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  گرايي و اخوت جهاني مباني انسان
  در شعر فارسي

آفريدگار در . ست که در جهان فارسي زبان رواج داشت ادبيات فارسي مديون ادياني
 بثَّ منهما رِجاالً كَثرياً و خلَق منها زوجها و خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة و”: قرآن فرموده است

همة شما را از يک تن آفريد و هم از آن جفت او را خلق کرد و از آن : ترجمه .“١ًنِساء
فرمايد که نورالهي  مي زين خلقي بسيار در اطراف عالم از مرد و زن برانگيخت و, دو تن

مرز و  بهمحدود  دين اسالم. ٢گرداند پايبند شرق و غرب نيست و همه جا را روشن مي
ن جهت خداوند يهم به .يشه خواهد بوداز آغاز بوده و هم بلکه ،نيست يخاص بوم

انبيا و مرسلين را براي اصالح جامعه فرستاد و  و اخوت ديني بين مردم قرار داد متعال
را لقب فرمود و تزکية نفس و آموزش علم و حکمت  للعاملني رمحة را  )ص(خدا رسول

  .او سپرد  به
 ود را خواهر و برادرپيرو قانون الهي باشيم و خ انتظار دارد که ما پروردگار از

متاسفانه از همان . ميساز اخوت و برابري را در جامعه برقرار همواره بدانيم وگر يکدي
حسادت مبدل گرديد و برادرکشي صورت  آغاز و در نخستين ايام دين، باور اخوت به

 هاي هاي مختلف منقسم و تابع دين و آئين و فرهنگ گروه  به ها انسانعاقبت . گرفت
  .آمد ها پديد گون شدند و تنوع تمدنگونا

شيوة کشورداري داشت و بر  امياال مياز قد که است ايران از کشورهاي متمدني
فرهنگ خير و شر در زندگاني مردم باعث استحکام جامعه  ،باورهاي ديني استوار بود
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  ١٠  قند پارسي

بعد از  .کرد کردار نيک گرداگرد افکار مردم تأللو مي و گفتار نيک ،پندار نيک و شد مي
 تيهدا فکران رسالت روشن و آييني کامل در اختيار مردم قرارگرفت ،اسالمظهور 

ها قرآن  بچه و آيين اسالمي شروع شد طبق درس و تدريس. جامعه را بر دوش گرفتند
نوشتند از اخالق اسالمي  و در نتيجه هرچه گفتند. فراگرفتند ها و احاديث را در مکتب

  .برخوردار بود
منصب خالفت الهيه بر غايت وجود انساني و مراتب  انيب ريم در ضمندر قرآن ک

آمده است که انسان عالم اکبر  زين کامل وي در اين دنيا بسيار بحث شده و در احاديث
عرفا و اوليا اين رمز . است و براي سالمتي اين عالم اکبر اتّحاد فکري الزم است

مسئله  ،با وجود افتراق مکاتب, ت عرفانيدر ادبيا ليدل همين  به دانستند و وحدت را مي
اين گونه آثار ماالمال از . وحدت وجود نقش مهمي در زندگي اجتماعي ايفا کرده است

صوفيان در گوشه و کنار هند . اخوت و همدلي و برادري همگاني است, پيام عشق الهي
ادبيات . کردند کيد ميداشتند و بر تنزيه نفس و اخالق باطني تا با مردم  يا روابط برادرانه

لحاظ  هيچ ادبي به م کهيابي يدرم ،جهان مقايسه کنيم گريد هاي فارسي را اگر با ادبيات
که ادبيات  م برديخواه ين نکته پيا به و وجود ندارد يچنين کيفيت و کميت بااخالقي 

  .بدل و خواستار صلح و همدلي ماست اي بي عرفاني و اخالقي يا تعليمي فارسي گنجينه
در  که در دست داريم يبهترين بيت ،شناخته شد يفارس شعر اتياز زماني که ادب

  :تالش مهتري و بزرگي است مورد
  ير بجــويشــو خطــر کــن ز کــام شــ  ر در اسـت يشـ  به کـام مهتري گر 

