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شیخ اجل و اخالقیات نوین
دکتر محمد بقایی ماکان

چکیده
از میان همه نویسندگان و شاعرانی که آثارشان جنبه تعلیمی و آموزشی دارد و طبیعتاً بیه سیبب
اندرزگونه بودنشان در دایره اخالقیات قرار میگیرند ،کسی به میزان سعدی نامبردار نیست ،چنیدان
که گلسیتان را کتیابی مبتنیی بیر حکمیت عملیی و بوسیتان را چشیمه فییان نصیایج حکمیتآمییز
دانستهاند .این دو کتا ،،به خصوص گلستان از قدیم تا به امروز در مقاطع مختلیف تحصییلی حتیی
در مکتب خانهها به عنوان آثار ممتاز ادبی و اخالقی تعلیم داده شده و میشوند.
این آثیار اگرچیه دارای انیدرزها و آمیوزههیای ارزشیمند میی باشیند؛ ولیی برخیی از آنهیا کیه
تعدادشان هم کم نیست ،چنان نیستندکه با روزگار نوسازگار باشند .از ایین رو مییشیود آنهیا را بیر
اساس معیارهای نوین اخالقی و تربیتی در بوته نقد قرار داد؛ زیرا به قول شیخ اجل گرچه« :رفیق بر
همه چیزی مقدم است؛» ولی وقتی پای نقدی منصفانه به میان میآید به گفته ارس و ذکیر حقیقیت
بر تعلقات قلبی فا ق میآید.
کلیدواژه :گلستان و ارزشهای اخالقی ،بوستان و ارزشهای اخالقی ،گلستان و حکمت عملیی،
سعدی و تقدیرگرایی ،زن از نگاه سعدی ،شیخ اجل و اخالقیات نوین.

* .پژوهنده ادبی و فلسفی ،مترجم ،اقبالشناس و مدرس زبان و ادبیات فارسی)makanbaghai@yahoo.com( .
تاریخ وصول98/14/15 :

تاریخ پذیرش98/15/12 :
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شیخ اجل و اخالقیات نوین
اخالق عبارت است از ارزش ها و اصولی که با سبک زندگی و شیوه تفکر فرد و جامعه
همراه و من بق است؛ ولی از آن جا که زندگی و جهانبینی آدمیان بیر اسیاس آگیاهیهیا و
شرایط و چشم اندازهای نوین مدام در تغییر و تحول است بر اصول و رویکردهیای اخالقیی
اثر می گذارد .بنابراین اخالق از زمرۀ امیور اعتبیاری و نسیبی اسیت .بسییاری از ارزشهیای
اخالقی که در گذشتههیای دور پسیندیده میی نمیود ،امیروز بیر اثیر تحیوالت زمانیه ناپسیند
مینمایید .از ایین رو بسییاری از عقایید و آمیوزههیای شیاعران و اندیشیمندان و مصیلحان و
نویسندگان و اندرزگویان پیشین در این زمانه جیای تأمیل دارد کیه پیرداختن بیه همیه آنهیا
بیرون از حد این مقاله است؛ ولی برای مثال میی تیوان اشیارتی داشیت بیه منظومیو معیرو
گلشن راز محمود شبستری که یکی از وجوه انسان اخالقی را اعتقاد به جبری بودن زندگی
میداند و این دیدگاه را منتسب میسازد به پیامبر اسالم:
هر آن کس را که مذهب غیرجبر است
نبییی فرمییود کییو ماننیید گبییر اسییت
ولی انسان فرهیخته امروزی به رغم ارزشیی کیه بیرای ایین اثیر ادبیی اندیشیمندانه قاییل
است ،میداند که به عقیده «نبی» ایمان در میان جبر و قدر است .از این رو عقیدۀ مذکور در
جهانی که آدمی در تسخیر کا نات میکوشد ،نمیتواند درخور اعتنا باشد ،به خصوص این
که انتسا ،این دیدگاه به پیروان مزدیسنا اهانت و تهمتی بزرگ اسیت؛ زییرا در همیه آثیار
مکتو ،به جای مانده از این آ ین مدام بر مختار بودن انسان تأکید ،و جبریت و تقیدیر نفیی
می شود .عالوه بر این ،یکی دیگر از آموزههای اخالقی شیخ محمود دوری گزییدن آدمیی
از «تصویر» است .به عقیده وی در خانهای که نقاشی وجود داشته باشد ،فرشتگان کیه نمیاد
قداستند ،در آنجا حضور نمییابند .به این سبب است که میگوید« :مَلَک خواهی سی
خود دور انداز ».در جای دیگری از همین مثنوی میگوید:
درون خانیییهای چیییون هسیییت صیییورت
فرشیییییته نایییییید انیییییدر وی ضیییییرورت
سنایی نیز بر اساس همین دیدگاه اخالقی است که میگوید:

از
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کییییی درآییییید فرشییییته تییییا نکنییییی
سیی

ز در دور و صییورت از دیییوار

بنابراین اگر قرار بر پذیرش این آموزه اخالقی روزگاران پیشین میبود ،میبایست آثیار
میکالنژ ،رامبراند ،بهیزاد ،داوینییی ،بیوتییلی و کمیال الملیک را در پلییدی همیاییه سی
دانست و موضوع «حقوق حیوانات» را هم نادیده گرفت .دیدگاههایی از این دسیت کیه در
زمینه اخالق ،تعلیم و تربیت جای میگیرند در آثار منظوم و منثور گذشتگان اعم از ایرانیی
و غیرایرانی قابل ردیابی است ،چندان که حتیی در آثیار معتبیر و م رحیی ماننید :شیاهنامه،
مثنوی معنوی ،کیمیای سعادت ،قابوسنامه ،اخالق ناصری ،ویس ورامین ،اخالق محسینی،
اخالق جاللی و امثال اینها مییتیوا ن میواردی یافیت کیه شیاید در زمیان خیود میورد پسیند
بودهاند؛ ولی امروزه دیگر به کار نمیآیند.
از میان همه نویسیندگان و گوینیدگانی کیه آثارشیان جنبیه تعلیمیی و آموزشیی دارد و
طبیعتاً به سبب اندرزگونه بودنشان در دایره اخالقیات قرار میگیرند ،کسی به میزان سیعدی
نامبردار نیست ،چندان که گلستان را کتابی مبتنی بر حکمت عملیی دانسیتهانید و بوسیتان را
چشمه فیان نصایج حکمت آمیز .گرچه این تعابیر درباره آثار شیخ اجل بیاسیاس نیسیت؛
ولی در قیاس با معیارهای نوین اخالقی جای تأمل دارد .بسییاری کسیان آمیوزههیای وی را
مورد ستایش قرار داده و آنها را الگوهایی برای رفتارهای فردی و اجتماعی دانستهاند ،حال
آن که تعداد قابل مالحظهای از دیدگاههایش که در زمان وی امری مرسوم و رایج بوده ،نه
تنها دیگر به کار نمی آیند؛ بلکه با دیدگاههای نوین در تغایرند .از جمله این کیه او آدمییان
را با نگاهی فرقهگرایانه مینگرد و به رغم آن که «بنیآدم را اعضیای یکیدیگر» مییدانید و
جامعه را همانند هگل به یک شخص با اندامهای منسجم تشبیه میکند؛ ولی کسیانی را کیه
دارای عقایدی متفاوت از وی هستند و البد حنفی نیستند ،در شمار بنیآدم نمیآورد و ایین

دسته از مخلوقات را در تقابل با خالق قرار میدهد .بر این اساس است که در مقدمه گلستان
میگوید:

حکمتنامۀ مفاخر

01

ای کریمیییییی کیییییه از خزانیییییه غییییییب
گبیییییر و ترسیییییا وظیفیییییهخیییییور داری
دوسیییییتان را کجیییییا کنیییییی محیییییروم
تیییو کیییه بیییا دشیییمن ایییین نظیییر داری
او همین اندیشه را که امروزه خندهآور است ،در موارد دیگر نیز م ر میکند:
گیییر آ ،چیییاه نصیییرانی نیییه پیییاک اسیییت
جهییود مییرده میییشییویی چییه بییاک اسییت
در غزلی همین عقیدۀ منسوخ را چنان با شییرینزبیانی بییان مییکنید کیه طعیم تلیخ آن
فراموش میشود:
نازنینییا مکیین آن جییور کییه کییافر نکنیید
ور جهودی بکنم ،بهیره در اسیالمم نیسیت
گو همه شهر به جنگم به درآینید و خیال
من که در خلوت خاصم ،خبر از عامم نیست
در با ،چهارم گلستان حکایت نهم باز هم با تأکید بر جدا بافتگی تافتیه اندیشیهای کیه
نشان از ویژگیهای انسان یکسونگر دارد ،میگوید:
« در عقد بیع سرایی متردّد بیودم ،جهیودی گفیت :آخیر مین از کدخیدایان ایین محلیم؛
وصف این خانه چنان که هست از من پرس .بخر که هیچ عیبی ندارد .گفتم :بجز آن که تو
همسایه منی ».شیخ اجل در پایان این حکاییت آرزوی میرگ کسیی را دارد کیه ماننید وی
نمیاندیشد:
خانییهای را کییه چییون تییو همسییایه اسییت
ده درم سییییییییم بییییییید عییییییییار ارزد
لکیییییین امیییییییدوار باییییییید بیییییییود
کیییه پیییس از میییرگ تیییو هیییزار ارزد
در بیتی دیگر میگوید:
اگیییر آسیییتانو سییییمین بیییه مییییخ زر بزنییید
گمان مبر کیه یهیودی شیریف خواهید شید
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سعدی بر اساس الگوی اخالقی زمانهاش نسبت به «گبر» و «نصیارا» هیم نگیاهی بهتیر از
این ندارد .او در رساله صیاحبیه حکیایتی از انوشییروان ذکیر مییکنید و ایین پادشیاه را کیه
یکت اپرست بیوده تیا بیدانجا کیه مزدکییان را از سیر تعصیب دینیی قلیع و قمیع نمیود ،کیافر
می خواند .این بدان معناست کیه از نگیاه وی همیو نیاکیانش در پییش از حملیو تازییان کیه
اندیشه یگانگی خداوند اول بار در میان آنان شکل گرفت ،ملحد بودهاند« :نوشیروان عیادل
را که به کفر مُرد به خوا ،دیدند در جایگاهی خوش و خرم ،پرسیدندش که :این مقیام بیه
چه یافتی؟ گفت :بر مجرمان شفقت نبردم و بیگناهان را نییازردم ».بیه عقییدۀ سیعدی اگیر
شرایط اقتضاء کند ،می شود حکم بر قصاص قبل از جناییت کیرد .او در هشیتمین حکاییت
گلستان به حکمرانان اندرز میدهد که اگر به زیردستانشان بدگمان شدند و احساس نمودند
که ممکن است گزندی ببینند ،قصاص قبل از جنایت کنند و آنان را بیهیچ سببی به محبس
بیفکنند .شیخ اجل ایین انیدرز عیاری از اخیالق را ماننید بسییاری از نصیایج دیگیر از «قیول
حکماء» بیان میدارد؛ ولی نه این «حکماء» را معلوم مینماید و نه معلیوم اسیت ایین حکمیا
کیانند که به رغم پندهایی چنین نامنصفانه و شداد و غیال ،،بیاز هیم از منظیر او حکییم بیه
شمار میآیند.
برخی از دیدگاه های اخالقی سعدی در با ،تعلیم و تربییت بیا روشهیای نیوین کیامالً
منافات دارد ،برای مثال در چهارمین حکایت از اولین فصل گلستان تربیت صحیج را بیدون
زمینه ارثی م لو ،،بیحاصل میداند و میگوید« :پرتو نیکان نگییرد ،هیر کیه بنییادش بید
است» و توصیه میکند که« :نسل فساد اینان منق ع کردن اولیتر و بیخ تبار ایشان برآوردن؛
که آتش نشاندن و اخگر گذاشتن و افعی کشتن و بیه نگاه داشتن کار خردمنیدان نیسیت».
و سیس در تأیید این نظر میافزاید:
ابیییر اگیییر آ ،زنیییدگی بیییارد
هرگییز از شییاخ بییید بییر نخییوری
کالم افصج المتکلمین آن قدر شیرین و استوار و دالیلیش تحیت تیأثیر حیالوت بییانش
چنیان قیوی مییینمایید کیه خواننییده را مسیحور مییکنیید و مجیال تعمیق و تییدقیق را از وی
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میستاند .بنابراین کسی به خود ی یا بهتر بگوییم ی به شیخ اجل نمیگوید کیه :قییاس احیوال
انسان با دیگر موجودات اعم از نبات و جماد و حیوان معالفارق است .این ایرادی است که
به روانکاوی و روان شناسی غر ،نیز به سبب تأکید بیش از اندازهشان در شیناخت عینیی و
روش تجربی وارد است.
روانکاوان و روان شناسانی که شخصیت بشری را با تجربیات طبیعی م ابقت مییدهنید،
غافلند از این که شخصیت انسان بسیار پیییدهتر از آن است که با قانون علیت حل و فصیل
شود .اصول اخالقی نیز به خال

آنیه سعدی مییپنیدارد ،تیابع اصیل علییت نیسیت؛ بلکیه

بستگی به شرایط و احوال آدمیان در هر زمانهای دارد .بنابراین در قیاس شخصیت آدمیی بیا
«شاخ بید» هیچ تناسبی وجود ندارد .سقراط که در تاریخ بشر نماد ارج نهادن و پایبندی بیه
قانون است ،معتقد بود که در وجودش جنایتکاری هولانگیز خفتیه اسیت .چنیانچیه او آن
جنایتکار را بیدار مینمود ،دیگر سقراط حکیم نمیشد .ع ار نیز همیین اندیشیه را بیه بییانی
دیگر در شیخ صنعان م ر نموده است:
در نهییاد هییر کسییی صیید خییوک هسییت
خیییوک بایییید کشیییت ییییا زنیییار بسیییت؟
قیاسهای بی تناسبی از این دست که بیشتر احساسی است تا من قی ،نیه تنهیا در سیعدی
بلکه در دیگر شاعران از جمله در سنایی و موالنا هم فراوان دیده میشیود .بیه خیال

نظیر

اخالقی و تربیتی سعدی شواهد بسیار می توان ارا ه داد که آدمیان بد طینت و خاطی بیر اثیر
تربیت و یا مجالست و معاشرت با انسانهای مهذ ،،تحول یافتیه و گیام در طرییق انسیانیت
نهادند ،از آن جمله حربن ریاحی ،نظیری نیشابوری ،فُضَیل ،اگوستین قدیس ،رسو و سنایی
که به واقع مانند «شاخ بید» بی حاصل بودند؛ ولیی بیا از مییان برداشیتن خیوک درونشیان از
شاخصترین چهره های انسانی شدند .بارزترین شیاهد را در ایین خصیوص بیاز هیم از قیول
خداوندگار ملک سخن میتوان ذکر کرد که فرمود:
سیی

اصییحا ،کهییف روزی چنیید
پیییی نیکیییان گرفیییت و میییردم شییید
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او در حکایت مذکور تلویحی ًا تأکیید دارد بیر ایین دییدگاه میردود کیه حقیقیت معلیول
نمی تواند برتر از علت آن باشد ،یعنی امکان بروز چیزی کامل از درون ناقص وجود نیدارد
که این به لحا ،عقلی پذیرفتنی نیست .بنابراین وقتی میگوید:
پرتو نیکان نگیرد هر که بنییادش بید اسیت
تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
الگویی پذیرفتنی نیست و تشبیه «گردکان بر گنبد» با شخصیت اصال پذیر آدمی میورد
قبول تعلیم و تربیت نوین نیست که معتقد به تهذیب نفس انسانی تا حد پرورش چهرههیایی
محتشم است.

شگفت این که سعدی در برخی موارد از جمله حکاییت هشیتم از بیا ،هفیتم گلسیتان
تأثیرات موروثی را کامالً نفی میکند و می گویید هیر انسیانی بیر اسیاس اعمیالش ارزییابی
میشود« :تو را خواهند پرسید که عملت چیست ،نگویند پدرت کیست:
جامییییه کعبییییه را کییییه میییییبوسییییند
او نییییه از کییییرم پیلییییه نییییامی شیییید
بییییا عزیییییزی نشسییییت روزی چنیییید
ال جَیییرم هیییمچیییو او گرامیییی شییید»
در دیباچه گلستان نیز صحبت از «گِلی ناچیز» میکند که چون «مدتی با گُل» میینشییند
«کمال همنشین» در او اثر میکند.
این دوگانگی در خصوص یک موضوع اعم از اخالقی ،تاریخی ،اجتماعی و تربیتی در
کتا ،گلستان بسیار آشکار اسیت .مثیال بیارز ایین دعیوی تعیاریف متضیادی اسیت کیه از
انوشیروان در حکایات مختلف ارا ه میدهد .ییک جیا او را «عیادل» مییخوانید و در جیای
دیگر «ظالم ».یکجا ویژگی های اخالقی او را می ستاید و در جای دیگر نکوهش میکنید.
این توصیفات متضاد از یک شخصیت در شش حکایت ذکر میشود و شگفت اینکه همه
موارد متناقض در یک با ،است .یا در حکاییت  31از بیا ،اول ی کیه ذکیر خواهید شید ی
توصیه میکند اطرافیان سل ان برای آنکه از «معاتبت ایمن» باشیند ،خیال

ر ی او سیخنی
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نگویند؛ ولی درست در دو حکایت پیش از آن توصیهای کامالً مغایر را م ر میکند و از
قول «ذوالنون مصیری» بیه وزییری کیه «روز و شیب بیه خیدمت سیل ان مشیغول »،ولیی «از
عقوبتش ترسان» است ،تلویحاً اندرز می دهد که فقط باید از خیدا ترسیید ،در ایین صیورت
است که وزیر میتواند از سل ان فرشته بسازد:
ور وزیییییییر از خییییییدا بترسییییییییدی
هیییم چنیییان ملِیییک ،ملیییک بیییودی
غرن این که به کار بسیتن برخیی از دییدگاههیای م یر در گلسیتان نییاز بیه تعمیق و
احتیاط دارد .مثال دیگر این که در ایین کتیا ،تعرییف متفیاوتی از اسیکندر مقیدونی ارا یه
می شود که مغایر شواهد تاریخی و خلق و خوی وحشیانهاش حداقل در ملک داراسیت .در
آخرین حکایت از با ،اول میگوید« :اسکند رومی را گفتند دیار مشیرق و مغیر ،بیه چیه
گر فتی؟ گفت هر مملکت را گیرفتم ،رعییتش را نییازردم و نیام پادشیاهان جیز بیه نیکیویی
نبردم ».این تعریف تا آنجا که تاریخ گواه اسیت ،بیشیتر بیا مینش کیوروش تناسیب دارد تیا
اسکندر گجستک .تجزیه و تحلیل م البی از این دست به بحثی بیش از این نیاز دارد؛ ولیی

دستکم میتواند شاهدی باشد بر این دعوی که برخی از دییدگاههیای م یر در گلسیتان
کییه کتییابی اخالقییی و تربیتییی دانسییته میییشییود و از قییدیم در مقییاطع مختلییف آموزشییی از
مکتبخانه ها گرفته تا دانشگاهها تعلیم داده میشد و میشود ،جای چون و چرا دارد که ییا
با واقعیت های کنونی تناسبی ندارد ییا بیا میدنیت نیوین سیازگار نیسیت .ایین کیه در غزلیی
پندآمیز میگوید« :نه همین لباس زیباست نشان آدمییت» دیگیر در زمانیهای کیه آراسیتگی
نشانو مدنیت است و هر انسان امروزی بر آن است تا از هیأت غریبگیدایان ژولییده فاصیله
بگیرد و دارای سر و وضعی مناسب شرایط اجتماعی دنیای امیروز باشید ،بیا هییچ تیوجیهی
حتی از نوع درویشمنشانه آن هم به دل نمینشییند .از اییرج کیه بگیذریم مرحیوم بهیار آن
گروه از مردمِ کشورش را که در قرن بیستم با سر و وضعی نتراشیده و نخراشیده مفتخیر بیه
داشتن قبای ژنده بودند ،به پوشیدن لباس های فاخر حتیی از جینس «اطلیس و دیبیا» تشیویق
میکند:
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تا به کیی بیا ایین لبیاس ژنیده میی ریزیید اشیک
با جیویی غییرت لبیاس از اطلیس و دیبیا کنیید
شیخ اجل به عنوان واعظ اخالق در حکایت بیست و یکم از بیا ،اول گلسیتان نیه تنهیا
چییو ،بییر تییابوت مییرده را روا میییشییمارد؛ بلکییه خواننییده را تشییویق بییه انتقییام و کشییتن
بختبرگشتگانی میکند که به تعبیر او «روزگار دستشان را بسیته» اسیت ،حیال آنکیه ایین
توصیه عاری از اخالق با روحیو تسامجآمیز سعدی و نگاه مهرآمیز وی بیه بنییآدم بیه هییچ
روی همخوانی ندارد.
در حکایت مذکور می گوید :مردی سیاهی سنگی بر سر درویشیی زد و چیون دروییش
به سبب موقعیت او مجال انتقام نداشت ،آن سن

