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  ماوراهنر - فارس  -تیموریان درخراسان 

  ششمخبش  نود 
  حبث اول

مبانی   خراسان قدیم و  مناطقیکه  در  آن   گویش   فارسی  رواج  داشت  بشمول  فارس و ماوراهنر که  از  عهد  
با وجود  فت  و  در  عهد   غزنویان  و  سلجوقیان  به   پیشرفت  خود  ادامه  داده  بود ، سامانیان  رو به  رشد  و  کمال    میر

بلکه  ملل  یکباره   عرصۀ  فنا  و  زوال   نگشتهنب و  غارت و ویرانی ایکه از اثر یغمای چنگیز و  هوالکو و  تیمور ،
  .هجومگررا در فرهنگ پر بار خود حل منود

  

  :فرهنگی  خراسان و فارس در  عهد تیموریوضع  اجتماعی  . 1- 1- 96
نيم  قرن  بعد   از  محالت  مغول ،تيموريان  زمام  امور را  بدست  گرفتند و  تا  اوايل  قرن  دهم  

در  فارس  حكومتهای  كوچكی  چون  جاليريان،  آل   .  هجری به  فرمانروايی  شان  ادامه  دادند 

ينلو در  ظهور  تيمور  رويكار  آمدند كه  هيچ  نوع  امتياز ی  از  كرت، رسبداران، مظفريان و  قره  قو

 .نظر  سياسی و   ادبی كسب  نكردند 

تيمور،   نه   تنها   خراسان ، و     فتنۀ مغول و   محلۀ چنانيكه  در  بخش  های  گذشته اشاره  كرديم،  

وسيعی   از  اروپا ، را ويران     منطقۀ فارس  را ،  بلكه  قسمت  مهمی  از  آسيای  مركزی  و  غربی  و 

متام  شهر   های  مهم  خراسان  و شامل   آن، با ايالت های فارس، دستخوش   هنب و غارت  .كرد 
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طعمۀ تارخيی  و  كتابخانه   ها  و   خزاين علوم    بنیۀ گرديد،  مدارس  و  حمافل   علمی   و  مساجد  و  ا
زيادی   از   علام   كشته  شدند  و  مجعی   ديگر  فرار  را بر  قرار  ترجيع    ۀديغام   و  چپاول   گرديد ،  ع

دادند ،  با    اينهمه  مبانی   خراسان قديم و  مناطقيكه  در  آن   گويش   فارسی  رواج  داشت  بشمول  

غزنويان  و    فارس و ماوراهنر كه  از  عهد  سامانيان  رو به  رشد  و  كامل    مريفت  و  در  عهد 

فنا  و  زوال   نگشت ؛  و  مهينكه   صۀ سلجوقيان  به   پيرشفت  خود  ادامه  داده  بود ، يكباره   عر

دوران  قتل و   غارهتا سپری   گرديد  و  آرامش   نسبی   پديد   آمد ،  بار  ديگر  بازار   علم   و  فرهنگ   

وحشيان  مغول  مكتوم  مانده  بود  مورد  استفاده  قرار  رونق يافت ،  كتب  و  آثاری  كه  از   چشم  

خراسان "گرفت ،  بزرگان  و  دانشمندانی  كه  در  برابر   سيل  خروشان  مغول به  واليات  جنوبی  

يا  به   كشور   های  جماور   نظري  هندوستان و  آسيای   صغري پناه  برده  بودند ،   دست  از   "بزرگ

. بر  نداشتندو  به   نرش  و  اشاعه   علوم   و  ادبيات  فارسی   مهت   گامشتند   كوشش  و  تالش

چنانچه در  تاريخ مغول   گفتيم شمس  الدين  حممد  جوينی و  برادرش  عطاملک  جوينی ،خواجه  

وزارت    نصري   الدين  طوسی، كه  مجله  اهل   علم  بودند  با  قبول   مشاغل  ديوانی  و  احراز    مقام

 .گامهای  مؤثری  برداشتندو مردم در  ترميم   خرابيها  و  تشويق و  محايت  از  دانشمندان  

ً   عطاملک  جوينی  در   نرش  معارف و بسط   علم  و  ادب   كوشا   بودند  .خاندان   جوينی،  خمصوصا

عرص  خود  و  در   عقل و  تدبري  رشيد  الدين  فضل   اهللا كه   از  دانشمندان  و  پزشكان و  مؤرخان   

كم  نظري   بود ،  در  ارشاد  رهربی   سياسی   غازان  خان و  اسالم  گرايی  و  داد  گسرتی  او  نقش   

سعدی  شريازی موالنا   جالل   الدين  حممد  بلخی  و  ديگر فضالی  سده  هفتم  . اساسی  داشت  

آهنا  توانستند  آثار  و افكار  خود  را  . و امهيت   زياد  يافتندكه با  دوره  مغول  مصادف بودند شهرت  

در  حميطهای  آرام   نظري  شرياز و  آسيای  صغري و يا  هندوستان  كه  قبالً  به  آن  اشاراتی در  بخش   

 .   های   گذشته  داشتيم ، كه  آثار خود را در  معرض  افكار  عمومی  قرار   دادند 

از  امرا و شاهزادگان       ۀكام  بيش   عد  خراسان بزرگيا   ايرانن   حميط  فرهنگ  پرور  عالوه بر  اي

از  ميان .مغول و  تيموری  را تربيت و  با  علوم  و  دانشهای   عرص آشنا و  مأنوس  نمودند 
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را  نشمندان  بازماندگان  تيمور،  الغ بيک، به  علم  نجوم دلبستگی  داشت  و  خود  زجيی ساخت  و  دا

بايسنُُقری ، برادر الغ بيک ،  ذوق   هنری  و ادبی  .كه در نيمه اول  اين اثر گفته آمديم تشويق   ميكرد 

داشت  ،دربار  او حمفل   شعرا ،  نقاشان  و  خوش  نويسان  و  اهل  ذوق  بود ،  انگشتان  توانا  و  رقم  

،  هم  اكنون  بر  رس  طاق  و  در   مسجد  جامع   هرات  و  ت او  كه  در  زيبايی  كم  نظري   اس نۀ استادا

  .جلوه   گر  است )مشهد(مقربه  گوهرشاد ،درهرات  و  مسجد  گوهر  شاد    

مسجد  جامع   هرات ، كه  در  بزرگی و  نفاست  و  كاشی كارهيايش  بی  مهتا  است  دارای  (

نستعليق  دوره  تيموری زينت  يافته و  چنانچه  در  بني  رواقهای  زيادی   ميباشد  كه  بخطوط  زيبای 

ً  جهان   گردان  غرب  شايع  بود  كه  اگر   كسی    از   غرب  بخاطر  ديدن  كاشی های   مردم خمصوصا

آن  رصفاً هبرات  بيايد،  پول   خمارج  راه  را  بيهوده   مرصف   مسجد جامععالی  و  نقوش  زيبای 

 )نكرده  است 

از  شاهنامه     نسخۀ ی  ديگر   از   خدمات و شاهكار  های  فرهنگی  او  اين  است  كه  فرمان داد  يك

مفيد  و  جامع  بر  آن  نوشتند ،  اين     مۀ فردوسی  را  بخط  زيبا برای  او  استنساخ كردند  و  مقد

تصاوير  ميناتوری  زيبا و    كه  دارای(هـ پايان  يافته  اكنون در  دست  است 829نسخه  كه  بسال  

نفيس   نيز  می  باشد  كه  در  عهد  حممد رضا  شاه  پهلوی با   وسايل عرصی  خمصوص كاپی برداری  

 .) وچاپ   و در   دست  رس   علم    و فرهنگ دوستان قرار  گفت

،و  وزير  يكی  ديگر  از  شخصيت   های فرهنگ  پرور   اين  دوره   ابوالغازی  سلطان   حسني 

دانشمندش  امري   علی  شري  نوايی ،شهرت  و امهيت  شايان   كسب  كرده  اند ؛  دربار   اين  مرد و 

حرضت  نور  الدين  عبدالرمحن  جامی، شاعر و  .وزيرش  مركز  شعرا  و فضال و  هنر مندان  بود 

موالنا  ) سمرقندی(دولتشاه ، و  مهچنان  مؤرخني و  نويسندگانی،  چون )هروی ( نويسنده  بی  بديل 

و شاه  مظفر   و  )  هروی(حسني واعظ  كاشفی ، و خواند   مري ، و  نقاشان  توانايی  نظري  هبزاد  

كه  در  جايش به  تفصيل اشاره  (خوش  نويسانی مانند سلطان  علی، مشهدی   و  مري  علی ، هروی  

و  تشويق اين  امري و  وزير  او  ،علی  شري  نوايی ، در كسانی  بودند كه در  پرتو  محايت   )خواهد شد، 
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  ]1[.رفاه و  آسايش   می  زيستند

ديگری  از  تيموريان ،عامل  مهمی  در رشد و  توسعه  ادبيات  فارسی در هند   خۀ عالوه  بر  اين شا

وسط قطب شاهان و  بابر شاه ،رسزمني  هند كه قبالً  تظهري الدين بشامر  مريوند كه در   عهد  اعقاب 

تبديل  گرديده بود اينبار  نيز   مركز  تاليفات  و  ) خراسانی هندی( غورهيا بيک  مركز بزرگ متدن 

زيرا  حوادث  ناگوار   خطه  خراسان  بزرگ ،  فارس  وقسمت   .تراجم زبان فارسی  در  هند  گرديدند

سی و  موجبات  مسافرت  و  مهاجرت تنی  های  از  آذرباجيان ،را  كه  دستخوش  حوادث  ناگوار  سيا

چند  از  ادبا و  نويسندگان  فارسی زبان  به  هندوستان و  ديگر   كشور  های  جماور  چون اسيای  

را  فراهم  ساخت كه  از  مجله امري  خرسو  دهلوی  ،  فيضی  دكنی و  عرفی   شريازی ) انتولی(صغري

   ]2[.شايان  ذكر  اند

 :با  سبک نگارش  در  عهد  تيموريان آشنايی .2- 1- 96

 :فرمان واگذاری منصب احتساب  در  عهد  شاهرخ

هـ  838در  خانه  يكی از    سادات  مرغشی ، فرمانی  بدست  آمده  است كه مربوط  به  پنجم  ذيقعده 

در  واگذاری منصب « :از شاهرخ ،دومني  فرمانروای  عهد  تيموری ،ميباشد كه  مشعر  است 

قزوين ، به  مرتضی  اعظم،  افتخار سادات سيد  معني  الدين  نيای  اعلی آن    ۀساب بلداحت

سادات و حكام  و قضاة  قزوين،  بدانندكه   پيش  از «:شاهرخ  هبادر سوزميز:اينک  فرمان... دودمان 

مطهر ،  در   اين  حكم مهايون  رشف  انفاذ  يافت كه  مرتضی  اعظم افتخار السادات ،سيدمعني  الدين 

واليت  احتساب  امر  معروف و  هنی   منكركند،  در  اين  وقت  به  بساط    بوس ُمستسعد گشت و  

بنا بر  ملتمس  او اين  حكم  نفذاهللا  تعالی فی  االقطارِسمت  نفاذ  . التامس   امضاء   حكم سابق  نمود

نكر  دانند  و  غري  را  با  او  رشيک  ندانند و  منع  يافت ،  تا  سيد    مشاراليه را   امر  معروف  و ناهی  م

                                                        
، ص 1374تاریخ  اجتماعی  ایران ، جلد  ھشتم  بخش  اول، موسسھ  انتشارات  نگاه ،چاپ نوبھار  مرتضی راوندی،  1

  .619ھمان،ص .  619تا616

  .ظھور و  دوام  اسالم در  ھند  ،  پیشین  2
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 .فسقه و فجره  ناميد  و اجرای  حدود  و  تعزيراتكا  يقتضيهالرشع كند

او می  بايد كه  در  امر  احتساب به  نوعی  قيام  ناميدكه  عنداخلالق و خاليق،  ُمستحسن و  مشكور  

در  اين  باب  دارد،  من  ُكل الُوجوه  مقرون به  امضاء شناسند او  راكه   عۀ باشد ، بايد  كه  فرامني  متا

حتريرًا  من  خامس من شهر  ذی القعدة  احلرام و ثلثني .  و  تغيري  بر  قواعد  آن  راه  ندهند

 ]3 [».وثامنامئه 

 

 شاعران  و  منتقدان  در دوره  بعد  از  مغول

 

 دیـــسع .3- 1- 96

شريازی شاعر و نويسندٔه بزرگ قرن هفتم هجری قمری مرشف الدين مصلح بن عبداهللا 

است كه از نام اتابک مظفرالدين سعد پرس ابوبكر پرس سعد پرس  “سعدی”ختلص او . است

. هجری قمری زاده شده است ۶١۵تا  ۶٠٠وی احتامالً بني ساهلای . زنگی گرفته شده است

تفسري و فقه و كالم و حكمت در جوانی به مدرسٔه نظامئه بغداد رفت و به حتصيل ادب و 

سپس به شام و مراكش و حبشه و حجاز سفر كرد و پس از بازگشت به شرياز، به . پرداخت

نامه يا بوستان را به نظم  سعدی ۶۵۵وی در سال . تأليف شاهكارهای خود دست يازيد

عالوه بر اينها قصايد، غزليات، . گلستان را تأليف كرد) ۶۵۶(درآورد و در سال بعد 

طعات، ترجيع بند، رباعيات و مقاالت و قصايد عربی نيز دارد كه مهه را در كليات وی مجع ق

هجری در شرياز درگذشت و در مهانجا به خاک  ۶٩۴تا  ۶٩٠وی بني ساهلای . اند كرده

 .سپرده شد

                                                        
  .بھ  بعد 700،  ص   10- 8جلۀ  رھنمای  کتاب،  سال  بیستم،  شمارۀ  م  3
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 سعدی شعر.1

 :سعدی گفته اند  عزلياتدر مورد  

 حافظ  طرز سخن خواجودارد  غزل     استاد سخن سعدی است  نزد مهه كس اما

 

 »نی آدم  اعضای يک ديگراندب«مكاشفه عرفانی در مورد شعر .2

 كه در آفرينش  زيک  گوهر اند      بنی آدم  اعضای يكديگر انــــد

 دگر  عضو  ها را نـمــــاند قرار    چو  عضوی بدرد آورد روزگار

 نشايد كه نامت  نــهــند  آدمی      توكز مهنت  ديــگران بيغـمی

به  چندين زبان با  ترمجه آوخيته اند و مهچنان اين  پيام  كنگره ملل متحدين رسوده  سعدی را  در ا

با نامد  ها و تنديس زن و مرد راكه از برونس ساخته » وجيرز« بزرگ  از استاد  سخن را در فضا پيامی

د  آنكه يک روزی شده است ،بمثابه  ميزان عشق و عاطفه و از اين  دست به فضا فرستادند به امي

 .سخن سعدی در كرات ديگر نيزشناخته باشد

چه بيسواد و چه باسواد ـ يافت می شود، و افغانستان و تاجكستان حتی  تركيه كمرت كسی در ايران ـ 

ولی شگفتا كه كمرت كسی يافت می شود كه معنی  .كه اين مرصع جاويد سعدی را از حفظ نداند

فئودالی دارند  قبيله وكه عمدتا پايگاه صاحب نظران دانشگاهی  ی گروهی ازحت .ژرف آن را بفهمد

ـ چه بسا ـ كوری و كوته بينی بدنبال می  ی با هوا  و نوای متايز زيست  حميطیزاده شدن در خانواده او 

جايگزين كرده » يک پيكر« را با كلامت » يكديگر« آن دست زده اند و كلمه » تصحيح«به  كه  آورد

 .اند
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م می دهد و سپس جزء و كل را نخست به شكل  فرد و برشيت بسط و تعمي اين حكم، سعدی در 

به  واژه هاد و از نوين ميان انساهنا سخن می گوياو از پيوند طر .آنرا می نامياند عضو و اندامبمثابه 

در  وبلندی رامی گريند و معانی ژرف  شكلن وسطی قروورزيده اين  حكيم  موم در دستان  مثابه 

 .دتيار خواننده می گذاراخ

پيوند  .می يابد عاطفی پيوند  اً رصحيی از اعضای يكديگر بودن انساهنا منظور سعد با يک  ديد  عميق 

  .ربط می دهد ، با همی كه انساهنا را  در چرخه حيات  به  معنی واقعی آن 

اعضای ديگر و در كل  كوچكرتين تغيري و تأثري بر عضوی در و انساهنا قسمی باهم  ربط می يابند كه

كه اگر نا ماليمی رخ  دهد ويا رضبه  ای از جايی .بازتاب می يابد در متام حيات و صفحه زندگی ،

 .دوردرد می آبه  خانواده برشی راه اعضا و جوارح اندام مه وارد شود

اشكال  به  اين »بنی آدم«در شعر ميان بنی نوع برش سعدی  را دانشمندان جامعه باوررابطه ارگانيک

 :سنجيده اند

سخن می » انسان«بودن مقوله » نوعی«سعدی از مفهوم  در اين شعر از نوعيت انسان«:» هگل«

 ».گويد

انسان، به معياردانستن  یباور به نوعيت انسان، به معنی اصل قرار دادن انسان است، به معنی معيار

نظر از  برابری مهه انساهنا، رصف معنی غريقابل انكار و بی چون و چرا بودن عزت انسانی، به معنی

 .نژاد، زبان، مليت، مذهب، طبقه، طرز تفكر و غريه است

 .در متام عمرش رسوده است دانست كه سعدی استثنائی ترين شعری را،اين شعر،  لذا ميتوان

در  .زمانه ای كه سعدی در آن  می زيستاين شعر به عرص جديد تعلق دارد و نه به  كاربرد و حمتوای 

آن شخصيتی كه  درميان كشمكش  ، سعدی بالقوه تن می افرازد، سعدی فردا، شگفتی آورين شعر ا

های خونني عرص خود قلم و دوات خود را شهر به شهر مهراه خود  می گرداند تا در حني  نوشتن از 

 .حوادث روزگار او قلم باز نه ايستد 

در جامعه دانشورزان غ شيخ شرياز می توان به عظمت نبو شگفت آورا و تاز اين شعر بی مه 
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رسزمينهای خراسان بزرگ وايراِن، تابخورده با فرهنگ حمكم آريايی و مزج شدن آن در حلقه عرفان 

 .پی بردو معارف اسالمی  

 بی چون و چرایو در دايره  فرهنگ  ی نداردكينه و نفرت ارجتاع زيرا در فرهنگ و دانش  عرفانی

ولی می بينيم بعد  . بدون شناخت نام و نسب سعدی وار با هم برادر اند عرفان خراسانی مهه انساهنا 

عرص خرد  در اروپای خارج شده  از قرون  وسطی خمصوصًا در ختم سده  نزده و رشوع تا ميانه قرن 

كه در جايش  از آن بحث  های عميقی  در قالب جنگ  های جهانی اول و دوم اروپا فاشيسم بيستم ، 

و پنجاه و پنج مليون  متام كينه و نفرت بربرانه اش را نثار هگل و ماركس و انگلس  خواهيم داشت ،

 .كرده بودنفر قربانی شده در جنگ  دوم  جهانی 

كسانی كه كتب نژاد پرستانی از قبيل نيچه را به درجه كتب درسی ارتقا می دادند و مشاورت از  

را گرامی می داشتند،  »ياسپرس«و  »هايدگر«نزديک و دور خردستيزان اگزيستانسياليستی از قبيل 

 .ميانه خوبی داشته باشند »بنی آدم«طرز ديد سعدی در شعر می توانستند با ن

چرا كه ديالک تيک و خرد و خود خمتاری انسان ها مهواره دست در دست و شانه به شانه هم رفته اند 

 ا برای رسيدن به آن تقال دارندبلند باالی خود كه انساهنسعدی برای اين ادعای . و خواهند رفت

 .داردزير را در انديشه  اش مهواره  تبني يل دال

او بالفاصله بعد از اظهار نظر به استدالل و اثبات ادعای خويش كمر .اين كار مهيشگی سعدی است

آفرينش به دليل  اين  كه او يک  عارف است  و به  نور عرفان  در می  يابد كه مهه  انساهنا  در  .می بندد

جايی كه خداوند  در قرآن بوجود  اين  انسان كامل می نازد و ميگويد من . از يک  گوهر هبره ميگريند

به جالل خود سوگند  كه  هبرتازاين «و خداوند  ميگويد . انسان را ازهبرتين ها هبرت خلق كرده ام

ز يک ادر آفرينش،  اهناو از مهني سبب انس» .موجودی خلق نكرده ام كه انسان زيبا ترين  آن است

 گوهر روح آدمی ميدانيد به كجا می رسد؟. ندمی باشگوهر

بلكه اين حكم را در مايه عرفانی  در اين حكم، وحدت مادی هستی را بر زبان می آورد نه تنها سعدی

حيات ،هستی می بخشد  و به فحوای مايه  هستی كه اسالم  در يكهزار و چهار صد سال قبل صلح و 
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را بني  جامعه  مؤمنني تأكيد كرده  است كه سعدی از اين هم پا فراتر می گذارد و در چرخه  مهزيستی

جامعه انسانی مهه را مستحق و شامل در اين امر  ميداند چرا كه مهانا خداوند رب عاليان و عامل  ها  

اين )ماركس(چندين صد سال بعد تر ، نسل ديگری از انساهنا از بني جامعه بورژوازی اروپا. است 

وتا  » اثبات پيوند ارگانيک انساهنا و برابری بی چون و چرای آهنا دليل می آوردو برای «:نوا در داد 

 .بنی آدم ميشود«در شعر نظر سعدی  هم اندازه ی

امروز .بنی آدم را بر مبنای قصه آفرينش آدم از خاک استدالل و اثبات می كند» يک گوهری«سعدی 

زهای هستی، از مجاد و نبات و جانور و انسان و كائنات، يک حقيقت علمی مهه چي» يک گوهری«تز 

 .فرمولبندی می شود» وحدت مادی جهان«اثبات شده است و در فلسفه علمی حتت عنوان 

وحدت مادی جهان حاكی از آن است كه جهان بر پيوند متقابل وحدمتندی استوار است و در آن، 

توسعه ماده ای است كه در زمان و مكان در حركت و جنبش  هرآنچه كه هست، فرم توسعه و نتيجه

كه اين  جنبش از كوچكرتين ها با بزرگرتين ها توسط يک مدبر اداره و مديريت  می شود و تا  است

زمانيكه ماده يا هيوال از روح  حيات  آبستن  نشود از خورد ترين  موجودات تا بزرگرتين  آن نميتواند  

يند و برش در شكل  هيوالنی خود برازنده  ترين  عقل در  اين  نظام را دارا نشاة حيات را درک  نام

ميباشد چنانچه  حرضت ابواملعانی بيدل در مورد  اينكه چسان جسم  هيواليی انسان  در بني  آب و 

 : مهو  ميگويد .گل زماهنايی را گذرانيد تا رشف روح هستی را در قالب پيدا كرد 

 كــــه گردانيد؟ يارب اين قدر  گرد رس  عشقم      دور ساغر عشقم بصد گردون  تسلسل بست

 نميد دانم  عرض  گل كرده ام ،يا جوهرعشقم      غِم دردم ،رسشكم،ناله ام ، خون ،  دمل داغم

]4[ 

                                                        
زرغون حاجی محمد ابراھیم ، بھ اھتمام دکتر حفیظ شریعتی سحر،صفحھ آرایی و ویراستاریحفیظ شریعتی و  حمید هللا رحیمی   4

  .24استامبول لایر ص :، ترکیھ1392،نوبت چاپ،اویل پائیر 
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در آنجائيكه بيدل در مورد رسشت آدمی سخن  می زند و مهني دور تسلسل را كه در نظام 

د تبني  ميكند ، باوجوديكه  خداوند  ميتوانست  آدم را بصورتيكه  خداوندی و مشيت او وجود دار

روح به او از اول ارزانی  ميشد خلق ناميد زيرا او تعالی به  هر امری قادر مطلق  است ولی ما  می 

بينيم كه قرآن خلقت زمني  را  در ادوار توصيف كرده  است  و در  نظام  مندی خداوند مهه جانداران 

جمبور  اند برای  تكامل  خود سريی را كه برايش  تعيني شده  است بپذيرند يعنی از آبستنی و خملوقات 

به جسم  هيوالنی كه در  نطفه تشكل ميناميد ، بعد جان می يابد و ادراكات  خود را در بطن مادر 

ه  پرورش ميدهد ، و بعدش هم تولد ميشود ، جوان  ميگردد و در ميانسالی به رسم  خردمندان مه

اما می بينيم .  طی مينود العني اين  مظاهر را خداوند  در يک  طرفته  مهۀچيز را در می يابد كه  ميشد  

 :بيدل  در مورد  اين  تكامل سخنی دارد آميخته با رمزوراز و گذشتن از كتل تفكر. كه  چنني  نيست

شود بوزينه آدمی  هم  پيش از آن  كادم        هيچ  هيكل بی  هيوال قابل صورت  نشد

 بود؟

ما در بحث قبلی  ديديم  كه  حرضت آدم ابوالبرش مراتب  خاک برداری ، قالب گريی ، امتزاج با آب 

و گل و پختگی  مدهتا در آن شكل بامند و عاقبت االمر چون زمان جان آدمی كه فرا می رسد خداوند 

پس .در می آورد )آدم(عنی انساناز روح  خودش به او  می دمد و او را  از  هيواليی به صدرت جان ي

با گذشتن از اين مهه فعل و انفعال و نافرمانی  مشيتی او  وزوجش  از هبشت رانده  می شوند و به 

زمني  هبوط ميكنند  و ساهلای كار داشت  تا آدم در زمني خليفه  گی خود را رشوع  كند مگر باوجود 

ر  است آيا می شود  آدمی را بوزينه  دانست و يا اينهمه فعل و انفعال كه قول خداوند بر آن  استوا

رشوع زندگی وی را از يک  اصل  غري انسانی دانست و اصل هر زيروحی را در كارگاه گامنه زنی 

 اختالط بخشيد؟

امروز علامی اصل شناسی در پرتو  علوم  تطبيقی جني  ها  و  كروموزومهای اكثر حيوانات را با 

آهنا  موجود  است منشه بندی كرده اند كه ساختامن  جني » دی ان آ«ديكه  در مقايسه با جني  ها  و موا
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ها و كروموزومهای انسان  هيچ  شباحتی به  ميمون  ندارد كه  بيدل در چند صد سال  پيش  اين  

اشتباه را از انساهنا پرشيده بود  كه آيا باوجود  اينقدر فعل و انفعاالت و تبديل هيكل به  هيوال و  

باز هم  خرف مغزانی وجود دارند  كه ،مگر آدمی را از جنس شادی ) آدمی(ديل  هيوال به  صورت تب

  بدانند؟

اين موضوع بيدل بر ميگردد به سوره بقره ،كه خداوند كالبد  يا جسم  هواليی انسان را چندين زمان 

ام  هستی را مؤظف ،در مهان آب و گل نگاه كرد و در گذرگاه  مالئک و حتی شيطان قرار داد و مت

ساخت كه  اين جسم  جديد را كه در آينده  در جهانی بنام زمني خالفت  ميكند و حكم  می راند 

را در  او به  وديعه  گذاشت و با ) دانش و علوم(تا بعد  كه از روح  خود بدان دميد و اسامء . ببينند

ند  و از گياه  ممنوعه بخورد  تا مهان  عقل و كياست او را مشيت و اتصاف بخشيد  تا نا فرمانی ك

لياقت  ترک هبشت را برای يک  ماموريت و آزمون جديد با هبوط به زمني حاصل ناميد كه بيدل در 

 :اين عرصه  نيزگويد

صبحم آن وشامم اين طرفه زندگانی هاست       نميدانم  عرض  گل كرده ام ،يا جوهر  عشقم؟

]5[ 

خود را در چنگ تناقضی دست و پاگري گرفتار می » آدم يک گوهری بنی«سعدی اما با تأكيد بر  

سعدی بسنجيم از ديدگاه بعضی ها اين بمعنی »فلسفه تاريخ«و اگر از رهگذر تيوری اجتامعی.سازد

خمصوصًا در زمانيكه سعدی می زيست  نشان  ميدهد  اما قسميكه در » نفی مطلق تئوری اجتامعی«

فلسفه «اسانی است و او  هر گز خود را مقيد  به تيوری قبل اشاره شد سعدی پريو مكتب عرفان خر

نميسازد و مانند  خداوندگار بلخ به ماوراء  اين فلسفه نگاه  ميكند  وآنچه را دگر ها  حس » تاريخ

به  اين  معنی كه سعدی دارای  يک  . كرده  نميتوانند  می فهمد و آنچه را كه بچشم دل نمينند می بيند 

 .رشاق  است و پله پله به ارتقاء منشاء انسانی عقيده  مند  است نوع  نور زايی و ا

                                                        
  ھمان  مأخذ  5
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 :حكام اگر دكرت احسان  طربی را  هم  از مهان  قامش  بدانيم اين  نظر را دارد

 سعدی می بينيد) فلسفه تاريخ(او تناقض مطلق را در تئوری اجتامعی 

وهر واحد است، ديگر نمی اگر انسان، از يک گ :وحرف فيلسوفان عرص خرد را تكرار ميكند كه

اگر سعدی واقعا به گوهر واحد   .رسهم بندی كرد» تئوری گوهر و بنياد«توان دليلی بر صحت 

باشد، ديگر نخواهد توانست صدور حكم اعدام را در حق راهزنان و كودكانشان، انسانی باور داشته 

يد به اكتسابی و اجتامعی بودن به هبانه بد بنيادی و تربيت ناپذيری، بطور تئوريک توجيه كند و با

 .عادات و رفتار انساهنا متكني كند

بايد اذعان بدارم كه  متأسفانه فيلسوفان  مانند  اسپ  گاری تفكر شان را در يک  خط  مستقيم جوالن  

ميدهند وهر گز قادر نيستند حميط و مانور خود را در توجيه به  پديده  های اطراف خود  بنگرند از 

است  كه حرضت خداوندگار بلخ   پای استدالليان  را چوبني  و سخت بی متكني ميداند  مهني سبب 

ـ خرافی و حتی اجتامعی جزم های چيز  عالئيده  ای  هست كه به پذيرش اصل يک گوهری انساهنا 

و توجيه تئولوژيكی اختالفات طبقاتی در جامعه را » دوئاليسم خري و رش«، »تئوری فقر و ثروت«

برای  اين  بنی آدمی كه  سعدی او را . ، ارتباط نمی  گريد اهد رخيت و بی اعتبار خواهد كرددرهم خو

از يک گوهر ميداند قوانينی وضع شده  است  كه بحيث يک قرارداد اجتامعی در بني جوامع و ملل 

ا قبول مهان مهه آنرا می پذيرند و  اين انسان و يا آدمی كه ما از او  حرف ميزنيم  انسانی  است  كه ب

قرارداد اجتامعی فی مابني  انساهنا كه  مسايل خري و رشی كه فالسفه روی آن بحث دارند نظام 

تعهد  » قرارداداجتامعی «زندگی خود  و مقابل خود را درمهان تعهد از مهني  نظام قانونمندی جامعه يا 

مهه  گونه  عوارض مصئون  است و  می ناميد  تا ماداميكه به آن قرارداد  پای بستی داشته باشد وی  از

 . داخل چوكات انسان كامل زيست خواهد داشت و حيات خود را بايگانی خواهد كرد

قانونمندی  ای كه  در  نظامهای قوانني  اسالم و قوانني مدنی وجوددارد زندگی چنني پايبستی به 

به  گی حمفوظ ميدارد و هر گزانساهنا را بايگانی  ميكند و رشف و آبروی فرد را پيوسته  در پرياست

نخواهد بود چرا كه جوهر آدمی مهان  جوهری  است  كه ميتواند  در راه معنی دو گوهری بنی آدم 
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هر گز دور  شدن  انساهنا  از صلح و صفا كه خواهد بود وتقوی ،انديشه  و تزكيه امور حياتی  –ذهد 

ناديده  گرفته  شود و اين  هرگز بمعنی  اين  عملی است  اختياری نميتواند  در برابر عدالت اجتامعی 

نيست  كه  چون انسان  از يک جوهر است  هرگز خطا نكند بلكه انسان واجب اخلطا  است واين  هر 

مونيسم  گز نفی  جوهر انسان را كرده  نميتواند  چرا كه  اين  امور كسبی و عادتی ميباشدكه هر گز

 .هد ساختخوانفلسفی سعدی را به دوئاليسم مبدل 

سعدی به  به اين  عقيده  خرافی هستند كه گوياو ميداننديک شعر تصادفی  رااين شعر سعدي انانيكه 

يک امر بی معنا و پوچی  است  كه از انديشه  حزب  پشيامن شده است آن احتامل قوی پس از رسودن

عارف اسالمی جور نمی توده  ايران  نظري احسان طربی  ريشه دارد كه  هر گز با فلسفه  اسالم  و م

ميباشد و هر گز سعدی از  چيزی كه » بني الضدين«آيند و به  گفته  مال صدرای شريازی مسأله 

 .رسوده است  و انديشه ناب او را ناميش  ميدهد  بيگانه  نمی باشد

 

 دگر عضوها را نامند قرار      چو عضوی به درد آورد روزگار       

 

به توضيح نوع پيوند بنی آدم می پردازد و » اعضای يكديگرندبنی آدم «سعدی برای اثبات حكم  

نه بل به  پيوند  های معنوی و مهان قرارداد اجتامعی كه مهانطور كه اشاره شد، به پيوند ارگانيک آهنا 

 .دارداشاره در بني قرآن و انسان حكومت  ميكند 

نه بلكه قبول اين هنا با يكديگراو دليل اعضای يكديگر بودن انساهنا را در خصلت ارگانيک پيوند آ

اعضای يكديگر «می داند و ضمنا منظور خود را از مفهوم  »قوانني اجتامعی«پيوند را به موازات مهان 

می بخشد  كه  در دو بيت  از ابواملعانی آن را توجيه  بيولوژيكی رصاحت علمی ـ  را بودن انساهنا

 كرديم

 :ابراز ميدارد نتيجه هنائیسعدی در

 .نشايد، كه نامت، هنند آدمی       كز حمنت ديگران بی غمی تو     
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 »قرارداد اجتامعی«فوق ازرعايت و قبول نتيجه هنائی حاصل از احكام و داليل ارائه شده سعدی در 

 زعيممی كوبد و حتی انسانيت  وعاملني قدرتبمثابه پتكی به خشم بر مغز خفته پادشاه ستمگر

 .سؤال قرار می دهدستمگر انسان ستيز را زير عالمت 

 و برشی یكسی كه از حمنت و آزار ديگران حمنت نمی برد، نمی تواند در عضو و اندام، فردزيرا 

 .نمی تواند انسان ناميده شود عدم رعايت به نفس قانون حضور داشته باشد و بدليل نداشتن رابطه

كه در قرون ضد انسانی  از ظلامت صدها سال قبل  در، رااين هومانيسم ژرف بی چون و چرا سعدی 

 .وسطی در اروپا رواج داشت جهان را به شگفتی آورد

 :نمونه ای از غزل سعدی.3

 بدان اميد دهم جان كه خاک كوی تو باشم    اشمــو بـدر آن نفس كه بمريم در آرزوی ت

 به گفتگوی توخيزم به جستوجوی تو باشم    به وقت صبح قيامت كه رس ز خاک برآرم

 و باشمـو دارم غالم روی تـه سوی تـظر بـن    دان دو عاملــه درآيند شاهـجمعی كـه مــب

 ه بوی موی تو باشمـز خواب عاقبت آگه ب    ر هزار سال بخسبمـدم گـگاه عـه خوابـب

 جويم دوان به سوی تو باشمـامل حور نـج    مــبويـحديث روضه نگويم گل هبشت ن

 كه مست روی تو باشم اده چه حاجتب مرابه       می هبشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

 نم سعديا به سوی تو باشمـالف كـر خـو گ    ا وجود تو رفتنـه سهلست بـاديـزار بــه
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 :ترجيعبند.4

 ه نيكوستــلت چـوه وه كه شامي    امت دوستــــــد قـلنـای رسو ب

 تهر رسو سهی كه بر لب جوس    و مريادــــت تـطافـای لــــــــدر پ

 در پوست  در زير قبا چو غنچه       دـــنگنج نی كه میدـــــازک بـن

 ا اوست؟ـه ماه يـند كـرق كـه فـك      دـرآيــام اگر بــه بــاره بــــه پــم

 اغ مينوستــه بـــاغ ارم كـــه بـــن      اغستـه بــه گل كــآن خرمن گل ن

 ان عنربين بوستـــوی دهــــيا ب      جيب   نربست درـــــعـمآن گوی 

 بيچاره دل اوفتاده چون گوست      جان زلفشــــٔه صولـلقـحدر 

 ريد و مهچنان دعاگوستـــم یـم      چنان هوادارـمـسوزد و ه یـم

 وستــالجـــدٔه بـــردن ديــدر گ      اقــــاشقان مشتــون دل عـخ

 ه از روستـــی نــر دل آدمـكاخ      ان سيمنيــــعبتــدٔه لــنــن بـم

 كاندر پی او مرو كه بدخوست      ردندــكــم بـــالمتــار مـــسيب

 دوست كه بیاين رشط وفابود      ای سخت دالن سست پيامن

 بنشينم و صرب پيش گريم

 بالٔه كار خويش گريمــدن
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 بس عهد كه بشكنند و سوگند      دـــار دلبنـــگــو ای نــد تــهــدر ع

 دـيونـــخاطر كه گرفت با تو پ      لوبــطـچ مــه هيـــرود بــديگر ن

 دـرابر قنـگس از بـچون مـمـه      يستــتنم نــو راه رفــش تــيــاز پ

 دــد و بيخ صرب بركنـــشوق آم      عشق آمد و رسم عقل برداشت

 دــــال چون تو فرزنمادر به مج      زادستـــای ن هــانــچ زمـيــدر ه

 لوندوه اــك  راقــف  دوهـــان و         يقانــــت رفـصيحـاد است نـــب

 سندردوست خاز دوست به ياد         ر هستـمن نيستم ار كسی دگ

 كنيم تا چند؟ میه ـرب كـن صــوي        بريم تا كی؟     اين جور كه می

 در بند بوی دنبه رگ به ـون گــچ        چون مرغ به طمع دانه در دام

 ندـی پـريد آدمـگـــد نـــنـــب یـــب        ودــافتادم و مصلحت چنني ب

 ردم خردمندـو مــه چــد كــاشـب        ازينم  اين و بيش  مستوجب

 بنشينم و صرب پيش گريم

 ار خويش گريمـالٔه كـبـدن

 كنی بس در شهر مگر تو می    د كسـنـك میـا نـفـروز جـام

 ان حمبسـو دوستــد تـنــدر ب    ارــو عاشقان گرفتــدر دام ت
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 د اذا تنفسـنـوی كــوشبــخ    كه مشام جان عشاقصبحي

 بســـعــسه و ان تــــأنـــاست      یـــــولـــت و ان  له ــقبـاست

 ديگر چه كنی قبای اطلس؟    اندام تو خود حرير چينست

 و اخسـدر وصف شاميل ت    مــــمن در مهه قوهلا فصيح

 تو پای بر خس ترسم ننهی     جان در قدمت كنم وليكن

 كاين حسن وفا نكرد با كس    ای صاحب حسن در وفا كوش

 اد دل شكستگان رســـريـف    تندرستی   ات ــر به زكــخآ

 ورنه به خدا كه من ازين پس    كزين پيشمن بعد مكن چنان 

 بنشينم و صرب پيش گريم

 ٔه كار خويش گريمـالـبـدن

 اريکـل بـاک جــما أطيب ف    گفتار خوش و لبان باريک

 رشم آمد و شد هالل باريک      اه آسامن راـو مـــاز روی ت

 اتيکــهــنی بـــلتــتــــق  واهللا       تی بسيف حلظـــلـاتــق اــي

 كنند بر مماليکــن  ن ــديــچن      خدا، كه مالكان، جوراز هبر 

 ترک تو برخيت خون تاجيک    ه پادشه بگويندـــد كه بــشاي
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 اديکـــمثلها اعــأت بــــــالي    دانی كه چه شب گذشت بر من؟

 م روز شود شبان تاريکـــه    داشـب   ياتــبا اينهمه گر ح

 رنی و كم اداريکـزجــم تـك    رب و آرامـاجلمله نامند ص فی

 گذاريک و مرا نمیــی دل ت    بگذشتدردا كه به خريه عمر 

 بنشينم و صرب پيش گريم

 بالٔه كار خويش گريمـــدن

 هارده ضوــــــــاز ماه شب چ      ه نوـــت ای مــــالــود مجـــربــب

 كنان روی چنني رو گر جلوه      ری بگو به طاوسگذ چون می

 بعد از تو، حكايتست و مشنو      گر الف زنی كه من صبورم

 شمی ز پيت فتاده در گوــــچ      ر دلــدستی ز غمت هناده ب

 رون شوــان بــالبــا از دل طــي      ان درون آیــيا از در عاشق

 ا كن و روـود مــــنياد وجـــــب      زين جور و حتكمت غرض چيست؟

 ک حمرض السوــــــــــقيـــاهللا ي        يا متلف مهجتی و نفسی

 نگرفت حديث من به يک جو      با من چو جوی نديد معشوق

 ه شود به خلعتی نوـــينی كـــب      بني كه روزیـــــگفتم كهنم م
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 رتوــــــــتاب پــه طلعت آفــــم      درــــٔه شاه آسامن قـــــدر ساي

 نرسد به گوش خرسو گر می    ن حديث شريينوز لطف من اي

 بنشينم و صرب پيش گريم

  دنبالٔه كار خويش گريم

 )اين  تر جيع خالصه  شده است  برای  مطالعه مكمل آن  به  ديوان  سعدی مراجعه  فرمائيد(

 :رباعيات.5

 صاحبنظران تشنه و وصل تو رساب      ای چشم تو مست خواب و رسمست رشاب

 اشد كه در آيينه توان ديد و در آبـب      اد و خرابــــــــــــی در آبــو آدمــد تـــنــانـــم

                    * 

 درمانش حتملست و رس پيش انداخت      چون دل ز هوای دوست نتوان پرداخت

 ی بايد ساختــمــار هـم خـــا الـــا بــي      د گفتــايـی بـمـل هـعـل لــرک گــا تــي

 :سعدینمونه  ای  از بوستان .5

 در نيايش خداوند

 دــسخن گفتن اندر زبان آفري    به نام خدايی كه جان آفريد

 كريم خطا بخش پوزش پذير    د بخشندٔه دستگريـداونــخ
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 افتـــهيچ عزت ني به هر در كه شد      بتافترس عزيزيكه هركزدرش

 ازـيــر زمني نــــــه درگاه او بــب    رازـگردن فادشاهان ــرس پ

 جورـد بـرانــــنه عذرآوران را ب    فورـــنه گردن كشان را بگريد ب

 اجرا در نوشتـمچو بازآمدی     زشتكردار هـد بوگرخشم گري

 رده پوشد بحلمــد و پــه بينـگن    علمردو كونش يكی قطره در بح

 گامن خشم گريد بسی در بیــپ    جنگ جويد كسیاگر با پدر 

 پيش د ز ــو بيگانگانش برانــچ    خويشوگرخويش راضی نباشد ز

 دگارـداونــخ  دارد ـــعزيزش ن    وگر بنده چابک نيايد به كار

 و رفيقــــزد از تــبفرسنگ بگري    وگر بر رفيقان نباشی شفيق

 شود شاه لشكركش از وی بری    لشكری   وگر ترک خدمت كند 

 به عصيان در زرق بر كس نبست    پست  داوند باالووليكن خ        

 چه دوستچه دشمن براين خوان يغام    عام اوستاديم زمني، سفرٔه 

 يافتی؟  كه از دست قهرش امان     ر جفا پيشه بشتافتیـــــوگر ب

 جن و انس از طاعتغنی، ملكش     بری، ذاتش از هتمت ضد و جنس

 ور و مگســـو م بنی آدم و مرغ    پرستار امرش مهه چيز و كس
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 قاف قسمت خوردكه سيمرغ در     خوان كرم گسرتد چنان پهن

 ذاتش غنیكه ملكش قديم است و     و منی  مر او را رسد كربيا 

 يكی را به خاک اندر آرد ز ختت    يكی را به رس برهند تاج بخت

 رشــكی در بـــگليم شقاوت ي    كاله سعادت يكی بر رسش

 رد ز آب نيلــروهی بر آتش بگ    گلستان كند آتشی بر خليل

 فرمان اوستوراين است، توقيع     گر آن است، منشور احسان اوست

 ودــمهو پرده پوشد به آالی خ      پس پرده بيند عملهای بد

 مـــانند كروبيان صم و بكـمبـ    ركشد تيغ حكمــهتديد اگر به  ب

 رمــد نصيبی بـــزازيل گويــع      رمــــوگر در دهد يک صالی ك

 زرگان هناده بزرگی ز رســـــب      رــــه درگاه لطف و بزرگيش بب

 ترضع كنان را به دعوت جميب      فروماندگان را به رمحت قريب

 ر ارسار ناگفته، لطفش خبريـب      بر احوال نابوده، علمش بصري

 وان روز حسيبـد ديـداونــخ      به قدرت، نگهدار باال و شيب

 كس جای انگشت حرف او بر نه      طاعتش پشت كسنه مستغنی از 

 به كلک قضا در رحم نقش بند      كوكار نيكی پسندـــمی نــديــق
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 گيتی بر آبروان كرد و گسرتد       و آفتاب ز مرشق به مغرب مه 

 فرو كوفت بر دامنش ميخ كوه      ستوه ب لرزه آمد ـــــزمني از ت

 آب صورتگری؟ست بر  كه كرده      چون پری دهد نطفه را صورتی

 گل لعل در شاخ پريوزه رنگ      در صلب سنگلعل و فريوزه هند 

 ای در شكم ز صلب اوفتد نطفه      ای سوی يم   ز ابر افگند قطره

 وز اين، صورتی رسو باال كند      دــوی الال كنـولـطره لــاز آن ق

 نزدش يكيستكه پيدا و پنهان به       پوشيده نيستبر او علم يک ذره 

 دست و پايند و زور بیوگر چند       ورــار و مـن روزی مــهيا كــم

 كردن از نيست، هست؟اوكه داندجز       به امرش وجود از عدم نقش بست

 وزان جا به صحرای حمرش برد      ردــدم در بــر ره به كتم عــدگ

 يتشــاهـــه مـنـده از كـفرومان      ر اهليتشـــــق بـتفـم   انـهـج

 افتــاملش نيــای جبرص منته      ش نيافتلالـاورای جمرش ب 

 نه در ذيل وصفش رسد دست فهم      ه بر اوج ذاتش پرد مرغ وهمـــن

 ر كنارـای ب هـيدا نشد ختتـه پـك      در اين ورطه كشتی فروشد هزار

 رفت آستينم كه قمـــه دهشت گـك      چه شبها نشستم در اين سري، گم
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 ردد حميطگـــر وی نــو بـاس تــيــق      ر بسيطــحميط است علم ملک ب

 ه غور صفاتش رسدــه فكرت بــن      ه ذاتش رسدـنــه ادراک در كـــن

 ه بی چون سبحان رسيدــنه در كن      رسيدتوان در بالغت به سحبان 

 اند دهـه الاحصی از تگ فرومانـــب      اند كه خاصان در اين ره فرس رانده

 داختنـد انــايـا سپر بــاهــه جــك      نه هر جای مركب توان تاختن

 ازگشتـــــدر ب  د بر وی ــدنــببن      الكی حمرم راز گشتــر ســوگ

 دــه داروی بيهوشيش در دهنــك      كسی را در اين بزم ساغر دهند

 ست سوخته و پر  ها باز يكی ديده      ست ردوختهـده بـدياز را ـكی بــي

 ريون نربدـــاز بــرد، ره بـر بـوگ      گنج قارون نربدوی ـكسی ره س

 ست كشتی برون نربدهكز او كس       موج دريای خونن ــبمردم در اي

 از آمدن پی كنیــاسب بنخست       زمني طی كنین ــاگر طالبی كاي

 دريج حاصل كنیـصفائی بت      یـــــٔه دل كنــــل در آيينــأمـــت

 دــــكار عهد الستت كنـطلب      مگر بويی از عشق مستت كند

 ریـال حمبت پـوزان جا به ب      به پای طلب ره بدان جا بری

 رده اال جاللــاند رساپـمـن      های خيال ردهـــدرد يقني پــب
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 گريد حتري كه بيستــش بــانـعن        پويه نيستدگر مركب عقل را 

 نرفتگم آن شد كه دنبال راعی         مرد داعی نرفتدر اين بحر جز 

 اند رسگشته ار وـــد بسيـرفتنــب        اند كسانی كز اين راه برگشته

 رسيد كه هرگز به منزل نخواهد        رب كسی ره گزيدـــخالف پيم

 حمال است سعدی كه راه صفا  

 وان رفت جز بر پی مصطفیـت           

 

 نمونه ای  از  گلستان.3-6- 1- 96

كی را از وزرا پرسی كودن بود پيش يكی از دانشمندان فرستاد كه مرين را تربيتی ميكن مگر يحكايت 

روزگاری تعليم كردش و مؤثر نبود، پيش پدرش كس فرستاد كه اين عاقل نميشود و . عاقل شودكه 

 .مرا ديوانه كرد

داد كه جانان پدر هنر آموزيد كه ملک و دولت دنيا اعتامد را  حكيمی پرسان را پند مهی :حكايت دوم

به تفاريق بخورد اما هنر  نشايد و سيم و زر در سفر بر حمل خطرست يا دزد به يک بار بربد يا خواجه

چشمه زاينده است و دولت پاينده و گر هنرمند از دولت بيفتد غم نباشد كه هنر در نفس خود 

 .دولتست هر كجا كه رود قدر بيند و در صدر نشيند و بی هنر لقمه چيند و سختی بيند

و زجر بی قياس داد و رضب بی حمابا زدی  ای مهی يكی از فضال تعليم ملک زاده .2حكايت شامره

باری پرس از بی طاقتی شكايت پيش پدر برد و جامه از تن دردمند بر داشت پدر را دل به هم . كردی
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استاد را گفت كه پرسان آحاد رعيت را چندين جفا و توبيخ روا نميداری كه فرزند مرا، سبب . بر آمد

مهه خلق را علی چيست؟ گفت سبب آن كه سخن انديشيده بايد گفت و حركت پسنديده كردن 

العموم و پادشاهان را علی اخلصوص به موجب آن كه بر دست و زبان ايشان هر چه رفته شود هر آينه 

 .به افواه بگويند و قول و فعل عوام الناس را چندان اعتباری نباشد

معلم ُكتّابی ديدم در ديار مغرب تررشوی تلخ گفتار بدخوی مردم آزار گدا طبع . 4حكايت 

مجعی . ار كه عيش مسلامنان به ديدن او تبه گشتی و خواندن قرآنش دل مردم سيه كردیناپرهيزگ

پرسان پاكيزه و دخرتان دوشيزه به دست جفای او گرفتار نه زهره خنده و نه يارای گفتار گه عارض 

القصه شنيدم كه طرفی از . سيمني يكی را طپنچه زدی و گه ساق بلورين ديگری شكنجه كردی

او معلوم كردند و بزدند و براندند و مكتب او را به مصلحی دادند پارسای سليم نيک خباثت نفس 

 مرد حليم كه سخن جز به حكم رضورت نگفتی و موجب آزار كس بر زبانش نرفتی

 

   :حــافـظ. 1-4- 96

، غزلرسای بزرگ و از “حافظ”الدين حممد شريازی متخلص به  خواجه شمس

هجری قمری در شرياز  ٧٢۶وی حدود سال  .خداوندان شعر و ادب پارسی است

علوم و فنون را در حمفل درس استادان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عرص . متولد شد

خاصه در علوم فقهی و اهلی تأمل بسيار كرد و قرآن را با چهارده . ای رفيع يافت پايه

آملانی  دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور “گوته”. روايت خمتلف از بر داشت

ديوان اشعار او . ديوان رشقی خود را به نام او و با كسب اهلام از افكار وی تدوين كرد

 ٧٩٢وی به سال . شامل غزليات، چند قصيده، چند مثنوی، قطعات و رباعيات است
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آرامگاه او در حافظئه شرياز زيارتگاه صاحبنظران و . هجری قمری در شرياز درگذشت

  .ی استعاشقان شعر و ادب پارس

 :نمونه غزل حافظ..4-1- 96

 را ام ـخاک بر رس كن غم اي    ام راــــده ج ساقيا برخيز و در

 بركشم اين دلق ازرق فام را    رــــا ز بــساغر می بر كفم نه ت

 نام راخواهيم ننگ و ما نمی    اقالنـگر چه بدناميست نزد ع

 راخاک بر رس نفس نافرجام     باده درده چند از اين باد غرور

 خام ران افرسدگان ـــسوخت اي      نــــاالن مــــٔه نـــــــــــسين  آه   دود

 بينم ز خاص و عام را كس نمی      ودــــــــدای خــــرم راز دل شيـــحم

 رد آرام راــاره بـک بـم يــز دلـك      با دالرامی مرا خاطر خوش است

 و سيم اندام راهر كه ديد آن رس      ه رسو اندر چمنـگر بــگرد ديــنن

 به سختی روز و شبصرب كن حافظ 

 ی كام راــــــــابــــيـت روزی بــبـاقـع

 

 

 :نمونه مثنويات حافظ.  2- 4- 96
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 ايیــن آشنــديــوست چنـا تــمرا ب    جايیــشی كــوی وحـــاال ای آه

 دد و دامت كمني از پيش و از پس    دو تنها و دو رسگردان دو بيكس

 وانيمـــــم ار تـــوييــم بجـــمراد ه      ال يكديگر بدانيمـــح اــــا تـــبي

 اهی ندارد خرم و خوشــراگــچ    بينم كه اين دشت مشوش كه می

 انـــــــريبـار غــكسان يــق بيــرفي    رفيقانكه خواهد شد بگوييد ای 

 ايدــتش كاری گشــمـن هـمــز ي      دـارک پی درآيـرض مبــگر خــم

 دـردا آمـــی فــذرنــامل ال تــه فــك      ا پروردن آمدـت وفـر وقــگــم

 امناـد، هرگز هــوشم نشــرامــف    اد از پري داناـــــست يــم هــنينـچ

 نشينی به لطفش گفت رندی ره    در رسزمينی  كه روزی رهروی 

 ه داریـــه گر دانــی بنــا دامــبي    كه ای سالک چه در انبانه داری

 ايد شكارمـب یـی سيمرغ مــول      ا دام دارمــــــفتـاد گش دــوابـج

 آشيانش نشان است  كه از ما بی    نشانشبگفتا چون به دست آری 

 بانی ديده  كن چو شاخ رسو می    و آن رسو روان شد كاروانیــچ

 رسمست دهر  مباش ازولی غافل     مده جام می و پای گل از دست
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 گفت و گويی  با خودی و نم اشك    جويیای و طرف  لب رس چشمه

 پردازكه خورشيد غنی شد كيسه       نياز من چه وزن آرد بدين ساز

 ارانـــهـر بــا ابــرد بــق گــوافــم      دارانـــــبه ياد رفتگان و دوست

 ست آشنايی كه گويی خود نبوده      ان بريحم زد تيغ جدايیــــچن

 ٔه خويشمدد بخشش از آب ديد      آب روان پيشچو ناالن آمدت 

 ان خدا راـانـمـان مسلـانـمـمسل      مدم ديرين مداراـرد آن هـكـن

 دـدان تنها رسانـها بـنـن تـه ايــك      ی تواندـپ بارکــرض مـگر خـم

 ز طرزی كن نگردد شهره بگذر      از خر مهره بگذرتو گوهر بني و 

 پرس تفسري تو از نون والقلم می      آرم به حتريرچو من ماهی كلک 

 حاصل بود كشتموز آن ختمی كه       مـم رسشتــرد درهــا خــــرا ب روان

 اجزاستكه نغز شعر و مغز جان       فرحبخشی در اين تركيب پيداست

 جاويدازــسعطر ــان مـــام جــمش      دــــب اميــن طيـت ايـكهــا وز نــبي

 است فورـردم نمنه آن آهو كه از       كه اين نافه ز چني جيب حور است

 از برخموانيدچو معلوم است رشح       كديگر بدانيدـدر يــان قـيقـرف

       مني استـاالت نصيحت گو هـقـم   
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 در كمني استانداز هجران  كه سنگ   

 :نمونه مقطعات. 3- 96-4 

 چه سود چون دل دانا و چشم بينا نيست    رسای مدرسه و بحث علم و طاق و رواق

 انيستـــالف نيست كه علم نظر در آنجـخ          ع فضل استـه منبـزد ارچـرسای قاضی ي

                  * 

 فرح و عيش و خرمی و طرب    ای كــه  از روزگــــار مـی طلبی

 هـمـه بگذار و ساغری بـطلب    فكر مال و منال و حشمت و جاه

              * 

 چه ديد  اندر خم  اين  طاق نيلني      دال ديدی كه  آن فرزانه فرزند

 وح سنگنيــفلک بر رس هنادش ل      ارشبجای لوح سيمني در كن

 :ساقينامه.4-3- 96

 ال آوردـــمـد كـــــت فزايـرامــك      ه حال آوردـبيا ساقی آن می ك

 ام حاصل افتاده وز اين هر دو بی      ام دل افتاده به من ده كه بس بی

 د پيامـرستـه كيخرسو و جم فــب      بيا ساقی آن می كه عكسش ز جام

 كه مجشيد كی بود و كاووس كی    ه آواز نیـــم بـــــويگــا بــده تـــب
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 كه با گنج قارون دهد عمر نوح    وحــتــــای فـــا ساقی آن كيميـــبي

 ر درازــــمـی و عــرانــامـــدر ك    ازـــد بـــه رويت گشاينـا بــده تـب

 دمــــدر عــايی انــد الف بينـــزن    مـبده ساقی آن می كز او جام ج

 امـمـه از رس عامل تـــم آگـو جـچ    ه تاييد جامــمن ده كه گردم به ـب

 ه زنـــه شاهان پيشينـــصاليی ب    ه زنـــرينــر ديـن ديـدم از سري اي

 ابــــست ايوان افراسي كه ديده    خراب جهان   نـــمهان منزل است اي

 كجا شيده آن ترک خنجركشش      كشش لشكر ريان ــا رای پــكج

 ه يادـكه كس دمخه نيزش ندارد ب      ه بادــو قرصش بشد ايوان نه تنها 

 تورو گم شد دراولشكرسلم كه      ست اين بيابان دور مهان مرحله

 امـه كيخرسو و جم فرستد پيــب      امــبده ساقی آن می كه عكسش ز ج

 رسای سپنج  كه يک جو نريزد     چه خوش گفت مجشيد با تاج و گنج

 جويدش زير خاک    كه زردشت می      اکــنـــابــا ساقی آن آتش تــيــب

 پرست و چه دنياپرست چه آتش      مست    به من ده كه در كيش رندان 

 در خرابات دارد نشستــه انــك      بكر مستور مست بيا ساقی آن 

 خراب می و جام خواهم شدن     به من ده كه بدنام خواهم شدن
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 سوز شري نوشد شود بيشهكه گر     سوز ديشهـــا ساقی آن آب انـيــب

 ر زنم دام اين گرگ پريـه هم بــب    ر فلک شري گريـــا روم بــده تـــب

 رسشت عبري ماليک در آن می     هبشت بيا ساقی آن می كه حور 

 د خوش كنمــا ابـــمشام خرد ت      مـنـخوری در آتش كــا بــده تــب

 دـــاهی دهاكی او دل گوــه پــب      بده ساقی آن می كه شاهی دهد

 رسی زين مغاکبر آرم به عرشت     ام ده مگر گردم از عيب پاک می

 ند تنمـب تهـخـا چرا تــجــنــدر اي      مــچو شد باغ روحانيان مسكن

 خرابم كن و گنج حكمت ببني      نيــبـرشابم ده و روی دولت ب

 ه هر چه هستـنـبينم در آن آيـب      من آنم كه چون جام گريم به دست

 مـدايی زنــدر گ  خرسوی   دم      مـی زنـادشاهــستی دم په مــب

 كه در بيخودی راز نتوان هنفت      به مستی توان در ارسار سفت

 ز چرخش دهد زهره آواز رود      رسود  كه حافظ چو مستانه سازد 

 به ياد آور آن خرسوانی رسود      رود مغنی كجايی به گلبانگ 

 بازی كنم يم و خرقهبه رقص آ      كه تا وجد را كارسازی كنم

 ؤه خرسوانی درختــــهني ميـــب      ال دارای دهييم و ختتـــــــه اقبــب
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 رانــه كامــــــــرج دولت شـه بــم      انـاه زمــادشــني پـــــــو زمــديـخ

 تن آسايش مرغ و ماهی از اوست      اوست كه متكني اورنگ شاهی از

 دالنـــبـان صاحـمت جــولی نع      النــــقبــدٔه مــــــروغ دل و ديــف

 ارک خربـسته رسوش مبــــجــخ      ظرـن ون ــــايـمـای هـمـاال ای ه

 فريدون و جم را خلف چون تو نيست        نيستفلک را گهردرصدف چون تو

 هاـالـی كشف كن حــادلــه دانــب        ان ساهلاـمـدر بـای سكنـــه جــب

 ارـشم يـٔه چـتنـن و مستی و فــم        ه دارد دگر روزگارـــــــتنــرس ف

 د روزگارــنـمزن كـلــكی را قــي       د زدن روز كارـــغ دانـيـكی تــي

 ه آواز رودـــــفان بـريـا حـگو بـب        وآيني رسودـزن آن نـنی بــغــم

 ه از آسامن مژدٔه نرصت استــك        است   عاقبت فرصتمرا با عدو 

 از كنــصه آغـزل قـول وغـه قـب        وای طرب ساز كنــنی نــغــم

 ه رضب اصومل برآور ز جایـــب        زمني دوخت پایكه بار غمم بر 

 گوی و بزن خرسوانی رسودــب        ه گلبانگ رودــوايی بـنی نـغـم

 اد كنـد يـــاربـز و از بـرويــز پ        روان بزرگان ز خود شاد كن

 دار بني تا چه گفت از درون پردهب      ارـــــــرده نقشی بيـــنی از آن پـغــم



33 
 

 ه ناهيد چنگی به رقص آوریـــك      اگریــيـنـركش آواز خــــان بـــچن

 ه مستی وصلش حوالت رودـــب      رودرهی زن كه صوفی به حالت 

 غمه آواز دهـوش نــــني خــه آيــب      گ را ساز دهـنـنی دف و چــغــم

 زايد شب آبستن است ببني تا چه      ب جهان قصٔه روشن استــفري

 ايی بزنــت دوايی او ــكتــه يــب        زنــم دوتايی بــولـلــنی مـــغــم

 خواهد گرفت خاک ندانم كه را         بينم از دور گردون شگفت مهی

 دـكن ر میـه بـم چراغ كــدانــن        دـــــغ آتشی ميزنــد مــر رنـدگ

 و ساغر بريزتو خون رصاحی         عرصٔه رستخيز خونفشاندر اين 

         به مستان نويد رسودی فرست  

 ه ياران رفته درودی فرستـــب

 :رباعی   .4-5- 96

 

 یـــكنجی و فراغتی و يک شيشٔه م      یـربط و نـا بـا شاهد شوخ شنگ و بـب

 و از حاتم طیـک جـم يـمنت نربي        چون گرم شود ز باده ما را رگ و پی

  

 :قصيده  . 4-5- 96
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 ان ستانـهـاه جــو سعادت شــرتـاز پ    وانـــــــــو بساط ارم جشد عرصه زمني چ

 صاحب قران خرسو و شاه خدايگان      خاقان رشق و غرب كه در رشق و غرب اوست

 ر و كرسای كی نشانــدارای دادگست      دادگر  سلطان  رور وــد ملک پـورشيــخ

 كانــــوان المــد ايــن مسنــاالنشيـــب      ليم سلطنتـــــه اقــان عرصــسلطان نش

 ر رانــــام زيـوسن ايــيشه تـمـدارد ه      ن آنكه رفعتشـاعظم جالل دولت و دي

 ان كامگار و شهنشاه نوجوانـــاقــخ      اب ملکــاع آفتـــاه شجــدارای دهر ش

 شاهی كه شد به مهتش افراخته زمان      ماهی كه شد به طلعتش افروخته زمني

 ت او سازد آشيانـمـاز هـه بــآنجا ك      وت عروجــــد قوــبـم را نــسيمرغ وه

 انــــــوأمـــدا شود اجزای تـــكدگر جــاز ي    غ اوــــــال چرخ فتد عكس تيــر در خيــگ

 جانمهرش هنان چوروح دراعضای انس و    حكمش روان چو باد در اطراف بر و بحر

 انــهان جـان و جـهـج انـوی طلعت تو ج    لک مجال و مجال ملکـو مــای صورت ت

 رس دارا و اردوانـــــــــن افــو غبـــــــاج تــت    و رشک مسند مجشيد و كيقبادــــخت تـت

 و دولت بود دوانـای تــه از قفــون سايــچ    تاب ملكی و هر جا كه می رویـــو آفــت

 قرانصد و تو اخرت بهـاورد چـــــگردون ني    اركان نپرورد چو تو گوهر به هيچ قرن

 وانــدد در استخـــو مغز نبنــی نعمت تــب    د به كالبدـگرايـان نـو جــی طلعت تــب
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 انــــر رس زبـو بــه تــامــو آب خــدارد چ      هر دانشی كه در دل دفرت نيامده ست

 چون بدره بدره اين دهد و قطره قطره آن    ه كردـو را به ابر كه يارد شبيـــدست ت

 انـــر داستـود در دهــحر جـــوز دست ب    الـمـايـالک پــو افــالل تــجه ــايــا پــب

 اماناز تو در يت و دينامـو در حــرشع از ت      فرق ملک تاجبر چرخ علم ماهی و بر 

 انـــــع شـــــيـــال رفـــم مثــظيــوی داور ع      اب رفيع قدرــنــع جــنيــای خرسو م

 جاندر چشم فضل نوری و در جسم ملک       تو با شكوه علم از تو در محايت و عقل از

 ايگانـــج شـــنــود گـــري بــقــون ذره حــچ      اب ملک كه در جنب مهتتـــای آفت

 ايگان كه ببخشی به رايگانـــد گنج شــص      كمرت استدر جنب بحر جود تو از ذره 

 دالنــــر كنـا زيـقـت بـاده رخــت گشـدول      رساپرده ات مقيمعصمت هنفته رخ به 

 انـاز كوه و ابر ساخته نازير و سايه ب      گردون برای خيمه خورشيد فلكه ات

 چرتی بلند بر رس خرگاه خويش دان      ن اطلس مقرنس زرد و ز زرنگارـــوي

 رانـگرلشك اينخزينه و اين ساز و اين      بعد از كيان به ملک سليامن نداد كس

 در هند بود غلغل و در زنگ بد فغان      ن توودی درون گلشن و از پردالـــــب

 به صحرای سيستاناز دشت روم رفت       غريو كوسدر دشت روم خيمه زدی و 

 و در خانه های خاندر قرصهای قيرص       اختی و لرزه اوفتادـــــــا قرص زرد تــت



36 
 

 و ز چني تا به قريوانتا به روم از مرص         ملک كند باتو مهرسیآن كيست كاو به 

 وز چينت آورند به درگه خراج جان        ل دگر ز قيرصت از روم باج رسسا

 تو شادمان به دولت و ملک از تو شادمان      و خلق از تو شاكرندتو شاكری ز خالق 

 با بندگان سمند سعادت به زير ران        مهی رویاينک به طرف گلشن و بستان 

 كت زمان زمانپافيضی رسد به خاطر         در صف كروبيان قدس كهای ملهكی 

 دارد مهی به پرده غيب اندرون هنان        ای آشكار پيش دلت هرچه كردگار

 ه مركبم به مراد خودم برانـــيعنی ك        لک عنان ارادت به دست توــداده ف

 ور بخششيت بايد زر داده ام به كان        د پر داده ام به تريـــگر كوششيت افت

 و كيست بر رس چشم منش نشان يار ت      كف پای خودش فكنخصمت كجاست در

     و گشته منتظمـــــدمت تــه خــمن ب م كامــه

 و گشته جاودانـدحت تــه مــام من بـــم نــه

 

 

 

 

  : خواجھ  ھمام  تبریزی.5- 96



37 
 

 .از شاعران  نامربدار فارسی و آذری  است 

 :نمونه  كالم

 ه  نيست  شريازیولی چه سود  كه  بيچار    مهام را سخنی  دلفريب و  شريين  است

 

او دارای  ديوان كه  مشتمل  بر دو هزار  بيت  است  كه  در  شاعری  و  غزلرسايی   از سبک  سعدی  

صحبت  نامه  را   كه بنام  رشف  الدين  هارون ،  پرس  شمس  الدين    منظومۀ پريوی  كرده  است  و  

از  غزليات  معروف  او .گار  او  دانست  حممد ، صاحب  ديوان  جوينی ساخته، ميتوان  بزرگرتين ياد

 :يكی  اين است

چون ديده ای كه ماند خالی  ز      دانی چگونه باشد   از  عاشقان  جــــدايی؟

 روشنايی

ليكن زروی جانان   مشكل  بود       سهل  است  عاشقانرا از جان  خود  بريدن

 جدايی

ميان  يارا ن  مهری  بود    گر  در     در  دوستی  نبــــايد  هرگز  خلل  ز  دوری

 خدايی  

صد  بـار  گر   در  آتـــش آنرا بيازمايی     هر زر  كه  خالص  آمد  بر يک عيار  باشـد

]6[ 

 

 

 :فتگوی  مهام با  شيخ  سعدیگ.1

خواص  و خداوندان     در  بني  توده  مردم ،  بلكه  بنيشوخی و هزل و  مطايبه  نه  تنها  

                                                        
  بھ  بعد  311دبیات  ایران ، داکتر  شفیق  ، ص تاریخ  ا   6
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از  بذله  گويی  شيخ  سعدی  با  » تذكرة  الشعرا«د ،  دولت شاه  سمرقندی در ادب  نيز  معمول  بو

چنانكه گويند كه خواجه  مهام  الدين  تربيزی كه  مرد  اهل  دل و صاحب ... «:مهام  ياد   ميكند

روزی  در  تربيز  شيخ .است  فضل و  خوش  طبع و صاحب  جاه  و  معارص  شيخ  سعدی  بوده

ام  در  آمد و  خواجه  مهام  نيز  با  عظمت  در  محام  بود ،  شيخ ،طاسی  آب  آورده به  مح)سعدی(

بر  رس  خواجه  مهام  رخيت ،  خواجه مهام   پرسيد  كه  اين  درويش   از  كجاست؟شيخ  گفت از  

عجب  حاليست  كه  شريازی  در  خاک  ما   از  سگ : خاک  پاک  شرياز ،  خواجه  مهام   گفت

كه  اين  صورت  خالف  شهر  ماست  كه  تربيزی در  : شيخ  تبسمی  كرد  و   گفت  !شرت  است بي

خواجه  مهام  از اين  سخن   هبم بر آمد  و  از  محام بدر آمد ،  ! شهر  شرياز   از  سگ  كمرت است 

انكه  رسم  نشست ، و  جوان  صاحب  مجالی ،  خواجه  مهام  را  چن شۀ شيخ نيز بر آمد و به  گو

اكابر  است ،  باد   ميكرد و  خواجه  مهام   ميان آن  جوان  و  شيخ  سعدی  حايل  بود ،  و  در  اين  

كه سخنهای  مهام  را   در   شرياز   ميخوانند ؟ شيخ   گفت   بلی  :حالت  خواجه  از  شيخ  پرسيد 

 :ياد  دارم   و اين  بيت  را  خواند يک  بيت : گفت  هيچ ياد  داری؟ گفت  .  شهرت   عظيم  دارد 

 وقت  آنست  كه  پرده  بيک  سو  فگنم    من   ودلدار  مهام  است  حجاب  در ميان

خواجه  مهام  را   اشتباه  نامند  كه  اين  مرد  شيخ  سعدی  است ،  و سوگندش  داد كه شيخ سعدی  

عذر خواست   وشيخ  را  بخانه  بردو  بلی،  خواجه  مهام  در  قدم  شيخ  افتاد  و  :نيستی؟ گفت

  ]7[.تكليف  های  لطيف می  نمود و صحبت   های خوش  داشتند

 

 

  

 

                                                        
میالدی  بھ سعی  ادوارد  برون در دانشگاه کبیرج ،چاپ  1318/1900کھ  بتاریخ  201تذکره  دولت  شاه  سمر  قندی،ص   7

  .مطبعھ لیدن لندن
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 : امري  خرسودهلوی.6- 96

در  مورد  اين  شاعر   پر  آوازه  »  سري  ادب  زبان  فارسی در  هند«هر  چند  قبالً  نيز  در  بحث 

: يكبار   ديگر  از  وی  بطور  خمترص  ياد  كرده  می آييم اشاراتی  داشتيم  با  آهنم نظر  بحسن موضوع  

» كش«پدرش  سيف  الدين  حممود در  شهر  .امري  خرسو  بزرگرتين شاعر  پارسی  گوی  هند  است 

) بلخ(امرای  بلخ بوده  است  كه در  محله  چنگيز  ناچار از   مجلۀ يا  سبز رئيس قبيله بود  كه  از  

كرده  و  در  دربار  سلطان  حممد   تغلق،  شغل  ديوانی   بدست  آورده   است ،    هبندوستان  مهاجرت

 .در  شهر  پتياله  اتفاق  افتاد.هـ ق651تولد  امري  خرسو   در  سال  

امري  خرسو كه  از  مهان  آوران  جوانی  در  يک  حميط  علمی  پرورش  يافته  بود ،  از  آغاز  جوانی به  

او  در  دهلی  اقامت  .او  در  كثرت  اشعار و  آثار  منظوم كم  نظري  است .ر پرداخترسودن  اشعا

او   از  مجله شاعران عارف و صوفی  .داشت  و  نزد  طالطني  دهلی مقام  و  منزلتی  داشته  است 

ی  از شعرای  مرشد او  شيخ  نظام  الدين اوليا ء بود ، و  در  عامل  شعر  پارس.مسلک  هند  بشامر  مريود

نامی پارسی  گوی  در   خراسان بزرگ   بحساب  می آيد و جايگاهی چون سنايی،  نظامی و  خاقانی 

جلد «او  مدعی   بود  كه   پريو  سبک  سخن  سعدی  شريازی   ميباشد ، .را   كسب  كرده   است  

 .»شريازی  ۀسخنم  دارد  شرياز

است  كه امري   خرس و صاحب  سبكی  است  معروف  به  ولی  صاحب نظران  را  عقيده  بر   اين 

سبک  هندی ، و  در شامر بزرگرتين شاعر  پارسی كوی  هندوستان  است ؛ او  عالوه  بر  زبان   

فارسی، به  زباهنای  تركی   وسانسكريت   تسلط  داشته  و  غري  از  شعر  و  ادبيات   در  موسيقی و  

گاهی : نيز دست  داشته  و  تصنيفاتی  نيز  در  اهنگسازی  داشته  است آواز  خوانی  هندی وفارسی 

 :بعضی  قصائد  را با تّغزلی  زيبا  آغاز   ميكند 

      صبا را  گاه  آن  آمد  كه  طرف  بوستان  گريد

 زميــــــن  را سبزه  در  ديبا  و  گل  در  پرنيان  گريد
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     ني    افتد جهد  از  چشمه  موج   آب و  لرزان  در  زم

   زنـــــــد بر الله  باد  تنــــــد  و  آتش  بر  زبان   گريد  

     زبان  از  گفتن  آتش  نسوزد،  ليكن  از  سوسن

 رسم  آتش  در  جهان گريدـــحديث الله  گويد ،  ت    

     متاشا كن  كه  چون بگرفت  الله  كوه  را  دامن

 خونش  چنان  گريدبی موكب كنــــــد غكسی  كو   تي    

     زياد  غتچه مرغانرا  نوا  بسته      شود  تا  گل

نوروز  و بلبل   خود  مهان          ۀبسازد  پـــــــرد

 گريد

 :آغاز  ميشود امري   خرسو  مانند  خاقانی ،  قصايدی  دراز دارد و يكی از  آهنا چنني   

   دمل  طفل  است  و  چري   عشق   استاد  زبان  دانش 

 اوج  َسبق ومسكنت گنج  دستانش سواد

از  ،  انديشه های  عرفانی  شاعر  نيز بچشم   نۀ در  طی  از  قصيده  ای  به  مطلع  زير  نمو

 :ميخورد 

     مشو  بينا  به  چشم  رس ، كه  نارد  ديد  خود  را هم

 به  دل بني  تا  ببينی   هر  چه  خواهی ماه  تابانش

و ،  مفاهيم  عميق  اجتامعی  و  مظامني  بديع و  ابتكاری ديده  ميشود در  غزهلای  امري  خرس

بيان  زيبا   چون زلف  ،  سنيل ،ا شک  و  ديگر   دركه  در   ميان  صد  ها  استعاره  آنرا 

 .تعبريات  كار  گرفته  است 

شامل اشعار فر ،  كه سمت كه  عبارت  اند  از  حتفتة الديوان   امري خرسو ،  حاوی  پنج  قس

دوران  جوانی  است  ، وسط احليوة  كه  شامل  اشعار  بيست  تا  سی  سالگی  است ، قرة 

الكامل ،  كه  در  حدود  چهل  سالگی شاعر  آنرا  رسوده  است  كه  در  آن   از  سوانح  و 
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نظامی اتفاقات  زندگی  خود سخن  بميان  آورده عالوه بر  آن  امري  خرس و  به تقليد  از  

 :گنجوی ،  پنج  مثنوی   از  خود بيادگار  گذاسته  است 

 

 مثنوهيای امري خرسو .6-2- 96

  كه  مقابل خمزن  االنوار نظامی  شامل  اشعار  اخالقی و  دينی   مطلع  االنوار  ،

 .است

 و مقابل  خرسو  شريين  نظامی شريين  و  خرس. 