ــاه  ــز و نعمــت و ج ــا بزرگــي و ع ـاروي    ي ــرگ رويـ ــت م ــو مردان ـا چ   ١يـ
ن يهم به و ترين ادب است نه غنيادبيات فارسي در اين زمي ،چنانکه پيشتر ذکر شد

مهمترين آثار شاعران و نويسندگان که نمونه بارز انسان دوستي و اخوت جهاني  جهت
  .شود ين جا نقل مي، در ااست
شاهنامه اصالً داستان شاهان و . گردد اين زمينه سخن از شاهنامه آغاز مي در

ها فرصت پند و  داستان نياپهلوانان اساطيري و تاريخي ايران است ولي فردوسي در 
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  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١١

شکلي   سخن از دردهاي جنگ و آه مظلومان و يتيمان را به و اندرز را از دست نداده
اشعار عاطفي شاهنامه  .آيد نظر مي  کاري پوچ و بيهوده به ،و ستيزسروده است که اين جنگ 

  :پردازد مي اننکوهش ستمگر  کند و به امن و سالمتي را تغذيه مي روحية
ــدر کشــته را   ١نمانـد اسـتخوان   شکنون کز سياو  شــاه گيتــي مخــوان پ

∗  
ــا  خنک آن کسي کـو بـود پادشـا      ٢کفـــي راد دارد دلـــي پارسـ

ران بزرگ ايران است که در تمامي آثار وي بالعموم دانشوسعدي شيرازي يکي از 
بر نردبان بلند بشردوستي  يو اش بوده و قرآن در سينه ايگو. شود بحث اخالق ديده مي

  :سرايد چنين مينشسته 
ــد  ــک ديگرن ــي آدم اعضــاي ي ــد  بن   کــه در آفــرينش ز يــک گوهرن

ــرار   درد آورد روزگـار  چو عضـوي بـه     دگـــر عضـــوها را نمانـــد قـ
ــد آدمــي   غمـي  تو کز محنـت ديگـران بـي    ــه نامــت نهن   ٣نشــايد ک

ةً ماُوما كَانَ الناس إِالَّ اي نيست بلکه همان وحي الهي  کشف تازه ين شعر سعديا
مثَل املومنني يف توادّهم و تراحمهِم و تعاطُفهِم مثَلُ اجلَسد ”ترجمه حديث و ٤واحدةً

  .است “ر و احلُمٰيهاذاشتکٰي منه عضو تداعي له ساير اجلَسد بالس
ان شده يب بشريت احيايطور اعم درس   طور اخص و بوستان به در گلستان به

  :سرايد هان ميدر ضمن سيرت پادشا يسعد. است
  کـــه نيايـــد ز گـــرگ چوپـــاني     نکنـــد جــــور پيشـــه ســــلطاني  
ــد   ــم فکن ــرح ظل ــه ط ــاهي ک ــد     پادش ــويش را بکنـ ــوار خـ ــاي ديـ   پـ

*  
  با رعيت صلح کن و ز جنگ خصم ايمن نشين

  تـکر اسـادل را رعيت لشـاه عـاهنشـزانکه ش
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 ُءزاهلْ جاست  در قرآن آمده و وجود دارد در فضيلت احسان يدر بوستان باب
قابل بحث  ياريموارد بس. و انسان عالمت همدلي و آشتي است ١الْإِحسان إِلَّا الْإِحسانُ

  :کنم مياکتفا  بيت کي  فقط به ندارد را است که اين مقاله تاب آن
ــش   ــق ري ــواني دل خل ــا ت ــن ت   ٢کنـي بـيخ خـويش    کني مي وگر مي  مک

 هيتوص س و مراقبه و تحملتزکية نف ،سعي و عمل هاي خود به خاقاني در قصيده
  :گردد اي که با بيت زير آغاز مي وي در قصيده. نمايد مي

ــرت دان   بين از ديده نظر کن هـان  هان اي دل عبرت ــه عبـ ــداين را آيينـ ــوان مـ   ٣ايـ
او در . ٤“ليس لالنسان اال ما سعي”: کند که فقط نام نکو ماندگارست گيري مي نتيجه

تقْنطُوا  الَ”دهد و مايه اين نشاط آيه  ح را از دست نميفشار آالم و مصايب نيز نشاط رو
ةمحن راست که يکي از عوامل بشر دوستي نيز است ٥“اهللا م.  