را نگاه داشت «تا زمانی کیه مَلِیک را بیر

آن لشکری خشم آمد و در چاه کرد .درویش اندر آمد و سن

در سرش کوفت ».سییاهی

میپرسد« :چندین روزگار کجا بودی؟» درویش میگوید« :از جاهت اندیشه همی کیردم،1
اکنون که در چاهت دیدم ،فرصت غنیمت دانستم».
حکایت مذکور گر چه از این منظیر کیه هییچ دری همیشیه بیر ییک پاشینه نمییگیردد،
آموزه ای اخالقی است و تیأثیری مثبیت دارد؛ ولیی در واقیع بیر اصیل ناپسیند انتقیام تأکیید
می ورزد ،به خصوص که در پایان حکایت ،بهترین شییوۀ انتقیام را از افیراد خیاطی در ایین
میبیند که:
بییییاش تییییا دسییییتش ببنییییدد روزگییییار
پیییس بی یه کیییام دوسیییتان مغیییزش بیییرآر
از اینها گذشیته ،سیعدی در برخیی میوارد طرفیدار فیرد محیوری اسیت و خردمنیدی و
فرزانگی را که بسیار می ستاید از یاد میبرد و مصلحت جامعه را در برابیر قیدرت حکمیران
خودر ی نادیده می گیرد .از جمله در سی و یکمین حکایت از اولین با ،گلستان میگوید،

 .1اندیشه کردن؛ (در اینجا) :هراسیدن.
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بزرگمهر حکیم نظر انوشیروان را در یکی از مسایل مهم مملکت بر عقیدۀ حاکمیان ارحیج
شمرد تا اگر بعدها مشکلی پیش آمد ،مورد بازخواست پادشاه قرار نگیرد:
« وزرای نوشیروان در مهمّی از مصالج مملکت اندیشه همی کردند و هر یکیی از ایشیان
دگرگونه ر ی همی زدند ،و مَلِک همچنین تیدبیری اندیشیه کیرد .بزرجمهیر را ر ی مَلِیک
اختیار آمد .وزیران در نهانش گفتند :ر ی ملک را چه مزیّت دیدی بر فکر چندین حکییم؟
گفت :به موجب آن که انجیام کارهیا معلیوم نیسیت و ر ی همگیان در مشییت 1اسیت کیه
صوا ،آید یا خ ا .پس موافقت ر ی ملک اولیتر است تا اگر خال

صوا ،آید به علت

متابعت از معاتبت 2ایمن باشم:
خییییییییال

ر ی سییییییییل ان ر ی جسییییییییتن
بییییه خییییون خییییویش باشیییید دسییییت شسییییتن

اگییر خییود روز را گوییید شییب اسییت اییین
ببایییییید گفیییییتن آنیییییک میییییاه و پیییییروین»

3

به نظر میرسد اگر چنین توصیه ای به عنوان الگویی اخالقیی پیذیرفتنی بیود ،بییگمیان
شخصیتهای ستایشانگیزی د ر روییارویی بیا حاکمیان خودکامیه در جامعیه اییران چهیره
نمینمودند .بی گمان بر اثر چنین دیدگاهی است که سعدی به قول خودش برای «مستعصیم
امیرالمومنین» آخرین خلیفه عباسی که به زنبارگی و عشرتطلبی شهره بود ،با ل یفتیرین
احساس و الفا ،،و همچنین برای «زوال ملک» او و خالفت عباسییان کیه عیالوه بیر امیوال
ایرانیان ،آثار و اندیشههای فرهنگیشان را هم مصادره میکردند ،دل میسوزاند:
آسمان را حق بیود گیر خیون بگریید بیر زمیین
بییییر زوال ملییییک مستعصییییم امیرالمییییومنین

 .1مشیت :خواست خدا.
 .2معاتبت :سرزنش کردن.
 A.R. Anderson .3که گلستان را در  1861میالدی به انگلیسی برگرداند ،در پانویس این بیت متذکر
میشود که« :هیچ آدم واقعی چنین نظری را نمیپذیرد».
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ای محمد! گر قیامت میی بیرآری سیر ز خیاک
سییر بییرآور وییین قیامییت در میییان خلییق بییین
گریه بیهودهست و بیحاصل بود شستن بیه آ،
1
آدمی را حسرت از دل ،و اسب را داغ از سُرین
دجله خونا ،است از این پس گر نهد سر در نشیب
خییاک نخلسییتان ب حییاء 2را کنیید در خییون عجییین
تکیییه بییر دنیییا نشییاید کییرد و دل بییر وی نهییاد
کاسمان گاهی بیه مهیر اسیت ای بیرادر ،گیه بیه کیین
چرخ گردان بر زمین گویی دو سن آسیاست
3
در مییییان هیییر دو روز و شیییب ،دل میییردم طحیییین
سعدی از «زوال ملک مستعصم» آزرده خاطر است؛ ولی در همه آثیار فیاخرش از زوال
ملک دارا به دست اعقا ،کسانی که برای زوال خالفتشان نوحه میسیراید ،کوچیکتیرین
اشارهای نمیکند .شیخ اجل اصوالً با مفهوم وطن نیز میانهای ندارد و خوشنشیینی و سییر و
سفر را به ماندن در وطن محنت زده ترجیج میدهد .از این روست که نه تنهیا نگیاه نقادانیه
خود را به بیعدالتی هیا و سیتم هیایی کیه از سیوی عباسییان بیر محنیتآبیاد وطینش رفیت،
نمی دوزد؛ بلکه در خصوص ایلغار ترکان مغول نیز کیه در زمیان وی بیه اوج خیود رسیید،
سخنی به میان نمی آورد و شگفت این که درست در همین ایام اظهار میدارد:
در اییین مییدت کییه مییا را وقییت خییوش بییود
ز هجیییرت ششصییید و پنجیییاه و شیییش بیییود
حال آن که دقیقاً در همان دوره به تدبیر خواجه نصیر توسیی ،دانشیمند بیزرگ ایرانیی،
که برای ن جات مردم کشورش به خدمت هوالکو در آمد ،بساط خالفت عباسی و زندگانی
خلیفه مورد ستایش سعدی برچیده شد.
 .1سرین :کفل؛ قسمت باالی ران.
 .2ب حاء :نخلستانی نزدیک مکه که گاه مراد

4

شهر مکه هم به کار برده شده.

 .3طحین :آرد.
 .4خواجه نصیر در یازدهم تیر  672( 653ق) بیست سال زودتر از سعدی درگذشت.
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از این گذشته ،سعدی تأکید دارد بر این که «دروغ مصحلتآمیز بیه از راسیت فتنیهانگییز»

1

است؛ ولی چنین نظری اکنون از منظر اخالق ،جامعهشناسیی و تعلییم و تربییت نیوین جیای
چون و چرا دارد؛ زیرا هر انسانی ذاتاً خودنگر است و اغلب آدمیان آنچه را که میاندیشند
یا به آن باور دارند ،درست میپندارند.
از این رو هر کسی میتواند سخن احتماالً نادرسیت خیود را بیر اسیاس معیارهیای قابیل
قبول خویش مصلحت آمیز بداند .سعدی هم خود به این نکته اذعان دارد کیه گفیت« :همیه
کس را عقل خود به کمال نماید و فرزند خود به جمال ».تمثیل زیبای او از گفتوگوی دو
تن که یکی یهود و دیگری مسلمان است ،شاهدی است بر ایین کیه بیه قیول نظیامی :کیس
نگوید که دوغ من ترش است:
یکییی یهییود و مسییلمان نییزاع میییکردنیید
چنیان کییه خنییده گرفیت از حییدیث ایشییانم
به طیره گفیت مسیلمان :گیر ایین قبالیه مین
درسیییت نیسیییت ،خیییدایا جهیییود مییییرانم
یهود گفت :به تیورات میی خیورم سیوگند
وگییر خییال

کیینم ،هییمچییو تییو مسییلمانم

گییر از بسیییط زمییین عقییل منعییدم گییردد

به خود گمان نبرد هیچ کس کیه نیادانم

2

تردیدی نیست که پیروی از چنان اندرزی به عنوان الگویی اخالقی سیبب اشیاعه دروغ
در میان خلق میشود .در جای دیگر هم باز بر این نظر پای میفشارد و میگوید:
دروغییی کییه حییالی دلییت خییوش کنیید

بیییه از راسیییتی کیییت مشیییوش کنییید

 .1نخستین حکایت گلستان.
 .2گلستان ،با ،هشتم.
 .3مواعظ.

3
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هم چنین در حکایت  32از با ،یکم نیز دروغگویی را با تسامج توجیه میکنید .در ایین
حکایت شیادی خود را نزد پادشاهی «علوی» جلوه میدهد و قصیدهای هیم مییخوانید کیه
بعد معلوم می شود ،نه تنها نصرانی اسیت ،بلکیه آن قصییده از انیوری اسیت .پادشیاه فرمیان
میییدهیید شیییاد را گوشییمالی دهنیید و از محضییرش بیییرون بیندازنیید؛ ولییی مییرد دغلبییاز بییا
چر،زبانی میگوید« :ای خداوند روی زمین! سخنی دیگر بگویم ،اگر راست نباشد به هیر
عقوبت که فرمایی ،سزاوارم ».شیخ اجل پس از این مقدمهچینی ،نتیجهای غریب میگیرد و
آن این که «بسیار» دروغ گفتن و ریاکاری را برای آدمیان جهاندیده و سرد و گرم چشییده،
مجاز میشمارد:
غریبیییییی گییییییرت ماسیییییت پیییییییش آورد
دو پیمانییه آ ،اسییت و یییک چمیییه دوغ
گیییییر از بنیییییده لغیییییوی شییییینیدی ،میییییرنج
جهاندییییییییده بسییییییییار گویییییییید دروغ
شگفت اینکه سل ان نه تنها از این پاسخ نادرسیت کیه جیوازی بیرای دغلکیاری اسیت،
شادمان می شود ،بلکه حر

او را بیهعنیوان راسیتتیرین سیخن تأییید مییکنید و پاداشیش

میدهد.
در آثار سعدی نیز مانند حافظ ،اندیشههای دوگانه بسیار دیده میشود .شگفت ایین کیه
او در جایی دیگر به کلی منکر دیدگاه مذکور میشود:
گییر راسییت سییخن گییویی و در بنیید بیییایی

بیه زان کیه دروغیت دهید از بنید رهییایی

1

شیخ اجل مانند اکثر شاعران و عارفان سده های پنجم تیا نهیم بیه دلییل گرایشیی کیه بیه
تفکر اشعری دارد ،جبری مذهب است و در آثارش از تأثیر «دست تقدیر» بر زندگی آدمی
بسیار یاد میکند:

 .1گلستان ،با ،هشتم.
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گییییرت صییییورت حییییال ،بیییید یییییا نکوسییییت
نگارنییییییدۀ دسییییییت تقییییییدیر اوسییییییت
در بیتی دیگر:
گیییییر زمیییییین را بیییییه آسیییییمان دوزی
ندهنییییییییییییدت زیییییییییییییاده از روزی
در جای دیگر:
ای کییییه گفتییییی دیییییده از دیییییدار مهرویییییان بییییدوز
هیییر چیییه گیییویی چیییاره دانیییم کیییرد ،جیییز تقیییدیر را
سعدی در بسیاری موارد افعال خو ،آدمیان را هم امری جبری می داند کیه نیه بیه اراده
شخص ،بلکه به دست تقدیر اوست:
چییییه اندیشییییی از خییییود کییییه فعلییییم نکوسییییت
از آن در نگیییییه کییییین کیییییه تقیییییدیر اوسیییییت
در بیتی دیگر:
گنیییه نبیییود و عبیییادت نبیییود و بیییر سیییر خلییییق
نوشیییته بیییود کیییه ایییین مقبیییل اسیییت و آن میییردود
او در پایان آخرین حکایت با ،هشتم بوستان ،نقش جد و جهد و انتخیا ،راه درسیت
را مردود میشمارد که کامالً با دیدگاههای مدنی نوین در تضاد است:
پییییس ای مییییرد پوینییییده بییییر راه راسییییت
تییییو را نیسییییت منییییت ،خداونیییید راسییییت
در گلستان (با ،اول ،حکایت  )24میگوید:
از خیییییدا دان خیییییال

دشیییییمن و دوسیییییت
اوسییییییت

کییییییه دل هییییییر دو در تصییییییر
گرچیییییه تیییییییر از کمییییییان همییییییی گییییییذرد
از کمانییییییییدار بینیییییییید اهییییییییل خییییییییرد
پرسش اساسی در برابر چنین دیدگاهی این است که اگر اختیار از زندگی بشر سیلب و
از مفهوم «لو محفو »،اسیتنباطی تقدیرگرایانیه شیود و معتقید شیویم کیه بیه قیول حیافظ:
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«قسمت ازلی بی حضور ما کردند »،آنگاه ثوا ،و عقا ،،معنایی نخواهد داشت .اگر چنین
باشد که نیست ،پس خیام راست میگوید که:
بییییر میییین قلییییم قضییییا چییییو بییییی میییین راننیییید
پیییس نییییک و بیییدش ز مییین چیییرا مییییداننییید
دی بیییی مییین و امیییروز چیییو دی بیییی مییین و تیییو
فییییردا بیییییه چیییییه حجیییییتم بیییییه داور خواننییییید
سعدی تحت تأثیر فضای روزگار خویش نگاه مساعدی بیه زنیان نیدارد؛ البتیه وقتیی از
منظر دل ،به برخی از آنان می نگرد ،خود را «بنده لعبتان سیمین» می داند و دلییلش هیم ایین
است که« :کاخر دل آدمی نه از روست» ولی وقتی آنان را به لحا ،سنتی ارزیابی مییکنید،
دیدگاهش در برخی موارد مناسب شیأن زنیان نیسیت .در بیا ،هفیتم بوسیتان ذییل عنیوان:
«گفتار اندر پرورش زنان و ذکر صال و فساد ایشان» میگوید:
چییه نغییز آمیید اییین یییک سییخن زان دو تیین
کیییییه بودنییییید سرگشیییییته از دسیییییت زن
یکیییییی گفیییییت :کیییییس را زن بییییید مبییی یاد
دگیییر گفیییت :زن در جهیییان خیییود مبیییاد
زن نییییو کیییین ای دوسییییت هییییر نییییو بهییییار
کییییه تقییییویم پییییاری نیاییییید بییییه کییییار
در غزلی میگوید:
میییرد و زن گیییر بیییه جفیییا کیییردن مییین برخیزنییید
گیییر بگیییردم ز وفیییای تیییو ،نیییه مَیییردم کیییه زنیییم
در با ،هشتم گلستان میگوید« :مردِ بیمروت ،زن است و عابد با طمع ،رهزن».
حرف آخر
موارد نقدپذیری سعدی در حوزه اخالق بسیار بیشتر از این است که مشخصاً می توان از
هزلیات ،بخش پنجم گلسیتان و توصییفاتش از معاشیقات غیرطبیعیی نیام بیرد .از ایین بابیت
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خردههای بسیار بر او گرفتهاند که به دلیل استواری ایرادات و اعتبار منتقدان پیوسته بیپاسخ
مانده؛ ولی حقیقت این است که سعدی واقعی را تنها با نکته های یاد شده نمی توان شناخت
و سنجید؛ زیرا نبایید از نظیر دور داشیت کیه هیر چهیرۀ بزرگیی را بایید در مجمیوع میورد
ارزیابی ،بررسی و توجه قرار داد ،وگرنه به قول خود او« :هییچ کیس بیی دامین تیر نیسیت».
بسیاری از آن چه به عنوان حکمت عملی سعدی معیرو

افتیاده و بیا زیبیاترین الفیا ،بییان

داشته ،بی شباهت به مصنوعات عهد باستان مانند ساتگین ،صراحی ،درّاعیه و غاشییه نیسیت
که گرچه بیه چشیم و دل میینشیینند و سیتایشانگیزنید؛ ولیی امیروزه بیه کیار نمییآینید و
ارزششان را فقط باید با در نظر گرفتن زمانه شان ارزیابی کرد .از همین روست که به عنیوان
یکی از شاخص ترین شاعران نه تنها در ایران که در جهان م ر است .بسییاری از منتقیدان
معرو

ادبی او را به صورت های مختلف ستوده اند .برای مثال امرسون نویسنده و اندیشمند

معرو

دل همیه میردم دنیاسیت ».در

قرن نوزدهم آمریکا گفته است« :سخن سعدی حر

ایران نیز که حالوت بیانش به طور طبیعی بیشتر درک میشود ،کتا،های فراوان دربارهاش
نوشته شده و آثارش از جنبه هیای مختلیف میورد تجزییه و تحلییل قیرار گرفتیه .بیه جیر ت
می توان گفت که هیچ شاعر و نویسنده ای ،یا به طور کلی هیچ فارسی زبانی در طول تاریخ
این زبان ،به شیوایی و زیبایی سعدی سخن نگفته ،چندان که به قول خود او« :زبان فصاحت
از بیانش عاجز آید ».او خود نیز به این نکتیه واقیف بیوده و نزدییک بیه دویسیت بیار آن را
یادآور شده که« :سخن ملکی است سعدی را مسلم ».بنابراین نقد اندیشه هیا و دییدگاه هیای
وی مانند هر شخصیت بزرگی نفی منزلت واقعی او نیست .اگر لکه ای کوچیک در آسیمان
آبی شعرش بزرگ مینماید ،از آن روست که بسیار تابنده و روشن است.

منابع
 سعدی شیرازی ،مصلج بین عبیداهلل ،)1363( .گلسیتان سیعدی ،مصیحج :محمیدعلیفروغی ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 یییییییییییییییییییییییی  ،)1363( .بوستان سعدی ،مصیحج :محمیدعلی فروغیی ،تهیران:انتشارات گنجینه.
 شبستری ،محمیود بین عبیدالکریم ،)2535( .گلشین راز ،تصیحیج جیواد نیوربخش،تهران :انتشارات خانقاه نعمتالهی.
 ع ار ،محمد بن ابراهیم ،)1361( .من قال یر ،تصحیج محمّد جواد مشیکور ،تهیران:انتشارات الهام.

اﺧﻼق ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ اﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﮐﺘﺎب

اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮي

دﮐﺘﺮ ﻧﺠﻔﻘﻠﯽ ﺣﺒﯿﺒﯽ*

ﭼﮑﯿﺪه
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﭼﻨﺪ ﻣﻮﺿﻮع از ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﮐﺘـﺎب اﺧـﻼق

ﻧﺎﺻﺮي ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﻣﯿﻨﻮي ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ:

ﺧﻮاﺟﻪ ﺗﺸـﮑﯿﻞ ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑـﺰرگ ﺑﺸـﺮي را ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﺗﺼـﻮﯾﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ :ﯾﮑـﯽ از ﻃﺮﯾـﻖ

اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺠﺪ ،از ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤﻠﻪ ﺗﺎ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺤﺮام در ﻣﮑﻪ و ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒـﯽ در
ﻣﺪﯾﻨﻪ و دﯾﮕﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎ روﺳﺘﺎ و ﺷﻬﺮ و ﮐﺸﻮر و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟﻬـﺎﻧﯽ

ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛

ﻣﻮﺿﻮع دوم ﺑﺤﺚ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻃﺮح ﺧﯿـﺮات ﻋﺎﻣـﻪ و ﺷـﺮور ﻋﺎﻣـﻪ ﻣﻄـﺮح

ﮐﺮده و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﻇﯿﻔﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن را ﮔﺴﺘﺮش ﺧﯿﺮات ﻋﺎﻣﻪ ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﺟﺎﻫﻠﻪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد

ﺑﺤﺚ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﯿـﺮات و ﺷـﺮور ﻋﺎﻣـﻪ ﻣـﺮﺗﺒﻂ اﺳـﺖ و وﻇﯿﻔـﻪ ﺣﮑﻤﺮاﻧـﺎن ﻣﺤﻘـﻖ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺧﯿﺮات ﻋﺎﻣﻪ اﺳﺖ .در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ دو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﮑﯽ ﻧﺤـﻮه ﺑـﻪ

ﮐﺎر ﮔﯿﺮي ﻣﺪﯾﺮان و دﯾﮕﺮي ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻇﻬﻮر و روﯾﯿـﺪه ﺷـﺪن ﺟﺮﯾـﺎنﻫـﺎي ﻣﻔﺴـﺪ از درون ﺟﺎﻣﻌـﻪ

ﻓﺎﺿﻠﻪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ آﻧﻬﺎ را ﻧﻮاﺑﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ.

ﮐﻠﯿﺪواژه :اﺧﻼق ﻧﺎﺻﺮي ،ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻃﻮﺳﯽ.

* .ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه اﻟﻬﯿﺎت داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان(najafgholihabibi@gmail.com) .

ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل98/04/15 :

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش98/05/12 :

مقدمه
مقدمه خارج از بحث اصلی این نوشته ،در با ،خواجه نصیر الدین طوسی:
یکی از کارهای بزرگ خواجه برای ما ایرانییان کوششیی اسیت کیه او بیرای تیرویج و
توسعه و تقویت زبان فارسی انجام داده است .اغلب منیابع علیوم عقلیی ،عرفیانی ،اخالقیی،
ریاضیات و هندسه را بیه فارسیی تیألیف کیرده ییا برگردانیده و شیر داده اسیت .در واقیع
گسترش زبان فارسی به خصوص در حوزه علوم از خدمات بزرگ خواجه طوسیی بیه زبیان
فارسی است و به نظر می آید در این مورد اصالً حق خواجه ادا نشیده اسیت .یکیی از آثیار
گرانبهای او بیه زبیان فارسیی کتیا ،اخیالق ناصیری اسیت .ایین کتیا ،در بیا ،اخیالق و
حوزههای معرفتی و عملی آن است.

