيان گزار آيين مغان نويسندگان کهن مغان را پيرو زردشت و برخي 
فرمان مغان و انجمن  اند، اما راستي اين است که خود زردشت از مغان بود که به دانسته

مغان يکي از شش . نام مزديسنا پايه گزاري کرد ي تازه يي را به مغان، فرزان و فلسفه
  .گروه بزرگ ماد بودند

  :بودند، از جمله  پانزده فروزگان ميخاطر مقام وااليي که داشتند، بايد داراي مغان به
  .نيک خوي و پاک خيم= اويژه هيم  -۱
 .داراي خرد و هوش اهورايي= آسنوده خرد  -٢
 .ي دين آراينده= دين آراستار  -٣
 .ياد خدا بودن هميشه به= يزدان منيدار  -٤
 .بيناي مينوشناس= مينو و نيشن  -٥
 .پاک منش -٦
 .راستگو= راست گوشن  -٧
 .روي خرد انجام دهدکارها را از = خردي کُِنشن  -٨
 .داراي تن و جامه اي پاک= يوژه داثره تن  -٩
 .وستا با آهنگ شيوااي  يندهاسخنران و سر= شيواهزوان  -١٠
 .ي اوستا از بر خواننده= نرم سنگ  -١١
 .آاليش داراي جايگاه پاک و بي= پادياب سازشن  -١٢
 .درستي بخواند اوستا را به= درست اوستا  -١٣
 .خوبي انجام دهد يني را بههاي د آيين و نيرنگ= نيک نيرنگ  -١٤
 .هميشه در خوراک خوردن از پرخوري پرهيز کند= نام خورشن  -١٥
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چرا که هفت ايزد آريايي . توان امشاسپندان دانست نخستين مغان آريايي را مي
ها و آفرينش  ي نيکي گان نيز مشهور بود، زاينده انجمن مادينه امشاسپندان که به. بودند
  .بودند

  .را يا مهر، انجمن مغانه يا انجمن برادري و برابري نام داشتانجمن پيروان ميت
شدند و  ي پادشاهان بافر ايران، بيش از همه از سوي انجمن مغان برگزيده مي همه

پادشاهان نيز بدون گرفتن فرمان و اجازه، از انجمن . گرفتند ي پادشاهي مي سپس پروانه
  .انجام برسانند توانستند کاري به مغان نمي

  بعمنا
شناس فرانسه، انتشارات  ، انجمن ايرانفليپ زينو، ارداويراف نامه :آموزگار، دکتر ژاله .١

 .۱۳۷۲معين، تهران، 
بهمن سرکاراتي، نشر : ي  ترجمههاي کهن يوناني، ي متن دين ايراني بر پايه :بنونيست، اميل .٢

 .۱۳۵۰دانشگاه تبريز، 
 .۱۳۴۰، تهران، يسنا :پورداوود، ابراهيم .٣
 .۱۳۳۷، تهران، ۲، ج يسنا :ابراهيمپورداوود،  .٤
 .۱۳۴۷ ، تهران، طهوريها، يشت :پورداوود، ابراهيم .٥
آبادي، انتشارات مرکز ايران  الدين نجم سيف:  ترجمههاي ايران باستان، دين :س.  هتيبرگ،  .٦

 .۱۳۵۹ها، تهران،  ي فرهنگ مطالعه
 .۲۵۳۵، ، نگارنده، تهرانبغ مهر :جامي، مهندس احمد .٧
لي، موزگار و دکتر احمد تفضّآدکتر ژاله : برگردان  با شناخت اساطير ايران،:جان هيلز .٨

 .۱۳۷۱سراي بابل و نشر چشمه، تهران، چاپ دوم  کتاب
 مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، ةس، مؤسزند بهمن يسن :راشد محصل، محمد تقي .٩

۱۳۷۰. 
 .۱۳۶۸ ، فرهنگي، تهران مطالعات و تحقيقاتةس، مؤسبندهشن هند :رقيه، دکتر بهزادي .١٠
  .۱۳۳۷، تهران، آيينه آيين مزديسني :شاهرخ، کيخسرو .۱۱
 .۱۳۷۲تهران، ، خرده آوستا :شهمردان، رشيد .١٢
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فان و مترجمان ايران،  انتشارات شرکت مؤلّمزداپرستي در ايران قديم، :اهللا صفا، دکتر ذبيح .١٣
 .۱۳۵۷تهران، 

 .۱۳۸۰هران، ، نشر ابريشم، تانجمن مغانه :زاده، دکتر فاروق صفي .١٤
 .۱۹۹۲ي، هند، ئ، بمبي سپند آوستا برگردان نامه :زاده، دکتر فاروق صفي .١٥
 .۱۳۷۴، توسن، اساطير و فرهنگ ايران :عفيفي، دکتر رحيم .١٦
 .۱۳۷۰ ، دانشگاه تهران، چاپ سومايرانويچ :وشي، دکتر بهرام فره .١٧
 .١٣٦٤ ، انتشارات کاريان، چاپ دومجهان فروزي :وشي، دکتر بهرام فره .١٨
 .۱۳۴۸ اصفهان، ،، کتابفروشي تأييدادبيات باستاني ايران :ائمي، محمدق .١٩
 .۱۳۴۵ن سينا، تهران، برشيد ياسمي، ا: ترجمهايران در زمان ساسانيان،  :کرسيتن سن، آ .٢٠
دکتر محمد معين، انتشارات علمي و فرهنگي، : ترجمهايران از آغاز تا اسالم،  :گيرشمن، ر .٢١

 .۱۳۶۴تهران، 
٢٢. ۱۳۳۸تهران، ، ، دانشگاه تهرانمزديسنا و ادب پارسي :دمعين، دکتر محم. 
 .۱۳۶۳دکتر ژاله آموزگار، توس، تهران، : ، ترجمهايران باستان .:موله، م .٢٣
 .۱۳۴۲اميرکبير، تهران، چاپ سوم ، زند و هومن يسن :هدايت، صادق .٢٤
 .۱۳۵۷دکتر کامران فاني، تهران، :  ترجمه زردشت سياستمندار يا جادوگر؟:ب. هنينگ، و .٢٥
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