 “او”همسايه و همنشين و همره همه را , جامي تحت تأثير فلسفة وحدت وجود
  :پس چون همه اوست محترم و اليق تمجيد است. پندارد مي

  در دلـق گـدا و اطلـس شـه همـه اوســت       همـه اوسـت   همسايه و همنشين و همره
  ٦کانــدر نظــر تــو آيــد آن صــورت اوســت  هــر معنـــي خـــوب و صـــورت پـــاکيزه 

 خواهد او نمي. اند خيال جامي يهاشناسي و پاس انفاس مهمترين محور بيني و حق حق
 :که دل خود را عالوه بر اين با چيز ديگري آشنا کند

ــاس اي دل  ــن پ ــويم نفســي دار ز م   کز شرط ره است پـاس انفـاس اي دل    گ
ــناس اي دل    بين باشـد  شناس و حق آن را که نه حق ــين و مش ــواني مب ــا بت   ٧ت

که من نويسد  جامي فقيهي است که خود را از مسايل افتراق دو فرقه جدا کرده مي
  :سرايد مي. آرزوي محبت و وفا استدر او مست اليزال و . ام نه خر شيعه سگ سني
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  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١٣

ــة د ــيم  اي مغبچـ ــام مـ ــده جـ ــر بـ ــيم    هـ ــيعه مـ ــني و شـ ــزاع سـ ــد ز نـ   کامـ
  ١صد شکر که سگ سنّي و خر شـيعه نـيم    گوينــد کــه جاميــا چــه مــذهب داري    

ين اانگارد و راضي نيست که کسي شاخ  ها را مانند درخت مي ناصر خسرو انسان
ارزش جان در اديان معلوم و کشت و کشتار مذموم است پس بر  .درخت را بر کند

  :کند م فرياد ميغلبه ظل
ــد    ٢ن نهال و نـه بشـکن  يهيچ نه بر کن تو ز  خلـــق همـــه يکســـره نهـــال خداينـ

انسانيت  يارتقا يستادل است که در را باک و مردي پاک رندي بي, حافظ شيرازي
. کند مي شکايتهاي جامعه  تمامي نارسايياز گويد و  عاشقانه و عارفانه سخن مي

  :کند ست که نفاق را نکوهش ميترين ويژگي شعر حافظ همين ا بزرگ
  ٣در حيرتم که تفرقه کفر و دين کجاسـت   از يک چراغ کعبه و بتخانـه روشـن اسـت   

  :ندارد انياداختالف به  ياعتقادي و
  ٤چون نديدند حقيقـت ره افسـانه زدنـد     جنگ هفتاد و دو ملت همه را عـذر بنـه  

∗  
  ٥شـمينه بينـداز و بـرو   حافظ ايـن خرقـة پ    آتش زرق و ريا خرمن دين خواهد سوخت

  .شمارد ها را مي تک تک فضيلت “گناه ياران شهر بي”در آرزوي  يو
  :سرايد شاعري مي

ــن  ــرون ک ــنج را از دل ب ــم  گ   مـــال را بفگـــن ز چشـ
  و گنجـــــت اژدهاســـــت  مال تو مار اسـت در معنـي  

دهند  نمي را آنهايي که زکات مال خود ديگو يکه م است يحديثن شعر ترجمه يا
 انهايش پيچيده لب انشود و در گردنش يم شکل مار موذي ممثل  به شانيامت مالروز ق

  .٦گويد که من مال توام را در دهن گرفته مي
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  ١٤  قند پارسي

قرآن و حديث را چنان در مثنوي  خود مولوي با قريحة عالي و روح و طبع لطيف
اند  سه نوع ها انسان که در کالم مجيد آمده. گويند و غزل گنجانده که مثنوي را قرآن مي

. گانسوم سبع يعني درند, جانوران دوم کاالنعام يعني, يکي زنده ولي الشئ يعني مرده
  :فرمايد مي نهين زميدر ا شيخ