در این نوشته در حد مقدور به موضوع اخالق سیاست بر مبنیای کتیا ،اخیالق ناصیری
پرداخته شده است.
خواجه در اخالق ناصری در با ،موضوعات مختلف «جامعه» بحث و گفتوگو کیرده
است ،یکی از مباحث آن ،مربوط به امکان سازماندهی و شکلگیری جامعه است و خواجه
برای تحقق آن دو فرن و روش را م ر و تبیین کرده است:
یکی ،تصویر تحقق جامعه است که از کوچکترین واحد یعنی ییک خیانواده در ییک
روستا تا بزرگترین آن بهصورت جامعه جهانی که امروزه سیازمان ملیل نیام دارد ،متجلیی
میشود .خواجه می گوید« :اجتماع نخستین که مییان اشیخاص باشید ،اجتمیاع منزلیی بُیوَد،
واجتماع دوم اجتماع اهل محله باشد ،و بعد از آن اجتماع اهل مدینه ،و بعید از آن اجتمیاع
امم کبار ،و بعد از آن اجتماع اهل عالم؛ چنان که هیر شخصیی جیزوی بیود از منیزل و هیر
منزلی جزوی بود ،از محله و هر محلتی جزوی بود از مدینه و هر مدینه جزوی بود از امّیت،
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و هر امتی جزوی بود از اهل عالم»( .طوسیی ،1373 ،ص  )256در طیر دیگیری در میورد
مسلمانان میگوید« :در اسالم در هر محلهای ،مسجدی هست که اهل محله در طیول هفتیه،
هر روز پنج بار در آن جمع میشوند و نماز مییخواننید .و در پاییان هفتیه روز جمعیه همیه
مردم شهر در مسجد جامع شهر در نماز جمعه شرکت میکنند و سالی دو بار در عید ف ر و
عید قربان همه مردم شهر و مردم اطرا

شهر ،چون در مسجد جیا نمییشیود ،در نمازهیای

عید در بیرون شهر اجتماع میکنند و در همه عمر مسلمانان متمکن باید در مکیه در مسیجد
الحرام و نیز در حرم نبوی در مدینه به تعبیر خواجه که «مقام صاحب شریعت» باشید ،جمیع
شوند( .همان ،ص  265ی  )264به این ترتیب خواجه دو طر اجتماع جهانی را یکی خیاص
مسلمانان و دیگری اعم از آن م ر کرده است و جالب است که این موضوع را در مبحث
«محبت» م ر کرده است و آن را نشانو آن دانسته است که بنای جامعه بر محبت است که
موجب انس میشود و این اجتماعات که در شرع مقرر شده است ،شاید برای این است که
آن انس طبیعی که در ف رت آدمیان است ،محقق شیود .پیس خواجیه بیرای حضیور افیراد
انسانی در جمع ،هم از طریق طر اسالمی از مسیر حضور در مسجد حرکت میکند کیه از
مسجد محله شروع می شود تا به مسیجد الحیرام در مکیه و مسیجد نبیوی در مدینیه ،امکیان
تحقق می یابد و هم از طرییق عیادی اعضیای خیانواده و سیاکنان روسیتا و شیهر و کشیور و
کشورها که امروزه به صورت قاره آسییا و اروپیا و آفریقیا  ...و در نهاییت در سیازمان ملیل
محقق شده است .با توجه به تصویرهای پیش گفته ،خواجه تعلق اجتماعات را بیه یکیدیگر
سه نوع توصیف میکند :یکی آن که اجتماعی جزء اجتماعی باشد ،مثل منزل و مدینیه کیه
منزل جز ی از مدینه است؛ دوم آن اجتماعی که شامل اجتماعی باشد ،مثیل امیت و مدینیه؛
سیم آن که جماعتی خادم و معین اجتماعی بود ،مثل قریه و مدینیه کیه اهیل قیری خیدمت
مدینه کنند .به نظر خواجه چون چنین است که همه در خدمت یکدیگرند ،پس افرادی کیه
از تألیف بیرون باشند و به تنهای عمل کنند ،از فضیلت بیبهرهاند؛ چیون ایین قبییل افیراد از
یک طر

دور از جامعهاند و از طر

دیگر از منافع جامعه بهره میبرند .خواجه برای بییان

حکمتنامۀ مفاخر

18

این موضوع به چند گروه مثال میزند :یکی کسانی که به بهانه زهد دور از جامعیه زنیدگی
میکنند ،مثالً در صومعهها و غارهیا و دیگیر جمیاعتی کیه بیا عنیوان «توکیل» هییچ کیاری
نمیکنند و فقط از زحمات و خدمات جامعه بهره میبرند و گیروه سیوم بیه تعبییر خواجیه،
سیاحان هستند که هیچ جا اقامت نمیکنند و دایم از اینجا به آنجا میروند .خواجه هیر سیه
این گروهها را فاقد فضیلت معرفی میکند کیه نیان خلیق مییخورنید و کیاری بیرای خلیق
نمیکنند.
جامعه در واقع مثل یک فرد است که باید سالم باشد تا زندگی خو ،داشته باشد و اگر
بیمار باشد بهرهای از زندگی نخواهد برد و میمیرد .خواجه طوسیی بیرای حفیظ و سیالمت
جامعه به موضوع خیرات و شرور عامه توجه کرده است ،میگویید« :میا هیم خییرات عامیه
داریم و هم شرور عامه .خیرات عامه چیزهایی هستند که برای همه مردم مفید و الزم اسیت
و شرور عامه امو ری هستند که برای همه مردم زیانبار و خ رناک است و همه بایید از آنهیا
پرهیز کنند»( .همان ،ص  )311خیرات عامه یعنی خوبیهیایی کیه همیه میردم بایید از آنهیا
برخوردار باشند عبارتند از :امنیت ،آرامش ،مودت به یکدیگر ،عدالت ،عفا

و وفا و امثال

اینها که باید در جامعه حاکم باشند و بقای جامعه به اینها بستگی دارد که اگر دچار آسییب
شوند ،جامعه آسیب میبیند و تعبیر «خیرات عامّه» تأکید بر این نکته اسیت کیه همیه میردم
باید از آنها برخوردار باشند؛ یعنی امنیت برای همه ،آرامش برای همه ،عدالت برای همه ،نه
این که فقط عدهای از آنها بهرهمند باشند کیه اگیر فقیط عیدهای از ایین مواهیب و خییرات
برخوردار باشند ،جامعه پایدار نمیماند و از هم میپاشد .اگر آرامش هست ،باید برای همه
باشد ،اگر امنیت هست ،باید برای همه باشد؛ نمییشیود ییک عیدهای در امنییت و آرامیش
باشند و عدۀ بسیاری در اض را ،و ناامنی.
شرور عامه ک ه برای همه افراد جامعه بد و خ رناک است عبارتند از :ترس ،اض را ،و
البته مشخص است که اض را ،غیر از ترس است؛ یعنی دلهیره کیه ممکین اسیت میردم از
چیزی نگران باشند ،تنازع یعنی که مردم با هم به نزاع برخیزند ،جور ،ستم ،حرص ،عنیف،
فریب کاری و کاله سر هم گذاشتن ،خیانت ،مسیخرگی و غیبیت .همیه اینهیا را ایشیان نیام
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میبرد .خواجه به این نکته توجه می دهد که مردم در هر دو حال یعنی هم در خیرات و هم
در شرور به بزرگانشان نگاه میکنند و به آنان اقتدا می کنند و از اینجا اسیت کیه گفتیهانید:
«الناس علی دین ملوکهم» و این نکته مهمی است.
به نظر خواجه طوسی این خیرات و شرور مربوط به تمام بشر است و جامعه بشری همیه
باید از خیرات برخوردار و از شرور دور باشند .و این بدان معنیی اسیت کیه اگیر در جیایی
شرور عامه ،رایج است و مردم در رنج هستند ،با عوامل گوناگونیان از قبییل درگییریهیا و
جن

ها و مهاجرتها این رنجها به جوامع دیگر نیز منتقل مییشیود ،پیس وظیفیه نیکیان و

خردمندان عالم آن است که برای آسایش همیه جوامیع بشیری بکوشیند .ایین بییان خواجیه
همان است که در بیان سعدی بهگونهای دیگر م ر شده است:
بنییییییی آدم اعضییییییای یییییییک پیکرنیییییید
کیییییه در آفیییییرینش ز ییییییک گوهرنییییید
چیییییو عضیییییوی بییی یهدرد آورد روزگیییییار
دگیییییییر عضیییییییوها را نمانییییییید قیییییییرار
(گلستان ،با ،اول در سیرت پادشاهان)
موضوع دیگری که در همین جا م ر میشود ،این است که جوامیع بشیری بیه لحیا،
وجود خیرات عامه و یا شرور عامه چند قسمند .در تقسیمات جامعه یا «مُدُن» 1،افعیال ارادی
افراد جامعه مبنای تقسیم است ،به این معنی که جامعیههیایی هسیتند کیه افعیال ارادی آنیان
خو ،است ،چنین جامعهها را «جامعه خو »،یا «جامعه فاضیله» و جامعیههیایی هسیتند کیه
افعال ارادی آنان بد است ،آنها را «جامعه جاهله» مینامند که تقسیمات مفصلی دارد و اینجا
فرصت پرداختن به آنها نیست.
اجماالً در با« ،مدینه فاضله» یا جامعه خو ،،نظر خواجه این است که جامعهای اسیت
که همت افرادش برای کسیب خییرات اسیت .همیه میردم آن جامعیه تیالش مییکننید کیه

 .1مدن ،جمع مدینه به معنای شهر نیست؛ بلکه به معنای جامعه است.
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خوبیها را بهدست آورند و جامعهشان را از بدیهیا دور بدارنید؛ پیس ،بیه ازالیت شیرور و
اقتنای خیرات اهتمام میورزند.
خواجه برای جامعه فاضله نکاتی را متذکر میشود که در این نوشته به یکیی دو م لیب
از آنها اشاره میکنیی م :ایین مردمیی کیه عضیو جامعیه فاضیله هسیتند ،نظرشیان در دو چییز
مشترک و متفق است ،یکی در آراء و دیگری در افعال؛ یعنی هم اندیشه همه خیو ،اسیت
و هم کارهای همه خو ،است و این مشخصه جامعه فاضله است .منظور او از آراء خیو،،
دیدگاه همه اعضای جامعه فاضله در مبد و معاد است که همه به این دو باور دارند .به نظیر
خواجه افراد این جامعه همه بر ییک وجیه کارهیای خیو ،را مییشناسیند و همیه کوشیش
میکنند که از طریق تهذیب و تسدید عقلی ،یعنی از طریق تهذیب نفیس هیم نفسشیان را و
هم عقلشان را استوار کنند تا بتوانند به این کماالت برسند.
ارکان مدینه فاضله
به نظر خواجه ارکان مدینه فاضله پنج صنفند:
«اول جماعتی که به تدبیر مدینه موسومند ،ایشان اهل فضایلند و حکمای کامل باشیند و
ایشان را «افاضل» خوانند که به قوت عقل و آرای صا به ممتاز باشند؛
دوم جماعتی که عوام و فروتران را به مراتب کمال اضافی میرسانند .عموم اهل مدینیه
را به آنچه معتقد طایفه اول بود ،دعوت میکنند ،ایشان را «ذوِی األلسینه» خواننید و علیوم
کالم و فقه و خ ابت و بالغت و شعر و کتابت صناعت ایشان بود؛
سیم جماعتی که قوانین عدالت را در میان اهل مدینه نگاه میدارنید و در اخیذ و اع یاء
تقدیر واجب رعایت می کنند و علیوم حسیا ،و اسیتیفا و هندسیه و طیب و نجیوم صیناعت
ایشان بود و ایشان را «مقدّران» خوانند؛
چهارم جماعت ی که به حفظ حریم و حمایت اهل مدینه موسوم باشند و اربا ،مدن غییر
فاضله را از ایشان منع کنند و در مقابلت و محافظت شرایط شجاعت و حمیت مرعی دارنید
(یعنی سیاهیان)؛
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ترتییب دهنید ،چیه از وجیوه معیامالت و

صناعات و چه از وجوه خراج و غیر آن و ایشان را «مالییان» خواننید»( .طوسیی ،1373 ،ص
)285
در نحوۀ بهکارگیری مدیران
خواجه درباره این که ر یس حکومت چگونه کارگزاران را باید بیهکیار بگییرد ،نکیات
مهمی را م ر کرده است:
« یک نکته این است که یک شخص را به صناعات مختلف مشغول نگرداند؛ یعنی اگیر
چند کار را به یک نفر بسیری ،دستش به هیچ کدام از آن کارهیا نخواهید رسیید .در علیت
این دستور که چرا نباید چنین کرد ،میفرماید از جهات سه چیز:
 .1طبایع را خواص بود و نه هر طبیعتی به هر عمل مشغول توانید بیود :هیر طبیعتیی ییک
خصوصیتی دارد ،اگر چند کار به او بسیری ،همه را ضایع میکند؛ اما اگر یک کار کیه در
تخصص اوست ،به او بسیاری آن را خو ،انجام میدهد؛
 .2صاحب آن صناعت به تدقیق نظر و ترقی همت حاصل آید به روزگاران .یعنی طول
کشیده تا این شخص در این رشته متخصص و بزرگ شده است ،وقتی مثالً ده مسئولیت بیه
او بسیاری ،ذهنش پریشان میشود و هیچ کدام را درست انجام نمیدهد؛
 .3خواجه میفرماید بعضی صناعات را وقتی بود که با فوت آن وقت ،فایت شود؛ یعنی
هر کاری وقتی دارد ،اگر از وقتش گذشت ،از بین می رود و ممکن است دو کار در ییک
وقت باید انجام شود و اگر آن دو کار را به یک شخص بسیاریم ،به قول خواجه« :بیه یکیی
از دیگری باز ماند» و ممکن است یک نفر سه کار بداند ،باید که او را بیه کیاری بگمیاریم
که در آن متخصصتر است و آن کار مهیم تیر اسیت و بیه ایین طرییق کارهیا خیو ،پییش
میرود و به فرموده خواجه« :خیرات در تزاید آید و شرور در تناقص»( .همان ،ص )288
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ضرورت حفظ جامعه فاضله از خطرات احتمالی
بحثی که در کنار این موضوع الزم است به آن توجه کنیم ،این اسیت کیه فیرن کنییم
یک جامعه فاضله داریم .آیا می شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو ،بمانید .بیه نظیر
خواجه طوسی در یک جامعه فاضله نمی شود م مئن بود که آن جامعه همیشه خو ،بمانید
و ممکن است اتفاقاتی بیفتد و جریانهایی از درون همان جامعه پدید آیند که آن را بر هیم
بزنند و فاسد کنند .نظامهای خوبی در دنیا بهوجود آمدهاند و پس از مدتی عدهای از درون
همان جامعه ،آن را فاسد کردهاند .از درون یک جامعه خو ،جریانهایی میرویند و آن را
از درون میپوسانند .خواجه آن جریانها را «نوابت» (همان ،ص  )299نامیده است که از ریشه
«نبات» مشتق است و یعنی از درون خود جامعه فاضله میرویند و باال میآیند نه ایین کیه از
بیرون وارد شوند .به نظر او پنج گروه خ ر ناک ممکن اسیت از ایین جامعیه فاضیله بییرون
بیاید .توجه خواجه به این موضوع برای همیه حکومیتهیایی کیه بیرای حاکمییت فضییلت
تشکیل میشوند و برای تحقق آن میکوشند ،بسیار مهم است .این گروهها عبارتند از:
یکم ،مُرائیان ،یعنی ریا کاران .یعنی کسانی که خودشان را به ظیواهر قواعید حکومیت
خو ،یا جامعه فاضله و نشانههای تقوا و فضیلت میورد قبیول آن جامعیه آراسیته مییکننید؛
ولکن در واقع چنان نیستند ،فقط در پی آن هستند که از منافع جامعه بهرهمند شوند .خواجه
توضیج می دهد که افعال نیکان و فضالی جامعه فاضله از ایشیان صیادر شیود؛ امیا نیه بیرای
فضیلت و سعادت ،بلکه برای رسیدن به اغران دیگر جز سعادت .این افیراد بیا رییا کیاری
خودشان را در جامعه نیک ،نشان میدهند تا موقعیتهایی را کسب کنند و سود خیویش را
ببرند؛
دویم ،مُحرِّفان  ،یعنیی تحرییف کننیدگان .ایین گیروه عقایید پیاک و اخیالق نیکیو را
تحریف میکنند و به گونو دیگری معنی میکنند تا مردم بیه تیدریج ،از آنهیا فهیم دیگیری
پیدا کنند .وقتی تحریف صورت گرفت ،به تدریج اصل و گیوهر حقیقیت گیم مییشیود و
دیگر شما نمیتوانید به گوهر حقیقت دسترسیی پییدا کنیید .ایین گیروه مییخواهنید زمینیه
خروج از مدینه فاضله و امکان رسیدن به اغران پست خیود را کیه مغیایر بیا سینت جامعیه
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فاضله است ،فراهم کنند تا به اهدافشان برسند .اینان میکوشند تا به هر طریقی که میشیود،
پایههای فکری جامعه فاضله را تباه کنند تا امکان رسیدن به خواستههایشان که البته مغایر بیا
ساختار و اهدا

جامعه فاضله و من بق با یکی از جوامع جاهله است ،فراهم کننید .خواجیه

تصریج میکند که چون قوانین جامعه فاضله مانع رسیدن آنان به خواستههای ایشیان اسیت،
به نوعی از تفسیر ،حقایق حاکم بر اعتقاد و عمل جامعه فاضله را با هوای نفس خیود ت بییق
میدهند تا به م لو ،خود برسند؛
سوم ،باغیان ،اینان کسانی هستند که بغی میکننید .توضییج آن کیه چیون بیه مُلیک و
حاکمیت فضال راضی نیستند ،به فعلی از افعال ر یس که موافق طبع عوام نباشد ،ایشان را از
اطاعت او بیرون میآورند .شبیه کاری که در جن

صفین در عصر خالفت امام علی (علیه

السالم) افتاد .فرن کنید جامعه فاضلهای هست و حاکم خوبی هیم دارد ،ایین گیروه بیاغی
چون میخواهند چیز دیگری به دست بیاورند .شروع میکنند به کارهای آن حاکم خیو،
ایراد گرفتن و میکوشند ذهن و فکر مردم را نسبت به او پریشان کنند تا بتوانند ایشیان را از
دور خارج کنند و به هد

خودشان برسند؛

چهارم ،مارقان ،این اص الحی است که در نهج البالغیه هیم هسیت .مارقیان جمیاعتی
هستند که قصد تحریف قوانین را ندارند؛ اما به سبب سوء فهم خود ،چون بر اغیران فضیال
واقف نباشند ،رفتارها و تصمیمهای درست حاکم فاضل را بر معانی دیگر حمل میکننید و
از حق منحر

می شوند .عمل خوارج در تاریخ اسالم نمونه روشن عمل این گروه است؛

پنجم ،مغالطان ،خواجه توضیج میدهد که ایشان جماعتی هستند که تصورشان کامیل
نیست و به حقایق واقف نیستند؛ ولکن برای طلب کرامت به جهل خودشان معتر

نیسیتند؛

یعنی نمیگویند ما نمیدانیم .چیزهایی سرهم میبافند و با آن بافتهها میکوشند ذهین میردم
را خرا ،کنند؛ ولی در واقع نمیدانند ،امّا به دروغ سخنهایی که به حق ماند ،میگویند.
حاشیه نویسنده :در صدر اسالم در جریان حکومت امام علی بن ابی طالب که بیشک
مظهر و نمونه کامل مدینه فاضله بود ،همه این پنج جریان حضور فعال یافتنید تیا سیر انجیام
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علی (علیه السالم) و جانشین او حسن بن علی (علیه السالم) را به شهادت رساندند و فرصت
حاکمیت را به حسین بن علی نیز ندادند و او را قبل از این کیه موفیق بیه تشیکیل حکومیت
شود ،در عاشورای 61هی به شهادت رساندند.
یکی از ارکان شکلگیری و بقای یک حکومت ،همفکری جمعی است و در واقیع هیر
گونه استبداد ر ی و تک روی ،منجر به فرو پاشی میشود .خواجه طوسی میگوید« :مبادی
دولتها از اتفاق ر یهای جماعتی خیزد که در تعاون و تظاهر یکیدیگر بیه جیای اعضیای
یک شخص باشند ،پس اگر آن اتفاق محمود بود دولت حق باشد و الا دولت باطل .و سبب
آن که مبادی دول اتفاق اسیت ،آن بُیوَد کیه هیر شخصیی را قیوتی محیدود باشید و چیون
اشخاص بسیار جمع آیند ،قوتهای ایشان ضعا

قوت هیر شخصیی بیود ،المحالیه ،پیس

چون اشخاص در تألف و اتحاد باشند ،مانند یک شخص شوند»( .همیان ،ص  )313وی در
بیان دیگری میگوید« :چون جماعتی غالب شوند ،اگر سیرت ایشان را نظامی بیود و اعتبیار
عدالتی کنند ،دولت ایشان مدتی بماند والا بهزودی متالشیی شیود ،چیه اخیتال