 هـ   698هر  سه  مثنوی  را  در  سال   ،  مقابل  ليلی  و  جمنون ؛ كه   جمنون وليلی

 .رسوده است

 بنظم  در  آورده   669مقابل  سكندر  نامه  نظامی  كه در  سال     آيينه  سكندری

 .است

 هـ  آنرا  بپايان   701مقابل  هفت  پيكر   نظامی  كه  در  سال    هشت  هبشت

 :رسانيده 

قرآن  عالوه  بر  آن آثار  ديگری  مانند  .  ه هزار بيت  دارد مخسيه  امري  خرسو  مجعًا هجد                 

از او  باقی مانده    تاريخ  دهلیو   مناقب  هند، تاج  الفتوح؛و )هـ718( نه سپهر؛)هـ688( السعدين

 .مخسه  را  كه  هجده  هزار بيت  دارد ، در   مدت  سه  سال  به  نظم  كشيده  است .است 
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  :عراقی.7- 96
از  عرفا  كه .هـ ق  686و  بقولی  در .هـ ق  688ذيقعده   8گمهر در  رخر الدين بن ابراهيم  بن  بزف

وشعرای ايرانی  است در ده  كمجان  كه  در  اطراف مهدان  بوده  است  تولد  يافت و  در مهدان 

ای جوانی در  به  حتصيل  علوم  و  ادبيات  متداول  زمان  خود  پرداخت ، و  توانست  در  ساهل

بعدًا  حالش  بديدن  مجعی  از  قلندران  كه  از   آن  شهر  .مدرسه  شهرستان  مهدان   تدريس  كند 

صفحات  .ميگذشتند تغيري كرد،  از  درس  و بحث  دست   كشيد و  بدنبال   ايشان  براه  افتاد 

هباءالدين خدمت  شيخ  عراق   عجم را سياحت  كرد  و به  هندوستان  رفت ،  و  در  آنجا  ب

در  مقامات  عرفانی   بجايی  رسيد كه شيخ    .مريدان  او   در  آمد  حلقۀرسيد  و  در   زكريا

پس  از  آن  دخرت خود را  بوی  جتويز  كرد و  عراقی  را   از  .مزبور  خرقه  خود را  بوی  پوشانيد 

اد ، و  مهني  پرس  پس   از   عراقی  خليفه  او   اين  زن   پرسی  آمد  كه  او را  كبري  الدين نام  هن

عراقی  بيست  و  پنج  سال   در  خدمت  شيخ  هباءالدين   برس  برد و  پس  از  وفات .. گرديد 

شيخ  نتوانست  به  هندوستان  بامندو  از  راه  عامن  رهسپار   حج  شدو  از  آنجا  به  آسيای  صغري 

امري معني  الدين  پروانه خانقاهی  برای  .صدر  الدين  قونوی رسيد   رفت ، و  در  قونيه  بخدمت

پس  از   گرفتاری  امري  معني  الدين ،  .بساخت )در  تكيه  حاليه  در سيواس(او  در  توقات 

و    78رهسپار  شد و  در  مهني  شهر  در  سن ) شام(عراقی  بمرص رفت ،  و  از  آنجا  به  دمشق 

 .و  در  جبال الصاحله  مدفون شد . سالگی وفات  يافت  82به قولی در

است و    ديوان  عراقی شامل  قصايد،  مقطعات ،تركيبات ،  ترجيعات،  غزليات و رباعيات

مثنوی عشاقنامه  يا  ده  نامه را  بنام  شمس  الدين  .  رسيده  است   عچندين  مراتبه  به   طب

)   امام (سوانح العشاقاب  ملعات را  در برابر كت. ساخته  است )جوينی(صاحب  ديوان 

اصطالحات  صوفيه   نيز   از  آثار  نثری  . در بيان  مراتب   عشق  تأليف  كرده  است   غزالی

 8.اشعار  عراقی  به روانی  و  شور  عاشقانه  معروف  است . اوست 
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صوفيان و شاعران   ذكره تگانی  او  ،  اشاراتی  در  كتاب در   پريامون  رشح زند   

باخلصوص در  نفحات  االنس جامی  و  جمالس  االنس  بايقرا   ميتوان  يافت ؛  ولی  چون  

وی   چيزی  ننوشته  اند آنچه  را  كه  در  اينگونه  كتب  می  بينيم    ۀمعارصان  وی  در  بار

از  مقوله  معانی   عاشقانه    متن  اشعار   و  غزليات  او كه  غالباً .بايد با قيد  احتياط  بپذيريم 

قسمی  كه  دايرة  املعارف  فارسی  .است كه مطلب  مهمی  از احوال  گوينده  بدست  نمی آيد

نيز  مشعر  است  او را  ميتوان  يک  قلندر كامل  عيار دانست  كه بكّلی  در  بند  نام  و   نشان  

از طلعت  دوست  دانسته     و  در  آن   خود  نبوده  و  هر صورت   نيک  و مجيل را  آينه ی 

در  «:عكسی  از  مجال  مطلق  می  ديده  است  چنان  كه  يكی  از  تذكره  نويسان  ميگويد 

 » .طبيعت  او فقط     عشق  را دست استيال بود

: بطوريكه  از  ديباچه  كليات  عراقی  كه بكوشش   سعيد  نفيسی چاپ  شده  بر  می  آيد  

علوم  نموده ،     ۀعراقی از ّاّزة  عراق و  مشاهري  آفاق  بود  و  در  هفده  سالگی ا فادشيخ   «

حتت  تأثري   عشق و  عاشقی   از  مهدان  كه  موّلد اوست به  هند  رفته  است ؛ و  موجب  

ان  جوان  رفتن  او  به  هند  اين بود كه  مجعی  از  قلندران  به  مهدان  فرود  آمدند در  ميان  ايش

صاحب  مجال بود كه  عراقی  را  جمذوب و  مفتون   خود ساخت ،  چون  از  آنجا  باز  

در مولتان  به  .گشتند ،  عراقی  را  تاب  توقف  نامند  و  از  پی  ايشان  به  هندوستان  رفت 

التزام  چله   شاگردی  هباءالدين  زكريا نايل  گرديد ؛بعد  از  ورود  در  آن   جايگاه  او  را 

چهل  روز  بايد  عزلت   پيشه  كند  و بمراقبت  و  تفكر  پردازد ؛  »  اربعني«بفرمود  كه يک  

عراقی  :  ليكن  در  مهني  روز ،  ديگر  درويشان   پيش  شيخ  به شكايت آمدند و  گفتند 

ن  را  چند به رسودن  غزلی  كه  خود  ساخته  مشغول  است  و  آ  بجای  سكوت  و  تفكر 

 روز  به متام مطربان  

زل  كه  يكی   غگ  و  چغانه ميرسايند ؛  و  آن  شهر  آموخته    واكنون  در  مهه  ميكده ها با  چن

 :از  اشعار بسيار  معروف   عراقی   است  اين  است 
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 شعر معروف عراقی.

 ردندزچشم   مست  ساقی وام  ك    ــام  كردندنخستني  باده  كاندر  جـــــ

 هبم  كردند   و  عشقش  نام  كردند    بعامل  هر  كجا   درد و  غـــــــــمی  بود 

 كردندبه  موسی  نام  ِعرض  اهلام      رانیود    گفتند  ارنی   لن  تــــــه  خـب

 ن  اعالم   كردندجهانی را  ازيــــ    ی  گفتند      رازیـــهرمــا  مـــهان بـــن             

 ـرا    بــدنام  كردندعراقی   را  چـ           راز  خويشتن فاش  چو  خود  كردند                

عراقی  را  كار  متام  شد ،  پس  او  : تی كه  شيخ  هباءالدين   آخر اين غزل را  شنيد  گفتقو

  پس چون!بريون  آی» عراقی  مناجات  در   خرابات   ميكنی؟«:را  نزد خود  طلبيد و  گفت

خويش  بر  دوش  او افگند و او  خود  را  بر زمني افگند و رس در   قۀبريون   آمد  شيخ  خر

قدم   شيخ  هناد ؛ شيخ  وی  را از  خاک  برداشت و  پس  از  آن دخرت  خود  را   نيز  بعقد  او  

 .آورد  كه از  او   پرسی  آمد و  به   كبري الدين  موصوف  گشت 

    وفات.    خود  ساخته  بود سال  سپری شد  و  هباءالدبن در  حاليكه   عراقی  را  جانشني  25               

حسد  بردند  و نزد  پادشاه  زمان  از  عراقی    ورويشان    از  اين  ناحيه  بر  ايافت  وديگر  د

حال  را    شكايت   كردند و  او  را  به  اعامل  خالف  رشع  متهم  ساختند؛ و او  نيز  چون 

چنني  ديد از   هندوستان  مراجعت  كرده به   مكه  و  مدينه  شتافت  و  از  آنجا  به  آسيای  

صغريمسافرت  فرمود ؛  در  قونيه  جملس  درس  شيخ  صدر  الدين  معروف را  دريافت كه  

  كرد و  در  مهانجاكتاب  فصوص احلكم شيخ  حمّی الدين  ابن  غربی را  تدريس   مي

اب  موسوم  به  ملعات خود را تاليف و  تقديم  شيخ صدر  الدين  قونوی  تمعروفرتين  ك

كرد،شيخ  آن  را  پسنديد وحتسني  فرمود  او  در  قونيه  از  بالد  روم  با  موالنا  جالل   الدين  

ضل و  ف مۀ حممد  بلخی،   نيز صحبت داشته ،  و  مهگی اوقات  با فرقه  زهد و  تقوی و  عام
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فتوا ،  باده   عشق و  حمبت   پيموده و شيفته   حسن و مالقات  بوده ،  تا  بحديكه  در بازار  

 :كفاشان به  حكم  عاشقی ،  لوای   اقامت  افراخته ،  وبا طعن  و  مالمت  ساخته 

 نبود   خـــــالیی ـــكز  عشق  دم  ـاشق  مســــــت الاوبالیآن عــــــ      

 ميگشت  بكوی  عشق   پيوست   سجاده   بدوش وسبحه بر دست                             

 اد  زنگانیبی   عشق   مبــــــــــــ    انیحيات  جاود عشق     است                        

عراقی  هبر  شهر  ود ياری   كه  قدم   ميگذاشت، به  علت  بی   اعتنائی به  حدود  و قيودمتعارف  

اچيز انگاشتن مقررات جاری  ،  مورد  توجه  عام و  خاص بخصوص  مردم  نكته  زمان  و  ن

آسيای  صغري  يا  تركيه  امروزه عده ای  از  (در دوران  اقامت  در روم .  سنج قرار  ميگرفت 

 ياران  و  ارادمتندان او  وارد  شدند  ، حلقۀ مردم  و رجال  آن  رسزمني در  

  الدين  پروانه،  شاگرد  و  مريد  عراقی  بود و  گويند برای او  چنانكه  معروف  است  معني

بنا كرد  و  او  را  به  حمبت  ها  وانعام خود  خمصوص  ساخت ؛  بعد  از  »  توقات«خانقاهی در 

وفات او   عرافی بمرص رفت گويند بر زعم سعايت معاندان  سلطان  مرص او  را  پذيرفت و 

د و پس  از آن  به  شام  رفت و  در  آنجا   هم  بخوبی  مقدم او  را  پذيرا  شيخ الشيوخ  مرصگرداني

شدند، و  هم  در  آنجا  پس   از شش  ماه اقامت پرسش كبري الدين از  هندوستان  بوی  ملحق   

 ]9[.گرديد

،   منقول   است  كامل  احرار«. بلخی  استحممد فخر  الدين  عراقی  معارص موالنا  جالل  الدين 

شيخ  حممود  نجار ،  رمحة اهللا  عليه، روايت  كرد  كه روزی  در  مدرسه  مباركه ،  سامع  عظيم 

بود  و شيخ  فخر  الدين  عراقی ،  كه  از  عارفان  زمان  بود ،  در  آن  ساعت  حالتی  كرد ، خرقه  

ديگر  سامع   شۀ النا در  گوو  جبه  اش  افتاده  ميگشت  و بانگها  می  كرد ، مهانا  كه   حرضت  مو

ميكرد  و خدمت  اكمل  الدين  طبيب با  مجع  علام  نگاه  داشت  ميكردند ؛  بعد  از  آن  موالنا  

                                                        
  74ص »  ف فرازی«79لغتنامھ  دھخدا،  نمبر  مسلسل    9
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اكامل  الدين به اجازت آن  حرضت  و  معني  الدين پروانه ،  شيخ  فخر  الدين  را  بجانب  توقات  

آن  جايگه ،  شيخ  خانقاه  شدو  پيوسته    دعوت  كرد ، خانقاه  عالی جهت  وی   فرمودو  در

شيخ  فخر  الدين  در  سامع مدرسه  حارض  شدی و دايًام  از  عظمت  موالنا  باز   گفتی و  آه ها  

زدی  و   گفتی كه او را  هيچكس  كام  ينبغی  ادراک  نكرده  است  و  در  عامل  غريب  آمد  و   

    10» .مبا روی  منود ، آنچنان زود سپری  شد که  ندانستیم  که  بود  كیغريب  رفت  و  جهان  چند  روزی  

  

موالناجالل  الدين حممد  بلخی ،  : رابطه معنوی  عراقی با موالناجالل الدین  حممد بلخی.

هـ  در  بلخ  تولد يافته و  در  پنج مجادی  اآلخر  604خداوندگار  تصوف  در ششم  ربيع  االول  

در  گذشته يعنی شانزده سال و  شش ماه  و سيزده روز  پس  از  او  عراقی  در   در  قونيه   672

تابه  «.مرگ  موالنا  بر  خاص  و  عام  خمصوصًا بر  مريدان  او  سخت  گران  آمد .  گذشته  است 

و    چهلم  موالنا ،  پادشاهان  و وزيران ،  سوار  نگرديدند  و  در  صد  روز  علی التوالی  مهه امرا

فقرا    عليحيده مراسم  عزای خمصوص كه با  ساز  و  آواز  توام  بود  برپا  ساختند ، چنانچه  در  

مراسم  جشن  پروانه ،  ملک  االدبا  امري بدر  الدين  حييی ،   » عرس«آن  دوران  شبی  در  

 : ه ،  اين  رباعی  ميگفت تغمداهللا ،  در  سامع   گرم   گرديده  بود و  جامها را  بر   خود  چاک  زد

 نشد  يا  جيب  كه  در  ماتم تو چاک     ک   نشدكو ديده  كه  در  غم  تو  غمنا

 ماننــــد  توئی  در  شكم  خاک   نشد     سوگند برروی  تو  كه  از   پشت زمني   

و    و شاعران  رشكت   جستند  در مرگ  موالنا ،  كليه  دوستان  و  نزديكان  و  ارباب  ذوق

ميكردند،  يكی  از  درويشان  در  مرگ  آن بزرگوار  اين رباعی  را  رد يک  بصورتی  اظهار دهر

 :می  رسود

 كامروز  اجل  در  تو  چه  گوهر بنهفت      ای  خاک  ز درد  دل  نمی يارم  گفت

                                                        
  .25کلیات  عراقی،  بھ  کوشش  سعید  نفیسی،  انتشارات سنائی،ص   10
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 ــتدلبند  خاليقی ،  در  آغوش  تو  خفـــ      كام  دل  عـــــــــــــاملی  فتادت  در دام

 

از اينجا  پيداست  كه  در تغزيت  خداوندگار بلخ جزو بزرگان قونيه كه  حارض بوده  اند ،فخز    

 ]11[».الدين  عراقی  هم  حضور  داشت 

در رسزمني ) 1289نوامرب    23(حرضت  شيخ هشتم  دوالقعده : در  مورد   مرگ عراقی  ميگويند

ی  اليق رسفراز  گردانيد و به  ديار بقا  بخراميد و در شام ، فرزند  و  اصحاب  خود را  به  وصايا 

 :وقت  نزع  اين  رباعی  ميخواند

 مانا كه  نه   بر  مراد  آدم      دادند      در سابق چون  قرار  عامل  دادند

 نه  بيش  به   كس و  نه كم دادند      زان قاعده و قرار كانروز  افتاد

ی  شيخ  حمی الدين پشت  مرقد  پر  نور و  صفا» ای  دمشققرب  وی  در صاحل«سال  بود  82عمرش  

رزندش  در  جنب وی ، و  مهاجما ، قرب شيخ  اوحد  الدين  فع  كبري  الدين  مولتانی  قابن  عربی  وا

 .كرمانی  است

چون  عراقی  مورد  توجه  خاص و  عام بود،  راجع  به  تاريخ رحلت  او  اشعاری رسوده اند ، از  آن  

 :له  مؤلف  خزينة االصفيا   ميگويد مج

ــــــۀ سال  وصل  آن      شد عراقی  چون  ازاين  عامل  بُخلد          واال  مكان ش

 هم بخوان  » شاعر  حمبوب  مهدی«    كـــــم رقم» سن  مولیحآفتاب  «        

 :ديگر   قطعۀ

 قیهذا  فرا: به  اهل   دهر  گفت     عراقی  چون  ز  دنيا رخت  بر  بست        

 سلطان  ولی عالی  عراقی«دگر     گو» حمرتم«الش ـــــبه  تـــــاريخ  وص        

در  كتاب  ميخانه  عمر و ی  هشتاد و  هشت  سال و  در  سفينة  االوليا رحلت  وی  در    

 .و  نظر دوم  بيشرت  مقرون  به  حقيقت  است  سال  آمده 82و  عمر  وی  . هـ ق 888
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در  زمانيكه  مشغول  هتيه  « : سعيد نفيسی  می  نويسد: عراقی  خمتصات  شعر . 3 - 7- 96

گيز و  پر  نشب  لذتی  خاص  از  بيان  شور ا متن  اين كتاب و  چاپ  آن  بودم ،  هر روز  و  هر 

كه  خوانندگان  در  اين   حظوظ  با    مني  دارقي. الدين  عراقی ُبردم كه  مپرس خر فنۀ سوز  عاشقا

واهند شد ؛  من  در زبان  فارسی  شاعری  را  نمی شناسم كه  مانند  فخر  الدين  من  انباز خ

تا  اين  اندازه  دلري  و بيباک  ) خواه   عشق  جمازی  باشد  و خواه  حقيقی(عراقی   دربيان  عشق 

ندازه  بلند  تا  اين  ا ،در ادبيات  و  زباهنای  ديگر    حتی: و بی  پروا  و بلند  پرواز  بوده  باشد و

آن  شيفتگی و  آشفتگی  عاشقانه كه  در  رشح  حال  . پروازی  در بيان   عشق  ديده  نشده  است 

عاشق  .  وی  نوشته  اند مهانجا  در  اشعار  وی  به  منتهی  درجه ، رصيح  و  آشكار   است 

ن  عشق داستانرساياپيشگان  معروف  زبان  فارسی  مانند  سعدی و حافظ  و  حشی  كه رس  آمد  

مخريات  او  كه  . دگی  هستند ،  باز  در رصاحت گفتار  و  اوج  بيان به  عراقی  نمی  رسند او دلد

شاعر  » اناگررنون«البته  از مغازالت  او  كمرت است ،  پايه  بسيار بلند  دارد  و  شاهكار   های 

شاعر  مشهور  » رضابوالفا«و  مشهور   عرب  ۀرسايند» ابو انواس«معروف  يونان قديم و 

 .مرصی را بياد  می  آورد 

 

يكی  از شهكار  های  بلند  نثر فارسی است و  بر  اين  كتاب  : ...كتاب ملعات  عراقی.4- 96

 .رشوح  متعددی نوشته  اند 

عبري  ت  وی  از  سخنان  صوفيان را تأويل  از  ظاهر    پسندان  كوشيده  اند كه برخ  بعضی

رشحی  بر  گفتار شان به مهني  نيت  نوشته  اند ؛  هبمني  جهت  در  نظر  حقيقت  بينان  كنندو 

ه  ها  و  پرده  پوشی ها  ححقيقت  پی  برده  اند  اين  رش  و  كسانيكه  به  بلندای  اين

رضورتی  ندارد ؛  هبمني  دليل من رجوع به  اين  ملعات و بازگو  كردن  اين شارحان  را  نمی  

حات ،  جمرد  از  حشو  وزائد و  ينم  و  اگاهان  خود  از  مهان ظاهرسخنان عراقی  در ملب

 .نچنانكه خود انديشيده  انتشار داده امآ
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شور  انگيز ،  قطعًا  يكی   از    نۀدر  غزل  عاشقااو :    غزل عراقیويژگهيای .5- 7- 96

زل  او  خممس  رسوده اند ،  از  آن  مجله  و  بعضی  از  شعرا بر  غ...بزرگان  زبان  فارسی است 

 : خممس    ناست  اي

     من  نــــــــــقاب  ُبُكشا ز  مجال  كربيايی  ۀــــــم     

 كه ُبتان فرو  گذارند  اساس  خود  ناميی

   ود  ز در  درائیــــشده  انتظارم  از  حد ، چه  ش                       

 غمت شب جدايی زدو  ديده  خونفشانم ز     

 چه  كنم  كه  هست اينها گل  باغ آشنائی                      

              است چو كامل ُحسن  مطلق كه  زعشق بی نياز         

 از  است  ايـ  ۀود  به  طردل  ُمبتالی  حممـ

     كه  مدار  شوخ  چشامن به   كرشمه  است  و ناز  است 

 ستيشه باز اچشمم  ز چه رو  مهان ـدر گلست        

           به  اميد  آنكه شايد تو بچشم  من  درآيی                                                        

   ندل  و  ديِ     ۀز  حديث   لعل    گاهی   زندم    ر

  َكشدم     به  ناز  گاهی  به  كمند  زلف ُپر   چني

     كني  ۀزكشدم  به  غمـ تري  ُمژگان ، ه  ـــــزندم  ب              

 به كدام مذهب است اين به كدام  ملت  است اين

 كه  ُكشند   عاشقی  را   كه  تو  عاشقم چرايی 
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     ــدمـايـــــد  خـــود  عــيان   نچو بـه  سـري باغ  ق                            

 گونش   چمن  ارغوان  ناميدــذار الله   ز  عـ

     چو به     گلستان   نمـــايد نظاره  ُرخ   خود پی                    

 بنظر چنان   ناميد ُمژه  ها  و  چشم شوخش

 كـــــه  ميان  سنبلستان  َچَرد  آهوی  ختايی                                                                            

     یرب  آيد   به سامع  ذكريا ّح كه  مطچه  شود                         

 پيا پی   سوی بزم  ما  كند التفات  ساقی

       یــو  می   ـغم  عشق  را  دوايی   نبود  بجز  ن                                

 نی   دلشكسته  چون   هون  نه نامل كز فراق  چ

 كه بسوخت   بند   بندم  ز   حرارت  ِ  جدايی                                                                    

       نز  برمهن دل    نه   زشيخ      ۀعقدنكشود                        

 نه ز ايمـنتم  نه  ز كعبه وطَرف  بسنه ز دير 

       چونصيب عاشق  آمدز ازل  فضای گلخن                  

  به گلشن ه چه رو رومـگل ندارم ب َبرگ  ِرس 

     كه  شنيده ام  ز  گلها  مهه  بوی بيوفايی 

         ديدمنای  كار  عاشق  مهه  سوزو سازچو ب                  

 ديدمعشق وُحسن  يكرس به  نياز  و ناز   ۀر

         دمجماز   ديــــ   ۀرــــــز جهانيان   گروهی  ب                   

 دمقمـار  خانه  رفـتم  مهـه  پـاكباز  دي  به           

 يايیرزاهد  چو به صومعه  رسيدم  مهه 

       ندادندحدوث پاک  گستم  به ِقَدم رهم  ز                    

 گذشتم  به عدم رهم   ندادندزوجود هم 
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                 رهم ندادندبه كنشت  سجده  ُبردم  به صنم                   

 رهم ندادندفتم به حرم طواف كعبه ربه   

 كه تو  در برون  چه  كردی  كه  درون  خانه  آيی                            

       اندر آمدبه  حرم صالی هاتف  به حكايت                                      

 كه  نسيم  وصل  گويا  ز  ديار  گلشن  آمد

       آمدباد  ايدل كه شب غمت رسبه  تومژده                                       

 در  َدير  می زدم  من  كه  ندا  ز  در در آمد 

 كه  درا  درا   عراقی كه  تو  هم  از  آن  مايی                               

 

 : نمونه ی از  نثر ملعات عراقی.6- 7- 96

يا  در  ورای صورت  و    معنی ، ینۀ صورت ، رخ  ناميد  ، يا  در  آ ینۀ حمبوب يا  در   آ: هشتم ملعۀ 

ب  از  شهود ،  لذت   ِ ب  در  كسوت  صورت  جلوه  دهد ،  ُحم ِ معنی ،  اگر  مجال  را   در  نظر  َحم

» َرأيت ربی   فی  احسن  صورة«جا ّرسِ نتواند  يافت  و  از  مالحظه  فوت  تواند  گرفت،  خود  آي

ََم  وجُه اهللا«باو  گويد ک  َينام َتوّلوا َفث با او  در  » اهللاُ  نورالسموات  واالرض«چه  معنی  دارد ؟ »َفا

 :ميان  هند ، كه  بيت

 مهه  نيستند  آنچه  هستی تويی      ستی  تويیپجهان را  بلندی  و  

 در  چشم  من  می  آئيد و  در  او نگريد ، تا معلوم  كنيد  كه  عاشق  چرا  گفت؟     

 :رباعی  

   ان  صورت   اوست اری  دارم  كه  جسم   و  جي      

چه  جسم  و  چه  جان  مهه  جهان صورت  

 اوست

   ورت  خـــــــوب و  معـــنی  پاكــــيزهر  صـــــه      
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كانــــدر  نظـر  مـــــن  آ يـــــد  صـــــــــــــــورت  

 اوست 

افراد  االعداد «د  كه توحيد  تو  بدين  حرف  درست   می  شود  و  كم   كسی  داند  و بدان...             

 »فی  الواحد  واحد

 :بيت           

 نه فراون   نه اندكی  باشد     يكی  اندر  يكی  يكی  باشد     

 .و  از  اين  حرف  ،توحيدثابت   می   شود  و  كم   كسی  داند 

 

 :از    اشعار  ديوان  او منونۀ .7- 2- 96

 دـوی  مشک يار آمــــــاز صبا ب    نو هبار  آمد  َطرب  ای دل  كه  

 دـو هبار  آمـــه  نــك  اـهني  متاش    هان  نظاره  كه گل  مجال نمود

 مدآ وقت كار هــك  هني نوايی    گل سوی فاخته  اشارت كرد

 دــآم ادگارــــار  يـــكه گل  از ي    ار ببنيــــــــــدر رخ او  مجال  ي

 دـــكار  آمــدِ آشلــكه چمن  ُخ     اغ  و  گلشن  شو ـــــبتامشای  ب

 آمد  ارـدي ــكه  سحرگه  از  آن     ار بپرســـــاز صبا  ياد  كوی ي

 دــــآمارـافشان ومشكب زان  گل    نسيمار ما  گذشت  ــــــبر در ي

 دــــآمچون من از ضعف بيقرار  تا صبا زان  چمن  كل  افشان شد

 دــــآم ادت  به  مرغزاريه  عـــــب   ديد چون عندليب  ضعف نسيم 

 ار آمدـد  جانسپــكه گل  از  وج    بلبل  از  شوق  گل  چنان  ناليد

ـــــــــــــــــۀلنا    اد  در  گلزارــــی  فتــــهای هوي  دـ،  عاشقان زار  آمـــــ

 د ـزار  آمـــه  لۀاـــكن  نـــز  چــك    گل  مگر  جلوه  ميكند  در باغ
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ش  صب    زر فشان  ميكند  گل  صد برگ  دـمآا  دوش  در  كنار  كِ

 جبـان  اگر  كند  چه  عفشگل زر  ا

 مدآالش  بسی  يساز  ـــــــــــمــكز  ش            
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  بحث دوم

 جامی  هروی

 ستاره  تابناک  قدر اخريادبيات و دانش خراسان

 به جغرافيای موجوده افغانستان
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 )898-817(  :جامی  هروی. 2-8- 96

 :رشح حال

  

به  جغرافيای  (نورالدين  عبدالرمحن فرزند  نظام الدين امحد دشتی، شاعر و  عارف و  اديب خران 

وی  ]12[در  هرات در  قريه  دشتک جام زاده شد  ؛ برخی  از  تذكره  نويسان ) موجوده افغانستان

رعبداحلی  حبيبی  شاد روان   پروفيسو. و  نبريه شمس  الدين  حممد اصفهانی   ميداند رااز  اصفهان

دانسته است،  كه او  را بحق  از   ستارگان تابان  قدر  اخري ادبيات  و  دانش افغانستان« نيز  او  را از

 » .شخصيتهای بزرگ دارای  ابعاد  متعددناميده  است

 جغرافيايی   افغانستان موجوده يا سزمني  های  ۀمعموالً  شاعران  و  نويسندگانی  كه در حمدود(   

ان  ويا  متفكرينی نظري بوعلی  سينا، گايران  يا  خراسان قديم  زندگی داشته اند ، شاعران و  نويسند

امري  خرسو قباديانی  بلخی ،  سنايی   غزنوی ، موالنا  جالل  الدين  حممد  خداوندگار بلخ ،  جامی  

نه   جغرافيای موجوده آن  ميشناسند  هروی  ،  امري  علی  شري نوايی  و سايرين  را  از   ايران  به   نشا

مقصود  ما  در  نوشتار  های   : باوجوديكه   اين  حقري  بار  ها  در  گذشته  ها  نيز  تكرار  كرده  است  

ياد  آوری  از   ايران ويا خراسان،  مهانا   ايران تارخيی كه  از  سده  هجده ميالدی به  آن  طرف است 

چرا  كه  ايران موجوده  كه  قبالً  نيز به  اين  نكته   ا  خراسان  كبري  ميباشدپهناور  رسزمني آريانا ي

» و تيسفون مداين«توجه شده  است بنام  فارس ناميده ميشد كه  در  زمان محالت اسالم ، مركز  آن  

نمودند،   زعامی فارس، نام   رسزمني  شان  را  از  فارس  به  ايران تبديل نام) م 1912( بود كه  در سال

كابلستان واز قسميكه در  زمان  نبريگان امحد  شاه  ابدالی ناميندگان هند برتانوی نام  خراسان را  به 

                                                        
،  بھ  اھتمام  و  1362، انتشارات  ھدایت ، تھران ،چاپ )مقدمھ(شمس صدیقی بریلوی ،مقدمھ  دیوان  غزلیات جامی ،ص   12

  س  بریلویتصحیح  شم
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افغانستان  القاح  كردند؛ ولی متأسفانه  كه نيت بعضی از نويسندگان  و  دانشمندان  كابلستان به 

سالم  در  خراسان  كبري را دو ،ادبيات صفوی، جهان ا)شاه  اسمعيل يكم صفوی(ايرانی از دوران 

دسته ساخت و  خطی ميان  اين  زبان و  گويش  كه  از زمان  يعقوب ليث صفار ، اوج و بعدًا در  

حمزا قرار داد  و  قدح ياران  پيامرب و  زنوی و  غوری به  كامل  رسيد  بسرت  امپراطورهيای  سامانی ،  غ

ی بزرگی در  ادبيات فارسی  كه بعد از آن منحرصًا در ه يرضبتغيري بنيادی در  اساسات   تسنن   ايرانی 

به حيات خود ادامه  داد  كه  از  ]  هرات  ،بلخ  ،  مرو،سمرقند و بخارا  و  هند[  خراسان  ۀحمدود

اثر  جنگ  های  شاه  اسامعيل به  هرات  و بلخ تآثريات    بی اندازه  منفی را باالی گويش فارسی  

 .) .گذاشت كه  در جايش  به آن خواهيم  پرداخت   خراسانی يا دری 

دايرة  املعارف فارسی جامی  را  شاعر ، اديب و  عارف  ايرانی  ميداند كه مشهور  ترين  شاعر 

در  ( جام در  رشق  هرات  حیۀ نا ،)xarjerd(پارسيگوی قرن  هنم  هجری قمری  است خرجرد

به  هرات  )حوالی اصفهان(و  پدرش از  دشت  ) قديم (خراسان  ) امتداد  دريای  هريروداست

عبدالرمحن  مدتی  دشتی  ختلص  ميكرد ،  وسپس بمناسبت  مّولدخود و  به  سببی  .  مهاجرت  كرد 

در  هرات  و  سمرقند  علوم  رسمی  .  كه  ارادت  به  شيخ  جام  داشت ،  ختلص  جامی  را بر  گزيد 

خواجه  عبيد اهللا  احرارخليفه موالنا  (نقشبنديه  ۀ قینی  با بزرگان طرراحتصيل  كرد ، و  در  آغاز  جوا

هـ 860(گراييد و  دست  ارادت بدامان سعد  الدين  حممد  كاشغری    ]13[يعقوب چرخی هلوگری

معروف  به  خواجه  احرار زد،  ) هـ ق 895(و سپس دست  ارادت  به نارص الدين  عبيداهللا  احرار)ق 

جامی  قسمتی  از دوره  . صوف  سري  وسلوک  كرد و  از  بزرگان  طريقه  مذكور  گرديدو  در  طريق  ت

شاهرخ ،  متام  دوره ابوالقاسم  بابر  و  ابو سعيد  گوركان،  و قسمت  اعظم سلطان  حسني  بايقرا را  

مخسة املهّريين درک  كرد ، با  امري  علی  شري نوائی  معارص بود، و  پس  از  وفات  جامی ، وی  كتاب 

بقيه  عمر  ) حجاز، بغداد  دمشق،  تربيز و  غريه(را بياد  گار  او  ساخت  ،  جز  چند سفر  كوتاه به  

                                                        
سلسلة المشایخ ، تالیف موالنا  محمد عثمان پادخوابی لھوگری از  عارفان  بزرگ  صوفیھ در سده  نزدھم ھجری خورشیدی ،    13

  .تصنیف و  تعلیق و اھتمام الحاج موالنا  نیاز احمد عالءالدینی کابلی قطب وعارف  شھیردر  سده معاصر
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خود  را   در  هرات  گذرانيد ، و  نزد  سالطني  و بزرگان  منطقه  بسيار  حمرتم  بود ،  سلطان  حممد  

َكَشَد، و دو  نامه  از سلطان بايزيد  دوم به  ) بولاستام(كوشيد  كه  او  را  به قسطنطنيه ) فاتح(دوم ِ ب

جامی  داماد سعدالدين  كاشغری  بود ،  سه  تن  از  . جامی  و  جواهبای  وی  در  دست  است

، در  آغاز  شباب  در  )هـ ق832(فرزندانش  در  طفوليت ، و  چهارمی ، نامش  ضياءالدين  يوسف

يافت،  وسلطان   حسني  بايقرا  مراسم  تشييع و  سوگواری      گذشت ،  جامی  خود  در  هرات وفات

 ]14[.در باره  اورا  بكامل  رعايت  داشت

 

 

 :آثار  جامی.2-8-2- 96

تذكره نگاران بر  اين  اتفاق اند  كه  جامی  نوسنده و  مهۀ و  .جامی آثار متعدد  منشور  و  منظوم دارد

كه  در  تذكره  نگاری ) شهزاده سام  مريزا(ره  شامی  صاحب  تذك.زياد  ميباشد  اتشاعر و  مصنف

جامی را  بيش  از  چهل  كتاب  است ، «: شعرای  پارسی  گوی  بر  مهه  پيشدست  ميباشد مينگارد كه

تأليفات  جامی  از  نظم  و    ۀميگويد  كه  عد]خالصة  افكار[اما  ابوطالب  تربيزی  صاحب  تذكره 

پنجاه  وچهار ُكتب  است  اما  در    ۀداست  يعنی  او  نگارن "جامی"ختلص او نثر  موافق شامر  حرف  

 :]15[زمينه  تاليفات  مشهورش كه  در  ذيل  از  آهنا  شامر معتارف  ميكنم كسی  اختالف  ندارد

 

  

                                                        
  .722ص » ج«دایة المعارف  فارسی ؛پیشین؛  ردف    14

  ".ی"کلیات  جامی ،پیشین ،ص   15
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  :تعداد  آثار  جامی.3- 2-8- 96

 تفسري نا  متام سوره بقره  )1

 )لی اهللا  عليه وسلمسريه مباركه  حرضت  حممد  ص(شواهد  النبوت )2

 )رشح ملعات عراقی(اشعتة املعات  )3

 )ابن فارض ئیۀرشح  قصيده تا(سوانح  )4

 رشح  بعضی  از  اشعار فارضيه )5

 رشح رباعيات )6

 )رشح  فصوص  احلكم  ابن عربی(نقدالنصوص  )7

 رشح چند  بيتی    از  مثنوی معنوی )8

 فی الوجود لۀرسا )9

 )توحيد  کلمۀترشيح  (رسايّل  هتلييه  )10

 )رباعيات  مبنی بر  وحدت  الوجود(لوائح  )11

 رشح  حديث ابوزر  غفاری )12

 )حديث نبوی (ترمجه  و ترشيح (اربعني  )13

 مناقب  خواجه  عبداهللا  انصار )14

 )مذهب  صوفی و  متكلم  و   حكيم(رساله  حتقيقی  )15

 بيتی بر  سوال و  جواب  هندوستان  لۀ رسا )16

 مناسک  حج لۀ رسا )17

 مثنويات  عۀهفت اورنگ جممو )18

يوسف  زليخا ، ليلی و جمنون، خرد  نامه  –سالمان  وابسال –حتفتةاالبرار  –الذهب سلسلة   )19

 سكندری
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 در  علم نافعه لۀ رسا )20

 )ديوان  اول(ديوان  جامی  )21

 )ديوان ثالث(ديوان  جامی  )22

 هبارستان  بطرز  گلستان  سعدی )23

 كبريه  در فن معّمه لۀ رسا )24

 صغريه  در فن  معّمه لۀ رسا )25

 رساله  در فن  عروض )26

 رشح  بعضی  از ابيات  مثنوی  معنوی )27

 رشح فصوص  احلكم  )28

 منشأت جامی )29

 )فوائد  الضيائيه رشح  كافيه(رشح  معروف  به  مّال جامی يا )30

 طريق  صوفيان  لۀرسا )31

 تذكره  مبسوط صوفيان  عجم و  عراق(نفحات االُنس  )32

 رشح  چند بيت  امري  خرسو  دهلوی  )33

 )خداوندگار بلخ(مناقب  مولوی )34

 فن  موسيقی رساله  در )35

 )قدس  رسه(سخنان خواجه حممد  پارسا  )36

ناگفته  نبايد  گذاشت كه  اين  مّصنفات  جامی دارای   مقام ادبی  و  علمی  است   هر يكی  از  

 ]16[.آن كتاهبا  تا  امروز  خيلی  شهرت دارند

سميكه قبالً  وی نزد شيعه منسوب به  تسنن بود ، هبمني  جهت ق«  :دايرة املعارف فارسی مينگارد

                                                        
  )ی،ک(مقدمھ کلیات  جامی ، پیشین ،  16
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ً شاه  اسامعيل بنيان  گذار  شيعه در  ايران،  پرس  شيخ  حيدر ( اشاره شد، سالطني  صفويه   خمصوصا

گويندشاه  اسامعيل اول ،  پس  از  [با  او  سخت  دشمنی داشتند  ،  ) و  خواهرزاده  اوزون  حسن 

بی  ديده  شود ،  آنرا  بخامی  تبديل  تسخري  هرات ،  دستور داد  كه  هر  جا  نام  جامی است در  كتا

نه  )دوران  شاهان صفوی(و  از  مهني سبب قسميكه  قبالً  اشاره  شد  تامدت  سه  قرن ]17[كنند

تنها  آثار  جامی  بلكه  آثار نويسندگان بزرگ   گويش  فارسی بريون  از رسزمني  فارس  باجغرافيای  

مهني  جهت  است  كه  دايرة املعارف  فارسی  اظهار  موجوده  ايران فعلی ممنوع گرديد و  از  

جامی سه  قرن  در  ايران،شهرت  و  رواجيكه  بايد  ميداشت  پيدا  نكرد،اما  تأثري افكار و  «:ميدارد  

 ]18[» .اشعارش در  هندوستان ودر  ادبيات  وافكار عثامنی بسيار بود

شيخ  سعدی  نوشته  به سبک گلستان   بعد از نگارستان  معينی  جوينی كه: هبارستان جامی )1

و  . عموميت  حاصل كرده  است  ۀشده  ،نگارستان جامی  است  كه  در  بني   مردم  تا  انداز

 كليات  او  مهواره  در شهر های استامبول و  هندوستان  و  ماواهنر دارای  شهرت  بوده

 :وچنانچه در مقدمه در  يک  بيت  چنني   گفته  است 

 ولی  مهچون  نگارستان  مانيست   ن  ، نگارستان  مانی  استهبارستا

 

هبارستان  دارای  هفت  فصل ودر  هر فصل قطعاتی در  ترمجه احوال  مشايخ نگاشته و  در 

فصل  هفتم  رشحی پريامون  بعضی  از  شاعران و اشعار شان  درج  كرده  است ،  جامی  آنرا 

. كتاب  در هندوستان  ترمجه و  به طبع رسيده  است اين . نوشته  است. هـ ق  892در سال  

                                                        
  .دایرة  المعارف فارسی  ،  پیشین   17

  .دایرة  النعارف فارسی ، پیشین  18
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هـ به  چاپ 1311يی در سال متن فارسی  آن  در  ايران  توسط  حممد طبا طبا

 ]19[.استهرسيد

  

 :نفحات  االنس  من حرضات  القدس )2

تأليف  در  رشح  حال  طبقلت  صوفيه كه  از  طرف نورالدين عبدالرمحان  جامی در  سنه  

پرداخته  شده  است  اين  اثر  شامل  احوال چهارصد  ويازده يا  .  هـ ق 883  هـ  يا  در881

ميباشد  اصل  اين  كتاب  به  زبان  )  رجال  و  نساء(صوفيه   جلۀچهارصدو شانزده  نفر  ا

حممد بن  حسني  سلمی   نيشاپوری  سطۀ عربی  مشهور  به  طبقات  صوفيه  بوده  كه  بوا

حرضت  خواجه  عبداهللا  انصاری  آنرا به  زبان  هروی تدوين  كرده   حترير  گشته  و بعداً 

اكامل رسانيد  و احوال  متصوفينی را  كه   بعد  از   یۀباآخره   حرضت  جامی   آنرا  بپا.است  

زيست  .) هـ ق412، و  حممد  حسني  سلمی 481متوفی (زمان  خواجه  عبداهللا  انصاری 

م  در  كلكته 1859طبع  اين  كتاب  در  : ساخت ضمیمۀر  آن  كرده اند  تا  عرص خود  د

مولف  آن   از  طرف  ناسويس انگليسی  نگاشته    ۀمبسوطی در  بار مۀصورت   گرفته  و  مقد

 ]20[.شده   است 

 

 :لوامع نفحات  االنس  من حرضات  القدس  )3

ابن  یۀمخر  ۀح  قصيديكی  از  رسائل فارسی   جامی است اين  اثر را  حرضت  جامی  در رش

 . نوشته  است.  هـ ق 875فارض در سال 

 

 : لوايح )4

                                                        
  .514،  از  طرف انجمن  دایرة المعارف  افغانستان، ج سوم  ص  1335دایرة المعارف  آریانا، چاپ  مطبعھ  دولتی  کابل     19

  514دایرة  المعارف  آریانا ،ص   20
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اثر ديگر  جامی  در  عرفان  و  تصوف  لوايح اوست كه به نثرآميخته  با  رباعيات نگاشته  

از   "برون"  ۀاين  اثر  دارای سی الحيه  كه بمعنی  تابش است  ميباشد به  عقيد.  شده  است

طبع  شده    1906و  استعانت  حممد  قزوينی در سال  "يونفلد"عی زمانيكه  اين  كتاب بس

 .راه  حتقيق و  مطالعه  را  در  تصوف و  عرفان  باز  كرده  است. است

 

 :نقد النصوص  فی  رشح فصوص  )5

كتابيست در  حكمت  و  عرفان  در  رشح و تفسري عقايد  شيخ  حمّی  الدين  ابن  عربی  

تأليف  شده  آقای  .)  هـ ق 863(كه  در  سال ) 628فی متو(معرف  فصوص  احلكم 

نقد  النصوص  را  رشحی  دانسته  است كه  جامی بر  تأليف شيخ  صدر  الدين    "برون"

 .قونوی شاگرد  شيخ  حمّی  الدين  عربی كه  نصوص نام  داشته  بعمل  آورده

 

 

 : شواهد  البوة  )6

و ال   ) ص(عضی  از احوال  حرضت پيغامرب اثر  ديگری  از  جامی  در رشح  و ذكر  ب

اين  . بسيار  ساده  و سبک سليس نگاشته  شده  است   ۀبه  شيو 855واصحاب او كه  در سنه 

 :اثر  دارای  هفت  ركن ،  يک  مقدمه  و  خامته  ميباشد كه قرار  ذيل  

 .در  معنی نبی و رسول و ساير  مسائل متعلقه بدان – مقدمه: الف

 )ص(و داليل قبل  از والدت   حرضت  حممد  شواهد 

 .در بيان  وقايع از زمان   تولد   تا  هنگام  بعثت )1                            

 .ذكر  وقايع   از  موقع  بعثت  تا  هنگام  هجرت )2

 وقايع از  هنگام  هجرت  تا  زمان   رحلت )3

مگر بعد  از  رحلت    در ذكر  آنچه  كه  خصوصيت با وقات فوق نداشته)4
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 .آثار داللت  آن  آشكار  شده  است) ص(حرضت پيغامرب 

اصحاب ، ائمه و اوالد  آنحرضت  به  ظهور    یعۀدر  بيان  دالئلی كه  ذر)5

 .رسيده

اوليای    ستۀدر ذكر شواهدی  كه  در  زمان   تابعني يا  اتباع تابعني تا  د)6

 .ر  عقوبت اعداء خاندان  نبوت خامته  د. صوفيه بوقوع  رسيده   است

 : اشعة  املعات   )7

اثری  است كه  جامی   در  رشح   ملعات  شيخ   فخر  الدين   عراقی  نگاشته  است  اگرچه نسخ 

قلمی  آن  چندان  زياد  نبوده  با  آهنم    در  ايران  به  طبع  رسيده ،  اين  اثر  را  جامی  در  سال 

 .سانيده  است به  پايان  ر. هـ  ق 885

 

كليات  يا  ديوان  غزليات جامی مشتمل  است  بر  حمامد ، قصائد ومثنويات ،  غزليات ،  مقطعات 

 ...:و 

   :نظم جامی.8

 :رشوع ديوان

 ارـاشد چو زر  متا م عيـگرچه  ب      زانكه نقش  سخن  دراين  بازار

 هنان  روی  سكهــــاشد  بـا  نبـت      مچو  نقد  های  روانـرود  هـن

ـــــنر  ـــآن  گ  سّکۀ ــــــــ  حرضت  شاهبول ـنيست الی ق      آگاه ۀ ـــــــ

 لـاطــــاحی  بــق  مـامی  حــح      شاه  روشن  ضمري صافی دل

 خزن  فضل و  جامع  الطافـم      افـع  فضل و معدن انصـمنب

 درش  پستـــان  پيش  قـمـآس      هستسعيد كه  ابوشاه سلطان 

 نشانوشاه    اه اوشانش زجـچ      نشانشاه و شاه  پشت  برپشت 

 ده  تاراجشــان  كشيـخان خان      اجشـاجور  بـداده  شاهان  ت



64 
 

 ان  گرددـــوككيسه  پرداز بحر       گرددزرفشان چودست  جودش 

 اف  شودــــردالن شگـــپُ   ۀزهر      شود  مصافتريقهرش چودر

 ريد ــان  گــآشي در  دل  دشمن       ريد ـگ مرغ  تريش چو  آسامن 

 رداردــه بـانـار  خصم  از  ميــب      آردچو باروبر )ش(نخل رخش

 يسارظفرزعني از بوده  فتحش      وار درـسكنهرطرف رو كرده 

 دـويـال  نـوطن  مثــداده  در  م      د ـل  غيبش به  منتهای  اميــاه

 ملک  تا ملكوتبرده  تسخري       امل  جربوتــعز  امشــعفيض 

 ر خالفت  اوــداوود ب مچوـه      دل و رافت  اوـعز   حق صنكرده 

 اطقه اللـنباشد انديشه گنگ       جاللگويم كزين مجال و من چه 

 است  ستتلند اوپــبپيش قدر      دستسترو ـــبهرچه انديشه را     

 خويشش یۀ د ساـكه  خدا خوان        نتوان  گفت مدح از اين بيشش

 ص  ميربد  مايهـسايه  از  شخ        حق بود  مهچو شخص داد سايه 

 استتفاوت ز شخص مشهود  بی        استذات شخص موجود هرچه در 

 گرچه  بر خاک  پست  سايه  فگند        رو  نظر  كن  درآن  درخِت  بلند

 اثرش  ظاهرسته  ـمهه  در ساي        رشـــهرچه  بينی  ز  شاخ  وبرگ  وب

 عنی  جالل و  مجالــداد  از  م        ه  ايزد  متعالـــرچـمچنني  هـه

 از  دل و  دست   ُخرسو واال        داـــــود  پيــــل  او  بــِو ظــرتــپ

 كنم انرا  يگان يگان  تفصيل        لــگرنه زاطناب  ترسم وتطوي

 اين  اشارت  كه  مريود  كافيست        افيستــــليكن  آنجا  كه  فكرت ص

 َدمــاب قَ ــاِق  آفتاب  ارشـــت        دمــای  عــاورد  تنگنــو  نيــچ

 وظلسايه  گشت  نازل بشكِل         ازلـشد ز  ارشاق  نور خود  ن

 ه  استعانت  نورـداز سايـــُكنَ        تاكه  خفاش  از  بصارت دور
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 جاهو حشمت آفتاب  سپهر و        ستاره  سپاه  شۀكيست  سايه 

 معاشمعاد و در  مانده خلِق در        كيست  خفاش  فاش  گويم فاش

 كه  جهان را  جهان  پناه  بود         ه  ظل  ظليل شاه  بود ـــــگرن

 امت صالح  بپذيردــــا قيــــت        ريدــدين  ودنيا  مهه  خلل  گ

 اب  را  هستیـــــآفت ۀ ـــــــیسا        ا  بود  در بلندی و  پستیــــت

 اهی  راـــــــاب  سپهر شـــآفت        اهلی  را   یۀارب اين  ساـــــــي

 داررسپهرخُلود روشن ـــــــب          مكن دارـقا مـر بــــرسي  رــب

  

 :نمونه  رباعيات  جامی.9

 ديوان  عمل  سيه  چون  ديوان  غزل    يوان ازلــــيارب  كردم بحكم  د

 عملتا  شسته  بآب عفو ديوان      خللخالی زديوان  غزل چه سود 

* 

 راهيست  زحق به  حق  روشن  وراست

 وی  حق  بی  كم  و  كاستراهيست  ز  خلق س

 هر كس  كه  ازآن رهش  رسانند  رسيد 

 د  نخاستــــه  درين  رهش فگندنــكس كـــوان

* 

 در  صورت  آب و  گِل  غري تو  كيست؟

 در  خلوت  جان  ودل  هنان  غري  تو  كيست؟ 

 ري من  بپرداز  دلتـــــه ز  غــفتی كـــگ

 ست؟جهان  غري  تو  كيای جان وجهان دردو

* 
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 ه  شود؟ ـــيارب  برهانيم  ز  حرمان  چ

 راهی دهی يم  بكوه  عرفان  چه شود؟

 بس  گرب  كه  از  َكَرَم  مسلامن  كردی

 يک  گرب  دگر   كنی  مسلامن  چه  شود؟

  

 )در  معنی بسم  اهللا  الرمحن  الرحيم ( :، از  قصائد حمامد جامینۀنمو. 10

 حكيماء عليم وـــمـــاعظم اس    يمــــــرحــمن الـرحـــم  اهللا  الــبس

 عميمافته فيض ـــو ي امل ازـــع    رم انس  راـــــــــــــان  حــــحرتمـم

 وبيماميد  طۀ حرز  تو  در  ور     د بسمــگويكه بسم سه حرف است 

 مقيمنقطه  صفت  دركنف او    دو  كون   بيش كه  كم  نيست  ز دو بني 

 مـنيدو فرق عدورا زسياست    ه  كردبه سه  دندان) س(سينش  ۀرا

 ای  عظام  رميمــد احيــميكن    اتـــــميمش  ز زالل  حي    ۀــچشم

 سيموچ به رويی شربنگ   ۀطر    عنی  چو  ز المش هنادـــد  مــشاه

 عنرب  شميم  ۀآن  طر ۀ ــــــنشا    امه ز  تشديد  ساختــخ شطۀاــم

 هيمــــزدی اهلية فيها ي مـــفه    های هويت  يكيستهاش  كه با        

 عظيم آن  در دل عرش قۀ ح    و هر يک  دری ویدر هست  دری  

ــنچــغ  با  تو  كند  حد  رياض نعيم    كشاده  دهانــــايش  نــحۀ ـ

 می  طلبد  رمحت  و فيِض رحيم    گرفت ون دامن رمحت  ـهبر  تو  ن

 سليمل عق   ۀديده  عيان  ديد    عرش  وُرشع عرشست درو   ياش كه

 ر  هنج  مستقيمـسالک ره  ب    ركات  و  حركاتش  رودــــــاز  ب

 بقا  را  نديمهركه شود بزم     ون  از سكناتش  برد ــم سكــرس
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 رجيمديِو هريک ازآن راجِم       هاشنقطه مهه  ُهدی گشتنجم 

 اگر  ختم  نه  بر  رمحت  استجامی 

 ر  آن  رحيمـــامته  بـد  خـه شـهبر  چ

 

 :نعت جامی به  پيامرببزرگ  اسالم حرضت  حممد  صلی اهللا  عليه   وسلم ۀ ننمو.11

 ه  َحَسن  سبقــه  وجــای برده  ز  آفتاب  ب

 قرص  قمر  بمعجز  دست  تو  گشته شق

 تابی  ز عكس طلعت و تاری  ز  طره  ات

 ل  اذا  عسقـــــنفس ليــــــــح  اذاتـــصب

 وـــــــر  تبر  هر كه  تافت  پرتو انوار  مه

 شد رسخ روی  در  مهه آفاق چون  شفق

 جسمت  نداشت  سايه و  احلق  چنني  سزد

 زيرا  كه  بود  گوهر  پاكت  ز  نور  حق  

 كامل چۀ اــزين  سان  كه  شد  كالم  تو  ديب

 ا  منطق  تو  ناطقه  را كی  رسد َنَطقـب

 و  سياره  هفت  جامــزم احتشام تــــدر   ب

 ُه  طبقـو افالک  نــخ نوال توز  مطب 

 ک  رقمــــــالت  َتوَرت يــمــر  دفرت  جــب

 انجيل  يک  ورقوز مصحف  كامل  تو 

 ه از  ورِق  عارضت  گرفتــــُگل را  زمان

 َعَرق ز ُگلبرعكس  اين  زمانه كه بگريد   

 كجا و رفعت  تو اما  بكلک  شوق جامی 
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 ّتفقبر لوح  صدق  زد  رقمی  كيف ما ا  

* 

 آب حمّمدورخاک و ــــآن  ن  ۀپرد      اب  حمّمدـــد  آفتــا  آمــور بقــن

 رتبت امكان  نداشت  تاب حممد      نهَ وگربست نقابی زخاک وآب 

 چون ز  ميان  برفت  نقاب  حمّمد    دای نبيند ـــچشم  خدا بني  بجز خ

 ّت  خطاب  حممد ــاز  رشف  دول    افرس كونني  گشت  كاف  لعمرک

 حمّمد شود حجاب كی  نقش سوی    مازاغ مۀكشيد رسچون شب  ارسی  

 ه شد  امروز ردِ  باب  حمّمدـكهر    دـــاب  نيايــيچ بــهـردا  بــدولت ف

 د  از  كتاب  حممدـاشــمنتخبی  ب    هستی صحیفۀ در هر چه بود َدرج 

 ]21[صل  اهلی علی نبی و آله      المی لفی  بنعّت كاملهـــــيس  كــل

  

 :غزليات يا طيبات جامی.12

است عشقی آميخته با درد در آن  يبا است كه زسعدی جامی  نيز  دارای   اشعار  مانند  شيخ 

ه هويدا  ميگردد ّرس وحدت و شهودكو  در  بعضی  از  اين  غزهلا  سوز  هنفته درون  شاعر  

 :منباب  مثال  چند  تای آنرامی  آوريم 

  

 رخت شبها اه ريزم ز  مژه  كوكب بی  م

 مه كوكبهاـتاريک  شبی  دارم  با  اين ه

 توخدنگ  بگذشتچون از دل گرم من 

 له ام  لبهاــــيكانش شد  آبــپ  سۀوــاز ب

                                                        
  .14تا 2دیوان ،پیشین  ،صص  21
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 د  بكوی توــــاز  بسكه  گرفتاران  مردن

 بادش  مهه  جان باشد  خاكش مهه قالبها    

 از  تاب و  تب  هجران   گفتم  سخِن وصلت

 ن  مهه  هذياهنا  خاصيت آن تبهابود  اي      

 تا  دست بر آوردی زان  غمزه  بخونريزی

 بر  چرخ  رود  هردم  از  دست  تو يارهبا

 شد  نسخ  خط  ياقوت اكنون  مهه  رعنايان

 ليم  خط  از  لعلت گريند  به  مكتبهاــتع

 جامی كه  پی مذهب اطراف  جهان   گشتی

 ذهب هابا  مذهب  عشِق تو  گشت  از  مهه  م

* 

 كار ما  جز  فكر  مردن  نيست دور  از  يار  ما

 وه كه يارما  ندارد  هيچ  فكِر  كار  ما       

 روی  در  ديوار  غم   شبها  برس بردن  چه  سود

 گر نه  آن  مه برزند   يک شب رس از ديوار ما       

 ميكند  پاک  از  رسشک  رسخرويی با  رقيب

 نگ  بر رخسار ماوز  حسد ديدن  نياردر    

 اهل  طريقت شيخ  شهر حلقۀگرچه  شد  رس  

 ارماــــزن ۀــحلقرون  از  ــمی  آرد  بـرس  ن 

 چند خود را  بيش و با قيمت  هنی  ای  پارسا

 خود فروشی  را  رواجی  نيست  بر  بازار ما   

 دستار  خود  زاهد  كه شدشۀ ّطره  كن كو  گو
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 دستار  ما ۀ شان  گوــااليی  حريفــدرد پ

 گفتم  از  بوی تو شد  باد  صبا  عطار گفت

 22جامی  از  انفاس  خوش  اكنون  توئی  عطارما

* 

 اگه  برس رسيد مراـه  نـود كــچه بخت  ب

 د  مراـــــكه داد  مژده وسل  هر  كه  دي

 خداده  بود دل از هوش وصرب شكررمي

 كه آن  رميده  به  ديدارت  آرميد  مرا  

 مرده  تنی بودم  از  مجال  تو دورفتاده  

 بيک  نفس لب  تو روح  در دميد  مرا

 كشم بديده بسی  منت  از  نسيم صبا 

 كه كحل  ديده  ز  خاک  رهت كشيد  مرا  

 دـاض اميــر آورد  در  ريــگل  مراد  ب

 بدل  ز  هجر تو جائيكه می  خليد  مرا

 مهه واليت  عشقت بود  به  زير نگني

 طره  قطره  خون  كز  جگركشيد مراز  ق     

 ز  عشق ، توبه  نه  مقدورمن بود جامی

 د  مراــــمني  كار  آفريـدای  هبر  هــخ

* 

 غزالی چونتو در صحرای  چني نيست
                                                        

این غزلیات  باوجود  اینکھ  نسخھ  بریلوی  را  با  نسخۀ چاپ  سنگی منشی نول کشورتطبیق  میگردد آشتباھاتی در  ھر دو    22

ی  باوجود   تطبیق ھر  دونسخھ موجود  باشد  نسخ  بنظر  می رسد  کھ  من  بضاعت اصالح  آنرا  ندارم از  این سبب  اگر اشتباھ

  )  مولف.(امیدوارم کھ  اھل دانش  مرا  ببخشند
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 چه جايی چني كه در روی  زمني  نيست 

 ه رخساری در  اين  باغـــه بينم  اللــن

 كه داغ  عشقت  او را  بر  جبني  نيست 

 ه  راست  چون زلف  كجت ُرستبنفش

 اسمني  نيستــــاب يــچنني رسته  ز ت 

 وــــــــان  متنای  لب  تـــت  از جــرفــن

 گبني  نيستــی  آرزوی  انـــمگس  ب    

 د  از دلق  ملّمعـــــه سود  ای زاهـــچ

 چو  از   عشقت  علم  بر  آستني  نيست

 ينانرده  بـــــود  مـــــانت را  وجـــده

 ا  يقني  نيستــد  امـــرده انــتصّور  ك    

 اِر  اغيارـی يـامـم جــر  رغــدی  بــش

 ]23[مكن جانا  كه رشط  ياری  اين  نيست

* 

 ه چيستـــــانـهـساقی  رشاب  وصل  بگردان  ب

 تا  گويمت  كه  حاصل  اين  كار  خان  چيست

 شق  راات   عــــــــــــان  خرابــــان  آشيـــمرغ  

 مرغوبرت  ز باده  و نقل آب و دانه  چيست

 گر  پنبه  بر   كشی چو رصاحی  ز  گوش هوش   

 چنگ  و  چغانه چيست  لۀدانی كه ّرس  نا

 زدست عۀ ه  دوش  هنان  جرــا  نــري مــگر  پ   

                                                        
  110- 109کلیات  جامی ،  بریلوی ، صص   23
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 در  نرگسش مخاِررشاِب شبانه چيست    

 ای خواجه  چند  َنقِل  كراماِت شيخ  شهر

 وقِت  خويش  بيار  اين  فسانه  چيست  نقدی  ز

 اول  مهه  تو  بردی  و  آخر مهه توئی

 اين  الف  هستِی  دگران  در  ميانه  چيست         

 جامی اگر نه  زخم  تو  دارد  بتازگی

 ]24[اين  خون تازه رفته بدين  آستانه  چيست

* 

 من  خيمه  به  صحرا  زده  است  ۀترک  گلچهر

 ودا  زده  استـــرخش آتش  سدر  دل  الله  

 آه  من  از  آن  ماه  بلند  یۀشد  چنان  پا

 ن  طارم  مينا زده  است ـريـرده  بــــه  رساپــك

 هبر  قتل  كه  كمر  بست  ندانم  كه  مرا 

 ميُكشد  گوشه  دامانش  كه باالزده  است   

 جانم  آسود  ز  بوسيدن  خاک  قدمش

 سه  برآن پا  زده  است خّرم  آنكس كه  گهی بو    

 هر  غمی كز  صنمی خسته  دلی  خورد  فرو

 مهه  رس   از  دل  و جان ِ مِن  شيدا زده  است       

 ميدهد  خاک  درش  خاصيِت آب  حيات

 بسكه  هر  نوش  لبی  بوسه  بر آن  پا زده  است 

 جامی  افتاده  زپا زير  لگد  كوب جفات

                                                        
  136کلیات جامی ،  ھمان  ، ص   24
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 ] 25[زده  استتا بفرتاک  بتی  دست  متنّا 

* 

 پيش از  آن  روز  كه  اين  طاق  مقرنس  كردند

 دــــروی  َمَقّوس  كردنـــم  آبـــــــقبله ام  زان  خ    

 ُرَخت  آن  مشعِل  نور  است كه اندر  شب طور

 روشن از  آتش  وادی  مقدس  كردند    

 پشمينه  بدوش  قۀُدرد  نوشان  غمت  خر

 ن  طارِم  اطلس  كردندبس  كه  تعظيم  بري     

 چشامن  تو  خونريزِی  بود  ۀپيش  ازين  شيو

ورما آمد  ازين  شيوه  چرا  بس  كردند            دِ

 زاهدا  چاک  مكن  خرقه كه  مستم  ز   غمش

 زانكه  اين  جامه  نه برقامت  هر  كس  كردند 

 فيض  عامش  نگر   ای  شاهد  ُگل  خرده  مگيز

 دكردن را  پرورش  خسكه  درين  باغ  چ

 جامی  از دامن   آن   گرم روان  دست مدار

 كه  هبر  مرحله صد قافله  واپس  كردند  

 

 :مربعات جامی.13

 كه  خيل  نيكوان  را  پادشاهی    ائیـــريــاه  اوج  دلــــــاال ای م

   از  طريق آشنائیكه دور  است     ائیـــی  بيوفـا ميتوانـــكن تـــم 

* 

                                                        
  .169کلیات  جامی  پیشین ، ص   25
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 هزاران  جان  پاكت  صيد فرتاک    دلربائی  شوخ و چاالکزهی در 

 ه  از راهی برآئیــــرگـــسواره  ه    خلقی  شود  خاک براه دوستيت

* 

 تـــانـــاِک  آستـامل رخ  بخــمـب  شبی  خواهم  هنان  از  پاسبانت

 ستائید كه چندين خوش نباشد خو  نگويم  هستم  از  خيل  سگانت

* 

 كه  خواهد شد  عناِن عقلم  از  دست    ترک  رسمستمكن عزم رحيل  ای  

 دائیــــــــِت  روِز جقنباشد  طا    و  پيوستــا  تــان  بــج شتۀا  رـــمرا  ب

* 

 بصد  تعجيل  می رانی عامری    ُگل كو را  برت  باد  هباریچو

 ود رمحی  كنی  لطفی نامئیــــب    به زاری من ازپی چون جرس ناالن 

* 

 مشكلغم هجران عجب كاری است     درد دوريت  دل  بجان  آمد  ز

 ان  جاِن  مائیـــدر  ميــوز  انــهن    مقابلاز  بصورت گرچه رفتی

* 

 سزد  گر  نبودم  پروای عامل    نه  دردم  را دواپيدا  نه  مرهم

 كجائیت اكنون تا توباصدعرش    غم شۀ من و  ُكنج  فراق و  گو

* 

 گهی  از  ديده  سيل خون فشانم    مگه  از دل  ناله بر  گردون  رسان

 ان  من  چنني  غافل  چرائیـزج    مــــانـهــكار او  نــــــوادی آشـــب

* 

 مُكن  چون  عود  هر دم  گريه  آغاز    برو  جامی بسوز و  درد  ميساز
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 ]26[ز  درد و  غم  كجا  يابد رهائی     كسی كو ماَند از دلدار  خود باز  

 

 :ترجيعات جامی.14

 جهان  روشن وز  فروغ رخت       روی  تو  چشم  جان روشنای ب

 زبان روشنمهچو شمعم شود       شعله  های  آتش  دلهرشب از 

 جز  برآن  خاک  آستان  روشن        بخت  مقبالن  نشود  ۀدـــــــــدي

 ر  تو  اين  آتش  هنان  روشنــب        د ـسوخت  جان  از  غم و  هنوز  نش

 جان  و  دل  ازان  روشن  نۀخا        ه  هستــكزخِم  تري تو روز نيست  

 تا  شود  پيش  مهگنان  روشن        پرده  از  پيش  چهره  يكسو نه

 و بســـوصاِل  تكزدو عامل مهني 

 بلكه  يک پرده  از  مجال  تو  بس

 

 راقـف  تازه شد  درد  عشق و داغ        االشواق  جِّ  ــــَه ـُرق يــــاح ب 

 نيست  جز فرقتی  تو  تلخ  مزاج        استرشبت مرگ اگرچه جانسوز

 راقـحـينی دو  معی  املـــل  عــخ         صبحای     نشاط ۀخنددرمن كه 

 اقـان  مشتـــــبج ۀدـــكمرتين  بن        ان نازنينی و  منـلب جـو بــت

عشق ازكتاب نتوان   وز فی االوراقـلک  الرمــتليس         يافتّرسِ

 ان   طاقـخوبی  ميان  خوبـی  با        دهندعرضه چون متاع دوكون 

 ان  بِرآيد  از  عشاقـغــشور و اف        مجال  جلوه  َكنیگرتو با اين 

 مجال  تو  بسبلكه  يک  پرتو  از        بس وصال تو كزدو عامل مهني

 تو  خنجر  كني  ۀمی ُكشد غمز

                                                        
  .510-  509دیوان جامی تصنیف  بریلوی  ، پیشین،صص   26
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 رگس تو  غارت  دينـميكند  ن

 نشنيغنچه پرده چند باشی چو       ناز  حجلۀروی  بنام  چو  ُگل ز  

 نيـخونچكان  دمد ز  زم لۀ ال      پيت  هر  جا  رسشک  چون ريزم 

 كمنيچون غم هجرودشمنيز      دولت  وصلــــد بـش هتوان غرَّ ــن

 لني اک  كوی  تو  بوديم باــخ        َرد خواب  عدم  مرا  ايكاشــــــَب

 رينـه و  آرزوی  َخلد  بـك من        و  جستجوی  عيش  جهانمنكه 

 يقني ديده ام بچشم زانكه من        دــا  نمی آيـن شيوه  هــز من  ايا

         وصال  تو بس  كز دوعامل  مهني          

 از  مجال  تو  بسک پرتوــلكه يـب 

 

 ان  آرایــــآن رِخ  جه اـــمـبن      والیــــا  مــطال شوقی اليِک  ي

 هجران وایسوخت  جانم  بدرد        رفت  عمرم  بدرد  و  حرمان  آه

 سوای اخللوص فی ربقة  ليس      د دمیــــالف عشقت  بسی  زنن

 پایف كوآن روی  اخالص ما         فــــــرس زل د و آنــــدست امي

 جای جانمچون تو  دارم  درون         غم است ازغمت چه دورمگربتن 

 انه  مپایــگو  مرا  دولت  زم        اودانه  مباشــمر جـگر  مرا  ع

 بنامیتو  مهني  كن كه  روی خود         طفيل  ُتست ای  دوست مجله  اينها 

 كزدو عامل  مهني  وصال   تو  بس 

 بلكه  يک  پرتو  از  مجال  تو  بس

 

 افشانندروی بنام كه جان بر        دـعاشقان  بی  تو  صرب  نتوانن

 دــكه دراو  كائنات  حريانن        چه زيبايیاين چه ُحسنست و اين 
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 ميامنندتو يک دو روز  پيش        دم  دارندــدر  عان  و دل  روی  ج

 

 دـكز  پی خون صد  مسلامنن      چشم  چون گويم  آن دو خونخوارند

 جستجوی درمانندارغ  از ف      ا  املتــــــــــدان  عشق بـــدردمن

 امنندـو  دور  ميـاز  وصاِل ت      زاهدان  با  خيال  حور و قصور

 دانندباشد آن  بی بصريتان       باچنني رخ گذر  به  صومعه  كن

 كزدو  عامل  مهني  وصال  تو  بس 

 بلكه يک  پرتو   از  مجال  تو بس  

 زد هواکــــــــا يـــن القلب مـوم      راه  تو خاکـجان فرسوده  شد  ب

 اکـراق گردد  چــجگری  كز  ف      وصل شتۀروان  دوخت جز به نت

 زار  تيغ  هالکــد  هــه  آيــگرچ      دارم  ز  خاک  پای  تو رسـر  نــب

 تو و پروای  چون  منی خاشاک        جزتوئی  هيهات من و سودای 

 دو  جهان  گر رود  ز  دست  چه باک        دست  آيدـــل  ار  بـــدامن  وص

 چاالکبت    ای دانی خودهم تو        ما نخواهيم  جز وصال تو هيچ

 و بســكز دو  عامل  مهني  وصال ت  

 از  مجال  تو  بس  بلكه يک  پرتو

 ه انگيزمـمشت  آن  چشم  فتن      زمــــــــدالوي  ۀرــــــد آن طـــصي

 پرهيزمچون زياده   خود  بگو      چشم  تو  می فروش  لعل تو  می

 فرو  ريزم ۀ ـقصت  ــمــز غــك      د   اشک  خون  هرجاــخلق  ريزن

 د  و  مكر  بگريزمداـه  بيـكه ب        انــه  چنــوام  ولی نــمن  غالم  ت

 اميزمـــون  جگر نيـــخــه بــك        یـــــت آبـــو  رشبـــورم  بيتــخــن

 بيخود  زخاک برخيزم مست  و        مرگ  بر  رسم  گذریگرپس از 
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 زمــو  آويـن  تــدست  در دام        انمــــامل  افشـــــردو  عــــآستني ب