ــولم و انســانم آرزو کــز دام و  دي شيخ با چراغ همي گشـت گـرد شـهر      ١ســتدد مل
ستي عرفي و صائب و کليم و ديگران همه در اين راه همگام بودند و شيپور بشر دو

. شود يان ميباز حزين  يمطلب هاي ارزنده ديگران صرف نظر از خدمت. ندنواخت را مي
 يستيهمز هند و انديشة عالقة خود به ،در بنارس است آرامگاهش حزين الهيجي که

  :ان کرده استين بيچن را در بيت زير زيآم مسالمت
  ٢اسـت اينجـا  هر برهمن پسر لچمن و رام   از بنــارس نــروم معبــد عــام اســت اينجــا

رسد که انسان فقط با  اين نتيجه مي آبادي در تالش انسان کامل به بيدل عظيم
هاي گوناگون ابراهيمي و موسوي و عيسوي و مصطفوي و مرتضوي  نوشيدن جام

او اصالً خالفت الهيه را در نظر داشته و آية قرآني . رسد مرتبه اعالي انسانيت مي  به
  :کند را تفسير مي “٣ولي االمرِ منكُماُعواْ الرسولَ وطياَطيعواْ اللّه واَ”

ــت   ــار نيس ــه ب ــن بزمگ ــي را دري ــت    دوي ــدار نيس ــي پدي ــوم و خصوص   عم
ــم  ــي گشــت سرشــار صــهباي عل   ي اوسـت دريـاي علـم    که يک جرعه  عل
ــور   ــت ظهـ ــون و واليـ ــوت بطـ   جمـــال و جـــالل دو عـــالم ظهـــور  نبـ
  است و بـس  ختم رستي درين دوکه م  نشــد بعــد او هــم چــو او هــيچ کــس
ــت   ــاني اس ــاالت انس ــا کم ــي اينج   ٤که سر جوش علم خـدا دانـي اسـت     م

دهد  سوي عالي همتي ترغيب مي بهمردم را  خود بيدل در غزليات عارفانه ناصحانه
  :سرايد مي نيچن در بيتي يو .دارد را از تمام کارهاي زشت دور نگه ميآنها  و
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  ١شــود ات چــاه مــي چشــم از بلنــدي مــژه  شـمع  ز آفت غرور حذر کـن کـه همچـو   
  :داند يم غالب دهلوي درد دل را ماية انسانيت
  ٢ن هر موي جـاني را ب اند اندر به خون آغشته  کمال درد دل اصل است در ترکيب انسـاني 

٢
∗  

  ت پيشه کنـش محبـرکـوس بـان بوالهزان ـفغ
  ٣نم ها کز من آشناييـربايد حرف و آموزد به دش

چنين , که هميشه ستم روزگار را کشيد القلب و حساس ، رقيقر برجستهاين شاع
م چون  ۱۸۵۷اي در دل داشت که پس از حمله انگليس در سال  احساس انسان گرايي

قلمش را  يخت و آه و فرياد مردم بلند بود،ر از گوشه و کنار دهلي فقط خون مي
هرچه نگاشت نياز نوشت ولي حق اين است که  گفت و هم مي هم شعر مي ،شکست

  .زندگي بود
ويژه در زبور   او به. کند مسلمانان را بيدار مي يو .اقبال الهوري تمام شعرش قيام است

که انسان بايد  ديگو کند و مي عشق الهي را توصيه مي ،جوانان است  عجم که خطاب به
  :امل باشدچه بايد بکند تا انسان کخودش را بشناسد و دريابد که مقام و منزلتش چيست؟ و 

  چه گنه اگر تراشم صـنمي ز سـنگ خـاره     اي که دارم همـه لـذّت نظـاره    دل و ديده
  سـنگ خـاره   نگهي بده که بيند شرري به  حجـاب در نسـازد   اي که داري به دل زنده

  صفت مه تمـامي کـه گذشـت بـر سـتاره       نيـازي ز خـدايگان گذشـتم    شـکوه بـي   به
∗  

ــده  ــو فروزن ــده   ت ــر آم ــر مني ــر از مه   هـر ذره رسـاني پرتـو    آنچنان زي که بـه   اي ت
  جبريــل امينـي نتــوان کـرد گــرو   هـم بـه    اي آن نگينـي کــه تــو بــا اهرمنــان باختــه 