دواعیی و

هوا ،با عدم آنچه مقتضی اتحاد بود ،مستدعی انحالل باشد»( .همان)
اکثر دولتها مادام که اصحا ،آن با عزیمتهای ثابت بودهاند و شرایط اتفاق رعاییت
میکرده اند ،در تزاید بوده است و سبب وقو

و انح اط آن ،رغبت قوم در مقتنیات ماننید

اموال و کرامات بوده ،چیه قیوّت و صیولت اقتضیای اسیتکثار ایین دو جینس کنید و چیون
مالبس آن شوند ،ضعفای عقول بدان رغبت نمایند و از مخال ت ،سیرت ایشان بیه دیگیران
سرایت کند تا سیرت اول بگذارند و به ترفه و نعمتجویی و خوشعیشی مشیغول شیوند و
اوزار حر ،و دفع بنهند و ملکاتی که در مقاومت اکتسا ،کیرده باشیند ،فرامیوش کننید و
همّتها به راحت و آسایش و عُ لت میل کنند .پس اگر در اثنای ایین حیال خصیمی قیاهر
قصد ایشان کند ،استیصال جماعت بر او آسان بود ،واال خود کثرت اموال و کرامات ایشان
را بر تکبّر و تجبّر وادارد تا تنازع و تخالف ظاهر کنند و یکدیگر را قهر کننید؛ و هیمچنیان
که در مبد دولت هر که به مقاومت و مناقشت ایشان برخیزد ،مغلو ،گردد ،در انح اط به
مقاومت و منازعت هر که بر خیزنید مغلیو ،گردنید(.همیان ،ص  314یی  )313خالصیو سیخن
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خواجه طوسی این است که عدهای هم فکر که در حکم یک نفرند ،حکیومتی را تشیکیل
میدهند .هر کسی کاری به عهده میگیرنید؛ امیا چنیان هماهنی

هسیتند کیه گیویی ییک

شخصند و با رعایت موازین عدالت بهزودی صاحب قدرت و ثروت میشوند ،تا در اعمال
این روش ثابت قدم باشند ،حکومتشان رو به پیش و ثروت و قدرتشان فزونی میییابید؛ امیا
چون هر کدام به جمع کردن ثروت و قدرت و بهرهمندی از آنها برای خود مشغول شیود و
به خوشگذرانی و بهرمندی از ثروت و مقام سرگرم شوند و صفات و رفتار ایام مقاومیت را
فراموش کنند و به آسایش و خوشگذرانی سرگرم گردند ،هر دشمنی که به آنان حمله کند
به زودی آنان را از پیای در مییآورد و اگیر هییچ دشیمنی بیر آنهیا نتیازد ،خودشیان بیرای
تصاحب ثروت و مکنت بیشتر به جان هم میافتند و در نتیجیه حکومیت و قدرتشیان چنیان
ضعیف می شود که قدرت مقابله با هیچ دشمنی را نخواهند داشت و مغلو ،میشوند .شاید
داستان غم انگیز سقوط مسلمان در اندلس (اسیانیای امیروز) نمونیه بسییار روشینی باشید بیر
استدالل بسیار محکم و روشن خواجه طوسی.
خواجه طوسی (رحمة اهلل علیه) در با ،حکومتهای ناشایست ییا بیه اصی ال خیودش
«مدینه جاهله»« ،مدینه ضاله» و «مدینه فاسقه» بحیثهیای مفصیلی کیرده اسیت و بیه لحیا،
محدودیت این نوشته به بخشی از یکی از اقسام حکومتهای جاهله با عنوان «مدینه احیرار»
یا «مدینه جماعت»( ،همان ،ص  298ی  )296به اختصار میپردازیم:
خواجه میفرماید یکی از خصوصیت های ایین نیوع حکومیت ایین اسیت کیه در آنجیا
«حریّت» و آزادی وجود دارد که هر شخصی در آن مُخلی باشد که هیر چیه خواهید کنید.
یعنی جامعهای است که در کل فاسد است؛ اما درون این جامعه فاسید ،آزادی خیلیی مهیم
است .مردم در آنجا آزادند که هر کاری دلشان بخواهد ،بکنند .خواجه در مورد این جامعه
که آزادی در آن وجود دارد ،توضیحات بسیار سودمندی داده است .عیین عبیارت خواجیه
چنین است « :در حریت هر شخصی در آن م لیق و مُخلیی باشید بیا نفیس خیود ،تیا آنچیه
خواهد کند .اهل این مدینه متساوی باشند و یکی را بر دیگری مزید فضلی تصور نکنند .در
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این مدینه بسییار ِهمَیم مختلیف اسیت .اهیل ایین مدینیه طواییف (گیروه گیروه) شیوند( .در
روزگار ما حز ،ها) بعضی متشابه و بعضیی متبیاین ،بعضیی شیریف و بعضیی خسییس .هیر
طایفه ای را ر یسی بود و جمهور به رؤسا غالب باشند (مردمند که رؤسا را انتخا ،میکنند)
چیه رؤسیا را آن بایید کییه ایشیان خواهنید (در اغلیب جمهییوریهیای جدیید چنیین اسییت)
محبو ،ترین کس شخصی باشد که در حریت جماعت بکوشد و از اعیداء نگیه دارد و بیر
شهوات خویش به قدر ضرورت اکتفا کند .جالب است که خواجه (علیه الرحمه) میگوید
حاکم چنین جامعهای اوالً مردم را از دشمن حفظ میکند ،ثانیاً بر شهوات بهقیدر ضیرورت
اکتفا میکند  .به نظر خواجه جملگی اغران جاهلیت در این مدینیه بیر تمیام تیرین وجهیی
حاصل توان کرد .هر کس مُقام آنجا دوست آرد ،چیه هیر کیس بیه هیوی و غیرن خیود
خواهد رسید و از این جهت امم و طوایف روی بدین مدینه نهند ،همه بیایند .در این مدینیه
میان غریب و مقیم فرقی نبود .چون روزگار برآید یعنی اگر این حکومت مدتی ادامیه پییدا
کند ،افاضل و حکما و شعرا و خ با و هر صنفی از اصنا

کامالن بسیار( 1یعنی هر کیه هیر

چه میخواهد ،میتواند به دست بیاورد :آن که علم میخواهد ،در علم به مقام باال میرسد،
همچنین آن که ثروت یا فساد میخواهد) که اگر ایشان را التقاط کنند ،اجزای مدینه فاضله
توانند بود؛ یعنی نیکان و خوبان آن قدر زیادند که اگر آنان را جمیع کنییم« ،التقیاط» یعنیی
بیینندشان یک جا ،یک جا جمعشان بکنند ،خودشان به یک کشور فضال یا جامعیه فضیال
تبدیل میشوند و همچنیین اهیل شیر و نقصیان (یعنیی آنهیا هیم اگیر جمیع شیوند ،بیدترین
کشورها را از دزدها و قاچاقییان و آدمکشان تشکیل خواهند داد).

 .1در تاریخ اسالم نمونه این جامعو نام لو ،،ولی حضور قابل قبول آزادی را باید در بغداد دوره خالفت
هارون و مأمون دید که در آنجا همه گونه آدمها بهجز مخالفان سیاسی مثل اهل بیت علیهم السالم رشد
میکردند .علما ،دانشمندان ،ادبا ،شعرا و...؛ حتی شیادان از آزادی برخوردار بودند و همین سبب رشد علم
شد .نمونه دیگر آن را در روزگار ما تا حدودی کشور آمریکا را میشود ،مثال زد.

منابع
 طوسی ،خواجه نصیرالدین ،)1373( .اخالق ناصری ،تصحیج و تنقیج :مجتبی مینویو علیرضا حیدری ،تهران :انتشارات خوارزمی.
 سییعدی ،مصییلجالییدین ،)1368( .گلسییتان سییعدی ،تصییحیج و توضیییج :غالمحسییینیوسفی ،تهران :انتشارات خوارزمی.

بررسی مضامین اخالقی در آثار نظامی
(خسرو و شیرین ـ لیلی و مجنون)
*

فهیمه سازمند

چکیده
حوزۀ ادبیات غنایی عالوه بر مضامین عاشقانه ،عرصو آموزههای اخالقی سیاسی و اجتماعی را
نیز در بر میگیرد .نظامی با هنرمندی و ظرافت در اثنای شعر غنایی به تشریج و تبیین مسایل
اخالقی و اندیشههای مذهبی ،حکمی و مضامین پند و اندرز میپردازد .باور عمیق او به دین و
ارزش های اخالقی نیز در تار و پود کالمش تنیده است .نکتو قابل تأمل این است که :منظور شاعر
چشم پوشیدن از مظاه ر زیبای هستی نیست؛ بلکه شناخت چیزهایی است که آدمی را از رسیدن به
کمال حقیقی باز میدارد .هر چند او شاعری تغزلی و غنایی است؛ اما با بررسی دقیق و ژر

آثار

وی ،سیمای خردورزانه و رو تعلیم و تربیت را در سخنهای با ارزش و هنرمندانو وی میتوان
یافت .این پژوهش کوششی است برای نشان دادن درونمایهها و آموزههای اخالقی و تلفیق اد،
تعلیمی با اد ،غنایی در دو منظومو خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی گنجوی برای تبیین
ارزش و اعتبار هنری آثار وی و همچنین سعی دارد جهانبینی و سالیق رفتاری او را تشریج نماید.
کلیدواژه :ادبیات تعلیمی ،ادبیات غنایی ،نظامی ،آموزههای اخالقی.

* .دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی و مدرس دانشگاه)yasamins88@yahoo.com( .

تاریخ وصول98/14/15 :

تاریخ پذیرش98/15/12:

مقدمه
با بررسی آثار نظامی دربارۀ ابعاد شخصیتی ،خلقیات و روحیات این شیاعر بیزرگ پیی
میبریم که شاعری مسلمان و پایبند به اصول و موازین اسالمی است .او پیرو اهل سینت و
شافعی مذهب است؛ اما ارادت خود را در ابیاتی به حضرت علی (ع) اثبات میکند و مقیام
او را میستاید .نظامی اندیشههای تعلیمی و اخالقی خود را با حُجب و حیا و صفای بیاطن و
زبانی نرم بیان میکند.
«نظامی در وهلو نخست مردی است با تقوا ،به اصول اسالمی زهد پیشه و گوشهنشیین و
گوشهنشینی خود ،حاصل از معتقدات نخستین وی است؛ زیرا با توجه بیه اوضیاع اجتمیاعی
عصر وی ،چاره ای جز گوشهنشینی نداشته است تا خویشتن را به فساد اهیل زمانیه نیاالیید».
(ثروت ،1371 ،ص )381
وی به دلیل گرایشات اخالقی که بدان بسیار پایبند بوده است ،از بیه کیار بیردن الفیا،
عاطفی و احساسی که در آثار برخی از شاعران گاه بیه تلیویج و زمیانی بیه تصیریج م یر
میشود ،اجتنا ،میکند.
یکی از ویژگیهای بیارز اخالقیی وی اجتنیا ،از مجیالس لهیو و لعیب و دوری از میی
گُساری است .چنانچه در مجلسی ،قزل ارسالن با ورود حکیم نظامی بساط بیادهخیواری و
لهو و لعب را به احترام او بر میچیند.
نظامی در پاکی و اخالق در میان تمامی شعرا بینظیر است .در تمام دیوان وی یک لفظ
رکیک و یک سخن زشت و ناپسند پیدا نمیشود .هیچگاه بیت هجو بر زبانش جاری نشید.
وی در انتخا ،الفا ،و کلمات مناسب و ایجاد ترکیبات خاص ،ابداع معانی و مضامین نو و
دلیسند سرآمد است .در داستان خسرو و شیرین که از هر حیث موفقتر از دیگر داستانهای
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بزمی نظامی است« :شاعر به نظم قصههیای کهین مییپیردازد .در بیا ،زنیدگی و شیعر نظیر
دیگری دارد ،دیگرگویی شعر را وسیلو تعلیم نمییدانید و ماییو لیذت و تفیریج نییز شیمرده
است( .زرین کو ،1372 ،،ص)1991
پیر گنجه ب ه میدد ذوق و صیفای اندیشیه و جیذابیت سیخنان از لحیا ،فیرم و مضیمون،
باورهای دینی و اخالقی خود را به روانی بیان میکند و جاودانه میسیازد .خیط سییر کلیی
اندیشههای او که از تفکر زاهدانه ی عارفانهاش ناشی میشود ،بیر دگرگیونی و بییاعتقیادی
جهان و در نهایت فنای آن تکیه و به راب ه انسان با خداوند در هر شرای ی اشیاره مییکنید.
دغدغو فکری نظامی خدمت به خلق ،تأکید بر قناعتپیشگی و داشیتن تواضیع و فروتنیی و
تکیه بر رازداری است .او همگان را به عفت و پاکدامنی و خویشتنداری دعوت مییکنید
و به دلیل عدم توزیع عادالنو قدرت و ثروت مردم را به ظلمسیتیزی فیرا مییخوانید .وی بیا
بهرهگیری از آموزههای اخالقی به شعر غنایی خود ارزش و اعتبار بیشتری بخشیده و اد،
غنایی را با اد ،تعلیمی مزین کرده است.
تعریف اخالق
اخالق جمع خلق است به معنای خوی ،طبع ،سجیه و عادت و شیوههای زندگی انسانها
در جوامع مختلف است و کیفیتی برای نفس آدمی اسیت کیه رفتارهیایی متناسیب بیا آن از
انسان سر میزند .خواجه نصیرالدین طوسی در کتا ،ارزشمند خود اخالق ناصیری دربیارۀ
اخالق میگوید« :خلق ،ملکهای بود نفس را مقتضی سهولت صدور فعلی از او بیاحتیاج به
فکییری و رؤیتییی و در حکمییت نظییری روشیین شییده اسییت کییه از کیفیییات نفسییانی آنچییه
سریعالزوال بود ،را حال خوانند و آنچه ب یءالزوال بیود ،آن را ملکیه گوینید .پیس ملکیه
کیفیتی بود از کیفیات نفسانی و این ماهیت خلق است»( .طوسی ،1369 ،ص )111
اخالق مجموعه بایدها و نبایدهاست و در هر جامعهای ارزش اخالقی متفاوت است؛ اما
در همه آنها پایبندی به اصول اخالقی اهمیت فراوانی دارد و بعضیی از اصیول اخالقیی در
بین جوامع مشترک است.
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رابطۀ اخالق و ادبیات
هر اثر ادبی و هنری ،زیبایی های خاصی در خود دارد کیه بیر روی مخاطیب تأثیرگیذار
است .یکی از عنصرهای هنری آثار ادبی شعرا و نویسندگان ،ادبیات تعلیمی و بُعد اخالقیی
است .آثاری مانند بوسیتان ،مخیزناالسیرار ،قیابوسنامیه و غییره در اوج قلیو هنیر و اخیالق
هستند.
موضوعات تعلیمی و اندیشههای اخالقی با آثار فارسی درآمیخته است .ادبیات تعلیمیی
میکوشد تا به بهبود منش اخالقی بر نیکبختی انسان تأثیرگذار باشد و باعث پرورش رو
و متعالی شدن انسان گردد.
در بعضی آثار ادبی موازین اخالقی وجود دارد؛ اما کم تحرک و گاهی محافظهکارانه،
در مورد اخالق و ادبیات ،دیدگاههای متفاوتی وجود دارد .افالطون که به عقیل و من یق و
آموزش و تربیت اجتماعی اعتقاد دارد ،معتقد است که شعرا در ذهین میردم آشیو ،ایجیاد
می کنند و امیال آنها را پرورش میدهند و ارس و در تأثیر اخالق در شیعر ،نیوع تیراژدی را
عالیترین نوع میداند؛ زیرا باعث ترس و شفقت در انسان شده و در نهایت موجیب تزکییو
نفس میشود .امروزه در کنار سایر نقیدهای تیاریخی ،روانشناسیی ،اجتمیاعی و غییره نقید
اخالقی نیز به چشم میخورد.
اخالق در آثار نظامی (خسرو و شیرین ،لیلی و مجنون)
در آغاز منظومو لیلی و مجنون ،سخن از هد مندی جهان آفرینش و مقام واالی انسان
به میان میآورد:
دیباچییییییو مییییییا کییییییه در نبییییییرد اسییییییت
نیییز بهیییر هیییوا و خیییوا ،و خیییورد اسیییت
از خییییییوا ،و خییییییورش بییییییه ار بتییییییانی
کیییییاین در همیییییه گیییییاو و خیییییر بییییییابی
زان مایییییییه کییییییه طبییییییعهییییییا سرشییییییتند
میییییییییا را ورقیییییییییی دگیییییییییر نوشییییییییییتند
(نظامی ،1393 ،ص )88
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در همین منظومه ،به پرهیزگاری که صفت اهیل ایمیان اسیت ،اشیاره مییکنید و فاصیله
گرفتن از آن را معادل با عدم امنیت اخالقی میداند:
پرهییییز نیییه دفیییع ییییک گزنییید اسیییت
در راحییییت و رنییییج سییییودمند اسییییت
در راحیییییییت از او ثبیییییییات یابنییییییید
وز رنییییییج بیییییییدو نجیییییییات یابنییییییید
(همان ،ص )88

دوری جستن از غرور و خودخواهی :زیرا در والیت عشق واژۀ غرور بیمعناست .در
داستان خسرو و شیرین در مذمت غرور چنین میسراید:
هنیییوزت در سیییر از شیییاهی غیییرور اسیییت
دریغیییا کیییاین غیییرور از عشیییق دور اسیییت
نییییاز آرد کسییییی کییییو عشییییق بییییاز اسییییت
کیییه عشیییق از بیییینییییازان بیییینییییاز اسیییت
نسیییییییازد عاشیییییییقی بیییییییا سیییییییرفرازی
کییییییه بییییییازی برنتابیییییید عشییییییق بییییییازی
(نظامی ،1391 ،ص )171

و در نکوهش غرور در لیلی و مجنون چنین اشاره میکند:
تییییا کییییی بییییه خییییودت غییییرور باشیییید
مییییییرگ تییییییو ز بییییییرگ دور باشیییییید
(نظامی ،1393 ،ص )211

و معتقد است که هر موجود و آفریدهای در جهان هسیتی از ارزش و اعتبیار برخیوردار
است و در درگاه خداوندی جایگاهی دارد:
هییییر ذره کییییه در مشییییام ارضیییییسییییت
او را بیییر خیییویش طیییول و عرضییییسیییت
(همان ،ص )211
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و اگر انسان غرور و کبر و خودخواهی را از خویشتن وجود خود ،دور کند به این نکته
خواهد رسید که در جهان هستی وجود او به حسا ،نمیآید و کسی نیست:
ایییین پهییین و درازی اسیییت بیییه هیییم هسیییت
در قالییییییییب اییییییییین قییییییییوارۀ پسییییییییت
چیییییییون برگیییییییذری ز حییییییید پسیییییییتی
در خییییود نییییه گمییییان بییییری کییییه هسییییتی
(همان ،ص )21

خدمت به خلق
طبق گفتو ارس و حیات انسانی بر بنیاد روابط اجتماعی و ارتباط آدمیان با یکدیگر
استوار است؛ بنابراین آدمی با عزلت گزیدن و دوری از خلق هرگز به کمال شایسته خویش
نخواهد رسید و چنین الگوی پسندیدهای در نوشتههای شاعران و نویسندگان و اندیشمندان
به چشم میخورد .نظامی به اصل اخالقی همگرایی اجتماعی که راهی است برای دستیابی
به کماالت انسانی میپردازد و اذعان میدارد که اگر میتوانی دستگیر دیگران و مانند
آسمان بخشنده باش .او احسان و دهش را در حق دیگران حصار امنی بر جان انسان میداند
و معتقد است که نیکی کردن به مردم در هنگام بال و سختی کارساز و راهگشاست و انسان
عاقل با این روش برای روزهای پرخ ر زندگی راه را بر خود هموار میسازد و گوشزد
میکند که اگر تو هم اهل نیکی کردن به دیگران باشی ،هیچگاه در خونا ،رنج و
مصیبتهای دنیا گرفتار نخواهی شد:
تیییو نییییز گیییر آن کنیییی کیییه او کیییرد
خونیییییا ،جهییییییان نبییییییادت خییییییورد
(همان ،ص )191

بییییییار همییییییه کییییییش اگییییییر تییییییوانی
بهتیییییر چیییییه ز بیییییار کیییییش رهیییییانی
مرکییییییب بییییییده و پیییییییادگی کییییییین
سییییییلی خیییییور و رو گشیییییادگی کییییین
(همان ،ص )113
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در خسرو و شیرین با بیانی آشکار کسی را که به یاری همنوعانش نمیشتابد ،انسان به
حسا ،نمیآورد.
در ستایش تواضع فروتنی و افتادگی
یکی از صفات بارز و پسندیده صفت تواضع و افتادگی است ،انسانهای متواضع همیشه
در میان خلق محبو ،بودهاند و با همین فروتنی به عزت و سربلندی رسیدهاند .در احکام
شرع و دین نیز سفارش فراوان به تواضع و افتادگی در میان مردم شده است .این صفت
اخالقی پسندیده نیز یکی از ارزشهای واالی انسانی است که در منظومههای نظامی وجه
بارزی دارد .به خصوص در خسرو و شیرین و لیلی و مجنون.
شاعر گنجه در منظومه لیلی و مجنون به تبیین پرپیچ و شکن راه زندگی میپردازد که
دست روزگار چون تیغی قوی و برنده است و نیل به رستگاری ،افکندن سیر خودبینی و
عُجب و روی آوردن به تواضع و فروتنی است:
ره پییییر شییییکن اسییییت پییییر بیییییفکن
تییییی اسییییت قییییوی ،سیییییر بیییییفکن
یییییک بییییار بیفییییت از اییییین سییییواری
تیییییییییا ییییییییییابی راه رسیییییییییتگاری
(همان)