 بس  يک پرتوازمجال توبلكه         تو بسكز دو عامل  مهني  وصـــال  

 

 سفتراستی دُّرچكاند و گوهر      گفتگريان حدبث شوق تو چشم

 نه شگفتاز رخت  تازه  تر ُلی       ال  را   هرگزـــمـاغ  حسن  و  جــب

 آستان  تو  خفترس بر كه شبی       ن  بســاسبان  ايــدار  پــخت  بيـل

 جفت غم طاق وبا از صرب دلی       روان  دارم ــــــــدور از آن  طاق  اب

 هر  كجا  بينم  آشكار و  هنفت      ظرم ــــُحسن  ُتست  در  ن  ۀلوـــج

 فتـگ بعد ازين آشكارخواهم        گفتمـــه  ميـــن گر  هنفتــپيش ازي

 كز دو عامل  مهني  وصال     تو بس 

 لكه  يک  پرتو   از  مجال  تو  بسـب

 عارض  تو  شكست  رونق مه ز      و  قدر طوبی پستــای  ز  قدر ت

 م  دامنت  از  دستـزاريـی  گـك      ار  دامن  افشانیـد بــو  صــگر ت

 د بحای  آن  بنشستـعشقت آم        خلوت  دلاز حريم  رفت عقل

 تو رستكيست كامروزازكمند         ه  تنها  اسري  زلف  توامـــمن  ن

 تهيچ  نقش  نبسجز  خيال  تو         اده  كه  برد ـهست  دل  لوح  س

 دگر  پيوسترب ــا  دلــرفت  و ب        چند  گوئی برسزنش  كه  فالن 

 ز  عهد  الستمن كه دانسته ام         توانم  تافتعهد توچون ز رس

 وصال  تو بس   مهني  عامل  دو كز               

 بلكه  يک  پرتو   از  مجال  تو  بس  

 هوشآفت  عقل  بود  و  غارت        و  كردم  نوشــهر قدح كز  می  ت

 اده  فروشـد بـــد  مريــپري  مرش      دور  لب  می  آلودت ـــــــد  بـــش
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 خاموشدل ُپرازگفتگوی ولب        ال  تو  روز  و شب  دارمـا  خيــب

 دوشرخ نمودی بخواب نوشني       كه  مراـــود  آنـال  بــه  اقبــوه  چ

 هر پوشُدر فشان  آن  دو  لعل  گو      مشک  ريزان دو زالف  عنرب پاش

 گر  كوش ـكر  ديــامی  بفــيزجــخ      گفت  از  وصل من  چه بر  خيزد 

 خروشز  من  فغان  و كه  بر  آمد      ود  اين  حديث هنوز ــان بــرزبــب

 بس  كز دو عامل  مهني  وصال     تو

 ]27[بلكه  يک  پرتو   از  مجال  تو  بس 

 

    یمقطعات جام.14

  

 :لنبی واال ل واالصحابة  اۀروضتة  االحياب فی سري )8

تأليف مري  مجال  الدين  عطاءاهللا بن  فضل اهللا احلسينی   از جامی نمی باشد بلكهاين  اثر     

اهل  بيت   ) ص(اين  اثر  در  سريت   حرضت   پيغامرب  .  الدشتكی الشريازی اهلروی  است 

لی  روان   وسليس  و با  نثر  آن  مسجع و  مصنوع  و.  و اصحاب  جناب  شان  نگاشته  شده 

 .آيات  و احاديث  و  اشعار  فارسی  مزين  است 

  

 :مدارج  النبوت  فی مد ارج  االفتواة )9

تأليف رشف  الدين  حاجی  حممد  فراهی ،  اهلروی  كه  شامل  يک  مقدمه  و  چهار  ار  كان  

مانند   تفسري  فاحته و  تفسري  و  آثار  ديگری  نيز   از  او  بدست  است  . و  يک  خامته  ميباشد 

  . كه  به  نثر  مصنع  و  متكلف  نوشته  شده  است) ع(سوره  يوسف  

  
                                                        

  515- 510ن ، صصکلیات  جامی  پیشی  27
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 )مثنويات هفت اورنگ (  جامی  هروی. 2-9- 96

 هق)898- 817( 

جامی يكی از  پر  نويس ترين ، شاعر  و  عارف بزرگ  دوران خود  بود او  در هر  قالبی و هبر  شيوه  

و كتاهبای  در مورد نسج  نثر در روز  گار خود  نوشته  وتاليف كرده  است كه در  مهه  ای شعر رسوده

اعصارو سده  ها بی  بديل و  گرانبها بوده  است كه در بحث مرتبت  به  اين آثار   قبالً نام برده  ايم  و  

 :امييمميكوشيم  تا  آثار  اين  عامل  و  عارف بزرگوار  خراسانی  را بدوستان معرفی ن

 : نگمثنوی  هفت  اور.1

اين كتاب  دارای هفت  دفرت مثنوی است و  اين  مثنويات  هفت  گانه  بمنزله  هفت   برادر اند  كه  «

ت  رسيده اند و  از  ذدوات چينی  نژاد،  به  سعادت ول واسطی هناد و شكم  مادر  مۀ از  پشت  پدر  خا

كه بلغت   هفت  اورنگكشيده ،  می  شايد  كه  به     غيب متاع   ظهور  بمعموره شهادت  ۀمطمور

ند در   جهت شامل  ظاهر  و بر  حوالی دائر  ا فرس  قديم عبارت  از  هفت  برادران كه  هفت  كوكب

 .نامزد  شوند 

 واين  هفت  خزينه در  گهر  مهسنگ اند    اين  هفت  سفينه در سخن  يكرنگ اند

نامی شده در زمني به هفت اورنگ     بلند    چون  هفت  برادران  برين چرخ

 ]28[»اند

  سلسلته  الذهب  يازنجري  طاليی  مثنوی.1

بر  وزن از مزاحفات خفيف مسدس فاعالتن مفاعلني ميباشد كه  مضامني  آن  جدا  از  هم  در  

لوم  و  چنني  مع877اوصاف خمتلف  رسوده  شده ودارای  سه  دفرت  است كه  دفرت  اول  آن به  سال 

                                                        
  »بیست و  ھفت و بیست و  ھشت«،صص 1366مرتضی مدرس  گیالنی، چاپ »  ھفت اورنگ«مقدمھ  28
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ولی  اين  دفرت  حكاياتی دارد  در معنای  سوز و  . ميشود  كه بنام سلطان  حسني  بايقرا اهدا شده باشد 

گداز    عشق كه  ما  جسته  و كنده بعضی  از  آهنا را در  اين  دفرت كه  احلق  سزاوار و  خواندنی  است  

 .می  آوريم كه در  روان آدمی تاثري  عميقی بجا   ميگذارد 

اين  كتاب كه در  حاشيه چاپ  سنگی كتاب  شواهد نبوة   بلۀبا  آنكه مدتيست  در  تصحيح و  مقا

بطور  غري خوانا چاپ شده  بود  را  با  نسخه حارضمقابله  نموده  ام  كه  ممكن  است  دراثر  به  

ارض  كه  مصنف آن  اشتباهات  تازه  تری  بر ميخوريم كه كوشيده  ام تا   حد توان  از روی  نسخه ح

مهيشه  يک  روی   كهگفته اند  مؤرخنيده  ناميم اما  قسميكه ااز  اشتباه  كمرت  آن حرف می زند  استف

تاريخ سياه  است اميد  كه عذراين  حقري  پذيرفته  شود باز هم    اشتباهاتی ممكن در  متن  اشعار 

زيرا  » يا  حمال  است  يا نزديک  بمحالكتاب بی غلطی در  چاپ «موجود باشد زيرا  بگفته  معروف

صفحه  360در نسخه  های  الكرتونی  از  اين  اثر كه  تازه به  مهت علی  مصطفوی  هترانی كه  در 

كه   زياد موجود استصفحه  ميباشد فرق   1049ارای  ترتيب  يافته  با نسخه  اصلی  كتاب كه  د

 .دارای  اشتباهات زياد  نيز  می  باشد

 

 )زنجري زرين(سلسلة الذهب –نگ يكم اور

 الل واالكرامـــــفات  جــه  صــب    المــــــــــل كــل  كــاحلمد قب  ه ــلــل

 نو  و  كهن  است مۀ صدر  هر  نا    است ن  ــــسخ  محد او  تاج  تارک 

 دـــــــــام او شايــــاج نــــدرة  الت    دـه  آرايـــامـــــــه  چون  تاج نــامــخ

 اينورد دل حرزجان متام است     ام  است  اينــــــاهللا اهللا  چه  طرفه  ن

 هان  ذات  طلسمـج  نــپيش گن    اسم پنج  حرفست بس شگرف اين

 وهر سنجـزان  گراناميه  گنِج گ    ن  پنجــــاز  يد  اهللا  چو  پنجه اند  اي

 نعِت كاملجلوه  گر  صد  هزار     الـــرخ فــروف  فــن  حــاز  پس  اي
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 كرده  هر يک  به  ِرسِ وحدت راه    واهــی  دو  گــــدو الف زان  راست

     روج  روحــنظر  مـدر  م    رده ــك    وحــــه فتح باب  فتـكی  از فتحــي

 مكمن متيكنيـــــه را بــانـــج  دل       وان  دگر داده  از سكون  تسكني

 ک زين  دگر  ملكوتكی ملــاز ي      از دو المش  گرفت  ّقوت  قوت

 ر  عبارت دانــر زان دگـــوان دگ    دان ملک  اشارت ــن بـــالم ساك

 و از آن ممكن در  نبشــنيست  ج      نــــــود ساكـــفسه بــی نــكلک ف

 هـــايــد در آن  پــش  دهــكوتـلـم      هـــد  در او  سايـگنـی كافـنبشـــج

 گيسوی در هم ر چون  دو در دگ    چون  يكی  زان دو الم شد  مدغم

 ه  ــرا  هبم شان  ر دوــد  هـــی زنــم    هـــــدانــــــسه  دن ۀ ــــنر رسآن شاــب

 ركاتـآن  ح ر ـود بــاقب  بــتعــم    ها كه  دال  است  بر  هويت  ذات

 ه  عاری ـمـه ود  از ــذات خــاو ب    حركت  چون سكون بر آن  جاری

 مقرب  نيست ا  هيچيک  ــليک ب    رد   نيستت  از مهه  جمـــوقـچـيـه

 د  و  گر  حارضــايبنــر  ازو  غـگ    ن  نفس  ذاكر ـــديـــه  او را بــمــه

 ور رسد زين  خجسته  نام  رسد    د ـــان  بكام رســـم  كسی  از زبــك

 ود ـــد بــني  بسنــمــاو  ه ۀرـــهــب    د  بود ــن  اسم  هبره  منـه زيـر كــه

 رســـم  پــــم ذرهـــل اهللا ثـــاز ق    رشح  اين  نی ز ديو  ومردم  پرس

      ]29[نیـــعـن  مــواه   ايـــبی اهللا  گــسح    نیـــعــد  مـاهــيش شــود پــبس  ب

 ساحِت قدس او  از  آن  پاک  است    هرچه  مقصود عقل و ادرا ک است

 و  نرسیــه ه  ـــذری بـگــا ز ال نــت     رسیـه  او  نــــوس بــوا و  هــه  هـــب

 وسیــو  در زمني  بــوی تـــردِ  كـگ      دوسیــــــــدسيان  قـــه  قــمــای  ه

 مه را  رو  به  توست  از  مهه  روـه     ه سوـوست از  مهـوی  روی  تـرتــپ

                                                        
  3- 2ھفت  اورنگ  پیشین ، صص  29
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 !تاييــــمـــو ره ننــر تـوان  گــی تــك    ايیــــــمـــه  رهپيـــن ره  بـع  ايـــقط

 ]30[ميخواهيمره به سوی تواز تو    ه  طالب راهييمــــــا راه  كــمــبن

* 

 دادــيک جممع  اضــواحدی ،  ل    دادــــــع  اعـــــاحدی  ليک  مرج

 یــت نـايــهـرا  نــو  ت   ری ــآخ    ی ــــــــت  نــدايـــرا بـــی و  تــاّول

 والــد  بيک  منـــا  ابــــاز  ازل ت    اللــات  جـــو  در رسادقــذات  ت

 یـه آن   ميكنی  و  ميخواهــمـه    اهیــو  كس  نيست  آمر و نـر  تـب

 !واهم  نه  دام  از  در توــكام  خ    !وـــانی  بكام  ،  از  دِر تـهــای  ج

 !م  دمل  دری بكشایـــــريـدر  ح    !ایـی  بنمــــره مودــــجوار خــب

 !بخش نوریو به رسوری رسان    !بخشاحضوری غايب ازمن،مر   

 !رق نورم  كنـرق غـا  فــای  تــپ    !كن غرياز تو،زآن  نفورم  هرچه

 ای ارسارت ـــــــی آرام  جــانـج    دارتــــــزای  ديــ، ده سۀدـــــدي

 بند  در  تنگنای  هستی خويش؟    خويشچند باشم زخود پرستی 

 !گ  بی  رنگیـــرنه ـم  بـرسانــب    !گین  تنــــم ز  ننگ  ايــانــواره

 د شاخ  بشاخــــــاض اميــدر ري    تم گستاخــــمـّرد مرغ  هــی  پــم

 ينمــــب    ۀــــــنامت  نشاـــــا ز نـــي      مـــــــينـچۀ ــــنو  داــام  تـــه زبــك

 كی  خوانم؟ــا بـآشكاراست ، ت    و راز  پنهانمــــه   پيش  تـــای  ك

ً  بحرف  ميدانی    پريشانی؟ ۀ ــماـــن  نــو  ايـــر تــب  چون  تو  حرفا

 امه ی  خطا و  خللــطی  اين  ن    چون  كند  دست  قهرمان  اجل

 در كف  ُتست كه كرم   كلک به  پس      نخست    بشوی ورق    زآب عفوش

 ]31[!نجات  نويس وز خطا ها خط    !رات  نويســـر  آزادی ام بــهــب
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   )ص(و خاتم  النبيني  نعت سيد  املرسلنيدر

 ان؟ــــند زيــده چـــديــچ سودی  نــهي   !انـــــد زبــگو ببنـــفتــــامی از گــج

 !خويش  ۀدست  بكشا به  كسب توش   !خويش  ۀپای  كش در  گليم  گوش

 !شمد  باـای احـــر پــزي   انــد  جــقـن  ! اشـــد بـای  رسمــدل در  بق   روی

 كون ــــقت  الــلــا  خــالک مـــشاه  اف    هدی و لعونـــــالـخلق بــد الـــايـــق

ـــــــــلرب سالـــثـــد  يــــقــن  یـــا اوحــــــــوان مـــــوح خــی لـــام    بطحاۀ ـــــ

 كردش آن   از  دای ــــی خــقب  امــل    روردشــاب  پـــكتـــض ام  الـــيــف

 مـــه  غـــربد  دست چــر نــم گــقلـب    ركند  چو  قلمـقمــه شق  الـــكـــآن

 اکــه بـكرد  چــه  نــر  سيـی  گــورق    مه  پاکـرت  هــنه  شست  دفـــاز گ

 د  خطی  از ان  چه  خطر  ـوانـخـگر ن    بر  خط  اوست  انس و  جان را رس

 ربــــوح  داده  خـــه  ز  ارسار لــمــه    ه  برـته  بــگرفـــيم نــــعلـــوح  تـــل

ــلم  انـــزان  نفرسودش  از ق    مشت  اندر   بودش  لوح   قلم  و   گشتـ

 كرد  چه  باک؟ــر سيه  نـــی گـــورق    مه  پاک ـاز  گنه  شست  دفرتش  ه

 طر؟ـگر نخواند خطی  ،ازآن چه  خ    رسرا    برخط اوست انس وجان 

 !اين  يه اينست  ،ـــــــِب فــــرسالري    قنيـــي جان  او  موج  خيز علم  و 

 او  تـــامــرح  استقــــاستقم ، شـــف    ِت او  ــــديث قامـذر، حـانـــم فـــق

 دفشــــگ سيه دالن  هـــنــچشم  ت    شــــفــــا  رميت، كــتري مۀ  ـــعبـــج

 است؟خلق را  وصف اوچه امكان     استكسی كه قرآن  وصف ُخلِق 

ّتی  از  دورـــحــرستم  تــی فــم    جرم  معرتف  به  عجز  و  قصورال  ]32[ي
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 )الاله االهللا(ترغيب  مسرتشدان بذكر  كلمه توحيد

 حرف زايد بلوح  دل  مهه سال      ای  كشيده  به  كلک  وهم و  خيال

 ای  گوناگونـــنقش  ه ۀ ــــختــت      لمونـــو قــاه بــارگــه  در  كـــگشت

 تو  سياه؟  ۀلوح  تو  تريه ،  ختت      ای  تباهـاشد ز  نقش  هــــد بـــنــچ

 ه زائد بشوی  يا  برتاشـرچــه      خود  باش  ۀحرف خوان  صحيف

 تو  تريه  چراست؟ ۀروی  آئني      استـمــدای  نــــخۀ  ــــینــــئدلت  آ

 شناشد  آينه  ات  شود  روــــب      !زنـــيـلی  مـی وار  صيقــلــصيق

 شودر او  نموده وانچه باقی، د      انی  ازو  زدوده  شودـه  فــر چــه

 االهللا     ز، ال  اله ـــــــيست  جــــن      اهــــــــــآگ نه ی صيقِل  آن ، اگر  

 كامـب عرش تا  فرش دركشيده       نات  آشامــايــنگيست  كـــهــال ن

   رنگمانده، نه  بوی وماه نه ازمن      ر  كجا كرده آن  هننگ  آهنگــه

 گرد  اعيان  كشيده،  خط  عدم        دمــارگاه  قــار  كــركـــهست  پ

 نيست  بريون  ز  دور  اين  پركار      ركارـــن  دواير  پــطه ای زيــقــن

 مجله  حميطه ـفنا ب  حكم   هست       بسيطفضا چه  چه مركب در اين

 انه  دویــع  گردد از  ميفــرتـــم      گر  بريون  آيی  از  حجاب  تويی

 ه  او  بينی  آشكار و  هنانـــمــه      در زمني  و  زمان و  كون  و مكان

 كه  دراو  افتد  از  حجاب، خلل      ر  آفتاِب  ازلــرتــهست  از  آن  ب

 ودی ــتاب  خـــور  آفــــن  ۀردـــپ      تو حجابی  ولی  حجاب خودی

 فيض  نور  خاص   شویمهبط        شویگر زمانی  ز خود خالص 

 م  از  االـــی  هــم ز ال وارهـــه      يض يابد  استيالـــذب  آن  فـــج
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 ار  نپسندندـر بـــرت زيـــاطـــخ      دـربندنــار  بـــات بــی  اثبـــفــــن

 هره ورگردی  از دوام  حضورــب      ريون  هنی  ز دام   غرورـــام  بــگ

 نــــفتـم هبنگام  خوردن و  خـه      فتنــدن  و  گـــوقت  شنيـــهم ب

 اظرـــچشم جانت  بود  بحق   ن      از  مهه  غايب و بحق  حارض

 گردد خواب وبيداری ات يكی      گرددسكروهوشياريت يكی 

 ]33[نگراناطنت  بحق ـب  ۀدـــدي      ر  گردانــو بــظاهر ت  ۀدــــدي

 

 :در حتقيق معنی  اختيار و  جرب

 درآن  خمتارــــاعل  آنــود فـه بـك    ر  كارــــدر  ه  ود  اختيارـــآن ب

 نگريستچوفعل را  آنكه فاعل    ؟  معنی  اختيار  غافل چيست

 ادــود هنــت  وجـــرييـــدرک خ    ادــبفضل و  رشايزداندردلش 

ِ     يعنی  آنش  به ديده  خري  نمود  د آن  علم  از  عدم  بوجودــــكي

 كاستكرد  اجياد فعل بی كم  و    واستمنبعث شد  از آن ارادت و خ

 عليم  كردگار  نمودـــه  تــوان ب    ت  اختيار  نمودــرييــدرِک  خ

 رد  لقبشــد  خــهــاری  نــاختي  خواست ،شد سببشهرچه اين علم و

 درياباضطراری  است  نام  او    وآنچه  باشد بدون  اين اسباب

 ه  آن  جمبورـود  بــآن  ب ل ــاعــف    باشد  از  اختيار و  قدرت  دور 

 ل  او  دور  باشد  از  اجبارــعــف  هر كه  در  فعل  خود  بود  خمتار

 ورستـجمب ار  ـتيــدر آن  اخـــان  دورست چه از جرب، فعل او رگ

 ]34[اختيار  اندر اختيارش   نيست  ورچه  بی  اختيار كارش  نيست
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 :دربيان عشق و رهايی از خود  پرستی

 كش  است  بسیـسخن  عشق  دل    بسی   ان  خوش  است عاشق قصۀ 

 هست  ازين  قصه   كی  شوم  خاموش؟    تا  مرا  هوش و  مستمع  را  گوش

 انم  بادــای  صد  زبـان  جــر دهـه    ادـــم بــانـد زبــوی  صـن  مــر بــه

 امال ای  عشق ــه  هــنم قصـــا كــت    اــان  گويــد  زبـــانی  بصـــر زبـــه

 دــــــرينـــی  ازو گــــدگـــــسبِق زن    دـــرينــاق   پيش  او  مـــكه  عشــآن

 وی  زندهــفاس او  شـــه انـــه بــك    دهـــاشی  ارزنـــــری  نبـــميــا نـــت

 د  صوفيان  به فناـــواهنــكه  خــآن    راد  مراـردگی  مــن  مــهست  ازي

 رودــا و  من  بــه  مــايی كــل فنــب    ن  برودـز  ت ان ـه  جـايی  كــه فنــن

 و  هيچ  چيز  مضافـا  تــشود بــن    ن  بكّلی  صافـاو  مــشوی  از  م

 ی  چو  تنوين  رمـافت  كنــاز اض    ت  دم ـز  از  اضافــرگــی  هــزنــن

 اه  سخنـانت  گــر  زبــذرد بـگـب    م ز  نو  وارهی و  هم  ز  كهنـــه

 »من ۀجام«و» عصا«، »من  ۀركو«    »  من  ۀعامم»  «تاج من» «كفش من «

 يک  من  او  را  هزار من بار  است    كه  هر  كس  از  منی  وارستــزان

 انش  منــر  زبــاربــكبــه  يــه  كــب    ر  رس و  گردنـار  بــد  منش  بــص

كه خرس  مغروق را  اگریداستان خرسی كه  به طمع صيد  ماهی در رودخانه افتادو شن

 ...  پوستني  پنداشته و

 ودــــــده بـــهبر  ماهی  گرفتن آم    خرسی  از حرص طمع  بر  لب  رود

 دست  اهی ــبرد  حالی  بصيد  م      اهی  ای  بر جستــه  از آب مــاگـــن
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 هادـن  پوستني زان  خطا  در  آب       ای  شد  در  آب  افتادـــايش  از  جــپ

 مضطرخرس مسكني درآب شد       هناورــــود  و  پـــز  بـــيــس  تــبآب  

 عاقبت  خويش  را  به  آب  گذاشت    دست  و پا  زد  بسی  و  سود  نداشت

 ا ز  حيله  شستن  دستـــايد  آنجـــب    ه  حيله  نتوان  ُرست ــون بــال چــاز ب

 تان  و  تن مريفــزج  دست  شسته    ت ــــريفـــرخ زن  مـــر  رس  آب  چـــب

 ی  شدند  شتابـمـاری  هــر  كــــهب    ب  آبــــر لـــــــاور  ز  دور بــدو  شن

 ريه در آنـــــد  خــدنــحري  شـــاز  ت      ر  آنـاد  بــان  فتــــاگهـــچشم شان  ن

 اش  آگندستـــــمــی  از قـــوستــپ    ه  چيز  است  مرده  يا  زندستـه چك َ      

 آب  انداختوان دگرخويش رادر       ار  منزل  ساختــــركنـــكی  بـــي  آن

 ود  خملصی  مهی  طلبيدـخرص  خ      رسيدـــــــآن  بــا بــرد  تــا  كـــــآن شن

 د  از  شنا  شناور همـــــانــاز  مــــب      كمـــحـاور  دو  دست  زد  مــدر شن

 ی  شد  و  گه  زير ـــمــاال  هــگاه ب     وج  گشته  از  جان  سريــدر ان مـــان

 رداشت  كی  گرامی  يارـگ  بــانـب      د  حال  او  ز  كنارــــون  ديــار  چـــي

 وج  آب  بسپارشـدان  مـــم  بــه      ! وست  بگذارشـــرانست  پـر  گــگ

 از داشته امـــوست  بــدست  از  پ      وست را  گذاشته ام ـــن  پـم: فتـگ

 زور  پنجه  شكستــبشتم بلكه  پ      ن  مهی  ندارد  دستـت  از  موســپ

 وخيک  ز  خوک زخرس پوست دانی      !ن  جهد  ای  برادر  بوکـــد  كـهـج

 وستی  بر  قامش و رختی  گرانــپ      انــــمـرس  را  زدور گــربی   خـــن

 الــــــاالمـــكی  از  شهدِ  مــيــخ      هل  خيالـــوک  را ز   جــُكنی  خــن

 كسیخرس وخوک نام   كه هنی      ی  ستودنيست  بسیـو  گويـــر تــگ

 اشد  بجز  بدی  كيشیــبــكش  ن      د انديشیــولی   ب»  آری«م  ــويــگ

 راند  هيچـخردی  نــِب  بــركــم      د  هيچـــــدانـدی و ددی  نـــز  بــج
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 دشنام س و  خوک  را  باشد  آن  خر      ا  خوک  اگر  هنندش  نامـخرس  ي

 كنم  چند  بيهوده گفت و گوی       دا  دل  گرفت  ازين  سخنمــای  خ

 هر چه  مذموم از  آن امانم ده        هــــزين  سخن  مهر  بر  زبانم  ن

 ]35[وزبدان و ددان  رهان  بارم        ده  سازمــــــــدی و ددی مــاز ب

 

  :دربيان عشق و رهايی از خود  پرستی

 ار  نخست ـــــباز  كردم  بكار و ب    امه  درست ـن اعتقاد  نــاي  شــونــچ

 استن عشق ــحاصل روزگارم     كارمن  عشق و بار  من  عشق  است

 عشقدل و  جان  آرميده بود  به       ه عشقـود  بـــه  كشيده  بــــرس  رشت

ــشته  رس   رـــب  از  ـكنم   آغ اشقی ــی  عـــخنــس      ازــــــم بــود  آيــخ ۀ ــ

 از  ادب  است   نام رشته برآن نه       است   سالسل  ذهبرشته  ، آن نه 

 تا دانی هم  از  آن  سلسله است       اين  مسلسل  سخن  كه  ميخواهی

 كهنرشح  عشق  توان دادــتــن      ه   عشق  سخنــا  نجوشد ز  سينــت

 رستهــرشح  عشق  ديم ــا  دهــت      وش  عشقم  از  سينهــــد  جــيزنـــم

 ه  كنم  درس عشق را   حتقيقــك      وفيقـــــار  من   شود  تــددگــگر  م

 پردازمـــــر  بــــــان  دگـــــداست      و  سازمـــرتی ز  نـــر  آن  دفـــــهــب

 

 :دفرت دوم  سلسله  زرين

 عشق ۀ ـــــــنای رصير قلم  ترا      عشق   نۀ ر فساـبشنو ای  گوش  ب
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 ند  تقريرــكــعشق  مي  ۀ ـــصـــق      لم  اينک چو نی به  حلن رصيرق

 هر چه  بينی  بعشق  موجود  است      عشق  مفتاح  معدن  جود  است 

 ه  نپسنديدـهفتـانش  نـــچن آن      دـحق  چو  اسم  كالم  اسامء  دي

 دـــعرض  ان   ُحسن و  آن  مجال  كن      د  ـال  كنــمــخواست  اظهار آن  ك

 انـــــه  عيــور  او  رسد  بــــّرسِ  مست      ا  در   جمالی  اعيانـــــواست  تــخ

ــف      خواست چون  زحق يافت انبعاث اين  استــعشق و  عاشقی  برخ  ۀ ـــتنـ

 بستهستی  نيست زان عشق،نقش      عشق  در پيوستهست با نيست 

ذب  عشق  شد  ــت  جــنسب        اهمــاب  را بــتـــه  و  آفــــايــــس

 ]36[حمكم

* 

 گشت  آن  آب سوی  بحر روان      قطره  چون  آب  شد  به  تابستان

 حر نديدــــويشتن را  ورای  بــخ      ه  بحر  رسيدـــوز  روانی خود  ب

 زی  بغري آن  َنشناختـچ  چيــهي      ساخت  خويش را  درا و گم   هستی

 اوجوهم در ضيضديدهم درح      گاه  او  را   عيان  بصورت  موج

 ر  در  نيسانـــد  ابـــاون شـــمتك      ازآن  م  شد  آن  بخار و ــرتاكــم

 گشت رونق  افزای باغ  وبستان      گشت  ر شد  وباران  ــمتقاطر  اب

 ل  شد  بر رونده  راه  ببستــسي      پيوست ر  قطره ها چون بيک دگ

 عنان حرافت  يكرس  بسوی  بــت      كنانهم كف زنان خروش  سيل

 ،  متامشد  درين  دوره  سري بحر      ا  رسيد  كرد  آرام ـــدريــون بــچ

 ده  و  دانستــــكار  ديــكردن ان      د  نتوانستـــقطره    اين  را چو دي

 قطره،اوست حباب اوست كف، اوست      كوست  موج و  بحار و سيل  وسحاب
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 باختاو  باهرچه باخت با عشق      جهان  نشناختهيچ  جز  بحر در

 د  چيز دگرـــــــديــا  نــري  دريــغ        كشاد  نظرازچپ و راست چون 

يِنيــــارفـچنني  عــمــه ِ  در  جهان   نيستند  جز  حق  بني      ان عشق  آ

 فاوهتاستــظر  تـدر  نــيكن  انــل      مجله  مانده  در  يک  جاست  ۀديد

... 

 عينيه و ريا قصه

 ک  شبـــنبی  ي ضۀ رفت  تا  رو      ربــــعهرتی  ز  ـام،  كـمعتمرن

 آورد  ا  ــــجــدگی  بــــنــــادِب ب      ا  آورد ــــــدع ۀ ـــــبلـــقرو در  آن   

 ردازیــــه  مهی  گفت  قصه پــك      گوشش  آوازیـــد  بــه  آمــاگــن

 است ؟ وهــگرانرتازكرچه با وين      كای دل  امشب  ترا چه اندوه  است؟

 دـه   كشيــبر  تو  داغی  بسان  الل      غی از  طرف  باغ  ناله   كشيدمر

 دار؟ـساخت  از  خواب  خوش  ترا  بي      زار  ۀـــــنالواندرين  تريه  شب  ز  

 درون  نزديکاز  برون  دور و  از      ه  ياری درين  شب  تاريکــا نـي

 بربود خونفشان چشم خوابت از      تحان  بكشودـای  امــرتو  درهـب

 گينه  تو را؟ـه  آبـب د م زــسنگ  غ      بست هجرش كمر به  كينه تورا

 چشم  من  ناشده  بخواب  فراز؟      داراز؟چوزلف يار چه شب  است اين

 م شد ـــدن  كــر را  راه  آمـــهـــم      ای  انجم شد ـــد  پــيـــري  شب  قــق

 ر صبحدم جمال نفســـــگ بــنــت      ان جرســــان زبـــغــري وفــــفـــدر ن

 ده  نگاهـــا  هزار  ديــد  بــه  كنــك      اين  نه شب،  هست  اژدهای  سياه

 م  بی  نصيبی  راـــد زخـــا  زنـــي      ی  راـبــريـد  غـــدم  در  كشـــا  بـــت

 زو دوصد زخم بر  جگر  خورده       ان  آزردهــــــــــون و  جـــنم  اكنــم
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 اله  ، جای  آن  داردــر  كنم  نـــگ      اه  درون  جان  داردـــج  م اوـــزخ

 واندرين  شب  شود  هم  آوازم؟      ه  بشنود رازم؟ـــــــيقی  كـــو رفــك

 امل؟ـگونه  مينـــــدايی چـــز  جــك      املــــــه  بنگرد حـــــو  شفيقی كــك

 ی پيشـــاليـــــچنني بدم اينـــكاي      ن  گامن  نبود  بخويشــهر گزم  اي

 كرد با خامشی حواله ی  خويش      خويش  ۀچون بدينجا رساند نال

 شد مخوش آنچنان  كه  گويی ُمرد      ه  فرسدــرانـن  تــش  او  دريــــآت

** 

 بر ضمريش  نشست  َگردِ  مالل      معتمر چون بديد صورت  حال

 فغاِن كه  بود؟واهنمه سوزش  از        اهنمه نالش  از زبان  كه  بود؟ـك

 از در  خامشی  سگالنده؟ـــــــــب      چيست  اين  ناله  كيست نالنده؟

 كادمی وار كرده نوحه  گريست؟      ه  ادميست  پريستـا نــآدمی؟ ي

 هــــالــبدمتمی  ز ـــاله را  رفـــــن      نالهكاش چون خواست ازدلش 

ــه  نـــا بـــت  یــــتمـــگافــــراز او ش    ۀردــــپ      افتمیـــــــالنده راه يـ

 دست بكشادمی  به چاره  گری      ردمی  غور در نظاره  گریــــــك

 حال  آن  دل رسيده باز گذشت      گذشت چون بدين حال يک دوحلظه

 گداز  كرد  آغازــــــانــغزلی  ج      چو  چنگ آوازـيز برداشت  مهـت

 كاه  و شوق  انگيز زلی  صربـغ      يزــــغزلی  سينه  سوز و  درد  آم

 غمه ی  حمنت و  ترانه ی دردـــن      حرف  حرفش  مهه  فسانه ی درد

 رش روز  وصل  را مقطعــواخ        عـــــطلـــور  عشق را مـــاولش  ن

 ا  بكام  هننگـــنمــحر او  رهــب       نگـــــت سینۀوافيش  رشح  ــدر ق

 ی   شاميل  اوــــنــشريي وصِف         ار و  منزل  اوــــه  در  او  ذكر يـك

 اكساری  عاشقـــــصه ی خــق        كه  در او  عجز و خواری  عاشق
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 عمر  كاهی و  جانگدازی شب        حنِت  درازی  شبــه دراو  مـــك

 فراقوسوز حرقت داغ وشوق        ه  در او  داستاِن  روِز فراقـــــــك

*** 

 دــغنيمت ديجانب او  شدن          آن بزرِگ عرب  چو  آن  بشنيد

 آواز  ی  ـــــــاز  پ  رفت  آهسته        ِت  رازــتا  شود واقف  از  حقيق

 ادهــــنهـخاک  بــا بـــــروی  زيب      ادهــد  موزون  جوانی  افتـــــــدي

 نـكـــــر را رواج  شــشكر  مص      منــريِت  عقيق  يــــل  او  غــلع

 امـش  ۀگنيـــــور آبــچو پر  نمـه      المـــظ جبهه رخشنده  در  ميان 

 ان ـگر دو نشـج شحۀ مانده  از ر      فشان    بر رخش  از دو  چشم  اشک

 خطابف ـكرد بروی زروی لط      جوابت ـياف داد بروی  سالم و

 است؟ با كدامني  قبيله ات نسب       كه قبله ی  طلب  است» بدين رخ«كه 

 ت  كدام  كام  تو چيست؟آرزوي      و  چيست؟ــبر زباِن  قبيله  نام  ت

 چراست؟مهدمت  ناله های  زار      ه بيقرار چراشت؟ــدلت  اينگون

 »ژه خون  دل  گشايی تو؟ـــوز م        چيست  چندين  غزلرسايی تو؟

 ام  من  عتيبه  گذاشت ــدرم  نـــپ        نژاد  و  اصل دارم  رانصا از«: گقت

 ن  بپرسيدیــــز  موجب  آن  ـــم        وآنچه  از  من  شنيدی و  ديدی

 زانكه  افسانه  ايست دور و  دراز        گويم  بازـــا  بــر   تــنشني   ديــب

**** 

 ه  مسجد  احزابـــهادم  بــرو  ن      روزی  از  روز  ها  بكسِب  ثواب

 ق  مسجد  كه بود  ادا  كردمـــح      ردمـــــــا  كـــــوف ۀ ـــــقبلروی  در  

 در  مقام  صدق  قيامــــردم انــك      از  را  احرامــمـان  نــبستم  از  ج

 رشدمـــــت  افـــابــراه  اجــا  بــپ      ر  فلک  بردمــا  دست  بــا  دعـــب
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 ا و  آخر  كارـه  كار  هـــمــاز  ه      دم  به استغفارـويا  شــو  جـــفــع

 ظاره  بنشستمــــن  وایــــه  هـــب      يوستمـــاره  پــا  كنــــان  بـــاز  مي

 انـــاه گام زنــلوگـــسوی آن ج      انـک  گروهِ زنـدم  از  دور  يــدي

 ۀــمزــاز  زمــكی  را  ز نـــر  يــه      ۀـــــموان  رـل  ز  آهــان بـــه زنـــن
 بانِگ خلخال ها  جالجل زن      از  پی  رقص  شان  به  ربع و دمن

 پای تا  رس  مهه  كرشمه  و  ناز      ان  ممتازـــــــا  ازآن  ميــكتــود  يــب

 او  پری  بود  و  ديگران  مردم      او چو  مه  بود  و  ديگران  انجم

 ررسم  ايستاد  ولب  بكشادـــب      ر  كناره  هنادـــپای  از  آن  مجع  ب

 وصل آن كز  غِم  تو  ميكاهد؟      ه  دل تو  ميخواهدــــای عتيبـــك

 غمش  بر  دلت  بود  باری؟كز      اریــــــگرفت  چ  داری  ِرس ــــهي

 برفت  در  من  آتش  زدو  چو  دود       با  من  اين  گفته  گفت  و زود برفت 

 او  دارم  قام ـه  وقوف  از  مــن        ام  او  دارمـــی ز  نــشانـــه  نـــن

 نيست كارم  خاطربه هيچ ميل        نيست يک زمان هيچ جا قرارم 

 »جای  بجایمريوم كوه به كوه         ، مرا نه ز پای  خرب خودنه زرس

 يک  زمانی  بروی  خاک  افتاد       فرياد يكی  زد      اين سخن گفت  و

 ون  تر ترانه ساز  آمدــخــرخ ب        عد  ديری  بخويش  باز  آمدــــب

 ازـی  سينه  سوز  كردآغــزلــغ        دخلراش  آوازشد خروشان به 

***** 

 !كرده  منزل  چو  جانم اندر دل       !دوررفته صد منزل كای  زمن 

 گذری سوی خونني  دالن نمی        راق می  سپریـــه  راه  فــگرچ

 مني  ترا  خواهمـز دو  عامل  هــك        ام خواهشم بني مباش نا خواه

 ه  فردوس  جاودان  باشدــگرچ        بی تو بر  من  بالی جان  باشد 
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 ت  كشيد  تري  مقالـــالمــه  مــب        حال  ن  چون بزرِگ  عرب  بديد  آ

 جای  گم  كرده  ای  بجا باز آی        خطا باز  آی ۀرزين ! كی  پرس

 رشمداری خويش رشم داراز نه         شكن ازگناهكاری خوي توبه

 گردرـازين هوس ب كن مردی ای        ر  مردــنه  مبارک  بود  هوس  ب

 عافل  از  جان گدازی  غِم  عشق        ای  بخرب  ز  ماتم  عشق:   گفت 

 شاخ  از انده و  ميوه  از  غم  كرد        عشق هر  جا  كه  بيخ  حمكم  كرد

 ه  نصيحت  ز  پايش افگندنــــــب         المت  نشايدش  كندنـــــــه  مـــب

 زمني  ز  درنگفلک از جنبش  و         از سنگ لعلمشک ماند زبوی و

 م  دملــريــدد از  حـــر بنـــرخت ب        مه يار  دل  گسلـک  حاشا  كـــلي

 است  سنگ   در  مهچو  نقِش  نشسته          حرف  مهرش كه  در  دل  تنگ  است

 ]37[زن  برس سنگم ـــه  مالمت  مــب        ر  سنــآمد  از  عشق  شيشه  ب

 

  :خامته  كتاب

 با  مخوشی  ز  شعر  دمساز  آی        جامی از شعر وشاعری  باز آی

 هبر  آن  شعر  موشگافتن  است      ال بافتن است ــــر  خيشعر  شع

 ويی  و شعر بافی  چندــشعر  گ        عبث شغل  موشگافی  چندـــــب

 دين  منوالـــافی  كنی  بــشعر ب        و  استاد  كار گر  مهه سالچگر 

 امـر آرد  نـافندگی بــه  بـــو بــك       و  بيش  ازين  ايامـــاتــد بــكنــن

 ام  نيست  ننگ  تراــگر  ازين  ن        ت  از نام  و  ننگ رنگ  ترانيس

 ركس بقدر  مهت  اوستـكار ه        پوستهست مهت چومغزوكارچو 
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 رأی دانا  ورای  اين  سخن  است         است ؟سخن  فتم چه جای اينگ نه چه

 ننگ  كار  گر را  در او  چه  هتمِت         ده  گشته  از فرهنگـــــــــــــرخنـــكار ف

 ود ـد بــمنــه كار  ارجـــــمـــدر   ه        ود ـــــد  بــــلنــون  بــرد  چـــت  مـــمــه

 اجیــاج را ز  نســـــــــري انســــخ        عراجیـــــــــد مـــلنـــز  بـــــرسد جـــــن

ــناــار  خــــد  ز  كـــــار  كايـــــــك  خري    ۀنشان م  بود ــالــــدر دو ع        غري  ۀـ

 ر  شاهان  خرده  دان شايدــــهــب        ه دان آيدــــكتـــع  نـــــه كز طبـــــكتـــن

 گونساریـود  نـرده  دان  را  بــخ        ه  نغز  گفتاریـــــــان  بـــدح  دونـــــم

 ني و شهورـدت قطع  آن   سنــــم        اصه  شاهی  كه  از  مصافت  دورـــخ

 روج  و دخولـخبسته برخود در        ولـــــــمـای  خـگنــبتنلصی  را ــخـم

 ا  مرقومــــثنۀ ـــماـده  از  نــوانـخ        ر  منظومــــــواهــظمش  جـــه ز  نــــن

 ا  مسطورـــدع ۀ ــماـــده  در نـــدي        نثورــــــــــــــــثرس آللی مــــــه ز نـــن

 اد  كندـه شـــديـی  هــرامــه  گــب          دــاد  كنــــه  يــانه  حتفـــمـــه  كريــــب

. . . 

 ساختمسار زان كف بحررارش          ودييش  مضاعف ساختـــكف  ج

 ستالقب   اين  رسيده   بختش ز  كه          شاهدی كان  سالسل  ذهب است

 دش به  خلخالیــه هالل  آمـــك          الیـــــان  عـــچنــدارد  آن ۀ ــــــیاـــــپ

 زان  مثقالــايدم   كــفرسی بـــك          مت   كشيد ازين  خلخالـای  هــپ

 د  قاصدی  مهراهـــا   خردمنـــب          شاه ۀ ـــــیند  از  خزـــزان  زری كام

 دـــــاويـــرازی  جـــــافرس  رسف          دـــريوی  اميــه  نـــا  كنم زان بـــت

 قرـف ۀ ـــیادا  زوال  ساــــه  مبــــك          فقر یۀ گر  چه  آنجا  كه  هست  ما

ــــمــه  ر  بود ـذيـــا  پــر فنــكه  آخــــزان          كلک جهان   حقري  بود  ۀ ــــــ

 ی استــكني  هوا  خواهيادكرد           شاهی است   حتفۀكه ليک ازآنجا 



97 
 

 دـژندر  نــرود  قــِني   فـــه  زمـــب          دــلنـــبرق  نور  است  ز  آسامن ب

 جز ز  شكرش اداش نتوان  كرد          اص  نتوان  كرد ـــدر آن را  قيـــق

 روشـكنم  از زبان  حال  خـــمي          انی  ز قيل وقال  مخوشـــا دهـــب

 رودـلكه  اهل  خرد به آن  گـــــب          جان شنودـآن خروشی كه گوش

 جمبول ر سامع  آن ـــگوش  رس ب          گوش  رس  از  سامع  آن  معزول

 ود  قول  آشكار و  هنفتـــا  بــت            گفت  و  شنفتتابود در زمانه  

 ادـه  آن  تفاخر  بـــان را  بــداعي            گوش دهر  از دعای شه  پر باد 

 قرونـبه  سعادات  رسمندی  م            ر دعا  را  بقای آن  مضمونـــه

 ح باب  شدهمه مقرون  به  فتـه           مه  مقبول و  مستجاب  شدهـه

 قطه  ختم  شد  مقصودـهبمني  ن

 ]38[د والعلی واجلودــــــمــحـــهللا  ال

هبم  پيوسته  بود  در  اين  خمترص ختم   "زرين سلسۀ  "دفرت  عشق را   از  زبان  شريين  جامی  كه  در 

كه سخنيست  »  لسالمان  و  ابسا«كرديم وبستيم تا بتوانيم   شايقني  آثار  جامی  را در  اورنگ  دوم 

و  وزن  آن  از مضاحفات رمل  مسدس است و فاعالتن  فاعالتن « ) مثنوی(حكيامنه  كه در قالب   

 ]39[».فاعلن و بر  اين  وزن  است 

در مثنوی  سالمان  و  ابسال كه  در  بحث  آينده مرتبت  ميگردد و مثال  آن  بدان   می  ماند  كه  مرد  

در . زدهام كدويی  را  بر  پای  بسته  بود  تا خودش را در بري وبارگم  نكندروستايی  در  شهر  پر  ا

 .بخث ديگر  ما  را  با  حرضت جامی  مهراهی  كنيد

 

                                                        
مدرس  گیالنی،   –مقدمھ  آقا  مرتضی   مثنوی ھفت اورنگ  نور  الدین  عبدالرحمن  بن  احمد  جامی ھروی  با  تصحیح و  38

  .09تا  307ھجری خورشیدی، صص 1366پاپخانھ  مھارت  ، تھران  ، چاپ دوم  

  .، پیشین) سیو  پنج(پیش  در  آمدی بر آثار نور  دالدین  عبدالرحمن  جامی نوشتھ مدرس  گیالنی ص  39
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 بحث سوم

 جهان بينی جامی در داستان رمزی سالمان و ابسال
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 جهان بينی و  رمز  گشائی جامی  درداستان  سالمان وابسال.1- 3- 96

تانی است پر  از  راز  و رمز  كه جهان  بينی  جامی در  آن  نشان  داده  سالمان و ابسال  داس

آنرا  به  حنني  بن  اسحاق كه  در  قرن  سوم  ميزيسته  و  ترمجه  اين  داستان   شۀ بعضی  هاری.ميشود

 .را  توسط  او  از  يونانی  به عربی  ميدانند

ن  داستان  و  در  جمموع  در  هفت  اورنگ ناميش  در  متثل فرعی  وشاخ   وبرگی  كه  جامی    به  اي

 .شده  اند  تجّلیميدهد مهه  در  پرتو  عشق م

. هر دو  در  وصف عشق، يكی وصال و ديگری فراق. ، قصه ای است با دو روايتسالمان و ابسال

  .يكی انسانی و از رس نياز طبيعی و ديگری بدخواهانه و از رس كني

، از معدود قصه های كهن جهان ميباشد كه دو سالمان و ابسالصه كهن قسميكه گفته آمديم ، ق

قصه سالمان و ابسال، يک قصه رمزی و متثيلی است كه . روايت كامال متفاوت از آن وجود دارد

قمری برای نخستني بار به .اين قصه در حدود قرن سوم و اوايل سده چهارم هـ. ريشه ای يونانی دارد

 .، حكيم، طبيب و مرتجم از يونانی به عربی ترمجه شد»حنني بن اسحق«وسيله 

داستان سالمان و ابسال به دليل اين كه رسبرس مضمونی است عاشقانه، رمزی، متثيلی و ريشه در 

عرفان و فلسفه دارد، در طول تاريخ  به  نسبت  توجيه زيبای  آن توجه بسياری از بزرگان ادب و 

 ابن سينا، خواجه نصري طوسی و جامیآن قدر كه . خود جلب كردانديشه فارسی  زبانان خراسانرا به 

 .از مجله كسانی هستند كه قصه سالمان و ابسال را نقل كردند و بر آن  رشح و تاويل آوردند

)    ق.سده چهارم هـ(ابوعلی سينا، حكيم و فيلسوف بزرگ بلخی  ، نخستني  فيلسوف و  حكيم در

خود نقل كرده است و برای آن تفسريهای رمزی و عارفانه »  راتاشا«است كه اين قصه را در كتاب  
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  .پس از ابن سينا، ابن طفيل در سده ششم اين قصه را بازنويسی كرد. نوشته است

در روزگاران قديم، پادشاهی بود كه بر « :روايتی كه ابن سينا نقل می كند از اين قرار است .1

در دنيا مهه چيز داشت، جز فرزندی كه پس از خود، تاج  او. مرص و يونان و روم فرمانروايی می كرد

حكيمی از نطفه او . و ختت را به او بسپارد زيرا اين پادشاه هيچ عالقه ای به نزديكی با زنان نداشت

سالمان را . می گذارند» سالمان«اسم او را . در خارج از رحم زنی، نوزادی پرس به وجود می آورد

. سالمان بزرگ می شود و به دايه خود متايل پيدا می كند. می سپارند» ابسال«به دايه ای جوان به نام 

پادشاه متوجه می شود و . دايه نيز به او دل می بندد و آن دو درگري عشقی سوزان و پركشش می شوند

پرسش سالمان را از اين كار باز می دارد اما سالمان و ابسال كه قادر نبودند از عشق پر سوز و ميل 

پادشاه . چشم پوشی كنند، از رسزمني خود فرار كرده به ماورای دريای بحار می گريزندخود 

در اختيار داشت كه با آن می توانست، هر آن چه را كه در » جام جهان نام«دستگاهی هم چون 

به نحوی كه وقايع و رفتار افراد . رسزمني های ديگر اتفاق می افتد، ببيند و در آن دخل و ترصف كند

پادشاه از دستگاه خود به سالمان و ابسال نظر می كند و به . به كاری كه خود ميل دارد، تغيري دهدرا 

حال آنان دل می سوزاند و می گذارد كه برای مدتی به عشق پر حرارت خود، مشغول باشند اما چون 

اراده خود را بر  او به وسيله دستگاه خود ميل و. روزگار به درازا می كشد، پادشاه به انديشه می افتد

آنان حتميل می كند به اين نحوه كه شور و عشق و نياز آن دو را بيش از پيش می كند اما توانايی 

برای . مدتی می گذرد و سالمان از اقدام پدر آگاه می شود. كاجمويی را از آنان سلب می كند

اما سالمان بار ديگر .ا كندپدر دوباره از او می خواهد كه ابسال را ره .عذرخواهی به دربار می رود

هر . اين بار هر دو تصميم می گريند كه خودكشی كنند. دربار را رها می كند و به نزد ابسال می رود

اما در . دو در حالی كه يكديگر را در آغوش گرفته بودند به دريا می روند و خود را غرق می كنند

به دريا فرمان می دهد تا امواجش را از روی مهني حني كه پادشاه از دستگاه خود، شاهد حادثه بود، 

 .بدين ترتيب، سالمان نجات می يابد و ابسال در امواج غرق می شود. پيكر سالمان كنار بكشد

سالمان به دربار آورده می شود اما تا مدت ها افرسده بود تا اين كه پادشاه به او وعده می دهد كه اگر 
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. به پايان رسد قدوباره به سوی او می آورد تا فراسال را هر چه كه او می گويد اطاعت كند او اب

سالمان از اين وعده خوشحال می شود و پادشاه هر روز تصوير ابسال را از دور به او نشان می دهد 

اهله زيبايی را ببينند و بدين ترتيب » ونوس«و او را آماده می كند تا به جای تصوير ابسال، تصوير 

سالمان به عشق جديد انس می گريد و . سال فوت شده را برای او بگريداندک اندک ونوس جای اب

به مهني دليل استعداد و ملک داری و استحقاق شهرياری و حكومت بر تاج و ختت را به دست می 

ن را به آمی شود، اين قصه را می نويسد و  حكيمی كه برای نخستني بار موجب تولد سالمان. آورد

سال ها بعد حكيم يونانی ارسطو به دستور استادش . يم و پادشاه می آويزنددستور او در آرامگاه حك

افالطون، در مقربه را می گشايد و قصه سالمان و ابسال را به گوشه و كنار جهان می فرستد و حنني 

  .بن اسحق اين قصه را از يونانی به عربی برمی گرداند

يكی از عوام «يت كرده اما آن را منسوب به اين روايتی است كه خواجه نصري طوسی نيز آن را روا

حكايت دومی كه خواجه نصري نقل می كند و آن را بيشرت باب طبع خود . می داند نه ابن سينا» حكام

 :می داند و نزديک تر به مفاهيم عرفانی، از اين قرار است

سالمان . وچک تر سالمان كه برادر بزرگ تر و ابسال برادر ك . قديم دو برادر بودند در روزگاران

 .ابسال زيبا رو و هوشمند و خردمند و جنگاور بود و سالمان فرمانروا. برای ابسال مهچون پدر بود

به حمض اين كه با ابسال تنها . زن سالمان عاشق ابسال می شود و با حيله او را به خانه خود می كشاند

اما به برادر خود هيچ . ود و می گريزدابسال برآشفته می ش. می شود او را از ميل خود آگاه می سازد

او به خواهر خود كه اتفاقا عاشق . مدتی می گذرد و زن سالمان نقشه ای ديگر می ريزد. نمی گويد

ابسال نيز بود می گويد كه مهرس ابسال شود با اين رشط كه مرا نيز در معارشت و كاجمويی از او 

مهرس در  یتوجه می شود زن برادرش به جاال مشب عروسی ابس. اين طور می شود. رشيک بدانی

. برآشفته می شود به نزد برادر می رود و اين بار می گويد كه عزم جهان گشايی دارد. بسرت است

سالمان خوشحال می شود، سپاهيانی به مهراه او می فرستد اما باز هم مهرس سالمان كه اين بار كينه 

چنني می . می دهد تا در ميدان كارزار او را تنها بگذارند ابسال را به دل گرفته بود، به رسداران رشوه
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شود اما ابسال كه زمخی بود به كمک يک حيوان وحشی و نوشيدن شري او زنده می ماند و دشمنان را 

  .تار و مار كرده، به خانه باز می گردد

ال را كه به دليل اما دسيسه زن برادر، اين بار، كار ابس. سالمان از ديدن او بسيار خوشحال می شود

  .پاكدامنی و وفاداری به برادر، به اين خيانت تن نمی دهد، يک رسه می كند

ابسال رشبت آميخته به زهر . زن برادر به كنيزان و خدمتكاران دستور می دهد كه به او زهر بنوشانند

پس از سال  سالمان از اندوه مرگ برادر از پادشاهی كناره می گريد و. را می نوشد و فوت می كند

را  ش مهرس ها، كه اندک اندک اهلام های غيبی بر او وارد می شود وبا مهان سمی كه ابسال را كشتند

 .می كشد

 

امام فخرالدين رازی درسده ششم هـ قمری اين  داستان را در حد لغز و چيستان نزول داد اما خواجه 

ازی، جواب داد، بلكه دو روايت درسده هفتم هـ قمری نه تنها به امام فخر ر نصريالدين طوسی

موجود از قصه سالمان و ابسال را نقل و بر هر دو تفسريی مفصل نوشت و سطح داستان را تا حد 

  .يک قصه عارفانه، فلسفی و متثيلی ارتقا داد

، در سده هنم هـ ، برای نخستني بار اين قصه را به نظم درآورد و عبدالرمحن جامیاماحرضت موالنا 

يعنی منبع  روايت  اصلی آن چنانكه  » حنني بن اسحق«مان و ابسال را بر اساس حكايت مثنوی سال

فات رمل  مسدس است و و  وزن  آن  از مضا« ) مثنوی(   در قالب قبالً  به  آن  اشاره  نموديم 

 .برشته نظم در  آورد».فاعالتن  فاعالتن فاعلن و بر  اين  وزن  است 

ی  حبيبی موقف   عرفانی  جامی  رادر  پيوستگاه فلسفه و  عرفان  با شاد روان  پروفيسور عبداحل

و  بحق  او را  شخصيتی كه دارای  ابعاد  )افغانستان(قدر  اخري ادب  دانش  ۀدانش  امروزی ستار

: متعدد در  آوردگاه  ادب  نظمی  و  نثری زبان فارسی ميداند وی را   اينطور  ستوده  است 

بلند ،  شاعری  مفحل و  توانا،  صوفی  روشن  ضمري و  استاد بی نظري و  در    دانشمندی  با  قدر«
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 40».حكمت  و  فلسفه بی  بديل و اديب دانا و  نثر  نگاری شيوا بود

مريانشاه  حاكم  قزوين فرزند تيموربه  سبب  خوش  باشی  مورد  «:او  در  اين  كتاب  ميگويد 

ريد  كه  در  نتيجه به  اين حيله  و هبانه حريفان  بزم او  را  كه  هر  گرار   ميگ)  اين  مرد  قهار ( غضب

دوران خود بود  چون  موالنا  شمس  الدين حممد  كاخكی و  استاد  قطب   عجوبۀ يک  نادره زمان و  

الدين  نائی  و  حبيب  عودی  و  عبداملومن گوينده  ،  استاد موسيقی و  خطاط و  استاد  اردشري  

قضیه  از حنین  ابن    می  پردازيم  به  اصل]41[و خواجه حييی  نراد مهه را  بقتل  رسانيدچنگی 
  :اسحاق اولني  راوی  اين داستان

   :داستان سالمان و ابسال:چكيده.2

در روايت . در قرن سوم هجری به دست حنني بن اسحاق از يونانی به عربی ترمجه شد اين داستان 

شاهزاده يونانی كه گرفتار عشق دايه خود ابسال شده بود، به سبب حنني بن اسحاق، سالمان، 

مالمت شاه و اطرافيان به مهراه ابسال به جزيره ای دور دست گرخيت و پس از آن كه شاه سالمان را 

به ترک ابسال وادار كرد، سالمان دست در دست ابسال در دل دريا فرو رفت، اما به فرمان پادشاه 

سالمان كه پس از مرگ ابسال بشدت بی قرار . دريا ابسال را در كام خود فرو برد سالمان زنده ماند و

و آشفته شده بود، به تدبري مشاور حكيم شاه و با تعاليم او از عشق ابسال رهايی يافت و شايسته 

تاويل رمزهای اين قصه از مهان آغاز ذهن انديش مندانی، مهچون ابن سينا، فخر . پادشاهی شد

را به خود مشغول ساخت و هريک به حتليل برخی از . . . جه نصري طوسی، جامی ورازی، خوا

                                                        
ھـ خورشیدی 1384(مرکز  تحقیقات  عالمھ   حبیبی :ناشر» پژوھشی  در اندیشھ و  جھان  بینی  جامی«عبدالحی حبیبی ،   40

  . 7بھ  اھتمام  نحمد  نبی  تدبیر، ص)میالدی 2005/

  .5ھمان اثر ،ص  41
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 ]42[.رمزهای آن پرداختند

در شناخت پروفيسور  حبيبی  ر  پيوند با جهان  بينی  وی  دتا  نظم بلند  و شيوای جامی را  ميكوشيم 

 .از جامی و  داستان وی مطرح  سازيم

رهناميی  زمامداران  عرص  نيز  دلري   است و  چون  مقام  جامی در  القای مطالب  سياسی برای «

مبتدايی  را  بدست  آورده ،  بسا  پند  ها و  اندرز  ها  را در اين  داستان  گنجانيده  ،  كه  يقينًا برای  

 :و  خوبيست، مثالً ) بی  مهتا(جهان  داران آن   عرص و  حتی  اكنون  هم رهنامی  

 حكمت و  عفت  شجاعت،  جود  نيز      يزــــــار  چهست  رشط  پادشاهی  چه

 ]43[از  عروس ملک  بر خوردار  نيست       بااين  چهار  خصلت  يار  نيست هر  كه

نادانی  خمرب  آن  است  كه  در سياست  )بر  عكس(دانايی  يكی از  لوازم  ملک  داری  و 

 :لكت  گامرنداشخاص  ورزيده  و با  ختصص  را بر  امور  مم)ظاهراً (امروز

 فرمان  صاحبدل  شدن  ۀبند      خوش  بود   خاک در  كامل  شدن  

  ]44[يابد  از  دانا و دانايی  عالج     د  در  مزاج  ــكز  نادانی  افت  رخنه

در  عرص  جامی  بدست  آوردن  مقام  زمامداری  مبنی  بر داشتن  زور و  استعداد  های  شخصی  و  

ولی  هر   كسی  را كه  از راه  ارث و زور بدين  مقام  می  رسد  در  خور آن  مرياث  خاندانی  بود،

 :نميداند  و  ميگويد

                                                        
  .سیده  مریم رضائیان ،  چکیده  داستان سالمان و  ابسال   42

  .  354مثنوی  ھفت  اورنگ، پیشین؛ دفتر  دوم، ص    43

  .359ھمان ،  ص    44



105 
 

 ختت سلطانی  چه  عالی  پايه  است؟     شاهی  چه  خوش  رسمايه  است   افرس 

 اين  پايه  نيست  ۀر  قدم  شايستـــه    ه  نيست  ــاليق به  آن  رسماي  هر  رسی

  45عرش  فرسا  فرقی  آن رسمايه  را      ن  پايه  را  ــــسزد  اي  ،  پايی رخ  سا ـچ

نا  گفته نامند  كه  برش  بعد  از  جتارب  فراوان  و انقالهبای خونني،  بدين  نتيجه  رسيد ،  كه   پيشوايان  

آن    اليق راو  رهناميان  جامعه  را بوسايل  انتخاب  ديموكراتيک  در رأس  امور  گامرندو  هر رسی 

چون امور  جهانداری به  رای ،  و  كار  يک  نفر   پيش  نمی رود بنا  بر  اين  به . رسمايه  ندانند

 :زمامدار و  مددكار و  وزير  الزم  است كه صفات  آنرا  جامی  چنني  تشخيص  ميدهد 

 رـني  باشد   وزيــاما و ــليک دان          ران  نيست  شاهان  را  گزير  از وزي                   

 تا  دهد  بر صورت  احسن  نظام          الک  را  متام  ــــمـوال  مــد احـــدان                  

 ود  كمنيـــــــناورد بر غري  حق  خ        باشد اندر  ملک  و  مال  شه  امني                     

 ه  كمـاز رعيت نی  فزون  گريد  ن          حشم    نچه  باشد  قسمت  شاه  وزا                

 دایــگحال  مسكني ورمشفقی  ب          دای  «ـــــــــمهربانی  با  مهه  خلق  خ                

 قهر او  كيسه  كش  هر  ظلم  كيش      لطف  او  مرهم  نه ی  هر  سينه  ريش                 

ت  از   گرفتن  اطالع  چاره  نيست و  هر زمامدار  بيدار دولت  مدار بايد  در امور  جهانداری و سياس

 .از  اوضاع  عمومی  راعی  و رعيت آگاه باشد 

از  عهد  قديم وظيفه  دولت  مردانی  بوده  اند  كه  در  پهلوی شاه  امور ( اين  وظيفه  در  افغانستان 

                                                        
  360،ھمان ، اورنگ دوم  ، سالمان و ابسال ،ص ھفت اورنگ   45
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  ً در  عرص  غزنويان اين  وظيقه  به  وزير  كاردان  واليق  مملكت  داری  را  پيش  ميربدند  كه  خمصوصا

سپاريده  ميشد  كه صدر  مملكت  كليه  امور  كشوری و  دفرتی  را به  وجه  احسن  پيش  می  برده  

است  كه  نمونه  های  بارز  آن  را به نقل  از  تاريخ بيهقی در  دوره  غزنويان و تاريخ  های  كامل و 

خالفت  عباسی قبالً  در  جلد  های   دوم  و  سوم  اين  اثر  گنجانيده  شده  است    طربی در  تاريخ

از  عهد  قديم .)را نگاه  كنيد جلد سوم باز شناسی  افغانستان((ه  آهناكه  جهت  معلومات  بيشرت ب

بمعنی  )هناا(اين  وظيفه  را  به  اشخاص  معتمد امني  و  متقی  می  سپردند در  عرص  غزنويان  آن را

ابالغ   گفتندی ،  كه  فاعل آن  منهی بر  وزن  و  معنی  خمرب  و  اطالع  دهنده  و رساننده  خرب  بود ،  

 :جامی در  رضورت  اين  امر و  صفات  آن  گويد 

 راست  بني  و صدق  ورز و نيک  رای      منهی ای  بايد  ترا  هر  سو  بپای                      

 ان  ظلم  و احسان  از  مههـــــــــــــداست       ا  رساند  باتو  جهان از  مهه ـــــت                     

شنيدن عرايض و  تظلم  مظلومان و  تفتيش   احوال  عامه را  كه  از لوازم  زمانداری  ميباشد ، جامی  

 :در  اين  مورد   چنني  گويد 

 پرسش وی  را   ميفگن  با  وزير      ري  ــدر  نفـاناز  وزير    اشدـكه بــآن        

 ال  راـــاقب  ۀالی  پایـــــساز  ع       بخود  تفتيش  كن  آن  حال  را  هم                  

در انتخاب  كارداران  ممكت و  گامشتگان اداره  و  تدبري ،  نيز  دقت  متام  بايد  كرد ،  ورنه  بسا  مردم  

  عا  فراهم  می  آورندكه  موجب ضياسوء  تفاهم  و  سوء  اداره ر سیلۀ نا  كافی  باشند و  وكافی نام  

 :حقوق  مردم  و  ويرانی  های  تباه  كنی  ميشوند

 ت  ميكنندـــــر  شهر  واليـــظلم ب        ر  تو   كفايت  ميكنند  ـهـه  بــــكـــآن           
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 هيمه ی دوزخ  هبم  آوردن  است        كردن  است   ن  كفايت  نه  سعايتآ         

 خر  ده خود  را  دويستآكو كند       وی  دور  نيست   كافيست آری و از             

 د  كافر  بودــنفس  او  ظغيان  كن       ود  ـــون  چنني وافربــافی  چــظ  كـح                    

 دــات  ترک  دين  كنـــوز  پی  دني       دــاه  هر  كه  ظلم  آيني  كنـوتقصه  ك                     

 بریكس نخورد ازخصلت  نادان      نيست  در  گيتی  ز  وی  نادان  تری                       

 المان  ميفگن  وسـايــه  دانـــجز ب      ام  ـمـخود  را  ت این  و  دنــار  ديــــك                    

نامه و  رقعه  ای  كه  بخط  خودش  از  مرقع  امري  علی  شري  نوايی  به  سعی   540 عۀجامی  در  جممو

عكاسی و  نرش  شده ،  متام  1982و  تنظيم  دانشمند ازبكستان  عصام  الدين  حسن بايف در  سال  

پارش اهل  علم  و  درويشان و اين  مكاتيب  بنام  وزيران  و  اربابان  اقتدار  عرص  است  كه  در  س

الفقري  عبدالرمحن  جامی : [اين  جمموعه  چنني  است 360نياز  مندان  و  دروايشان نوشته كه نامه  

،  به  عامرت  حوضی  كه  معلوم  ايشان  خرضبعد  از   عرض  نياز معروض  آنكه خدمت  خواجه  

شان  تعلق  ميداشته  نذر آن  كرده  بوده  اند و  خواهد  بود   مشغول  شده  بودند و  وجهاتی  كه  بدي

التامس  انكه  عنايت  فرموده  نوعی  سازند  كه  به  .  حاال  ديوانيان در  آن  باب   مضايقه  می  ناميند

عهد  خود  وفا توانند  و  آن  عامرت  در  تأخري  نيفتد كه  الشک  امثال  اين  خريات  موجب  ازدياد  

  ]46[خواهد بود وسالمر  جهان  دولت سعادت  د

 )اورنگ  دوم(سالمان  و ابسال 

در  متاثيل  فرعی  و شاخ  وبرگی  كه   حرضت  جامی بداستاهنا  ميدهد  و  در  ضمن  قصه  حكاياتی  

                                                        
  .1982،  تاشکند76نامھ  ھای  دست  نویس   نور الدین  عبدالرحمن  جامی  از  مرقع  امیر  علی  شیر  نوایی،ص   46
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را  متثيل  ميكند ،  هر  حكايت  آن  در  پند آموزی و  عربت اندوزی و  تلقني  يكی  از  مطالب  

 .ميباشد كه  جامی  آنرادر قطار سنايی و  مولوی و  سعدی  قرار  ميدهد   اخالقی و  عرفانی

 :جامی  در  حكايت  زير منظر و  عظمت  مقام  انسانی  را اينطور بيان  ميكند 

 قرب  آب  دست ـــــر  تــهـد بــا كنــــت    آن  موسس در لب دريا  نشست  

 غر و  خرچنگش  هزار  اندر  هزارــچ    ديد  دريايی  پر  از  ماهی و  مار   

 ا  قوت  خواهـغوطه زن  از  قعر  دري        هر  طرف  مرغان  آبی  در  شنا  

 در  وی  به  صبح  و شام  درـگردد ان      گفت  دريايی كه چندين  جانور  

 كی سزدكزوی بشويم دست وروی   شستم اكنون  دست  خود  زين  شست  و شوی

 كوته  از  وی  دست  هر  نا  حمرمی        اهم بسان زمزمی  وـــخ ۀــــچشم

 ]47[فارغ اند  از  وی  جگر  پالودگان        د آلوده  از  آلودگان  ـــچه شـكان

) تا  تواند(گاهی  حرص انسان  را  بصورت  جانكاهی  مواجه  ميسازد و  از  چشم  او  را  می  بندند 

 :كند   آسيب  های  وارده   را  فراموش 

 اغ  ميوه  آمد  رهربشـبـون بــچ         ادرش  ــــــــچه  مــاه بــا  روبـــگفت ب

 رستگاری  يافتن ز آسيب  سگ               كه  بتوانی  به  تگ ميوه  چندان  خور

 شيوه را  كی توانم كاربست اين           ای  مادر  چو  بينم   ميوه  را  :  گفت

                                                        
  333مثنوی ھفت اورنگ ،  اورنگ دوم ،ص   47
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 ]48[وز گزند سگ  فراموشم  شود      ه  در  هوشم  شود  حرص  ميوه  پرد

                                                        
  .  346ھمان ،  اورنگ دوم  ،سالمان  وابسال  ص   48
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 موقف  جامی  در  پيوستگاه  عرفان با دانش  نوين .4-1- 96

 

  بحث چهارم

 موقف  جامی  در  پيوستگاه  عرفان با دانش  نوين .4-1- 96

مر كز  خراسان  كبري در  عهد سلطان  حسني  مريزا مركز  و  مهد  متدن  دنيای  قديم    هنم هرات  ۀسد

و  جديدبود  كه  جامی  مانند  خورشيد  تابان  در  ميانه   صدها حرفه،مانند  شاعر  ،عارف ، نقاش  ، 

ر آن  خاص داشت  كه  توجه امرای  عهد  تيموری   د  جتّلیخطاط و  تذهيب گردر  شهر  هرات  

در  اين  سده باوجود  ناماليامت   سياسی  ايكه مانند  تند باد  .عرصرا  بخود  معطوف  گردانيده  بود 

خموف اكثر  شهر  های  خراسان بزرگ،  ايران از  مجله رشوان ،  تربيز و  بعدًا   متام  ايران  را  در  

ر  ديگر  در  تاريخ  هنصد  ساله  از  جغرافيای  موجوده  آن و  حدودخراسان  خمصوصًا  هرات را يكبا

هنر )  دوره  خرد انديشی(به نقطه عروج  كام ل خود  رسيده  بود و  آفتاب  رنسانس «:عهد اسالم كه 

، از  اينجابر  گيتی  ميتافت و انديشه  عرفانی  هم  در  دنيای   اسالم،  مراحل  چندين  سده  را  

يک  نظام فكری مرتب و  منضبط در  آمده  بصبغۀ خراسان ،    نورديده  و  در  مكاتب  تصوف بغداد و

بود كه  در  انتشار  رسيع  و  حمبوبيت  فوق  العاده  تصوف  در  عامل  اسالم  و  خمصوصًا  خراسان  

عوامل  گوناگون  سياسی و  روحی اقتصادی  و  جغرافيايی موجود  است ،  كه  هر يكی  را )كبري (

بايد  دادو  از تأثري  و  ارزش آن  نبايد  كاست، ولی برای  انسانيكه  از  فشار  بمورد  خود  امهيت 

روانفرسای تنازع  حيات  خسته باشد و  دوش  او را از  بار  های  گران  فساد های  اجتامعی و  
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نظري چنگيز  خان  و  احفاد  او ،  تيمور لنگ (و يورشهايی جهانگريان ) تيولداران(كشمكش های 

دهای  او ، و  از  مهه  درد  ناكرت يورشهای آدخموارانی كه  در  ركاب      شاه  اسامعيل  صفوی واوال

قرار  گرفت   در  چنني  شامگاهی كه  چراغ  روشن  دانش  و  معرفت مانند  انديشوررانی  نظري جامی  

سان در بلخ  و  بخارا ديگر  از  خرا  نقطۀ در  رسزمني  هرات  رو به  خاموشی  مريفت اين  چراغ در 

فرسوده  ميشود ،  آيا  چاره  ای   جز  اين  موجود  است ، كه  به  حرم  اطمينانگاه دل ) روشن  گرديد

 .  ]49[»مينوی  صلح  بنشيند شۀ پناه برد ويا  به  يمن  بگو

و  از   گردش  قدرهتا  از  دستی  بدستی   ۀدور) هرات(خراسان  قديم )مركز (ايام  تولد  جامی  در«

خراسان  كه  در  قرن  هفتم طوفان  جان  او  بار  خشم  . خانواده  ای  به  دودمان  ديگر  است 

جنگجوی شجاع كه  دو  سوم عمر  (چنگيزيان را  ديده  بود ،  در  اواخر  قرن  هشتم امري  تيمور  آن  

اين  مرد  نريو  مند  )) جوياداشت  های  گانزالس  كالو((خود را  باالی  زين  اسپ سپری كرده بود

تا  استامبول و  دهلی  بر   اعظم  آسيا را  پامال  ستوران خود  نمود  و  ) و بلخ وهرات(از  سمرقند 

برای معلومات دوره ظهور  تا  فرمانروايی  و   ]50[».شهر  هارا  ويران  و  نسلها  را  منقرض گردانيد

 .)وم  اين  اثر  مراجعه  شودمرگ امري  تيمور گوركان  به  بخش  نود  و د

 :طريقت جامی.1

بعضی كسانيكه خود  از رمز  و رموز  طريقت آگاهی  ندارند، طريقت  را  از بعد فلسفی و  تارخيی   

آن   به گنوسی و  اسكندرانی و  مكاتب افالطونی  جديد وفالطونی  يونان و  حتی  بر  فلسفه  بوديزم 