دهد که جنگ چه تاثير  کشد و نشان مي الشعرا بهار در جغد جنگ فرياد مي ملک
  :گذارد اي بر جامعه مي منفي

  ي اوکه کس امـان نيابـد از بـال     تر چه باشد از بالي جنگ صعب

                                                   
 .۶۷۳، ص ۱کليات بيدل، ج  ،بيدل  .١

 .۴۱ميرزا جعفر حسين، متاع غالب، ص   .٢

 .۹۹۵سيده بلقيس فاطمه حسيني، مقاالت عابدي، ص   .٣



  ١٦  قند پارسي

ــر  ــرد رنجب ــون م ــذاي او   شــراب او ز خ ــارگر غ ــتخوان ک   وز اس
  ١روسـتاي او  و شکار اوست شهر  چـو پــر بگسـترد عقــاب آهنــين  

در قالب , پروين اعتصامي در سراسر کالم خود براي برابري و علم و اخوت
  :ايستد کند و مقابل ستم شاهان مي جان مناظره مي هاي بي پديده

  ٢تا بنگري که روشني گوهر از کجاسـت   کــن همــان نگــابــر قطــرة سرشــک يتي
∗  

  ٣سـت  هيگـا  که جهان هرطـرف کمـين    تــو عســس بــاش و دزد خــود بشــناس
راستي هنرمند است و  به او .نکنم زاد فرخ حيف است اگر در اينجا يادي از فروغ

لطيف اگرچه در بعضي موارد پايبند آيين اسالمي  يقلبي چون شيشه دارد با احساس
  :دهد ود ولي انسانگرايي را نشان مينب

  زن پريشان شد و ناليد که واي
  واي اين حلقه که در چهره او

  باز هم تابش و رخشندگي است
  حلقه بردگي و بندگي است

  :سرايد يا جاي ديگر مي
  شايد هنوز هم
  ه شده، در عمق انجمادلهاي  در پشت چشم

  شوشغيک چيز نيم زندة م
  بر جاي مانده
  خواست رمقش مي بيکه در تالش 
  ها پاکي آواز آب ايمان بياورد به

  پاياني شايد ولي چه خالي بي
  خورشيد مرده بود
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 .٥٨، ديوان، ص يپروين اعتصام  .٢

 .همان  .٣



  گرايي و اخوت جهاني در شعر فارسي مباني انسان  ١٧

  دانست و هيچ کس نمي
  که نام آن کبوتر غمگين

  ١ست ها گريخته ايمان کز قلب
  .اصطالح ايمان و کبوتر سمبل عمل و آشتي با زيردستان و مظلومان است

  :سرايد سهراب مي. کنم ميسخنم را با شعر سهراب سپهري تمام 
  من مسلمانم

  ام يک گل سرخ قبله
  مهرم نور, جا نمازم چشمه
  ,دشت سجاده

  گيرم  ها مي وضو با تپش پنجره
  جريان دارد طيف ،در نمازم جريان دارد ماه

  سنگ از پشت نمازم پيداست
  همه ذرات نمازم متبلور شده است

  ته باشد سر گلدسته سروخوانم که اذانش را باد، گف من نمازم را وقتي مي
  خوانم علف مي “االحرامةتکبير”من نمازم را پي 
  پي قدقامت موج

  “٢مسلماني”نام  سازد به غرض با کمک طبيعت گليمي مي
 طبيعت در را اش مسلماني که است قرآني واقعي مسلمان همان سپهري، مسلمان

  .جويد مي عيب بي
 ياريبس نويسندگان و شاعران .کم مجال و است دراز سخن که بگويم بايد پايان در
 مقاله نيا حجم ،کنم انتخاب را شعرشان بيت يک و آنها اسم تنها اگر که دارند وجود
 تذکره و قدر گران هاي نامه اخالق آن از کنم مي نظر صرف پس شد، خواهد اديز يليخ

  .اند داده انجام آدميت براي يشايان تاخدم زمينه اين در که بزرگ شاعران
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