پند دادن به خرسندی و قانع بودن و حد و اندازه نگه داشتن
قناعت گنجی است که پایان ندارد .انسانهای قانع هیچگاه محتاج خلق نمیشوند و
همیشه به آنچه که خداوند به آنها اع ا کرده است ،شاکر و قانعند.
با ،ششم از بوستان سعدی نیز گویای ارزش قناعتپیشگی است که در پانزده گفتار و
حکایت به آدمیان میآموزد که به داشتههای خویش بسنده کنند و چشم طمع به مال کسی
نداشته باشند.
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نظامی خرسندی و قناعت را الزم میداند ،تا جایی که در طبع و سرشت آدمی نهادینه
گردد و انسانها به آنچه که خداوند ع ا کرده قانع باشند و به آن چیزی که روزیشان
قرار داده ،بسنده کنند که تالش بسیار برای ازدیاد روزی بیفایده است:
خرسیییییندی را بیییییه طبیییییع دربنییییید
میییبییاش بییدانچییه هسییت خرسییند
درجسییییییتن رزق خییییییود شییییییتابند
سییییازند بییییه آنقییییدر کییییه یابنیییید
(همان ،ص )112

و به گونهای طنز ،نداشتن قناعت و خرسندی را چنین بیان میکند« :که اگر روزی لقمه
کمتری دریافت کنند ،صدای فریاد و اعتران آنان به آسمان میرسد»:
گییییر فییییوت شییییود یکییییی نوالییییهاش
بییییر چییییرخ رسیییید نفیییییر و نالییییهاش
(همان ،ص )112

و در دیگر جای به پرهیز از دستاندازی به رزق و کار دیگران اینگونه میسراید:
دل نییییه بییییه نصیییییب خاصییییو خییییویش
خایییییییییدن رزق کیییییییس مینیییییییدیش
(همان ،ص )112
اعتدال و میانهروی از صفات پسندیده و مقبول جامعه بشری است و افراط و تفریط در
همو امور مذموم و مشکلساز است .نظامی به اعتدال گرایی و پرهیز از افراط و تفریط
توصیه میکند .او معتقد است ،اگر چه چراغ از روغن روشنایی میگیرد؛ اما زیاد بودن
روغن باعث خاموش شدن چراغ میشود و نیز متذکر میشود که در زندگی جایگاه و حد
و اندازۀ خود را بدان و پای از گلیم خویش بیرون مگذار .وی با بیان تمثیلهای زیبا این
صفت اخالقی را روشنتر بیان میکند که به قدر شغل و درآمد خود ال
که بوریا با

بزن ،همچنان

توان زندگیاش چون زردوز نیست:
چییییراغ ار چییییه ز روغیییین نییییور گیییییرد
بسیییییا باشییییید کیییییه از روغییییین بمییییییرد
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مجیییییو بیییییاالتر از دوران خیییییود جیییییای
مکییییش بیییییش از گلیییییم خویشییییتن پییییای
(نظامی ،1391 ،ص )187
شاعر متواضع گنجه ادعای خود را در بارز کردن صفت اخالقی خرسندی و
قناعتپیشگی با بیت زیر به اثبات میرساند و با فروتنی خود را چون ق رهای مینمایاند که
میتوان از او به دریایی از نکات اخالقی رسید:
بییییه خرسییییندی طمییییع را دیییییده بییییردوز
ز چیییون میییین ق یییره ،دریییییایی در آمییییوز
(همان ،ص )194

وی اعتقاد دارد که خرسندی برای انسانهای قانع چون سیری محکم در برابر
نامالیمات زندگی است و عدم رعایت آن جز تیرهبختی نیست .همچنان که پرندهای که در

اوج پرواز است ،اگر حد و اندازۀ خود را نداند ،به هالکت خواهد رسید .در منظومو خسرو
و شیرین در پایان سابقو نظم کتا ،،قناعت را مایو سعادت و نیکبختی میداند:
گییییر از دنیییییا وجییییوهی نیسییییت در دسییییت
قناعیییییت را سیییییعادت بیییییاد ،کیییییان هسیییییت
(همان ،ص )15

ظلمستیزی
از جمله موارد پذیرفته شده در حوزۀ اخالق گرایش به ارزشهای انسانی است که در
آموزههای دینی الگویی برای آدمیان است و از اینرو «رحمان» و «رحیم» بودن به عنوان
یکی از واالترین عناصر اخالقی دانسته شده است .نتیجه اینکه ظلم ستیزی که حاصل آن

رواج محبت و عدالت در میان مردم است از جمله موضوعات مورد تأکید سرایندۀ خسرو و
شیرین است .شاعری انسان دوست که همواره دیگران را به مبارزه علیه ظلم و ستم
فرامیخواند .او در زمانی که پادشاه در حکم سایه خداست و بر مردم خدایی میکند ،با
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جسارت و جر ت با اشعار ظلمستیزش در مقابل خسان و ناکسان میایستد و به دیگران
چنین توصیه میکند که به هر ظلمی راضی نشوند و در برابر ستم آنان سکوت نکنند؛ زیرا
که خاموش ماندن در برابر جفای ظالمان ،سبب خواری و ذلت انسانها میشود و آنان را به
زبونی و پستی میکشاند:
پییییایین طلییییب خسییییان چییییه باشییییی
دسیییت خیییوش ناکسیییان چیییه باشیییی
گییییردن چییییه نهییییی بییییه هییییر قفییییایی
راضیییی چیییه شیییوی بیییه هیییر جفیییایی
خییییییییواری خلییییییییل درونییییییییی آرد
بییییییییییداد کشیییییییییی زبیییییییییونی آرد
(همان ،ص )111

بازتاب اعمال
خداوند متعال جهان هستی را به گونهای آفریده است که نتیجو اعمال انسانها به آنها
باز میگردد ،چه اعمال خیر و چه اعمال شر .نظامی تأکید دارد که فرد و اجتماعی که اصل
اخالقی بازتا ،اعمال را نادیده میگیرند ،به نتیجو اعمال خود اهمیت نمیدهند ،طبیعتاً نه
تنها رو به پیشرفت نخواهد رفت؛ بلکه مشکالتی هم دامنگیر آنها میشود .حضرت موالنا
در این با ،میفرماید:
ایییین جهیییان کیییوه اسیییت و فعیییل میییا نیییدا
بیییییییاز آیییییییید ایییییییین نیییییییداها را صیییییییدا
(موالنا ،1393 ،ص )71

ایییین عهییید شیییکن کیییه روزگیییار اسیییت
چیییییون برزگیییییران تخیییییم کیییییار اسیییییت
کیییییارد دو سیییییه تخیییییم را بیییییه آغیییییاز
چیییییون کشیییییته رسیییییید ،بیییییدرود بیییییاز
(نظامی ،1393 ،ص )219
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وی بر این اصل اخالقی اعتقاد دارد که اعمال نیک و بد انسانها تأثیر بهسزایی در
زندگی و نحوه مرگ آنها دارد:
چنییییییین گفتنیییییید دانایییییییان هوشیییییییار
کییه نیییک و بیید بییه مییرگ آییید پدیییدار
(نظامی ،1391 ،ص )181

در بخش« :در وداع کردن مجنون پدر را» میگوید که جهان هستی مانند کوهی است
که هر آنچه در آن صدا کنی به تو باز میگردد و تأکید دارد که پاداش اعمال خیر و شر
نه به دست انسانها ،بلکه به دست روزگار و دنیاست و اگر خواستار سالمتی و عافیت در
زندگی هستی ،در حق دیگران بدی روا مدار و اگر شرارتی از تو به دیگران رسید ،منتظر
مکافات آن باش:
هییییر نیییییک و بییییدی کییییه در نییییوایی اسییییت
در گنبییییییید عیییییییالمش صیییییییدایی اسیییییییت
(نظامی ،1393 ،ص )183

مکیییین کییییاین ظلییییم را پییییرواز بینییییی
گییییر از میییین نییییی ،ز گیتییییی بییییازبینی
(همان ،ص )312
چییییو بیییید کییییردی مبییییاش ایمیییین ز آفییییات
کیییییه واجیییییب شییییید طبیعیییییت را مکافیییییات
(همان ،ص ) 463

دعوت به رازداری و بازگو نکردن راز پیش اغیار
از فضیلتهای ویژۀ اخالقی که شاعر اخالقمدار گنجه به آن توجه خاصی داشته است،
رازداری است که این صفت اخالقی در توفیق یافتن به نیکبختی انسانها نقش بهسزایی
دارد و توصیه میکند که آدمی باید مراقب باشد که چه میگوید و با که میگوید .آیا هر
کسی شایستگی شنیدن گفتههای اسرارآمیز ما را دارد .حقایق ،برای افرادی که دل و
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جانشان را زنگار هوای نفس و نادانی و لجاجت گرفته است ،باید ناگفته بماند و سفارش
می کند که اسرار درونی خود را نه تنها به اغیار ،بلکه با نزدیکترین و محرمترین افراد و
دوستان خود در میان نگذارید و بر این نکتو اخالقی تأکید دارد که انسانی که راز و سر
خویش را نمیتواند پنهان دارد ،چگونه سینو دیگران میتواند ،صندوقیو اسرار او باشد.
نظامی در مقام یک روانشناس اجتماعی به این نتیجه رسیده است .حفظ اسرار از مواردی
است که سالمتی روان و اجتماعی جامعه در گرو حفظ آن است و راز داری باعث ایجاد
اعتماد و اطمینان میگردد:
مگییییییییو نییییییییاگفتنی در پیییییییییش اغیییییییییار
نیییییه بیییییا اغییییییار ،بیییییا محیییییرمتیییییرین ییییییار
وگییییر نتییییوان کییییه پنهییییان داری از خییییویش
مییییییده خییییییاطر بییییییدان ،یعنییییییی مینییییییدیش
مینیییییدیش آنچیییییه نتیییییوان گفتییییینش بیییییاز
کییییییییه نندیشیییییییییده بییییییییه نییییییییاگفتنی راز
(همان ،ص )288

در نکوهش جهان هستی
جهان هستی گذرا و ناپایدار و دل بستن به آن کاری عبث و بیهوده است .هیچ چیز در
این جهان مانا نیست .هر انسانی چند صباحی را در این دنیا میگذراند و عاقبت چون
مسافری رحل اقامت میکند .احمق و تیرهبخت انسانهایی هستند که دل به این جهان فانی
و گذرا ببندند .قرآن کریم در آیات متعدد به بیارزش و فانی بودن جهان هستی اشاره
میکند« :کل من علیها فان»( ،الرحمن .)26 /
این مقوله در اشعار و نوشتههای ادیبان و شعرای پارسی انعکاس و بازتا ،عمیقی داشته
و کمتر کسی است که به نکوهش جهان ناپایدار و دل نبستن به این دنیای دون نیرداخته
باشد .انسان عاقل خود را اسیر دنیا و زر و زیور جهان نمیکند .آمال و آرزوهایش را بر
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حبا ،نمیسازد و خانهای در مسیل سیل بنا نمیکند .نظامی جهان هستی را چون دیوی با
ظاهر فریبنده و زیبایی فرشته میداند:
دیییییویسییییت جهییییان فرشییییته صییییورت
در بنییییییید هیییییییالک تیییییییو ضیییییییرورت
ای چیییییون خیییییر آسییییییا کهییییین لنییی ی
کهتییییییا ،نییییییو روی کهربییییییا رنیییییی
دوری کییییین از ایییییین خیییییراس گیییییردان
کیییییه او دور شییییید از خیییییالص میییییردان
در خانییییییییو سیییییییییلریییییییییز منشییییییییین
سییییییل آمییییید سییییییل ،خییییییز منشیییییین
تییییا پییییل نشکسییییت بییییر تییییو گییییردون
زییییین پییییل بییییه جهییییان جمییییازه بیییییرون
در خییییاک مییییییچ کییییه او غبییییاریسییییت
بییییا طبیی یع مسییییاز کییییه او شییییراریسییییت
داییییییم بیییییه تیییییو بیییییر جهیییییان نمانییییید
آن را میرسیییییییییت کیییییییییه آن نمانییییییییید
(همان ،ص )231

در منظومو خسرو و شیرین نیز به غدّار و دو رو بودن جهان هستی اشاره میکند .که اگر
دنیا ما را آباد نخواهد ،هم او را خرا ،و غمگین میخواهیم و سیس به خود هشدار
میدهد ،که جهان بیارزش را به همان علفخواران پست و زبون بسیار:
جهانییییا چنیییید از اییییین بیییییداد کییییردن؟
میییرا غمگیییین و خیییود را شیییاد کیییردن؟
غمیییییین داری میییییرا شیییییادت نخیییییواهم
خیییییرابم خیییییواهی آبیییییادت نخیییییواهم
تییییو آن گنییییدم نمییییای جییییو فروشییییی
کییییه در گنییییدم ،جییییو پوسیییییده پوشییییی

حکمتنامۀ مفاخر

01

چییو گنییدم گییوژ و چییون جییو زردم از تییو
جیییوی نیییاخورده گنیییدم ،خُیییردم از تیییو
نظییییامی چییییون مسیییییحا شییییو طرفییییدار
جهیییان بگیییذار بیییر مشیییتی علیییفخیییوار
(نظامی ،1391 ،ص )111

فلییییک بییییر سییییبز خنگییییی تنییییدخیز اسییییت
ز راهییییش عقیییییل را جیییییای گرییییییز اسیییییت
(همان ،ص )165

شیییب و روز ابلقیییی شییید تنییید زنهیییار
بییییدین ابلییییق عنییییان خییییویش مسیییییار
(همان ،ص )259

عیییروس خیییاک اگیییر بیییدر منییییر اسیییت
بییه دسییت بییاد کیین امییرش کییه پیییر اسییت
(همان ،ص )261

جهییییان را نیسییییت کییییاری جییییز دورنگییییی
گهیییییی رو میییییینمایییییید ،گیییییاه زنگیییییی
گیییییه از بییییییداد ایییییین ،آن را دهییییید داد
گییییه از تیمییییار آن ،اییییین را کنیییید شییییاد
(همان ،ص )268

جهیییان را چیییون مییین و چیییون تیییو بسیییی بییییود
بیییییود بیییییا میییییا مقییییییم ار بیییییا کسیییییی بیییییود
(همان ،ص )328

منییییه دل بییییر جهییییان کییییاین سییییرد نییییاکس
وفییییییاداری نخواهیییییید کییییییرد بییییییا کییییییس
(همان ،ص )424
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اهمیت عفت و پاکدامنی و خویشتنداری
از ویژگیهای برجستو اخالقی که نظامی به آن پرداخته است ،شرم ،حیا ،عفت،
پاکدامنی و خویشتنداری است که در آثار او جلوهگر است .شاعر سنتهای اخالقی
رایج زمان خود را تلویحاً گوشزد میکند .او پیوسته لگام قلم را در دست دارد و برای
اثبات ادعای خویش ،بر عفت و حیا هیچگاه لب به سخنان غیر اخالقی نمیگشاید .در
منظومو خسرو و شیرین در بخش «اندرز و سوگند دادن مهین بانو شیرین را» اهمیت عفت،
پاکدامنی و خویشتنداری را گوشزد میکند و اگر کسی رعایت نکند ،سرنوشتی چون
«ویس» در انتظار اوست:
جهیییان بیییر ابلقیییی تیییو بیییین سیییوار اسیییت
لگییید خیییوردن از او هیییم در شیییمار اسیییت
(نظامی ،1391 ،ص )121

در منظومو خسرو و شیرین ،شیرین عاشق خسرو است؛ اما در برابر خواهشها و
اصرارهای او خویشتنداری میکند و تنها راه رسیدن به او را نکا و ازدواج حالل میداند:
تییییو خییییود دانییییی کییییه وقییییت سییییرفرازی
زناشیییییویی بیییییه اسیییییت از عشیییییق بیییییازی
کییییه گییییر خییییون گییییریم از عشییییق جمییییالش
نخیییییواهم شییییید مگیییییر جفیییییت حاللیییییش
(همان ،ص )121

نظامی با هنرمندی و زیرکی ،زنان را در همو دورانها به اصولیترین ارزش اخالقی که
همان خویشتنداری و پاکدامنی است ،فرا میخواند .در منظومو خسرو و شیرین ،شکر
اصفهانی دختر عفیف و پاکدامنی است که با ترفند و زرنگی خود را از اسیر ساختن در
دام هوا و هوس خسرو میرهاند و یکی از کنیزکان خود را به خلوت خانو شاه میفرستد:
کنییییییزی را کیییییه هیییییم بیییییاالی او بیییییود
بییییه حسیییین و چییییابکی همتییییای او بییییود
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درو پوشیییییییید زر و زییییییییور خیییییییویش
فرسیییتاد و گرفیییت آن شیییب سیییر خیییویش
درو پیییییید و آن شییییب کییییام دل رانیییید
بیییه مصیییروعی بیییر افسیییونی غلیییط خوانییید
(همان ،ص )281

مهین بانو به شیرین سفارش میکند و او را پند میدهد که آگاه باشید که زن مانند گل
خوشبو و شکنندهای است که او را بو کرده و پرپر میکنند و چون شرابی است که وقتی
او را میچشند ،از ساغر به زمین میریزند:
بسیییا گیییل را کیییه نغیییز و تیییر گرفتنییید
بیفکندنییییید چیییییون بیییییو بیییییر گرفتنییییید
بسییییا بییییاده کییییه در سییییاغر کشیییییدند
بیییه جرعیییه ریختنیییدش چیییون چشییییدند
(همان ،ص )121

وی سفارش میکند که انسانها چون باز شکاری ،شکارگر و جسور و حاللخوار
باشند ،نه چون کرکسان الشهخوار ،مردارخوار و حرامخوار:
حاللییییی خییییور چییییون بییییازان شییییکاری
مکیییین چییییون کرکسییییان مییییردار خییییواری
(همان ،ص )342

در داستانهای نظامی حُجب ،حیا و خویشتنداری خاص زنان نیست .خسرو نیز زمانی که
شیرین را در چشمه میبیند که اندام خود را میشوید ،آن دختر زیبایی که به تعبیر نظامی:
در آ ،نیلگیییییون چیییییون گیییییل نشسیییییته
پرنییییییدی نیلگییییییون تییییییا نییییییا بسییییییته
تییینش چیییون کیییوه بیییرفین تیییا ،مییییداد
ز حسییییییرت شییییییاه را برفییییییا ،میییییییداد
(همان ،ص ) 343
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و خسرو با دیدن چنین ماه زیبایی دهانش آ ،افتاده بود؛ اما با حُجب و خویشتنداری
مانند شیری صیدافکن که طعمو زبون و ضعیف ،شکار نمیکند ،آتش شعله کشیدۀ درون
خود را مهار میکند و با جوانمردی ،نگاهش را از شیرین برمیگرداند و به سوی دیگر
میاندازد:
دل خسیییییییرو بیییییییر آن تابنیییییییده مهتیییییییا،
چنیییییان چیییییون زر در آمییییییزد بیییییه سییییییما،
بییییه صیییییبری کیییییاورد فرهنیییی در هیییییوش
نشییییییاند آن آتییییییش جوشیییییینده را جییییییوش
جیییییوانمردی خیییییوش آمییییید را اد ،کیییییرد
نظرگیییییاهش دگیییییر جیییییایی طلیییییب کیییییرد
(همان ،ص )82