بايد  دانست  كه  انديشه  «:ن  زمينه  شاد روان حبيبی  نيز نگاشته اندآنرا  پيوست  ميدهند كه  در  اي

خدا  پرستی  و  كوشش  در  راه  خدا شناسی ،پيش  از  جامی  هشت  قرن  را در  دنيای  اسالم ، به  
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كه  در  آن  خلط  هايی از  انديشه  های  فلسفی  مراحل  گوناگون و  در  مكتب فكر  و  عرفان   پيموده  

ولی  قرن  هشتم  بنا  و  .هند و خراسان و  مكتب  فالطونی نوين  اسكندريه و  يونان  كهن  توان ديد

شيوع طريقت  نقشبندی در  خراسان  و  ماواهنر بدست خواجه  هباءالدين  حممد  نقشبندبخاری 

وازين است،  كه  مرشب  عرفان  را   حتی املقدور،  از خلط  هايی كه  با  م.ق. هـ)792- 717(

سازشی  نداشت  تصفيه  نمود  و  مريدانش  تا  جامی درين  كار  سعی بليغ  )قرآن  وسنت(اسالمی  

 .»   ]51[.بعمل  آوردند و  آنچه را در  خور ديدند  توضيح  و قبول  فرمودند

اسان ولی  حقايقی  را  كه  در  بار ه  تصوف و  عرفان در مكاتب  چهار گانه  آن  كه  در  عراق  و  خر

از   طريق اوشان به  حرضت )ص(از  اوايل دين  اسالم  بعد  از سفر  معراج  پيامرب  اسالم حممد 

به ياران  و  از  طريق  آهنا به  تابعني  و  تبع  تابعني مهچنان  اين  سلسله  ) رض(و علی ) رض(ابوبكر 

االوليا تاليف   فريد الدين  عطار  ها  تا  امروز ادامه  دارد كه  در صدها  كتاب عرفانی  نظري تذكرة  

نيشابوری ،طبقات الصوفيه تاليف  پري  هرات  حرضت  خواجه   عبداهللا  انصاری شواهد  النبوة  

ف  ديگر  كه  بعدا  ها از  اثر  حتقيقات  دانشمندان اين  سلک نظري  يتاليف  جامی  رشهات و دها  تال

الدينی  كابلی اين سلسله  ها  رادر  ءحرضت نياز امحد عال هلوگری  و   موالنا حممد  عثامن  پادخوابی

سلسلة  املشايخ  ضبط و  ثبت  نموده  اند كه مبداء آن  ها را در دوره  های حيات  پيامرب  اسالم    «كتاب 

رسانده  اندكه مسئله  گنوسی  بودن  و  بودايی  بودن  ويا  اسكندرانی بودن  طريقت اسالم  كذب  

ه  از  طريق  تاريخ  سازان  جعل كار كه  مهيشه  اسالم  را  از  عقب به  خنجر زده اند حمض  است  ك

نسبت  داده  شده  است كه  بسيار  امكان  دارد  كه  شادروان  حبيبی از  روی  مهني  اسناد  نظري  تاريخ  

كاس  دهنده  تصوف  داكرت  غنی  قزوينی  و سايرين  برداشت  نموده  باشند كه  نظر استاد  انع

يادهانی  اين  موضوع  خواهد بود ،  اما  قسميكه  به اهل  بينش  روشن  است  و استاد حبيبی  نيز 

انعكاس  دهنده  آن  ميباشد اين  است  كه  اسالم   در طول اين    نه  سده  تا  عرص  جامی  با  عوارض  
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نفی  باالی نظام  عقيدتی  اسالم  بجا  زيادی  روبرو  گرديده  است كه  اين نابسامی  ها  تأثريات م

مهه را  با  نظامهای  فكری  ،  ) باز شناسی افغانستان(گذاشته  است كه ما  در  طول حترير  اين  سياهه 

عقيدتی و تعارضات  نظامی  و  حيات  اجتامعی  جامعه  اسالم  را در  رشق وسط  تا  هند  و ايران  به  

عثامنی ها و  محالت  آدخموارانی  نظري  شاه  اسامعيل صفوی پرس     جغرافيای  موجوده آن  ،خالفت

اما  قسميكه مذاهب  اهل  .حيدر بنيان  گزار  اين  سلسله  را در  شش جملد تا  دور  جامی  رسانيده  ايم

سنت  و  مجاعت نظر به  رشايط  جغرافيائی ممالكی  كه  در  چرخه  اسالم در  مقاطعی  متفاوت  تاريخ 

ً انكشاف  نموده  اند كه  علامی  اسالم  شناس  تا  هنوز  در  شناخت  از  جهان  بينی  وض ع  و  بعدا

،  مسلم ابی  داود  قرآن و سنت   مصطفوی و  در رأس آن  دانشمندانی  نظري  حممد  اسامعيل بخارای

در   تفكيک احاديث  وران  صحاح كه  اكثرًا  خراسانی  بوده  اند خدمات  ارزنده  ای آو ديگر گرد  

صحيح از احاديث  جعلی  و موضعی نموده اند و  ساير دانشمندان مكتب خراسان به  هزاران  جلد  

تاليف  نموده  اند  كه  حتی  ذكر  نامهای  آن  در  اين  اثر ) اسالم  شناسی(كتاب در  اين زمينه 

سريخدا  شناسی «الم به  كتابگنجايش  نخواهد  داشت وبرای معلومات  مزيد در دانش مذاهب  اس

تاليف  نگارنده و دوره  خالفت  عباسيان در  جلداول  و دوم اثر  موجود كه  در  » در ادوار تاريخ  

اما قدر  مسلم  اين  است  كه  .  جنب  كتابخانه فارسی در  انرتنيت  موجود  ميباشد  مراجعه  فرمايند

ادامه  ) ادی  كه  در سلسله  های  طريقت  موجود  ميباشد طريقه خواجه  هباءالدين  نقشبندنظر به  اسن

بودند  مريسد كه بعد  از  )قدس  رسه(می يابد  تا زمان سيد  امري  كالل  كه  مراد  و  مرشد شاه  نقشبد 

شاه  نقشبند  اين   طريقه  از   طريق  خواجه  امكنكی از بخارا به خواجه  برينگ  حرضت  باقی  باهللا 

از تاريخ اسالم  اين  طريقه در دهلی رواج  می )هزاره دوم(مرشد  حرضت  جمددالف  ثانی  مراد  و  

در  تصفيه و دور  )امام ربانی(يابد كه  در  جايش  راجع  به  تغيرياتی  كه   حرضت  جمددالف ثانی  

 .فته  می  آييمسازی  خرافات  كه  در  عهد  مغوهلای  هند در  اسالم  جاه باز  كرده  بود در  جايش  گ

روان شاد  حبيبی از  قول عبدالقدوس  گنگوهی كه  قبل  از  جمدد  الف  ثانی  می  زيستند می 
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سوگند  بخدا  كه  اگر  من به  آن  درجه  عالی  معراج  مريسيدم ،  هر  گز  به  زمني  باز  :(آورد 

بينی  صوفيانه  است،  كه  خود  اين  جهان  « :و بعدًا آقای  حبيبی تذكر  فرموده  اند  ) نميگشتم

 جنبۀ بدنيا  )ص(اگاهی  صوفی  را  از  مقام  بلند  پيامربی  جدا ميسازد ،  زيرا  باز  گشت پيامرب  

خالقيت  ثمر بخشی  دارد ،  صوفی  به  آرامش  درونی نفس  مطمئنه قانع  ميشود ،  ولی  پيامرب  

مان  وارد  ميشود تا  جريان  تاريخ  را  بگرداند و  جهان  از  آنجا  باز  ميگردد و  در  جهان  وز)  ص(

  ]52[».نوينی  را  كه  دارای مزايای  مطلوب  است  بيآفريند

با  اظهار  معذرت  به  مقام بلند  جناب  شادروان  حبيبی، اين  حقري، كه ساهلا  در  سري  و  جريان 

ان  طريقت  يک  جريان  فكری  جمزا  از  سري رسالت  صوفيانه  قرار داشته  ام ذكر  ميناميم كه اوالً  جري

سري   - سري زاهد    هر  دمی صد  ساله  راه :(نبی  نمی  باشد  بلكه  آن  را  نظري  فرموده  عارف 

البته  اين  نظر  صوفيانه  گنگوهی  بوده  است كه  در  اولني  سري  خود  ) صوفی  تا  به  زير  ختت شاه

و  نميخواهد تازياده  تر  عروج  كند ولی  صوفيان  حقيقی تا  نفس  راضيه  و   عقب  گرد  ميناميد 

مرضيه  كه  از  صفات بلند  تر    تصوف و  طريقت  است  عروج  ميكنند مانند  داستان  سالک  در  

و  مرشد   سالک  البته  در  سايه    پري من املبدء  الی املعاد اثر  سنايی   غزنوی  كهسري  العباده سالۀ ر

خود و  صفارشاتی  كه  بعد  از  ادغام مرشد  در  سالک  كه  در  طريقت  بنام  فنا فی  الشيخ ياد  

به كتاب پله  (تا  آخرين  پله  ،از  تبتيل تا فنا را  پله  پله  طی  ميناميد  تا  بمالقات  خدا  برسد (ميگردد  

تا بفرموده  حرضت  سنائی به  .  ) نگاه كنيدوب پله  تا  مالقات  خدا تاليف داكرت  حسني  زرين  ك

عقل  كل  كه  آخرين تابلو  در  جهان  بينی او  ميباشد  كه  در  اين  مقام  انسان در  ذات  حق  مستهلک 

سپس شادروان  حبيبی  در ادامه  طريقت  .ميگردد  مريسد  و  اين  سري  هيچ  وقت  خامته  نمی  يابد

يقت  جامی  در اين  باره  به رسالت  پيامربی  پريوی دارد ،  هم   در دوستی طر«: جامی  آورده اند 

سجايای  شخصی و  تزكيه  نفس  ميكوشد و  هم  در  باره  واقعيت  های  عينی  جامعه  و فرهنگی كه 
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ی  بايد  در  آن  جامعه  نشو  ونام يابد فكر  ميكند  و  تالش  می  ورزد و اين  يكی   از  خصايص  نيكو

 .طريقه  نقشبنديان  است

 : ابعاد  شخصيت  جامی  را  از سه  نظر  مطالعه  كرد:   مطالعه  ابعاد شخصيت  جامی.2

جامی عامل  و دارای  دانش  های  عرص  خود  به  متام  و  كامل و  حاوی  بر  مطلب   )1

 .قرآن وسنن  مذاهب  اسالمی و  كالمی

 .د  ارشاق  و  عرفانجامی  صوفی  و  عارف  موصوف  به  حمام )2

 .جامی  مفكر  و  مطلع  به  مسالک  و افكار فالسفه  و  تاريخ  حتول  فكری  انسانی )3

و  علوم  جتربی  و  به (در  آثار و  نوشته  های  جامی   می  يابيم ،  كه  در  آن  دين  و  ارشاق  وفلسفه  

آن  نبوغ  فكری  و  ژرفنای نظر  او  خوبرت  ساينس با  هم   تالقی  می  يابند ،  و  از  )روايت امروزی 

   ]53[».ميگردد  تجّلیم

نجاييكه  شادروان  استاد  حبيبی  خودش  را  در  اين  اثر به  ژرفنای نبوغ  فكری جامی رسانده آاز 

است  حيفم آمد  كه  در  اين  تاريخ يا سياهه  ايكه  بر  عالوه  احوال سياسی  به  امور  فرهنگی  

ارج  بيشرت  گذاشته  است  سطحی از اين  اثر  ارزنده دانشمند  شهري  كشور خود مان   واجتامعی

افغانستان  بگذريم  و  آن را  در  اين  سلسله  دوامدار احوال و  آثار  كشور  های  اسالمی  آسيا كه  

 .د نگذاريمافغانستان  در  نقطه  عطف آن با  پيوند  با  جغرافيای  خراسان كبرييا قديم قرار دار
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  حتقيق و  مطالعه مكتب وحدت  الوجودیوجامی  .4-3- 96
وی  را   در  بطون  خلقت  انسان  و  اينكه او  تعالی  قدرت  دارد هر  حلظه  نسل  ن  ۀدر زمرقرآن  جميد

 ردانيده گا  با  متام  اوصاف  ارثی  متصف داده  و  سپس  در  موقع  ميعن  آن  او  ر بانوان پرورش

اين  مبحث  در  قرآن  جميداز ابتدای خلق و اعاده آن  و تبديل  امثال «:حيات  تازه   يی  می بخشد  كه  

يعنی  راست  است  كه  وی ) 10/يونس(ان  يبدو اخللق ثم  يعيد:و خلق  جديد  پانزده  بار ذكر  رفته 

خلق  جديد  در  مقابل  يكديگر   ديگر  خلق اول و  یۀآدر .  آغاز  مند  آفريدن؛پس  باز  گرداند  آن 

آيا  بامنديم  يا درمانديم بآفرينش  نخستني؟ بلهم فی  لبس من  : ا فعييناباخللق االول؟ترمجه :قرار دارد

 ...يگان  اند  از  اين  آفرينش تو؛بلكه  ايشان  را :يد؛ ترمجه آيه خلق  جد

ده  و  ما  بعضی  از  آهنا  را  طور  مثل  در  يات   رشيفه  ايكه  در  مورد خلقت پانزده مرتبه  ذكر  شآ

فريدن  و آرا بمعنی    خلقالاله اخللق  واالمر  ، توجه  مفكران  اسالمی را  در تفسري «:فوق   آورديم  

بدين  معنی  كه  ماهيت   اساسی  روح  توجيهی  .فسري  كرده  اند تر را بمعنی  توجيه وراه  نمودن  ام

توجيه كننده  و هدايت  دهنده  خدا   رس  چشمه  می  گريد و بنا  بر  اين  در  جتدد   است  و  از  نريوی 

و  ار تقاع  موجود  ) حدت چشم(امثال  و خلق  جديد   پيرشفتی  به  سوی  راهيابی  و  ژرف  نگری 

)  ارتقايیوجود  معنوی  (امر   حلۀ و  مر)  پيدايش در  قيد  ماده  و  مدت (خلق  حلۀ است كه  در  مر

  ]54[.هر  دو  متصور  ميگردد

لفظ . اولني  عارف  فيلسوف  و  متفكر  اسالمی  است  كه ّحمی  الدين  ابن  عربی يا   شيخ    اكرب
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درالبالی افكار او و  پريوان بال فصل او اصال به كار نرفته است اما در قرآن، فی » وحدت وجود«

چون واقعا وجود از نظر ابن عربی و . بيانگر آن نظريه استاملثل در سوره حديد آياتی وجود دارد كه 

از آيات مورد نظر يكی . اتباع وی اساسًا مبتنی بر  ديگاه قرآنی و نبوی است و خارج از آن نيست

 .است» هواالول و اآلخر و الظاهر و الباطن«

ار يافت و ظاهر پس خداوند سبحان ظاهر گرديد و غلبه و اقتد«: ی الدين در فتوحات گويدخود حمّ 

وجود بنده را برايش » االّول«گشت، باطن و پنهان نگشت و بلكه باطن و پنهان تر گرديد، و اسم 

تقدير فنا و فقدان را برايش حتقق » االخر«و اسم ) در حاليكه برايش ثابت بود(ثبوت و حتقق بخشيد 

 ]55[ ).در حاليكه پيش از اين برايش ثابت بود(و ثبوت داد 

  .يعنی مهه اوست و غري او نيست. در ميان آيات قرآن، آيه بسيار عجيبی است اقعاً اين آيه و

اول اوست در مظهر اّوليت، آخر اوست در مظهر آخريت، ظاهر اوست در مظهر ظاهريت و باطن 

و او به  » و هو بكل شی عليم » .اوست در مظهر باطنيت و هويت او متصف به مهه اين اسامء است

 ]56[. تمهه چيز داناس

در اينجا عام تر و شاملرت از » اينام«كلمه . است »و هو معكم اينام كنتم«آيه ديگری از مهني سوره حديد 

در . يعنی در هر مرتبه ای از مراتب وجود و هستی، خداوند با اشياء معيت دارد. معنای مكان است

كه توضيح . (ا می باشدوجود كه مهان ظهور حق است، عني اشياست و در مرتبه بطون منزه از اشي

 )بيشرت در آينده خواهد آمد

اولني كسی كه در تاريخ فلسفه مسئله وجود را به طور جّدی مطرح ساخت فيلسوفی يونانی به نام پار 

 ]57[.منيدس است
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 :مفهوم وجود  .1

 :راجع به مفهوم وجود در كتب كالم و فلسفه و عرفان چهار قول ذكر شده است بدين قرار

جود بدهيی، بلكه ابده بدايه و اعرف معارف است، حتی حكم به اين تصور مفهوم و 

بداهت نيز بدهيی است لذا قائالن و به اين قول نه به حتديد و تعريف وجود پرداخته اند و نه 

برای اثبات بداهتش دليل و برهانی آورده اند ؛ بلكه تعريف آنرا از نوع لفظی و رشح 

 ]58[.االسمی دانسته اند

قول امام فخر . (ی ولی حكم به بداهتش نظری و نيازمند دليل و برهان استتصورش بدهي .2

 )رازی

 )نظر اشعری و پريوانش. (تصورش نظری و قابل تعريف است .3

كه   )59(.و حق، قول اّول است  .تصورش ممكن نيست، تا چه رسد به اينكه بدهيی باشد .4

م اين قول را پذيرفته اند مفهوم وجود ابسط مفاهيم است و مجهور فيلسوفان و عارفای اسال

اگر مسئله وجود يكی از مهمرتين مسائل ما بعد الطبيعه باشد، بی شک عرفانی اسالمی و 

خمصوصا عرفای حوزه ابن عربی در طرح مسئله وجود بسيار امهيت دارند و اين مسئله را 

مسئله وجود  خود ابن عربی اشاراتی به. حكام و متكلامن مورد بحث قرار داده اندمهۀ بيش از 

مسئله وجود نوشته اند ؛ مانند صدرالدين  مینۀدارد ولی پريوان او رسائل مستقلی در ز

نقدالنقود فی  سالۀقونيوی در مفاتح الغيب، رسائل قيرصی و متهيدالقواعد ابن تركه و البته ر

  .املعرفه الوجود اثر سيد حيدر آملی و غريه

  .ربی با ديگر حوزه ها فرق داردابن ع ۀحوز اصطالح وجود در نزد متفكران

عرفا وجود را بر معانی خمتلفی » الوجود يطلق علی معان خمتلفه ]60[:قيرصی می گويد
                                                        

  .حان او پیرو این عقیده اندرو باالخره ابن عربی و شا افرادی مانند ابن سینا، فارابی، قطب الدین شیرازی، سعدالدیّن تفتازافی،    58

صفحھ  –چاپ پنجم  –ه تھران انتشارات دانشگا/ » محیی الدین ابن عربی چھره برجستھ عرفان اسالمی«/ جھانگیری، محسن    59
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اگر . كه حتی در ميان آهنا اشرتاک معنوی هم نيست» باالشرتاک اللفظی«. اطالق می كنند

معنای بگوييم وجود، مشرتک است به اشرتاک معنوی از نظر عرفا، منظورمان وجود به 

اشرتاک معنوی يعنی اينكه بگوييم  .عارضی و مضاف است و به معنای وجود حقيقی نيست

ولی عرفا قائل به تشكيک در ذات و حقيقت وجود نيستند . وجود مقول به تشكيک است

آهنا می گويند اگر در وجود تشكيكی قابل تصور باشد، اين تشكيک ) به خالف مالصدرا(

يعنی ذات و حقيقت . اتب و مظاهر خمتلف، عارض وجود می شودبه اعتبار ظهور آن در مر

وجود به معنايی كه مقوم اشياست نه دارای فرد است و نه دارای مرتبه است و نه ديگر 

  .چيزهايی كه بر وجود محل می شود

اكنون سؤال اينجاست كه وقتی می گوييم چيزی در خارج موجود است، مقصود ما از اين 

 تعبري چيست ؟ 

وقتی می گوييم چيزی در خارج موجود است به اين معناست كه : سخ قيرصی اينستپا

حقيقت وجود كه متعّني به تعّني خاصی شده است و در علم باريتعالی تعّني علمی يافته و در 

پس وجود به معنای ظهور و حتقق در . آن مقام شيئيت و تقرر عينی و خارجی می شود

  .علم حق تعالیتبۀ در مر خارج است پس از اتصاف به ثبوت

متايز شده اند كه يكی  پس قيرصی و ديگران ميان دو معنای وجود فرق گذارده و قائل به

آن وجود حقيقی، وجود حق است كه حقيقت . ی است و ديگری وجود اضافیوجود حقيق

ولی وجود اضافی، وجودی است . و اصل هر چيز است و قوام و بلكه مقّوم مهه اشياست

  .ماهيات و اعيان اضافه شده و وجود به معنای ظهور استكه به 

 

 وحدت وجود

اعتقاد اساسی تصوف، خمصوصا به آن صورت كه توسط حميی الدين و مكتب او تفسري شده، 
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بسياری از دانشمندان جديد وحدت متعالی وجود يا وحده الوجود است كه از مهني حلاظ 

يا وحدت جوهری وجود ) پان انتئيزم(ه در خدايی يا مه) پانتئيزم(وی را به مكتب مهه خدايی 

. شمرده اند» تصوف طبيعی«متهم كرده اند، و در زمانی بسيار نزديكرت به ما او را پريو مكتب 

ولی مهه اين هتمتها بی اساس است، از آن جهت كه اينان نظريات عرفانی ابن عربی را به 

ورند كه راه عرفان از فيض و بركت اهلی و جای فلسفه می گريند، و اين امر را در نظر نمی آ

اّوال مكتب مهه خدايی يک دستگاه فلسفی است، در صورتی كه ابن  .واليت جدا نيست

يا اخرتاع ) از هر قبيل كه باشد(عربی و پريوانش هرگز ادعای پريوی از يک دستگاه فلسفی 

پيوستگی جوهری و ثانيا از آن جهت كه مكتب مهه خدايی مستلزم يک . آنرا نداشته اند

ميان خداوند و جهان است، در صورتی كه شيخ نخستني كس است كه تعالی مطلق » مادی«

 ]61[.خداوند را نسبت به هر يک از مقوالت، و از مجله جوهر، اظهار داشته است

با اينكه رگه ها و ريشه هايی از وحدت وجود در جرياهنای فكری قبل از قرن هفتم هجری قمری، 

مذهب وحدت وجود به گونه ای كامل و به سالمی و غري اسالمی، ديده می شود ولی اعّم از ا

صورت مرشوح و منظم پيش از ابن عربی نبوده و او نخستني صوفی و عارفی است كه در عامل 

اسالمی با ايامن راستني و شور و شوق فراوان اين اصل و اساس را استوار ساخته است و با قلم 

 ]62[.صفای باطنش به رشح و بسط آن پرداخته استتوانايش و به بركت 

وحدت وجود كه اساس تعليم عرفانی ابن عربی است و در كتب او، خاصه در فصوص احلكم به 

اين . وجود حقيقتی است و احد و ازلیعبارات خمتلف بيان شده است، مبنی بر اين فكرست كه 

                                                        
درباره  -؛110صفحھ . 1382 انتشارات علمی فرھنگی: تھران. احمد آرام: مترجم/ » سھ حکیم مسلمان«/ نصر، سیّد حسین    61

  3تالیف بورکھارت، فصل «introduction to sufi Doctrine» ک. جدایی وحدت وجود از پانتئیزم ر

 A. K. coomaraswamy نوشتھ «pantheism , Indian and neo-platonic» ک بھ مقالھ. و نیز ر -

 NOSIS, DIVINE WISDOM «is”ک نوشتھ فریتیوف شووان در کتاب. ھمچنین برای تفاوت وحدت وجود با تصوف طبیعی ر -

there a Natural Mysticism»  

  .261محیی الدین بن عربی، جھانگیری، ص    62
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بدين گونه عامل خود مستقال وجود و و وجود تنها، وجود اوست و وجود واحد ازلی البته خداست 

عامل با متام اختالفاتی . حقيقتی ندارد، و هم و خيال رصف است و وجود حقيقی يک چيز بيش نيست

كه در اشكال و صورهتای كائنات آن هست چيزی نيست اّال مظاهر گوناگون حقيقتی واحد كه مهان 

رای ابن عربی ناشی شده است و اساس وجود اهلی است و در واقع از مهني نظريه است كه متام آ

 ]63[.فلسفه ی اوست 

در واقع وی قايل به دو وجود جداگانه نبود كه يكی خالق باشد و ديگری خملوق، بلكه فقط بايد به 

وجودی واحد قايل بود كه آن را چون از يک وجه بنگرند خلق است و چون از وجه ديگر بنگرند حق 

 ]64[.اير ذاتی نيستاست و بني آن دو وجه تباين و تغ

 فه مايه ی مهاهنگ و مجع شدن تضادها و توحيد امور ظاهراً در واقع وحدت وجود از نظر متصّو 

 سیلۀوكيفيتهای خمتلفی است كه مهۀ  متضاد و رنگهای خمتلف وجودی است و عبارت از وحدت 

عربی را به  يک جوهری فلسفی كه ابن ۀ و هيچ ربطی به عقيدمراتب كثرت می شود  ۀ سلسلتشخيص 

 ]65[.آن متهم ساخته اند، ندارد

وحدت وجود بر طبق نظر ابن عربی به اين معنی است كه در عني آنكه خداوند نسبت به جهان، تعالی 

مطلق دارد، جهان كامال از وی جدا نيست يعنی جهان به صورتی ارسار آميز غوطه ور در خداوند 

وع حقيقتی، مستقل و جدا از حقيقت مطلق، گناه است، معنی آن اين است كه معتقد بودن به هر ن

در واقع شهادت دادن به اين امر است كه هيچ  »ال اله اّال اهللا«و اين  »اله اّال اهللاال «رشک است و انكار 

عامل و اشيايی كه در آن است خدا نيست ولی حقيقت آهنا . حقيقتی جز حقيقت مطلق وجود ندارد

 ]66[.چيزی جز حقيقت او نيست

                                                        
  .118 ص، 1378ین کوب، ویرایش دوم، تھران امیر کبیر رززش میراث صوفیھ، دکتر عبدالحسین ار   63

  .119ارزش میراث صوفیھ، ص    64
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ود البته حقيقی واحدست و حدوث و تعدد و تكثر ندارد، اين حقيقت واحد عبارت از مهان ذات وج

 ]67[.ناک رصف استی است و عامل در واقع ناميش و مهحق است كه ازل

 فيض اقدسازلی است كه ابن عربی آنرا  جتّلیبه عقيده ی حميی الدين، اين حقيقت واحد دارای يک 

ذات اهلی در صور مجيع ممكنات، اين صور ممكنات را وی امری  جتّلیاز می خواند و عبارت می داند 

می خواند و معتقد » اعيان ثابته در عدم«معقول می داند كه وجود عينی ندارد و مهان است كه آنرا 

است كه اين صورت ممكنات در علم خدا ثابت است مهانطور كه معانی نيز در عقول انسان در عني 

و هم معدوم است چون وجود خارجی  -يعنی به اقتضا ظاهر می شود  –حال هم موجودست 

در نظر او اين اعيان ثابته امهيت متام دارد چون خدا از طريق مهني اعيان است كه بر احوال . ندارد

كائنات عامل علم دارد و البته موجودات را جز به مهان طوری كه به اعيان ثابته ی آهنا علم دارد به 

به عقيده ی او اعيان ثابته بر . و مثل اين است كه از حدود اعيان ثابته جتاوز نمی كند ظهور نمی آورد

حسب اقتضا از عامل معقول به حمسوس ظاهر می شود و اين ظهور مهان است كه حميی الدين آنرا 

فيض مقدس می خواند و معتقد است كه در عامل وجود، چيزی نيست كه در مرحله ی ظهور خالف 

دارد يكی فيض  جتّلیپس ذات حق دو فيض يا دو . كه در مرحله ی ثبوت داشته است حالی باشد

اقدس كه بدان، اعيان ثابته در عدم ثابت می شوند و يكی فيض مقدس كه بوسيله ی آن اعيان ثابته در 

و به اين ترتيب ابن عربی  عدم و عامل حمسوس ظاهر می گردند و آهنا وارد عرصه ظهور می گردند

ائنات را تعيني و تبيني می كند و معلوم می دارد كه در واقع وجود حقيقی است واحد كه حدوث ك

گويند اما وقتی آن وجود » خلق«چون از حلاظ مظاهر به آن بنگرند و آنرا متعدد و متكثر ببينند آنرا 

در نظر  واحد را از حلاظ ذات و حقيقت بنگرند آن مهه كثرات را عني وحدت حق ببينند به اين اعتبار

او عامل كه خلق است هر چند مساوی و عني حق نيست اما از حق نيز جدا نيست چنانكه حق هم از 

 ]68[.»سبحان من خلق االشياء و هو عينها«خلق جدا نيست كه می گويد، 

                                                        
  119ارزش میراث صوفیھ، ص    67
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به حق عشق بورزد، زيرا با اين مهه وحدت حق با اشياء در نظر ابن عربی مانع از آن نيست كه خلق 

تفاوت بني خلق و حق در واقع اعتباری است و حقيقت آهنا يكی است و هر چيز به  وی به عقيده

 ]69[.جنس خود عشق می ورزد و اين جتاذب كه در عامل هست به مهني سبب است

فان الوجود حقيقٌه . فام فی الوجود مثل، فام فی الوجود ضٌد «و كاملرت سخن خود اوست كه می فرمايد 

و لَيَس وجوٌد االَّ وجوَد احلق، بُصوَر احوال ما هی عليه ]70[».َنفَسه واحدٌه و الشی ٌء ال يضادَ 

 ]71[ “.املمكناُت فی انفسها و اعياهنا

ولی از حلاظ عميق . خود را با طبيعت ظرفش متناسب می سازد و حّی : حميی الدين می خواهد بگويد

ه ظرف و مظروف هر دو توسط روح و يا وحی اهلی چنان تعيني می شود ك» باال«تری ظرف خود از 

  .حماط در حقيقت اهلی كه نسبت به آهنا متعالی است بوده باشند

وجود، هم در مورد مشاهده اعيان ملكوتی در  ۀاين اصل هم درباره معرفت صدق می كند و هم دربار

در هر دو حالت، . اهلی جتّلیقلب عارف صادق است و هم در مورد مالحظه جهان به صورت يک 

ولی اين ظرف به . خاص می دهد» رنگ و صبغه»و به آن » تعيني می كند«را  جتّلیشكل  جتّلیظرف 

است و وحدتی است كه  جتّلیخودی خود در حقيقت بوسيله ذات اهلی تعيني می شود كه رسچشمه 

تقابلها يكی می شود، و نسبت به هر مهۀ مركزی است كه در آن . امور متقابل و متمم را فرا می گريد

مركز دايره ای است كه در آن مهه يگانه می شوند و . تعالی داردجنبۀ تناقضی در جهان كثرت تضاد و

عقل در برابر آن حريان می ماند، كه مستلزم يكی شدن متقابل ها شده است كه در مقوالت عقل 

برشی جايی ندارد، و آنرا نمی توان به عنوان عقيده ی يک جوهری توجيه كرد كه مهه متايزات 

ی را از ميان می برد و از وضع متعالی مركز در برابر تقابلهايی كه در آن منحل شده اند غافل وجود

                                                        
69   "                    "         "       "  

  .112سھ حکیم مسلمان، ص    70
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 ]72[.می ماند

ولی از حلاظ عميق . و حی خود را با طبيعت ظرفش متناسب می سازد: حميی الدين می خواهد بگويد

مظروف هر دو  توسط روح و يا وحی اهلی چنان تعيني می شود كه ظرف و» باال«تری ظرف خود از 

  .حماط در حقيقت اهلی كه نسبت به آهنا متعالی است بوده باشند

وجود، هم در مورد مشاهده اعيان ملكوتی در  ۀاين اصل هم درباره معرفت صدق می كند و هم دربار

در هر دو حالت، . اهلی جتّلیقلب عارف صادق است و هم در مورد مالحظه جهان به صورت يک 

ولی اين ظرف به . خاص می دهد» رنگ و صبغه«و به آن » تعيني می كند«را  ّلیجتشكل  جتّلیظرف 

است و وحدتی است كه  جتّلیخودی خود در حقيقت بوسيله ذات اهلی تعيني می شود كه رسچشمه 

تقابلها يكی می شود، و نسبت به هر مهۀ مركزی است كه در آن . امور متقابل و متمم را فرا می گريد

مركز دايره ای است كه در آن مهه يگانه می شوند و . تعالی داردجنبۀ در جهان كثرت تضاد وتناقضی 

عقل در برابر آن حريان می ماند، كه مستلزم يكی شدن متقابل ها شده است كه در مقوالت عقل 

برشی جايی ندارد، و آنرا نمی توان به عنوان عقيده ی يک جوهری توجيه كرد كه مهه متايزات 

ميان می برد و از وضع متعالی مركز در برابر تقابلهايی كه در آن منحل شده اند غافل  وجودی را از

 ]73[.می ماند

طوری كه بر روی متامی فالسفه و حكامی (مطلب وحدت وجود مسئله بسيار مهم و ظريفی است 

  .و طبعًا توضيح آن جوالنگاه وسيعرت و فرصت بيشرتی می طلبد) بعد از ابن عربی تأثري گذاشت

: پرسيدند كه خداوند را چگونه شناختی ؟ وی در پاسخ گفت) از عرفای قرن سوم(از بو سعيد خّراز 

يعنی او را شناختم از آنجا كه دردار وجود، مجع ميان اضداد كرده است » عرفته بجمعه بني الضدين«

اين آيه را تالوت از او پرسيدند آيا بينّه ای از قرآن داری؟ گفت آری و . و ذات او ضد و مثل ندارد

                                                        
  ( .96 بھ نقل از فصوص الحکم، فّص یعقوبی، ص . (268ھمان، ص    72

انی متناقض و ناپیوستھ، کھ ارتباط نزدیکی با روح بیا بانگردی اعراب دارد، و توجھ آنان را بھ بھ کار بردن صورتھای بی   73

  .سیماھای ناپیوستھ اشیاء نشان می دھد، مکرر و مکرر در نوشتھ ھای ابن عربی بھ چشم می خورد
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 ».هو االّول و اآلخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شیء عليم «: كرد

 

 :وحدت شخصيه فردی وجود

ابن عربی و پريوانش معتقدند كه وجود را در خارج فردی و حقيقتی متحقق است كه اين عقيده خود 

از مجله . ی گوناگون استاظهار می دارند كه آنرا وجوه و معان» وحدت وجود و موجود«را با عبارت 

آن وجوه اينست كه مقصودشان از وحدت، وحدت شخصی و فردی و منظورشان از موجود، واجد 

حقيقت وجود، به معنای يافتن شیء خودش را باشد ؛ يعنی كه حقيقت وجود و موجود راستني كه 

ولی مهان واجب تعالی است يكی بيش نيست و ماسوای او يعنی ممكنات اگر چه موجودند 

وجودشان انتزاعی و انتسابی است، به اين معنی كه عقل، پس از جمعوليتشان مفهوم وجود را از آهنا 

بنابراين وقتی كه لفظ موجود به ممكنات اطالق می شود يا به معنای منتسب به وجود . انتزاع می كند

قول، درست مهان  بنابراين وجه، اين. حقيقی است و يا به معنای واجد مفهوم وجود، نه حقيقت آن

. قول منسوب به ذوق التأله است كه با اصالت ماهيت سازگار است و با اصول حكمت ناسازگار

وجه ديگر اينكه مراد از وجود واحد، حقيقت وجود يعنی حقيقت طارد عدم است كه واحد است به 

وحدت  وحدت انبساطی و سنخی، و مقصود از موجود، واجد آن سنخ و حقيقت است، و منظور از

پس مراد از موجود واحد، موجودی است كه . موجود وحدت سنخی است، نه وحدت شخصی

قيد وحيثيت منضم، ولی با وجود اين، سطۀ بالذات واجد آن حقيقت واحد طارد عدم است، نه بوا

اين حقيقت را مراتب و افراد و مصاديق كثريی نيز می باشند كه به حيثيت منضم، ولی با وجود اين، 

در اين . حقيقت را مراتب و افراد و مصاديق كثريی نيز می باشند كه به حيثيت تعليلی نيازمندنداين 

و باالخره ممكن است . صورت اين قول به قول فهلويان و مالصدرا و پريوان وی نزديک می شود

منظورشان اين باشد كه افراد و مصاديق وجود در خارج متحقق و به حسب تعدد و تكثّر موجودات 

متعدد و متكثرند، لكن فقط واجب تعالی است ) اعم از واجب و ممكن و جواهر و اعراض(خارجی 

كه حقيقت وجود و موجود حقيقی و به تعبري ديگر رصف هستی و نفس طبيعت وجود است و 
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در اين . ماسوای او، يعنی مجيع ممكنات، اضالل او هستند و وجودشان وجود ظّلی و تبعی است

فت مرادشان از وجود واحد، وجود اصلی و حقيقی، و مقصودشان از وحدت، صورت می توان گ

وحدت شخصی است نه وحدت سنخی و انبساطی، و منظور از موجود واحد، واجد اصل وجود 

فرقش با وجه اّول اين . به طوری كه مالحظه می شود اين وجه با دو وجه سابق فرق دارد. است

اّول لفظ موجود در ممكنات به معنای انتساب به وجود حقيقتی است كه چنانكه اشاره شد بنابر وجه 

و يا واجد مفهوم موجود است، در صورتی كه بنابر اين توجيه، كلمه موجود در ممكنات به معنای 

فرقش با وجه دوم نيز در اين است كه بنابر وجه دوم، مراد از . موجود به وجود ظّلی و تبعی است

. صورتيكه بنابراين وجه منظور از وحدت، وحدت شخصی است وحدت، وحدت انبساطی بود، در

بنابر آن وجه، وجود مشّكک بود و لو تشكيكش تشكيک خاصی بود، ولی بنابراين وجه وجود را در 

  .واقع تعددی نيست، تا چه رسد به اينكه متواطی باشد يا مشّكک

ل است و حق هم اين است كه پس مطابق اين توجيه اين قول از ساير اقوال مذكور متاميز و مستق

منظور عرفا از وحدت وجود و موجود مهني باشد كه برخالف قول ذوق التّأله اساس آن اصالت 

و نيز بر خالف عقيده فهلويان و مّالصدرای شريازی، وحدتش، . وجود است و نه اصالت ماهيت

 ]74[.وحدت شخصی است نه وحدت سنخی

 :  ما َحَصل بحث

راست ترين شعری كه عرب رسوده، «: بارها می فرمودند) ص(ول خدا در روايات آمده كه رس

پس نتيجه اين شد كه  ]75[.هان، هر چيزی به جز خدا باطل است: سخن لبيد است كه می گويد

موجود حقيقی واقعی، ذات اقدس حق جل جالله است و ساير عوامل، شأنی از شئون وجود حقيقی 

دوم، عامل نفس و  جتّلیاّول او، عامل عقلی به وجود آمد و با  جتّلیبا مثال . ات آن استجتّلييی ا ز جتّلیو 

بنابراين آنچه كه در خارج . ات ادامه يافت تا به خلق و آفرينش اين عامل حسی انجاميدجتّليمهني طور 

                                                        
  .114سھ حکیم مسلمان، دکتر نصر صفحھ    74

  248- 9صفحات  –سن جھانگیری ، مح»ابن عربی چھره برجستھ عرفان اسالمی   75
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هر شأنی از شئون آن ذات مقدس، عاملی از عوامل . هست، موجود حقيقی و ثابت و شئون اوست

خود متام و كامل است و برای هر عاملی، آثار و صفاتی خاص آن عامل است تا اينكه  ۀمرتباست كه در 

برسيم به پست ترين و حمدودترين عوامل كه مهني عامل ماده باشد و اين عامل را كيفيتی خاص و صورهتا 

از وجود است و وجود و آثار آن خمصوص خود مهني عامل است و  تبۀاين مرمۀ و حدودی است كه الز

  ]76[. مهني طور عوامل ديگر

 انام الكون خيال و هو حق فی احلقيقه 

 و الذی يفهم هذا حاز ارسار الطريقه 

 )ابن عربی(

 

  : پايانیی  نكته

اگر حيات خدا حيات من است، پس . حيات چيست ؟ وجود خدا حيات من است«: به قول اكهارت

 ]77 [نه كمرت   نه بيشرت و. بودن خدا، بودن من و هستی او هستی من است

واژه مناسبی  «Reduction» از آنجايی كه سري تاريخ برش، به سمت قهقرا و هبوط است، شايد

بزرگ مرد فرانسوی در اثر روشنی ) شيخ عبدالواحد حييی(رنه گنون . برای اين روند نزولی باشد

 ۀپديد –ود است فارسی آن نيز موجمجۀ كه تر – «كميت و عالئم آخرالزمان ۀسيطر«بخش خود به نام 

Reduction  بی مناسبت . شئون نشان داده استمهۀ را در قرن جديد به نحو دقيق و واضحی در

  .نيست اگر اين پديده را در مبحث وجود نيز بررسی امجالی بكنيم

سري نزولی ما بعد الطبيعه در مغرب زمني را می بايد در فلسفه ارسطو جستجو كرد كه مسئله حقيقت 

حتی خداوند . مسئله موجود خلط كرده و آنگاه موجود را هم به معنای جوهر گرفته است وجود را با

                                                        
  .اال کّل شیٍء ما خال هللا باطلٌ : اصدق شعر قالتھ العرب قول لبید   76

  196صفحھ . رسالت قلم: ترجمھ رضا رجب زاده، تھران/ » رسالھ لقا هللا«/ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی    77
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ماترياليسم غربی را از حيث ما بعد ریشۀ اگر بخواهيم . در نظر ارسطو جوهر است منتها جوهر عاقل

الطبيعی جستجو كنيم به متساوی قرار دادن موجود با جوهر بر می گردد كه در فلسفه معارص مغرب 

شايد به مهني جهت بوده است كه . ني مطرح است و حتی به خداوند لفظ جوهر اطالق می شودزم

افالطون ذات احد را ورای عقل، فوق موجود و ورای جوهر ناميده است و برای او وحدت اطالقی 

اّما در نظر پريوان ابن عربی، وجود جوهر نيست زيرا جوهر به ماهيتی كه در . قيومی قائل شده است

ضوع نيست و يا به ماهيتی كه اگر در خارج موجود باشد در موضوع نيست تعريف می شود، پس مو

جوهر  ۀـلرشط جوهر بودن، موجود بودن است و وجود اصل حتقق جوهر است و خود داخل در مقو

مغايرت وجود با معنای جوهر بسيار مهم . نيست، بلكه وجود و موجود خارج از مقوله جوهر است

جوهر جايگزين بحث درباره وجود می  ۀر فلسفه جديد بعد از دكارت، كّال بحث دربارحتی د. است

شود و حتی تعبري جوهر را به خداوند و اشيائ عامل اطالق می كنند و اين مسئله به وضوح در 

دوران  سفۀفيلسوفانی چون دكارت، اسپينوزا، هگل و ديگران ديده می شود و به مهني جهت فال

ولی حكامی . دام تعطيل و تشبيه و حلول و احتاد و احلاد و ماترياليسم گرفتار آمده اندجديد اكثرا در 

 ]78[.اسالمی با دّقت نظر اين شبهه را دفع كرده اند

 

او هست و با او نه پسی است و نه پيشی، نه زيری و نه زبری، نه «: در رساله االحديه چنني می نويسد 

قسيمی، نه چونی و نه كجايی، نه زمانی و نه آنی و نه عمری، نه دوری و نه نزديكی، نه وحدتی و نه ت

واحدی است بی وحدت و فردی است بی فرديت، از . بودی و نه مكانی، و اكنون مهان است كه بود

  .اوست و مسّامی او او» او«اسم و مّسمی تركيب نشده چه نام 

. باشد خواه به پيش افتادن پس بدان در چيزی نيست و چيزی در او نيست، خواه به داخل شدن

. رضورت دارد كه تو او را اين گونه بشناسی نه از طريق خيال و نه از طريق حس و نه از طريق ادراک

به خود خود را می بيند و به خود . كسی جز او او را نمی تواند ديد، كسی جز او او را درک نمی كند

                                                        
  .34صفحھ . ھر مس: ن، تھرا“وحدت وجود بھ روایت ابن عربی و اکھارت«/ قاسم  کاکایی،    78
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چ كس جز او او را درک نمی كند، حجاب او خود را می شناسد هيچ كس جز او او را نمی بيند و هي

پيامربش خود او، مرسلش خود او، فرشته اش خود او و كالمش خود اوست، خود . وحدت اوست

 ]79[.را به خود ارسال داشته است

او قائل به وحدانيت وجود است چنانكه می گويد وجود چنان است كه هر چيزی در عامل هبره ای از 

وی قائل به . هستی است، هستی حقيقی وحدانی وعام و شامل است ت، آن دارد و اگر هر چه هس

نقيض عدم  وجود بالضوره موجود است و ذاتاً «وجوب حقيقت وجود نيز هست و می گويد 

در جای ديگر نيز می گويد وجود عّلت ندارد زيرا عّلت برای اينكه عّلت واقع شود بايد ».است

در نتيجه هستی بی آغاز و بی انجام يعنی ازلی . جود باشدباشد يعنی بايد پيش از وجود، مو» هست«

او وجود را به دايره ای مانند . وجود قابل اعدام نيست و عدم در ذات آن راه ندارد. و ابدی است

. آهنا با مركز وجود يكسان استصلۀ كرده است كه متامی موجودات در پريامون آن قرار دارند و فا

  .موجودات بيان كندمهۀ معيت وجود را با مهه چيز و با  پارمنيدس در اينجا می خواهد

ابن عربی دارد و درباره وی كتابی  ۀاز اين جهت كسانی مانند آسني پاالسيوس، كه مطالعاتی دربار

ولی اين تشابه يا تواردی بيش . نوشته است، نظريه وجود ابن عربی را متأثر از پارمنيدس دانسته اند

ابن عربی و پريامون او در مسئله  آسني پاالسيوس فرض كرده است مسلامً  يعنی برخالف آنچه. نيست

  .وجود متأثر از پارمنديس و اتباع او نبوده اند

كه . وجود و ماهيت امهيت دارد، افالطون است فلسفۀيونان در مبحث فلسفۀ فيلسوف ديگری كه در 

نسته اند و البته شباهت زيادی بني آرای زيادی ابن عربی را متأثر از افالطون دا ۀبا توجه به اينكه عد

 .افالطون و ابن عربی به چشم می خورد ولی اين امر داّل بر تأثر ابن عربی از افالطون نيست

 

او هست و با او نه پسی است و نه پيشی، نه زيری و نه زبری، نه «: در رساله االحديه چنني می نويسد

                                                        
تھران، دانشگاه تھران، موسسھ ی انتشارات  محیی الدین ابن عربی، چھره ی برجستھ عرفان اسالمی، دکتر محسن جھانگیری،    79
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نه چونی و نه كجايی، نه زمانی و نه آنی و نه عمری، نه دوری و نه نزديكی، نه وحدتی و نه تقسيمی، 

واحدی است بی وحدت و فردی است بی فرديت، از . بودی و نه مكانی، و اكنون مهان است كه بود

  .اوست و مسّامی او او» او«اسم و مّسمی تركيب نشده چه نام 

. واه به پيش افتادنپس بدان در چيزی نيست و چيزی در او نيست، خواه به داخل شدن باشد خ

. رضورت دارد كه تو او را اين گونه بشناسی نه از طريق خيال و نه از طريق حس و نه از طريق ادراک

به خود خود را می بيند و به خود . كسی جز او او را نمی تواند ديد، كسی جز او او را درک نمی كند

او او را درک نمی كند، حجاب او  خود را می شناسد هيچ كس جز او او را نمی بيند و هيچ كس جز

پيامربش خود او، مرسلش خود او، فرشته اش خود او و كالمش خود اوست، خود . وحدت اوست

  ]80[.را به خود ارسال داشته است

او قائل به وحدانيت وجود است چنانكه می گويد وجود چنان است كه هر چيزی در عامل هبره ای از 

وی قائل به . ی است، هستی حقيقی وحدانی وعام و شامل استهست آن دارد و اگر هر چه هست، 

 “.وجود بالضوره موجود است و ذاتا نقيض عدم است«وجوب حقيقت وجود نيز هست و می گويد 
» هست«در جای ديگر نيز می گويد وجود علّت ندارد زيرا عّلت برای اينكه عّلت واقع شود بايد 

هستی بی آغاز و بی انجام يعنی ازلی و ابدی در نتيجه . دباشد يعنی بايد پيش از وجود، موجود باش

او وجود را به دايره ای مانند كرده است . قابل اعدام نيست و عدم در ذات آن راه ندارد وجود. است

پارمنيدس در . آهنا با مركز وجود يكسان استصلۀ كه متامی موجودات در پريامون آن قرار دارند و فا

  .موجودات بيان كندمهۀ جود را با مهه چيز و با اينجا می خواهد معيت و

ابن عربی دارد و درباره وی كتابی  ۀاز اين جهت كسانی مانند آسني پاالسيوس، كه مطالعاتی دربار

ولی اين تشابه يا تواردی بيش . نظريه وجود ابن عربی را متأثر از پارمنيدس دانسته اندنوشته است، 

مسلام ابن عربی و پريامون او در مسئله االسيوس فرض كرده است يعنی برخالف آنچه آسني پ .نيست

  .وجود متأثر از پارمنديس و اتباع او نبوده اند

                                                        
80   
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كه . وجود و ماهيت امهيت دارد، افالطون استفلسفۀ يونان در مبحث  فلسفۀفيلسوف ديگری كه در 

و البته شباهت زيادی بني آرای  زيادی ابن عربی را متأثر از افالطون دانسته اند ۀبا توجه به اينكه عد

 ]81[.افالطون و ابن عربی به چشم می خورد ولی اين امر داّل بر تأثر ابن عربی از افالطون نيست

را  با  ) عامل(احساس  عميق روحی و  عاطفی قضيه  كربا  يعنی  مسئله  وجود و پيوستگی ممكن «  : 

وحدت  ) مرشب(ويل قرار داد  و  مذهب مورد  بحث  مرموز  و  آميخته  به  تا) اهللا(واجب 

الوجودی  را كه  در  تاريخ   تفكر انسانی  سوابق  طوالنی داشت  در عامل  اسالم ،  بوسيله  تأليفات  

وحدت  بخشيد ،  كه  او  را  از  بنيان  گذاران   مكتب فكری ) تازه (فراوان  خود  روح  و روان  

 .توان   گفت  الوجودی

 :ودجعبداحلی  حبيبی درمورد  وحدت  و نظرشادروان   

ً  در  تعابري    عبدلكريم  جيلی ))فيوضات((آنچه  در  فلسفه  فلوطني بنام   .) هـ ق832- 768(و  بعدا

در باره  رابطه   حق  و  خلق  يا  وحدت  و  كثرت   آمده ، در  آثار  ابن  عربی  )) تنزيالت((بنام  

و جماز  هنايت پيچيده بيان شده  كه  وجود  حقيقی  ذات اهلی را  اصل  بزبان  رمزی  و  تشبيه و  متثيل 

ميداند و وجود  اضافيش  را  مظهر  اعيان ممكنات  ميشامرد ، و   خلق  عامل ظاهر  مهواره  در   تغيري  

 مستمر و  حتول مداوم  و  پيدايش   جديد  است  و  مقصد  او  اجياد  عامل از  عدم   واحداث آن  در 

زمان  معني  نيست ،  نزد  اين  عارف ،  خلق  عبارت  از  جتّلی پرتو دايم  الزيرال  اهلی  است ، كه  در  

هر  آنی ،  بصور هنايی  كه  در  شامر  نگنجد  ظهور  ميكند،  ولی  باوجود  كثرت  و دوام  تكراری  

كه  : وی  گويد ) 1946هرهچاپ قا 43مقدمه  فصوص  احلكم،ص : دكتور  ابوالعالء  عفيفی(ندارد 

  ۀاهل  كشف  می بينند  كه  خداوند  در  هر  حلظه جتّلی  دارد ،  كه  مكرر  نيست  و  هر  جتّلی  بخشند

خلق و  جديدة و برنده  خلق  سابق  است ،  پس  هر  موجودی با جتّلی فانی  ميگردد،در  حاليكه  

بنا بر  .). 233فصوص ، فص  حكمت  قلبيه ،ص عفيفی  رشح(جتّلی  ديگر او  را  بقا  می  بخشد 

                                                        
 نتالیف غالمرضا اعوا» ب ابن عربیمسئلھ وجود در مکت«ک . برای اطالعات بیشتر در این زمینھ رادامھ صفحھ  قبل؛      81

  .مراجعھ شود
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بلكه انتقال  اواز حالتی  بحالتی  ديگر  و  از  صورتی  بصورت  ديگر  . اين  مرگ  فنای  ميت   نيست 

 ]82[.در  جمرای  تغيري و  حتول دايمی  است و  هر  فنايی  متضمن  بقای  ديگر باشد

آفرينش  است  و  او  در  هر  آنی شأنی جدا  گانه  دارد  و  پس  جتّلی رمحانی  پيوسته  در  پرتو  افشانی 

 :بنا  بر  اين  مرگ  تعطيل  سري  برشی  نيست  و  آنچه  بيدل  گفته  بود 

 

 شام  اگر  گل  كرد  بيدل  پرده  دار  عيب  ماست

 كار رمحت  است))در  جتديد((ح  اگر  خنديد بص

، و  بنا  بر  اين  مرگ را  تعطيل  فنای  مطلق  ابدی نتوان  اين  جتديد  رمحت ، مهني خلق  جديد  است 

 :پنداشت و  اقبال  الهوری  گفت

چو  مرگ  آيد   تبسم  بر  لب  اوست         نشان  مرد  مؤمن  با  تو  گويم

]83[ 

    

 ه او  نيز مانند  ابن  عربی شخصيتكخداوندگار  بلخ مهچنان  در  نظر  موالنا  جالل  الدين  حممد  

او  مهوار ه  عامل  . بحث  بر  انگيز و  دارای  افكار عالی  در عامل  اسالم  باخلصوص در عرفان  ميباشد

را  از  جلوه  های  عنايات    اهلی در  هر  حلظه نو  ميبيند  و از  مهني سبب  است كه سري  عينی  مولوی 

 :به  وحدت  شهود ره  می  پياميد مهو ميگويد 

 تازه  تر  از  تازه  تری  می  رسد      بری   مريسد   هردم  ازين  باغ

او  جهان  را  نا  متناهی  و  در  حال  گسرتش  می  بيند  و  تضاد  هستی و  نيستی را كه دو  مفهوم  

متضاد اند ،  كه  از  تعارض  آهنا مهه  تغيريات  در  كائنات  ظاهر  ميشود درک  ميكند ،او  مرگ  را  

در  :  بسوی  او  تعالی ا و  پله  پله باال  رفتن  بمالقات  خدا ميداند او  ميگويد    صورتی  از  رفتن

                                                        
  .233ص ،18عفیفی شرح  فصوص ، فص  : ؛ رک12پروفیسور  عبدالحی حبیبی، ص: اندیشھ جامی ،  تالیف   82

  12ھمان  ، ص    83
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واقع  صورت ظاهر شده   معدوم  می  شود و  جای  خود را  بصورت ِ  ديگر  ميدهد   و  اين  تبديل  

 :يان  ميسازد  چنانچه  كه  گويد صورهتاست   كه  جدال  هستی  را  در  خود  نام

 هر نفس انديشه نو نوخوشی و نوغناست  وـــو و دام نـو باغ نــو و شام نــروز ن 

 منتهاست یــــــامل بــــه ورای نظر عـــگر ن  رود یـــرسد كهنه كجا م نو ز كجا می

 و اين از كجاستـرسد نو ن رود و می می     وليک  ناميد   بسته  آب جوست  عامل چون 

 بجو اصل سخن شاه ماست و ــــاصل سخن گ    شبايد  سخن  آنک  خامش و ديگر مگو 

 ]84[آنک در ارسار عشق مهنفس مصطفاست     شاه شهی بخش جان مفخر تربيزيان

 :معنوی فرمايد  در  مثنوی  

 قاـــدر بــــو شدن انــخرب از ن بی      اــا و مــشود دني و میـــــهر نفس ن

 دـــــجس د درــايـنم مستمری می      رسد عمر مهچون جوی نو نو می

 دستـــانی بــچون رشر كش تيز جنب      ست   دهــــــآن ز تيزی مستمر شكل آم

 س درازــد بـايـمـظر آتش نــدر ن      جنبانی بسازـــــش را بــاخ آتــش

 نعــزی صــانگي ناميد رسعت می        اين درازی مدت از تيزی صنع

 ايست نامه الدين كه سامی نک حسام       ايست طالب اين رس اگر عالمه

                                                        
  462شماره  یات موالنا  جالل  الدین  محمد بلخی ،  غزلغزلدیوان کلیات  شمس    84
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افاده  گرديده  و  با  اين  گونه  ))  ساكن روان((اين  پوشش  تكاملی به  تعبري  موالنا به  كلامت 

 :ترصيح  ميشود 

 ه منمـــان كـــرا چنـــكی ببينم م    نشان كه منم رنگ و بی اه چه بی

 ه منمـــكو ميان اندر اين ميان ك    ان آورــــــــتی ارسار در ميـــفــگ

 مـه منــاين چنني ساكن روان ك      ن روان من ساكنــی شود ايــك

 ه منمـكران ك بوالعجب بحر بی      بحر من غرقه گشت هم در خويش

 كاين دو گم شد در آن جهان كه منم      را مطلبــــــاين جهان و آن جهان م

 ه منمـزيان ك سود و بی طرفه بی      فارغ از سودم و زيان چو عدم

 عني چه بود در اين عيان كه منم      فتــــعني مايی گگفتم ای جان تو 

 ست آن كه منم ان نامدهـــدر زب      های مخوش گفتــفتم آنی بــگ

 زبان كه منم ای بیــــنت گويـاي      ان چو درنامدـــدر زبــفتم انـگ

 ای پادوان كه منمـــــپ نت بیــاي      پا ه بیــدم در فنا چو مــی شـم

 ه منمـــان كـهـني ظاهر نــدر چن      دوی بنگر گ آمد چه میــانــب

 دم منـو ديــربيز را چــشمس ت

 نادره بحر و گنج و كان كه منم

از  عرفای  سده  هنم  هجری  كه شارح ))مدينه  فاضله((قطب  بن  حمی جارمی  موسس  اخوان  آباد 
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 :مفكوره  موالنااست چنني  گفته  است

نيست  از  فراز  فلک  تا  حتت    ۀدر  حركت  است و  هيچ  زر دانيدكه  جهان رسارس  چنني((...

الثری، الی كه  از  آن  ساعت  كه  هست  شده،  تا  آن  ساعت  كه   نيست  شود  در  جنبش  است  و  

قسمی  كه امروز دانش  نو  اين  گردش  نجومی رابخوبی  درک  كرده  و  ثابت  ساخته  .)) آرام  ندارد 

  ، اقامر  سياره ها  دور  نظام  شمسی  در  حركت  اند  و  نظام  شمسی ما با   كهكشان راه  اند  كه  زمني

كت  دارند  و  اين شريی حركت  دوار  دارند و  به مليوهنا اجرام  ساموی و  كهكشاهنادر  هر  حلظه حر

د تغافل و سستی  كنند  اهنا  حتی  اگر برابر  هزارم  حصه  يک  ثانيه  در  خط  سري  خوشاجرام  و  كهك

بحكم قادر كل  كه  مدبر  جهان  و  هستی  هست  نابود   ميگردند  و  در  گوداهلای  سياهی  كه  بنام  

عد وجسم  هيوالنی  اش كه  حماسبه  ما  يا  حفره  های  سياه  ياد  ميگردندبا  آن  مهه  بُ  سياه  چاله  ها

 :حرضت  خداوند گار  بلخ   ميفرمايد.عني معدوم  ميگردندآنرا پياميش  نميتواندكرد،  در  طرفة  ال

 وان رسزدمـــــحيـــردم بـُم ا ـمــوز ن    دمــــــی شـــامـادی ُمردم و نـمــز جا 

 ه ترسم كی ز مردن كم شدمـپس چ    دمـــــی و آدم شــــــوانــــردم از حيــُم 

 رـال و پـــک بــاليـــرآرم از مـــبا ـــت    ريم از برشـــــمــگر بــهء ديـــــلــمـــح

 هُ ــــهــک االوجــــالــــل شيیء هــك    وـدم جستن ز جـايــم بــک هــلــوز م

 د آن شومــايــم نــدر وهـــچه انـــآن    ومــــران شــــلک پــــگر از مــار ديـــب

 پس عدم گردم عدم چون ارغنون

 نعوـــــه راجـــانا اليـــدم كـــويــگ



138 
 

موالنا  در اين  پويايی  خود  مراتب  تكامل  دائمی  اشياء  و  مهچنان  تكامل  انسان  از  حالت  

موجوده  به حالت بی  مرگی ،  مرگ  را  يكی  از  مراتب تكامل دانسته  و  هر  گز ماموريت  انسان را 

آغاز  نو  است موالنا  در  اين  با  انحالل  و  متالشی  شدن  بدنش به پايان  نمی  بيند  بلكه  اين  يک 

 :ابيات  مراتب  تكامل  را در دفرت  چهارم با  كامل رصاحت رشح  ميدهد 

 ادــــــــی اوفتــاتـادی در نبـمـوز ج    ادـمـليم جـــه اقــــــده اول بـــآم

 ربدــــــاورد از نــادی ياد نــمـوز ج    ردـــر كــــاتی عمــدر نبــساهلا ان

 ادــــيچ يــــال نباتی هــدش حــامـن    ادـــتی چون به حيوانی فتاـوز نب

 رانــار و ضيمــهـخاصه در وقت ب    جز مهني ميلی كه دارد سوی آن

 انــد در لبــــــدانــود نـل خــرس مي      ا مادرانـــچو ميل كودكان ب هم

 دـــــخت جميـبـوانــري جــسوی آن پ    دـــو مريـچو ميل مفرط هر ن هم

 ه زان شاخ گلستــجنبش اين ساي    ن از آن عقل كلستــــقل ايــــجزو ع

 وــو جست و جميل  پس بداند رس    ر دروــاش فانی شود آخ هــــساي

 تـن درخــكی بجنبد گر نجنبد اي    نيكبخت   سايه ی شاخ دگر ای

 القی كه دانيشـد آن خـــكشي یــم    يشــيوان سوی انسانـــاز از حــــب

 زفت  دانا و تا شد اكنون عاقل و    تـــا اقليم رفـليم تـنني اقــچ مـــه

 حول كردنيستـت لشـعقن ــم ازيـه    يستـــاد نــينش يــای اولــقلهـــع
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 بوالعجب  صد هزاران عقل بيند     طلبپرحرص و تا رهد زين عقل

 

 شـويـكی گذارندش در آن نسيان خ    گر چو خفته گشت و شد ناسی ز پيش

 دـــخن شـود ريـالت خـر حـكه كند ب    از آن خوابش به بيداری كشند باز

 وال صوابـون فراموشم شد احـچ    خوردم به خواب كه چه غم بود آنک می

 عل خوابست و فريبست و خيالـــف    چون ندانستم كه آن غم و اعتالل

 ه پندارد كه اين خود دايمستـفتـخ    ه حلم نايمستــان دنيا كــچن مــه

 لـــن و دغــمت ظــد از ظلـــوا ره    ح اجلــهان صبـاگــد نــر آيــا بــت

 د مستقر و جای خويشـون ببينــچ    خويش  غمهای  آن اش گريد از  خنده

 دا شودــک پيـه يــک بــروز حمرش ي    نيک و بد خواب بينیهر چه تو در 

 انــــداری عيـــگام بيـــگرددت هن    آنچ كردی اندرين خواب جهان

 واب و ترا تعبري نيستـدرين خـــان      تا نپنداری كه اين بد كردنيست

 ر اسريــــري ای ستمگر بـــعبــروز ت     بلک اين خنده بود گريه و زفري

 داری خودـــه بيـــب  دان   شادمانی      و درد و غم و زاری خود  گريه

 رانگرگ بر خيزی ازين خواب گ    وستني يوسفانـــــده پـــــای دري
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 ند از غضب اعضای توــدران یــم      گشته گرگان يک به يک خوهای تو

 گو كه مردم و يابم خالصـــو مــت      خون نخسپد بعد مرگت در قصاص

 پيش زخم آن قصاص اين بازيست      ازيستـس اين قصاص نقد حيلت

 زاـــعبست پيش آن جــزا لــني جــك      داـزين لعب خواندست دنيا را خ

       ايست هــگ و فتنـــزا تسكني جنــجن ــــاي  

 ايست آن چو اخصا است و اين چون ختنه
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 بحث پنجم از بخش نودششم

 حتقيق و  مطالعه مكتب وحدت  الوجودی
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  )حتقيق و  مطالعه مكتب وحدت  الوجودی(ادامه جامی .5-1- 93
ستمرار حركت  تعبري  شده نظر  حرضت  خداوندگاربلخ  در مسئله  خلق  جديد به  جوی  روان  و  ا

اختی  هيچ  معنی  و  نزيست  ش  ثۀ،  كه  مردمان را  زندگی  نو  ميدهد ، اينكه  مرگ  بعنوان  حاد

جهان  امروز  حمتاج  يک رومی «:مفهوم  و  سازندگی  ندارد،بقول  اقبال  الهوری  كه  ميگويد 

بر   مردمان  اميد  بر  انگيزد و  آتش  شوق  است ،  كه  ) موالنا  جالل الدين  حممد  خداوندگار بلخ(

 . برای زندگی  را   تيز  كند 

قرآن سوره » فبرصک يوم احلديد «تيز  بني   می  بخشد    ۀبنا بر تعاليم  قرآن ،  خلق  جمدد به  آدمی ديد

ا حمدودی  ، آدمی  مهيشه  به   پيش   مريود تا   ارشاقهايی  تازه يی  از  حقيقت  و  واقعيت  ن22/ق 

و ظرف  پزيرنده  ارشاق حق ،  تنها  يک  »29/الرمحن «دريافت  كند و  خدا  هر روزی  در  كاريست 

است  كه  وضع  تازه  ای  اجياد   ) انسان  آزاد و با  تفكر (ظرف  نيست ،  هر  عملی  از  يک  من 

چنانيكه  (ی  خالق  آماده  می  شود و  بيشرتی  برای    جتلّ ) هبرت(ميكنند و به  اين  ترتيب  فرصتهای  

حرضت  باری   در   نخستن  روزی  كه  برش را  از آب و  گل  بدنه  اش  را  ساخت  و  به  او  از  روح  

از  مهان  روز  علم  اشيا  را  به  او  .  خود  دميد و او  را جان بخشيد   وارشف  خملوقات خواند

د   به  او  سجده  تعظيم  كنند و  او  را   بزرگ و  كريم  پندارند آموخت و متام  ملكوت  را  امر  فرمو

  چز آدم هيجكه  ب. ود  خداوند  گشتالی  شيطان  كه  رس  پيچی  كرد  و سجده  نكرد  و  مرد

 )).سوره  بقره  تفصيل  خلقت  آدم. (ذيروحی اين  مناسبت  را  كسب  نكرده  است

بی  پايانيست ،  چه  حرضت  خداوندگار  بلخ   مبداء اين   ۀمنبع  ذاينددر  هناد  آدمی  نريوی  انديشه ،  

تسلسل  وانواع    حترک  و  مرگ  ورجعت  جديدرا مهني  عقل  داند،  كه  پهنايی  آن  پايانی  ندارد و 

 له  چنني روشن  ميسازدأرا  در  مثاين  مقصد  

 )تا چه  عاملهاست  در سودای  عقل(
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 )ود  عقل  برشبحر  بی پايان  ب(

 ) صورت  ما  اندرين  بحر  عذاب(

 )عقل  پنهانست  و ظاهر  عاملی (

 )صورت  از   معنی  چو  شري  از  بيشه  دان(

 )اين  سخن  و  آواز از انديشه  خاست(

 )ليک  چون موج سخن  ديدی لطيف(

 )چون ز  دانش  موج  انديشه  بتاخت(

 )صورت  از بی   صورتی  آمد  برون (

 )ترا  هر  حلظه  مرگ  و رجعت يست پس (

 )هر  نفس  نو  ميشود  دنيا  و  ما (

 )ون  جوی نو نو  مريسدچعمر  مه(

 )آن ز    تيزی  مستمر  شكل  آمدست(

از  خصايص  تلقني  موالنا  است ، كه  ) و صد ها  امثله  در   مثنوی  معنوی و  غزليات  شمس(

...  اهنای عربت  انگيز ،  به  زبان  موش  ،  خرگوش و شري ومطالب ارمجند  معنوی را در  ضمن  داست

بيان  ميكند و  در  پايان  اين  انديشه  های ژرف نگری ، به  نا رسايی  انديشه و  قلِت  دانش اعرتاف 

 :وبه  درگاه دانش  آفرين ابتهال  ميناميد  كه 

 لت  كه  هستوا  نام  جانرا  هبر  حا    آنچه َكَو  نست ز اشيا  آنچه  هست 

و  برشيت  »  َاهلم  ارنا حقايق  االشياء كام  هی «:و  اين  دعا را  عارفان مهواره  بر زبان  می  آورند  كه  

 .ی هم  اگر  در  تالش علمی و دانشی،  رسگردانست ، تسلسل  مهني  انديشه ميباشد  - امروز

اشيا  بعد  از   ابن  عربی    و   مفكوره  تالش  برای  زيادت  علم و  فهم  حقايق جديد و  درک 

حرضت  خداوندگاربلخ و در  بني  شعرای  عارف رواج  پيدا  كرد كه حممود بن امري  يمني فريومدی  

 :با  اين  رصاحت   ميگفت )هـ ق725(متوفا 
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 دم  خيمه  بصحرای وجودــــزدم  از  كتم  ع

 سفری  كردم  ورفت وز  مجادی  به  نباتی  

 ود ـــــــنم  كشش طبع  حيوانی بــي د  ازـــعــب

 چون رسيدم  بوی از  وی گذری  كردم ورفت 

 اـــانسان به صف سینۀ د از آن  در صف ـــعــب

 ود را  گهری  كردم  ورفت ـــهستی  خ  ۀرـطـق            

 قدسی  را  معۀا  مالئک  پس  از  آن  صوـــب

 ورفت  ر  گشتم  و نيكو  نظری  كردم ــگرد ب     

 نيــمـبعد ازين  ره  سوی  او  بردم  ولی ابن  ي

 ورفت   مهه  اوگشتم و ترک  ديگری كردم 

می زيست برای  بار  نخستني  نظريه  نسبيت خود را  ) 1955- 1779(الربت  انشتني  كه بني  ساهلای 

روف  گرديد او  كه  مع»  قانون  نسبيت  انشتني«ميالدی  بيان  و انتشار  داد كه بنام  1922در  سال 

احساس و  مدركات  چه  حسی و چه علمی  و برهانی باشد و  بداليل  علمی  ثابت  شده  باشد  را 

آنچه راجع بعامل  می  فهميم و   وادرام  ميكند «:وی   در قانون  نسبيت  خود   ميگويد. نسبی  ميداند 

ت اشياء  و  چه  به  دوری و  نزديكی   ويا  فاصله  كه با  قواعد  علمی  اثبات   بناميم،  چه  راجع به  اثبا

انشتني  در  جهان  شناخته شده  ] نسبيت  زمان  مكان[كه بنام  قانون . آهنا  نسبی هستند   مهۀزمانی  

ما  در روی زمني  حركت  داريم  زمني  .  پس  به اين  اساس  زمان  و  مكان  هم   نسبی  است  .است

ور  افتاب  حركت  وضعی و انتقالی  دارد  در  جمموع منظومه  شمسی با  كهكشان  بدور  خود  و  به  د

كه  در علم فزيک   كيهانی درج شريی كه  صد ها  منظومه بلكه  هزاران در هزاران  كهكشاهنايی 

سخن   ميزنند،جهان، در  حال  حركت  و   گسرتش  است وزمان  مكان  دو  ظرف وسيع اند   تاس

ولی انشتني زمان  و  مكان  را  .حمسوس  هيچ  چيزی از  اين دو ظرف  بريون  نيست  كه در جهان 

ظروف  اجسام  ندانسته ، بلكه آنرا  دو  صفت  ميداند  كه  از  دو عامل   جسم  انتزاع   ميشوند ،  اگر   
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و  نه زمان  ،  جسم  نباشد  زمان  و  مكان معنی خود را  از  دست  ميدهد  يعنی نه  مكان  می  ماند  

 .مهينكه   جسم   پيدا  ميشود ، زمان  و  مكان  مفروض  ميگردد

، اما )نادرازنا،  پهنا وعمق(طول و  عرض و ضخامت يا  :در قديم  فضای  اقليديسی  سه بعد  داشت  

ميناميند    حالی  زمان را  نيز به  آن  عالوه  نمودند كه  به   وسيله  چهار بعد  موضع  آن  چيز  را  معيني

لذا  در  تعيني فاصله  ها  دوری و  نزديكی  مكان  خيلی مهم  .و زمان  هم  مانند  مكان  نسبی  است 

ميباشدكه  منجمني در رصد  خانه  هافاصله و  حمل اجرام آسامنی را رصد ميكنند  و  از  مهني  سبب 

،  نظريه  نسبيت  موردی    اين نظريه  را  مربوط  بحركت  ميدانندو اگر  حركت  نمی  بود  

گفتيم اين  اجسام  )  زمني  ،  و اجرام  و  نظامهای فضايی(قبالً  در  مورد   حركت اجسام  .(نداشت 

كليو مرت مسافت  را  طی  ميكند بعد  مليوهنا  سال   300000آنقدر  دور  اند  كه  نور  كه  در  يک ثانيه 

وچک ،ذره  بينی  و  چسچيده  هبم  باشند  دارای  حركت  پس  اجسام  هر قدر  ك.به  دآنجا  مريسد

ذاتی  ميباشندكه حالت ثبات ماده در آن  تأثري  دارد، مثالً  اتومهای  يک  ماده  يا  عنرص  از  پروتوهنا  و  

 نيوترهنا   تشكيل  گرديده  اند  كه  دارای  با ر  مثبت  و  منفی  ميباشند اين  اتم  ها    در حالت  مذاب

يا مايع  و يا  گاز  دارای حركت   ميباشند   حركت  گازات  نسبت  به  مايعات  در  اتومها  بيشرت   

است  ومايعات  به  نسبت  جامدات حركت زياد  تر  دارند  و امتهايی كه بحالت  جامد  است  مثالً  

ام  اجزای اجسام   حركت  در فلزات  نجيبه مالكيوهلای ثابت   تری   دارند  ولی  بطور عموم  در   مت

وجود  دارد   و  وقتی  يک  ماده  در  جماورت  هوا  قرار  ميگريد  در  امتهای  آن  ماده  تغيرياتی  رو  نام  

ميگردد كه  ماده  را  به  يک  شی  ديگر  كه  دارای  ساختامن  و  خواص  ديگر  است   جتزيه و تبديل  