در این منظومه ،شیرین ،عالوه بر حفظ عفت و پاکدامنی خود در برابر خواستههای
هوسآلود خسرو ،در پایان عمر نیز همچنان به حفظ این صفت بارز اخالقی خود پایبند
است و مرگ را بر بیعفتی و بیحیایی ترجیج میدهد .زمانی که شیرویه ،فرزند خسرو،
دلبستو شیرین میشود .شیرین به خواستو او دست رد میزند و اجازه به ادامو گستاخی او
نمیدهد:
دل شییییییییییرویه شییییییییییرین را ببایسیییییییییت
ولییییییکن بیییییا کسیییییی گفیییییتن نشایسیییییت
نهیییانی کیییس فرسیییتادش کیییه خیییوش بیییاش
یکییییی هفتییییه درییییین غییییم بییییارکش بییییاش
چییییو شیییییرین اییییین سییییخنهییییا را نیوشییییید
چیییو سیییرکه تنییید شییید چیییون میییی بجوشیییید
(همان ،ص)419
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نظامی در داستان لیلی و مجنون نیز با ظرافت و چابکی به این فضیلت اخالقی
میپردازد .مجنون ،با کشیدن بار غم عشق لیلی و مشقتهایی که متحمل میشود؛ اما حاضر
به برقراری ارتباط مخفیانه یا غیر مشروع با لیلی نیست.
نتیجه
هرچند بیان مفاهیم اخالقی در اشعار حکمی و عرفانی و تعلیمی بازگو میشود؛ اما در
اشعار غنایی نظامی آموزههای اخالقی با ظرافت و شیرینی دلنشینی بیان میشود .نظامی
فقط شاعر نیست ،او مصلج اجتماعی و مربی اخالق و پدری دلسوز است که فساد و تباهی
را در جامعه میبیند و به عنوان زاهدی آرمانخواه به مردم هشدار میدهد .اشعار او بیداری
انسانهاست .چرا که بیماریهای اجتماعی را گریبانگیر مردم و حاکمان جامعه میبیند و
با تلفیق اخالقی و غنایی صدای وجدان خود را به گوش زمانه میرساند.
حکیم گنجه ،در جایجای گنجهای خود ،چه آنجا که از خود به صراحت سخن
میگوید و چه آنجا که داستان خویش را در حدیث دیگران میجوید ،زهد و پارسایی را
در مقام واال مینهد .در دیگر اشعارش نیز به فراخور حال به میدان میآید و جامهای از
مفاهیم و تعبیرات زاهدانه ،عارفانه ،مذهبی و اخالقی را بر کلمات میپوشاند و مخاطب
خود را اندرز میدهد .اندیشه های مذهبی او ریشه در زهد اسالمی دارد و پرتو اسالم در
تمامی آثار او به روشنی قابل دیدن است .روحیو زاهدانو او باعث می شود که او گاهی فردی
متدین ،زمانی آموزگاری سخت گیر و گاهی حکیمی سخن گو و یا عاشقی بیقرار است.
شعر او برخاسته از ایمان درونی اوست .وی شعرش را در خدمت به بشریت قرار
میدهد و تعالی انسان و بازگو کردن فضایل اخالقی و رسیدن به آرمانهای انسانی هد
واالی اوست .اندیشههای نظامی که در اشعارش تبلور یافته است ،محدود به زمان و مکان
خاص و یا قومیت و گروه خاصی نیست .بلکه اندیشهای جهانی دارد ،که این اندیشهها و
باورها نق و اشتراک همه ملتهاست .او رسالت خدایی خویش را در اشعارش به پایان
میرساند .در این باور است که شعری که بر پایو فضا ل اخالقی و هدایت بشریت نباشد،
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بلکه برای برآوردن آمال و آرزوهای دنیوی و کسب منفعت باشد ،ارزش هنری ندارد و
عزت و آبروی شاعر را نیز لکهدار خواهد کرد.
او در آغاز داستانش بیان میکند که قصد پند و اندرز ندارد؛ زیرا پند گفتن تلخ است و
میخواهد که به داستانگویی بیردازد؛ اما با زیرکی و هنرنمایی تمام مضامین اخالقی و
تعلیمی را که در نظر داشته ،در خالل داستان عنوان میکند و اثری غنایی تعلیمی خلق
میکند .ظاهر داستان ،منظومهای عاشقانه است؛ ولی در ب ن آن دریایی از معنویات و
اخالق و تعلیم و تربیت نهفته است .وی برای اینکه حالت غنایی منظومو خویش را حفظ
کند و ادعای عدم پندگویی خود را اثبات نماید ،تمامی این تعالیم را نه به صورت خ ا،
و یا دوم شخص که گاهی به صورت سوم شخص م ر میکند .و مثالً «به در میگوید
که دیوار بشنود» مصداق هنر نظامی است .در البهالی داستان و گاه از زبان شخصیتهای
منظومه نکتههای تعلیمی را به ظرافت و ل افت به میان میآورد و همچنان که خواننده غرق
در شیرینی داستان و دنبال کردن وقایع و حوادث است ،ناخودآگاه تعالیم اخالقی و پند و
اندرزهای شیرین نظامی را میبیند و میخواند .و به قول حضرت موالنا« :شکر اندر شکر
است» .شاید اگر نظامی تصمیم به خلق اثری تعلیمی صر

میپرداخت ،اینگونه موفق

نبود .که آن همه نکتههای اخالقی و تربیتی را با هنر خود در اد ،غنایی گنجانده است و
اینچنین اثر شگفتانگیزی را از خود به جای نهاده است.
در داستان خسرو و شیرین؛ نکتههای غیر اخالقی ،خیلی کم به چشم میخورد و هر جا
که چنین اتفاقی میافتد ،نظامی به دنبال آن هشدار میدهد تا مبادا این بیاخالقی بر خواننده
تأثیر بگذارد .مثالً آنجا که خسرو با فریب دادن فرهاد ،تصمیم به کشتن او میگیرد و با
نیرن

و حیله باعث مرگ او میشود ،نظامی بالفاصله پس از بیان این واقعه هشدار میدهد

که اگر خسرو باعث مرگ فرهاد شد ،خود نیز به دست شیرویه کشته شد و این صفت
غیراخالقی را نفی میکند و به خواننده میآموزد که اگر بکشی ،کشته خواهی شد و نتیجو
اعمال انسانها ،به آنها باز میگردد.
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شاعر بزرگ گنجه ،در جای جای اشعارش ،به تقریر معانی مورد نظر خود ،همت

میگمارد و بالهای اندیشه او ،در فراز منظومههای پر شکوه خسرو و شیرین و لیلی و
مجنون ،به پرواز در می آید .و به مدد هنر او در نظم سخن ،جادویی ماندگار را پدید
میآورد.
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دستینههای صوفیانه رسالههایی با حجم کم و گاه زیادی است که نگارش آنها از اواسط قرن
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مقدمه
پس از گذشت  9قرن از آغاز جریان تصو
فرهن

در تمدن اسالمی و اختالط آن با سایر

ها ،سنتهای فراوان و گوناگونی در میان صوفیان رواج یافت ،سنتهایی چون:

پرسه ،سماع ،عزلت .بسیاری از این سنتها باعث گوشهگیری صوفیان از متن جامعه ،عدم
ثبات در زندگی ،فقر مفرط و همچنین عدم تشکیل خانواده برای برخی از آنان شده بود؛ به
گونهای که اتهامات بسیاری چون دریوزگی مدام ،عدم پایبندی به شریعت و یا شاهدبازی
به آنان نسبت داده میشد.
بر همین اساس در قرون مختلف اسالمی ،مشایخ بزرگ صوفیه سعی در بنا نهادن
شیوههای نوینی در سلوک صوفیان ،رفع انحرافات برخی از آنان از سلوک اسالمی و توجه
دادن آنها به سنن نبوی داشتند.
از این میان ،دو تن از مشایخ صوفیه در بخارا ،در قرن پنجم و ششم هجری قمری سبک
زندگی صوفیان را اصال کرده و طریقت جدیدی را بنا نهادند .خواجه یوسف همدانی،
متوفای  535هجری قمری و نیز خلیفه چهارم وی خواجه عبدالخالق غُجدوانی ،متوفای
 575هجری قمری؛ بر مبنای رعایت بیچون و چرای سنت ،جلوگیری از هجرت بیمورد
از وطن ،پرهیز از خلوت بیش از حد ،جلوگیری از دچار شدن در قید و بند سالسل و
کرسی نامهها و بازگشت به سلوک حقیقی ،طریقت جدیدی به نام طریقت خواجگان را بنا
نهادند.
نقل است که خواجه یوسف همدانی حقیقت تصو

را در تبعیت کامل از فرا ض

مذهبی و اجتنا ،از هرگونه هوا و بدعت و تقلید میدانست( .کاشفی ،1356 ،ج  ،1ص 41
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مقدمو مصحِج) بر مبنای گفتار او خلیفه چهارم وی ،یعنی خواجه عبدالخالق غجدوانی،
هشت اصل را در طریقت صوفیانه مدون نمود که عبارت بودند از:
 .1هوش در دم؛  .2نظر بر قدم؛  .3سفر در وطن؛  .4خلوت در انجمن؛  .5یاد کرد؛ .6
بازگشت؛  .7نگاه داشت؛  .8یاد داشت( .همان ،ص  38متن اصلی)
بعد از خواجه یوسف و خواجه عبدالخالق ،یکی از خلفای وی به نام خواجه بهاءالدین
نقشبند بخاری ،متوفای  791هجری قمری ،سه اصل :وقو

زمانی ،وقو

عددی و وقو

قل بی را بر این اصول افزود و تغییرات مختصری در روش طریقت خواجگان ایجاد کرد .از
این اقدامات و عقاید وی در بخارا طریقت دیگری به نام نقشبندیه تأسیس شد.
هرچند خود وی و خلفای او ،نام نقشبندیه را برای طریقت خود انتخا ،نکردند و این
طریقت تا سالها به همان نام خواجگان مشهور بود؛ اما سالهاست که این سلسله به
نقشبندیه شهرت یافته است.
شاید بتوان مهم ترین تحولی را که نقشبندیه در سیر تصو

در عالم اسالم ایجاد کرد،

حضور در میان مردم و جامعه در عین سالک بودن دانست ،به طوری که اکثر مشایخ
طریقت خواجگان و نقشبندیان نخستین ،دارای مشاغل مشخصی بودند و تبعاً در میان خلق
و با خلق میزیستند و طی طریق عرفان میکردند.

1

چه آنکه خواجه محمود انجیر فغنوى از گلکارى امرار وجه معاش مىکرد( ،کاشفی،
 ،1356ج  ،1ص  )59خواجه على رامتینى به صنعت بافندگى اشتغال داشت( ،جامی،
1858م ،ص  )434سید امیر کالل کوزهگرى مىکرد( ،کاشفی ،1356 ،ج  ،1ص  )75و
فرزندش امیر شاه «از صحرا نمک مىآورده و مىفروخت و از آن معاش مىگذرانیده»؛
 .1باید به این نکته توجه داشت که خود بهاءالدین به سنت پرسه برای درک مشایخ صوفیان و عارفان
زمانهاش بسیار عمل میکرد ،چه آنکه سفرهایی از وی به سمرقند ،جوى مولیان ،ریورتون(نام محلی در
بخارا) ،نَسَف(یا نَخشب از سرحدات بخارا) ،سمنان ،مرو ،طوس ،مشهد رضوى ،تایباد(یکی از روستاهای
باخزر) ،کرمینه(از روستاهای بخارا) ،قشالق خواجه مبارک(در نخشب واقع شده) ،قرشى(شهری نزدیک
نخشب) ،کوفین(یکی از محالت بخارا) ،کش(یا شهرِ سبز ،شهری است نزدیک نخشب) ذکر شده است.
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(همان ،ص  )84خود بهاءالدین (و شاید خاندانش) پیشه نقشبندى داشتهاند .پدر سعدالدین
کاشغرى بازرگان بود و به سفرهاى تجارى مىرفت.
به عبارت دیگر صوفى نقشبندى باید به ظاهر همراه خلق میبود و در باطن با حق ،به
ظاهر با مردم در میآمیخت و از بیکارگى پرهیز میکرد و در باطن راه سلوک میپیمود.
عبد الخالق غجدوانى در این خصوص گفته است:
«درِ خلوت را دربند و درِ خدمت را گشاى و درِ شیخى را بر بند و درِ یارى را گشاى و
درِ عزلت را بر بند و درِ صحبت را گشاى»( .پارسا ،1354 ،ص )54
همچنین از خواجه بهاءالدین خواجه نقشبند پرسیده شد:
«در طریقه شما ذکرِ جَهر و خلوت و سماع مىباشد؟ فرمودند که نمىباشد .پس گفتند
که بناى طریقت شما بر چیست؟ فرمودند :خلوت در انجمن ،به ظاهر با خلق هستند و به
باطن با حق»( .جامی1858 ،م ،ص )441
و نیز از همو نقل شده که گفته است:
«طریقه ما صحبت است و در خلوت شهرت است و در شهرت آفت .خیریت در
جمعیت است و جمعیت در صحبت؛ به شرط نفى بودن در یکدیگر»( .همان ،ص )442
این تعالیم سبب شد که نقشبندیه به عنوان یکی از سلسلههای معتدل تصو

در میان

مسلمانان شهرت یابد.
نکتو دیگری که در خصوص طریقت نقشبندیه میتوان بیان داشت ،التزام و پایبندی
آنان به شریعت است .به این صورت که بسیاری از دانشمندان و فقهای قرون مختلف به
دلیل جدا ندیدن این طریقت از شریعت ،در سلک این طریقت درآمدند .از میان آنها

میتوان به «ابن هجر هیتمی» ،فقیه شافعی مشهور قرن ده هجری و صاحب کتا ،الصواعق
المحرقة فی الردّ علی اهل البدع و الزندقة ،و یا مالحسین کاشفی صاحب کتا،
روضهالشهدا اشاره کرد.
این رویه نسبی اعتدال در سلوک ،پایبند بودن به شریعت و همچنین گرویدن برخی از
علما به آنها ،سبب شد تا در مدت زمان کوتاهی نقشبندیه به یکی از قدرتمندترین و تعیین
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کنندهترین سلسلههای صوفیه در جهان اسالم خصوصاً در من قه خراسان و ماوراءالنهر
مبدل گردد ،به طوری که این طریقت و خلیفههای آن نقش مهمی در مناسبات اجتماعی
آن زمان ایفا می کرد و حتی برخی از مشایخ نقشبندیه در سلک امرای درباری درآمده و
ثروتهای بسیاری برای خود رقم زدند.
آنها معتقد بودند باید شریعت به مدد ایشان قوت گیرد و این قوت بیمساعدت و یاری
شاهان و فرمانروایان که مظهر قدرت و جالل و عظمت خداوند هستند ،میسر نیست؛
(کاشفی ،1356 ،ج  ،1ص  36مقدمو مصحِج) لذا در قرون میانی تاریخ اسالم (یعنی قرن 8
تا  11هجری قمری) در بیشتر حوادث و ماجراهاى خراسان و ماوراءالنهر ،حتی در اغلب
ها ،آشو،ها و مصالحهها از نقشبندیان ایفای نقشى دیده شده است( .پارسا،1354 ،

جن

ص  21ی  13مقدمو مصحِج)
بدین ترتیب پس از گذشت مدتی این طریقه دیگر خاص پیشهوران و دهقانان و مشهور
به طریقت خواجگان نبود .بسیارى از قدرتمندان و روحانیان متنفذ خصوصاً در زمان
تیموریان در زمره نقشبندیان درآمده بودند تا بتوانند تأثیری در تعیین مناسبات جامعه آن
روز داشته باشند.
نکته پایانی که در این مقدمه کوتاه باید به آن توجه داشت ،رواج دستینهنویسی در میان
مشایخ نقشبندیه خصوصاً در دورههای اول این سلسله است.
میدانیم که دستینههای صوفیانه کتا،هایی با حجم کم و گاه زیادی بوده است ،حاوی
معارفی که مشایخ صوفیه میخواستند شاگردان و مریدانشان آنها را بدانند و در دسترس
داشته باشند .در این کتا،ها هم مسایل اعتقادی و هم مسایل علمی تصو

م ر میشده

است.
با توجه به اولین دستینهها میتوان گفت نگارش این رسالهها از اواسط قرن چهارم به
بعد در میان متصوفه رواج یافت .برخی از مهمترین دستینههای نخستین صوفیه که اکثراً
دارای حجم قابل توجهی بودند ،عبارتاند از :قوتالقلو ،نوشته ابوطالب مکی (متوفی
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 386هجری قمری)؛ کتا ،اللمع فی التصو
هجری قمری)؛ کتا ،التعر

نوشته ابونصر سراج طوسی (متوفی 378

لمذهب اهل التصو

نوشته ابوبکر کالباذی (متوفای 381

هجری قمری)؛ و تهذیب االسرار نوشته ابوسعد خرگوشی نیشابوری (متوفی  416هجری
قمری)( .برای اطالع بیشتر ر .ک :به دایرۀ المعار

جهان اسالم ،مقاله تصو )

اما دستینههای نقشبندیان رویکردی متفاوت از سایر دستینههای صوفیه به خود گرفت.
دو اصل «سفر در وطن و خلوت در انجمن» در طریقت نقشبندی سبب شد تا از سوی
مشایخ نقشبندیه دستینههای بسیاری برای صوفیان سالک نوشته شده و در اختیار آنان قرار
گیرد .چرا که صوفیان نقشبندی ،دیگر مانند صوفیان قدیم و یا دیگر طریقتها ،فرصت
سفرهای متعدد و حضور در نزد مشایخ را نداشتند.
آنچه در دستینههای نقشبندیه جلب توجه میکند ،کوتاه بودن اکثر این دستینههاست.
ظاهراً دلیل این امر آن بود که صوفی نقشبندی باید می توانست دستینه را در هر زمان و هر
مکان به همراه خود داشته باشد و با آن انس گرفته و به دستورات آن عمل نماید .از
نمونههای دستینههای کوتاه نقشبندیه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
رتبة الحیات خواجه یوسف همدانی؛
رساله نصایج یا وصایای عبدالخالق غجدوانی؛
اوراد الصغیر خواجه بهاء الدین نقشبند؛
رساله والدیه یا سبب وصول علیّه خواجه عبید اهلل احرار؛

1

رساله قدسیه ،رساله عقاید و رساله خواطر نفسانی خواجه محمد پارسا؛
فیض الحق الودود ببیان عقا د الخلق فی وحدۀ الوجود شیخ شاه یوسف قادری نقشبندی
نیلوری؛
شر الحکم الغوثية احمد بن ابراهیم بن عالن نقشبندى (متوفای  1133هجری قمری).

 .1این رساله در ده ورق با رساله محبوبیه در یک مجموعه صحافی شده و در کتابخانه مجلس شورای ملی
موجود است و ظاهراً عار

نوشاهی با دو رساله دیگر از خواجه عبید اهلل آن را در هرات چا کرده است.
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یکی از این دستینههای کوتاه و بسیار کاربردی و زیبا ،رساله محبوبیه تألیف خواجه
محمد پارسا است.
هرچند اکثر کتبی که از خواجه محمد پارسا به چا رسیده شر مفصلی از زندگانی و
آثار او ارا ه کردهاند؛ اما بیمناسبت نیست که ما نیز پیش از بیان ویژگی نسخههای به جا
مانده از رساله محبوبیه ،نظری کوتاه به زندگی و آثار خواجه محمد پارسا داشته باشیم.
سطری بر احوال و آثار خواجه محمد پارسا
محمّدبن محمّد بن محمود الحافظى البخارى معرو

به خواجه محمد پارسا ،پس از

عالءالدین ع ار ،دومین خلیفه خواجه بهاءالدین نقشبند و یکی از مهمترین مشایخ نقشبندی
است.
خواجه محمد پارسا حدود سال  749هجری قمری در بخارا متولد شد و در زمان
بهاءالدین نقشبند از اصحا ،نزدیک او بود .ظاهراً لقب پارسا را خود بهاءالدین برای وی
برگزیده است .در دومین سفر خواجه بهاءالدین به مکه ،خواجه محمد پارسا با جمعى
دیگر از نقشبندیان همراه بهاءالدین بود( .کاشفی ،1356 ،ج  ،1ص )97
خواجه پارسا در محرم سال  822هجری قمری ی یعنی همان سال که در بیست و چهارم
ذیحجه آن در مدینه بدرود حیات گفت ی در بین راه سفر حج ،در شهر جام ،با عبدالرحمان
جامی و پدرش مالقات داشته است:
«و چون در محرم سنه اثنتین و عشرین و ثمانما ه ،به نیّت طوا

بیتالله الحرام و زیارت نَبِیّه ی

علیه الصّال و السّالم ی از بخارا بیرون آمدند و از راه نسف به صغانیان و ترمذ و بلخ و هرات ،به
قصد دریافت مزارات متبرکه روان شدند ،همه جا سادات و مشایخ و علما ،مقدم شریف ایشان را
مغتنم شمردند و به اکرام و اعزاز تمام تلقى نمودند .به خاطر مىآید که چون از والیت جام
مىگذشتند و به قیاس چنان مىنماید که در اواخر جمادى االولى یا اوایل جمادىاالخرى بوده
باشد ،از سال مذکور پدر این فقیر با جمعى کثیر از نیازمندان و مخلصان به قصد زیارت ایشان
بیرون آمده بودند و هنوز عمر من پنج سال تمام نشده بود .یکى از متعلقان را گفت که مرا بر دوش
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به انوار ایشان داشت .ایشان التفات نمودند و یک سر نبات کرمانى

عنایت فرمودند و امروز از آن شصت سال است ،هنوز صفاى طلعت منوّر ایشان در چشم من است

و لذت دیدار مبارک ایشان در دل من»( .جامی1858 ،م ،ص )451
نکتو مهمی که در خصوص خواجه محمد پارسا باید ذکر کرد ،ارادت بسیار زیاد او به