عنارص  راديو  اكيف  است  و تشعشعات آن به  رسعت    به فضاپر تاب   ميناميد  مثالً يورانيم  از  مجله 

می  شود كه باعث  سوختگی  ها و  آلوده  شدن زنده   جاهنا  و باعث  مرگ شان  يا  نقص  های  

منظور  اين  است كه  الكرتوهنا  كه   .   فزيولوژيكی وفزيكی می  شود  كه  بحث  علحيده  ای  است    

مايكرسكوهبای  الكرتونی  قابل  ديد   نيستند در  ظرف  زمان   در  مدار  های معني   حتی بدون 

الكرتونی  در  گردش هستند تا زمني  و  كهكشاهنا و فضای كيهانی  مهمه پر  از  اجرام و  ذراتی هستند 
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 ).كه دايم  در   حركت   وبسط  و  توسعه  ميباشد 

ارد بدون  درک رياضيات  حث  دراز  و  پيچيده و رس  بسته  دنظريه  نسبيت  انشتني ،چونكه ،  مبا

آن  دشوار  است ؛ بنا بر  اين  در  اينجا با   اشرتاک  فكری كه  در  مسئله  دوام  حركت و    فهمعالی  

استمرار آن  بني  عرفان  اسالمی  و  ارشاقيون  قديم  با  دانشمندان  رياضی  وفزيک  امروزه واقع  

كار   روالملتفت  شده  و  آنرا   راحركت ،در  جوهر  رای  شريازی  پيش  از  انشتني  صد شده  مال 

خود  در  حتقيق  روانی  و ارشاقی  خود  قرار  داده  اشاره  كرده  و  ميگوييم  كه  نتيجه   گريی و  

امل  با انواع و بازجويی  صاحب نظران  برش  در ازمنه  خمتلف از  مسئله  حركت  در  وجود   وسري  تك

 .افكارگوناگون بوده  است 

ارشاقيون  آنرا  جنبش  های  روحانی و  معنوی  انسان  قرار داده   وبه  تعالی   عرفانی  و رموز  ارسار  

چرا  كه  ظرف زمان در  تفكر آنوقت تا  پای  علم  باز  نشده  بود  دست  و  پای  (آميز  رشح  داده  اند 

حتی  در  اروپا  گاليله را كه اعتقاد به  حركت  وضعی وانتقالی  زمني داشت توبه   علام  را  می  بست 

دادند از   مهني سبب  اهل  عرفان  كه  از صفا و  جالی  دل به  كشفيات روحانی و  تدبر در آيات  

تی  را  قرآن  عظيم  الشان  داشتند  در  تاريخ دوره  عباسيان  و  غزنويان حتی  تا  عرص  حارض نظريا

كه  در  دل و  ظرفهای عقلی  شان جلوه  های  روشن  داشت  كتامن  ميكردند  تا  حركت  عرفانی   

شان  چوب  تكفري  در فرق  نخورد در  حالی كه اينها  از  اول  راز  هايی  را  كشف  كرده  بودند 

 :مانندمثنوی خداوندگار بلخ كه  فرموده بود

 :می  عامل  ناميان  چنني  گفته  استمولوی  در  مورد  تعصب و  خا

 نـؤمـم     اختالف                                ودــج  و    غزــم   نــاي   است   گاه   نظر   از

        جهود     و    ربــگ    و

 خام  نيم  های    ميوه چون   ر آنــب  ما                                   اين جهان مهچون درخت است ای كرام 



147 
 

       شاخها    مر  ر ا    امـــــخ     گريد     سخت      
      را  كاخ    دـنشاي  خامی    در  هـك  ونــچ  

 آن از    بعد    را   شاخها    گريد  سست                                 گزان   لب  شريين   و گشت  بپخت چون                  

 است  آشامی   ت، خون   كار  جنينی   تا                                                          است  خامی   تعصب      و  ريی ـــگ     سخت 

 :مولوی افكار ناب  خود را  اينطور بيان  ميكند

 گفتمی  اــــگفتنی ه ن ـم نی   مهچو            جفتمی   گر    خود    دمساز     لب   اــب                              

 گل   و    زآب   بكلی   آيی     برون تا               دل   گوش و    از     را شنو   حقيقتاين                               

مثنوی انكار  خلق را در  مورد  دور و  پيش  وطبيعت  از  بی  خردی  مردم ميداند و  حمتاطانه اينطور  

 :رشوع  سخن  ميكند

             بشنو اكنون اصل انكار از چه خواست                

       زانكه كل را گونه گونه جزو هاست                     

               كل   هـــب  نسبت  جزوها ی ـن كل  زو ـج                 

                 گل   جزو  دـباش لـگ  ویـب  وــی چــن 

                    ودــب گل  لطف    جزو     سبزه    طفـل                 

   بود  بلبل    آن   جزو    قمری   گــانــب                       

     اين چو داود است و آن ديگر صدا استـــك    
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   هاست   فرق   مقلد   ا ـــت  حمقق   از          

                                     بلبلی      صفري         آموزیـــيــب          رــــگ  

 گلی  با    دــگوي   چه  او  یـــدان   هــچ    وــت

                                       اندر چشمه ای شور است جات   آنكه 

 فرات و  جيحون    ز  شط   دانی   چه    تو  

و  در  مورد  پوشيدن حرفهای كه به  حقيقت  می  آنجامد و در بني خلق  دغدغه آغار  ميكند ميخواهد  

 :از  زبان  ديگران  آن خرب   را  بشنود  

 گفته  آيد   در  حديث  ديگران    باشد  كه  رس  دلربان  نآخوشرت  

دنيای  مادی كه با جدل علومی    جمهز اند،  در   دانشمندان دنيای  ساينس مانند  انشتني  و  ديگراِن 

عامل  تغيريات و  عكس  العمل  های  مادی  جهان  امروزی ،  برای  پيرشفت  علوم طبيعی  از  آن  كار   

هر  حركتی  و  حتولی مستلزم  افزايش  دانش باشد كه  گفته  است : كه به فرموده جامی گرفته  اند، 

 ]85[.خدايا  علم  مرا  زياتی بخش و دانش را غذای من بساز» رب زدنی  علًام و  ارزقنی  فهامً «:

                                                        
  . ی  خالصھ وتغییردر کلماتاندیشھ  جامی ،فصل اول با  کم پرو فیسور عبدالحی  حبیبی، 85
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 مششبخش  نود  و

 بحث ششم

 طريقت  جامی ونقش اودر  طرز تفكرنقشبنديان

 الوجودی و شهودی حدتبا  آميزه  های و 
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طريقت  جامی ونقش اودر  طرز تفكرنقشبنديان با  آميزه  های وحدت 

 الوجودی و شهودی

 بحث ششم

چنانکه قبال  گفته آمدیم قرن  هفتم و  هشتم  هجری  مهه  اش  در  غایله  چنگیز  و یغما  گریهای  : مقدمه

عربی و  خرسانی را از  هم  پاشید و  عناصر قوی   تاتاری را  که  قویًا در  متام  چنگیزیان  ،  آبادانی و  فرهنگ  خمتلط  
سرزمین های  خراسان حاکم  گردیده  بود دخیل ساخت که   هزاران  لغت و  اصطالح  مغولی را بزباهنای  مروج   

ا   گرفت  که  روی  مهرفته  یاسا های  چنگیزی  جای  قوانین  دینی  و  مدنی  ر. سرزمین  خراسان قدیم در آمیخت
در  مدت  دو صد سال  که  این  جنگها را  متحمل  گشتند  نایره  تیمور لنگ را  نیز جتربه  کردند  که  در اثر  آن  مهه  

اما  جای  خوشی  در  اینجاست  که ادبیات  و . شهر    های  فتح  شده ویران  شد  که در حبث  های  قبلی  گفته   آمدیم 
و  باور   های  خراسانی  که  منشه  از فرهنگ قوی آریائی و آئین  اسالم  دارد  در مدت  کمی  این  تاتار زاده  ها و    فرهنگ

در  مهره  های   اصیل و  )  فا رس(مهذب   گردانید؛  و مردم  خراسان و  ایران    در  هتذیب  قوی  خویش    اوالده   تیمور را
ر  خط متدنی  پیرایه   بستند  که  حاصل  آن  ابنیه  و  آثار  بر  جای  مانده  از  احفاد  تیمور  در  نیرومند  خویش آهنا  را  د

  .هرات  ،  بلخ  و  ماوراهنر  میباشد
 » در  نسل  سوم   چنگیز  پادشاهانی  متدین و  مهذب  و  هنر  پرور  بوجود  آمدند که  از  نظر فرهنگ  و  دین  کامال

پرورشگاه  ادب و  فرهنگ )  کنونیبا جغرافیای ایران ( عجم عراق های  شان  از  مسر قند  تا د و  دربار خراسانی  بودن
  .مشرتک  آسیائی  گشت ،  که  مرکز  این  مهه   خراسان  بود 

ج  تیمور  خرو)جغتائی(بعد  از  یکصد  و  هفتاد  سال  که   از ظهور چنگیز  میگذشت،  از  مهین  سالله  و  نژاد 
خونریزی  و یغما  گریهای  تیمور  کم  از  چنگیز نبود ،  تشکیالت  نظامی  و  لشکر  کشی   های  او با  مهان  .کرد 

روحیه  و  اصول  چنگیزی  صورت  می  گرفت ،  ولی  در  فکر و فرهنگ  و کیش  سنخ خود  کامال خراسانی  بود  و 
  .دگی  میکرد و  در بارش  رنگ  حملی  یافته  بود با  آداب  و  رسوم   اسالمی  و  خراسانی  زن
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در  این  اوقات   آسیای  میانه  در  حتت  سلطه  مطلق فئوداالن  و شاهزادگان  مغولی و  امرا و  درباریان  ایشان  می  
ن   ظهور  زیستند و  نظام  قبیله ساالری مغولی با  تشدد هولناک  لشکری وسلطۀ  مطلق  لشکرداران  تاتار ی از  مها

چنگیز و اخالفش   روح  مردم  را فسرده بود ،  و بنا  بر  این  مردم  در  جسنت  پناگاهی  بودند  تا  از  این غایله رهایی  
  .یابند 

  ]86[باشد؟  این   پناهگاه  چه  میتوانست

    

 :تصوف در دوران  جامی .1- 6- 96

موجوده بود    )ايران(، عجم ان  ، عراقو  تصوفی  كه  در  زمان  جامی  در مركز  خراس  طريقت

بخارا به  بلخ  و  كابل و    طريقه  خواجگان  ميباشد  از  خمصوصاً  طريقت  نقشبنديه كه  مشهور  ب

انتشار  و رسزمني  های شام نيز،  به  جغرافيای موجوده وتركيه عثامنیهندو سند و هرات  و  ايران 

.  آورده  است » انديشه جامی«پروفيسور  حبيبی   در   كتاب يافت  اين  بر  عكس  چيزی  است  كه  

واز  آنجمله ممزوج  لطيف و  جاذبی  از افكار  دين  اسالمی  وفلسفه   ارشاق  و ...  «ايشان  فرموده اند 

هندی و  ) 710،صفرهنگ  عميد –با غذای كم و  جامه  چركني  برس بردن (زهد  و  تقشف

سياسی  وسلطه  استبدادی  طبقات  حاكمه زاده  بود ، وجود  داشت  و   خصايص  حملی كه  از  وضع 

و چون  دامن  آن  از  غبار و  آاليشهايی دنيوی  پاک  بود  و  حتی  . گفتندی))تصوف((آنرا 

در  اين  جا ديده  (فرمانروايان  مطلق  العنان مغول هم  آنانرا  به  نظر  قبول و استحسان  ميديدند ، 

زهد با تقشف هندی ميخواند  و در  عني  مجله ايشان را هم  «جناب  حبيبی  يكرس صوفيه را ميشود كه 

بنا  بر  اين   ميتوانست  پناگاه  و  مفر   مردم  ستمديده  و  خدا  ) جليس طبقه  حاكمه  ميخواند؟

   ]87 [  .  جويانيكه  از  كدورت  اوضاع اجتامعی  به  ستوه  آمده بودند  باشد

                                                        
  42- 41عبدالحی  جبیبی ھمان، صص   86

  .ھمان  اثر ،  صفحھ  ما  بعد   87
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ا كه  من  بار  ها  در  بحث  های  قبلی  نيز روشن  كرده  ام خالف  فرموده  جناب  حبيبی  چيزی ر

ميباشد،  زيرا اهل  تصوف  يا  عرفان  كه  در   خراسان  و  اطراف و اكناف  آن  متداول بوده  و  سلسله  

از   است كه     یفاند  طريقت يا  راه  عرنهای  آن  تا هنوز  كه  سده چهاردهم  هجری است وجود دار

به     اين سلسله هااسناد    است كهدر  خراسان  مروج بوده   »چهار  طريقه « در »چهارده  خانواده«

صديق  ابوبكرپور و  از  طريق  آهنا به  سلامن فارسی و  قاسم بن  حممد) رض(حرضات  ابابكرو  علی  

بعضاً  از  طريق ابراهيم  ادهم  ، داود طايی ،   به ابايزيد بسطامی مريسد و   )رض( جعفر  صادقامام و  

حسن  برصی حبيب  عجمی ،  فضيل  بن  عياض و ديگران  به  چهار  طريقه كه  عبارت اند  از قادريه 

،  نقشبنديه،  سهرورديه و  چشتيه ميباشند، كه اين  طريقه  ها  هر  كدام  دارای  سلسله  های  معني  اند  

درج  است  كه   نزديكرتين  )  جامی(ه  املشايخ  ،  طبقات  صوفيه  ،  شواهد نبوه كه  در  كتاب  سلسلت

موالنا  حممد  ) سده  نزدهم(اثر  بام  در  اين  مورد  سلسلة  املشايخ  است  كه   از  طرف  قطب  زمان 

نا  نياز امحد  عثامن  پاد  خوابی  هلوگری  تدوين  و  در  حال  حارض  از  طريق شيخنا و  مرشدنا   موال

نزد  مؤلف  موجود  ميباشد كه  در   نسخه آن،عالء  الدينی كابلی  تدوين و  تنقيح   گرديده  است كه 

نگونه  كه  جناب حبيبی  در باال   توضيح  داده  اند  آبحث  بيشرت  خواهيم  داشت اما   جايش  از  آن 

كيه  بالعموم  و  در  خراسان باخلصوص  اهل  طريقت  و  عرفان درايران  وعراق  و  شام  و  تر

هندی هيچ  نوع  رابطه دينی و )) تقشف((مردمانيكه   پريوی  از   طريقه  های  خاص  خود را دارند  با

 .   ندارند دنيوی مذهبی  و  مهگونی

 طريقت جامی) 2( 6- 96

 ارسار  طريقت  مهه  احوال  منست    احـــوال  رشيـعت  مهـه  اقـوال  منست 

 ]88[عـامل  تفصيل و  آدم  امجـال  منست        ن   حقيقتی  ديگر نيستـريون  از  مـــب   

دين  اسالم  يگانه  دينی  است  كه  به  انسان  مقام  رسوری و  وااليی  بخشيده  است  آنجا  كه 

مقام  انسانيت اما  .  خداوند بذات  خو د  قسم  ياد  ميكند  كه  من  نسان  را  بصورت  عالی  آفريده ام

                                                        
  .2ناصر  خسرو؛ ص –اشعتة  المعات  جامی ، انتشارات  گنجینھ ،  تھران    88
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پيامربان  ماضيه و مردان  خدا  جوی  در  هر  عرص  .به  مفت  و  ارزان   نصيب انسان   شده  نميتواند 

وزمانی  خواسته  اند  تا  كتله  های  انساهنا  را  بسوی  خدا  پرستی  كه  پاكی و  تذهيب  نفس  انسان  

خداوند تأكيد  كرده  است ،  دعوت  ناميندكه  پيامرب  ما  را الزام  می ناميدو  انسان را به  آن   مقاميكه  

حرضت  حممد  مصطفی  كه  از  هبرتين  انساهنا  است  در  دين  خود چنانيكه  در  قرآن  جميد  نيز  

آورده شده  انساهنا  را  بسوی  هتذيب و  زيبايی  های  كه  در  جوهر  انسانيت در مشيت  ازلی، به  

در  قر آن  .آنرا از   اثر تزكيه  نفسانی  بدست بياورد ده  است  و   ميتواند در دنياوديعت  گذاشته  ش

رشيف  بار  بار   از  اوليای  خدا و  اينكه  آهنا  از  چيزی  ترس وخوف و هراس ندارند  و  متصف  به  

هستند كه اين    اخالق  انسان  كامل  هستند بار  بار ياد  شده  است كه  اين  انساهنای  كامل اوليا 

 .وظيفه  خطري و  پر  از  خطر  كه  راهی است   در هنايت دشواری  را  بر گزيده  اند

جامی  يكی  از  مهان  انساهنای   است  كه  متصف به  صفات  انسان  كامل  در  اين  راه   ميباشدكه  در  

ما را در مورد انسان كامل بودن   ستايی نداشت كه آثار  جاه مانده  از او  ادعایيمتام دوره  حياتش ا

 .جامی ثابت ميسازد

تصوف  يا  طريقت  و  عرفان   در  ميان  صد  ها  مشكل  اجتامعی و بی  نظمی  های  ناشی  از  جنگ  

های  هولناک  كه   خراسان  را  با  متام  رسزمني  های  آسيای  مركزی تا  سند  را در  هم  كوبيده  بود  

توسط  لطايف  باطنی  انساهنا  را   از  كدورت   كهلوب  مردمان   ريشه  كرده  بود  ق آرام  آرام  در 

حرضت  هباء  الدين  نفس  و  فتنه  زمان حمافظت  مينمود  كه  يكی  از  اين  اشخاص  بر  گزيده   

)) تقشف((ميباشد كه  در  زمان  خود متام  خرافات  و  موهوماتيكه  جناب  حبيبی  بنام     نقشبند

 .هندی  ياد  كرده  بودند  مربا ساخت

جامی  در  طريقه  نقشبنديه  بوده و  به  سه  واسطه  بحرضت  خواجه  هباءالدين  نقشبند  مريسد  و  

مريد  خواجه عبيد اهللا  احرار و  ايشان  مريد موالنا يعقوب  چرخی و ايشان مريد  حرضت  

 .هباءالدين  بودندمريد و  خليفه  شاه  بزرگ  نقشبند حرضت  عالءالدين  عطار و  عالء  الدين   عطار 
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 :جامی  در حتفتة  االحرارگفته  است  

 ـه  بخـارا  زدنـــدـنــوبــت  آخـر  ب  سكه  كه  در  يثرب و بطحی زدند

 نقشبند  ۀجز  دل  بی نقش  شــــــــ  از  خط  آن  سكه  نشد  هبره  مند

* 

 دان  دانندــنی  خوش  منشان و  خود  پسن    دــمنـــدان  دانن   ِِســـر غــم  عـــشق درد

 ويــن  نـــقش  غـريـب  نـقش  بندان   دانند    دنـان  بسوی  بی  نقش  شاز  نقش  تو

 :استاد  حبيبی   در  مورد  طريقه  نقشبنديه می  گويد. 3- 6- 96

 :طريقت  نقشبنديه

ا مطابق  رضورت   حميط  و زمان  مكان  افزود و  تصوف  اسالمی ،  نقوش  جديدی ر جمموعۀ در 

تصوف را   از  كنج  خانقاه  ها و صوامع  گوشه   نشينان  فرارنده ،  به   حمرض  اجتامع  و  دربار  و بازار 

و  ) بدون  جتزيه(آنرا در  وحدت  مستحيل  االنفكاک انسان .  و  دربار  و طبقات  عامه   كشانيد  

مراعات  )كه  بريون  از  رشع نباشد(در  اين  طريقت  زندگی  و اميال  اجتامعی .   حميط  داخل  نمود

اين  طريقت  بعد  از  ارشادات  شاه  نقشبند  در  مدت كمی  از  قرص  عارفان واقع  .  شده  است 

  گرفت  و  در  زمان  خواجه امكنكی از بخارا  به) فارس(بخارا  متام  خراسان  را تا اقاصی عراق

 .انتقال  يافت) به خواجه  برينگ حرضت باقی  باهللا مراد  شيخ امحد  رسهندی(هندوستان 

 

در  خلوت  شهرت  است و  در  .طريقت  ما  صحبت  است : نقشبند فرموده  بودندهباءالدين حرضت 

 .مجيعت  در  صحبت .  شهرت  آفت ،  خرييت  در  مجعيت  است 

خواجه  عبداخلالق  غجدوانی كه با  حممود  غزنوی  هم  عرص  بود  نقشبنديان  هشت  دستور را  از  

 :گرفتند 

 .نيابد  هنفسی  كه  برمی  آيد  بايد كه  از  رس   حضور باشد  و  غفلت  را  :هوش  در دم .1
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سالک  در رفتن  و  آمدن ،  نظر  بر  پشت  پای  كند ، تا  نظر  او  پراگنده  :  نظر  در  قدم .2

 .كه  نمی  بايد   نيفتدنشود   و بجائي

صفر  بايد  در  طبيعت  برشی  باشد ،  از صفات  برشی  بصفات  ملكی و  از  :سفر  در  وطن .3

 .صفات مذمومه  به  صفات  مرضيه

در ظاهر با  ( ]89[ظاهرش  در  ميان  خلق و باطنش  با  حق  باشدو:خلوت  در  انجمن .4

 )خلق  در باطن با  حق بودن

 .دائًام  بر  زبان  و قلب) اهللا(كر  تكرار  ذ:د ياد  كر .5

 .در  عقب  هر  ذكری  گويند كه خداوندا  مقصود  من  تويی و رضای  تو:   باز گشت .6

 .دل را  از  خطور  اغيار  نگهداشتن  و خلو  ذهن  از  خطرات  و احاديث  نفس:گهداشتن .7

جمرد از  مجيع   توجه  دل  بجناب  اهلی ،  جمرد  از  لباس  حرف  و  صوت و : يادداشت .8

 .جهات  كه بدون  فنای اتم  ممكن  نباشد 

 را  به  آن  افزود  وقوف  عددی-وقوف  قلبی  - وقوف زمانی :و  حرضت شاه  نقشنبد  سه ديگر

 

 :مقام حرضت  جامی  در  طريقه نقشبندی) 4(-6- 96

ياری از  پيچيدگيهای  اين  نقشبنديان  مقام شامخ  دارد و  در آثار  منثور و  منظوم بس  یفۀجامی در طا

طريقت  را  رشح  و  توضيح  كرده و يكی  از  نويسندگان  و  شارحان اقوال  پيشوايان  اين  طريقه  

 .ميباشد

 :حرضت  جامی  به  دو  واسطه به   حرضت  نقشبند نسبت  مريدی  دارد

ار از  شيخ  طايفه از  سعد الدين  كاشغری از  نظام الدين  خاموش از  عالءالدين  حممد  عط .1

 .خواجه هباء  الدين نقشبند

 .از  خواجه  عبيد  اهللا  احرار  از موالنا  يعقوب  چرخی  از  خواجه  هباءالدين  نقشبند .2

                                                        
  .جامع  الحکم  خطی: ؛ رک55تا53ھمان  ماخذ  ، صص   89
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)  معنوی( و دو  مراد  او  حرضات سعدالدين  كاشغری وعبيداهللا  احراراز پيشوايان بزرگ  روحی

و وفاتش ربيع  االول . هـ ق806  احرار  رمضان سال عرص  خود   بودند كه  تولد  خواجه  عبيد اهللا

و  اين  مهان  شخص  است  كه  در  ماوراءالنهر  شهرت  و  جالل  شاهانه  داشت .  است .  هـ ق 895

و به  . ملوكانه  بود) شوكت( طنطنۀ و  جامی  چهار بار  بديدنش  شتافت  و  در  لباس  فقر دارای  

 :ی  پادشاهی آمده  بودتدبري  او  فقر  در  قبا

 دــــــــمآري  عبيداللهی  ــدبــتــب        چو فقر  اندر  لباس  شاهی آمد

و  حرضت  موالنا و  مرشدنا نياز امحد  فانی عالء الدينی كابلی رهربو جامع الطريقني در مورد  اين  

 :د چنني فرموده اند پادشاهان بی  تاج  و  ختت كه  در  دهلای سالكني راه  حقيقت پادشاهی  ميكنن

 ان  شهسواری را ببنيـــــــپيش او رسمانده شاه  خـشت  زيـر  رس  نــهد  پــوشد لبـاس پـينــه  دار

بقول  اكثر  نويسندگان  و  منسوبان طريقه  نقشبندی ،  حرضت  جامی خمدوم  اين  جامعه  بود و  

مريدان او  مسلسل  به  ديگران  و آيندگان   طريقت  نقشبنديه  را  از  او   كسب  كرده  و به  وسيله 

به  (بنا  بر  اين   حرضت  جامی،   يكی  از  پيشوايان  روحانی  مردم  افغانستان... رسيده   است 

 .ميباشد ) جغرافيای فعلی

 

 :موقف  جامی  بني  طريقت  نقشبنديه و  توحيد  وجودی.6-5- 96

شهود  هستند در حاليكه  در  مباحث گذشته  در  مورد  طريقه  نقشبنديه  در  تفكر  شان  وحدت  ال

،ذكر نموده  بوديم  كه  ابن  عربی متفكر بال  وسهوحدت  الوجودی و  آرای ابن  عربی  در  بخش  نود

در  حايكه  حرضت   جامی به فكر  وحدت  الشهودی  بود  كه  با .فصل  در  وحدت  وجود  ميباشد 

مقتدر  ابن  عربی  ميباشد  و اكثر  رباعيات  و  رشوح  آن وقف  مهني    وجود  آن  شارح باال  دست  و

مباحث  است و  در  بادی   نظر  يک  صوفی  وجودی  حمض  ديده  ميشود ،  پس  در  اينجا  اشكال  

وارد  می  آيد ،  كه  چگونه  او   پريو ی طريقه  نقشبندی را  با  افكار  وحدت  وجود  فراهم  آورد؟در  

 )).مهه  اوست((بودند  نه ))مهه از  اوست((اليكه   پيشوايان  نقشبنديه  قايل به  ح
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 ً اين  سوالی  است  كه  در  خاطر  هر پژوهنده در  آثار  و افكار جامی   ميگذرد در  حاليكه  جامی  قويا

ست  به   نظر افكار  وحدت  الوجودی  را  رشح و بسط داده  است  كه  ظاهرًا  با رويه  نقشبنديان در

 .نمی  آيد

م  اين  طريقت  بوده  و  نقشبنديان   پژوهنده  چون شيخ  عبدالقادر  مفتی  حرضت  جامی  استاد مسلّ 

وشيخ  حممد  هاشم  تتوی   وشاه فقري اهللا   حصاركی  و  غريه  انتساب  خود را به  مشايخ  نقشبنديه 

پيوسته   ميدانند و باوجود مواد فراوانی    جامیر زاده بوسيله  موالنا جامی  و  موالنا  حممد امني خواه

در  آثار  و  اشعار   حرضت  جامی منباب  توحيد  وجود  موجود  است ،  باز هم  وی  در   نزد   

بامنند  جناحني سياسی  در   ]90[.نقشبندی  مرشد  مسّلم و  مرادی متبع  است     یقۀ پيشوايان  طر

ن  هبدف  واحد باز  شده  و  امتداد يافته  است  در  هر راهی  كه  بدرستی گام  راه  ها  چو  مهۀ طريقت 

برداشته شود و مرشد  رهدانی  او را تزكيه روحانی ناميد،سالک  راهش را بخداوند  ميشناسد،  چه  

لخ  اين راه   از طريق جامی  باز  شود   ويا  از  طريق  فريد الدين  عطار و يا  مولوی  خداوندگار ب

وديگر  مردان  حق  چون  شيخ  ابونجيب  سهر وردی  ، معني  الدين  چشتی و  يا  توسط  شيخ  

اين راه  های  سلوک  .  عبدالقادر  جيالنی و يا   امام  طريقه  نقشبنديه  هباءالدين  نقشبند  باز  گردد

يگر  شان  قرار  قسمی  در  دهلای  مؤمن  خاص   طراحی  شده  است  كه  هيچكدام  مانع  يكد

نميگريند  به  اين  معنی  كه سالكني  اين راه، با  كسب  اجازه وكسب  قدرت  از  مرشد  خود  اين راه  

د  كه سالک به او  نياز دارد،و  از آن گذشته   خود  به  درجه  مرشدی  و يا  نرا  با او  تا زمانی  ميپيامي

سلسله  ها  وقتی  بطرف باال  صعود  ميكنند  به  نبی  كريم  اولی تر  از  او  برسد  و  اين راه  ها   و 

ولی  در  طريق  اين  راه  شيوه  های  پيمودن فرق ميكند  بعضی  .  صلی  اهللا  عليه و سلم  می  انجامند

ها زود  تر راه سلوک  را  طی  ميكنند  و بعضی  ها مبطل  می  مانند  اين  موضوع بسته   به  جذبات  و 

كتاهبای را  كه  استاد حبيبی  از  آهنا نام  .شوقی  است  كه  سالک   از  خود  نشان  ميدهد  شور  و

                                                        
  .58- 57متن از  صص ھمن  حاخذ ،  افتباس   یا  کمی و  زیادتی در  90
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گرفته  است  مانند  قوت القلوب ابو طالب  مكی ، طبقات  الصوفيه ابو  عبداهللا  حممد سلمی  و اللمع  

ر  كدام  ابو نرص  رساج ، رساله  قشرييه و  كشف املحجوب  علی  هجويری  جالبی  غزنوی ه

مباحثی  در   توحيد   دارند  كه  مطابق  قرآن  جميد  كه به  بنده  هايش  امر  فرموده  كه بگويند  كه  اهللا  

احد  و يكتا  است  وهيچ كس و  هيچ  چيز مهتای او شده  نميتواند، قادر  مطلق است وقتی چيزی را 

در خود  گنجد و در  هيچ  ظرفی نگنجد،او  خداوندی  زمانرب نيست و خدا  ۀاراده  كند، ميشود و اراد

گی  دقيوم مطلق  است و دنياو مافی ها حتت سلطه و تدبر اوست در  نزد او  از  جربئيل كه  پيامن سازن

اوختريب  ميگردد حتی برابر   »سور«را  می  رساند  تا  ارسافيل كه مهه  چيزبدون  وجه  اهللا  توسط 

وزمانمند نميباشد و  مهه  سالكان  طريقت به  اين  عقيده  ايامن دارند بعد  يک  نقطه  هم فاصله پذير  

كه  مهه   چيز  مزه  مرگ  را  می  چشند  و  مهه  اشيا  نيست می  شوند،تنها  خداوند  قادر و  متعال  

ی  است كه  می  ماند  و بی  حمو  است  و  اين  موضوع را  متام  اقشار  طريقت  پذيره  اند  و  هيچگاه

نشده  است  كه  جهان  از  اوليا  قطب و  غوث  خالی  بوده  باشد  و  اين  موضوع را  متام  سالكني  در   

سلسله  ای  كه  هستند  می  پذيرند و  در  كار  طريقت  غلو  وجود  ندارد  و  هر  موضوع را  مطابق به  

د  و  اگر  وحدت  وجودی باشند يا   ارشادات  دين  اسالم  می  پذيرند  و  از  آن  عدول  نميورزن

اگر .وحدت  شهودی،  مطلب  شان  رضای  اهللا  و  نزديكی  به  خداوند  و بندگی او تعالی ميباشد 

انواع  توحيد،  مثالً  توحيد اخالص  باشد  و يا توحيد  ارسار و  توحيد  جتريد  و توحيد  تقليدی  و يا 

ريه  با  بيان   شريين  و  سودمند آورده  است ،كه  هر  يكی حقيقی و  خاص  و رسوم  و شواهد  و  غ

 .هـ  ق 735نزد  وی  توحيد  خاص  خود  را  دارد و  نيز  عز  الدين  حممود  كاشانی  متوفی 

 :عقيده شيخ  شهاب الدين  عمر ابونجيب در مورد  انواع  توحيد

وسس طريقه  سهروردی  شيخ  شهاب  در  كتاب صباح  اهلدايه  كه  مبنی  بر  عوارف  املعارف  م

ايامنی و  علمی  و  حالی و  اللهی   بعۀاست ،  توحيد  را  به  اقسام ار.  هـ ق 633الدين  عمر متوفی 

تقسيم  كرده  ، كه دو  قسم  كه  اول  آن عادی  است ، ولی  منشاء توحيد  حالی   نور  مشاهده  بوده  

منتفی  شود و  رشک  خفی مرتفع  گردد ، و  ورای  اين  مرتبه در  كه  بدان  اكثری  از  رسوم  برشيت  
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      ]91[.ديگر  نيست   تبۀتوحيد  آدمی  را  مر

از  اين  تقسيم  و  طبقه  بندی  در  توحيد ،  كه  در  آثار صوفيان  متقدم  وارد  است ،  فرق و امتياز  

و  چنني  بنظر  می  آيد  كه  تا   عرص  خاصی  بني توحيد  وجود  و  توحيد  شهود  موجود  نيست 

جامی  نيز  فرقی  كه  جامع  و  مانع باشد ،  بني  توحيدين  با  اين  شهرت  و رصاحتی  كه  در ازمنه 

 .بعد  از  قرن  دهم يافت ، وجود  نداشته  باشد

موجود  است ،  از  ) افعانستان(گرانبهايی  معارف  نقشبنديه  كه  در  انجمن  تاريخ كابل   عۀدر  جممو

كلامت  قديسه  خواجه  سعد  الدين  كاشغری كه   مرشد مستقيم    جامی  است ،  اين كلامت  منقول 

 :است ، كه  موقفی را  بني  التوحيدين نشان  ميدهد 

توحيد  ،  رصف  انكار  متصور  نيست ،  چه  بر حسب  فرموده   حظۀبدانكه در  وقت مال«

از آن .باطل  نيز   از  پرتوی  ظهور  جالل   اهلی است"تۀ وره ، و  بعضی  ظهوراالتنكروالباطل فی ط"

چه  منتهی  در ذكر مذكور  حقيقی ،  نافی ناميش  و  وهم   غرييت  .سبب كه  غرياصالً  وجود  ندارد

ً بلكه   از بود  وجود و  از ذكر  حال و رس  خودش هم شعور  نباشد و  آن  عبارت  از   است  مطلقا

 :كامل و  وصال و قرب است

 تـو  مهـان    اصـلی  وصـال  اينست  وبس    ال  اينست  و بسـمــتوز  خود  گم  شو  ك

اشيا  دو  قسم  اند، بعضی   موجود  در  خارج كه  وجود  ايشان  از  عنارص  اربعه  تركيب  يافته  باشد  

موجود  ذهنی  و  خواه  وجود خارجی،   و بعضی  ديگر  موجود اندر ذهن ، و مجيع  موجودات ،خواه

پس  وقتی كه ...عني  اعتباری عدميست  و بحقيقت   حق  است  كه  در  آن  مظهر  ظهور  كرده  است 

اين  دانستی  هرچه را  در  خارج  بينی ،  حق در  آن  مشاهده  كن و  هرچه  در  فكر و  خيال  تو  در  

صورت  و  تعيني را دور كن  و  حق  را  در  مهه  .ی خواهد  بودن آيد ،  البته  آنرا  صورتی  و  تعين

خواه  پسنديده  و خواه  نا  پسنديده  مشاهده كن  و بدانكه وجود  اين كار  توهم    ،خود یصورخياهلا 

                                                        
  .22؛ مصباح ،ص 558؛ رک  قطب  االرشاد،ص  58عبدالحی حبیبی ،  ھمان، ص     91
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به حق  قايم  است،  بلكه  عني  حق  است  كه با  اين  تعيني  خمصوص   ظهور  كرده  است و  دايم  در  

 ]92 [.حال  باش كه توجه  مهني  است اين  

 :خواجه   عبيداهللا  احرار  مرشد  و  خمدوم  ديگر جامی   در فقرات  خود  گويد

زمان غيبت  از مادون  حق  سبحانه  ، به شهود  حق سبحانه،  بحقيقت  زمان  وصول و شهود  ((

و  نيل ....   صبح سعادت ظهور  اين  معنی  مقدمه  فناست و   مبرش   است بتباشري. وجود   است

سعادت   حقيقت  بدانست  كه   حضور بنده  بحضور  او سبحانه ،و  او  را  بی  نياز  و  غايب  گرداند  

شهودک  شهوده  عليک  ينبغی ان يفنيک  و يغيبک  عن  كل  : از  حضور  بخود  و  بغري  خود 

 ]93[....))ت  شعور  بوجود  كثرتی مقصود  از  وصل،   شهود  ذاتی  است بی  مزامح....  شی 

 

 :تعريف توحيد  از  نظر نقشبنديان .6-6- 96 

 اگر  از  طايفه  نقشبنديان  پرسند توحيد  چيست؟

ختليص دل  و  جتريد  آو،از  آگاهی به  غري  حق،  واگر  پرسند  وحدت  چيست ؟ گويند  :گويند

 ]94[خالصی دل  از  علم  بوجود حق سبحانه 

ورت  نتوان  گفت كه  پيشوايان نخستني  نقشبندی تا  عرص  جامی به فرق  بني و امتياز  در  چنني  ص

روشن  وحدتني قايل  بوده اند،  بلكه  نظرياتی در  باره  توحيد  و  طبقه  بندهيا ی  آن  از  قديم  وجود  

ه  نفی  صورت  و  تعني   داشت و  نقشبنديان  هم  ميگفتند  كه  غري  اصالً  وجود  ندارد  و  مدتی  هم  ب

هنا  عدميست آهور  حق   در  مظاهری  كه  تعني و  شهود  حق بی  مزامحت  شعور  بوجود  كثرت  و  ظ

قايل  بوده  اند ،  تا  وقتی  كه  نوبت  به  شيخ  امحد  كابلی  رسهندی امام  جمدد  الف  ثانی 

و  در  اينجا  رصف  مهينقدر   ميگوييم كه  (.رسيدكه  البته  در  جايش  گفته  می  آييم )1044- 971(

                                                        
  .22عبدالحی  حبیبی ھمان  ؛مصباح 92

  139؛  مجموعھ معارف  نقشبندیھ  ص 59عبدالحی  حبیبی ،  ھمان ، ص    93

  201و  106مجموعۀ معارف  نقشبندیھ ،ص   94
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شيخ امحدباوجوديكه بر  آثار  ابن  ) از  نقشبنديان   مشهور  رسهندی است  و  جامع  الطريقني  ميباشد 

عربی و اقوال  او در توحيد  وجودی  كامالً  عبور  كرده و بر  افكار  صوفيان  طريقه  های  ديگر  نيز  

جود را از  خمالطات صوفيه و بعينه  مذهب  سوفيسطائيه  پنداشته و  عقيده  احتوا  دارد ، وحدت  و

دارد  كه  مبنای  اين  فكر در  سكر  است  و  در  آغاز  آن فجر  وحدت  الوجودی  پيدا  می آيد ،  تا  كه  

  حلۀر صوفی از  اين  مقام  ارتقاع  ميكند،  و  اين   ترقی  از  توحيد  وجودی  كامل  اوست كه  بم

  "مهه  از اوست"ميگذرد و بعبارت خمتار  شيخ امحد   "مهه اوست"توحيد  شهودی  می  رسد و  از 

 ]95[.مريسد 

ندانسته و  ) سوفسطايه(ولی  منتقدين  اين  موضوع آرای  وحدت  الوجودی  را  فلسفه  مشائيه 

در  اثبات  وحدت  اختاذ  روشهای  خمتلفی ] وحدت  الوجود[معتقدان  به  : (( اعتقاد دارند  كه

روش  نظر  و  استدالل  را در  پژوهش  آن  بكار  برده اند و  گروحی  ذوق  وجدان  ۀكرده اند ،  عد

 .سوم  هر دو  را  ستۀو  د)درون  بينی (

شيخ  اكربحمی  الدين  ابن  «نخستني  كسی  كه اين  مسئله را در  مباحث  نظری و فكری  وارد  كرد 

،  بطوری  كه  اگر   وی  را  مؤسس  اين مكتب  خوانده  اند ؛  وليكن  استدالل  وی  در   است»  عربی 

نيست  و بيشرت  از  ارشاق و )  حكامی  مشاء(اين  گونه   مسايل  استدالل  خشک  و به  روش  

ی  ،كامل  مايه  دارد ،  مهچنني  است  كه  علاميی  نظري  صدر  الدين قونوی  ،  حممود  قيرص)  اشواق(

 .الدين  عبدالرزاق  كاشانی ،و  عبدالرمحن  جامی  و بسياری  ديگر  از  روش  وی   پريوی  كرده اند 

حتقيق و  كشف  وحدت  قرار  داده    سیلۀليكن  مجاعت  كثريی  از  عرفا ء ذوق  و  درون  بينی  را  و

 حممددگار  بلخ  موالنا  جالل  الدين اند   مثل حكيم سنائی  غزنوی، شيخ فريد الدين  عطار و  خداون

ً  اظهار  كرده  كه  استدالل  عقلی در  امثال  .و بسياری  ديگر حرضت  خداوندگار  بلخ  خود  رصحيا

 :اين  بحث  ها  ناقص  و  نا  روا  است 

                                                        
  .36و دفتر  دوم ص  15،81،83ت  امام ربانی مجدد الف ثانی ،  دفتر  یکم ، ص ؛ مکتوبا106ھمین  کتاب  ص   95
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  ]96[.آن  دگر  باشد  كه  بحث جان  بود     بحث  عقلی گر  درو  مرجان  بود 

 :مهو گويد

 پای چوبني  سخت  بی  متكني بود           داللـيان    چوبني بودستـپــای    ا

 فــخر  رازی   راز   دار   دين  بدی    گر  كسی  از  عقل با متكني بودی

كشف  است  در   یۀباجلمله ، تعارض  عقل  و  كشف و  پايه تعبري ديگر  نزاع  عقل و  عشق  كه  ما

 :آهنا زبان  عرفا  امر رايج  است و زبانزد 

 عشق باشدكانطرف  بر رس رود    عـقل راه  نـا  اميـدی  كی   رود    

  ]97[عقل آن جويدكز  آن   سودی  برد    الابالی  عشق باشد  نه  خرد      

تبۀ عارف كامل  اين  راه  را  با  كشف و شهود  می  پياميد چنانچه  مكاشفه  باطنی  نزد  ارباب  علم  مر
ات  ميباشد و  اگر  متام  دوره  های  تاريخ  طريقت را بپيامييم  تا  مهني  امروز   با  مفاهيم ذهنی قابل  اثب

 اين  بحث و  جدل  ادامه  دارد

حممد  بن  ابراهيم   مشهور  به  صدر  املتأهلني  معتقد   است  كه  برای   كشف  (مال  صدرای شريازی 

نيست  و  هر دو  باهم  در  اين  راه  نياز     حقيقت، استدالل  تنها ،  و يا  كشف  و ذوق  رصف،  كافی

وی  در   كتاب .  به  هر  دو  روش  دست  يازيده  است  ] وحدت  الوجود[است  و خود  در  بحث 

عباراتی  را  آورده  كه متايل  او  را  عالوه  بر  استدالل به  ارشاق و اهلام  قلبی  و  » اسفار اربعه«

  ]98[.ن ميسازدمكاشفه  درونی  كامالً روش

   :اقسام  وجود  و  موجود .7 -6- 96

حكامی  مشائی است،  هستی  ها  در  خارج ،  طبق     ۀكه  آن  عقيد :]99[كثرت وجود  و  موجود.1

                                                        
  .32مثنوی  خاور ، ص   96

  381، ) خاور(مثنوی  معنوی    9797

  .63- 58،صص1369فضل هللا  ضیا  نور، وحدت  وجود ، انتشارات  زوار چاپ   98

  71بھ  تعلقھ سبزواری بر  اسفار، جلد  اول ،ص  99
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اين  عقيده ،  حقايقی  هستند ،  بسيط و  متباين  و  هيچ  وجه   مشرتک  و  سنخيتی  بني  آهنا  يافت 

ايرادی  كه  به    ]100[ا ممكن  و  ممكنات  با  يكديگر  تباين  ذاتی  دارند ؛نميشود و  وجود  و  واجب  ي

اران  آن ، مفهوم   هستی  را  در ذهن   با  توجه  به  داين  نظريه  وارد  شده  است  اين  است  كه  طرف

چيز  اختالف  مصاديق  خارجی  آن ،  يک  چيز  پنداشته  اند؛ در صورتيكه انتزاع يک  مفهموم  از  

هايی كه  هيچ  وجه  اشرتاكی  با  هم  نداشته  ،  صورت  پذير  نيست ؛  ديگر  آنكه  وجود  واجب  كه  

عّلت  موجودات  و  هستی  بخش  آهناست چگونه  در  هستی    با  ايشان مباينت  دارد؛  حاالنكه  

اين ، موجب  نقص  قانون  آنست  و صدور  شی  از  امر مب  نۀهر  چيز آيت  و  نشا ۀمعلول  و  پديد

ّت  است   ؛ زيرا  در  اين  فرض ممكن  است  هر  چيز  از  چيز  ديگر    معلول ويژه  آن  با    ۀو رابط علي

 .بدون  قيد  و  رشط  پديد  آيد

از  ارشاقيان  است ؛ و  از  فتوحات  مكيه  ستۀ د  یشۀكه اند   :وحدت  وجود  و  كثرت  موجود. 2

روش  صحيح  تر  در  اين  مورد «: لدين ابن  عربی  نقل  شده  كه  وی گفته  است ا یتاليف حمّ 

ً  اين  طريقه  به  » وحدت وجود و  كثرت  موجود« مرشب  آنان  كه  به  (» ذوق املتأهلني«است ، و بعدا

دين جالل ال«و »حمّقق جرجانی«شهرت يافته  و طرفدارانی  نظري )  عرفان  اهلی  ّمهت گامشته اند 

پيدا  كرده  »  قاضی  نور  اهللا  شوشرتی«و » حمقق  اردبيلی« و» شيخ  هبائی«و »  عالمه حّلی« و» دوانی 

 101. است

بر  اينان  نيز  اين اشكال  متوجه  گرديده  كه  موجود به  كسی  يا  چيزی  گويند كه  خود  دارای وجود  

ا موجود  از   مشتقات  است  و  در  تعريف  وی باشد زير عارضی فۀ اضاباشد ،  نه  آنكه  وجود ، 

. آن  عبارت  از ذاتی  است  كه  مصدر  ويا مبداء اشتقاق،  به  قائم  و  استوار باشد: مشتق  آمده  كه 

ها  بكسی  تناست ،  گفته  نميشود  و طبيب ، مثالً  عامل  جز به   انكه  دارای  علم  و  موصوف  بدان  

                                                        
  .22، 1298چاپ  تھران  » کمتمنظومۀ  ح«   100

وبستان  السیاحھ چاپ افست 207ریاض  العارفین ، چاپ  تھران ، تألیف محمودی ، : ؛ رک 95وحدت  الوجود  ،  پیشین  ،    101

  .104رشدیھ ، ص 
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بودن  خداوند  نزد  » متكلم «  اين  اشكال به  .ه  شغل و  فن  طبابت  باشد ميگويند  كه  موصوف  ب

آنان  كه  اين  صفت را به  اجياد  كالم   در  درخت  و يا  در  سمع  پيامرب  و مانند  آن  دانسته ،  نيز  وارد  

« ين  اشكال   از  طرف  ا.(او  است   ۀشده ،  زيرا كالم  در  اين فرض ،  قائم  بحق نبوده ،  بلكه  آفريد

است به   كسانی  كه  كالم  حق  را  حادث  ميدانند  و  خود  بقديم بودن  كالم  حق  اعتقاد  » اشاعره

 .) ندارند

) نه  موصوف بدان(مشتق  در  چيز  هايی  كه  منسوب  به  مبداء  اند :  پاسخ بر  آن اين  است  كه  

و مبارش  به  آن  ) آهن(» حديد «  ۀگفته   ميشود كه  شكل  دهندبه   كسی   ) آهنگر (»  حداد «مثالً 

مبداء در  مفهوم  حداد ،  صناعت  : در  اينجا ميتوان  گفت  كه  (بوده ؛ اما  حديد  قائم به  او  نيست  

 ).حدادی   است  كه  جمازًا  استعامل  گرديده  در  اين  فرض  قائم به او  است پیشۀ و   

طريقت  بنگر  كه  از    ۀای روند: ح  فصوص بدين  معنی  اشارت  كرده  گويد  قيرصی  بر  رش

وحدت  و  كثرت  چه  در   نظر  داری  و  آنرا  چگونه  می بينی ؟  اگر  تنها به  وحدت  بنگری  تو با  

رت  نگران  و  هرگاه  به  خلق و  كث) اما  از  كامل  خلقی  و  كثرت  حمروم  مانده  ای (حق  بوده ای ؛  

باشی   از  حق بی  هبره   گشته  ای ؛  و  چنانچه  وحدت را  در   كثرت   پنهان  و  كثرت  را  در  

وحدت  حمو  و  مستهلک  ديدی  بدان  كه  هر  دو  مقام  و  كامل  را  يافته  ای و بمقام  مجع  و  تفرقه  

  ]102[)رسيده  ای 

 ثرت  است كثرت اندر  وحدت  است  و  وحدت اندر  ك

 ]103[))اين   در    آن    مـضـمر  بود آن انـــدر يـن  پــيـــــــــــــداستی

ربانی  جمدد الف  ثانی  با  چه رصاحت  و  م حاال می  بينيم  كه  عارف رسهندی  حرضت  اما 

بودند وضاحتی ،  قدمائ  صوفيان  حتی  نقشبنديان ، قائل  به  انفكاک  كلی  مكتبني شهود  و وجود  ن

كه  در  اشعار )))مهه  اوست ((( كه  خمتار  رسهندی  است ، در  مقابل )) مهه  از  اوست(( و  تعبري 

                                                        
  .368ج، دوم  ، ص )) مال  صدرای  شیرازی(اسفار  تالیف  صدرالمتألھین    102

  67الی  59وحدت الوجود،  پیشین  ، از ص    103
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و  مواجيد  صوفيه  وارد بود ،  رواج  نداشت  و بنا  بر  اين  حرضت  جامی با وجود  پريوی  طريقت 

گفتاری  مشابه  به  وجوديان نقشبندی و  عقيدت  كامل به رهربان  اين  طايفه ،  بر  دئاب قدما   

خالص  دارد و  شارح  دانا و  بصري  ابن  عربی و  افكار  اوست ،  در  حاليكه  عارف  رسهندی 

 .ترجيح  ميدهد ]104[نص  را  بر  فص فتوحات  مدينه  را  بر  فتوحات  مكيه ((

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
  .طبع  الھور 344شاه فقیر  هللا ، مکتوبانت    104
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 :آفرينش های ادبی و فرهنگی جامی .7-1- 96

وی  آخرين   ]105[برخی  پژوهشگران  جامی  را  بزرگرتين استاد سخن  بعد  از  حافظ  ميدانند

است  و  در  تقرير و  حترير و  تعليم  پريو  مكتب  ابن  عربی  و  در  ) فارسی(كالسيک  زبان   ۀگويند

بنديان بوده و بيشک  آثار عرفانی  وی به  اثر  رشحهايی كه  بر   آثار  ابن  عربی  و  تصوف پريو نقش

 ]106[.باوجودی  كه قالش  رساپا  حال  و  حالش خارج  از  بيان  قال   است  . ابن فارض نوشت 

او  در  قرن  هنم  هجری  بزرگرتين  استاد در  سخن فارسی و  آخرين  شاعر  مكتب  عرفان  و  

وف  ميباشد كه  از  حيث  فضيلت  و  دانش در  متام  ممالک فارسی زبان  حتی در  تركيه  عثامنی و  تص

  ]107[.هندوستان معروف بوده  است 

جامی  باوجود  شهرت  نيكو  وراست  عقيدتی  اش  در  طريقت دارای  منتقدين  خمالف و  موافق  

تفكر پر  آوازه و  در  عني  حال  بحث بر  انگيز  نيز  بوده  است  كه   مانند  ابن  عربی نويسنده  و  م

  ]108[.بوده  است

در  كتب و آثار حرضت جامی بالخص و در اشعارش باخلصوص تعابري و  مطالبی  موجود  است «

كه بوی  توحيد  الوجودی از  آن  بمشام  مريسد  و  برخی  از  عاملان خشک  اهل  ظاهر آنرا   از   نظر  

هـ   1240ده  اند ؛ چنانچه  آخوند  مالامحد الكوزائی قاضی  القضات قندهار در حدود  رشع  نپسندي

ولی  .فارقه  را   در  رشح  اين  مطالب  نگاشته  و بر  اهل  توحيد  الوجود  تاخته  است   لۀرسا. ق

تطبيق   بني اهل  توحيدين حماكمه  و))شمعه بارقه((لۀعالمه  حبيب  اهللا  حمقق  قندهاری  در رسا

وی  .  عادالنه  نموده و  خمصوصًا  از  گفتار  های  حرضت  جامی  دفاع  كرده   است 

 :يكی   از  رباعيه مولوی  عبدالرمحن  قدس  رسه كه:((  ميگويد 

                                                        
  .117،ص2، ج1339رضا  قلی  خان  ھدایت ، مجمع الفصحا بھ  کوشش  ظاھر  مصفا ،  تھران انتشارات امیر کبیر    105

  632حقیقت  عارفان  و  عرفان  ایرانی ،ص   106

  132ایمان  ، منتخب الطایف ،ٌ     107

  .2حکمت جامی ، ص   108
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 اوست   با  دلق  گدا و  اطلس  شه مهه     مهسايه و  مهنشني و  مهره  مهه اوست    

 باهللا  مهه  اوست  ثـم بـاهللا  مهـه  اوست    :ع مج  ۀدر   انجـمـن  فـرق و  هنـانخـانـ    

ميخواند  و  از  آن  اين  معنی  ميخواهد  كه  مهه  عكوس  وظالل  و  مظاهر و  مرايا  مجال و  كامل  

اقدس  اويند  و بدين  معنی  لذت  می  گريدو ذوق و حالوت  در  می  يابد رضری  و  نقصانی  در   

اض و اعرتاضی  بر  وی الحق نگرددو اعراض و  اعرتاضی  بر وی  وارد  وی  ظاهر نگرددو  اعر

نشود،  مگر  آنكه  اين  تكلم در  حمرض  عوام  كاالنعام  باشد كه  سامع  آن   كلامت  ايشان  را  مظنه 

  خطر  وقوع  در  فتنه  احلاد  و  ذندقه و فساد  اعتقاد  در  رشيعت  حقه باشد ،  آری  هر سخن  وقتی و

 .....هر  نقطه  مكانی  دارد 

 :جای  ديگر  ميگويد)حرضت  جامی(و جناب معظم اليه 

 چيست  عــامل؟  مــوج  بحر  اليــزال   كيست   آدم ؟  عــكس  نــور مل  يزال

 ]109[موج را  چون  باشد  از بحر انفصال    عكس را  كی  باشد  از  نور انقطاع

 

 :سالمان   و ابسال  جتّلی  فكری جامی در  مثنوی .2- 7- 96

در  ادبيات  هر  ملتی داستاهنای مانند  سالمان  و ابسال را ميتوان  يافت  كه  مبنی  آن  بر  حكمت و  

تلقينات  اخالقی  بوده و  مبادی  مفيد و  سود  مندی را در ضمن  حكايات دلچسپ  و شريين  و  

بيت  بوده  در  مزافات  بحر رمل  1130مثنوی  سالمان  وابسال دارای : عاشقانه در آورده  باشد

 :دارد  و  به  اين  بيت  آغاز  می  شود)) فاعالتن  فاعالتن فاعلني (( مسدس

 زآب  لطفت  تر  زبان  عاشقان    ای  بيادت  تازه   جان  عاشقان

مهينقدر  ما  بحث باالی  اينكه  اين   استوره  از  كجا نشئت كرده  و آنرا  ريشه يابی  كنيم  ميگذريم و

ميگوييم  كه  اصل  اين  داستان  در  عرص  عباسيان   از  يونانی  به  عربی  ترمجه شده  و  حرضت  

به   اشعار  حكيامنه  در  آورده  است  كه  بيشک  جامی  با  شيوه   زيبا و دالنگيزآ نرا  به طرز  مثنوی  

                                                        
  )خطی.(شمعھ یا  رقعھ: محقق  قندھاری  حبیب  هللا : ؛ رک.59-58حبیبی  ھمان  ، ص   109
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ظر به   گفته  شاد روان  حبيبی  جامی  اين  يک  اثر ناب و بی  نظري در ادبيات  فارسی  بشامر  مريود ن

داستان  را  از  روايت  حنني بن  اسحاق در نظر داشته  ولی  متن  آنرا كامالً با امثال و  حكم فارسی  

تطابق داده و  بدين  وسيله  ذوق  عرص خويش  را  كه  شيدايی    در  شعر فارسی استيال داشت آنرا  از  

از  آنجائيكه  جامی شاعر توحيد  شهودی  بود و  در  طريقت  و  . خت چاشنی  عشق  جالبرت سا

تصوف و  عرفان به رموز قرآن  واحاديث  نبوی  ورشع  معلومات  وافر داشت  گاهی  انرا  رنگ 

چون  .  ترشع  داده  و  گاهی  كسوت  تصوف  و مطالب  بيانی  تربيوی را در  آن گنجانيده  است 

مباحث  قبلی  رشح  كرده  ايم  در  اينجا فقط ميخواهيم  تراوشات قلمی  اين   اصل داستان  را  در 

اين  مثنوی را به   اوزون  حسن آق  قوينلو  كه  خراسان را تاسند  در   حتت  .  مرد  جهانی را بناميانيم

كز    قوی كه  تربيز  مر  ۀتسلط خود داشت  تقديم  نموده  كه  مردی بود  خشن با تدبريوبا  اراد

 :اهدا داشته  كه  در  ديباچه  آن  آورده  بود .)هـ ق895- 884(حكومتش  بود  و بني  ساهلای

 الک  پستـــــــاف  ۀلويش ذروــــا  عـــب    شاه  يعقوب  آن  جهانداری كه  هست

متن  دری اين  كتاب مورد  دقت  و  توجه جهانی  قرار  گرفت چنانچه اين  كتاب  در  رشق و  غرب  

آنرا  به  انگليسی  )م1883- 1809(مورد  توجه دانشمندان بود  و شاعر نامی انگليس  فيتز  جرالد 

 :م  نرش  كرد ،  وی  در  مورد  اين  كتاب  گويد1856منظوم  و در سنه  

اين  محايت  نه  تنها  بخودی خود  جالب  است ،  بلكه  از   نظر  اخالقی و  نتيجه  نيز  شايان  توجه  

اين  منظومه مفاهيم  بسيار  جالب  و  دل  پذير  اهم  از  اخالقيات  ضمن  داستان  ذكر .  باشدمی 

  ً گرديده  است و بخاطر گنجانيدن  مفاهيم  بزرگ  اخالقی  كه  در  هناد برش  حاكم   است  و اكثرا

نسان  را  در فعل  مورد  گمراهی و  تباهی  انسان  ميگردد فاجعه ناک  توصيف  كرده  و  نا  گزيری ا

درين  مثنوی  نشان  داده  است  كه  برش  هرگز  .  صانع  منعكس  ميسازد كه  بسا  آموزنده  است   

دور و  در  يک  جزيره   همد ولو  كه  از اجتامع دارعشق و  شهوت  خودرا دور نگاه   نميتواند  از  

ابد و به  مبارشت  خود با دايه  اش كه  از  او پنهان زندگی  كند با  آهنم  سالمان ،راه  خود را  می  ي

 .شري  خورده  است رشوع  ميكند 



171 
 

 :جامی وارشاق  .3- 7- 96

جامی باوجود مرتبه  بلندی  كه  در  علوم  عقلی و  نقلی ادبی و فقهی داشت ،  در  طريقت  و  ارشاق  

به  معنی و ماورای  ماده  متاميل  نيز  با  استواری و  استادی قدم  می هناد و جهان  بينی او  از ماده 

است و بنا  بر  اين  در  نظم  سالمان  و ابسال  از روی روايت  حنني بن  اسحق كه  اثر  عقايد  به  

عرفان  و  ارشاق  ميدهد و   صبغۀ ارباب  انواع و  ميتلوژی  يونان  بر  آن  طاريست ،  جامی به  آن  

مثالً هنگاميكه  سالمان و بسال  هر دو  خويشتن را به  .  می  بخشد داستان  را با  روحيه   عرص تطابق  

فرمان  ميدهد  كه  ابسال  را  ))روحانيت آب((دريا  می  اندازند تا  غرق  شوند ، پدر  سالمان  به 

اما  جامی  در   مثنوی خود  )).  اكينوس((نجات  بدهد، و  اين   تعبري اياميی  است  به ربالنوع  بحر 

دو دلباخته  را بجای طوفاهنای بحر در  بني  هليب  سوزان  آتش  می  نشاند و  نجات سالمان  را   اين

 :ميداند  كه  ))ارباب ذوق و  ارشاق((هم  از مهت  مردان 

 ود   ـــر  كشتن ابسال  بـــــــتش بــمــه    ود ـــانی واقف  آن  حال بـهـه  نــش      

 سوخت او  را وسالمان را  گذاشت    تراد  خويشتن  مهت گامشـــرمــب

 مت  مردان غريب ـن از  هــنيست اي    كار مردان  دارد  از مردان  نصيب

 )355اورنک  دوم ،(

 :اورنگ دوم سالمان و ابسال .4- 7- 96

بعد  از درود ها و نامز  های  اربعني ، به سالمان )زهره(در داستان  ديگر رب النوع  مجال و  عشق 

و او  را  از خود  ميربد ،تا كه  نقش  ابسال  از خاطرش حمو  شود و بجامل  رسمدی  روی  روی ميناميد  

جامی در اين  موقع  باز سخن را  بعرفان می  كشد  و  حسن باقی  را بحسن  جاويد و  عيش . آورد 

 :جاويد  را بر  فانی ترجيح ميدهد و  ميگويد 

 زهره  بر وی شد  درست مهر   روی     نقش  ابسال  از ضمري او بشست    

  ]110[عيش  باقی  را  ز  فانی بر  گزيد    حسن باقی  ديد  و  از  فانی بريد     
                                                        

  .360سالمان  و  ابسال دفتر دوم  ص،: ؛ رک65-64عبدالحی حبیبی  ، ھمان  ص  110
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ارباب ((هفت  سيارهعیۀ در پايان  داستان  حنني بن  اسحق  اشاراتيست به  نوشتن  اين   داستان با اد

المان  و بنای  هرمهايی بر آن  بر الواح  سيمني و  هنادن آن  در  گور  پدر  س))النواع  اساطريی  يونان

باط  می  و  كشودن از  طرف  اسكندر  و ارسطو  كه  حامی  متام قسمت  ها  ی كه به  اساطري  ارت

ن قصه را  بوصايای  پادشاه به سالمان و  تأويل  رموز داستان ختم  آگرفت حذف كرده و بجای  

 :ته  و  به  نظم  دری  می   آورد و ميگويدميكند ، و  اين  تاويلها  را  هم  از حمقق  طوسی  گرف

 خرده بينان را  ز  معنی حصه يی    ورت هـر قصـه يیـــبـاشد  انـدر  ص    

 بلكه  كشف رس حال  ماو  ُتست         زان  غرض نی  قيل وقال ماو تست    

 ) 362اورنگ دوم، (                        

 

ز  جامی  از  زمان صفاری  ها  آغاز و  در  عرص شعر دری  پيش ا :پختگی شعر  دری  .4- 93-7

سامانيان به  پختگی و در زمان  غزنويان بمرتبه  عروج رسيد ولی جامی  در  هفت  اورنگ خود از 

مهه باال دست بود چرا كه  در داستان سالمان و ابسال حكمت و   ارشاق، تصوف و  عرفان رابا 

جامی در  مثنويات  هفت  : نيكه  استاد  حبيبی  ميگويد سجايای اخالقی در هم  آميزيده بودو  چنا

گانه  خود  پريو صالح نظامی  گنجه وی،امري  خرسو بلخی دهلوی ، كه با كامل  انصاف و راست 

 :گويی جايگاه  خود را در فضايل آن دو  استاد  سخت  اعرتاف  ميناميدو چنني گويد

 د  بنيادـــــلنـــخن   بلک ســدر م    ن  دو استادـهر چندكه  پيش   ازي

 دــــدادنـــدر  آن بــــداد  سخن ان    دــادنـان  كشـــدر  نكته  وری  زب

 وز هند چوطوطی اين شكر ريز    ريز  ه  گنج آن  گهرـنجه كــاز گ

 وين داده  بحسن  صنعتش رنگ    آن  كنده  ز  نظم  نقش در سنگ

 ا  نشستمـــــــاد پــــب ۀـــقاـــر  نـــب    مــا ببستـــر  از  قضــمـم  كـنهـم

 ار شان بســـمن  غب  ۀر  چهرـــب    سـده ام  از  شامرشان  پـــگرمان

 رق  نيازم  آن  نثار  استـــر  فــب      ن  غبار  استآودم  ــثري وجــكا
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 )760اورنگ ششم ، ليلی و  جمنون ،  ص (

ه  او خود نظامی و  امري  خرسو  دانسته اند  ك گر چند ،  ديگران  جامی  را دنباله رو  در  مسري  سخن

ولی  در  قرنی  كه  مقام  سخنوری  :آهنا دانسته  است  اما بقول  استاد  حبيبی   راخاضعانه  دنباله رو

تاتاريان به  سستی  گراييد و زمان   گساد بازار  سخن  بود ،  حرضت  فتنۀ كالم  فارسی  بعد  از  

كوچه  شهر  های خراسان را در  چنان گرم  داشت كه صفويان كوچه  (ا جامی باز  بازار  سخن ر

يلغار گرفته  بودند و سنی   ستيزی  را بحد  اعلی  آن  توسط گروهی اوباشان آدم خوار  و بی  مروت 

، رسانيده  بود  كه  جامی  با  قلم و دوواتش  يكجا  از  شهری به  شهری  مهاجرت  ميكرد و  در 

جامی نه   خودش ونه  هيچكس ديگر نيز  .امل دهلره  و  هراس يادداشتهايش رامينوشت ضمن راه با ك

كه   ُحله  به  سيستان  ميربد  فلۀنميدانست  كه  اين  استاد  سخن  از  پس  صد ها  سال آثارش   در  قا

ی خراسان به  رساپا  هجرت و  گريز،   ابريشم  سخن رااز هرات و  مكه ،بلخ و متام شهر ها فلۀ اودر قا

كه  پيش از  او  هيچ  استاد سخن اين  رشادت عاشقانه رادر  مثنويات  عاشقانه خود  ( بخارا  ميربد

با  گرمی و  داشتن اعتامد  به  نفس  مسيحايی خود  آنرا جانی  تازه  و رونق  بی اندازه  داد  ) نداشته اند

 :وی  خود  گويد 

 نـــخــس  ودـــــــا  عـــه بـــار نظم بستـــت    هنـــخ  كاـن  كــا  دريـــا شد  تـر هــمــع

 م ــيزنــی  مـــــــاجرايــــــری مـــــدم ز  دي    مـزنــيــی  مــوايــو  نــان  از  نــــرزمــــه

 شدـــــان ،وين  ماجرا آخر  نــــكاست  ج    دــــشــوا  آخر  نـن  نـر و  ايـمــت  عــرف

 ه روزــــــــب  ودم  تا ـدر ساز ع یـــرشبـه    خم گشت وهنوزچون چنگ  پشت من

 ه دارـــــرعش  ريی ــرب را زپـطــدست م    ارـــرده روزگــاز  است  كــا ســـود نــع

 ود؟ــــــطرب را بقانون چون بــدست  م    ود؟ــون بـوزون چـود  مـن  عـاي ۀ ــمــغــن

 گنمــــــش افـــوش  در آتـوی  خــر بـهـب    شكنمـــبود را وش ـن عـد ايــت شـوق

 ش زدن ـــــام آتــودخـود در  عــوش بــخ    ش  زدن ـــــــود را  آتـــد  عـاشـــام بــخ

 عقل و  دين  را  زان  شود خوشبو  مشام    بو  كه  عطر  افشان  شود  اين  عود  خام
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 )318اورنگ دوم ص(

در  مثنوی  سالمان  و ابسال جايی دارد  خاص  كه  بر  جامی با فصاحت  كالم و شيوايی گويايی 

شيوايی  كالم فوائد و  پند  های اجتامعی  آن در دفرت  هيچ  شاعری  ديده  نميشود  و  اين    ۀعالو

بخاطر  آن  است كه  جامی نه  تنها يک  شاعر  است  بلكه  عارفی  است كه  نص و فص را  يكجا در  

 .بخشيده  است  حتليل  هايش روح زندگی 

كه  استاد ) در  اين  روز  ها  كه  غربی  ها  آمده  اند  و  جامعه  مدنی  را به  اصطالح  بام می  آموزند(

یۀ در زمان قديم  در   عرص  افالطون تا  فارابی نظر: حبيبی در مورد  جامی اين  مثال  را  داده  اند 
اجتامعی بدست     ۀشد ، كه  بموجب آن  ادارهبرتين  طريقه سياست  شمرده  )) مدينه فاضله((

دانشمندان  و افاضل  باشد ، تا در هتذيب ديگران  سعی كنندو  در  حكامی  اسالمی ابو  نرص فارابی 

برين  موضوع  كتاب آراء اهل املدينه الفاضله را  نوشت كه از امهات  كتاب  فلسفی در )339- 256(

فلسفه  فيضيه استوار  است  كه  جنبه  تطبيقی  آن  بوجه آوردن   زبان  عربی  شمرده  شده و بر  اساس 

 :حرضت  جامی  نيز  سياست را  بادانش توام  ميداند.  جامعه  برشيست  مبنی  بر عدالت  و فضيلت 

 ديمــار و  نـكيمی  نبودش يــا  حــي    شاه  چون  نبود  بنفس  خود  حكيم

 ون  عمر  او  درستـــــانــد قــفت كم    ود  بنياد  سستـــقرص عمرش  را  ب

سياست  و  ملک  داری  را  بنياد و  اساس، دادگری و  عدل  است ، كه  متفكرين  اسالمی  نيز آن را  

اما  كشور ميتواندبا  كفر  بقا داشته  باشد(امللک يبقی  مع الكفر وال  يبقی مع الظلم : تائيد  داشتند 

 :می  در  مثنوی  سالمان  و ابسال نيز  چنني رشحه  ميدهدحرضت جا)  باظلم بقا  نمی  يابد

 خوش  گفته  است  آن  دور  بني نکتۀ 

 ه  دينـــلک را  قايم  نـــدل دارد مــع

 د  فرهـــــــــدل  آيـــعــو بــيشی  كــفر  كــك

 هــــــــدار  بــنــم  ديـــالـــلک را   از  ظــــم

 كامت  خود را  بگوی  ای  نيک  رای       دایـــــــخا داود  پيغمرب  ــت  بـفــگ
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 ه  نيكی  كم برندـــام  جز  ايشان بـــن    دـــادشاهان  آورنــــكز  عجم  چون پ

 دل و راستی  آيني  شانـــــــود  عـــب    تش پرستی  دين  شانآود ـــه  بــگرچ

 ا دور  بودـــايــم  از رعـمت ظلـــظل    بود  ازيشان  جهان  معمورـــــــهــقرن

 ارغ ز غم فرسودگی ــــــان فــــندگــب

 دل  شان  آسودگی ـــــد  از  عـداشتن

 )326اورنگ دوم  ،  (

جامی در  القای  مطالب  سياسی  برای :تنقيد از  سياست  مداران  عرص درجامی   .5- 7- 96

را بدست  آورده ،  بسا  پند  ها  و   رهناميی  زمامداران  عرص  نيز  دلري   است و  چون  مقام   مقتدايی

ً داستان سالمان  و ابسال  گنجانيده ، كه  يقينًا  برای   اندرزها  را در  داستاهنای هفت اورنگ خمصوصا

 :جهانداران آن  عرص و  حتی  اكنون  هم  رهنامی  خوبيست  ،كه  گفته است

 :هار  خصلت  رشط  ميباشدچرشايط  زمامداران از  

حكمت و عفت ،  شجاعت  ، جود      ادشاهی  چهار  چيزـــــــــپهست رشط  

 نيز

 ر خوردار   نيستـــــاز عروس  ملک  ب    هر كه با  اين  چهار خصلت  يار  نيست

 )354اورنگ دوم  ،  ص (

دانايی  يكی  از  لوازم  ملكداری و  نادانی  خمرب  آنست  كه  در  سياست امروز  نيز  اشخاص   

 :ا  ختصص را  بر  امور  مملكت  گامرندورزيده  و ب

 ان صاحب دل  شدنــــــفرم  ۀبند      خوش  بود  خاک  در  كامل  شدن

 ا و دانايی  عالجــــــد  از  دانــابــي      ادانی  افتد  در  مزاجـه  كز  نــرخن

شخصی و    استعداد  های  در عرص  جامی بدست  آوردن  مقام  زمامداری ،  مبنی  بر داشتن  زور و

چيزی كه  مهني  اكنون در  جامعه رشق باالخص در  وطن ما  وجود  دارد  حتی  (اندانی بودمرياث خ

قوانني  انتخاباتی را  مبنی  بر  طرز و زور و تبار داشتن طراحی نموده اندكه  هر كه زور داشت   ودر 
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هوری كانديد  ناميد كه بعد  از  آن  هم  جنگ  از مهه  زور تر بر  آمد   ميتواند  خودش  را  به  رياست  مج

هر  كسی  كه درمسايل  سياسی و  ارتباطات بني  املللی  و ملكی  قوی تر بود  با  بكار  گرفتن  حيله  و  

، ولی  هر  كسی  را  كه از راه  ارث و زور  بدين  مقام  .)تقلب  خودش  را رئيس  مجهور ميسازد

 :ند  و  ميگويددر خور  آن  نميدااو را مريسد  

 ی چه  عالی  پايه  ايستـــخت سلطانـت    افرس شاهی چه  خوش  رسمايه  ايست

 ه  نيست ــــــايــن  پــاي یستۀ دم شاـــهر ق    ق  به  آن  رسمايه  نيستــر  رسی اليــه

 ه  راـايــرقی  آن  رسمــرسا، فــرش  فـــع    ه راــــــــــايـــچرخ سا  پايی سزد  اين   پ

 )360اورنگ  دوم ، ص (

انقالهبای خونني،بدين  نتيجه  رسيد ،  كه    نا گفته  نامند  كه  برش  بعد  از جتارب  فراوان و  ديدن

پيرشوان  و راهناميان  جامعه را  بوسيله  انتخاب  ديموكراتيک  در رأس  امور  گامرند و  هر  رسی  را  

چون امور  جهانداری به رای  و كار  و فكر  يک  شخص پيش  نمريود ،  بنا  .اليق آن  رسمايه  ندانند

نني  تشخيص  چالزم  است كه صفات  آنرا  جامی  ، مددگار و  وزيری  بر  اين  برای  زمامدار 

 :ميدهد

 رـــد  وزيـــــايــدبــا و اميــک  دانــيـل    رـاهان را  گزيــران  نيست  شــاز  وزي

 ر  صورت احسن نظامــد  بــا دهــــت      امـمـالک  را  تــــمــوال  مــد احـــدان

 ق خود  كمنيـري حــر  غـــــــاورد بــن    نيـــــشه  امدر ملک و مال  ــاشد انــب

 زون گريد  نه  كمـی  فـــــت  نـاز رعي    اشد  قسمت  شاه  و  حشمــچه بــزآن

 ال مسكني و  گدایـــرحـــقی  بـمشف      لق  خدایــه  خــمـا هــی  بـانـــهربـم

 لطف  او  مرهم  نه  هر  سينه ريش

 م  كيشقهر او  كيسه  كش  هرظل

در  امور  جهانداری  وسياست  از  گرفتن  اطالع  چاره : سپس  استاد  حبيبی  در  عالوه می  نويسند

آگاه )مردم و زمامدار(نيست  و هر زمامدار  بيدار دولت  مدار بايد از اوضاع  عمومی  راعی ورعيت 
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 .باشد 

را  به  اشخاص معتمد، اميد و  متقی   از  عهد  قديم  اين  وظيفه)  رافيای موجودهغباج(در افغانستان 

به  كرس  اول  و سكون  دوم بمعنی  ابالغ گفتندی كه  ))اهناء((می  سپردند در  عرص  غزنوی  آهنا  را 

فاعل  آن  منهی  بر  وزن  و  معنی  خمرب و  اطالع  دهنده  و  رساننده خرب بود ،  جامی  در  رضورت  

 :اين  امر و  صفات  آن  گويد 

 راست بني  وصدق ورز و نيک رای      را  هر سو بپایـد  تــايــی يی بــهــنم

 هـمــان  از هـم و احســـلـــداستان ظ      هــمـو  پنهان  از هــا تــد بــا  رسانــت

شنيدن  عرايض و  تظلم  مظلومان و  تفتيش  احوال عامه  مردم  نيز  از  لوازم  زمامداری  است ،حتی  

 :م  كسی  شاكی باشد بايد شخصًا  بداد او رسيد، جامی  گويداز  وزيری  ه

 ا  وزيرـــگن  بـــرسش او را  ميفــپ    در نفريـر  انــد  از  وزيــاشــكه بــآن

ــیی  پاــالـــــع  د ساز     خود  تفتيش كن  آن حال راـم بـه  ال  راــاقب  ۀـــ

اره  و  تدبري  نيز  دقت  متام بايد  كرد ،  ورنه  بسا  در  مورد كارداران  امور مملكت و  گامشتگان  اد. 

سوء  تفاهم اداره را  فراهم  ميآورند كه موجب ضياع مردم و    سیلۀمردم  كافی نام نا  كافی  باشند  و و

 :ويرانيهای تباه  كنی  شوند

 يكندــظلم بر  شهر و  واليت   م    انــكه بــهر تــو  كــفايــت  ميكــنـــــــد

 دوزخ  بــهــم   آوردنست ۀهــيمــ    ت كردن استــــآن كفايت  نی  سعاي

 خود را دويست ۀو  كند  اخر دــك    دور  نيست ـكافيست آری و  از  وی 

 كــند  كافر بود او طغيـــان  نـفس    حــظ كافی  چــون  چـنني وافــر بــود

 دـن  كنت     تـرک  ديوز پی دنيــا    كوتــاه  هــر كــه  ظلم آئني كند قـصه 

 بریكس نخورد ازخصلت نادان     ادان  تریـــــنيست  در گيتی ز  وی  ن

 ان  ميفگن  وسالمــــايــدانــجز ب      ـامــكار ديــن  ودنـــيی خــــود را  متــ

را  در  زمانيكه فرمانروايان فعال مايشاء بر  مردم  بطور  مطلق العنان حكمرانی  داشتند  و  مردمان  
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به  زور  مسّخر  و  مقهور  ميساختند ، جامی  مرد انسان  دوست  و رهنامی  خري  در  هرات  وجود  

داشت كه با  مردم  و  در  بني  خلق  می  زيست  و مهواره رجوع و  پناه ستمديدگان و  غمخوار 

 .مستمندان  و رهنامی  ناصح ستمگران  و زور  آوران  بود

 :یمرقعه های جام .6- 7- 96

نامه  كه بخط خودش  از مرقع  امري  علی  شري نوای به  سعی و  اهتامم   540ورقعه يی  مۀ در جمموعه نا

م  عكاسی و  نرش  شده ، متام  اين  1982دانشمند ازبكستانی  عطام الدين  هارونبايف در  سال  

و درويشان و نيازمندان  مكاتيب بنام  وزيران و  ارباب  اقتدار  عرص  است كه  در سپارش  اهل  علم

يا  مظلومان   نوشته  شده  و  توجه  زمامداران  را به  پرورش مردم  و انسانان  نياز مند  مبذول داشته  

است ، كه او  را  بحيث  يک  فرد انساندوست  و  مهربان  با  خلق  و حمشور  بني  مردم  معرفی  

 .ميكند

ه  مهواره  مقدم  بوده  و تا  توانسته  ازين  كار  فارغ  نبوده  وی  در سپارش امور  خرييه و عام  املنفع

 .است 

 :اين جمموعه چنني است  360 مۀمثالًنا

بعد از  عرض نياز معروض آنكه خدمت  خواجه خرض،  بعامرت  : الفقري  عبدالرمحن جامی((

لق  ميداشته نذر آن  حوضی  كه  معلوم  ايشان  خواهد بود مشغول شده بودندو جهاتی كه به ايشان  تع

التامس  انكه  عنايت  فرموده، نوعی سازندكه  به .كرده بودندو  حاال ديوانيان در  آن مضايقه  می  ناميند

نذر  خود  وفا توانندو  آن  عامرت  در  تأخري  نيفتد كه ال شک  امثال  اين  خريات  موجب ازدياد 

 ]111[.دولت  سعادت  در  جهان  خواهد بود  وسالم

ه  در سازمان  زندگانی  چوطرز  زندگانی  بوجود آمده  و آنرضت  جامی در چنني حميط اجتامعی ح

ه  ابر مرد روز گار  خود  در عرفان، ادب و سياست  وفقه و جود  كسب نموده و  در نتيآنروز  ميرس  ب

و  در  عني  حال   او  در لباس فقر و  درويشی  بر  طبقات رفيع  و  وضيع حكم مرياند...فلسفه بر آمد 

                                                        
  .م 1982.،  تبع تاشکند76نامھ  ھای  دست  نویس  عبدالرحمن جامی  از  مرقع  علی  شیر نوایی، ص    111
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زمام  تبليغ  حق و  اصالح و  تلقني  اخالقی و اجتامعی  و  تصفيه روح وخلق  مردم را  بكف  داشت   

ارشاد پناه كامالت  ((و  حتی  شاهان ممالک  بيگانه هندو  عثامنی و امرای  تربيز  و  عراق  هم او را 

 .خطاب  ميكردند)) دستگاه

از دربار خانقاه و  كلبه  .نمودار بحق و متام كامل عرص  خويش است پس ذات  جامی  در  حقيقت  

 –و بنا  بر   اين  هر كتاب  وی . های طبقات  حاكم ،  به  كنه زندگانی و تفكر فرهنگ  مهه  آشناست
،دانشمندی  و  فامينده روح  پيشوايی مالئی ، تصون–كه  در  آن سالمان  و ابسال  نيز  شامل  است 

وی عامل و  مدرس و صوفی  بود ، ولی نه صوفی  گوشه  نشني  در .ردم داری اوست مرشدی و م

 .رهبانيت  و گريز  از  خلقیۀ زاو

از  مطالعه هفت   اورنگ  و نظم انواع  حكايات و  داستاهنا و  متثيل و  پند  ها  در  مطالب   و عرفانی 

می  سخنور  عالی مقام  عرص خود  بود و و سخنان  كار  آمد  حياتی  در  اين  كتاب پيداست كه  جا

در قدرت بيان و  معانی  لطيف و  نزديک ساختن  شعر و سخن بزندگی ، خاتم  شعرای  زبان  دری  

وی  كوشيده  است ، تا  مطالبی  را  در  كسوت  شعر بياورد  كه  در زندگی  اجتامعی .  شمرده  ميشود 

و  مبنای  كالم و  هنرش  بر  سود  مندی و .  م  اجتامع بكاهد در زندگی بدرد  مردم  بخورد  و  از  آال

 :افاده  و  تلقني و رهنام يی است  وی  شعر را  چنني می  شناسد

ـــچشمشعــر  آبيست  ز رس ـــ  گلـــب وده ـــد ه آلــه شــــرس چشم      دل ۀ ــــ

 گل ناک شود چه  عجب زآب، كه      شود  گر نه رس  چشمه زگل  پاک 

 ودگیــــر  آلـن  دل ز  هـــاک  كــــپ      ن آسود گيتیـــخـدت  در ســـايــب

 اکــاک  خيزد  گهرت  از  دل  پــپ      اکـــمشغله  ن ۀ ـــحلن  مرـا در ايـــت

 و  شوندــاک  تــر پــوهــازن  گــخ      ه خاک  تو  شوندـمـازان  هــاكبـــپ

 قدسيان طوف  ديار  تو  كنند

 د ـو  كننــور  نثار  تـــــن  ۀــحفـت

 )465كليات جامی  سبحة  االبرار(  
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چنني  حاليكه  حرضت  جامی  شعر  را   گوهر  پاک و  برخاسته  از دل  پاک پندارد  و بنور     در

زاينده  و  تابناک، سخن  و هنر  خود را مانند  متاع  كار  آمد و  نفيس  به  اجتامع  عرضه  ميدارد  یحۀ قر

سخنوری  خود را برای رهناميی  و  سود  مردم  بكار  می  برد ،  ميكوشد كه از بحر مواج    و  نريوی

اكی را در  گردهنای مردم محيل  نثار  كند  و  متاعش  را در خور بازار  نابتخويش  گوهر  های  یحۀقر

 .آن  روز  ارزنده  تر و  ارمجند باشد 

 :آورد  استاد  حبيبی  در  اين  مورد   مثالی  می 

در  مثنوی  خرسو  شريين   استاد سخن  نظامی  گنجوی ، داستان  كشتن  شريويه  پدر  خود  خرسو  

را با  نريوی  شاعرانه بيان  داشته و  استنتاج  شاعر  هم ،  از  اين  فاجعه  جز نكوهش  و بی وفايی  

چيزی  نيست و  هنگاميكه  »  كه موضوع  بسيار  مستعمل  در ادبيات  رشق  است «جهان  نا  پايدار 

 :خرسو  بدست  شريويه   كشته  ميشود ، نظامی  عربتناكی  منظر را  بدين  متثيل ختم  ميكند

 به رس  سبزی  جهانی را داده  اميد     شگفته  ُگلبنی  بينی  چو  خورشيد

 . . . . .                                      احني  تيغ در  دست ــــبخونريز ري

     اند  شاخ  وبرگیـمـكز ان  گلبن  ن    گرگیــارد  تــدان سختی  فروبــب

 در ، نه  گل  بيند  نه گلزارـاغ انـبـب    ان  خفته  بيدارـاغبــو  گردد  بــچ

 چه  گويی كز  غم  گل  خون  نريزد

 چو  گل  ريزد  گالبی  چون  نريزد

 )354مخسه  خرسو  و شريين (

ت  شاعرانه  و  خيالی  است ، كه  بر  استادی و قدرت  صّور  خيال شاعر ی  هنايناين  متثيل  نشا

داللت  دارد ، ولی  در  اجتامع  و  زندگانی  بدرد ما  نميخورد و فرار و  بيزاری  از زندگی را تلقني  

 ميناميد و شعريست  برای  شعر واما  حرضت  جامی  مهني  داستان  را خورد  انتفاع  مردم  و  جامعه 

 :گردانيده  و  از آن  در  ميدان  عمل و مكافات  آن  نتيجه  گريی  ميكند

 ردــــكگيزــــانروی  در شريين شور    ردــرويز  كـازی  پـان بــكن كـــوهـــك
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 لشـــايـی  مـــكه دانــحكم آنـد بـش    ل  دلشـــديد  شريين   سوی خود  مي

 بسوخت خرسو را  تسكني نــخرم    تـفروخ  آتش سوزان ،عشق غريت 

 اد  ذهر ـــدر  ساغر فرهـت  انــخـري    ا زال دهر ـت ه ایــلـی  حيـالـرد  حــك

 وبسن مهني پرويزـا شرييــد بــانـم    وس ـــهرـانی پـاره جــت  آن بيچــرف

 در  كف  شريويه  ختم  كني  هناد      هناد آئني  مهني   كش هم  كني  چرخ

       دور تا بيک زمخش ز شريين ساخت 

 ت  دور ـداخــش انــرعرشتــريــوزس

 :نتيجه  گريی و  عربت اندوزی  جامی  از  اين  داستان

 يک رس  از بحر  مكافات آمدست    دستــر  ارباب  آفات  آمــهرچه ب

 د  تراــــد  نفرسايــا  بــد  مكن  تــب    ک  كن  تا  نيک   پيش  آيد  تراـيــن

 )352دوم  سالمان  و ابسال  اورنگ  (

را  هر    در  متاسيل  حكايات   جامی  كه بداستاهنا  ميدهد  هم  شور و  شوق  زندگی  هم  پند  و اندرز

 .گز  فراموش  نميكند

نا   حرضت  جامی  هر  حلظه  ای  از  عمر  خود را و  اينكه  در ساختامهنای  فكری  اش  چه  ميگذرد

رح و اعضاء  و  ضعف و فرسودگی پريی در  داستان  نوشته  نمی  ماند چنانچه  در مورد  جوا

 :سالمان  و ابسال   حرضت  جامی  می  فرمايد  

       نر عود  سخــبسته  ب  متار  نظم    اخ  كهنــعمر  ها شد تا  درين  ك

       اجرايی  ميزنمــــرين  مــدم ز  دي    وايی ميزنم ـــو  نـان  از  نــهر  زم

  ر  نشدـــكاست  جان  وين  ماجرا  آخ    خر  نشد آوا  ـن  نـرفت عمر و  اي

 هنوزپشت من چون چنگ غم گشت و

 ا  بروز ـــودم  تـاز  عــبی  در  ســر  شــه

حرضت جامی به  ابنای  زمان  خود  ميفرمايد  كه  هر گز پريی و  مخيده گی  اعضا  باعث  شكستن  
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 .ين  چنگ  از  نوا  باز  نامندچنگ زندگی  شده  نميتواند  تا  زنده  هستيم بايد  ا

او  كه  حكايت  پري  هشتاد  ساله  را  ميكند كه  نزد   طبيب رفت  و  از  وی  عالج  ضعف  خود  

عالج  تو  آنست  كه  جوان  شوی و  از  هشتاد به  چهل  واپس  : پرسيد و  طبيب  به شوخی  ميگويد

ن سالمان  و ابسال  را  در   هنايت  ضعف پريی  می  جامی  اين  داستان  رابه سبب  اينكه  داستا. روی

 .نويسدباز هم  از قلب  خود  استعانت  ميخواهد  و راهی  را كه  در  مشيت او قرار دارد  می  پياميد

 راه  فكرت  بر  ضمري  من ببست    ضعف  پريی  قوت  طبعم  شكست 

 مـــان   فــرامــوشــی  كنم پــا  بــدا    به  كه رس در  جيب  خاموشی  كنم              

 عنوی           ايـن دو  بـيت  از  مثنـوی  م    بحــــال مـــن قـوی      دارد   تینــسب

 )بعد  ما  ضعف اصـــول العــافيه(    )ـقافــيه   ال  لی  و   كيفيأتــی النظم(

 )ر منويدم  منديش جز  ديداــــگ(    )فــيه انــديشــم و دلـدار منــاـــــق(

 اوســـتمله  دهلا  خمزن  اســـرارـج    كيست  دلدار  آنكه دهلا دار اوست

 او را  تـــهی ۀه  داری  خــانــبــه  كـ    خـــود  آگهی ــانۀ ـــــــــخدارد او  از  

 جلوه گاه  خود  كند  آن  خانه  را     ه راــــو بيند  دور  ازو  بيگانـا چــت

       ره  مندهر كه را  باشد ز دانش هب

   ]112[غري  اين  معنی  كجا  افتد پسند

عروج  جلوه  های  فطری  انساهنا است در  مثنوی  سالمان  و ابسال  اينطور  به  تبۀ او  مجال  را  كه  مر

 :ناميش   ميگذارد

 الاز بالغت  مجع  در  حد  كمــ        لان را  شد اسباب  كامـــــون سالمـچ

 بـــاغ  لطفش رونق  ديگر  گرفت       از  رس  گرفت  ازكی ــــــــازش نــرسون

 درست  ميوه  چون رسيدن شد بر  آن        ود  از  نخست ـده  ميوه  ای  بــا رسيــن

 خواستشندين چشيدن چ وز پی      واستشــــسال  چنــــدين  خـخاطر اب

                                                        
  .319گ ، پیشین،  اورنگ دوم ،  سالمان  و  ابسال،صھفت اورن  112



183 
 

 ـــندن  كمبود  كوتاه  آرزو  را زا         ليک  بود  آن  ميوه  بــر  شاخ  بـــلنــد 

 مجالش  هيچ  چيز   كــــم نه ز اسباب       ود  ابسال   نيز ـــشاهـــد  پر   عشوه  ب

 جــوالنـــگری  آغــــاز كـرد  ۀشيـو      از  كرد با  سالمان   عرض  خوبی  س

 تی  زنجــريه  ای  از   مشک  تربـاف      ش  ســر ه بـــر رسم  نـــغولـــه  پيــگا

 ـندخــتی پـــای دل  شــهزاده  بسا        ـدـدانــــــا  پسن  ۀزنجـري تـــا  بـــدان 

 تیـافــفرق  كرده زان دو   گيسو  ب        وی  را بشگافتیـــــــگاه  مشكني  م

 يم  خــواهـد بـدينسان  تافتنتا  كـ        افتنوی  كام  دل نــــا   يــ  يعنی از

 ـان  ابـروان  از  وسمه  توزمـبـر ك        ـروزگه  هنادی  چون  بتان  دلفـــ 

 انـــن  و امـام ۀـید  كردی ماـــصي        انــمـزنگار  كـــان او  بـــاز  جـــت

 تاش  بردی زان سيه  كاری  زراه                 مه سياهچشم خود راكردی ازرس

 شكيب  بردی    دل   تا  بدان رنگش  ز                برگ  گل  را  دادی  گلگونه زيب

 تـا بــدان  مــرغ  دلــش  كـــردی  شكار            ـذارمشكني  هنادی  بر  عـــ ــۀ ندا

 ه  شكستی  مهر  بر  درج  گهرـگ             ند  از  تنگ شكرـه  گشادی  بــگ

 شدیوزلب گوياش گوهرچني                شدی شريين  تا چوشكربردلش 

 ــع  از گهرصــزير  آن  طوق  مر        گوی  زر گه  نمودی  ازگريبان 

 زير  طوق  بندگی   ش  راــگردن          ا  مهه  فرخندگیــتا  كشيدی  ب

 ـه  آستـــني را  برزدیزان  بـهانـ          برزدی     گه بكاری  دست  سيمني 

 نگارديدی وكردی بخون چهره           تا نگارين ساعد او  آشــــــكار 

 تی از جای گامسخت  تر  برداش          كردی  قيام گه چو هبرخدمتی 

 اج  در فرقش شدی  پامال  اوـــت          لخال  او تا زبانگ  جـنبش  خ

 او  در  هر  حمل  جلوه  گر  در  چشم           حيل بودی القصه بصد مكرو

 ز خود  نگذاشتیيكدمش غافل           خود داشتیصبح وشامش روی در
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 شق  اثردل  عا   در   دارد  عشق           كز راه  نظر    زانكه  ميدانست 

 

       ديــدار بتــان  دلپــذيــر ــــجــز ب

 ]113[عشق  در  دهلا نگردد  جای  گري

جامی  در فوق  متام  حيله  ها و  جلوه های  زنانه  را  با  زيبا  ترين  كلامت بيان  ميدارد تا كه  حيلت  

 های  ابسال باعث  مايل  شدن  سالمان بر  وی  گردد

 ارــابسال  ك  ۀكرد  در وی  عشو    وقار چون سالمان با  مهه  حلم 

 دـوز كمند زلف  او  مارش  گزي    خليددر دل  ازمژگان اوخارش 

 مذاقرشدتلخ شهدش د وزلبش      گشت  طاقزبروانش طاقت او

 او  تابش  بربد  گيسوی ۀ ــــــلقـــح     خوابش بربدجادوی  او گسرن

 ش  تنگ  شددهان ياد  عيشش از      اشک او  از  عارضش  گلرنگ شد

 تباهگشت ازآن خال سياه حالش          ال  سياهــديد بر رخسار او  خ

 د  بيقرارــــل  او شصزآرزوی  و      ديد  ُجعد بی قرارش  برعذار

 ميكرد  نيک    یشۀ اند  در  درون       از  پرده  برون  آورد  ليکشوقش  

 گردد  وبال طعم او  برجان من       طعم  وصالكه مبادا چشم او

 بازمانم ازجاه وجالل خويش       اند با من و  عمر  درازـمــآن ن

       دولتی كان  مرد را  جاويد  نيست

 اميد  نيستۀ ــقبلخردان را  ـب
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رفتن  ابسال  چون  در   پيش سالمان و  متتع يافتن  ايشان از  صحبت .7- 7- 96

 :حضیض شهوت خود گرفتار کردنيكديگروشهزاده را در  
 ال  شدــــــطالع ابسال فرخ ف      ان  مايل   ابسال  شدچون سالم

 شد بدو  پيوند  اميدش  قوی        افت  آن  مهر  قديم  او  نویــــي

 يابد  اندر خلوت  آن  ماه راه        گاهوفرصتی ميجست  دربيگاه 

 ل كندـجان شريين  با لبش  واص      كند  كام  دل  از  لعل  او حاصل

  شتافتنقد  جان بردست پيش او        راه يافتيا  شبی  سويش  بخلوت  

 وز  تواضع رو بپای  او  هناد      چو سايه  زير  پای او فتاد ـــمـه

 درازمرمحت  سويش  كرد دست          عز و نازشه سالمان  نيز باصد 

 نوشش  گرفتچشمۀ كام جان  از         گرفت  تنگ  در اغوشش  یچون قبا 

 زانكه  بوس  آمد قالووز كنار       آغاز كارهر دو را  از بوسه شد 

 جام  طرب  شدلبالب هردورا        بلببسكه می سودند باهم لب 

 ماند باقی  آنچه  اصل كار بود        هبم  بسيار سودگرچه لبهاشان 

 رشم  از  ميان برداشتند  ۀردــــپ      ر سودايی كه  در رسداشتند ــهـب

 ل  پيوندی كه بودسخت  تر شد  مي      شد كشاده  در  ميان بندی كه بود

 م  اميخته  شري و شكرـهـشد  ب      اين  دگر   داشت  شكر  ان  يكی  شري 

 تا شكر خواب سحر بربود شان      كام جان بر  شري و شكر بودشان

* 
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 ود ـچشم  زخم دهر  از  ايشان دور ب        بود   روز  ديگر بر مهني  دستور

 خالی  از رنج  و  مالل  ماه   و سالی      روز  هفته  هفته شدمه  ماه سال

 ه شبـــكدگر افتد  نــنی  بروز  از  ي      مهتش آن بود كان  عيش و طرب

 گذارم   چننيـــــنيست  دأب من كه ب    از  كمني    ليک  دور  چرخ ميگفت 

 چون شب  آمد سلک  آن  بگسيختيم    ای  بسا  صحبت  كه روز  انگيختيم 

 وای  بسا دولت كه  دادم  وقت شام 

 ]114 [د  متام ــــــــــوبت او شــصبحدم را ن

در اين حكايت  بلندی  مظهر  فطری  انسان  را كه  هر  گز  از برش  جدا شدنی  نسيت  و بحكم فطرت  

چون  وسايل  مجع  حميا  گردد چشم انسان را  لذت  شهوت  می  پوشاند و  آنچه  كه  واقع  نبايد  شود  

از  چيزی كه شاه  نفرت  داشت  و بر  اصل و .بختی فرا نآسودنی می  آورد،  رخ ميدهد و به انسان بد 

ديگری  شاه  ميخواست  پرسش را كه  وارث  ختت  و  نگينش بود از مردمان و شهوت زمان،   یقۀطر

دور  نگه  دارد  ولی   خصلت  و طبيعت  آدمی  كار  خود را ميكند  و سالمان  با  مادر رضايی  اش  

شري  مكيده  بود،داستانش را  حرضت  جامی به  حقيقی  ترين وجه  كه  متام  حركات  و  كه  از او 

حتريكات روانشناسانه در آن مضمر بود،يعنی كه  حرص انسان را با  خطرات  جان  كاه  گرفتار  

  ميسازد  و  چشم او را  از  حقايق  اشيا می  بندد و زين سبب  است  كه  آسيب  های وارده  فراموش

 :ميگردد

 د رهربشـــــاغ ميوه آمـچون بب      ا روباه  بچه  مادرشــگفت  ب

 رستگاری  يافتن زآسيب  سگ      ميوه  چندان  خور كه بتوانی به  تک

 را  كی  توانم  كار  بست  اين  شيوه       گفت  ای  مادر  چو  بينم  ميوه را 

 هوشم  شود   ۀحرص  ميوه  پرد

 ]115[دوز  گزند  سگ  فراموشم  شو
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تقوی  ((زيرا  شهوت و اميال  نفسی انسان  رشيف  را به  حضيض ذلت  می  بردو  از  رياض قدس

 :پستی  می  نشاند بلۀ به  مز)) اجتامعی

 آن  مؤزن  گفت  در  وقت  نامز      با  خروس  آن  تاجدار  رسفرا

 وـــــوز فوات  وقت  هنراسد چو ت      وـــد چو  تــهيچ دانا وقت  نشناس

 كنگره  عرشت  مهی  بايست  جای      چنني دانائی  ای  دستان رسای  با

 لهــهر  مزب ۀ ـــــتد  گردی در ـــــچن      لهـــــد را  كرده  گــانی  چنــاكيــم

 دين  پستی فگندـــشهوت  نفسم ب      ه  بلندــايــود  اول  مرا  پـــگفت ب

 زبله  كی  گشتمیر  مـــل  هـــدر ت      گر ز  نفس و شهوتش  بگذشتمی

 دس  حمرم بودمیـــاض  قـــدر ري

 ]116[با  خروس  عرش  مهدم بودمی
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 مششبخش  نود  و

 هشتمبحث 

 رشح دو بيت  مثنوی معنوی

  در  تعابريو انديشه های جامی 

 او دمی  بی ماو ما بی وی  نئيم    عشق جز نائی و ما جز نی نئيم       

 ندـــی كـــدر  حقيقت  از دم  نائ    نغمه آرائی كند  ی كه  هردمــــن            
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 آفرينش های ادبی و فرهنگی  جامی .1- 8- 96

سبک  كالسيک ادبيات و گويش  ۀآخرين  گويند وزرگرتين استاد سخن برخی پژوهشگران او را ب

كتب وحدت هيچ   كسی  نتوانسته  است  يا  نخواسته  است  خط  های آنديشه  م.  فارسی  ميدانند

و  ابن   ابن  عربیثار آترشيح و  تفصيل .نرا خواند آولی جامی  الوجودی  ابن  عربی را بخواند 

نه  تنها  از  حيثيت ادبی  جامی در ادبيات و روحانيت  وی  در  عرفان و  در طريقه  نقشبنديه  فارض

تذكره  ،يت رضاقلی خان  هدا.(داد نكاست بلكه  او  را  در بلند  ترين  پله  های از  تبتل تا فنا  قرار

 ).و پله  پله  تا مالقات خدا ، زرين كوب66رياض العرفان ص،

اين  چند سطری بعضی منظوم و بعضی منثوراز جانب  نور  الدين  عبدالرمحن جامی بزرگ  ترين «

از    سخن گوی  سده  هنم  است كه  در باره  دو بيت  موالنا جالل الدين  حممد  خداوندگار  بلخ

 :مثنوی  معنوی وی مرقوم گرديده  است  كه  در  پايانه  اين   پژوهش به  آن  اشاراتی مينامئيم

 :حرضت  جامی در مورد تفكر خداوندگار  بلخ  ميگويد.2- 8- 96

 ل اللــقـد  عــريان  بامنـه  حـاطقـــن  آنكه چون  در مدحش  انديشم  مقال

 رفـحصوت و جلوه دادن درلباس      يرس  گردد  اين  رس  شگرفــی  مــك

   مريـذارم هم به  آن  صافی  ضـــواگ      ريــخطامر  ان به نيست كه اينهيچ ز

 عجمب  هم دررمدح خود هم درع      رمــــضل و  احسان  و  كـتاكند  از  ف

 دحش  بسندـود  مــور او  بــيض  نـف      دـد  ار نگويد  هوشمنـمدح  خورشي

 گ را  اوصاف  بوی  مشگ بسـمش      فسـد  نــكشايـوصف مشگ  نـور ب

 ارــــتصــد  اخـــاميــا اوال  نــر دعـــب      ارـــــقـتـدارد افـمدح  كس  نـون بـچ

 يد در مناسبت بيت  نخست  از  مثنوی مولویهمت.8-3- 96

باقی  گشته  نی را  با  واصالن كامل و كامالن  واصل  كه  از  خود  و  خلق    فانی  شده  اند  و بحق  

زيرا كه  اين  كلمه  در بعضی  مواقع  بمعنی نفی   استعامل   ،اما  از  روی  اسم   مناسبت  تام  است ،
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می  يابدو  ايشان  نفی  عارضی  وجود  خود  كرده  اند  و به  عدميت  اصلی  خود باز  گشته اند ، واما  

شده  است و  هر چه  صورتًا  بدان  مضاف  است  از  روی  ذات  زيرا  كه مهچنانكه  نی از  خود  هتی  

از  نغامت  و احلانات  فی  احلقيقه  صادر  از  صاحب  وی  است  نه  از  وی ،  مهچنني  اين  طايفه  

ً  منسوب  است   از اوصاف و  عليه بالكليه از  وجود  خود فانی  شده اند  و  هرچه بديشان  ظاهرا

ز  حرضت  حق  است سبحانه  وتعالی  كه  در  ايشان  ظاهر  شده  است  اخالق و افعال  و كامالت ،  ا

   ]117[».....مظهريت  بيش  نيست و تبۀ و  ايشان را مر

 

 وز جدائی ها  شكايت  ميكند        بشنو از  نی  چون  حكايت  ميكند

 

 :تـيـرح بـــش.4- 8- 96

ــی  عاــــمن نيم  جز موج  دري      ه  گويد دمبدمــكيست  نی  آنكس  ك  دمـــ

 یــــم آگهـــدايـري خــيست  از  غـــن      ی  گشتم هتیــود  خود  چو  نـاز وج

 اره شقـكبـــــم يـستيـاس  هــد لبــش      اقی  بحقــو ب  من از  خويشم   فانی

 دميد  رون كه حق درمنـــــآن دهم بي      يدــود رمـو  از خ  قـا  حـب   يدمــآرم

 رلب الی  آنچه  گفتـارم بـــی  نيـــم      گشته  جفت دمساز خويشم    با لب

  رآن  خواه انجيل و زبورـــــــواه قــخ      م  كالم  حق  ظهورـــد  از بانگـــابـي

 نستــه ز آواز مــحـان را سبـــدسيــق      رقص چرخ و انجم  از ساز  منست

 لندـگ بــانــش  از بــاهـم  اگــنـن كـم      دـانگ  نژنـتاده  از بـه دور  افـر كـه

 راز  ميـگويم  بگوشش  پست   پست      توانكه اندر صف  نزديكان  نشس

 حالبخشم اهل  ذوق را صد وجد و      الـــــرب  و صـــــُق  ۀژدــگاه  آرم  م

                                                        
حامد ربانی ،بحث شرح دو  بیت  مثنوی از موالنا  جامی، انتشارات  گنجینھ  ،  اشعتھ المعات  جامی ، بھ  تصحیح  و  مقابلھ   117

  .201- 200تھران ، صص
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 نمـن   ميكـقايق   را عيان  مــم  حــه      كنمـمين ـان  مــيـرا  ب ع ــم رشايــه

 ن منـای  حلــه  هــغمـی  نـيست  الـن      ني ـدر زمـان  هر چه باشد  نظم  ونثر     

 واـــــک  نــد يـوی در شش  جملــثنـم      جانفزاهست  از اين خوش حلنهای 

 ا  بگويم  حال  خود  يک  شمه بازــت      ايد  و  عمر  درازـرصتی  خوش  بـف

 در   دهن موشی ـر  خـهـم  مـی  هنـم      ن  سخن ـان  می  نيايد  ايـپايـچون ب

ميتوان  بود  كه  مراد  از  نی  قلم  بوده  باشد  كه  استعاره  كرده  باشند  از برای  انسان  كامل اگرچه 

بعضی اوصاف و احوال  كه حرضت  مولوی  قدس  رسه بر نی  اجرا  كرده  ماليم  اين  معنی نمی  

 چيک فی احلقيقه  مستند  بوی  نيست ناميد و جامع  ميان  ايشان  آن  باشد  كه  حركات  و سكنات  هي

  تبۀال  ديگر  است  كه مؤثر و  مترصف   است  در  وی و  وی  را  مرع،  بلكه  وی  مظهر احوال  و اف

  ]118[مظهريت  بيش  نی،

 ريــفـــعنی را صـان مـميزنم مرغ       ر ـه می گويد به احلان رصيـــامــــخ

 طـقــان از نـــر ايشـدانه مرييزم ب       اگاهشان در دام خطــــكشم نـــيــم

 ونــاهم رسنگــــرفته در آب سي       ونـــت واژگـــه كاری بخــــــاز سي

 اهـر روی مــرتم بـــطره شب گس       اهـــر از آن آب سيـــرآرم ســـچون ب

 مـن كنـنرسي ور ـــزي ر ــت ل ــسنب       مــنـني كـــور را مشكـــــصفحه كاف

 ميشوم زان شانه هر دم جامه باف     شانه فرق خود شكافكنم چون مي

 لله نو می افكنم مشكني ُح ـو بــن        ن عملـــعنی زيـوران مــر حـــدر ب

 عل خود بریــبات فــهستم از اث        ويم ولی چون بنگریـه گــمه نـاي
                                                        

  .202- 201ھمان مأخذ ،ص  118
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 امــــبعني اومقــني االصـــرده بــك        دامــب وطن دارم مــف كاتـدر ك

 اوست در من دم بدم جنبش فكن        ت در من جنبشی از ذات مننيس

 سانم نی خشكی و بـني مـر زمــب        ک نفســامن گذارد يــرا بـر مــگ

و می  شايد  كه  طريق  استعاره  بگذارند و  نی  را  عبارت  از  نی  قلم  دانند زيرا  خداوند  در  قرآن  

 ]119[))ن  قسم بقلم اعلی و به  آنچه  می  نويسندفرشتگان((» سُطرونن والقََّلم وَ مَاَی«:حكيم  فرمايد 

ظاهربينان  هر چه  خواهند  با  قلم ظاهر  نويسند والی  اين  قلمی  كه  خداوند  به  آن  بذات  خود  

قسم  ياد  كرده  قلمی  است كه  به امر او  توسط  فرشتگان   تدبري  متام جهان رقم  ميخورد  و  

می  در  مورد  قلم به اوليای  خدای  تعالی  كه  ارباب  فراست  و اصحاب  كياست  اند حرضت  جا

،از  مهه  موجودات   بلسان احوال  و اوصاف  ايشان معانی  لطيفه  و  حقايق  رشيفه  كه مناسبتی  

ق  ظاهر و ماليمت  كامل  با  ايشان  ميدارد  فهم  ميكنند  وبه طالبان صادق  و  مريدان  مواف

 :مريسانند

 :پري مهنه.5- 8- 96

 در شهود  حق  كز  از  وی  مه  نبود    پـري  مهـنــه آن  كــز  اربــــاب  شهــود

 بــر  حـــدود  آسيــائی بــر  گذشت    با  مريدان  روزی  اندر  گشت  دشت 

 می  رسد  در  گوش هوش  من  ندا     گـفت بـی  گــفت  از  زبان زين  آسيا

 نـيست  كــار مــن  چو  نيكو بنگری      ـوفی و  جـز  صوفـيگریكـه  منـم ص

 مـی ستــانـم  مـيـدهم شان  نرم  باز       گــر درشتـم  مــيـدهــنـد اهـل مـجاز

 نـيست يـــكدم زين طوافم  انحراف      مـيـكنم  هـمواره  گرد  خود  طواف

 ز گرد  خويش  دور   افــگنــم  آنــرا      هـر چــه نـا بايست  ازآن باشم  نفور

                                                        
  .835قرآن  مجید  با  ترجمھ  فارسی  چاپ  مکھ  مکرمھ  ،ص    119
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 :متهيد6.-8- 96

حرضت  جامی  می  فرمايد  كه  حقيقت  و  حقايق موجودات در  نزد  خداوند  از  آن  قلم  كه  در باال  

از  آن  صحبت  كرديم  درج است  هيچ  كس و  هيچ  چيزی  نميتواند  جوهر  اصلی  ای  را  كه  در  

شده  نميتواندو  به  عباره  ديگر  در  طريقت  و  مراحل  سلوک   مشيمه  ازل بدان لياقت  يافته    خارج 

آن را بنام  شيونات  ذاتيه  ياد  ميكنند كه  از  قلم  اول   متام دنيا و  ملكوت  در  اندراج  آن  است كه  

،  و  در  مرتبه  اصالًال  علًام وال  عيناً :اين  مرتبه  را  بنام  غيب  اول و تّعني اول  ياد  ميكنندكه  گفته اند 

ثانيه  كه  غيب  ثانی  و  تعني  ثانی  است  و  حقايق  را  در  اين مرتبه  اعيان ثابته  ميخوانند  و اگرچه  

حقايق  را  امتياز  عينی  نيست  اما دارای  امتياز  علمی  ميباشد  چون در  اين  مرتبه  اعيان  ثابته  

 . اعتبار  انتفاء  وجود  خارجی  از  ايشان  معدوم آمد  منكثرة  بالكثرة  بالكثرة النسبيٌه به 

می شايد  كه  حرضت  مولوی  از  نيستان  به  اعتبار  عدميت  اصلی  اعيان  و  كثرت  :  جامی  ميگويد 

نسبی ايشان  اين  مرتبه  را  خواسته  باشد يا  مرتبــه سابق  بر  آن  و  مرتبه ثالثه مرتبه  ارواح  است  و  

مرتبه  ظهور  حقايق كونيه  بسيطه  جمرده  است  مر  نفس  خود را و  مر مثل خود را ، و  مرتبه   اين

رابعه  مرتبه  عامل  مثال  است  و مرتبه  خامسه  مرتبه  عامل  اجسام است  و مرتبه  سادسه  مرتبه  جامعه  

ده نامند  كه  هر  چند حقايق  از  است  مر  مجيع  مراتب  را  و  آن  حقيقت  انسان  كامل  است ،  پوشي

مرتبه اولی دور  تر  می  افتد  احكام  مابه االميتاز  بر احكام  ماباالحتاد  غالب  تر  می  آيد  و  مراد  از  

دوری و  مهجوری  كه  در  امثال  اين  مواضع  واقع  ميشود  غلبه  احكام  مابه االمتياز  است  بر ما  به  

اما  حرضت موالنا پاد  خوابی  اين  مراتب  را  بطور ساده  تر  بيان  . حانه  واالعلماالحتاد، واهللا سب

 :می  فرمايد 

 مجــــــــله  علم   يک مجال است و جالل            غري   او     ديگر مهه    وهم   و    خيال

 تابود است بودكثرت      آمد حق    شناســــــان    شهود            يک وجود است هر چه  
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شناساندن مراتب اعيان ،  ظهور و بطون  اشيا در  علم  طريقت  كاريست  هنايت  مشكل  كه  

اشخاص  عادی  كه  از  رموز  تصوف اگاه  نباشند از آن  چيزی فهميده  نميتوانند در دو  بيت  باال 

داشته و  در مورد  اعيان  ثابته  حرضت  پادخوابی مجال و  جالل  و بود  و  نبود را زيبا و  ساده  عرضه  

 :می  فرمايند

كه حال  الصوفی هو ا   در اين  مقام  گفته اند و اذاَ  َاَتم الفقر ٌُ فهو ا  هنايت كار صوفی در اين شغل است

او  در غيب و شهادت  علی السويه  است ، هر سالک طريق  كه از طرق اربعه باشد  در اين  حال 

اَینما  - :ُکلُّ شیًٌ هالکٌُ االَّ  وجهه  وصف وجود اوست  و قال ا تعالی -:قال اهللا  تعالی باشد ، ديگر  

  ِا وجه فثمشهود اوست  در جتّلی اسم  ستار  عني ، عني  يابد  و در  ظهور  عني عيان   ۀمشاهدُتوُلو

چون در خور  دور از حضور  بی حضور   ناميد  اما در اين  مقام  خود را از  علم  معلومات  نگهدارد

باشد  چون در شهود آيد  بی شعور بود  مهان مقدار حارض وقت بود  كه شعور علمی  رسزند  كام 

از اين  معنی است  ، اين  مقام آزادگی است  هر سالک  كه از اين  مراتب  . َالیعلم حجاب االکرب -: قال

بصريت  كشاده شود ، پس سالک در فكر مبداء و معاد  بطريق  ۀگذشت  بر تر از كائنات قدم زد ، ديد

بود  از غم  و غرييت  بحت و ذات ُکنت کنزًا  مخفیًٌ   ميدارد  كه مرتبه  غيب  كه ترقی و تنزل  هوش

مربا بود  ، نا گاه  مفتاح  عشق  بدو رسد و در گنج  خمفی  باز شود  و آنچه شيونات اهلی  در يقني تعني 

بال حضور مهان شيون در هر  تنّزل و  وصف ديگر  ميگريد  و نام  عليحيده يافت ميكند  يافتند  

اعيان ثابته ، صور علميه  ، عامل  عقول  و واحديت ، : واحد  –وحديت :وحدت  –احديت :احد (

اين و بيش  از  ( ]120[.  نفوس  جمرده ، عامل  خيال  مفصله ، عامل  ملک ، عامل اجسام ، و عامل اجساد 

 ))مولف برون افتد رازحقايق بيشرت از پرده  برون    ندارم كه اجازه من  نيز  بخود  اين  

                                                        
حشیھ و اھتمام  موالنا و مرشدنا قطب  سلسلتھ  المشایخ تالیف موالنا و مرشدنا محمد  عثمان پادخوابی لھوگری با تنقیح و ت  120

   47الطریقین حضرت  موالنا و  مرشدنا  نیاز احمد عالءالدینی کابلی،ص
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  غلبۀ حرضت  جامی می  فرمايد  مراد  از  دوری و  مهجوری كه  در  امثال  اين  مواضع واقع  ميشود 

ان  ثابته متكثره النسبيه  به  و  چون  در  اين  مرتبه  اعي.احكام  ما به  االمتياز  است  بر  مابه  االحتاد

اعتبار انتفاوجود  خارجی  از  ايشان  معدوم اند  می  شايد  كه  حرضت  خداوندگار بلخ از  نيستان  

اين  مرتبه را خواسته باشد  و يا  مرتبه مرتبه سابقه بر  آنرا و  مرتبه  ثالثه مرتبه  ارواح  است ورابطه  

جامعه است و اين  مرتبه  مرتبه حقيقت انسان    تبۀاجسام و سادسه مرعامل  مثال است، و خامسه  عامل  

كامل  است و هبمني  منوال  هر قدر كه  حقايق از مرتبه اولی دور  می  افتد مابه االمتياز غالبرت  

 .ميگردد

متياز و مراد  از دوری  و مهجوری كه  در  اين امثال در اين  مواضع واقع  ميشود ،  غلبه  احكام ما باال

 :است بر ما به االحتاد

 

  :بيت دوم ازمثنوی خداوندگار بلخ  حرضت موالناجالل الدين حممد.8-7- 96
 از  نفريم  مرد  وزن  ناليده اند    گز  نيستان  تا  مرا  بربيده اند 

 :حرضت  جامی در مورد  معانی  اين بيت  ميگويد

 ـبـو  آزاد  از طل فــارغ از انـــــدوه     حبذا روزی كه پيش از روزو شب

 حــكـم غــرييـــت بـكلی حمـو بــــود    مـــتحد بـــوديـــم بـا شاه وجــود

 زامــتـيــاز عـلــمی و عينـی مــصون    مجله اعيان جهان بی چند وچون

 نی ز خان فيض هستی خورده قوت    نی به لوح عــلمشان نـقش ثبوت

 دريای  وحدت رس به رس  غرق   در    نی ز حق ممتاز و نی از يـكديــگر

 مجله را در خود ز خود با خود نمود      ناگهان در جنبش آمد بحر جود
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ــانــی  را  نــشاهنا شد  عيان      انــــــامــتيـــاز  عــلمی  آمــد  در مي  بــی نش

 ی آغـاز شـــدــــرســم و آئـــني دوئ      م  ممتــاز شد ــــــب و ممكن ز هـواج

 د از اوج  بسيطــل آمــسوی  ساح      مـوج ديــگرزدحميط بـعـدازآن يـک

 ع  ميان  جسم  و جانـرزخ  جامـب      مـوج ديـــگر زد  پديــد  آمــد  از آن

 ام  اين برزخ  مثال  مطلق  است ـــن      اهل حــــق است  ۀپيش ازآن كززمر

 ديدار آمدهـانی  زو  پـــــجسم و ج      مــوج  ديــگر بـاز  در  كـــار  آمــده

ً بعد طور  ــا  بــنوع  آخــرش  افــــتاد دورـــت      جسم  هم گشتست طورا

 قام  حمــرمی ـگشت  حمـــروم  از  م      نـوع  آخــر آدم اســـت  و آدمـــــی

 ايه  پايه  زاصل خود  افتاده  دور ـپ      بـر  مـــراتب  رس  برس  كرده  عبور

 نيست  از  وی هيچكس مهجورتر      رگر  نگردد باز   مسكني  زين  سف

 ــن  جــدائـيها  شكايـت   ميكند ـزي      نــی كــه  آغــاز  حكايـــت  ميكند 

 رنگ  وحدت  داشت  با  نور  قدم      نيستانی  كه  در  وی  هر  عدم كز

 از  نـفــريم  مــرد  و زن  نـالـيده اند       تــا بــه  تــيــغ فــرقتــم  بربيده اند

 كـان بـود فـاعـل  در  اطوار  وجود      ست  مرد  اسامء اخالق ودودكـي

 مــنفـعل  گشته  ز  اسامء  و صفات      كيست  زن  اعيان  مجله  ممكنات
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ــبدر رـــــــدارد انـ      چون مهه اسامءواعيان بی قـصور  انــسان ظــهور  ۀــــت

 جداست هريک زاصل خودارـه چــك      مجله رادرضمن انسان ناله هاست

 ر  نــفري  مــرد     وزنــِ ايــن بــود  ّس       نـشدگريبان گري شان  حب  وط

 :گفتار ديگران در مورد قلم و خط

 :فردوسی گويد )1

 و پيوند راچوهستی بود خويش      رزنــــد رادبريی بـــيــــــاموز ف

 شود نـــا سزا زاوسزاوار بـــــخت          دبريی رساند جوان را به ختت

 :ارص خرسو گويدن )2

 بكوهتی و درازی مدان كهی ز مهی  قلم جدا كند ای شاه مهرت از ُكهرت

 :اسدی طوسی گويد )3

 نويسنده كن  از هنر نخستني    بفرهنگ پرور چودادی پرس

 ويابودـــُگِل دانش از دلش ب      نويسنده را  دست گويا بود

 :مسعود سعد سلامن گويد)4

 يک داستان چو آِن قلم نيست       داستان در جهان فراوان است

 لمـــــآن چو ُرسمه سيه لبان ق      رسمه ی ديدگان  عقل شناس
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 لمـــتا كِف ُتست قهرمان ق      قهر مان  هنر قلم باشد

 :فرخی سيستانی )4

 كه عاجز آيد از آن كار ها قضا و قدر    قلم بساعتی آن كار ها تواند كرد  

 :مريعامد )5

 اددارـقلم باشد اين نكته را يـ    بـهـني وارثــی مرد را يـــــــادگار

 قلم گر نبودی نبودی جهان    جهان از قلم يــافت نـــام و نشان

 قلم راهدان و قلم رهنامست    قـــلم دلــكشاو قــلم جانفراست

 ه نزد خرد ارمجندمــدانش بــ    كسی كو  نگشت از قلم هبره مند

 »لماول ما خلَق اهللا الق«:اشاره به حديث نبوی :(گلستان هنر )6

 زو شمع قلم فروغ گري است      راستــذيـــــهستی ز قلم رقم پ

     سايه ز رقم فــگنده بــر خاک      اغ ادراکــه بــلم بــرسويست ق

 :صادق رسمد )7

 برشط آنكه در انگشت فتنه گر نبود  م وثيقه ی آزادی است و ضامن امنقل

 هنر نبودبرشط آنكه در انگشت بی   ـاسدار هنرلم  مروج  علم  است وپـــق

 قامی بلند تر نبودـام  مــقــن مــوزي  ــام ارشاد استقـگاری مـه نـامــمقام ن
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 كه بی قلم اثر از فكرت برش نبود    اگر نبود قلم  از خرد نبود رقم

 :اديب برومند) 9

    آه ازآن قوم كـه در كسوت  اهـل قـلمنـد

 ليک باُزُمره ی ارباب غرض مهقـدمنـد   

   ی كه  گرانفر كاريستپيشه ی نامه نگار

 گشت بازيچه ی آنان كه نه اهل قلمند  

     هر كجا بی هنِر عشوه گِر هرجايی است

 هــمـه تـوصيف نگار از هنر آن صنمند   

   نام حمو باد اين  ُسفها را ز جهان نامـه و

 ]121[ق ويـاور اهل ستمندــديش حــه بــد انكـ

 :تعريف خط وقلم

خط  علت صّوريه  وبالغت   م  علت فاعله،  مداد  علت هيوالئيه  وقل   ]122[خط عقال عقل است 

 ]124[.قلم علت فاعله، مداد علت  عنرصيه  و خط  علت صّوريه  است ]123[. ه استعّلمي

                                                        
  13تا 12تعلیم خط ، حبیب هللا فضائلی ،ص    121

  گفتار افالطون ، بنقل از الفھرست  ابن  ندیم  122

  گفتار ارستو بھ  نقل از الفھرست   123

  نقل از صحاح   124
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اگر  كسی  سؤال  كند  كه  چون انسان  مذكور  بمقام  وصول  رسيده  است   محايت  دوری و  

دمی  در  نشائ  دنيوی  است  آت  كه  گويند تا  ست ؟ جواب  آنسشكايت  مهجوری برای  چي

ی از بقايای  وجود  باو  مهرا و  مداوم كه بقيه  وجود  كه  حقيقت فنا  نيز  از  وی  متعذر  است  و بقيه

با  وی  هست وصول  نام  ممكن  نيست ،  با  خود  گويد  كه  اين  شكايت  و حكايت  نظر به احوال  

از   وصول بر  وی  گذشته  ، با خود  گويند كه  اين  از  برای  تنبه  اهل  غفلت  ماضيه  است  كه  پيش  

    ]125[.و  تشويق ارباب حجاب  است

 :قبلی در مورد دو بيت  مثنوی معنوی و رشح آن از طرف موالنا جامی ثحبرميگرديم به  مب

بدون  از  حرضت  برای  اينكه  اين  موضوع  خيلی  جالب و  خيلی  پوشيده  در  حجاب  است 

خداوندگار  بلخ كه  از  چوب  هتمت  و طعانه و  تكفري  نمی هراسيد باقی دانشمندان  رشع  و عرفان  

مثالً مانند  مال  هادی  سبز  واری  و  جامی   هر  كدام  در لفافه  سخن  خود  را  آنقدر سخت  پيچيده 

حرضت  جامی  شانه  های خود را  از زير  اين  اند  كه فهم  آن  خيلی  مشكل می  شود  و برای اينكه 

بار  گران  رهايی داده باشد  سواالت  و  جواباتی  را  در مورد    مهني  دوبيت  خداوند  گار بلخ  ارائه  

 :داده اند

  سوال .8- 8- 96

 واصالن را قرب  جانان    حاصل است    گر  كسی  گويد  كه   كامل  واصل  است 

 جان  ايــشان  بــهره  ور گشته  ز  وصل    صـــل  گشته  به    اصلفرع  ايــــشان  مت

 ا شــكايـــت  هبــر  كيستـوز  جــدائيه    پس  ز  مهجوری  حكايـت  هبر چيست

ــان رنــج  و مالل    خـــوش  نــباشــد  بــر  دهان آب  زالل  وز  عطش  كردن  بـي

 را   در   مـفلــسی  كردن مثل خويــش     خوش  نباشد گــنج  قــــارون  در  بغل

 زار  نــالـيدن چــــو يــقوب   از   اسف    خوش  نـــباشد  دامــن  يوسف  بكف

 جـــــواب

                                                        
  . 206- 205المعات ،  پیشین،صص جامی  آشعتھ   125
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 بــــاشد  انــدر   نشأء  دنيــا  حمال    گويم  آری  ليک  وصل  بر  كامل    

 كی شود صاف ازكدرجام شهود    تـا  بود  بـــاقی  بـقايــای  وجــود    

 كـی شود مقصوركل برقه كشای    تا  بود  پيوند  جان  و  تن   بجای    

 كی توان  ديدن  رخ جانان عيان    بود قالب  غبار چشــم  جــان  تا    

 كی  حريم  وصل را حمرم  شوی    بی  فنای  كل و بی  جذب  قوی    

 جز  پس ازعمری وآهنم يكنفس    اين سعــادت  روی نناميد بـكس    

 زود  تر  از برق خاطف   بگذرد    بتوروی آورد چون پس ازعمری    

   در دل  آيد بلكه بر لب قطره  ئی    تشنه ی را گـر ز  دريــا قطره  ئـی    

 كی برد از جانش آن قطره عطش    خاطراوكی شود زان قطره خوش    

 تــشنگی بــرتشنگی افــــزايدش    بلكه  چون آن قطره بـرلب آيدش    

 گركند شوروشعب  نبود عحب    لبچون رسد از تشنگی جانش ب    

 

 جواب  ديگــر.9- 8- 96

 رسگذشت  عاشقان  در  ما  مضی    باخود آن گويم  كه  هست  اين  ماجرا    

 نــالــد  از غمهای  هجران زار زار    خـود چـه هبرت زآنكــه عـاشق پيش يار    

 يار  چونگل پيش او بنهاده گوش    او چو بلبل  در  فغان  و در  خـــروش    

 هجر  تو با من  چنان  كرد وچنني    بــر كشـــد اه وفـغـان  كــای  نــــازنني    

 خاطرم  ريش  ودمل  افگار  داشت    عــمر  هـا رنج  وبــال  بـر من گامشت    

 سينه  پرغم  ديده پرخون بود ازاو    هر  زمان  حامل  دگـرگـون بــود  از  او    

 پيش  او  گويد ز حال  خويش باز      دراز ايـن  مـثـلهـا  ويــن حـــكايــات     
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 جواب  ديگر.10- 8- 96

 از بــــرای  غــافــل بــی  راه  ورو    با  خود  آن  گويم  كه هست اين گفتگو    

 تا  كشد لب تشنگان را سوی آب    مــيكـنـد  ســرياب   در   آب  اضــطراب    

  اعبــد از قـــرآن بخوانمــالی  ال    خواهی  اين  معنی  شود  بر تــو  عـيـان    

 مـيـكنــد ظاهر ز خـود رشمندگی    ـیـبـنــده  مـــستـــغــرق  انـــدر  بــنــدگ    

 رخت از  اين منزل فراترميكشم    مـكشـكــــه چــرا  از  بــنـدگـی  رس  مي    

 كــه بـر  ايشان بندگی   آمدگران    ربانــمــيــكــند تـــعريـــض آن  مستكــ    

 بگذرند  از  بی  رهی با  ره شوند    ـدـــــا ز راه  بــنــــدگـــی  آگـــه  شونــت    

 مـيكنــد  از هـجر نـالـشهـای  زار    ارـهـمـچـنـني  واصـل  نشسته  پيش   ي    

 واقف  ازهجران پر رنج  و مالل    تا  شود  مـحـبـوب حمـروم  از وصـال    

 زود بشتابد  سوی حســن اآلب    ــــابروی  بــر تــابـنـد  ذل احــتــجــ    

 

 اعتذار.11- 8- 96

هنر،   هنر ادبيات معرفت  شناختی و كاركردهای  معنای  توضيح  در پیدراين  نوشتار  حرضت جامی 

ز  ه اند اهنر عرفانی را خواست  يا حتی  ، هنر دينی ، هنر معنوی ، هنر سنّتی هنر قدسی  مثل  تعبريهايی

 .بدست  دهند  ی معنوی  تعبري دو بيت  مثنو

  به  بخشيدن  و وضوح  تنقيح  ، به باب  در اين  سخنی و جوابی     از هرگونه  پيش  كه  است  آن  اّما درست

هنر  كالم عرفانی بپردازيم واحلق  كه  حرضت  جامی در  اين دو  بيت  تفصيالت  و  تاويالت   مفهوم

ر  های  هر  انسان معمولی ميگنجد  اين  نكات است كه  ما  ولی  چيزی كه  در باو.زيادی را آورده اند

كه  هستيم  ؟  از  كجا  آمديم؟ و  اسباب  آمدن ما  چه بوده  است؟ و چرا  از  آمدگاه  خود ،خاطره  و 

ياداشتی  در  ضمري  ما  موجود نست؟ كه  حرضت  جامی و ساير  انديشمندان اسالمی  هر  چند  
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عطار  و سنايی و  حرضت  خداوندگار  بلخ   اين  موضوعات  را  روشن كنند   كوشيده اند  مانند   

 ج  شان  را  از  تبتل تا  فنا،حتی بعضی  ها مانند  حرضت  خداوندگار بلخ  كوشيده  اند  كه جتربه عرو

ان  نی ، با  ديگران،  رشيک  سازند اما  مسأله عرفان  و  عروج  آن از  نوع  جتاربی هست كه  گاه  از  زب

گاه  از چهچه برنده يی و  زمانی  از  متاس  بته  های  در  يک  نيزار  و انديشه  كردن  در  كنار  درياهای  

متالتم  ، يا  غوطه  ور شدن انسان در روح  و ضمري خودش كه عارفان  آنرا مكاشفه ضمريی  

ارند واما خاموش  می مانند و بخود  ميگويند حتی در  نزد  كسی  كه    با  جتربيات  عرفانی رسو  كار د

نمی جوشند  و تامات نمی بندند كه بفرموده  حرضت  جامی اين  جتربات قدسی اگر بشخصی  

دست  دهد  چون  برق  گذران  است و  اين  حادثه  به  اندازه  ای  رقيق نفيس است كه  يادی و  جتربه  

از ضمري و  وجدان  ما  گم  ميشود  شايد  ما  آنرا  ای  اگر  هم  بدست  بيايد  در يک  چشم هبم  زدن  

پس  به  اين  نتيجه  مريسيم  كه  جترهبای  قدسی  حتی  دل سالک  را  نيز  آگاه  .  خطای برصبدانيم

عرفان  حرضت موالنا جالل الدين   قلۀاز  اين سبب  با  عذر  تقصري  در  برابر دانش دو .  نميسازد 

خ و حرضت  جامی  ميتوانيم  جتربه  اين  دو  بيت  را  يک  اثر  ارزنده  بی  نظري حممد، خداوند  گار  بل

را   يا مينوی  امر قدسی  غالبًا باور و حضور يک  و هنرشناسان  پژوهان دين  آگنده  به  ارشاق   دانست   

و   آن  حضور و جتّلی  ، اعتامد به امر قدسی  به  عقيده. آورند شامر می به  پديده  يک  بودن دينی  شاخص

  به  مهواره  دين  شناسان پديده  ، از سوی است  وجودی  ی مواجهه  نوعی  كه  آن  ی يا جتربه  كردن احساس

،  ، امر معنوی ، امر متعالی مقصود از امر قدسی.  است  شده  معرفی  بودن و معيار دينی  مالک  عنوان

  كه  است  و موجودات  خملوقات  ی بر مهه  و حميط  و نقص  عيباز هر   ، مّربا و منّزه فراعقالنی  حقيقتی

  هرگاه.  است  و توصيف  رشح  ناپذير و ورای ناپذير، دسرتس ، بيان عادی  و تعّقل  متعارف  با زبان

موجود   با آن  وجودی  و ارتباط  كند و اتصال  را جتربه  آن  پيدا شود يا كسی  حقيقتی  چنني  به  عقيده

كه  عرافای  حق شناس  است  شده  و امور دينی  دين  وارد فراتر ازساحت  بيابد، درواقع  لیمتعا

درمراقبات خود بار  ها  آنرا يافته  و  كسب فيض كرده اند  ولی  از آن بينش و  ارشاق  به  كسی چيزی  

ردان  حق  كه ورای  نگفته اند  چرا كه تيغ  رشيعت  مهيشه  مراقب  چنني  حاالت ميباشد و  چه بسا  م
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در تذكرةاالوليای  شيخ  عطارنقل است  كه بايزيد  . سخن  سخن  گفنه اند  و رس برباد  داده اند

كسب  كرده  بودند  در ) رض(بسطامی  كه  طيفور نام  داشتند و  طريقت  را  از  امام  جعفرصادق 

ا  بار  ها  شب  ها  رسن  دار را با آن  ولی  خد.ميگفتند »  سبحان ما  اعظم  الشانی«شطحيات  خود  

خود  به  جنگلی می برد  و  ميگفت  ای  بايزيد  اگر تو  از  بايزيدی  توبه  نكنی و  از  اين  حالت  

 .نگذری  با  مهني  ريسامن    در  مهني  درخت  ترا  بدار می  اويزم

 :پدييده شناسی دينی.12- 8- 96

  ضمريشان  در عمق  آدميان  ی مهه  كه  معتقد است ]126[»وات«،  دين  شناسان ديگر پديده  مهچون

ً   ولی  نيست  و بيان  وصف  قابل  دارند كه  و نامتناهی  و ماورايی  متعالی  حقيقت  چنني  به  گرايشی عميقا

 » شهود الوهی  نريوی«را   درونی  كشش  اين  وی.  است  آنان  افعال  ی مهه  بخش شود و اهلام می  احساس

 . است  خداجويی  ی و غريزه  و قّوه  شناسی حّس غيب  نوعی  نامد كه می

يابد و از  می  جتّلی  آدمی  زندگی  ی و باورها و شيوه  در آثار و افعال  هنانی  گرايش  اين  معتقد است» اتو«

،  شی، نقا و موسيقی  دينی  رسودهای  در قالب  آيند، خواه پديد می  مظاهر دينی  كه  جا است اين

رو   مهواره  هنر دينی. شود  متجّلی  دينی  و ديگر هنرهای  ، ناميش معامری  باشد يا در قالب  شعررسايی

  اين. سازد می  متصل  بيكران  و كامل  قدرت  را به  دارد و آدمی  و موجود متعالی  امر قدسی  سوی  به

  .يابد می  انتقال  خماطب  به  و درنتيجه  اثر هنری  هنرمند به  توسط  احساس

  مفهومی متعارف  با توصيف  توان را نمی  هايی جتربه  و چنني  موجودی  چنني  كه  او معتقد است

را بيابد و شهود   شود تا خوْد حقيقت  بيدار و برانگيخته  در آدمی  حّس مقدس  بايد آن  ، بلكه شناخت

 :   نويسد می  وی. كند

                                                        
  1380» نقش  جھان«رئلف  اوتو،مولف  مفھوم  امر  قدسی ،ترجمھ  ھمایون  ھمتی، انتشارات    126
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بايد   نكته  و اين. در ما بيدار شود  روحی  فعاليت  تواند از طريق ها میتن  حاالتی  چنني  ، درک بنابراين

ً هم  طور كه مهان  دقيقًا تأكيد شود كه  در مورد دين   ی جمموعه  يک  ی منزله  به  ، دين است  چنني  غالبا

و   هيممفا  در قالب  اند، يعنی آموزش قابل  كه  است  بسياری  مطالب  حاوی  طور عام  و به  كلی

  كه  است  دين  قدسی  مبنا و اساس  مهني  نيست  انتقال قابل  چه آن. يابند می  انتقال  ای مدرسه  های آموزه

  .و بيدار شود و ظهور بيابد  تواند برانگيخته تنها می

  سخن  مؤمنان  ، رفتار و حاالت در پرستش  قدسی  جتّلی  ی ، درباره مطلب  مهني  ی در ادامه» اّتو«

  :نويسد گويد و می می

صدا و طرز رفتار   ی و نحوه  و رفتار، ادا و اطوار، حلن  وضعيت  به  مربوط  جتربه  اين  غالب  بخش

  توان پرستشگر می  مجاعت  يک  پرشكوه  عبادی  اجتامعی  را در قالب  آن  امهيت  شود كه می  اشخاص

از   ، استفاده درحقيقت. رود كار می  ها به آن  بيان  برای  كه  خاصی  سلبی  و مفاهيم  ديد تا در تعبريات

  .كند ، نمی است  دينی  آگاهی  متعّلق  كه  بر موجودی  مثبتی  داللت  گاه هيچ  سلبی  مفاهيم

ديگر متضاد   با موجودات  حال  در مهان  رسانند كه می  موجود ياری  يک  به  و اشاره  در بيان  ها فقط آن

، » ناديدنی«  است  موجودی  ؛ يعنی تر از خود متاميز است پست  از موجودات  حال و درعني  است

  .» متعالی«و »  فراطبيعی«، ) غريزمانی(»  رسمدی«

؛ و  شهود است  ساحت  به  و رسيدن  آن  كردن ، جتربه امر قدسی  ابزار شناسايی  هبرتين  كه  او معتقد است

و    زنده  كرد و صدای  او را احساس  و خطاب  امر متعالی  ور اينحض  توان می  وجه  هبرتين  در دعاها به

  .شنيد  جان  گوش  را به  آفرينش و حتول  دهنده تكان

  و چگونگی  دينی  ، نامدهای دينی  مناسک  ی درباره  زيادی  های مثال  سپس  نامدار دين  شناس پديده  اين

  بريون  مقاله  اين  ی ها از حوصله آن  تفصيل  دهد كه می  هامور ارائ  در اين  امر قدسی  جتّلی  های شيوه

 . است
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مريويم  در  جای  .حرضت  جامی  متام شد  د شعر و عرفان و جتّليات  قدسی بحث ما  در  مورد ابر مر

 .ديگر تا حقايق  ديگری  را  كشوده سازيم
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 هقهجری  و هفتم مشش در سده های رهنگی  خراسان و فارس وضع  اجتامعی  ف

  اوحدی مراغه يی.1- 9- 96

در  .) هـ ق 670(ركن  الدين اوحدی مراغه يی از شاعران  متصوف  آذرباجيان است  در  حدود  

شاعری  است   ]127[. مراغه  تولد يافت   وقسمت  مهمی ازعمر  خود را در اصفهان اقامت  جست

گرا ،  كه با  رصاحت  و بدون، جمامله ، پرده  از  روی  مفاسد اجتامعی و اخالقی مردم  ملی  و مردم  

فراوان خود را قۀدر  عهد  ايلخانيان  مغول  بر  ميگريد و  ضمن  اشعار  ساده  و  دلنشني، ايامن و   عال

 .بحل  مشكالت  و انحرافات  اخالقی   نسل  جديد   نشان  ميدهد

ن علوم  مقدماتی  در زادگاهش اصفهان ،به سري و سياحت پرداخت ، در وی پس  از فراگرفت

رسزمينهای خمتلف به تكميل دانشها و  اطالعات پراخت و  در اين سري  علمی از  برصه و داراسالم 

ف و  مهدان  ديدن  كرد كه  در اين جو طاق كرسی   و  عراق و قم و ن  ،  دمشق و  سلطانيه) بغداد(

 .حمتمل بنظر مريسد كه   از  سوريه  عربستان نيز  ديدن  كرده باشد سري و سياحت  

وی  پايان  زندگی  خود را  در  آذرباجيان  گذرانيد  و  در  مراغه پايتخت  ايل خانيان مغول  رحل  

 .اقامت  افگنده  است 

مغول    آخرين  ايلخان)هـ ق726- 716(درخشانرتين  دوره  شهرت  اوحدی ،  در  سلطنت  ابو سعيد

او  اين  پادشاه  را و وزير دانشمند ش غياث  الدين   حممد  فرزند  خواجه  رشيد الدين فضل اهللا .بود 

 :را  در  اشعار  خود  رسوده است 

 جاه    يوسفـــكه   دارد  رتبت    پن    وجيه  دولت  و  دين ،  شاه  يوسف 

 ز فطنت   او گشت خريهكه  عقل  ا    ن    طوسی   را    نبريهـــــنصري  الدي

 :بودچنانكه خود  گفت 707تاريخ  نظم  و نثر ده  نامه 

                                                        
داکتر  رضا  زاده  شفق استاد  دانشگاه   تھران،  نشر  موسسھ  انتشارات  امیر  کبیر، :تاریخ  ادبیات  ایران، تألیف   127
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 بپايان بردم  اين در  حال  هجرت    بسال دال و  واو ازسال  هجرت

 

اين مثنوی  را  كه  شامل  پنجهزار بيت  است  كه  . از مثنوی  های  معرف  اوست :  مثنوی جام جم

ه و  آنرا  بنام  غياث  الدين  حممد وزير  كرده  بود كه  ميتوان  آنرا  در  آن   مدح از سلطان ابوسعيدنمود

 :به سلک  نظم  آمده كه  خود  گويد  733شهكار شاعر  دانست  كه بسال  

 هفتصد رفته بود  و سی وسه  سال    الــــم  فــر  گرفتــــخ  بــتاريــچو ب

اغه مدفون  گرديد سنگقرب او  هنوز  به اين  اتقاق  افتاده  و  در زادگاهش در  مر 738وفات  اوحدی

 .تاريخ  بر رس  قرب  او   حمفوظ  است 

قصيده  زيرين  چنانكه   مشهود  است  حلن  عرفانی  دارد  و سبک سنائی  و شيخ  عطار  و  مولوی 

 : را بياد  می  آورد و  از شاعران  متأخر ترجيع  بند  هاتف بدان  می  ماند  ) خداوندگار بلخ (

 چون  توانشد  ز وصل  برخوردار    دارد    يار ـا    نــد    مــرس    پيون

 گريم  زارـا   بـخلوتی    نيست    ت      تی   نيست  تا بگويم     رازـمـه

 اعم  ز صوِت آن   مزمارـمـدر   س      درخروشم  زصيِت آن معشوق

 س را باره  در آن  پرده نيست كـك      می  سازدـا  هـرده  هـمطربم   پ

 نميشود  هوشيارمست  ما خــود       ه  مستان  در  آمدند هبوشـمـه

 چيست  اين  شـور وفتنه  در بازار      چيست اين ناله وفغان درشهر

 مه   در  گفــتگوی     واو  بيزارـه      غافلجوی واو مه در جستـه

 ای    درنــــه   ز   مكمن   انكارــپ      نار  درزن    بخرمن   تشويش

 سنـــــگ  در  شيشه ی مالهی بار      رــخانه    در  بيشه ی  اهلی   ب

 ع  زن  مسامرـــارطبـهــر  دِر  چــب      خامه كش درسواد سه  نقش

 ارـمـز  درمضـريــع    بــربــوان  م      اين  مثلث  بنه به    آتش  شک

 ارـغبلم   زـد  آن  عــرون  آيـا بــت      باغ بارند  شاه  ولشــكر   باش
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 ه  دارـنــه است وآيــنـكثرت از آي      جزيكی نيست  صورت  دلدار

 ود بشامرــون دوميشـكی چـه يـك      ه  پيش  گري  و   ببنيــنـآب و آي

 نارــدد از درهم است و از ديـــع      يكيستشاه ونقش سكه   سکۀ

 خارـدا  شود به بـا  جــه ز دريــك      نمیهم   بدرياست  بازگشت 

 ردارـــتها   بـــل از انــاص طۀ   ــقــن      ودـايت رسان  توخط وجبه  هن

 وارــــدر  و  دي ۀــیاــوان  دگر  س      نور  ا بدانی كه نيست جزيکـت

 ال ابصار ا اولیـد يــــوئيـج ازـب      صورت اوست شانـمهه عامل ن

است   واحد  در  كثرتبوحدت  عامل و  جتّلی حقيقت  نظر شاعردر  اين قصيده چنانكه عيانست  

هستی است   هستۀمهانطور كه قطره  از  دريا  جدا  شده  باز بدان ميگردد اجزای وجود  نيزكه  يک  

 .بيک  اصل منتهی  ميشود

با انكه شعر اوحدی از  مجله  اين  قصيده  استادانه رسوده  شده ولی  در  استحكام  عبارت ودقت  

نرسد  و اگر  مثالً  اين  قصيده با ترجيع  بند  هاتف  كه شايد  از  معانی بسخن  استادان  درجه  اول  

  ]128[.مهني  شعر  و امثالش  ملهم شده مقايسه  گردد سخن هاتف   حمكمرت جلوه  خواهد  نمود 

در  مثنوی جام جم  نيز افكار عرفانی  ابراز نموده و  در ظمن  مطالب  اخالقی و اجتامعی  گفته  

 :را  پند  آموخته و  از آن  مجله  چنني  آورده  است  انحكمرانان و قويدست

 اهیـــعدل   كن  گر   ز  ايزد   اگ   ايكه بر ملک  و مملكت   شاهی      

 دـو علم  اثر نكنحكم بی  عدل      وبر    بكند    عدل بی  علم  بيخ      

 دـريشه  كنشاهيش   بـيخ   وپاد     شاه  كوعدل و  داد     پيشه  كند      

 ایشكمني مك برضعيف وزبون  برقوی پنچه دست كني مكشای      

       تبا سواران ز هر طرف ميگش    بدشت رفت كرسی زخط شهر    

     بنـدانتر و نـازک  چو خـط  دل    ــدانگلشنی  ديــد  تــازه  وخن 

                                                        
  .305تا 303ھمان  اثر ،صص   128
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 ويستشب كه بدينگونه رنگ و     آب  از كدام   جويستش گفت       

 ودـنيک حاضـرب داد پاسخ كه    دوـانش  ز  دور  ناظر  بــبـاغــب      

 خراب اورازان  نبيند   كسی      آب   آورا گفت  عدل  تو داد 

جام  جم بمسايل   ۀدر  حقيقت بايد  گفت  كه  كمرتمثنوی در  زبان فارسی  توان يافت  كه به انداز

و  رسوم  و   اجتامعی  و  تربيتی  بر خورد  و  مضامني  عربت  انگيز  در   مسايل مهم مانند  آداب

مناسبات با مردم  ورشايط  ساختن  شهر  و  عامرات  و اصول  تربيت  اوالد  و رشح حالت پيشه  

ن  آمده  و  حق مطلب   بدين  خوبی آدی  و  مردمی و  نظاير  آن  در  وران و  نكوهش  قضاة  و راه  مر

 :اداشده باشد مثالً  در تربيت  فرزندان  چنني گويد

 يچ     مپسنـدانــــهناپسنديده        دانـــز   فرزن  ای    پدررشمدار          

 ویـتا   نگردد  لئيم و فاحشه  گ    گوی ـم باپرسقول زشت وفحش        

ــب         از مــن    ـدارــخويش   را   بناز    م  ۀ ــچــ     دارـظرش   هـم   زكـار  ـب

 ــدبختید حمنـت    او ز بــنـكش      سـختیچون بخواری  بر آيد و        

و پيداشت كه  اشنا ساختن  بچه  ها از خردی بكار و كوشش و سخنی نادر بزرگی  است  وبيكاره و 

 : آسان دوست نباشد  هم  از  اصول  تربيت  عرص ماست

 بكم و بيش  ازين  جهان خرسند    اجتمنـــــدـخنک  آن    پيشه كــار  ه        

 اركرده  رسدر پيشـك  دست  در    گشته قانع به رزق و روزی  خويش        

 خورده سلی  ز  اوستاد   و  پدر    دسال  از بــــرای  كار  و  هنـــرـنـچ        

 دست   او باشد از  خيانت  دور    ورـــدل    او   دارد   از  امـــــانت  ن        

 دـهـندر ميانه   ه حق دادــرچــه    شب  شود رس بسوی خانـــــه  هند        

مانند  دل و  نفس   ان فو  مقامات  سالک و اصطالحات  عر م صفات  مرشددر قسمت اخري جام  ج

 ]129[.و  امثال  آن  موضوع  سخن  است و  عشق و سامع
                                                        

  ؛ تاریخ  اجتماعی  ایران ،506تا304تاریخ ادبیات  ایران  ،ھمان،صص   129
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ه  سعی و تالش  آدميان  ميداند  و با  رصاحت  جوزی و  موفقيت  را ، حاصل و  نتياوحدی  پري

 :ميگويد 

 گزاف  زيستن  ُتستبی  بری  از      ستـمهه  حمرومی از  نجستن  تُ         

 دفرت  عشق  خوان  فصاحت   بني     رنج  باش  و  راحت    بني ۀبند        

شان  ديگ  جستجو         ِ  تارگی  هست  در   تنت   ميكوش    از جوشَمن

 ه هناد ی ،   هنر       كجا  يابی؟ـــن    ه  دود  چراغ  و  بيخوابیـن بـت        

 :در  مقام  و  منزلت  علم  گويد 

 رات  ــرد   روانــبر سپهر او  ب    ت   راــــباغيست     جان     علم        

 استمرد نادان ز  مردمی دور    است  دل  بی علم چشم  بينور        

 دانش نيست    باب  مراد  جز    دانش نيست  آب   حيات  جز         

 ماند چشم   او درمجال ساقی    ماندهركه اين آب خورد باقی         

 شوددين بی علم  كی  متام        نام     شود  لنددانش  بـن  بـدي        

   :مقام  و  مزلت  زن  از نگاه اوحدی

و آشنا با  مسائل و  مشكالت  اجتامعی دردوران پس  از  محالت    مردم گرا  اوحدی  كه  شاعر

چنگيز ومغول در دوران  خويش است در مورد موقعيت اجتامعی زنان و مردان  و  مناسبات اخالقی 

ند بايد  در زندگی  می  و  اقتصادی  آنان  با  يكديگر و  حدود  و قيوديكه  هر  زن و مرد  رشافت، جنس

رشح جالبی برشته   نظم   كشيده و در  مورد  رفتار  زنان   جام جمزناشوئی رعايت  ناميد ، در  مثنوی 

ميميت ومهكاری  دعوت و  مردان با  يكديگر نيز قضاوتی  عادالنه كرده  و  آنان  را  به  صفا و ص

 .كرده  است 

اوحدی با رصاحت  و صداقت  كم نظريبا  مردان   ميگسار،  بی  قيد  َامردباز،  تنبل  و  تن  آسائی كه  

پس  از زنا شوئی به  مسئوليت  های  خطريی  كه  بر   عهده  دارند  بی   اعتنا و بی  قيد ند،اعالم  خطر  
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 :ا آستادانه  جمسم  ميسازدميكند  و رسنوشت  شوم  آنان  ر

 ـورـی  نگريد  نــادمــی  زن  و  خــــب           مورــعـم چون  شود منزل  و وطن     

   ادـــو شــد  و  شـود  بتــــــبينرا ـا  تـت      ژادـــزن  دوشيزه  خواه  ،    نيک ن      

 اين دونيست دستـوريست  گرش و      داد ومستوريستـــدرزن ِس  اصل      

 رفـرازش    دارـه  ســـانــر  رس  خــب    دارازش  ــــــيوند    شد  بنــكه پـونـچ      

 رتامش     كـنـــو   احـــد  تــاو  درآي    نـش  كـــــی   ز  َدر  سالمــو در  آيــت      

 ـز دار  او   راـردم  عزيــــش  مــــيــپ    يز دار اوراــــت  و  چــاحب  رخـــص      

 اشرتــود مــچه دارد بسوی خـــوآن    اشـــمبويشتن  دو  كيسه  ــــخازن  ــب      

 ريــخد ـانـمـت نــون روی در زنــچ    ريـــغی زن ـــو داری مـــروپــــــزن چ      

 وانـــــتسود  چــه یــانكارگـــزيدر    وآنــان  درود  تـــمـه كاری  هــهر چ      

 دادد ــــــن   بـــبايـتاد   تـــدر  اف   دل    د     دادـــــايــــــنی  داد  زن  ببــزن   ك      

 كردن یـوق گ ــوچن یــرابـشب خ    وردنـــــــخيــد  در  شـهر روز  مـــَچن      

ـرودــنني  بـــی  چــــدايــد خــك         نروددرـون بــه چــانـــن خــزن  ازي    رس  ـن

 وجامی نيست ونقل وكاس بی می    نيست غالمی یـــــه بـــدر سفرخواج      

 ودـان نبــاست درمي ه اصلــچـــوآن    بودـنان ــزآب ونــون جــــاتــيش خــپ      

 بــه بــاد  ای  مرد   خود    مده نۀ خا    ردـــــدل است وداد  ای مــع هــن نـاي      

 عقار و ضياع و ده ــــنــدازآن بــعــب    كار د و پســـــــايــه بـانـخنی ـــزن  ك      

 منطق چيست؟شناسد كه نحوو چه    گريستــان بـرنـهـكوچک چوب طفل      

 كــن ه زرعروسیــــرتان را بـــدخ    بــای  روســی  كــنــــران  را   قــپســ      

در  جای  ديگر  اوحدی متقابالً بوظايف اخالقی  بانوان ،  يعنی كدبانويی و پارسايی و رصفه  جويی 

 :مهني مثنوی اشاره  ميكند و  خويشتن  داری در 

 زشت باشد  كه  خانه  روب  شود    زن بچشم  تو  گرچه  خوب  شود
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 ودوخ   آفت  زمانـه بــزِن   ش    ـودــــزن مستوره شــــمع  خانـه  ب

 دازدـــــــان رــارســـا بــــزِن  نـــا  پ     ــرازدــارســا مـرد را  ســر  افـــــپ

 وزهــمادر وـــازد   به چـــــدست ي    وزهــك   چون  هتی  كرد سفره  و

ِ ه ـــــستت بـــبخوشی ني      پيش  قاضی  برد  كه   َمهر بدی هـــقهر ب   دِ

 ز باشد اندر پوستــبا توچون مغ     دوست زن  پرهيزگار  طاعت    

 زود دفعش  بكن  كه رنج  دلست    زن نــا پـارسا  شــكنــج   دلست

 هـود را  قلم  كنی  زان بـدست  خ      ـدست  مـدهزن  بـد     را  قلم بـ

 چند شب  نيز  طاق وجفت  مباز      سازــجـدائيش   چنـد روز  ببه  

 ان  حصار  مكنـر زنـانه را  بــخ    كن ــزن  آشكار   مـــود بــراز خ

 و  باشی  از    قالشـا  تـرهی  تـن    الشـگر  جوی  خرچ  كنی  از م

 را تباه  نتوان  ساخت  نيک زن    وان  داشتــترا  نگاه  ن دـــزن  ب

 :واژگان  مرتبت به دو  نظم  كه  در باال  آمده  است  

 راست –ِسداد  .1

 )روسپی(زن فاحشه  –دستوری  .2

 عقد زنا شويی –پيوند  .3

 خانواده  ۀادار –كد خدايی  .4

 امرد بازی يا بازی با بچه برهنه صورت  –غالمی  .5

 زن عفيف و  پاكدامن - مستور .6

 خريه  رس و بی  حيا –شوخ  .7

 كفش –موزه  .8

 زندان  - حصار  .9

 اظهار  كردن  اعرتاض  كردن   –قالش  .10
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وی در  مورد زن  نا  مطلوب و نا  كدخدا با رصاحت  متام  و  بدون  پرده پوشی خصوصيات  يک  زن  

به  (را  در  هفت  قرن  پيش  از امروز توصيف) راكه دور  ازخانواده  های مان باد(منحرف  و فاسد 

و كشيده  نشدن  (ميكند و  از  رس  اندرز و  خري  خواهی و  برای  حفظ آرامش )  معنی نكوهش كردن

و  نظام  اجتامعی،  زنان  را  به عَفت و  خويشتن  داری  تبليغ  ) شان  به  خانه  های  به  اصطالح  امن

 :و  حتريص  ميناميد 

ــد  شكر پ  ه آواره ن  را بـــه عشودل و  ديـــ  ارهــــمكن  ای  شاهـــ

 ه بـيگانه رای  و  روی مكنيـا ب   نوی  مــكــش ا وــگرد آشنـيا  م 

 كسانــب...ـرخوری وهشو زنان      باشد كه  مهچو بلهوسانزشت 

 یـتــِن عاص بی ون توان يافتـچ    یاصـــــای  رقــازی و  پــَرسِ ب

 حالل؟ چون حاللست ونيست  بوسه     الخو هنادن  زلف بشكستن

 یــايـايزد   طلب      شكيبهم ز      يیاـزيبايزدت  داد حسن و  

 ودــــــسگ  به  از زن  كه او   سرتگ ب    ودــِسّرتِ  زن  طاعت بزرگ ب                  

 كرده ی   پوشش   تو   شد ـــاز  پ    ردهـــپ   سقف و  ديوار و چادر و

 ميخندیريش  جهان تونه    به      دیـــُرخ چه می بنپرده درپيش 

 وز  هوا     و هوس  صبوری  به    ازچنني حرص وآز، دوری به

 شوی بطاعت   َگردنی نرم كن    شد اندر رست بضاعت شویچون

 يا   َبـكن  سبلت  وسزاش  بده    نانت او  ميدهد رضاش بده

 دهدراه  خواری  بخويشتن  ن    تا دگر دل  به مهرزن  نـدهد

 حور توباشی فرداش همدان كه     م دورغگرش امروز داری از

 پر زرو زوروبال خانهچه كنی     ازحالل وحرامهبر يک شهوت          

 مرجع اين  نظم ديوان اوحدی  مراغه يی ،ص(خشمگني و  عصبانی؛ –سرتگ : واژگان  مرتبت

550(  . 
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 فارسی ادب خراسانيان در رابطه به  نفوذ ،قدرت ،دانش ووضع عمومي  ..10-1- 96

 تا هنمقرن هفتم از

 :چكيده ای  از حاالت در سده  های حكمرانی مغول

ختارستان با  سمرقند و بخارا، جرجانيه ) بلخ(در اوايل قرن هفتم خراسان و  ايران ،عراق و باخرت

ی، با يكي از بزرگرتين مصائب تارخيي يعني محله چنگيز و احفاد او واكثری رسزمني  های  اسالم

. كه باعث  سقوط دولت  گسرتده  خوارزمشاهيان و خالفت عباسی گرديد)هجري616(مواجه شد 

ادامه يافت و بعد از او مهچنان ايلغارهاي پياپي مغول و تاتار  619اين محله به رسداري چنگيز تا سال 

محالت  656ـ 651آنجمله خراسان  وفارس امتداد داشت تا در ميان ساهلاي  به ممالك خمتلف و از

هوالكو نواده چنگيز آخرين مراكز قدرت را در فارس و عراق از ميان برداشت و سلسله امراي 

 . ايلخاين را در آذرباجيان و  تربيزو رسارس ايران به  جغرافيای فعلی به وجود آورد

سمت بزرگي از شهرها و مراكز اديب علمي  خراسان قديم از ميان در گري ودار اين محالت سخت ق

رفت و جز چند پناهگاه كوچك و بزرگ در داخل خراسان و  سند و آسياي صغري حميل براي حفظ 

يي از كتب باقي نامند، كه مهمرت از مهه آهنا غوريان در آنسوي  هاي علمي و اديب و پاره بازمانده حوزه

 . فرمايي سالجقه آسياي صغري و فارس بوده استرود سند و رسزمني حكم

 

در اواخر عهد ايلخانان مغول، بر اثر اسالم آوردن  زعامی ايشان عنادي كه آنان و كارگزاران بت 

پرست و عيسوي و هيود ی ايشان با  مسلامن داشتند با  مسلامن شدن  مغوالن ،از ميان رفت و اين 

ا  در  احيای ارزشهای فرهنگی وسنن ديرينه خود كه باز  خود فرصتي براي خراسانيان  پيدا شد ت

مانده  از  سامانيان ،  غزنويان و  غوريان  بود و چون بعد از ايشان مهه امرا و ملوك طوايف كه مهه 

ً نژاد خراسانی داشتند  به ادامه اين سنن ياوري كردند  . مسلامن و هم غالبا
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هرات بيشرتين  صدمه را  در  اين  يورش  هاديدند كه   ولی باوجود آن  خراسان   خمصوصآ  بلخ  و 

آشكارتر شد قوت علم و رونق بازار ادب بيشرت طريق نيستي سپرد و )بلخ(آثار شوم آن خمصوصًا در 

چنانچه حممد رضا جتدد در  طليعه كتاب مشهور  الفهرست ابن نديم  . بازار جهل بيشرت رواج يافت

برای هتاجم  وزور آزمائی قدرت طلبان  در  سينه  صاحبانش ، در  وای چه  بسا  علوميكه«:مينگارد

جنگها و  كشتار ها در خاک  هنان  گرديد،وای چه بسا  كتاهبا  كه به  تاراج  رفته ،ويا  شعله آتش  را 

در  زير  رضبات مستمرتتار  ميسوخت وبا  )و  در مركز آن  خراسان و ايران (رشق . فروزانرت نمود

ظاهر متدنی آن دوران را بخاكسرت  مبدل   مينمود و  اين  آتش  تا  دامنه  های  غرب را خود متام  م

 ]130[»   .نيزسوزاند

اودر مورد  امهيت  كتاب  الفهرست ابن  نديم كه در  اين  بخش كه به فجايع بر خاسته  از  نايره جنگ 

كه  هنضت  های   مل برش استاين  كتاب آيينه قسمتی از  علوم  پيشينيان و سري تكا«:اشاره  كرد

 » علمی  وباالخلص هنضت  های  متدنی اسالمی رامعرفی نموده

كاريكه از  خراسانيان ساخته بود اين بود كه  بازمامداران تاتاری كه  از باز مانده  های اوالده  جنگيز 

ديک ساخت ،  بودند خود را نزديک  سازندو  نخستني  نفريكه  خود را در دايره  حكو مت مغوالن نز

 .هباء  الدين حممد صاحب ديوان  جوينی  بود 

هباء  الدين  حممد  صاحب  ديوان بعد از زوال دولت  خوارزمشاهی در خدمت  حاكامن  مغولی در  

در زمان  حكومت  جنتمورصاحب ديوانی  خراسان و   631وی نخستني بار  در  سال  . آمد 

خان بزرگ (ورا مهراه  گرگوز برسالت  نزد اكتای قاآن مازندران يافت و  چندی بعد  جنتمور  ا

خان  مغول  هباءالدين حممد را مورد اكرام و انعام قراردادو صاحب ديوانی بدو  . فرستاد ) مغول

 .  ارزانی داشت

                                                        
الفھرست،  تألیف محمد ابن  اسحق  بن  ندیم ، اصل بعربی ترجمھ فارسی  محمد رضا  تجدد ابن  علی بن زین  العابدین     130

  16،چاپخانھ  دیبا ،ص1381مازندرانی، انتشارات  اساطیر،چاپ اول 
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پرسان معروف هباءالدين يعنی  شمس  الدين  حممد صاحب  ديوان   و  عطا ملک  صاحب ديوان بعد  

 .عالی رسيدند از  پدر بمراتب 

اين  خانواده  های دانشمند و دانشورز بجای  ياسای  چنگيزی قوانني مدنی  آنزمان را كه  توسط 

دانشمندان ايرانی خراسانی كه آميخته با قوانني  اسالمی مسلط بود با وجود خمالفتهای شديد نافذ 

ريان  غري  مسلامن   رشوع گردانيد و يک  حركت  رستارسی برای مسلامن  سازی ،رسداران سپاه  وام

شده بود كه  بمدت  كمی آهنا اسالم را در  حالی قبول كردند  كه  عادات  مغولی  را  كه  در  رگ رگ  

 .وجود شان  جای  گري شده بود  به سختی  رها  ميكردند

  و  عطا اين  حاكامن  حتت  نفوذ تربيتی متعلقات دو  خانواده بزرگ  خراسانی  رشيد  الدين  فضل  اهللا

ملک  جوينی صاحب ديوان در ادامه  فرهنگ  و سنن  ايرانی  خراسانی و بزرگداشت  علامو  تشويق 

زمانيكه  هباءالدين صاحب ديوان  جوينی بعد  از انعام و .شاعران و  مؤلفان  بسيار مهم بوده  است 

بزرگوار در خدمت    احرتام اوكتا قاآن صاحب  ديوانی به او  ارزانی  داشته شد   اين  شخصيت

حاكامن  مغولی با احرتام  و  اعتبار با مرتبه ی صاحب ديوانی ممالک  تابع  مغول در  خراسان  برس  

 .در  اصفهان در گذشت 651می  برد  كه در سال

 

 صنف تاريخ  نگاران

 

 :خانواده  جوينی. 2- 10- 96

قی ،  مهدی و  هادی  ورشيد بوده نصب اين  خاندان  بفضل بن  ربيع مريسد  كه حاجب  منصور دوان

منسوب بودند،  اعقاب فضل  ) حملی  كه  در  باد  غيس  جغرافيای كنونی  افغانستان (از  كبار خراسان 

سكونت گزيدندو در آنجا   اعتباری يافتند؛ دائی  هباءالدين حممد يعنی منتجب » جوين«بن ربيع در  

دبريی  سلطان سنجر را به  عهده  داشت و پدر  الدين بديع  كاتب جوينی صاحب  عتبة الكتبه
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هباءالدين  يعنی  شمس  الدين حمّمد بن  حممد  صاحب ديوان استيفای سلطان حممد  خوارزمشاه و  

 .پرسش  جالل  الدين  منكربتی  بود

هباءالدين  حممد صاحب ديوان بعد  اززوال  دولت  خوارزمشاهی در  : چنانچه كه گفته  آمديم 

در زمان  631نخستني بار در حدود .كامن مغولی كه  مامور  خراسان  ميشدنددر آمد خدمت حا

 حكومت  جنتمورصاحب ديوانی  خراسان  و مازندران را  يافت 

پرسان  معروف  هباءالدين يعنی  شمس الدين  حممد  صاحب  ديوان و عطاملک صاحب ديوان  بعد  

كه »تاريخ  جهان  كشای  جوينی «ملک  جوينی مؤلف  عطا. از  پدر  بمراتب  عالی سياسی  رسيدند 

او  در  عهد  هالكو .سال  حكومت بغداد ميكرد 24رشح  حال  او  را  جداگانه  خواهيم  آورد بمدت 

بوزارت  و  حل و  عقد  امور  ممالک  تابع  ايلخانان 683تا  661و اباقا و سلطان امحد  تگودار از سال 

ی از هندو شام و  در  جمموع كل  خراسان كبري اشتغال  داشت  و  ثروت يعنی  ايران  وروم وقسمت

حاصل  اممالک  او  بود  و ) ده هزار دينار(فراوانی  نصيب او شده بود  چنان  كه  هر  روز  يک  تومان

و  حييی وفرج اهللا و  مسعود  و »685مقتول«و رشف  الدين  هارون  678فرزندانش  هباء  الدين  حممد 

 . كشته شدند ؛ غالبًا  متّعهدامور مهم  كشوری  بودند 683ک،  هر چار  بعد  از قتل  پدر شان بسالاتاب

كه هوالكو  حكومت  بغداد را باو  واگذاركرده بود رشوع 657امهيت  شمس  الدين  حممد از سال 

به    كه  هوالكو  وزير خود سيف الدين  بيتكچی  خوارزمی را  كشت  وزارت را661در سال .شد

در  عهد  .  شمس  الدين  حممد  داد  و بجای  او برادرش  عطا ملک رابه  حكومت  بغداد  نامزد  نمود 

شمس  الدين  با  قدرت  فراوان بكار  وزارت اشتغال  داشت و  بعد  از  ايلخان ) 680- 663(اباقا

برای ترميم   دومني  شخص  كشور پهناور او  حمسوب  ميگرديدو  از  قدرت  و  نفوذ  خويش

در  اين  دوره  دشمنی  ها  و سعايت های جمدامللک  يزدی رئيس  . خرابيهای مملكت  استفاده  ميكرد 

ديوان  ارشاف اگر چه  مدتی  باعث  زمحت  شمس  الدين حممد  و خاندان  او  گرديد  ليكن  اثر  

د  تنگودار قطعی در شكست او  نداشت ، چنانچه  بعد  از  مرگ  آباقان  سلطان امح

وزارت  خويش  را  و  حكومت  طوس و مازندران،  عراق و اران و آذرباجيان را )683- 681(
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مستقالً وبالدروم را بمشاركت سالطني  آل  سلجوقی آن سامان  بخواجه  شمس  الدين ، و  

ا حكومت  ديار بكر  و موصل و  اربل را بخواجه هارون  پرس او ، و  حكومت  بغداد و عراق  ر

جمدامللک رقيب مزاهم  خاندان  جوينی  را   كشت و 681كامكان به  عطا ملک  وا  گذاشت و در سال  

كه  دشمن  خاندان  جوينی بود ، به سعايت امري بوقا و )690- 683(در عهد سلطنت  ارغون خان 

ير را  بعد  از  نايبش خواجه  فخر الدين  حممد  مستوفی قزوينی پرس  عم  محد  اهللا  مستوفی ،  آن  وز

در  نزديكی  اهر  كشتند و چهار  پرس  او حييی   و فرج  اهللا  682مصادره اموال وی در چهارم  شعبان 

حاكم  اصفهان  كه  پيش  از  (و  مسعود و  اتابک در مهان سال  نواده او علی  پرس  خواجه هباءالدين 

و خواجه  هارون را  در   688را  در  سال برادرزاده  اش منصور بن  عطا  ملک )قتل پدرش گذشته بود

 ]131[.خاندان مشهور  جوينی رابدين  وضع  فجيع از ميان بردند. بقتل  رسانيد ند  685سال 

قتل  شمس  الدين  حممد  و احفاد او  و برمهزدن خاندان  وی بفرمان  يک  پادشاه  خونخوار  قتل  ابو 

ن  عباسی با خاندان برمكی  كه  هر سه  خانواده  مسلم  خراسانی  بدست  منصور  عباسی و  هارو

 .بياد زنده  ميسازد ، اهل  خراسان  بودند

ِ  زبان   سبب رشح  خاندان  جوينی  از  اين  سبب  بود  كه  مهه اعضای  اين  خانواده هنر  پرور، در احيا

در دربار  هاشان   فارسی  در برابر  جنگاوران   فاتح  مغولی زبان فارسی را  مهچون زبان  مغولی

 . زبان  های تاتاری  را  در  زبان  بزرگ فارسی حل نمودندنصب  كردند يعنی 

سبب  كشته  شدن  شخصيت  های  بر  جسته جوينی اين بود  كه  خرابی های ناشی از   .1

 .جنگهايی تباه  كن مغوهلا را  مرمت  نمودند

باعث استحكام و ماندگاری  زبان  اهل  قلم  و  دوات خمصوصًا  نويسندگان  و  شعررا  كه .2

 فارسی ميشد محايت سياسی مينودند

                                                        
تھران ،از اوایل سده ھفتم  تا پایان سده ھشتم ،خاندانھای 1369اریخ  ادبیات ایران ، تألیف دکتر  ذبیح  هللا صفا،، چاپ  دھم ، ت   131

  ایران. 42الی  39وزارت ،صص
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ذهبی در  نج االسالم  نگاشته  است هر  كسی  كتابی بنام  ايشان تاليف  ميكرد او را  هزار   .3

 ]132[.دينار سكه زر جايزه ميدادند

ن اين  خانواده  شخصيت  های تارخيی  خراسان  خمصوصًا عاملان  دين  ،حكيامن ، طبيبا .4

اهل  حرفه را  تقويت  و محايت  ميكردند و  از  مهني سبب  است  كه  خواجه  نصري  الدين  

طوسی  كه  خود  وزير  هالكو  و يكی  از  شخصيت  های  انگشت  شامر  خراسان  است  

را بنام شمس الدين  حممد جوينی و قمر بطليموس رابنام »اوصاف االرشاف  «كه كتاب 

 .اكم  اصفهان ُمصدر  كردهباءالدين  حممد ح

موسيقيدانان و  هنر پروران را  بضاعت  مالی  مينمود و  هبمني  مناسبت  ) اين خاندان(او .5

 لۀ كه دانشمند  معروف بود كه رسا صفی  الدين ارموی استاد بزرگ  موسيقیبود  كه 

ی  شاعران سده  ها. رابنام رشف  الدين هارون در  آورد) موسيقی(رشقيه كه در مورد

هشتم مهه  اين  خانواده  خراسانی  را  در  اشعار شان  می  ستودند  كه بطور نمونه  يكی  از  

وريم  كه  ذكری  است  از  وزير و آكه  مرثيه  ايست  ترجيع بند می  اشعار  مهام  تربيزی را

امن  نيک  ميگويند  تاريخ  در برابر  حاكدبري  عالی  مقام شمس  الدين  حممد آنجا  كه  مردم  

 :وبد قضاوت  ميكند پس قضاوت  تاريخ را  از  طبع ُمهام  مطالعه فرماييد

 

     فــلـــک جــام  جــم  اقبــال  بشكست

 زمـان شاهباز مــا را  بـــال بشكـــست

 عــروس مــلــک را  زيـــور  كشودنــد 

 سپهرش  باره و خــــلــخـال بشكست 

 ت سعادت  ملک را چون كاسه ميداش

 قدح  چون  گشت  مـاالمال بشكست

                                                        
  .349واھل  نحلھ ،ص -لعل الصواب - ؛ اھل مجلتھم226تذکره الحفاظ ذھبی،ص-   132
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 شغال  ظلم  مستولـــی  چنــــان شـــد

 كـه شــــري عدل  را  چنگال  بشكست

 بـــشكـــل دال  دولـت  پــيش  اقبـــال

 امسال  بشكست» شمس الدين«فراق

 چنانک  از سنــــگ جــام  آبـــگـــينــه

 دل  خلق  جهان  زين  حال  بشكست

 امن بـــازوی قوی داشتجــــهان  از 

 درخـت  مــيوه ی افـــضال  بشكست

 دريغا صاحب ديوان  دريغا        

 دريغا  آصف دوران  دريغـا        

 نــظــام املـلک  وآصف  چون بمردند

 وزارت   را   بــدســــت او سپــردنــد

 چــو صــيــت  نــام او  در  عـــامل افتاد

 را نـــربدنـددگــــر نــــــام  وزيـــــران 

 اريخهـنـر مـنـدان  ز تــ   بــعـــهــد  او

 رتدنــدـه  نــام    وزيــران   را ســـهــم

 اری خـــــريسـعـادت بـني كـه  از بـسي

 داز  و  هـر سـاعـتـی  عـمـری  شمردن

 ــدمـحــبـوبرت  حـــاكـم  نـيـام از   او   

 دنددرين  عربت  چه بد خواهان كه  مر             

ـــمچـنـان  از  اشـک  پـر  شد  جا   خلقۀ ـ

 كه خون  مرييـخـت ازو چون فرشدنــد
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 بـد انـدشان كـه بـعـد  از  وی  بـامنـدنــد

 پـس  از  گل  خار و بعد  از باده  ُدردند

 بــپـردازد   ز  ايـــشــان   نــيـــز     ايـــام

 نه صاحب  رفت و  ايشان جان بربدنـد

 احب ديوان  دريغادريغا ص      

 دريغا  آصف  دوران  دريغا      

 چو  آدم  صورتــی بـــــاشد  هيولی

 بصورت  چون  گـرايد  اهل  معنی

 نصيحت  بـشنو  ای  مــرد  خردمند

 مــكن  پيونـــد بــا دينی  چو  عيسی

 بـخاک صـاحـب  ديـوان  نـظـر كـن

 كــه او را  مــيرس شــد  مـلـک  دنـيا

 نور  حكمت  گشت اليحز  نـورش 

ــَمــن  جتل  یــــّچـنـان  كــز  وادی  ايِ

 ز علم  وحلم ولطف و ذوق بخشيد

 نـــصــيــبی  وافــرش  ايـــزد  تــعالی

 بــــجـــای لــفــظ آب زنـــدگـــانـــی

نسـی ِ  ز  كلكش  می چكيـدی وقـت ا

 اجـــل  بــر بــود  نــاگــاه  از  ميـانـش

 هــنش  شـد گــور  مــاویكـفن  پـريا

 عروسان  دست  خود  در  نيل  بستند

 دريـن  مـاتــم  بــجــای  بــرگ  َحـنَّی 
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 دريغا صاحب  ديوان  دريغا        

 اــدريغا آصِف  دوران  دريغ        

 زمني  در  ماتم  است  وآسامن هـم

 بموت  شمس  دين  دستور  اعظم

 ونـجهان يكبارگی  تاريک شد چ

 افــتــاب  َمــلـک عـالـم  فــرو شـد

 كـيـرا زيـبـد  كـه بـنـويــسند صاحب

 كه  گـريد  جــاِی  َخمــدوِم  مـعـظّـم

 نـتابد  نور خورشيد  از چــــراغــی

 نــيايــد بـخــشش  دريــا  ز شبـــنـم

 بگل بلبل  هـمی  گويــد  سحرگـاه

 زمــاِن خــوشــدلــی شـد ال  تـبسـم

 واجـه  كز تـدبــري او بـود دريـغــا  خـ

 اساِس  ُملک و  دين معمور و حمكم

 زهی  بــريحــم تــيــغ  آهـنيــــن  دل

 كه زد زخـمی بــر  آن روح مـجـسم

 دوات و كـلـک  خـصـم  تـيغ گشتند

 هـمـی  گـويـند  گريـان هر دو با هم

 دريغا صاحب  ديوان  دريغا      

 دريغا آصف  دوران  دريغا       
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در خراسان برشته حترير در 900تا600مؤرخني و  كتاهبای تاريخ بني ساهلای . 3- 10- 96

 :آمده  است

 جهان  كشای جوينی  تاريخ .4

هجری توسط عالء  الدين عطا ملک  بن هباءالدين  حممد  اجلوينی   658اين  تاريخ  در سنه 

مسيحی به سعی و 1937/هجری 1355در سه  جلد  تأليف  گرديده   و بار اول در سال  

اهتامم و تصحيح اقل  عباد حممد بن  عبدالوهاب قزوينی با انضامم  حواشی و فهارست در  

هجری  خورشيدی  در    1370مطبعه  بريل  ليدن از بالد  هالند بطبع رسيد  كه بعدًا تا سال

و  نرش جلد در هر  مرتبه به طبع   3000چهار  نوبت توسط  انتشارات ارغوان  با شامرگان 

 .رسيده  است 

اين  كتاب در جلد اول  با  مقدمه عالمه  قزوينی بخاطر بزرگداشت از شخصيت عالمه 

مذكور بتوسط استاد دانشمند آقای  مرتضور ی مدرسی  چهار دهی كه  از دوستان نزديک  

 .آن  مرحوم بوده مزين  گرديده است

تا  كيوک خان با حتشيه و تصحيح متن  در  جلد اول  اين  تاريخ از چنگيز خان  و اعقاب او 

مهم  «:بسعی شان در  مطبعه بريل  كشور  هالند چاپ  گرديدمتن مقدمه  عالمه  قزنوينی

فتنه  هولناک تاخت  و  تاز مغول  است ... ترين  واقعه  كه بعد  از  اسالم تا  كنون  رويداد ه

نمود ه در  عرض  مدت  سی كه  در  اوايل  قرن هفتم  هجری از  اقاصی  مرشق  طلوع  

چهل سال از سواحل دريای  چني  الی  حدود شام و  مرص را طوالً و  از  اقاصی دشت  

و  هنگری الی  خليج فارس و بحر عامن را  عرضًادر  حتت  ) هلستان(قبچاق و روسيه  پولونی

» ....ادند ترصف  آورده  وسيعرتين مملكتی را كه  تا  كنون تاريخ  نشان  ميدهد  تشكيل د

م  مهني  اثر  كالً رشح وبسط  وسيع  دارد  از ادامه  چون  گزارشات  چنگيز  درجلد پنج
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مقدمه قزوينی رصف  نظر  نموده  وراجع به  امهيت  اين  كتاب و  اصالت  موضوعی  كتاب 

كه مؤرخ خود   در بعضی  از  آهنا وظيفه  صدارت  ويا صاحب ديوانی  را به  عهده  داشته  

ست تارخيی است  در نوع  خود بی  بديل و مهپايه  با  تاريخ  رشيد  الدين فضل  اهللا    وبلكه ا

باالترو بلند  تر  از  آن  ميباشد كه اكثر مؤرخني وقايع  اين دوران را از  مهني  مراجع بدست  

اريخ  يک  چيزی كه  فوق  العاده مهم است  اين  ميباشد كه  در عهد  مغول فن  ت. می آورند

كتب  نفيسه  از هبرتين  كتب  تارخيی  ايكه  . نگاری رواج  متام  گرفت و  ترقی   عظيم  نمود  

نوشته شده است در  آن دوران  تأليف گرديد  از قبيل  مهني  كتاب   بزبان فارسیتا كنون  

 هجری تاليف  شده  و 685كه  در  حدود   عالءالدين  عطا  ملک  جوينی تاريخ جهانكشای

جامع  التواريخ رشيد الدين فضل اهللا وزير  غازان  خان  تاريخ  كبري  عديم  النظري  موسوم به  

جتزية املصار و  كتابتأليف  شده  است ،  و   هجری710واوجلايتو كه در حدود سنه 

 728نزجيةاالعصار  معروف  بتاريخ  وصاف عبداهللا بن فضل  اهللا شريازی كه در  حدود 

  شده ؛هجری تاليف  

قزوينی در  مستوفیمحد  اهللا بن احد بن نرص مشهور به  اين  كتاب توسط «:تاريخ ُگزيده .1

هجری استنساخ و به سعی و اهتامم اقل عباد ادوارد برون  857هجری  كه  در سنه  780سنه 

 1328كمربج دارالسلطنه لندن در سنه )دانشگاه(انگليسی معلم زبان فارسی  در دارالفنون 

مسيحی سمت انطباع  پذيرفت  كه به  عقيده  قزوينی خالصه و  1910بق  سنه هجری مطا

ادوارد برون  در  .تاليف  شده است735كه در سنه جامع التواريخ تقليد مانندی  است  از 

تاخت و  تاز  مغول  در قرن هفتم  هجری چنانكه  مهه  كس  :می  آورد تاريخ ُگزيدهمقدمه  

شديد  ترين  لطمه بود  كه  بر  رس  ممالک  اسالميه ،متدن و ميداند بزرگرتين  رضبت و 

ادبيات  ايشان  واردآمد،شهر های  پر  مجعيت مبدل  به  خرابه  های  اموات  گرديد،  مساجد 

و  مدارس و  كتابخانه  ها بكّلی نيست و نابود  شد ،  رستارس بالد  و قری زير و زبر  گشت 

 گرديدند،هر  كس  كه  به  كتب و  علوم و ادبيات فارسی  شمشري» عرضه«آهنا مجعًا  سکنۀو 
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يا   عربی مأنوس  باشد البته  مالحظه  كرده  است كه  ما بني  كتب و  مؤلفاتی كه قبل  از فتح  

بغداد و انقراض  خالفت  عباسی تصنيف  شده و  كتبی  كه بعد  از  آن به  عرصه ظهور  آمده 

ولی  يک  شعبه خمصوصی  از دبيات  ا  چه اندازه  است ،  تفاوت رتبه  و اختالف درجه  ت

،  در  هيچ   بايد استثنا نمود و  ان  كتب تاريخ  است   کلیۀزبان فارسی  را از  اين قاعده 

و حتقيق نبود و  اين  درجه ازكاملعرصی  ظهور اين  مهه  كتب تارخييه در زبان فارسی به 

عطا ملک  جوينی كه  در  سنه     جهان  كشایخ  تنقيح رساغ  نداريم  از  قبيل  تاري

تأليف رشيد  الدين  فضل  اهللا وزير كه  در   جامع  التواريخهجری  تاليف شده و  كتاب  658

 تاريخ  وصافمعروف  به   نزجية االعصارو  جتزيته  االمصارتأليف شده و  كتاب 710سنه  

تاليف   728به  وصاف احلرضة كه در  سنه    تأليف  عبد اهللا ابن فضل  اهللا  الشريازی  معروف

شده ،  و  تاريخ  وصاف  در  حقيقت   ذيل تاريخ جهانكشای  است و هر دو  باالصاله  از  

بر   جامع التواريختاريخ  مغول  بحث  ميكند و بالتّبع از  تاريخ  پا دشاهان  معارص مغول 

باخلصوص از  تاريخ  خلفا و طبقات  عالوه  تاريخ  خمصوص  مغول از  تاريخ  عام  عامل و

ملوک و سالطني بعد از  اسالم نيز  سخن  مرياند ؛ مع االسف تا كنون  از  اين  سه  كتاب   

در مطبعه سنگی بمبئی بطبع رسيده و  در  1269نفيس  مذكورفقط تاريخ وصاف  در  سنه  

 .حمل  دسرتس  عموم  ميباشد 

منظوم    ظفر نامهمعترب   عرص  مغولی  كتاب  پر حجم  ديگر  از  تارخيهای  ظفرمامه منظوم .2

است  كه  منظومه ايست  عظيم  كه  در بحر تقارب  بطرز و اسلوب  فردوسی نوشته  شده  

 735است كه مشتمل به  تاريخ  عرب و  ايران و مغول  از اول  اسالم  تا عهد  مؤلف  

اين  كتاب  در  مدت  )موجود  ميباشدكه  نسخه  الكرتونی  آن  نزد  مؤلف (هجری  ميباشد 

بيت  50000پانزده  سال توسط  محد اهللا   مستوفی  بنظم  در  آمده  است اين شاعر مؤلف 

نموده   تاريخ گزيدهكتاب خود را در  حني  نوشتن، ظاهرًا توقف داده و رشوع به  نوشتن  
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مهني  نويسنده  .  دهد بيتی  خود را  خامته  مي 75000كتاب ظفرنامه 730است و  در سال 

 ]133[»....هجری حترير نموده است740نزهت القلوب را  نيز در سال 

                                                        
 1328  مستوفی، چاپ  لندن  توسط  دارالفنون  کمبرک  انگلستان ،سال  طبعمقدمھ  تاریخ  گزیده  ،  تالیف حمد  هللا   133

  و - مسیحی، صص،  آ  1910/ھجری
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 :تاريخ نويسان ادامه

 :حبيب السري خواند مري.94-11-4

مسيحی دربمبئی، هندوستان انتشار يافته و بخاطر  تدريس درشعبه تاريخ در  1856اين  كتاب در سال

اين  كتاب توسط دانشمند انگليسی  پروفيسور .  دانشگاه های انگليس مورد  استفاده قرار  گرفت

 تنقيح  حتشيه و يک مقدمه  به زبان  انگليسی  به  آن ) D.S.Margoliouth(مارگوليوت . اس. دی

گرديد و مهچنان اين اثر از مجله كتاهبای درسی  معتربدانسته شده قابليت   هافزود در رشوع كتاب

تدريس در دانشگاه  اكسفورد را  كسب  كرده و  يكی  از  منابع  تارخيی و  جغرافيايی رشق دانسته 

                 .  از  طرف دارالفنون اكسفورد جتديد چاپ گرديد 1910بار  ديگر اين  كتاب    در سال  . است  هشد

مري «و نوه دخرتیبه  خواند مري  بن  مهام الدين شريازی  معروف  غياث  الدين  حممد نام  مؤرخ.   1  

پدرش چندين سال وزير سلطان .حممد بن امري برهان الدين،مؤلف نامى روضه الصفا است» خواند

در جوانى به . والدت يافته استدر هرات هـ  880حممود، پادشاه سمرقند بود و گويا وى نيز در سال 

شري و   دربار سلطان حسني بايقرا راه يافته و در ميان وى و سلطان حسني،امري نظام الدين عىل

، به 911زادگان تيمورى خمصوصًا بديع الزمان، روابطى نزديك داشته و پس از مدتى در سال  شاه

شاه  ،بابرظهري الدين فته و پس از مرگ به هندوستان ر هـ936درسال . آيد ركاب بديع الزمان در مى 

هندوستان،به دربار پرسش مهايون راه يافته و در آن زمان كتابى در مناقب اين پادشاه به نام قانون 

زنده  942در تاريخ مرگ او اختالف وجود دارد و احتامالً تا سال . مهايون يا مهايون نامه نوشته است

، او را در دهىل،جنب مزار نظام الدين اوليا و امري خرسو دهلوى بنا به وصيتى كه كرده بود. بوده است

ان مؤرخامتيازى كه خوند مري در ميان . سال سن داشت 62به خاك سپردند و در اين زمان نزديك 
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توان به  از مجله آثار او مى. دارد اين است كه،بيش ازمهه به زبان فارسى كتاب نوشته است خراسانی

كتاب . اشاره كرد وال االخيار،مآثر امللوك، حبيب السري و آثار امللوك و االنبياءاالخبار ىف اح خالصه 

است به زبان فارسی،در  كتابی  السري حبيب حبيب السري فی االخبار افراد البرش با نام كوتاه حارض

شود و به حوادث پايان عمر شاه اسامعيل خامته   میرشوع  كتاب از پيشداديان .تاريخ عمومی جهان

 .يابد  می

 :نمونه ای نثر از كتاب  حبيب  السري. 2

اولني  كس  كه  در زمان  خالفت  بنی عباس طرح « وثنا پيامرب  بزرگ  اسالم مينگاردبعد  از محد  

اساس  استقالل  انداخته نام  خليفه را از  خطبه ساقط  ساخت  ابوالطيب  طاهر بن  حسني  بن  

داشت و  از  طاهريان  پنج  كس  در  خراسان لوای  عدل و   مصعب خزاعيست كه ذواليمينني لقب

احسان بر  افراشت و قرب  چنجاه و  چهار سال  حكومت  خراسان  در  آن  خاندان بود ويكی  از 

  :شاعران  اسامی  ايشان را  در  اين دو بيت  نظم  نمود

 در  خراسان  زآل  مـــصعب شاه 

  طاهر و طلحه بــود و  عـــبيداهللا

  باز   طاهر  دگر  حمــــــــــــّمد آن 

 كو به يعقوب داد  ختت  و  كاله 

 :از مهني  كتاب. 2

 :گفتار  در بيان سلطنت طاهريان در  ممالک خراسان

متصديان  حتقيق  اخبار  خلف و  متكلفان  تنسيق  آثار سلف صحايف  اوراق  را باين  رشف  مرشف  «

هارون  بعد  از  قتل  امني  در  خطبه بغداد  علم  تسلط  بر افراشت    ساخته اند  كه  چون  مامون  بن

د  منظور  عنايت  طاهر بن  حسني  كه فتح  داراالسالم بسعی  او  تيسري  پذيرفته بود  روزی  چن

ن  اوقات در روزيكه  مأمون برشب  مخر نسبت باو  بد  مزاج   گشت و در  آره  ساخت اّما باالخ

اهر بمجلس  خليفه  در  آمد و  حسني  رشابدار با بشارت  خليفه  كاسه ی  چند  به  طاشتغال داشت  
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يا  امري  املؤمنني از رشق  : طاهر گفت . طاهر داد در آن اثناسيالب  اشک  از  چشم  مأمون روان شد 

ّز تسخيز مالزمان تو قرار  گرفته  آيا  سبب  اين  گريه  چيست؟ مأمو ن سخنی  تا  غرب جهان  در  حي

مناسب  وقت بر زبان آورد  اّما  گريه چنان بر وی  غلبه كرد كه ذواليمينني را دگر  جمال  سؤال نامند بنا  

بر  آن  خايف و  ترسان  از  رسای خالفت  بريون رفت  و روز  ديگر يكی  از  خمصوصان  حسني را  

و او را  برآن  دارد كه  از  مأمون سبب  طلبيد و  مبلغ  دويست  هزار درم باو داد كه  نزد  حسني برود 

. گريه  را  معلوم  ناميد خادم  حسني  آن  وجه  را  بنظر  حسني  رسانيد و التامس ذواليمينني تقرير كرد 

روز  ديگر كه  مأمون  از  حسني  رشاب  خواست  گفت  واهللا  كه  رشاب  ندهم تا  امري  املؤمنني  گريه  

مأمون  گفت  ترا  به  اين  سوال  چه  كار رشابدار  اظهار كرد  كه  اين  .يد ديروزی  را با من  نگو

مأمون  بعد  از  وصيت  در  . گستاخی  بواسطه  اندهی است  كه  از  گريه  خليفه  بر من  استيال  يافته

خاطر  مريسد و كتّامن آن  امر  فرمود كه هر گاه  چشم  من  به  طاهر  می  افتد قتل  برادرم  حمّمد امني  ب

خود را   از گريه نگاه  نميتوانم داشت و  حسني  كيفيت  گفت  و شنود را به ذواليمينني رسانيد ه 

طاهربا امحد بن  ابی  خالد  وزير كه  دوستش  بود  مالقات  نموده  و صورت  واقعه را باو  در  ميان  

د  تا بآن  حدود رفته  از  اثر  غضب و هناد  و  گفت  نوعی  كن  كه حكومت  خراسان  تعلق  بمن  گري

سخط  امري  املومنني مأمون  مانم و وزير  انگشت قبول  بر  ديده  هناد ه چون بمالزمت  خليفه  رسيد  

بعرض  رسانيد  كه  احوال  ممالک  خراسان تعلق  بويرانی دارد و  غّسان  كه  والی  آن  مملكت  است 

مأمون  گفت  مصلحت  چيست . سپاهی  بريون  نمی  تواند  آمد  از  عهده ضبط  و دارايی  رعيت  و

ن  كار  دارد مأمون  كه  طاهر  ذواليمينني  استحقاق آ و شايسته  آن  منصب  كيست ؟ امحد  جواب  داد 

گفت  كه  از  وی   ايمن  توان بود  وزير  گفت  هر  خمالفتی كه  از  طاهر ظاهر گردد  من  به  تدارک  

قيام  ناميم  آنگاه  مأمون  جتويز  اين  معنی  نمود  وامحد بن  ابی  خالد  منشور  اياالت  آن مهم  

خراسان را بنام طاهر  قلمی  كرد و ذواليمينني به  آن  واليت  شتافته به اندک زمانی  داعيه استقالل  

صاحب  بريد   كه من  در  ايام  خالفت  مأمون : گلثوم بن  هدم گويد .در  خاطرش  رسوخ يافت 

خراسان بودم و در مجعه  ای  از  مجعات طاهر نام  خليفه را از  خطبه  افگنده  بجای  آن  اين  دعا 
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ومن صورت  حال  را  بدون زياده نقصان  ...  و کامة حمّمد بام  اصلحت به اوالد خواند اللهم اصلح

ديگر قبل  از  طلوع  آفتاب از داراالماره    در قلم آورده  نوشته را  مهان  حلظه  به بغداد فرستادم  و روز

كس  به  طلب من  آمد شهادت بر زبان راندم و روان شدم چه گامن بردم  كه  طاهر  از  نامه  من 

وقوف  يافته و قصد قتل من  نموده  چون بدانجا رسيدم طلحه بن طاهر  از  خانه  بريون  آمد ه گفت  

گفت امروز خرب  مرگ  پدرم بنويس  در حال  بموجب  فرموده    واقعه  ديروز  را  نوشتی  گفتم بلی

نقل  است  كه  چون خرب  اول  بمأمون رسيد امحد بن  ابی  خالد  وزير را  گفت ترا . عمل  نمودم 

بمقتظای تقلبی كه  كرد ه بودی بجانب  خراسان  رفته  رفع  رش طاهر بايد  نمود و امحد  بكارسازی  

اگاه  خرب فوت  طاهر  نيز  رسيد و امحد  از  آن  تكليف رهايی  يافت ؛  در لشكر مشغول  شده ن

روضةالصفا  مسطور است كه  چون طاهر نام  خليفه  را از  خطبه انداخت بمنزل خود  مراجعت  

مدت  . كرد  مهان حلظه او را  تب  گرفته و بعد  از  غروب  آفتاب  حياتش  بمغرب فنا  غروب  نمود 

كسال و شش  ماه  بود بنا بر  اينكه يک  چشم  ذواليمينني  از روشنايی  هبره  نداشت  يكی  حكومتش  ي

 –نقصان  عني و يمني زائدة - از  شعرا  اين  بيت را بر لوح بيان  نگاشت  يا ذواليمينني و  عني  واحدة

سان بر  رسير طلحه بن  طاهر  در  شهور سنه  تسع و مأتني بموجب  فرمان  مأمون  در واليت  خرا

حكومت  نشست و  در زمان  ايالت او  محزه  نامی  در سيستان  خروج  كرده  طلحه بدانجانب  لشكر  

كشيد  و محزه را  مغلوب  گردانيده  به  خراسان  باز  گرديد و در سنه  ثلث و  عرشة و مائتني طلحه  

مجعی  از  خوارج  مقابل  نموده    وفات  يافت  پرسش  علی  قايم  مقام  شدو در نواحی  نيشاپور با

ن  آ عبداهللا  بن  طاهر در زمان  وفات برادر در  دينور  اقامت  داشت  و بعد  از  استامع  .  شهيد گشت

رايت  عزيمت  بجانب  خراسان بر  افراشت و  چون به  نيشاپور رسيد  خرب  بموجب  اشارت  مأمون  

كرده بود ند پيش  هناد  مهت  ساخته به اندک زمانی  ختم   استيصال  طايفه را كه بر برادرش  خروج 

ايشان بر انداخت      در روضة  الصفا  مستور  است كه  در  وقت  توجه  عبد  اهللا بن طاهر  بطرف  

خراسان  قحطی  عظيم  در  آن  مملكت واقع  بودو  پس  از  وصول او به  نواحی  نيشاپور  ابواب  

وح شد  باران بسيار باريد و بالء  عال بخصب و رفاهيت  مبدل  گشته  در  ايام  رمحت  ملک  غفور  مفت
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دولت  او  خراسان بكامل  معموری  رسيد و  عبد اهللا  تا  زمان  خالفت  الواثق  باهللا در خراسان  

متصدی  امر  حكومت  بود و در كامل  عدالت  و رعيت  پروری و  غايت سخاوت و  مرمحت  

خاليق سلوک  نمود و در سنه ثلثني  مائتني از  عامل  انتقال  فرمود و مدت  ايالتش هفده  گسرتی  با  

سال  بود و اوقات  حياتش  چهل و  هشت  سال و  هشت  سال  طاهر بن  عبد اهللا  بن طاهر بعد  از  

امتداد يافت به  فوت طاهر  افرس  عامرت  بر  رس  هناد و ايام  حكومتش  تا زمان  دولت  املستعني باهللا 

اجل  طبيعی در  گذشت حممد بن  طاهر بن  عبداهللا  بجايش نشست و او بفضل و ادب  معروف  بود 

و بعيش و  عرشت  مشعوف و در ايام  دولت او يعقوب بن  ليث  صفار در واليت سيستان قوی  شده 

يكی  ازواحد  های (ز  فوشنگ لشكر به  هرات  كشيد و عامل حممد  را  از  آنجا  بريون  كرد و  حممد  ا

كه  دارامللک طاهريان بود به  نيشاپور  گرخيت در خالل  ) حكومتی هرات كه بنام زنده  جان ياد ميشود

اين  احوال امحد بن فضل با  برادران خود  و بعضی  ديگر  از  اعيان سيستان  از يعقوب  بن  ليث 

ب  ايلچيان به  جهت  طلب  ايشان به   نيشاپور  فرستاد  گرخيته  التجا  به  حممد  بن طاهر بردند و يعقو

و حممد  آن  مجاعت را اجازت  نداد و  اين  معنی ضميمه كدورت يعقوب  ليث  شده  در سنه  تسعني  

و  مخسني و مائتني  روی  توجه به  نيشاپور  هناد و امحد بن  فضل  اين  خرب  شنيده  بداراالماره رفت تا 

را از  كيفيت  حادثه  اگاه  گرداند  حاجب  گفت امري  در خواب  است  او را نمی توان  حممد بن  طاهر 

ديد  امحد  گفت  كسی كه  می  آيد  كه امري را بيدار  كند  انگاه امحد به  اتفاق  برادر خود  نزد  عبداهللا  

دند و  عبداهللا  سجزی رفت و رشايط  مشورت  بجای  آورد و امحد  وبرادر بصوب  ری  در حركت  آم

به  طربستان شتافت و چون  حممد بن طاهر  از  خواب   غفلت  در آمده  خرب توجه يعقوب  معلوم  

كرد  كس نزد او فرستاد  كه بی  حكم  و  نشان امري املومنني  بكجا می  آيی  قاصد  حممد  اين  پيام  به  

گفت  حكم  و  نشان  من  اين  است و بعد    يعقوب  رسانيد ه او شمشري  از زير  مصالّ بريون  آورد و

از  مراجعت قاصد  مردم  حممد بن طاهر  متفرق  گشته  از  خدمتش  فرار نمود و به روايتی  به امان  

وقولی  آنكه    هپيش  يعقوب  رفت با صد  وشصت  نفر  از  اقارب و عشاير  در سيستان  مقيد  شد

يعقوب به ببغداد شتافت و تا آخر  عمر در آن  ديار با فارغ بال  حممد بعد  از  استيالی  لوای  شوكت 
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گذرانيد و در سنه  مذكور اقبال دولت  و اقبال  طاهر بنهايت انجاميد و آفتاب  استقالل  صفاريان  از 

    ]134[» افق واليات خراسان  طالع  گرديد واحلكم هللا احلميد املجيد

 :ظفرنامه  علی  يزدی. 5- 11- 96

و  مسيحی بطريقه سنگی در لكنهو  چاپ شده 1868اين كتاب  در سال):ظفرنامه(لتوواريخ منتخب ا

دا كثريا مباركا  ملن يوتی مح«:محد  باريتعالی آغاز  گرديده  با كتابشتاريخ  نگاران مسلامن ،  مانند ساير

ا ءو سيد االولياء حمّمد امللک  من  يشاء وينزع امللک  ممن يشاء  وصلوة  الطيبه  دائمة علی  خاتم  االنيب

 ]135[»و آليه االصفياء و اصحابه النجباء و عرتته الربة  االتقياء

  

 : رشوع كتاب

 وانائی  گفتگواستــا را  تــه مــك    ام  از  او  استــــه نــدايی كــام خــنـب

 انــيـزدش عـه  نــآشكارا  ب  هنان     كار   و  هنان ـــل   آشــــد   كــداونــخ

 ر آبـــا را بــده ی نقش مـگارنــن    ابــكر  آفــــتـــپــي    ده یـــرازنـــــطـ

 ا  در فناستـــنـجز هستی او فـــب    ه هستی مراورا سزاستـــی كـدائــخ

 جزظل هستی حق دان يكسيتـب    يستـــجهان ميناميد كه هست ارچه ن

 هست آنچه بوددارشد  هرچه ـيـدپ    ودـــک وجـل كه ازيـامـنع كـی صـزه

 اب و زمني با درنگـا شتـک بـلـف    گـه رنــونــورد صد گز يک  خم بر آ

 ارـــی خـا درشتــل  تــی گـرمـز  ن    بارـی  بـينـچه بـک شاخ ُرست  آنــز ي

 ده راـــــنـنـيـريش دو بـغـــاء  بـيـم    را    دهــــــــنــنــريــی  آفــالبـــر  طــاگ

 خياليست  مهچون فريب   رساب    رای  صوابــــش  بريـستی  غـه  هــك

 هيچكسدراين خود نيفتد بشک     ـود و بسدا بـاول  خـني  است  كــقـي

                                                        
  .7الی  1، صص 1857حبیب السیر ،تالیف خواند  میر، چاپ لکنھو    134

  .1م،ص1868شرف  الدین علی یزدی ، چاپ سنگی  ،  مطبعھ لکنھو ، ھندوستان، سنھ ) ظفر نامھ(منتخب التواریخ    135
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 ول  استـولی  ديده ی عقل ما اح    ان اول  استـمـمكن سهو كاخر  ه

 تــاه  نيسـه  آگــكز ان  عقل فرزان    سوی  ذاتش  انديشه را  راه  نيست

 روزـر فـش روان بـاتـفــر صــذكــب    د لب بدوزسخن چون بذاتش  رس

 را  بر  رسير مصري من يفسدفيها ويسفک  الدماءكی كه  عونش عنايت و بی  هنايت مطعون  مالک  مل

 دشو بينش  كرامت  نمود و اراده اجميلت  دانش رسوری آفرينش  بفضانی جاعل فی  االرض  خليفه 

رس فراز  گردانيد و در بحر و بر عامل  مكنت  متلک و  بنی  آدمولقد  كرمنا  بتاج  موفور االبتهاج  

 رب  العاملني  ورب  العرش وهللا احلمد رب  السمواتارزانی  فرمود    استعمركم فيهاترصف و  

بر افراخت و صفحه   توانائی  كه رايت  اقتدار سالطني  كامگار  باوج  فرماندهی و  كشور ستانی

تر و ( ان را آينه  چهره  نامی عروس  فتح  و نرصت  ساخت نضارتشمشري مصقول پادشاهان جه

جماهدان  منوط   رياض  رشيعت رابا  آبياری  تيغ  آتش  بار  )فرهنگ فارسی عميد-تازه  وشادان

روئی حسام خون آشام غازيان  مربوط  فرمود  قادری كه  ی  هنال  اسالم به رسخگردانيد و رس سبز

نربين  نقاب را به  چرت داری  سلطان پيغمربان فرمان  داد و حامی محايتش قهرمان  تقديرش سجاب  ع

 :عنكبوت  مبهوت در معامری حصار رسور انبياء و رسل مكنت و  توانائی بخشيد نظم

 دـلنــب ای ختتش ـاز  پ دره  ـر سـس  ـــــــدرنـــشهی  چرت او  ابر  مشكني  پ

 اهـادشـه رشق و بغرب  امتش  پــب    اهـــگراــش  بــربـثـداوری ي   انـهـج

 لني  او عرش فرشـعـرد  نــی  گـپ    عرشهدش زرفعت شده فرش عه ب

 كفش  ريزه ی سنگ سازد خدنگ    دست آرد بجنگشجاعی كه چون 

 روان  تـلـم دای  ـــاع   د ز ــايـرب    روان  خدنـگش به  كوری  دشمـــن

 نبوت به سيفی داشت دست قو    ـــــفيـار حـفـش ز  كـامـقـتـزد انـنـب

 ز جان آفرين  خالق  هست  و بود     ن  و درودــــــــريـزار  آفــزاران  هـه

   براصحاب و احـفـاد  وامـجـاد  او    بــر  او بــــــاد   وبـر  آل  و  اوالد   او

توام با  داشت رشف  الدين  علی يزدی  اين  كتاب را  با نثرمشكل و مصنوع كه  در  آن  زمان رواج 
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را  ر  آن  بيش  از  حد مدح  پادشاهنگاشته  و  هر قسمت  آن را  به  مقاله  ها تقسيم  كرده و  د نظم 

 :منظور داشته است بطور  نمونه  از  چند  جای  اين  كتاب مقطع  های  را  می  آوريم

تصاص بر  صفحه حال و  از  آفرينش  هر كرا  خواهد بر  گزيند سابقه  عنايت  ازلی  چون رقم اخ...

بر  ُگزيده شد  مقاليد  مقاصد  و  مرادات به قبضهِ اقتدار او سپارد و رابطه  ارادت  مل يزلی چون به 

رفعت و  منزلت رسوری  تعلق  گريد عروج بر مدارج  معالی  بپای مكنتش آسان  گردد و پر  تو 

وار آثارش بسايه يی ابری كه  از  بخار  آفتاب  تاييدات ربانی  چون بر ساحت  سعادت  مقبلی  تابد  ان

پندار معاندان در هوای  خيال  حمال  بندد پوشيده نگردد  و  نسيم رضا ورمحت  صمدانی  اگر بر چمن 

اقبال دولت منهی وزد  طراوت  هبار  گيتی نگارش به  آسيب  خزانی  كه  از  دم  رسد  حسودان  خيزد  

نپذيرد  و هنال  دوستی كه پروردهِ  ) فرهنگ معني–دن  گياه پژمرده شدن  و  خشكي(نقصان و ذبول 

جويبار  توفيق  اهلی بود  از  تند باد حوادث روزگار  گزند  نيابد  و كاخ رفعتی كه بر  افراخته لطف  

اختالل پذير  ) فرهنگ  عميد –مكر و  حيله بكار بردن (نامتناهی باشد به  منجنيق مكر و احتيال

 :نگردد  نظم 

 ]136[* عزيز  كرده  او را  جهان  ندارد خوار     گ  كرده او را فلک  نبيند  خورد  بزر

  

 )مؤلف(در اين  كتاب از اول  تا  آخر عالمات  و  كامه  و  نقطه گذاری موجود  نميباشد*

 ....و مصداق  اين سياق صورت حال  صاحب قرانی است  كه  در بيان  كيفيت  آن رشوع  مريود 

ترتيب  به  هدف  اصلی  كتاب  خود كه آشكاررا  كردن دور زندگی امري  تيمور  از  تولد  او به  اين  

تا  مرگش  ميباشد رشوع  ميناميد اما  چيزی  را كه  اين مؤرخني پنهان  ميناميد  حقيقت  خود  تيمور  

فتيم  پادشاه  با  طول و  تفصيل كار  نامه  های  او را به بحث  گر 92تيمور  كه  در بخش  .  است  

خود را كه بر خاسته  از حس  )نا معلوم(شجاع و قلعه  كشای بی  مهتايی  بود  كه  خشم وانتقام

پرخاشگر درونی او بود كه به  جا طلبی  عظيمی تبديل  شده بود و اولني قلعه  ای  را كه   كشود وآتش 

                                                        
  .4تا1ھمان ،صص   136
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م  در  آنجا والی بود بعدًا  به  بخارا  زد  قلعه  هندوان بلخ  بود  كه امري  حسني برادر زنش اجلايتوخان

زاد بوم  خود  محله  كرد  و  مهينطور  مانند طاعقه  ای  متام  شهر  های  آبادان  خراسان ، فارس و 

عراق  عجم ، تركيه  عثامنی، آذر باجيان ،  هند  وسند را  در هم  نورديداو كه بخود  شخصيت  

عريف و  توصيف  از  وی  بجا  می  بود  كه چني، منگوليا و يا  صاحب قرانی داده  بود  در  آن  وقت  ت

اروپا را زير  و رو  ميكرد او فقط  كشور  های  را  خراب  كرد  و  از  مردمش  كله  مناره  ساخت كه  

  .پريوی  از  آئني  اسالم  ميكردند رسزمينهايی را خراب كرد و  كشود  كه رسزمني خودش بودمهه  

 :ر  مورد  تولد  صاحبقرانی چنني  داد سخن  ميدهد علی  يزدی  د

 تشبيب  سخن  و ذكر شمه ای  از  مفاخر صاحب قرانی  

 :نظم

 هــمــــه ظلـمــتش  روشنــی  سـر بسـر  هـــمــايــون شبــی  چون   سواد برص

 مه اش بدر  و بدرش ز  كاهش  مـصون  شبی  قدرش  از روز  روشن   فــزون

 مــــبــــارک  بــتــاثــري و فـــرخ  بــفــــال  سعد  و  مسعود حـــالكواكب  مهه    

 مــــــرا   دل  انـــــدر  كنـــــــــار  آمـــــده  مــرا  بــخــت  فــرخـنده يـــــار  آمده 

ــرت بــــــكام    بـپـرداختم  مـجلس  از خاص و عـام  بـــيـــاراستــم بــزم  عشـــ

 خــــــّرد    ساقـــی   و  مـی  معـانی  بكر  ـتــه شمــع  از  نــور فكر بـــر افــروخ

    ذوق   و  هوش    ـمۀـغـــن ســرآيـنــده ی    فـــروزنـــــده   ساز    بـــــزم   رشوش

   دل    كامــيــابـــم    بـه     پرورد  جــــان  هـمه شب  بدين  گونه  عرشت  كنان 

 نـــسيـــم  عــنــايت       وزيدن    گرفت  دمـيـدن  گرفت چـو صـبـح سعـادت 

 بــيــفشــــاند    بـــــال   و   بـگسرتد پـــر    خـــروس  ظـفــر تـاج  نـرصت  بـرس

ــرغ  انـــديــشه  پـــرواز   داد    بــه  هــنــگام   دولت  چـــو  آواز داد  دلــــم    مـ

 ز صـــاحــب  قــران قــصه  آغــاز  كرد   ـردوزآن  پس  چو طوطی  دهن بـازك

 به اندک زمان  چون  گرفت  اين  جهان  كــه آن   شــاه   ديـنـدار  گـيتــی  ستان
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 بــمــردی  كــمر   بــست  و عــامل  گشاد  چــو زيـن بــر ســمند  سعــــادت هناد

 و شام و چه  از هندوبومچـه  از  مـصـر   ز  رسحــد  چــيــن  تا  بـه پـايـان  روم

 بــجـــائـی كــه بــود  از  عـــمـارت  اثـــر    چه  ايران چه توران چه هبر و چه بر

 بــه  گـــيتی  ستانی  چــــو  لشكر  كشيد    بنفس  رشيف خود  آنجا  رسيـــــــد

 ل  اسپش  بسودـــنــخست  آن زمني  نع    بــهــر جــا  سپــاهــش  تـوجه  نمود

..... 

 بــــال  را    نبودی در  آن بــــوم راه  هر آنجا  كه  از   لطف  كردی   نـــگاه

 بيكشعله زان  كشوری  سوخــــتی     وگـــر  آتـــش  قــهــر افــروخــتــــــی

 چو يخ  پيش  خورشيــد بگداختی  بـــه كوه  ار ز  كني  سايـه  انـداخـــتـی

 شده  تريه  رخسار خورشيد و ماه    اهبخشم  ار سوی  چرخ  كردی  نــگ

 وگــر زد  دگر  در  جهان  دم  نـزد   دم    از   كـــني  او بـــعــــامل  نـــــــــزد 

...... 

 ز  گــيتـی  بــيكباره نزديک  و دور  بــر انــداخـت رسم  فسـاد و فـجـــور

   كس  نگشت    ۀ ــــیشخيانت  در اند  نه در شهر و خمزن  نه  در  كوه  دشت 

 كـه منسوخ شد  رسم  بند  و كليد  امــان  در  زمــانــش  بــحـدی  رسيد 

 بـــر افـــتــــاد آئـــني ظلـــم  وستم  تو  گفتی  زمني رس برس  شـد  حــــرم

...... 

 ـاج  مـهـــیـــز  تـخـت بــزرگی و ت  مــرادش  ز  شـــاهــی و فــرمانـدهی 

 مله فرعـمهني اصل ديد وجزاين ج    و  تعظيم   رشع  مراعات   دين  بود 

 ودـه و دام بـدگـر  چــيــز  هـا  دانـــ  هـمــه كـوشش بـهـر  اســـــالم بـــود 

ت  نبیـكــرامــی تــر  از اهــل  ب    نديدی  كس  از  خويش و  از اجنبی  ــي

 مر او را بحلم تــواضـع  نـمـودی      كجا  كامــلی  بــودی  از اهـــــل علم
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 بـتـخـصيص  مــــفـــتی ديــندار را    نـــكو داشتــــی اهــل  دستــــــــار را 

ـــیشچـــو اند  دد  خواستیــــز  خلوت  نــشينان م    كاری    از   اراستی   ۀـ

 بــه  اخـــالص  رفـتی  ز راه  يــقــني    بـــســوی مـــزار بــــزرگان  ديــــــــن

 بــخـــلوت رسای  نــيـــاز   آمــــدی  ــار بـــزرگـــش  فــراز  آمدی چــو  ك

 رع  بـخاکـنــــهــــادی جـبـيـن  تـض  تــوجـــه  نــمــودی  بــه دادار  پــــاک

 ز حق خواستی   نرصت  و بر  تری     مناجات  كردی و  خوهــــــش گری

 داشتی حـاجـت خـويش  راطلــب   بــسوز دل و  آب   چـــــشم  از   خدا 

 صــدای اجـابـت  رسيـدی  بگوش  چــو  از  هــاتــــف دولتش  بيخروش

 بــصـــدق  تـمـــام  ويـــقني  درست  شـكر كـــردی نخستۀ روان سـجــد

 ــــراشتیلــوای كـــرامـــت بـــر  افـ  یپس  آنـــگه رساز  سجـــــده برداشت

 ده  گردون  عجبز بسياريـش  مان  ــاير طلبذخــــز  گــنـجـور  كـردی  

 تاج بودی فزونكسی  را  كـه  مـحـ  ز  چند برون ببخشيدی  از  چون  و ا  

 انــی  زبـان  از دعـــا دل از  شــادمــ  را  جـدا  نـــمــانده  در  آن بــوم  كس 

 ساختیقــضا  آنــچه اوخـــواستی   ـــــــرداختیچو زان  پس  بمقصود  پـ

 ه روشن  دل و  و كامل ذات بودك  ــيـــل   طبعش  بخريات بودهـمـــه  م

ــعۀ بـــسی  ــ  ر افــراخــتهـوان  بــن  كــيوابـر  ايـ  تهــــــرداخـــر پـــــيــغ  بـــق

 جــد  جـامع و  غري آنچه  از  مس  ــانــقا هـات  افگنده  خوانچــه  از خ

 شه  در شـــــاه  راه  نسبدر  انديـ  را  حسبصــاحــــبقران چــنني بـــود 

 ه  پــای بــر ختت شاهی  هندهـمـ  ــــه  آدم        رودپــدر بــر پـــدر تـــا بـ

 خيالفزون  بوده ازهرچه بندی   ـاه  دريـــا نـــــوالكــرامــــات  آن شــ

 بوقت ادا كوته چوتنگ است و  رت  قــبــای ثـــنـــا بــبـــاالی  قـــــــد

 پود و  تاركه اخبار شاهش بود   وارــــــاهـــش ۀــــــلــحمــرتــب كــنــم  
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  ]137[ كه كی  كرد  خورشيد شاهی  طلوع  از اول  كــنـــم      در    وال ت شـروع

    

 زندگينامه علی يزدی .1

می  و سياسی اين  ، از زندگی  عل در اين نوشته ختصصی بر آنيم  تا رشح آنچه كه بحقيقت  توام  است

اديب شاعر و  مؤرخ نامدار كه  در زنده  نگهداشتن آثار او كه بدست فراموشی  سپاريده  ميشد  

مجهوری  شوروی سوسيالستی » فن«توسط  عصام  الدين اورنبايف كه توسط اداره  انتشارات 

جلد  انتشار گرديده در دو   1972ياد  ميگردد در سال » مجهوری ازبكستان«ازبكستان كه اكنون بنام 

اين  كتاب  نظربه ظفر نامه چاپ سنگی لكنهو و ظفر نامه با  مقدمه  عباسی كه در  ايران چاپ .   است

 .شده  است از  جهات زيادی بر  تری دارد 

ان و علامي مشهور نيمه دوم قرن هشتم و نيمه اول مؤرخالدين عيل يزدي از شاعران، منشيان،  رشف

به روايتی ، رشف  الدين  علی فرزند  شيخ  حاجی  يزدی  ملقب  به  رشف  « .قرن هنم هجري است

م تولد 1416- 1435./هـ ق818- 838در  شهر تفت  نزديک يزد متولد  گرديده و احتامالً  بني ساهلای

و به روايتی  ديگر نام  و  نسبش  را رشف  الدين  علی  بن ضياءالدين  حسني  بن  ]138[. يافته  است 

كه بخاندان معروف وصاحب نام   ]139[».دين  علی بن شمس  الدين رضی نيز  نوشته اند رشف  ال

تعلق داشته ،پدرش بانی  مسجد  جامع يزد بوده و رشف  الدين  نيز  مدرسه  رشفيه رادر جوار مهان  

 مسجدبنا  كرد  كه بعدًا  مدفون  او  نيز  گرديد

بهم  زندگی  رشف  الدين  علی  يزدی باقی  است به  آنچه  كه  از  خطوط  م:اعتقادات علی يزدی

وی  از  مجله  عارفان و  علامی  عرص  خود بوده و به فضيلت  و  هنر  پروری معروف و مهواره  در  

                                                        
  .8تا5ھمان  صص   137

ظفر نامھ ،تھیھ و  تنظیم عصام  الدین  اورونبایوف ، اداره انتشارات شوروی سوسیالیستی : شرف  الدین  علی یزدی    138

  .6،ص  1972ازبکستان 

  775دو، ص . ، ج1344سعید  نفیسی ، تاریخ  نظم و  نثر  در  ایران ، کتابفروشی فروغی ،   139
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 ]140[.فارس  و  عراق عجم نزد سالطني  حمرتم  بوده  است

                                                        
  .17،ص1353غیاث  الدین  ھمام  الدین ،  حبیب  السیر فی اخبار البشر، محمد  دبیر  سیاقی، انتشارات خیام،  تھران     140
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ن عيل يزدي به خدمت الدي ظهور او در عامل شعر و ادب، مصادف با دوران حكومت شاه حييي مظّفري است و با تسلط كامل تيمور بر رسارس ايران، رشف

الدين عيل يزدي بود؛ اما شاهرخ به وساطت  اش را به زندان افكندند؛ از مجله اين زندانيان رشف ان حممد جوكي شد، حمركان و مشوقان نوه

هزار دينار از وجوهات يزد را براي او در نظر گرفت؛  15مراجعت به يزد فراهم كرد و مبلغ ده تيموري وسايل سفر او را براي الدين عيل يزدي پس از تفوق مريزا سلطان حممد بر برادرش ابوالقاسم بابر، دوباره با او در هرات مالقات كرد و پس از اين ديدار، شاهزا

به عنوان سيورغال  ريه تفت را جمددً رفت و ق روزي كه در يزد بود، هر روز به ديدن او مي 18ي ق به مهراه بزرگان و علامي يزد به ديدن شاهزاده ابوالقاسم بابر ـ كه به قريه حوض جعفر يزد آمده بود ـ رفت و پس از آن شاهزاده در ط

از او باقي ... الّدين عيل يزدي از علامي نامي زمان خود بود و آثار متعّددي در موضوعات معّام، رياضيات و رشف. اند فن او را در خانقاهش در شهر تفت ذكر كرده

يسنده نو. دهد كند كه رسگذشت تيمور گوركاين، مقاله اول كتابش را تشكيل مي او در چند جا به اين موضوع اشاره كرده است، به نحوي كه عالوه بر خطبه آغازين ظفرنامه، در برخي از صفحات، بنا به موضوع تأكيد مي
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 .ام مابقي مقاالت داشته استذكر شده است، او حداقل فرصتي بيست ساله براي امت

رزند توجهي سلطان عبداهللاّ ف هر چند كه فوت ابراهيم مريزا و يب .داد به هر حال ابراهيم مريزا حامي وي بود و اين كار را هم به سفارش او انجام مي

از كتاب عريب اطالعي حاصل نشد، اما كتاب فاريس مورد اشاره مؤلف بايد كتاب ظفرنامه عيل بن نظام . كند ب عريب و فاريس و بار ديگر به منظومه تركي و مؤلفي فاريس اشاره مي

الدين عيل يزدي بدان اشاره كرده است، بايد كتاب شمس احلسن ـ كه تاج  و كتاب فاريس ديگري كه رشف. الدين ختالين باشد كه برخي از رويدادهاي عرص تيمور را به تركي رسوده است

ها به دستور ابراهيم مريزا براي نگارش كارش فراهم شده  هاي پيشني كه مهه اين كتاب شود كه او به نوشته با توجه به مطالب فوق مشخص مي

 .ها نموده است هاي فرعي در آن احاديث را نقل به عبارت كرده و زماين هم دخل و ترصفالدين شامي؛ شيوه اقتباس در مهه جاي يكسان نيست، گاهي عبارات كلامت و حتي امثال و اشعار و آيات و 

گزارش او در باب فتح قلعه تكريت حاكي از اين  اشته است، به نحوي كه درباره آرايش نظامي و جايگريي افراد در سپاه و شيوه محله به دشمن توضيحايت ارائه كرده است كه نمونه كاميل از

هاي  ، لذا اين كتاب عالوه بر آگاهيها و مسافات ميان شهرهاي خمتلف و آباداين آن شهرها در زمان خودش ارائه كرده است هاي متّرصيف و وضعيت قلعه
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 .اند نقل استنادات تارخيي عرص تيمور، به اين كتاب توجه داشتهبرخي ديگر از نويسندگان، مهچون دولتشاه سمرقندي در 

 .برگ است 478

 ]141[».يباشدحيح و  اهتامم  حممد  عباسی  متص شد  است به  ههار صفحه  ميباشد  ناميه كتاب ظفر  نامه  موالنارشف الدين  علی يزدی از روی نسخه  ای كه  در  عرص  مصنف  نوشت

و شاعران و  نويسندگان يا  از  خراسان  بوده اند  ويا  از    مؤلفنيثال  عمده  اين  گسرتش و  ته  نشينی  اين  زبان از گويش  خراسان  بزرگ در  هندوستان زمان بابری  ميباشد برخی  از  اين  

 .كمی  هم دور می شويم ياد آوری ارتباطات ژيو پلتيكی اين گويش  با زمينه  های مشرتک آن ،خالی  از  مفاد  نخواهد بود

                                                        
،  جلد دوم  ظفر نامھ  علی  یزدی تصحیح عبدالحسین  نوایی و سعید میر محمد  »زندگینامھ شرف الدین  علی یزدی  « 141

  1387،صادق،ناشر کتابخامھ مجلس، تاریخ  چاپ
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حث مستقلی را كه روی  آن بحث و  كدام  اندازه  دگر گون  كرده  است  مطلبی  است كه  ب زلتی  بوده  و حاالت سياسی پرخاشگرانه فاحتني با جنگ  های  پی  در  پی كه  در  سده  های هفتم  تا هنم  دنيای گويش  اين زبان را تا

گرديد  واكثر دارالعلم  ها  كه بنام  نظاميه ياد  ميشد و  حكم دانشگاه های  امروزی  را داشت با  كتابخانه   وير  پوشش  اين  گويش  بود زير و ر

كه بخثيست  كامالً  ختصصی و لی  تا  جايی  كه  من  در  اين  پژوهش ميخواهم روشن سازم  اين  است كه در  مهني  موقع  ايكه ه به  اين  زبان  وارد  شد داخل شدن  لغت تركی  تركامنی ،  هندی ،  سندی و بنگالی و باالخص  مغولی بود كه با اين زبان داخل گرديد 

ديواهنا  انداخت با گد شدن  لغت  عرب  اين  فارسی  را  پربار  تر ساخت و آنانيكه  به قواعد زبان   ان بوده، مثالً  در زمان  امپراطوری عباسيان يعقوب  ليث  صفار بر  عالوه  اينكه زبان  عربی  را  از  رسميت در 

: شود و غريه مطالعه مي» مرز«و » تقسيامت كشوري«، »حكومت«، »ملت«، »كشور«هايي چون  گريي پديده در  جغرافيای  سياسی ،تأثري  تصميم سياسی انسان در حميط  جغرافيايی در رابطه با شكل

اين گونه . ژئو اسرتاتژيك، ژئواكونوميك و هيدروپوليتيك: هاي ژئوپلتيك كه عبارتند از ك، ذخاير معدين و اقتصادي، منابع آيب و غريه در چارچوب زير جمموعه

                                                        
  .1389آبانماه  6پیروز مجتھد زاده استاد دانشکده  تربیت مدرس دانشگاه  تھران ، اپیزود  چھارم، شماره    142
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هجری قمری به نيابت از برادر خود،  ۶٧۴درآمد و در  جوينیهندوشاه مدتی به خدمت خاندان . الدين حممد كيشی حتصيل كرد حتصيالت خود را در مدرسٔه مستنرصئه بغداد به پايان رساند و نيز نزد شمس

هندوشاه در تأليف . باسی استها و وزيران اسالم تا بر چيده شدن خالفت ع است و موضوع آن تاريخ خليفه تأليف شده ٧٢۴ - ٧٢٣

، اجيادنظم و انسجام طبيعى ـ  افزون بر اين.  كار آسانى نيستتارخيی منابع و شناخت صحيح و سقيم  آورى مجع« :او در مورد رسالت  تاريخ  نويس چنني  عقيده  دارد

، وظيفه و رسالت  خورد و جمموعه اقدامات مورد اشاره م مىرق ، يعنى علم تاريخ جا است كه پيدايش يك رشته از علوم انسانى اين. 

 .  تأليف گرديده است هندوشاه صاحبى نخجوانىق توسط ه 714باشد كه به سال  مى « جتارب السلف»فارسى كتاب 

، مرحوم عباس اقبال از پيشگامان اين  در رابطه باجتارب السلف.  هايى ارزشمند صورت گرفته است در مورد اغلب اين مسايل تاكنون كوشش

صحت اين مدعا را  ده بسيارى پيش روى ما است صفحات آيندهدر ابعاد مورداشاره هنوز به پايان نرسيده و راه ناپيمو»  هندوشاه و جتارب السلف

                                                        
  وکپیدیا دانش نامھ  آزاد  گوگل  143
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 .هراست در انتساب به اين ش

ً اگر اسم اين  آيد؛ چرا كه متن جور نمى « معجم البلدان»رسد اين توجيه با متن  نظر مىحتليل استاد، به  معجم البلدان عربى است و قاعدتا

طبعًا نظر داعى االسالم نيز اين .  شود جرجان مى شود قاشان و گرگان كه كاشان پس از تعريب مى كنند، چنان ، معموالً كاف راقاف و گاف را جيم تعريب مى

حدود «، تاريخ وفات وى را گاه  كه برخى ، به طورى دهند؛ با اين وجود، تاريخ تقريبى درگذشت وى مشخص گرديده دست نمى ، اطالع دقيقى به

ان مؤرخفتار هندوشاه در مورد اساتيد مدرسه مستنرصيه كه برخى از ايشان را به عنوان استادخود ياد نموده و نيز از ارتباطى كه با ازگ

  . ها استاد بوده است ى در زمينه ادبيات فارسى وعربى و تاريخ بوده و او در اين زمينهآيد كه عمده حتصيالت و

، هندوشاه در  بنابراين.«...12  مهت گامشت وى به آموختن علم نجوم و رياىض و انواع حكمت و فنون ادب...  ، حكيم و منّجم و اديب و اززمره افاضل علام است

 . هاى هندوشاه نقش مستقيمى در اشتغاالت ومشاغل وى داشته است

او در مهني رابطه در .  سپرى شده است«  گرى منشى» دوران نشاط و كار و تالش وى در ارتباط با كارهاى حكومتى و آن هم اغلب در سمت
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مقصد  (هندوشاه ازكسانى است كه در خدمت صاحب سعيد تربيت شد و مؤدب به آداب او گرديد ومشغول به كار شد و به حتصيل پرداخت 

 . است كه در ُبعد علمى نيز ممتاز بوده است

 « ديوان  صاحب»رئيس ديوان بغداد بود، ملقب به  حممد جوينى كه رئيس ديوان اموال حكومت ايلخانان بود و نيز برادرش عطا ملك كه

، عهده  ق¨ه 681متوىف به سال  -وينى ق ـ و يا ارتباط كارى وى با عطا ملك ج 682، صاحب ديوان اموال هوالكو و اباقا ـ مقتول به سال

 .21 الدين جوينى بوده است شمس ، حتت حاكميت خواجه هباءالدين حممد، پرس خواجه ، اغلب نواحى جبال ـ عراق عجم ـ و ازمجله اصفهان و كاشان

و از عطا ملك با عنوان » الصاحب الشهيد«و» صاحب سعيد«الدين با عنوان  ، از مجله از خواجه شمس ؛ براى نمونه نموده است ، از خاندان جوينى با القاب فخيمه جتليل

 :نويسد و ذكر منابع خود مى « جتارب السلف«، او به مناسبت بيان نحوه تأليف  زمينه در اين.  است

اه بن الصاحب السعيد، بدر احلق و الدين حسن بن ، زنگى ش جالل احلق والدنيا و الدين...  ، اكمل الوالة و أعدهلم ، أعقل امللوك و أفضلهم

، وىل  اى داشته ارت و صاحب ديوانى نيز ظاهرًا هبرهوز ، امري و واىل شهر و واليتى بوده و از شغل صاحب ديوانى داشته و شخص ممدوح

طبعًا، اين دوره شغىل هندوشاه دوره دوم اشتغاالت  . است ، بوده نگارش جتارب السلف كه تصميم عزيمت به دستگاه اتابكان ُلر بزرگ را داشته
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ُر بزرگ ، امحد بن يوسف شاه الدين نرصة، وارد دستگاه  اى معنوى  ق ـ گردد، درصدد بر آمده تا هديه 733يا  730تا  696يا  695از 36 ـ  ، از اتابكان ل

باشد و ديگر نسخ خطى موجود و از مجله  السلف مى ترين نسخه خطى جتارب ق كه مهم 846نگارش كتاب در نسخه هرات ـ مربوط به سال 

ينى الدين جو هباء الدين حممد بن خواجه شمس ق نيز در منطقه كاشان كه جزو نواحى حتت فرمان 674كه در سال  چنان هم.  بوده است

از توضيحى كه هندوشاه در رابطه بانگارش .  ، چند گاهى به خدمت دستگاه زنگى شاه بن حسن بن امحد دامغانى درآمده كه از طول اين دوره اطالعى در دست نيست

 . به رشته حترير در آورده است اى حكومتى و اقامت در نخجوانرا در مهان دوران فراغت از كاره»  صحاح العجم

 . ها است ، آثار و تأليفات هندوشاه نيز در مهني زمينه در نتيجه.  بوده است

اى است به صورت فارسى به  لغت دو زبانه ، فرهنگ مورد دوم46 ؛ كه ظاهرًا در فن كتابت و دستور زبان است45 ، ، عمررضاكحاله از آن نام برده

نيزبوده كه به صورت مستقل به ما « ديوان اشعار»آيد كه هندوشاه داراى  چنني بر مى48 ، ، استشهاد كرده است آهنا رامشخص نموده

اى  شود كه او جمموعه ابن فوطى به خوبى استفاده مى از حلن«.49  ربى وى به دست من نرسيده است، وىل شعر ع عربى نيز شعر رسوده است
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و دانشمندى چون هندوشاه جز اين انتظار  آورد و البته از اديب اى را به وجد مى كند و طبع هر صاحب قرحيه بور مىذهن خواننده ع هاى شفاف مرواريد را ماند كه بر صفحه

، حكيم  ، هندو بن سنجر صاحبى ابوالفضل دينفخرال«: نويسد ، مى ، شخصيت علمى و ادبى او را مورد جتليل قرار داده آشنا بوده ابن الفوطى كه خوداز ادباى بزرگ عرص خويش و معارص هندوشاه است و از نزديك با شخصيت و آثار وى

 «.61 من نرسيده است دم كه او به عربى نيز شعر رسوده است وىل به دست

خود را در قالب عباراتى سليس و فصيح و سهل الفهم رخيته و در آوردن  ، كتاب و زبردستى بوده ، نگارنده آن منشى با ذوق خمصوصًا، چون هندوشاه

، بر  گردد، پس از امتام مطالعه كه از رصف وقت غافل مى گذشته از آن شود كه را قطع كند و چنان در قرائت اين نگارش ممتع مفرح از خود بيخود مى

 .62اند بخشيده و صيقىل متام، رسمايه وافرى نيز از معلومات علمى و ادبى بكسب و تعّلم و حتقيق ومطالعه فراهم آورده و آئينه ذوق و قرحيه خود را بدين وسيله جال 

گريى را در ميان كتب تاريخ و متون ادب  ارمجند چشم مقام ... را به سوى خود جلب كرده و باالخره... ، ازآغاز انتشار خود توجه و عنايت ادبا
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را از تصنعات و تكلفات به سادگى و سهولت سوق دادند، ليكن باز آن را از حليه ادب ولطف بريون نربده و به سنت ادباى  بنا به عادت آن عرص نثر فارسى

»  تارخيى  ارزش«، وقتى از  ، اين ويژگى راندارند؛ چرا كه آن»  سبك تارخيى«يك اثر با »  تارخيى  ارزش«،  ؛ ليكن ايم گفته آن نيز سخن» ارزش ادبى

و اين در حاىل 70؛ و كشف علل حوادث تارخيى»  حتليىل«است و يا به صورت »  وقايع نگارى«عبارتى  و به»  نقىل  تاريخ«، منظور شيوه نقل مطالب است كه آيا به صورت 

 : پردازيم ، پس از اين مقدمه به اصل بحث مى

،به ويژه در رابطه با حوادث قرن اول تا ربع  اين در حاىل است كه در رابطه با موضوعات مطرح شده در جتارب السلف.  خود نيست از دوران مورد بحث

ً كه ، يك منبع دست اول حمسوب نمى يك ازموضوعات مطرح در آن لذا، جتارب السلف در رابطه با هيچ.  ، ابن اثري، ابن ابى احلديد و نظاير ايشان تأليف گرديده و هندوشاه مطالب خودرا از منابع پيشني برداشت نموده است ، به  شود؛ خمصوصا

خود منبعى معترب اى نيز  ها را به صورت يك سويه و دست چني شده نقل و توجيهكند، چنني نوشته كه گزارش آن منابع برود، بى ورزى به رساغ

 شود؟ ستناد تلقى مى، گزارشى معترب و قابل ا

 .آيد ، پيش مى يك سويه حوادث تارخيىهاى ذى نفع در حوادث و موضوعات مورد بحث ونگارش  ها و شخصيت مؤلف به جريان

 . عصاره منابع گذشته را با عباراتى موجز و شيوا به كتاب خود منتقل نموده است

يكى از منابع عمده ومآخذ معترب در موارد حتقيقات تارخيى به شامر ...  جتارب السلف«: نويسد نسبت به منابع تاريخ اسالم دارد، مى
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.» 

مباحث و  .... لخيص كرده و بازبانى ادبى بيان نموده است، مطالب را گردآورى و ت كه مؤلف آن تفاوتى با ديگر منابع ندارد، جز اين

هاى مورد استناد هندوشاه از منابع پيشني و يا  نسخه ، شايد غالب آهنا ناشى از نادرستى ـ كه به گفته مرحوم اقبال75  وجود مواردى معدود از اشتباهات تارخيى ورجاىل در اين منبع

، حتليل و  نوشته ابن طقطقى» منية الفضال«از  ممتاز جتارب السلف به تبع، ويژگى  ، در رابطه با سبك تاريخ نگارى شود كه ، امجاالًيادآورى مى

 . نظران را برانگيخته است نگارى در اين دو منبع به سبك تاريخ نگارى علمى و حتليىل دوران معارص، بسيارنزديك است و اين موضوع شگفتى صاحب

اسناد باز دارد و او را به جستجوى يك  طرفانه و قضاوت بر اساس جمموعه ، حمقق را از حتقيق بى داورى اى كه اين پيش ،به گونه ، حادثه و يا جريان فكرى و غريه

 .78 ، دانسته است دوره

انى چون طربى و ابن خمؤرحتى اگر . سنّت را نپذيرد ان بزرگ اهلمؤرخهاى تارخيى مورد قبول  توان انتظار داشت كه ديدگاه ، نمى مذهب

، از  از تبعيض تاريخ مهني اندازه كه خودآگاهانه«،  گونه كه دكرت زرين كوب اظهار داشته ، مهان رشايطى ثري خواهد بود و در چننيأ كه قصد و غرىض دركارشان باشد، منابعشان مهان تأليفات امثال طربى و ابن

نزاع و اختالف صحابه بر رس خالفت و :  موضوعاتى چون گونه كه امثال طربى و ابن اثري و يعقوبى و مسعودي از طرف ديگر، مهان
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 . السلف نيز اين موضوعات با عباراتى شفاف ورسا مطرح گرديده است

 . است ياد كرده«87  ، حممد بن عىل العلوى الطقطقى رمحه اهللاَّ تعاىل ، صفياحلق و املّلة و الدين

 «...90جممل قّصه آن است كه چون يزيد ختت راملّوث كرد،

 .واعتدال هندوشاه باشد طرىف تواند دليل قابل قبوىل بر بى مى96 بياورد، هر چند مطالبى نيز بر آن بيفزايد،

اند و هيچ  اطالع بوده بى»  جتارب السلف« ها تا مهني اواخر از وجود كتاب كه غربى طبعًا، اين. اند ها و مسترشقان چاپ كرده ، بسيارى از متون فارسى و عربى دوره اسالمى را نخستني بارغربى

 .السلف باشد تواند دليل ديگر تأخري در چاپ و نرش جتارب ،مىتنيساميخته به  تعصب آهنا  هاى آن مورد قبول شيعيان 

ً هم مى.99 اند هيود بوده اند، متكلامن آيني كه كليسا نيز طى  چنان هم.100  پرداخته شده است ، در آيني زرتشت نيز به اين مقوله نزما توان گفت كه تقريبا

 . خاىص برخوردار بوده است كه در توجيه عدل وحكمت اهلى در ارتباط با سري حتوالت جهان و رسنوشت جامعه برشى از امهيت

و نزول حرضت   ، حرضت مهدى آل جهان باظهور آخرين منجى برشيت قضا و قدر، جرب و اختيار، مشيت اهلى و رسنوشت ايده:  و مقوالتى از قبيل

 . ، كه از مقوالت فلسفه انتقادى تاريخ است ، و فوايد تاريخ و نظاير آن ، جرح وتعديل روايات و ضوابط تعادل و تراجيح أخبار، يا به تعبريى

 . ، كه در ذيل عنوان بعدى بيشرت بدان خواهيم پرداخت



264 
 

 .رود ، از حمدوده فلسفه انتقادى تاريخ فراتر نمى105 خلدون خورد، جز درمورد ابن

، به خصوص با وجود  اين بعد از فلسفه تاريخ اند، و از سوى ديگر، صبغه اعتقادى ديده ران نيازى به طرح آن در آثار خود نمىانگ ان وتاريخ

ان  مسلامن  و امرا امداد مالی  وده  است و چنان شده  است كه  تاريخ  نويس و وقايع  نگاران  از جانب  پادشاهنه تنها  از ميان  نربده بلكه با  اجياد  نظاميه  ها ، دارالعلم هاو نشيت  ها در مباحث كالمی حتی در زمان  خالفت  عباسيان معمول ب

خلدون نيز امجاالً به فلسفه نظرى تاريخ هم  ان مسلامن پيش ازابنمؤرختوان گفت كه  درمورد عامل حركت تاريخ به حساب آورد، مى

 .اند ، اين روايت را نقل كرده

اسالم  بالعموم  و منطقه  خراسان باالخص از  اثر هجوم   جهاندر پادشاهیخونينی  كه در  نظامهايی چرا كه وقايع   شک  كی نگردیدۀ 

 .ضيح داده امو جلد پنجم در موضع  چنگيزتون بزرگ به  وقوع  پيوسته  است در قسمت اول  اين  جملد 

،  چه را كه مسكويه به امجال و اشاره برگزار كرده ،آن ، مهه آنچه را كه ديگران طى چند قرن بدان راه يافتند، در بردارد؛ با اين تفاوت كه

، حال و هواى فلسفه تاريخ را در اثر  با بر شمردن فوايد علم تاريخ درمقدمه كتابشعنوانى گويا براى تأليف خويش ـ جتارب السلف ـ و هم 
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ًبه مهني موضوع پرداخته شده و گاه ترصيح شده  لذا در منابع تارخيى مسلامنان.  تارخيى تكيه دارد، مسأله سودمندى تاريخ است ، عمدتا

 .112اند ان مسلامن نيز به رصاحت اين مسأله را بيان نمودهمؤرخكه برخى  چنان111 ، است ارخيي، يعنى تكرارپذيرى حوادث و جتارب ت

، خوشبختانه پاسخ اين سؤال  منابعى استفاده نموده هندوشاه از چه كه اين.  يابد،به ناچار هندوشاه در تأليف اين اثر متكى به آثار پيشني بوده است

 «.114نقل كرده شد...  العلوى الطقطقى رمحه اهللاَّ تعاىل رتىض سعيد ملك املحققني صفى احلق و املّلة و الدين حممد بن عيل

 .»الفضال منية«، جتارب السلف اقتباسى است از  بنابراين«.151 ] آورى شده است

توان  مى »منية الفضال«اى اقتباسى از  ترمجه به عنوان»  جتارب السلف«در دست است كه با مقايسه آن با مندرجات »  والدول اسالميه

است كه اين موضوع زمينه و انگيزه مقابله متن جتارب السلف با الفخرى را  حدى ، قرابت و مشاهبت ميان الفخرى و جتارب السلف به

 . آن را نيز ذكر كرده است آن را ذكر كند، با اين وجود، معموالً در مواردى كه مطلبى از غري منية الفضال آورده منبع 

منبع را فهرست  35، اسامى  وى در اين ارتباط.  است اين كار را تكميل نموده»  رست اسامى كتب و رساالتفه»، حتت عنوان  ، دكرت توفيق سبحانى در چاپ سومى كه از جتارب السلفبه عمل آمده
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ً موازى  نظر از  سطر و هر سطر، رصف 24صفحه و هر صفحه باگنجايش  268مشتمل بر 119 ، است»  جتارب السلف«، اين بخش از الفخرى كه از نظرموضوع تقريبا

 .شود كه مهه سطرهاى آن پر و مكتوبباشد در متن الفخرى معدودى از صفحات پيدا مى

اول بار  ... فقط.  اى نكرده است ، كس به آن كتاب و مؤلف آن در هيچ جا ظاهرًااشاره جا كه نگارنده تفحص كردم نداشته و تا آن اشتهارى

تواند دليل بر وجود منبع  كه آن معرىف به دليل بعد زمانى نمى ، يا مرحوم اقبال بر اين مورداطالع نيافته و يا اين ليكن123 ؛ ،جتارب السلف و مؤلف آن را معرىف نموده است

كه مرحوم اقبال تنها به سه مورد از  ؛نخست اين ، داراى دو اشكال عمده است اصالحات در رابطه با متن كتاب توسط مرحوم اقبال

 . است ، دسرتسى نداشته ، معروف به نسخه هرات. ق 846، يعنى نسخه سال  تنها نسخه اصىل ، ايشان به بر اين اساس.«...124 است كه هر سه از روى يك نسخه استنساخ شده باشند

اى مشتمل  وى در حد وسع خودجهت تصحيح متن كوشيده و طى مقدمه.  و ستودنى استوجود، سعى و تالش مرحوم اقبال قابل تقدير 

فهرست اسامى «، » هاى فارسى و مرصاع فهرست ابيات«، » هاى عربى فهرست مرصاع«، » فهرست اشعار عربى«، » احاديث وامثال و عبارات

ليكن در رابطه با تصحيح و مقابله آن با  .باشد مى لدولهچاپ اين است كه مربوط به نسخه مادر، يعنى نسخه هرات يا نسخه صارم ا
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هاى مزبور، در پى متن جتارب السلف آورده  صاحبان نوشته ، به مهراه فهرستى از نام و مشخصات كم وكاست و طى شصت صفحه زيرا كس گرفته

صفحه است كه با  354،  هاى آخر آن ، به جزمقدمه و فهرست اشىحجم تعليقات و حو.  دانشكده ادبيات و علوم انسانى تربيز چاپ شده است

كه قطعًا هندوشاه به بسيارى از آهنا 127 ، ديم و جديدمراجعه نموده، معاجم و تراجم از ق ، ادبى گشته و به بيش از صد و پنجاه منبع تارخيى

                                                        
توسط محمد دشتی ار تارنمای تاریخ نشریات  ایران برداشتھ شده  است کھ در آن )ھندو شاه  و  تجارب السلف(مقالھ  فوق    144

  .فی از جانب مؤلف صورت  نگرفتھ بلکھ شکل اقتباس شده  از یک  موضوع مھم پژوھش شده تاریخی میباشدنصر
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، به اهتامم سيد حسن  جتارب السلف:  ك.ر. ( است» امري« شاهد سخن توصيف پدر هندوشاه به وصف .«...هندوشاه ابن املرحوم االمري السعيد، بدرالدين سنجر
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 (. استشهاد شده است ، به شعر هندوشاه شود در اكثرصفحات اين فرهنگ و گاه چند مورد در يك صفحه



274 
 



275 
 



276 
 



277 
 

. 

 .(208، 92ـ91، 75، 56، 42، ص  شناسى ابن خلدون

جتارب ،  ، ابوعىل مسكويه رازى:  ك.ر. ( نيز خاىل نيست خبا اين وجود، عبارات مسكويه از اشاراتى در زمينه فلسفه نظرى تاري.  شناسيم
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 .2، ص  ، مهان ؛ مسكويه8ـ6و ص 
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غفلت مؤلف جتارب السلف از آوردن آن  هم ياد نموده و آن در خصوص مواردى است كه مطلبى در الفخرى بوده كه»  الفخرى« ، از تاريخ

باشد، كمرتزمينه براى مطرح كردن الفخرى پيش آمده  خود خمترصتر از جتارب السلف مى»  الفخرى«جا كه كتاب  ، و از آن بوده گريى تفصيل مطالب در ديگر منابع

 145كند كه در صدد بوده تا حواشى و تعليقات را مهراه متن ترصيح مى

                                                        
  .توسط محمد دشتی ار تارنمای تاریخ نشریات  ایران برداشتھ شده  است)ھندو شاه  و  تجارب السلف(مقالھ  فوق     145
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نامه به خاطر اطالعات بديعی كه در آن يافت  بخش جغرافيای فارس. شود از اين رو معموالً از وی با نام ابن بلخی ياد می. كند نام نويسندٔه كتاب مشخص نيست، ولی نويسنده خود در ديباچٔه كتاب نسب نيايش را از بلخ و خويشتن را زاده و پرورده در پارس ذكر می

 .است پريامون تاريخ ايران به زبان فارسی است كه به دست ما رسيده

  اين  و سياسى  و اقتصادي  طبيعى  و اوضاع  آيد با تاريخ برمى  از فارسنامه  كه  گونه  آمد و مهان  فارس  پدربزرگش بهمستوفی گری   دوران

اين كشور بدين نام و شناسه و مرزهای پريامونی ازروزگاری كه .است  جدانشدنی ازخاک ايران بزرگ بوده  تاريخ نداشته است و مهيشه پاره ای
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رگی  از  جغرافيای  ايران  كنونی را باالی خود بنامد اين ادعا  زبولی حاال مهني  عراق  عجم  توانسته  است  اسم يک  ميدان  (.نام ونشان من درآوردی شد

.  

  در تاريخ  ديگري  كتاب  بود كه  ، اما بر آن است  نيامده  دست  به  تأليفى  جز فارسنامه  از نويسنده ، تاكنون.  است  رسيده  انجام  به  م12سدة 

ضميمة سالنامة   را به  آن  كامل  متن  م1934-  ق1353در   هترانى  الدين سيد جالل  مهچنني. شد  چاپ  كمربيج  بعة دارالفنوندر مط  م1921

تباری در خانه  جنيگی  های مدهش   حدود بيش از دوصد  سال كه )عراق  عجم((سخانی كه فاركو و دوره  های  ايلها  و فتنه  های  زمان  مغول وهال

ی بدون اسناد،  باور  كرد  و  به جز ميتوان بر  اين گفته  های در  عنوان   پژوهشنامه تاريخ  نول ن  مهت  گامريده اند يک  تصادفی بيش  نباشد

                                                        
  .42و 28مستوفی حمدهللا، نزھت  القلوب ،صص 146
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و درود بر  حممد  عربی و رسول  قرشی  كه خاتم االنبياء و  هبرتين  اصفيا و رهنامی خلق بطريق  هدی   وشفاعت  خواه  ........ی  داشت 

آن باشد  كه  هند و جهانبانی و جهانداری  او را دهد ، بزرگرتين  عنايتی  كه  در  حق  آن  پادشاه بر  خصوص و  در باره  عامليان بر  عموم فرمايد 

ت آن  خمصوص گردانيدو  عامليان در  كنِف  عدل و رأفت  و پناه احسان و  عاطفت  آسوده  گشتند  و او سعادت  د انی  بيابد و  اين  مزيت  و  كرامت  ايزد  تعالی  خداوند  عامل  سلطان معّظم شهنشاه  اعظم  مولی و  جهحق  تعالی  او  را بكرام

بو شجاع  حممد  بن  ملک شاه قسيم  امري املؤمنني را آدام  اهللا اّيامه و  نرش فی  اخلافقني اعالمه و انفذ رشقًا و   غربًا  بعدًاو قربًا اوامره  و احكامه ارزانی داشتست كه با  ملک روی زمني  كه بارث و استحقاق  يافتست  قاهرة  باهرة ا

....... 

آب و  هوا و ثامر  هر بقعتی  معلوم  كند  و عربت  آن    رسير گاه  ملوک فرس  بوده  است  روشن  گردانيده  آيد و هناد  وشكل  آن و سري ملوک  پيشينگان و  عادات  حشم  و رعيت  آن  و  چگونگی

و سپاهی  با  بنأ  اين  دولت  قاهره  ثبتها  اهللا  چون ركن  الدوله  مخار تگني  به  پارس  فرستاد جّد بنده بسته است و استيفاء  آن  واليت  

و چشم    147و  درخواست  خمدوم  كشايد ؛ و يبع  كاتب از امال....  ملكة در آن فرمان  عالی  بخّط  رشيفزاداهللا  ورشفًا  فرموده بود  چه  صورت  نبندد  

ند چنانكه  نيكو چنانكه  هم  سهل  است  و هم  جبل و هو بّر   و هم بحر و باز هر چه  در  رسد سري  ها  و  گرم سري ها باشد  مجله  در  پارس ياب

ر مجلٌه صفات پارس  كی  ذكر  ميكرد گفت  جبل و رجال  وفيها  من  كّل  بلدٍ بلُد  يعنی كوهاست  و  مردانند هر شهری كه  در  جهان  است  آنجا شهری  هست  و مهيشه  مردم  پارس را احرار الفارس نوشتندی يعنی  آزادگان  پارس و   نزديک  حجاج باز رسيد   د

پرس دو  گزيده  بحكم انكه  پدرش  حسني بن  علّی  رضوان  اهللا  عليهام بود  و مادرش شهربانو  فست به زين  العابدين ابن اخلريتني ، يعنی 

رشته نوشته و شناخته شده بوده است، استفاده ــ كه از نام او پيداست ايرانی است ــ در تأليف اثر خويش، از افزون بر سی كتاب تاريخ عمومی و تاريخ حملی كه تا زمان نگارش تاريخ ف

نويسنده قرار گرفته است، اكنون در دست نيست و از ميان رفته، تاريخ فرشته از امهيت بسزايی برخوردار است و يكی از مآخذ دست 

از   دهلی تا به اناتولی و  از سند  )خانواده  كوشاهيها، تركها يا به عباره فردوسی  صاحب  شهنامه، تورانيان(و  غري آرين رين  آنژاد  

                                                        
لیف ابن بلخی ، تصحیح و  تنقیح  و  تحشیھ  و  چاپ اول توسط  گای  لسترانج رونالد  نیکولسن ،مطبعھ  فارسنامھ  تأ   147

  مقدمھ  کتاب   4تا1انتشارات اساطیر ، میدان فردوسی  ایرانشھر ، صص 1385دارافنون گمبرج  لندن ،چاپ اول 

  .244ھمان خاتمھ  آخر  کتاب ، ص   148
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يا به  عرف  زمني فارس رسباالی  م  1912ايرانی كه رضاشاه  كبري در اين رده  است نه  خواص  ژيو اتنيكی هم  دارند  احتوا  ك قه  جيوپولتيكی وسيعی را كه 

امحد بخشی توجه او را جلب می كند؛ اما آن نيز در مقابل معلومات خود او ناچيز می ناميد، چنانكه در اين مهانگونه كه پيشرت اشاره شد، فرشته برای نگارش تاريخ خود به گردآوری منابع می پردازد و نسخه ای از طبقات اكربی، تأليف نظام الدين 

حقري درنيامد، مگر تاريخ نظام الدين امحد بخشی و آن هم از حتقيقات و معلومات بسيار كه علم اين فقري بدان  ۀهان هندوستان باشد، بلكه كتابی كه مستجمع مهگی واقعات يک ناحيه باشد به نظر اين ذر

 .ا اشاره نموده استاين سختگريی مانع از ورود اشتباه به كتاب او نشده و در پاره ای مواضع نيز كار به رونويسی هم كشيده شده كه مصحح اثر به برخی از آهن

ليف رای بيندرابان كتاب لب التواريخ هند تأ«: صفا در اين باره نوشته. ]151[»متام مؤلفانی است كه بعد از آن خواسته اند تاريخ هند را بنويسند

 .كه از بازگويی آن خودداری می كنيم]154[تاريخ فرشته در پيشگفتار جملد مورد بحث آمده  لۀنامهای دوازده مقا: و دوازده مقاله و يک خامته

پيشگفتاری از مصحح اثر در ابتدای كتاب و در آخر آن نيز تعليقات او بر اثر و فهرست لغات و اصطالحات و چند فهرست ديگر شامل فهرست 

تاريخ تولد فرشته در منابع و مآخذ  ۀروايتهای گوناگون ديگری كه دربار ۀسپس دربار). ص شانزده(» متولد شد 1569ـ70/ ق977

                                                        
  .14شگفتار،صتاریخ فرشتھ ، جلد اول پی   149

  .8تاریخ فرشتھ ھمان ف ص    150

  1710،ص 3.5داکتر ذبیخ  هللا صفا،تاریخ زبان فارسی، ج   151

  .26- 25ھمان ص،    152

  58- 52تاریخ فرشتھ ، ھمان ،صص  153

  15ھمان ،ص   154

  187تا  59تاریخ فرشتھ ، ھمان مأخذ ، سالطین  عزنوی ،صص  155
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بر اساس تاريخ تولد فرشته و با در نظر گرفتن دوازده سالگی او به  يعنی]156[حمافظني وی درآمد  ۀراه يافت و از زمر) م1578ـ1562

، غالحمسني )1081ـ1079صص (ق باشد كه ذبيح اهللا صفا 960ان پذيرفتنی است كه حممدقاسم پانزده ساله در صف حمافظني مرتضی نظام شاه درآمده باشد؟ به مهني دليل به احتامل تاريخ تولد فرشته بايد مه

 ق اشاره می نمود؟977از سوی ديگر، با وجود اين اختالفها، آيا هبرت و درست تر نبود كه مصحح ارمجند به استنتاج و استدالل خود در درستی تاريخ 

درستی يا خود نياورده اند، راه گفتگو بر  گفتۀق نوشته اند و چون نويسندگان دليلی بر درستی 1951اما صادق سجادی و هادی عامل زاده، تاريخ انجام كتاب را 

، به مقايسه ای ميان بخشهايی از نوشته های تاريخ فرشته با نوشته های نخستني جملد طبقات اكربی دست زده است كه با خواندن )ص سی و سه

نع موجود بر رس راه آنگاه به نسخه های موجود تاريخ فرشته در كتابخانه های گوناگون ايران و جهان و مالک گزينش نسخه ها برای كار تصحيح و دشوارهيا و موا

 .متنی پاكيزه از خود نشان داده است ارائهجهی در درستی تاريخ پاره ای از رويدادها با استفاده از ديگر منابع تارخيی، مصحح تالش درخور تو

به عنوان . اسامی به چشم می خورد نۀبه ويژه در بخش نامهای اشخاص، تكرار و ضبطهای دوگانه و چندگا. نيز هست، متأسفانه پر اشتباه است

اسی به دنبال آن نوشته به اين ترتيب كه ابتدا نام اثر، سپس نام نويسنده، مصحح، مرتجم و يا گردآورنده آن قرار گرفته و سپس ديگر اجزای مورد نياز يک كتابشن

                                                        
  17- 16ھمان ،صص   156
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 ی آن بصورت  معجز صورت  گرفته  شامل تواريخ  

                                                        
: رک.دوشاه استر آبادی،جلد اول  از  آغاز تا  بابر،تحشیھ و  تصحیح دکتر محمد رضا ضمیریفرشتھ، محمد قاسم  ھن  157

  عرفانیار مسعود تار نمای  فارس،گذاشتھ شده توسط  محمد رضا قمبری
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برای نسخ كتاب با اين (و سپس نورس نامه ناميد ) 617صبا، ص (ه نام عادلشاه ابراهيم دوم نوشت و آن ر ا گلشن ابراهيمی اين كتاب را ب

ظاهرًا ). اشاره كرده است  1033كه به مرگ آخرين سلطان فاروقی در  291، ص 2ياد كرده و ج  1018كه نويسنده از تاريخ  275، 

؛ شاهان گجرات ؛ )هبمنيان ، عادلشاهيان ، نظامشاهيان ، قطب شاهيان ، عامدشاهيان و بريدشاهيان بيدر( دهلی ؛ شاهان دكن در احوال سبكتگني ، حممود و مسعود؛ سالطني

 )226، ص 1؛ ريو، ج  563ـ 562، ص 1؛ منزوی ، ج  5ـ 4، ص 1فرشته ، ج (خامتة كتاب در بارة راجگان هند است 

شق از ميان اين آثار، روضة الصفا اثر مريخواند، به توصية عادلشاه رسم. كه برخی از آهنا اكنون در دست نيست و مهني بر امهيت كتاب می افزايد

مهچنني از منابع . اين اثر بويژه مأخذی دست اول برای تاريخ سلسله های مسلامن جنوب هند و رسزمني دكن حمسوب می شود). 157

 . اين اثر به سبب آوردن اصطالحات فراوان ديوانی و نظامی دورة خود، منبع سودمندی در پژوهش ساختار اداری و نظامی آن روزگار است

 . فی را رعايت كرده است، شيعة دوازده امامی بوده ، در نقل كشمكشهای مذهبی بی طر

                                                        
تردو فرشتھ محمد قاسم ھندو شاه  استر  ابادی ،  ترجمھ  جلد اول تاریخ فرشتھ  ترجمھ اردو، توسط یک گروه  مشتاقان بھ     158

  ترجمھ شده  و در  مطبھ  نول  کشور لکنھو
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هنوز اين ). 1710، ص 3، بخش 5صفا، ج  ؛733، ص 2گلچني معانی ، ج (رسيد  در چاپخانة نولكشور لكهنو در دو جلد به چاپ

و جاناتان  1786/ 1201در لندن ، اندرسن در  1768/ 1182بخشهايی از تاريخ فرشته پيش از چاپ متن اصلی به انگليسی ترمجه شد، از مجله الكساندر داو در 

 : منابع

چارلز آمربوز استوری ، ادبيات فارسی بر مبنای تأليف استوری ، ترمجة يو. ا. برگل ( به روسی ) ، مرتمجان حييی آرين پور، سريوس ايزدی ، و كريم كشاورز، چاپ امحد منزوی ، هتران 1362 ش ـ ؛ (1)

حممدحسني تسبيحی ، فهرست نسخه های خطی كتابخانة گنج بخش ، ج 1 و 2، راولپندی 1350ـ1353ش ، ج 3، اسالم آباد 1355ش ؛ (2)

 ابوالفضل شكوری ، «تاريخ فرشته »، آينة پژوهش ، سال 2، ش 1 (خرداد ـ تري 1370)؛ (3)

  حممدمظفر حسني بن حممد يوسفعلی

 

 صبا، تذكرة روز روشن ، چاپ حممدحسني ركن زاده آدميت ، هتران 1343 ش ؛ (4)

 ذبيح اهللاّ صفا، تاريخ ادبيات در ايران ، ج 5، بخش 3،

 

 هتران 1370ش ؛ (5)

 حممدقاسم بن غالمعلی فرشته ، تاريخ فرشته ، لكهنو 1863؛ (6)

 امحد گلچني معانی ، تاريخ تذكره های فارسی ، هتران 1363ش ؛ (7)

 امحد منزوی ، فهرست مشرتک نسخه های خطی فارسی پاكستان ، اسالم آباد 1362ـ1370ش ؛ (8)

 عارف نوشاهی ، فهرست كتاهبای فارسی چاپ سنگی و كمياب كتابخانة گنج بخش ، اسالم آباد 1365ش ـ ؛ (9)
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(10) EI 2 , s.v. "Firis ¢h ¢ta" (by P. Hardy); 
(11) Charles Rieu, Catalogue of the Persian manuscripts in the British Museum , London 1966. 
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 مبخش نود و شش

 دوازدهــــــمث ـــــــــــبح                                    

 ادامه تاريخ  نويسان
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  :ادامه سخنوران وشاعران پارسی گویادامه .1- 12- 96

  وضع عمومی زبان  وادب  پارسی در سده های  هفتم و  هشتم و هنم

  بعضی اوقات تاريخ نويس  بنا  بر  مشكالت در نگارش از  اثر فقدان  منابع و يا  يافت  كردن مأخذ

از سده  ) ازدهمبخش  دو(مادرين فصل:سط  رشوع  كندديد  معترب جمبور  است  تاريخ را  از  وج

كه  تا   نامی ایا  حق  آن  شاعران و سخنورانانی ت رشوع   كرده  ايم را های  پنج الی اخري سده  هنم

 ادا گرددال  از  آهنا ياد  نكرده  ايم   ح
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   :سخنوران  

 فخرالدين اسعد گرگانی. 12-2- 96  

سدٔه پنجم هجری نيمٔه نخست  زبان فارسیگرگانی شاعر و داستانرسای  فخرالدين اسعد  

. بود "اعتزال"وی با علوم دينی و حكمی آشنا و بر مذهب . وی معارص طغرل سلجوقی بود. است

پيش كشيده شدن حديث ويس و رامني بني او و عميد ابوالفتح مظفر نيشابوری حاكم اصفهان، 

ارسی درآمده و اين داستان از زبان پهلوی به ف .موجب شد كه فخرالدين آن داستان را به نظم درآورد

تأثري زبان پهلوی بر شاعر در اين منظومه باعث شده كه صورت اصل و كهنٔه بسياری از لغات را در 

پريايگی نثر پهلوی شعر وی را بسيار روان و ساده  كتاب خويش حفظ كند و عالوه بر آن سادگی و بی

ه اثر ديگری در دست و چند بيت پراكند "ويس و رامني"از اين شاعر به جز . تكلف سازد و بی

 .هجری قمری و گويا در اواخر عهد طغرل اتفاق افتاده است ۴۴۶وفات وی پس ازسال . نيست

  )گنجور(

  آغاز داستان  ویس و رامین

 ربهاـــــدر خــان انــفت راويـــز گ    اــرهــدر سمـــافتم انـــه يـوشتــن

 ارىـــختيــى بگارـــبه شاهى كام    ارىــه شهريــانـدر زمــكه بود ان

 دــودنـــده بــــه گيتى زنـز هبر او ب      دـودنـو را بنده باان ه شاهــمــه

 اـــربهــخدرـــــانان ـفت راويــز گ      اــدر سمرهـــم انـــافتــوشته يـن

 ارونـبه مال افزونرت از كرسى و ق      به پايه بت تراز گردنده گردون

 زارىــرغــو شري مـــكوشش چ گه    وهبارىـــر نـو ابــه بخشش چـگ
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 به رزم از پيل و از شريان رسافشان    فشانبه بزم اندرچوخورشيد در

 ان كرده كارشـيكخواهـام نــه كــب      ششده كيوان ز هفتم چرخ يار

 ر بستهـــهــود دل در مـــرش بــوزي    جستهــز هشتم چرخ هرمزد خك

 د رامـــام را پيش او كنــّا ايـــه تــك    هرامــسپهدارش ز پنجم چرخ ب

 دى اورا متابعـــــبر كارى ــه هـــب      هان افروز مهر از چرخ رابعــج

 چو روز روشنش كرده شب تار    د رخشانش پرستارــاهيــده نــش

 د امر و هتى او روندهــن شـــازي    دهـــــهنــري جــده تـــري او شــــدب

 انـــابــان او شتــمــني دشــه كـــب    انـابــر تـهــرش دل مـــهـــه مـــب

 مهت ز مهر و ماهش افزون شده    شده رايش به تگ بر ماه گردون

 رواـــدخـا حــرت تـــاخــــّد بــز ح    ان يكرس شده او را مسخرـهـــج

 د و هم بخرد ردـد بُ ـوبـم مـه هـك    دــان اش نام كرده شاه موبـهــج

 ريوزـيشه بود پـمــه هر كارى هــب    ود نوروزــيشه روزگارش بـمـه

 غم نخستىرب كساعت دلشيچو     در نشستىــمهه ساله به جشن ان

 دوه الغرـــه از انــربــادى فــــز ش    ود ساغرـــى بـار او مــك ميشهـه

 كه بد در خورد آن دهييم و آن گاه    كى جشن نو آيني كرده بد شاهــي
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 ازانـت شاه يكرس شاد و نه بخــب    رازانــدر رس فــنشسته پيشش ان

 امدارانـدر رسارس نــه جشن انــب    ه خّرم جشن بود اندر هبارانــچ

 رى رويّى و ماهىــرزى پـر مـزه    اهىـزهر شهرى سپهدارى و ش

 گان وز رّى و گرگانــــايــاز آذرب    زرگانـــگزيده هر چه در ايران ب

 انــان و دهستــاهــز شرياز و صف    انـــمهيدون از خراسان و كهست

 ور گيىلــاپـــلمى شـــگشسپ دي      ىلــام اردبيـــرام و رهــهــو بــچ

 روى دلري و گرد رامنيـــو ويــچ    چو كشمرييل و چون نامى آذين

 رادرــم بــر و هــم وزيــمرو را ه    وركضو زرد آن رازدار شاه ــــچ

 ان اخرتان ماهــميدر ـانـان كــچن    ان شاهــــهتـان مـــه در ميــنشست

 هرت خدايانـور مــر زيــن بـه تــب    ور گشايانشر افرس كـــه رس بــب

 و خورشيد جهان فّر خدايىـــچ    ايىـــده روشنـــدارش دمنـــز دي

 انــرويــاهـــــاده مــاال ايستــز ب    ه پيش اندر نشسته جنگجويانـب

 رغزارىــوان مــون آهــان چسب    ل شريان شكارىـــان مثــزرگــب

 نه شري تند گشت از ديدنش سري    دن شريـد از ديـى رميـو مـه آهــن

 در منازل ماه رخشانـان كانــچن    قدح پر باده گردان در ميان شان
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 ر نيكبختانــــاران درم بـــو بــچ    اريد گلبتگ از درختانـى بــمـه

 وزانه رنگ و بوى زلف دلفرـــب    چو ابرى بسته دود ُمشک سوزان

 ر گلـالنده بـالن نـــلبــدگر سو ب    النده بر ملـان نــطربــكسو مــز ي

 مطربان را چوخوشرت كرده بلبل    ر كرده مى نوشني لبان راـكوتــن

 هـالـــى وز پيــكويــان را از نــتـب    به روى دوست بر دو گونه الله

 از بزم او كمان نبود ـــزمـر بــدگ      زم شاه خرمــــود بــه بــر چــاگ

 د بارانــاريـى بـمـى هـام مــز ج    اغ و راغ و جويبارانــتكجا در ب

 ه ساز متاشاـــــــمـرده هـرون بــب    راــــه كس رفته از خانه به صحـــمــه

 به گوش آمد دگر گونه رسودى    ى و رودىــــاغى و هر راغــــــز هر ب

 ى پر ستاره آسامن بودـتـفـه گـــك    ودــــــزمني از بس گل و سبزه چنان ب

 اده هر يكى را بر كف اخگرــز ب    ر رس افرســــــــر كسى را بــه هـــز الل

 ازىـاى بـــگروهى در سامع و پ    ازىـــــاط و اسپ تـــى در نشـروهـگ

 لستانىـگروهى گل چنان در گ    وستانىـــــــــگروهى مى خوران در ب

 ان الله زارىــى در ميــروهـــگ    ارىـــــــود بار رــــر كنـــى بـــروهــگ

 چو ديبا كرده كيمخت زمى را     رمى راــر كس خـــه هــجا رفتــدانــب



297 
 

 ورهاى شهوارـــهاو زيــه زينــب      ن كارــــديــه بــم رفتــيز هــشهنشه ن

 ره كوه را در زّر و گوهــــرفتـگ      كرــوه پيــىل كــده پيــــه پشت ژنــــب

 هايستادرخاش و دلريى ـــه پـــب      ده پيالن ستودهــــــــدش زنره گـــب

 ر دريا روان گردد به صحراــاگ      ز بس سيم و ز بس گوهر چو دريا

 والد سايانــان پــوالدشــسم پ      انــايـادپـده بـدر دونــــه پيش انـــب

 حصارىان ـاهرويــدو در مـــب      د و عامرىــــهــپس پشتش بسى م

 ى گشته ز بار گوهرانشـــمـغ      رتانشــــــازى اســار تــر بــه زيــب

 ود ختتشـــكرت بــاهى سبــر كــز ه    ود رختشـــــــــــــرت بـــــز هر كوهى گران

 نامندش ذّره اى آنگه كه بر خاست    ارستــلس بيـــــــجــبه چندان خواسته م

 دهــورد و داد كام خويش رانــــبخ    ر فشاندهــــــود و بـــــــــده بــه بخشيــمـه

 خش و چنني كن زندگانىــچنني ب    وانىـــــــيتى گر تـــــــور ز گــر خــچنني ب

 ان هبرت كه باشى راد و دلشانــمــه    ه رادـــــــاند نــــــه ُزفت خواهد مـــكجا ن

 اه و بيگاهــه رامش گــو ب ه شادىـب    اهــــــک هفته شهنشــــــدين سان بود يــب

 گاه او نظارهــــــــــــزمــر بــده بـــش    وارهـــــهــــــــامـــ يتىــان گــى رويـــتــپ

 ى رسو آزادــــــــــادگانــــو آذربـچ    ادــــــاه آبــــــــاه دخت از مـچو شهرو م



298 
 

 از دلربـــان نــدون از دهستيـــمــه    رــــكـــــــاه پيــــوش مــــنـــرگان آبــز گ

 ن و فرنگيسـوه شرييـــــوم كــز ب    يســــار گيس و هم زرين گــنــز رى دي

 از و آب ناهيدـــه آب نــــجستـــخ    خورشيدز اصفاهان دوبت چون ماه و

 ت وزيرانــاسمن دخــگالب و ي    ريانــت دبــر دوان دخـر هـوهـه گـــب

 گل و مى هر دو را روىرسشته از    ينوىدو جادو چشم چون گلبوى و م

 گـردى هباران خوشى و رنـكزو ب      گـــارنــت كنــامور دخـــاوه نـــز س

 و بروى رخيته خونبه رخ چون برف     لگونــاز و آذرگون و گـيدون نــمــه

 تن از سيم و لب از نوش و رخ از ماه    اهــــــــــاال زن شــــسهى نام و سهى ب

 بـر وى و سمنـــمن بسسمن رنگ و     اورـــمــوم هـــــنوش از بب ــر لــشك

 ن پرستارانــگاريــــدر نـــه گرد انــــب    زارانــــــاهرويى را هــــر مـــن هــازي

 ل روى و سمن برـف و گـــنفشه زلـب    رــــربـــــان چني و ترک و روم و بتـــب

 ه جعد زلف مهچون مورد و شمشادب    دون رسو آزارــــــاال هر يكى چـه بــب

 ر رســاج بــــان و تـــر ميــا بــمرهــك    وهرــــــک را ز زّر ناب و گـــــــكايــي

 به رنگ و خوى طاو و سان و بازان    نوازانــــــــــربان و دلـــدان دلــــز چن

 ىكارـان شري شـــده شـــشكارى دي    ارىـــــــده چون گوزن رودبــه ديــــب

 ه چشم و لب روان را درد و داروـــب    انوــــــود و خوشرت شهربــر بـــكوتــن



299 
 

 ه لب يا قوت و در ياقوت ناهيدـــــب    دـــــــــبه باال رسو و بار رسو خورشي

 ا هر دو در هم سخت زيباـــــدو ديب     اــــــه هم ز ديبـــامــا و جـــرخ از ديب

 ون فوهر آلوده به شكرــــــسخن چ    رـــوهــز گدان ــــكر و دنــان از شــلب

 اده در همــــجري و زره افتـــچو زن      ف عنربين از تاب و از خمــــــدو زل

 ه نرينگـتو گفتى هست جادويى ب      رگسني از فتنه و رنگـــشم نـــدو چ

 ا كمرگانـــرقش تــه ز فـــفرو هشت      ول پنجاهـوى او مر غـــک مـــز مش

 ته گسرتده بر عاجــــــخـز سيم آوي      گ مثل ريزش زاجــــاب و رنــــز ت

 كجا بگذشت شمشاد روان بود    ودـــوان بـــانــــــــاه بــكجا بنشست م

 هوا مشكني شده از بوى مويش      گ رويشــــــــا شده از رنـني ديبــزم

 د بيزاناـــوى عنرب بــاب مـــز ن      زانــــــــزرنگ روى گل بر خاک ري

 هم از مويش خجل عود قامرى      اد هبارىـــــــــم از رويش خجل بـه

 ک آراسته گوهر به زيورــــو لي      چو گوهر پاک و بى آهو و در خور

 159 [ كه بى آن هر دوان خود بود زيبا      اـــــــــد زّر و ديبــــاتر آمـــرو زيبــب

[ 

                                                        
این  داستان را ذکر  کرده  است  کھ  مؤلف این   96مجمع التواریخ  والقصص ، چاپ مرجوم  ملک  الشعرا  بھار در صفحھ     159

  کتاب  را یافت  نکرد لذا  بھ  نوشتھ  سایت  گنجینھ کھ  معین  است  اکتفا  می  بریم
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 :باباافضل كاشانی.12-2- 96

  

، ماول قرن شش نیمۀ زاده( افضل الدين حممد بن حسني بن حممد َمَرقی كاشانی معروف به بابا افضل 

، فيلسوف و حكيم بزرگ ايرانی است كه تعداد زيادی رباعی به او نسبت .)ق.ه ۶١٠فوت حدود 

ً هيچ چيز رو. داده شده است شنی در دست نيست، بر اساس قراين در از جزئيات زندگی او تقريبا

. پريی بوده استزمني، بابا افضل در سنني  خراسانرسارسی چنگيز به محلۀ اوايل قرن هفت مقارن 

وسی گفته است كه شخصی به نام كامل الدين حممد حاسب كه از شاگردان بابا طخواجه نصريالدين 

) وس ط( ها  به ديار آن ( ۵٩٧ ۀزاد( افضل كاشانی بوده است در روزگار نوباوگی خواجه نصري 

  .افتاده است وخواجه نصري برای يادگريی رياضی پيش وی می رفته است

. های ايران و جهان به نسبت زياد است نسخه های خطی نوشته های فلسفی بابا افضل در كتابخانه

ه زبان عربی است و ها به زبان فارسی و تعدادی هم ب های فلسفی او كوتاه است و بيشرتين آن نوشته

. های عربی خود را به خواهش دوستان و مريدان به فارسی برگردانده است بعضی از نوشته

بابا افضل در نوشته های فلسفی خود . های فارسی او به زبانی روان و سليس نوشته شده است نوشته

فلسفه به جای  ینۀزمهای او در  هم چنني تعدادی از نامه. اصطالحات نوين فلسفی ابداع كرده است

نده چاپ شده بود تا آنكه آقای گی فلسفی بابا افضل جداگانه و پراها برخی از نوشته. مانده است

و  ١٣٣١های  جمتبی مينوی با مهراهی آقای حييی مهدوی، مصنفات بابا افضل را در دو جلد در سال

در جلد دوم اين  .پژوهشی در انتشارات دانشگاه هتران منترش كرد - با تصحيح علمی ١٣٣٧

  .قصيده درج شده است كه مستند است ٣غزل و  ٧رباعی، ١٩٢جمموعه، تعداد 
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 ۀادبيات رباعی های بابا افضل آواز ۀفلسفه است ولی در حوز ۀهر چند شهرت بابا افضل در حوز

سب شده بلند بااليی داشته اند، در البه الی ُجنگ ها و سفينه ها تعداد زيادی رباعی به بابا افضل منت

  .ها از او نيست است كه يقينًا اكثريت آن

در دوران جديد، اولني بار، به دستور خمربالدوله، اولني وزير تلگرافخانه، رباعی های بابا افضل 

رباعی در بر دارد  ۴٠٠اين كتاب حدود . گردآوری شده و به خط خوش نستعليق نگارش يافته است

 ۵۵٠١/ ٣٩۶ ۀجملس به شامر نۀای از آن در كتابخا نسخهقمری پايان يافته و  ١٣١٩و در شعبان 

شمسی، رباعی های بابا افضل را چاپ كرده است  ١٣١١آقای سعيد نفيسی، در سال  .موجود است

رباعی است كه به اذعان خود نفيسی تعداد زيادی از آن رباعی ها به شاعران ديگر  ۴٨٣كه حاوی 

  .هم منتسب هستند

ه نام های آقايان مصطفی فيضی، حسن عاطفی، عباس هبنيا و علی رشيف چهار تن ب ١٣۵١در سال 

تا آن ( كتابی را چاپ كردند و اسم آن را گذاشتند ديوان بابا افضل ) گويا مهه از فرهنگيان كاشان( 

رباعی و چند غزل و قصيده گردآوری شده است  ۶٨٧، در آن ديوان)تاريخ بابا افضل ديوان نداشت

ساز رباعی های گرد آمده در اين جمموعه  زمينه شۀیتنافر اند .ها از بابا افضل نيست كه بسياری از آن

تواند از يک شاعر يگانه و  بسيار زياد است و آشكارا نشان می دهد كه اين مهه شعر های متنافر نمی

اند تو های فلسفی او كتبا وجود دارد و می های بابا افضل در نوشته انديشه. آن هم بابا افضل باشد

ای كه در اينجا برای گنجور هتيه شده است  جمموعه .معيار سنجش رباعی های منتسب به او باشد

اشعاری است كه ازجلد دوم مصنفات بابا افضل چاپ جمتبی مينوی استخراج شده و به فرمت 

  : ھا و نوشتھ ھای فلسفی کھ از بابا افضل بھ جای مانده است کتاب .گنجور تايپ گرديده است

 :بابا  افضل عيات ربا

 از نور تو روشنی دهم عامل را     گر با توام از تو جان دهم آدم را 
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 كز سينه به كام دل برآرم دم را      چون بی تو شوم قوت آنم نبود

 ***** 

 عامل را  دهم  روشنی    از نور تو    گر با توام از تو جان دهم آدم را 

 كام دل برآرم دم را به  كز سينه      چون بی تو شوم قوت آنم نبود

 

 با آن كه منازل است در پيش تو را     دل سري نشد از كم و از بيش تو را 

 د در پيش تو را ـــــگفته انـــبسيار ب   ]160[ عذرت نپذيرند گهِ مرگ، از آنک

 

 شيخ حممود  شبسرتی .12-3- 96

يكی ) خ حممود شبسرتیمعروف به شي(بن حييی شبسرتی  الّدين عبدالكريم سعدالّدين حممود بن امني

. اند دانسته. ق.ه ۶٨٧سال توّلد او را گوناگون و از مجله . از عارفان و شاعران سدٔه هشتم هجريست

در سّن . ق.ه ٧٢٠او در سال . آور قصبٔه شبسرت در نزديكی شهر تربيز است حمل توّلد اين عارف نام

  .سالگی وفات يافته و در زادگاهش شبسرت مدفون است ٣٣

  :ر او در اين جمموعهآثا

 گلشن راز

 كنزاحلقايق

                                                        
  1392/2013فضل عقرب گنجور ، بابا  ا  160
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 ديباچه گلشن راز

 به نام آن كه جان را فكرت آموخت

 چراغ دل به نور جان برافروخت

 ز فضلش هر دو عامل گشت روشن

 ز فيضش خاک آدم گشت گلشن

 توانايی كه در يک طرفةالعني

 ز كاف و نون پديد آورد كونني

 چو قاف قدرتش دم بر قلم زد

 قش بر لوح عدم زدهزاران ن

 از آن دم گشت پيدا هر دو عامل

 وز آن دم شد هويدا جان آدم

 در آدم شد پديد اين عقل و متييز

 كه تا دانست از آن اصل مهه چيز

 چو خود را ديد يک شخص معني

 تفكر كرد تا خود چيستم من
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 ز جزوی سوی كلی يک سفر كرد

 وز آنجا باز بر عامل گذر كرد

 د امر اعتباریــــــــــــجهان را دي

 چو واحد گشته در اعداد ساری

 جهان خلق و امر از يک نفس شد

 كه هم آن دم كه آمد باز پس شد

 ولی آن جايگه آمد شدن نيست

 شدن چون بنگری جز آمدن نيست

 به اصل خويش راجع گشت اشيا

 مهه يک چيز شد پنهان و پيدا

 تعالی اهللا قديمی كو به يک دم

 ام دو عاملد آغاز و انجـنــــك

 جهان خلق و امر اينجا يكی شد

 يكی بسيار و بسيار اندكی شد

 مهه از وهم توست اين صورت غري
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 كه نقطه دايره است از رسعت سري

 يكی خط است از اول تا به آخر

 بر او خلق جهان گشته مسافر

 در اين ره انبيا چون ساربانند

 دليل و رهنامی كاروانند

 روز ايشان سيد ما گشته ساال

 هم او اول هم او آخر در اين كار

 احد در ميم امحد گشت ظاهر

 در اين دور اول آمد عني آخر

 ز امحد تا احد يک ميم فرق است

 جهانی اندر آن يک ميم غرق است

 بر او ختم آمده پايان اين راه

 «ادعوا الی اهللا«در او منزل شده 

 مقام دلگشايش مجع مجع است

 مجال جانفزايش شمع مجع است
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 ده او پيش و دهلا مجله از پیش

 گرفته دست دهلا دامن وی

 در اين ره اوليا باز از پس و پيش

 اند از منزل خويش نشانی داده

 به حد خويش چون گشتند واقف

 سخن گفتند در معروف و عارف

 يكی از بحر وحدت گفت انا احلق

 يكی از قرب و بعد و سري زورق

 يكی را علم ظاهر بود حاصل

 ز خشكی ساحلنشانی داد ا

 يكی گوهر برآورد و هدف شد

 يكی بگذاشت آن نزد صدف شد

 يكی در جزو و كل گفت اين سخن باز

 يكی كرد از قديم و حمدث آغاز

 يكی از زلف و خال و خط بيان كرد
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 رشاب و شمع و شاهد را عيان كرد

 يكی از هستی خود گفت و پندار

 يكی مستغرق بت گشت و زنار

 ل افتادسخنها چون به وفق منز

 در افهام خاليق مشكل افتاد

 كسی را كاندر اين معنی است حريان

 شود دانستن آن رضورت می

 

 سبب  نظم  كتاب 

 

 گذشته هفت و ده از هفتصد سال

 ز هجرت ناگهان در ماه شوال

 رسولی با هزاران لطف و احسان

 رسيد از خدمت اهل خراسان

 بزرگی كاندر آنجا هست مشهور

 چشمٔه هور به انواع هنر چون
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 جهان را سور و جان را نور اعنی

 امام سالكان سيد حسينی

 مهه اهل خراسان از كه و مه

 در اين عرص از مهه گفتند او به

 ای در باب معنی نبشته نامه

 فرستاده بر ارباب معنی

 در آنجا مشكلی چند از عبارت

 ز مشكلهای اصحاب اشارت

 به نظم آورده و پرسيده يک يک

 ندر لفظ اندکجهانی معنی ا

 ز اهل دانش و ارباب معنی

 سؤالی دارم اندر باب معنی

 ز ارسار حقيقت مشكلی چند

 بگويم در حضور هر خردمند

 نخست از فكر خويشم در حتري
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 چه چيز است آنكه گويندش تفكر

 چه بود آغاز فكرت را نشانی

 رسانجام تفكر را چه خوانی

 كدامني فكر ما را رشط راه است

 و گاهی گناه استچرا گه طاعت 

 كه باشم من مرا از من خرب كن

 چه معنی دارد اندر خود سفر كن

 مسافر چون بود رهرو كدام است

 كه را گويم كه او مرد متام است

 كه شد بر رس وحدت واقف آخر

 شناسای چه آمد عارف آخر

 اگر معروف و عارف ذات پاک است

 چه سودا بر رس اين مشت خاک است

 ش است انا احلقكدامني نقطه را جو

 چه گويی، هرزه بود آن يا حمقق
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 چرا خملوق را گويند واصل

 سلوک و سري او چون گشت حاصل

 وصال ممكن و واجب به هم چيست

 حديث قرب و بعد و بيش و كم چيست

 چه بحر است آنكه علمش ساحل آمد

 ز قعر او چه گوهر حاصل آمد

 صدف چون دارد آن معنی بيان كن

 ا نشان كنكجا زو موج آن دري

 چه جزو است آن كه او از كل فزون است

 طريق جستن آن جزو چون است

 قديم و حمدث از هم چون جدا شد

 كه اين عامل شد آن ديگر خدا شد

 شک دو عامل ما سوی اهللا است بی

 معني شد حقيقت هبر هر يک

 دويی ثابت شد آنگه اين حمال است
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 چه جای اتصال و انفصال است

 ود وجودیاگر عامل ندارد خ

 خيالی گشت هر گفت و شنودی

 تو ثابت كن كه اين و آن چگونه است

 وگرنه كار عامل باژگونه است

 چه خواهد مرد معنی زان عبارت

 كه دارد سوی چشم و لب اشارت

 چه جويد از رس زلف و خط و خال

 كسی كاندر مقامات است و احوال

 رشاب و شمع و شاهد را چه معنی است

 چه دعوی استخراباتی شدن آخر 

 بت و زنار و ترسايی در اين كوی

 مهه كفر است ورنه چيست بر گوی

 گويی گزاف اين مجله گفتند چه می

 كه در وی بيخ حتقيقی هنفتند
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 حمقق را جمازی كی بود كار

 مدان گفتارشان جز مغز ارسار

 كسی كو حل كند اين مشكلم را

 نثار او كنم جان و دمل را

 ناگاه رسول آن نامه را برخواند

 فتاد احوال او حالی در افواه

 در آن جملس عزيزان مجله حارض

 بدين درويش هر يک گشته ناظر

 يكی كو بود مرد كارديده

 ز ما صد بار اين معنی شنيده

 مرا گفتا جوابی گوی در دم

 كز آنجا نفع گريند اهل عامل

 بدو گفتم چه حاجت كني مسائل

 نبشتم بارها اندر رسائل

 ر وفق مسؤولبلی گفتا ولی ب
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 داريم مامول ز تو منظوم می

 پس از احلاح ايشان كردم آغاز

 جواب نامه در الفاظ اجياز

 به يک حلظه ميان مجع بسيار

 فكر و تكرار بگفتم مجله را بی

 كنون از لطف و احسانی كه دارند

 ز من اين خردگيها در گذارند

 مهه دانند كني كس در مهه عمر

 نكرده هيچ قصد گفتن شعر

 آن طبعم اگر چه بود قادر بر

 ولی گفتن نبود اال به نادر

 ساخت به نثر ارچه كتب بسيار می

 به نظم مثنوی هرگز نپرداخت

 عروض و قافيه معنی نسنجد

 به هر ظرفی درون معنی نگنجد



314 
 

 معانی هرگز اندر حرف نايد

 كه بحر قلزم اندر ظرف نايد

 چو ما از حرف خود در تنگناييم

 فزاييم چرا چيزی دگر بر وی

 نه فخر است اين سخن كز باب شكر است

 به نزد اهل دل متهيد عذر است

 مرا از شاعری خود عار نايد

 كه در صد قرن چون عطار نايد

 اگرچه زين نمط صد عامل ارسار

 بود يک شمه از دكان عطار

 ولی اين بر سبيل اتفاق است

 نه چون ديو از فرشته اسرتاق است

 دمعلی اجلمله جواب نامه در 

 نبشتم يک به يک نه بيش نه كم

 رسول آن نامه را بستد به اعزاز
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 وز آن راهی كه آمد باز شد باز

 دگرباره عزيزی كار فرمای

 مرا گفتا بر آن چيزی بيفزای

 مهان معنی كه گفتی در بيان آر

 ز عني علم با عني عيان آر

 ديدم در اوقات آن جمالی نمی

 كه پردازم بدو از ذوق حالی

 ن به گفت و گو حمال استكه وصف آ

 كه صاحب حال داند كان چه حال است

 ولی بر وفق قول قائل دين

 نكردم رد سؤال سائل دين

 تر ارسار پی آن تا شود روشن

 درآمد طوطی طبعم به گفتار

 به عون و فضل و توفيق خداوند

 بگفتم مجله را در ساعتی چند
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 دل از حرضت چو نام نامه درخواست

 ني گلشن ماستجواب آمد به دل ك

 چو حرضت كرد نام نامه گلشن

 شود زان چشم دهلا مجله روشن

 شيخ حممود شبسرتی(كنزاحلقايق 

 :ديباچه

 به نام آن كه اول كرد و آخر

 به نام آن كه ظاهر كرد و باطن

 خداوند منزه پاک و بی عيب

 كه عامل را شهادت كرد از غيب

 به هر وصفی كه خوانی در رشيعت

 ن در طريقتدر آئی انس ميدا

 توان اندر صفاتش ره بريدن

 ولی در ذات او نتوان رسيدن

 به دانش در صفاتش ره نيابند
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 به كّلی سوی ذاتش چون شتابند

 بسی گوشند و گويند از صفاتش

 ولی عاجز شوند از كنه ذاتش

 نبی گفتا صفات او ندانند

 كه اندر ذات او چون ابلهانند

 كسی كو ظن برد كاو هست واصل

 نم ندارد هيچ حاصليقني دا

 كامل معرفت شد ما عرفناک

 از آن گفتند خالصان ما عبدناک

 هزاران قرن اگرچه علم خوانند

 سزاوار صفاتش هم نخوانند

 تفكر را نامند آن جا جمالی

 به جز حريت ندارم هيچ حالی

 نخواهم آن چه گويد مرد گمراه

 از آن گفتارها استغفراهللا
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 به قدر فهم و عقل خويش گويند

 يقني دارم اگر چه بيش گويند

 نگويم كه چنان و كه چنني كرد

 كه گاهی آسامن و گه زمني كرد

 ولی دانم كه او از امر واحد

 مهه موجود كرد و اوست واحد

 يكی را در يكی زن هم يكی دان

 يكی از ذات پاكش بيشكی دان

 نه از روی عدد كز راه وحدت

 يكی داَنش نه چون هر يک ز صفوت

 بينم عيانش كه میبدان دارد 

 گنجد بيانش به گفتن در نمی

 سخن ترسم كه در توحيد رانم

 كه در تشبيه و در تعطيل مانم

 ست هر آن چيزی كه بتوان گفت اين
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 كه آن يک آسامن، اين يک زمني است

 زمني و آسامن اندر بيانش

 هر آن چيزی كه هست او داد جانش

 رسد از خلق حتسني مر او را می

 نسان من طنيتعالی خالق اال

 مالئک در مقام خويش هر يک

 دانند بی شک به علم خويش می

 

 :در مقام  پاک  اسالم  فرمايد

 ست ای پرس از جسم تا جان چه فرق 

 چنان دان فرق از اسالم و ايامن

 بدان كاسالم باشد حكم ظاهر

 بود ايامن نصيب جان طاهر

 دان تو رشح صدر از اسالم می

 ايامنكه مكتوب است اندر قلب 
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 مسلامنی به دنيا سود دارد

 بود ز دهر هركه او هببود دارد

 ست مسلامنی مهني قول زبان

 ست چو گفتی خون و مالت در امان

 ست در كار ولی در آخرت ايامن

 برو مومن شو ای مسلم دگر بار

 اگر با تو كسی بد كرد بد كرد

 تو عفوش كن كه او بر جان خود كرد

 يار چو مهسايه ز تو ايمن شد ای

 شدی مسلم مهني معنی نگه دار

 در اسالم باشد سوی دنيا

 در ايامن بود در كوی عقبی

 است برتر  ورای هر دوان راهی

 بكوش آنجای رس زين هر دو بگذر

 به علم ار بگذری از اسالم و ايامن
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 يقني اندر رسی در ملک ايقان

 يقني گردد تو را رس خدائی

 نجوئی بعد از اين او وی جدائی

 مروز بشناسی يقينیاگر ا

 دان كه فردا هم به بينی يقني می

 كسی كاينجا نيست از معرفت بار

 نه بيند اندر آنجا هيچ ديدار

 ز تن بگذر برو در عامل جان

 كه حالی جان رسد آنجا به جانان

 تنت آنجا به كلی فقد گردد

 هبشت نسيه حالی نقد گردد

 جويند هر كس هبشتی نه كه می

 شد و بسهبشتی كاندرو حق با

 ست هبشت عاميان پر نان و آب

 به صورت آدمی ليكن دواب است
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 كه جان آدمی زنده به علم است

 كدامني علم انكش بار حلم است

 مسلامنی كه اين ايامن ندارد

 تنی دارد وليكن جان ندارد

 كسی كز چشم دل گشته است اعمی

 دان نی ز احيا وی از اموات می

 حيات عاريت را نيست مقدار

 اصلی از مردی به دست آر حيات

 مرا زين كشف ّرس اين بود مقصود

 ]161[كه بناميم مقام پاک حممود
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