ا مه اثنی عشر شیعهعلیهم صلوات اهلل است .چه آنکه کتا ،فصل الخ ا ،لوصل االحبا ،فى
المحاضرات او ،سراسر شر مناقب و فضا ل ا مه اثنا عشرعلیهم صلوات اهلل است .ظاهراً قندوزی
حنفی همین کتا ،را در تألیف ینابیع الموده مورد استناد قرار داده است.
در کتا ،فصلالخ ا ،عمدهترین م البی که به طور مفصل و مستند مورد بحث قرار
گرفته و شواهد و توضیحات بسیاری از کتب معتبر برای تبیین آن آورده شده است ،به دو
م لب مربوط است:
 .1اهلالبیت که از تفسیر آیه ت هیر شروع میشود؛
 .2حدیث غدیر خم.
خواجه در هر دو موضوع ورود تام داشته و عین جریان و اقوال گوناگون را روایت
کرده است ،در نهایت میتوان گفت ،کفه ترجیج مدعا در فصل الخ ا ،به سمت خاصه
است( .مسگرنژاد ،1378 ،ص  121ی )112
از خواجه پارسا تألیفات بسیاری به جای مانده که نسخه خ ى اغلب آنها در
کتابخانههای جهان موجود و برخی از آنان نیز به چا رسیده است.
آنچه در این آثار به چشم میخورد استناد بسیار زیاد او به اقوال خواجگان سلف و
بزرگان صوفیه ،صحابه و ا مه اثنی عشرعلیهم صلوات اهلل است .چرا که در دوران حیات او یعنی
قرن  8و  9هجری قمری در عالم اسالم جریانهای بسیار متعصبی در تفتیش عقاید و تکفیر
افراد ،خصوصاً نسبت به صوفیه به راه افتاده بود و کسانی مثل او که حی ه علم و دانش
بسیار فراگیری داشته و از تندرویها به دور بودند ،سعی میکردند جریانها و تعصبهای
موجود را با استناد به آرای گذشتگان ،که مورد قبول اکثر اهل علم بود ،تعدیل کنند.
برخی از مهمترین آثار وی عبارتند از:
تفسیر ثمانیه ،این کتا ،تفسیر هشت سوره از قرآن است؛
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ترجمه و تفسیر فاتحة الکتا ،،نسخه خ ی آن در کتابخانه ملى ملک به شماره 182
موجود است؛

1

االربعون حدیثا؛
مناسک الحج؛
رمز االق ا،؛
الفصول الستة در حدیث؛

2

تحقیقات ،به فارسى در تصو ؛

3

مسأله خلق االفعال؛
رساله در تحقیق زمان و مکان؛
سخن راست در تصو ؛
رساله کشفیه؛

4

5

6

انیس ال البین و عدۀ السالکین ،در مقامات بهاء الدین نقشبند؛

7

 .1الزم به ذکر است به جز در مقدمه کتا ،قدسیه ،در منابع سرگذشت خواجه پارسا و کتا،شناسیها،
نامى از این رساله به چشم نمیخورد.
 .2به گواهی آقای احمدی طاهری عراقی مصحج رساله قدسیه ،نسخههایى از این کتا ،در کتابخانه شهید
على و قاهره و رامیور موجود است؛ قدسیه ،ص ( 73مقدمه مصحج).
 .3همو :دو نسخه از این رساله موجود است .یکى در دار الکتب المصرية و یکى در کتابخانه مشهد رضوى.
 .4همو :نسخهیى از آن در دار الکتب المصرية است (به شماره  717مجامیع تصو ) در  6ورق؛ قدسیه ،ص
( 74مقدمه مصحج).
 .5ظاهراً این دو رساله بخشهایی از فصل الخ ا ،هستند.
 .6نسخهاى از آن در کتابخانه ملک به شماره  182موجود است و نسخه کهنتر از آن جزء مخ وطات
محمود شیرانى است ،محفو ،در کتابخانه دانشگاه پنجا،؛ قدسیه ،ص ( 74مقدمه مصحج).
 .7در آثار نقشبندیه کتا ،دیگرى موجود است به نام انیس ال البین ،تألیف قاسم بن محمد شهر صفایى
(مشهور به کاتب) و موضوع آن تصو

و آدا ،سلوک نقشبندى است.
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اثر د یگری که به خواجه محمد پارسا منسو ،است و به نام او نیز چا

شده ،کتا،

شر فصوص الحکم محیالدین ابنعربی است .ظاهراً برخی از مشایخ نقشبندی امروزه

همین کتا ،را به مریدان خود تعلیم میکنند .نکتو قابل تأمل در کتا ،شر فصوصالحکم
و انتسا ،وی به خواجه پارسا ،این است که عدهای از اهل تحقیق معتقدند این اثر از آن
خواجه محمدپارسا نبوده و این اثر همان کتا ،حلالفصوص سیدعلی همدانی است با
تغیراتی اندک؛ (ر.ک :به نقش الفصوص ابنعربی ،ترجمو نجیب مایل هروی ،ص چهارده
تا بیست و یک مقدمو مترجم)
رساله محبوبیه ،این رساله اثری است که در فهرست آثار منسو ،به خواجه محمدپارسا
ثبت شده و ما در مجال حاضر به تصحیج آن پرداختهایم.

نسخ موجود از رساله محبوبیه
رساله محبوبیه مجموعهای کوتاه و دلنشین از نکات عرفانی ،دستورالعملهای مختصر
سلوک و اندرزهایی برای تهذیب نفس است .از س ر س ر کتا ،،ل افت رو خواجه
محمد پارسا استشمام میشود و گویا بهار وجودی او در این س ور با ل افتی تام به رشته
تحریر در آمده است .در این کتا ،نیز بارها سخن از احادیث نبوی و سخن خواجگان
سلف به میان آمده و برای دلنشینتر شدن کالم ،خواجه از ع ار نیشابوری ،ابوبکر وراق و
موالی رومی اشعاری را به فراخور متن ذکر کرده ،که نشان از احاطه بینظیر او به اشعار
عرفانی دارد.
رساله با حدیثی نبوی که از ابن مسعود نقل گردیده آغاز شده و بعد از  8صفحه ،با ذکر
اشعاری از دفتر دوم مثنوی معنوی پایان میپذیرد.
از رساله محبوبیه 5 ،نسخه تاکنون در کتابخانههای جهان رصد شده که ظاهراً هنوز به
زیور طبع آراسته نشدهاند.
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از این  5نسخه ،مصححین تنها به  3نسخه موجود در کتابخانههای ایران دسترسی داشت
و به دو نسخه دیگر که در کتابخانه لیدن هلند و کتابخانه بنیاد خاورشناسی فرهنگستان
تفلیس ،دسترسی میسر نشد.
بر این اساس ،اطالعات کتا،شناختی  3نسخه مورد دسترس مصححین؛ در تصحیج این
کتا ،عبارتند از:
نسخه اول (نسخه اصلی):

مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت (فعلی) 11331/2؛ تاریخ
کتابت :قرن دهم هجری قمری؛ متن رساله در یک مجموعه همراه با آثار «والدیه» خواجه
عبیداهلل احرار« ،رباعیات» مولوی از دیوان شمس ،اشعاری از جامی ،مقاالت جامی و مثنوی
حسین حسینی صحافی شده و کل رساله  88صفحه است.
مشخصات اثر:
نوع خط :نستعلیق با دو قلم؛
تز ینات جلد :تیماج بنفش؛
تز ینات صفحات :تمامی صفحات مجدول زرین؛ اشعار دو ستونی؛ در ص  1و  21و 33
سرلو مذهب و مرصّع.
توضیحات:
برخی از صفحات حواشی نویسی شده ،برخی از این حواشی اصال متن نسخه و برخی
دیگر ،اضافه اشعاری ظاهراً متعلق به صاحبان قبلی نسخه است .رساله محبوبیه در صفحه 21
تا  28مجموعه قرار دارد.
این رساله به عنوان نسخه اصلی در تصحیج نسخه مورد استناد واقع شده است.
نسخه دوم (نام اختصاری در تصحیح :مج دو):

مربوط است به کتابخانه مجلس شورای اسالمی به شماره ثبت (فعلی)11231/7 :؛ تاریخ
کتابت :قرن  11هجری قمری؛ متن رساله در یک مجموعه همراه است با  21اثر دیگر
شامل:
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تمهیدات عین القضات همدانی ،شر رباعیات عبدالرحمن جامی ،انیس ال البین و عدة
السالکین صال ابن مبارک بخاری ،انسیه یعقو ،بن عثمان چرخی ،حورا یه خواجه عبید
اهلل احرار ،رسالهای از سعدالدین محمد کاشغری ،ارشادال البین جاللالدین محمد
تَهانیسَری ،نینامه عبدالرحمن جامی ،عینیه خواجه احمد غزالی ،حورا یه شاه قاسم انوار،
رساله صاحبیه خواجه عبدالخالق غجدوانی و. ...
مشخصات اثر:
نوع خط :نسخ و نستعلیق با چند قلم؛
تز ینات جلد :تیماج قهوهای؛
تز ینات صفحات :عناوین و نشانهها شنگر  ،در زیر کلمات بسیاری با شنگر

خط

کشیده شده است .همچنین بسیاری از صفحهها مجدول زرین است.
توضیحات:
به نظر می رسد تمام اثر در یک قرن نگارش نشده باشد و به دلیل حجم زیاد یعنی
حدود  511صفحه احتماالً سالهای نگارش رسالهها بسیار متفاوت است .ظاهراً کتا ،در
ابتدا از آنِ کتابخانه «باقر ترقی» بوده است .در انتهای نسخه ،خاتم صاحب اولیه یا یکی از
صاحبان اولیه محو گردیده است .حواشی موجود در صفحات با خط اصلی کتابت متفاوت
است ،نشان از اصال متن توسط فرد یا افرادی پس از نگارش دارد .رساله محبوبیه در
صفحه  151تا  158مجموعه قرار دارد.
نسخه سوم (نام اختصاری در تصحیح :دت):

مربوط است به کتابخانه دانشگاه تهران به شماره ثبت(فعلی)5861 :؛ تاریخ کتابت :قرن
دهم هجری قمری؛ متن رساله در یک مجموعه با  11رساله دیگر صحافی گردیده است
که عبارتند از:
اربعین عبدالرحمن جامی ،رسالهای در اخالق و تصو

برگرفته از کیمیای سعادت

غزالی ،رساله والدیه ،حورا یه و کلیات خواجه عبید اهلل احرار سمرقندی ،رساله عرفانی در
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طرق اولیاء (بدون مولف) ،آدا ،سل نت از محمد بن برهان الدین مشهور به محمد قاضی،
نامه و اشعار عبدالرحمن جامی ،زبدة االسالم در بیان ایمان و اسالم و عقاید (بدون مؤلف).
مشخصات اثر:
نوع خط :نستعلیق با یک قلم؛
تز ینات جلد :تیماج قهوهای؛
تز ینات صفحات :کاغذ ترمه ،عنوان و نشانهها شنگر  ،ق ع مجموعه جیبی اندازه 11
در  17سانتی متر.
توضیحات:
برخی از صفحات جمالت در اثر رطوبت و یا آ ،،افتادگی پیدا کرده ،در حاشیه،
اصال اغالط با همان خط کتابت صورت گرفته است .بر اساس آنچه در انتهای نسخه
مرقوم شده (با خ ی به جز خط کتابت) ظاهراً نسخه از آنِ مدرسه تیمور لن

بوده و رساله

محبوبیه آخرین رساله این نسخه است ،یعنی از صفحه  249تا .261
این سه نسخه با یکدیگر مقابله و تصحیج گردید .اختالفات نسخ با عال م اختصاری
ذکر شده و در پاورقیها ثبت شد .همچنین ارجاعات و نکاتی که به ذهن مصححین
میرسید با نشان اختصاری «م» در پاورقیها اضافه شد.

1

 .1الزم به یاد آوری است که ترجمه و تصحیج رساله محبوبیه به زبان انگلیسی ،به همراه تصویر نسخهها و به
زودی از سوی انتشارات ندای کاد منتشر خواهد شد.
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تصحیح رساله محبوبیه:
[بسم اهلل الرحمن الرحیم]

1

الحمدهلل ربالعالمین و العاقبة للمتقین روی 2ابن مسعود رضی اهلل عنه قَالَ جَاءَ رَجلٌ إلى
رَسُولِ اللّه صلّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّم 3،قَالَ 4يَا رَسُولَ اللَّهِ كَیفَ تَرَى فی رَجُل أحَبَّ قَوماً وَ لَمّا
يلحِق 5بِهِم فَقَالَ 6رَسُولُ اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَیهِ وَ سَلَّم :اَلمَرَء مَعَ مَن أَحَبَّهُ 7اَخرَجَهُ البُخَاریِ

8و9

وَ فِی الحَديِثِ روایات 11آخر صحیحه صریحه 11از انفاس قدسیه مشایخ طریقت است

12

 .1م :در نسخه اصلی «بسم اهلل الرحمن الرحیم» قید نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است ،لذا در
تصحیج «بسم اهلل الرحمن الرحیم» را آوردیم.
 .2بعد از بسم اهلل دو نسخه دیگر از «رُوِی» شروع میشوند.
 .3م :در متن اصلی ،بعد از برخی عبارات ،ظاهراً برای جدا کردن جمالت از شکلی شبیه به دایره با شنگر
استفاده شده ،به جای آن در تصحیج متن از ویرگول استفاده کردیم.
 .4دو نسخه دیگر؛ «قال» ندارند.
 .5دت« :ال یلحق».
 .6دت« :قال».
 .7دت« :احبَّ».
 .8مج دو« :و مسلم» و در دت« :و مسلم رحمهما اهلل».
 .9م :صحیج بخاری ،ج( 8بَابُ عَالَمَةِ حُبِّ اللَّهِ عَزَّوَجَل) ،ص ،39

( :6169ترجمه) از عبد اهلل بن مسعود

روایت شده است :مردى نزد پیامبر صلی اهلل علیه و آله آمد و گفت :اى پیامبر خدا! درباره کسى که مردمى
را دوست دارد؛ امّا به آنان نییوسته است ،چه مىگویى؟ پیامبر خدا فرمود« :انسان ،همراه کسى است که
دوستش مى دارد».
 .11دت« :روات».
 .11در دو نسخه دیگر« :صریحه».
 .12در دت« :است» ندارد.
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قدس اهلل تعالی 1ارواحهم کار دیدار دل دارد ،نه گفتار زبان 2،بدین بسنده نباید کرد که
گو ی مسلمان 3شدم ،مسلمانی گردن نهادن بود ،حکمهای ازلی را:
اَلخَی ر اَجمَ عُ فیم ا اخت ار خَاِلقُنَ ا
وَ ف ی اِختِیَ ارَ سَ واا الرَّ رَّ وَ الرّ وُ ِ
5و نه

ی ال

نن

ع

ن اله

وی؛

4

6

7تییییا نکشییییی نفییییس را از وی نرهییییی
8مییییرد باییییید کییییه تیییین بکییییار دهیییید
درد را مییییییییردوار بییییییییار دهیییییییید

9

خرقیییه کوتیییه کنیییی چیییه سیییود بیییود
زهییییید کییی یی جامیییییه کبیییییود بیییییود
قییییدم از خییییود بییییرون نییییه ار مییییردی
تییییییا چگونییییییه مقربییییییی کییییییردی
قربتیییییییت بایییییی ید و هیییییییوا طلبییییی یی
11

اینییییت 11بییییییاره تییییا چییییه طلبیی یی

12

 .1در دت« :تعالی» ندارد.
 .2مج دو« :کار دیدار نه گفتار زبان».
 .3مج دو«:مسلمانم».
 .4م :شعر منسو ،است به ابوبکر وراق( :ترجمه) خیر آن چیزی است که خالق ما اختیار کرده است و در
غیر شر و شوم(نامبارک) نهفته است.
 .5مج دو« :قال اهلل تعالی و نهی النفس.»...
 .6م :نازعات؛ 41؛ (ترجمه) و نفس(خویش) را از هوی باز داشته.
 .7مج دو« :مصرع تا نکشی.»...
 .8م :در نسخه دت قبل از هر بیتی کال کلمه (بیت) ذکر نشده است.
 .9م :در نسخه اصلی این مصرع در حاشیه نگاشته شده است.
 .11مج دو :آه بییاره.
 .11م :چها ،منظور چهها یا چه چیزها است.
 .12م :شعر منسو ،است به حکیم سنایی در مثنوی تحریمه القلم.
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شیییییربت صیییییدق را لجیییییام 1افکییییین
نوشییییییکن توبییییییه و رییییی یا بشییییییکن
تییییییا حقیقییییییت تییییییرا نماییییییید روی
وارهانییییید تیییییرا ز هیییییای و ز هیییییوی
در صحیج مسلم است رحمة اهلل 2صحابی رضی اهلل عنه 3نزدیک 4رسول صلی اهلل علیه و
سلم آمد 5و گفت مرا سخنی گوی 6در مسلمانی که 7اصل باشد و دست در آن زنم و به
11
سخن 8دیگر حاجت نیاید 9.رسول صلی اهلل علیه و سلم فرمود 11،قل آمنت باهلل ،ثم استقم،
بگوی گرویدم بخدای عزوجل باز بر این سخن 12راست 13باش و پای استوار دار 14استقامت
استقامت و راست باشیدن آن بود که چون یکی 15گفتی نیز 16دو نگو ی 17،گفتهاند تصو
18
دو چیز است:

.1مج دو« :بجام».
.2مج دو« :رحمة اهلل» نداشته و «که» اضافه دارد.
 .3مج دو« :رضی اهلل عنه » ندارد؛ دت« :رضی عنه».
.4دت« :به نزدیک».
 .5مج دو« :بیامد».
 .6مج دو« :بگوی که».
 .7مج دو« :که» ندارد.
 .8دت« :بسخنی».
 .9در مج دو« :سخن دیگر حاجت نیاید» موجود نیست؛ در دت«:حاجت نباشد» آمده است.
.11دت« :فرمودند».
 .11م :صحیج مسلم ،الجزء االول (کتا ،االیمان) ،ص  :62 ،65عن سفیان بن عبداهلل الثَّقَفیِّ؛ قَالَ ،قُلتُ :یَا
رَسُولَ اهللِ قُل لِی فِی االِسلَامِ قَوالً ،لَا اَساَلُ عَنهُ اَحَداً بَعدَکَ .قَالَ « :قُل آمَنتُ بِاهللِ فَاستقِم».
 .12مج دو« :و بر این سخن».
 .13مج دو« :راسخ».
 .14مج دو« :و از استقامت و.»...
 .15در دو نسخه دیگر« :یکی گو ی» آمده است.
 .16مج دو« :نیز» ندارد.
 .17در دو نسخه دیگر« :نگویی که گفتهاند».
 .18م :در نسخه اصلی جمله «دوچیز است» در حاشیه نگارش شده است.
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یکسو نگریستن و یکسان زیستن ،اهلل بس و ما سِواه 1هوس ،آنچه بینی و گو ی از حضرت
هستی بین و گوی که هرگز نیست نشود و دوستی با او دار 2که هرگز نمیرد ،بیت:
هرچیییه پیییی ایییین دوسیییتی ره گییییردت
3
بییییس پشیی ییمانی کییییه ناگییییه گییی یردت
چییون 4بییه شییوق حییق 5دلییت شیید مبییتال
6
میییرگ هرگیییز کیییی بیییود بیییر تیییو روا
چون خدا گفتی حدیث خلق 7بر دل مگذران ،حقیقة الذکر نسیان ماسواه 8و 9باید دل تو
تو دایم اندوهگین کار دین باشد 11.اهل دنیا صیدشدگان [ابلیسند به کمند شهوت و اهل
اهلل 11صیدشدگان] 12حق اند سبحانه بکمند اندوه.
اندوه دین حصاریست 13از حق سبحانه 14مر بنده را از همه 15بالها 16،بیت:
 .1دت« :ماسوای وی».
 .2دت« :گیر».
 .3م :شعر منسو ،است به من ق ال یر ع ار نیشابوری ،ص .185
 .4در مج دو و دت « :گر».
 .5در مج دو و دت« :او».
 .6مج دو« :مرگ بر تو کی شود هرگز روا».
 .7دت« :غیر».
 .8م( :ترجمه) :حقیقت ذکر(خدا) فراموشی غیر خداست.
 .9در دت؛ «واو» نیامده است.
 .11در مج دو و دت« :بود و».
 .11مج دو« :اهل دین اهلل».
 .12م :این جمله از نسخه اصلی افتاده و چون در دونسخه دیگر نگاشته شده و مفهوم جمالت نیز با هم
هم خوانی داشتند ،در نسخه اصلی اضافه گردید.
 .13مج دو« :حصار است».
 .14دت« :حق سبحانه» ندارد.
 .15دت« :همه» ندارد.
 .16م :جمله «اندوه دین ...تا بالها» در مج دو در حاشیه نگاشته شده است.

حکمتنامۀ مفاخر

18
1

انیییییدوه تیییییو از دو کیییییون خیییییوشتیییییر
گییییر در همییییه عمییییری کییییز مییییا نیسییییت
مشایخ ماوراء النهر قدس اهلل ارواحهم گفتهاند شرک را منزل طر ،است و ایمانرا منزل
حزن است همه اهل دنیا روی 3نیستی و فنا دارند 4،بیت:
هسییییییت دنیییییییا قهرنامییییییه کردگیییییییار
5
قهیییر بیییین چیییون قهیییر کیییردی اختییییار
7
غیییییر مییییردن هیییییچ فرهنگییییی 6دگییییر
8
در نگیییییرد بیییییا خیییییدا ای حیلیییییهگیییییر
2

تییییو نمییی یدانی کییییه هییییر کییییو زاد مییییرد
شیید بییه خییاک و هرچییه بییودش بییاد بییرد
هیییییییم بیییییییرای بردنیییییییت آوردهانییییییید
 9و11
هییییم بییییرای مردنییییت پییییروردهانیییید
راه به حق سبحانه و تعالی در دو خصلت است صدق با حق 11و رفق با خلق.
بعدد هر ذرّه از موجودات 12راهی است بحق سبحانه؛ 13اما هیچ راه 14نزدیکتر و

 .1م :این مصرع شبیه بیتی از غزلیات جنا ،ع ار است که در نسخ مشهور چنین ضبط شده:
هرکه گوید نیست دانی کافر است
ذرهای اندوه تو از هر دو عالم خوشتر است
 .2در دو نسخه دیگر این مصرع موجود نیست.
 .3مج دو« :روی به».
 .4دت« :روی به نیستی دارند و فنا».
 .5م :مثنوی معنوی ،دفتر ششم.
 .6مج دو« :فرهن ِ».
 .7دت« :غیر مردن نیست فرهنگی دگر».
 .8م :مثنوی معنوی؛ دفتر ششم.
 .9م :شعر منسو ،است به من ق ال یر ع ار نیشابوری ،ص .195
 .11م :از انتهای این مصرع در نسخه دت افتادگی دارد تا «بعدد هر ذره».
 .11در دو نسخه دیگر« :صدق با حق سبحانه و تعالی».
 .12دت« :از موجودات» ندارد.
 .13مج دو« :سبحانه و تعالی».
 .14دت« :راهی».

تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا

بهتر 1از آن نیست که راحتی بدل مسلمانی رسانی.

19
2

قالَ النَّبی صَلَّی اهللُ عَلَیهِ وَ سَلَّم ،اِدخَال السُّرور فی قلبِ المومن خَیرٌ مِن عِبَادَۀِ الثَّقَلَینِ،
چهار سخن از چهار کتا ،حق 4سبحانه 5گزیدهاند 6برای کار بستن.

3

7

از توریت 8مَنْ قَنَعَ شَبَعْ 9و از انجیل مَنْ اعتزلَ سَلِّمَ 10،و از زبور مَن صَمَتَ نَجَا ،و از
قرآن وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُه 11،و در حديث ست 12شرار اُمتّی اَلَّذِينَ اِذا اَكَلُوا 13لَم
يَربَعوا وَ اِذَا جُمَعوا 14لَم يَستَغْنُوا.

15

 .1دت« :بهتر» ندارد.
 .2مج دو« :رسد»؛ دت« :برسانی».
 .3م( :ترجمه) :شاد کردن دل مؤمن از عبادت جن و انس برتر است .این حدیث در دو نسخه دیگر موجود
نیست؛ متن حدیث در کتب روایی متقدم بر این اثر یافت نشد ،اما در کتب متاخر مانند مرقاۀ المفاتیج شر
مشکاۀ المصابیج ،تالیف علی بن سل ان محمد القاری(متوفی 1114ق) آورده شده است (مرقاۀ المفاتیج
شر مشکاۀ المصابیج ،ج ،9ص  ،)221در منابع روایی شیعه نیز حدیثی با مضمون :قال رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ
أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُؤْمِنِین (الکافی ،ج ،2ص  )189دیده میشود.
 .4م :در دو نسخه دیگر« :خداوند».
 .5مج دو« :سبحانه» ندارد.
 .6دت« :برگزیدهاند».
 .7م :برخی دیگر از مشایخ تصو نیز این چهار جمله را در دستورات و یا دستینههای خود به مریدان ذکر
کردهاند ،مانند شیخ ابوسعید ابوالخیر در اسرار التوحید ،ص  ،376و ابوسعد خرگوشی در تهذیب االسرار
فی اصول التصو  ،ص ( 492با اندکی تغییر).
 .8در مج دو« :توریه»؛ م :منظور از «توریت» و «توریه» ،تورات است.
 .9در دت« :شَبَعَ»؛ م( :ترجمه) هر کس که قناعت کند ،سیر شود.
 .11دت« :سَلِمَ»؛ م( :ترجمه) هر کس (از خلق) دورى گزیند ،سالم ماند.
 .11م :طالق؛ ( ،3ترجمه) هر کس بر خدا اعتماد کند ،او براى وى بس است.
 .12مج دو« :که».
 .13دت« :اذ اکلوا».
 .14دت« :اذ اجتمعوا».
 .15م :حدیث منسو ،به نبی مکرم اسالم است ،ابوسعید ابالخیر آن را چنین نقل کرده است :قال رسول اللّه
صلى اهلل علیه و آله :إنّ أوّل مَن يقرع أبواب الجنة مِن اُمّتی فقراؤها ،وأكثر أهل الجنة من اُمّتی ضعناؤها ،و
شرارُ اُمّتی مَن تُساقُ إلى النار األقماع  .قیل :يا رسول اللّه ،ومَن األقماع؟ قال صلى اهلل علیه و آله :الذين إذا
أكلوا لم يربعوا ،إذا جمعوا لم يستغنوا؛ اسرار التوحید ،ص .382

حکمتنامۀ مفاخر

81

هرچه ترا 1از خدای تعالی مشغول کند بر تو شوم است و صحبت با آن 2مذموم
است 3در شبان 4روزی چندیین هزار نفس از تو بیر 5میآید هران نفس 6کیه نه
بحق برآید 7چون مرداری بود 8که فرشته از آن بینی گیرد.

حجا ،میان بنده و خدای تعالی آسمان 9و زمین نیست 11و عرش و کرسی نیست ،بنده
است و منی بنده 11حجا ،ویست.

12

هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو 13نیستی بهشتست 14چون بنده آن
خواهد که او خواهد 15از خواست 16آزاد 17و آسوده گشت [و] 18بدو جهان بیاسود و
براحت افتاد.
 .1دت« :تو را» ندارد.
 .2در دو نسخه دیگر« :با او».
 .3مج دو« :است» ندارد.
 .4در دو نسخه دیگر« :شبانهروزی» می باشد.
 .5مج دو« :بیرون».
 .6دت« :نفسی».
 .7دت« :هر آن نفس که بغفلت برآید».
 .8دت« :باشد».
 .9دت« :آسمان نیست».
 .11مج دو« :نیست» ندارد.
 .11دت« :عرش و کرسی نیست پنداشت و منی حجا ،وی است».
 .12مج دو« :حجا ،وی است» در حاشیه نگارش شده است.
 .13دو نسخه دیگر« ،تو» ندارد.
 .14دو نسخه دیگر« :بهشت است».
 .15م :در مج دو؛ در متن نسخه «چون بنده آن خواست که او خواست» آمده؛ اما در حاشیه خ وط در زیر
هر دو «خواست» اصال شده و «خواهد» نگارش شده است؛ در دت آمده« :چون بنده آن خواهد که او
خواست».
 .16دت« :خواست» ندارد.
 .17مج دو« :آزاده».
 .18م :در نسخه اصلی «واو» قید نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است؛ لذا در تصحیج واو را آوردیم.

تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا

80

همه اوست و تو هییکس نه [ای].
اکنون میگویی که من هییکس نهام 1ولیکن اگر سر مو ی خال
براری.

طبع تو کنند ،فریاد

2

اول کار میباید 3آنکه دانش تا بدانی که هیچ نمیدانی 4و بدانی که هیچکس نه [ای]

5

اما اینچنین آسان نتوان دانست و این بتلقین راست نیاید و بسُوزَنْ بر کسی نتوان دوخت و
برشته 6کسی نتوان بست این ع ای ایزدست سبحانه 7تا بکه ارزانی دارد و این ذوق کرا چشاند.
خلق از آن در رنجاند که کارها پیش از وقت طلب میکنند 8و همه وحشتها از نفس
توست 9اگر او را نکشی او تو را بکشد ،بیت:
گیییییییر کسیییییییی بسیییییییتایدت امیییییییا دروغ
11
از دروغ اییییین نفییییس مییییی گیییییرد فییییروع
نیسییییت روی آنکییییه اییی ین سیی ی بییییه شییییود
12
کییییز دروغیی یی 11اییی ینچنیی یین فربییییه شییییود
 .1در دو نسخه دیگر« :نیم» آمده است.
 .2مج دو« :برداری».
 .3مج دو« :باید».
 .4جمله« :تا بدانی که هیچ نمیدانی» در دت نیامده است.
 .5مج دو« :نیستی».
 .6م :در دو نسخه دیگر به جای «برشته»؛ «بر» قید شده است.
 .7مج دو« :سبحانه و تعالی».
 .8در دو نسخه دیگر آمده« :پیش از وقت می طلبند همه وحشتها».
 .9دت« :از نفس است».
 .11م :در نسخه اصلی «فروع» نگارش شده ،با توجه به این که در هر دو نسخه دیگر «فروغ» آمده احتماالً
منظور «فروغ» باشد؛ مج دو« :از دروغ این نفسِ س

گیرد فروغ»؛ در دت این مصرع در حاشیه نسخه

نگارش شده است.
 .11دت« :کز دروغ».
 .12م :شعر منسو ،است به من ق ال یر ع ار نیشابوری ،ص.159

حکمتنامۀ مفاخر

81

پنداشتی بر خلق نهادهاند ابتالی 1ایشانرا [و] 2غفلتی بر ایشان گماشتهاند 3برای رفع

4

غفلت.
مشایخ طریقت قدس اهلل ارواحهم ذکر ال اله اال اهلل را از جمله اذکار 5اختیار کردهاند تا
سالک دلرا از خواطر.

6
8

فاسد 7صیانت کند و بحضور قلب کلمه ال اله اال اهلل را تکرار کند و در طر
[وجود] 9،جمیع محدثات را بنظر عدم و فنا م العه کند و در طر

نفی

اثبات وجود معبودی

11

بحق را 11جل ذکره 12بنظر قدم و بقا 13مشاهده نماید و بواس ه تکرار این کلمه صورت
توحید در دل قرار گیرد و آلهه طبیعت و تعلقات بشریت و ما سوی اهلل بکلی نفی شود و
دوام مراقبه میسر گردد.
14

15

16

17

و دوام مراقبه اینست که بدل ناظر جنا ،احدیت باشد و رقم نیستی و فنا بر

 .1در مج دو کلمه «ابتال» در حاشیه نگارش شده است.
 .2م :در نسخه اصلی «واو» قید نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است ،لذا در تصحیج واو را آوردیم.
 .3دت« :بر ایشان گماشته برای».
 .4در دو نسخه دیگر« :دفع» آمده است.
 .5در مج دو واژه «از جمله اذکار» در حاشیه ذکر شده است.
 .6مج دو« :خاطر».
 .7دت« :فاسده».
 .8دت« :ال اله اال اهلل تکرار کند».
 .9م :در نسخه اصلی «وجود» قید نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است ،لذا در تصحیج «نفی وجود» را
آوردیم.
 .11دت« :معبود».
 .11مج دو« :را» ندارد.
 .12در مج دو« :جل و عال» در دت« :جله و عال».
 .13م :در مج دو« ،قدم و بقا» در حاشیه نگارش شده است.
 .14در دو نسخه دیگر« :آن است».
 .15در دو نسخه دیگر« :که دایم».
 .16م :در مج دو واژه «جنا »،در حاشیه نگارش شده است.
 .17دت« :نیستی و فنا و نسیان».

تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا

81

ناصیه 1جمیع مخلوقات کشد و دوام مراقبه بیمخالفت 2نفس و بیدوام محاسبه میسر نشود

3

و دوام محاسبه هر لحظه از خود 4تهی شدن است 5و تقصیر و نقصان 6دیدن و کار از سر
گرفتن و واقف زبان 7خود بودن که موجب شکر است یا موجب عذر و از ریا و عُجب
پرهیز کردن .بیت:
رییییییا و عُجیییییب کیییییوه آتشیییییین اسیییییت
9
نمیییییدانی کییییه کییییوه دوزخ اییییین اسییییت
[بیییییرو دل جمیییییعدار ای دوسیییییت امیییییروز
11
کییییه تییییا فییییردا نمییییانی در تییییف و سییییوز]
8

11

گیییییرت بایییییید بهیییییر دم تییییییازه جییییییایی
فیییییییرو مگیییییییذار یییییییاد حیییییییق زمیییییییانی
چیییییو هیییییر دم مییی ییتیییییوان یافیییییت نیییییوری
12
چییییییرا دا یییییییم نباشییییییی در حضیییییییوری

 .1دت« :ناصیه» ندارد.
 .2م :در نسخه اصلی این واژه افتادگی دارد.
 .3دت« :میسر نیست».
 .4م :در نسخه مج دو «هر لحظه از خود» در حاشیه ذکر شده است.
 .5مج دو« :هر لحظه از خود بکلی تهی شدن است»؛ دت« :هر لحظه از خود تهی شدن است بکلی».
 .6دت« :و تقصیر و نسیان خود دیدن».
 .7م :در دو نسخه دیگر «زمان» به جای «زبان» ثبت شده است.
 .8م :در مج دو :در متن نسخه «آتشین» ذکر شده و در حاشیه اصال شده و «آهنین» نوشته شده است .در
دت نیز «آهنین» آمده است.
 .9م :شعر منسو ،است به اسرار نامه ع ار نیشابوری ،ص.85
 .11م :این بیت در نسخه اصلی ذکر نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است ،لذا در تصحیج آورده شد.
 .11مج دو« :تازه جانی».
 .12م :شعر منسو ،است به اسرار نامه ع ار نیشابوری ،ص .196

حکمتنامۀ مفاخر

84

حضییییییوری حییییییق تییییییرا همییییییراه باشیییییید

1

دلییییییییت شایسییییییییته درگییییییییاه باشیییییییید

2

گیییییر آن 3شایسیییییتگی حاصیییییل کنییی یی تیییییو
همانجیییییا 4آن جهیییییان منیییییزل کنیییییی تیییییو
مشایخ طریقت قدس اهلل تعالی 5ارواحهم گفتهاند ،جهدی بکن تا خود را در دل دوستان
خدای تعالی جای سازی 6و اگر میسر نگردد 7،باری دوستی دوستان حق سبحانه 8را در دل
خود جای ساز 9که دوستی دوستان حق عز و عال 11چون در دل جای یابد فراشوار خانه

11

دلرا [از] 12هوا پاک گرداند تا سل ان محبت حقیقی.
چون 13منزل پاک 14یابد نزول فرماید 15و اگر خود را در دل دوستان حق عز و

 .1م :در دو نسخه دیگر اینگونه آمده است« :حضوری چون تو را همراه باشد».
 .2م :شعر منسو ،است به اسرار نامه ع ار نیشابوری ،ص .94
 .3دت« :گر این».
 .4در دو نسخه دیگر« :هم اینجا».
 .5دو نسخه دیگر «تعالی» ندارد.
 .6در دو نسخه دیگر« :جای کنی» آمده است.
 .7در دو نسخه دیگر« :میسر نگردد» آمده است.
 .8مج دو« :دوستی دوستان خدای را»؛ دت« :دوستی دوستان حق را».
 .9مج دو« :جای سازی».
 .11مج دو« :خدای عز و جل»؛ دت« :حق جل و عال».
 .11دت« :فراش وار دل را».
 .12م :در نسخه اصلی «از» قید نشده؛ ولی در دو نسخه دیگر موجود است ،لذا در تصحیج «از» را آوردیم.
 .13مج دو« :چون» ندارد.
 .14مج دو« :پاک» ندارد.
 .15دت« :چون منزل پاک یابد بر دل فرماید».

تصحیح رساله محبوبیه خواجه محمد پارسا
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عال 1ذره [ای] 2جیای سیازی [شبیانیه] روزی 3سیصید و شصیت اثیر نظیر 4دوسیت جل

5

ذکره آنجا میرسد تو را آنجا بیند کار 6دو جهانت ساخته گردد .بیت:
هیییر ولیییی را نیییو کشیییتی 7بیییانشیییناس
صیییحبت ایییین خلیییق را طوفیییانشیییناس

8

آنکییییه از حییییق یابیییید الهییییام و جییییوا،
هرچییییه فرماییییید بییییود عییییین صییییوا،
سییییییایه ییییی یزدان بییییییود بنییییییده خییییییدا

9

مییییرده اییییین عییییالم و زنییییده خییییدا

11

دامییییین او گیییی یر زودتیییییر بییی یی گمیییییان
تییییا رهیی یی از فتنییییه آخییییر زمییییان

 11و12

 .1مج دو« :خدای عز و جل و عال»؛ دت« :حق جله و عال».
 .2م :در نسخه اصلی رویها «ذره» همزهای قرار داده شده است که می توان آن را با الفا ،امروزی «ذرهای»
خواند.
 .3م :در نسخه اصلی فقط «روزی» قید شده؛ ولی در دو نسخه دیگر «شبانهروزی» آورده شده است ،لذا در
تصحیج نیز «شبانهروزی» آوردیم.
 .4م :در مج دو؛ «اثر نظر» بدین شکل معر ،آمده است« :اثرِ نظرِ».
 .5دت« :جله».
 .6مج دو« :کار» ندارد.
 .7دت« :نو و کشتی بان».
 .8م :مثنوی معنوی ،دفتر ششم.
 .9مج دو« :بنده خدای».
 .11مج دو« :زنده خدای».
 .11مج دو« :تا رهی از دامن آخر زمان».
 .12م :مثنوی معنوی ،دفتر اول.

حکمتنامۀ مفاخر
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قصییید هیییر دروییییش مییییکن از کیییزا

1

چییون نشییان یییابی بجیید میییکن طییوا
چیییون تیییرا آن چشیییم بیییاطن بیییین نبیییود
گییینج میییی پنیییدار انیییدر هیییر وجیییود

2

تمت الرسالة المسمی بالمحبوبیه من انراء سلطانه العلماء قطب المحققین علم الهدی
خواجه محمد پارسا قدس اهلل سرا العزيز.

 3و4

 .1در دو نسخه دیگر« :گرد هر درویش میگرد از کزا ».
 .2م :مثنوی معنوی ،دفتر دوم.
 .3م :در نسخه مج دو بعد از پایان مصرع آخر آیه  7از سوره حشر ذکر شده است« :قال اهلل تعالی و ما
آتیکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا».
 .4م :در پایان نسخه اصلی دو کلمه «والسّالم و االکرام» آمده است که ظاهراً معنای خاصی نداشته و جزو
نسخه نمی باشد؛ در دت بعد از پایان مصرع آخر آمده است« :تمت الرسال المحبوبیه المولف لحضرت ق ب
االولیاء خواجه محمد پارسا قدس اهلل سره العزیز»؛ بعد از پایان این نسخه ،وقفنامه کوتاهی برای وقف
رساله به مدرسه تیمور لن ذکر گردیده است.

ﻣﻨﺎﺑﻊ

 -ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.

 -اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﯽاﻟﺪﯾﻦ ،(1389) .ﻧﻘﺶاﻟﻔﺼﻮص ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت :ﻧﺠﯿﺐ

ﻣﺎﯾﻞ ﻫﺮوي ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﻟﯽ.

 -اﻟﺒﺨﺎري اﻟﺠﻌﻔﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﯿﻞ أﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻞ1422) .ق( ،اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ

اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻣﻦ أﻣﻮر رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ و ﺳﻨﻨﻪ و أﯾﺎﻣﻪ )ﺻﺤﯿﺢ اﻟﺒﺨﺎري( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ:

ﻣﺤﻤﺪ زﻫﯿﺮ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ ،ﺑﯿﺮوت :دار ﻃﻮق اﻟﻨﺠﺎة.

 -ﭘﺎرﺳﺎ ،ﺧﻮاﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ،(1354) .ﻗﺪﺳﯿﻪ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ :اﺣﻤﺪ ﻃﺎﻫﺮى

ﻋﺮاﻗﻰ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻬﻮرى.

 -ﺟﺎﻣﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ1858) .م( ،ﻧﻔﺤﺎتاﻷﻧﺲ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺼﺤﯿﺢ :وﯾﻠﯿﺎم ﻧﺎﺳﻮﻟﯿﺲ،

ﻣﻮﻟﻮى ﻏﻼم ﻋﯿﺴﻰ ،ﻣﻮﻟﻮى ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ،ﻫﻨﺪ ،ﮐﻠﮑﺘﻪ :ﻣﻄﺒﻌﮥ ﻟﯿﺴﻰ.

 -اﻟﺨﺮﮔﻮﺷﻰ ،اﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ 1427) .ق( ،ﺗﻬﺬﯾﺐ اﻻﺳﺮار ﻓﻰ أﺻﻮل

اﻟﺘﺼﻮف ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺣﺎﺷﯿﻪ :اﻣﺎم ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻰ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﮥ.

 -داﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ،زﯾﺮ ﻧﻈﺮ :ﻏﻼﻣﻌﻠﯽ ﺣﺪاد ﻋﺎدل)ﺟﻠﺪ ﻫﻔﺘﻢ( ،ﺗﻬﺮان :ﺑﯿﻨﺎد

داﯾﺮةاﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.

 -ﺳﻨﺎﯾﯽ ﻏﺰﻧﻮي ،(1389) .ﻣﺜﻨﻮيﻫﺎي ﺳﻨﺎﯾﯽ)ﻋﻘﻞ ﻧﺎﻣﻪ ،ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﻨﺎﯾﯽ آﺑﺎد ،ﺗﺤﺮﯾﻤﻪ

اﻟﻘﻠﻢ ،ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ،ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﺦ( ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺷﺮح واژﮔﺎن و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت :ﻋﺒﺪاﻟﺮﺿﺎ
ﺳﯿﻒ ،ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﻣﺮاﻗﺒﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.

 -ﻋﻄﺎر ﻧﯿﺸﺎﺑﻮرى ،ﻓﺮﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ،(1373) .ﻣﻨﻄﻖاﻟﻄﯿﺮ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺨﻪ ﺧﻄﻰ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ

ﺳﻠﻄﻨﺘﻰ ﺗﻮرﯾﻨﻮ اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻰ.

 -ــــــــــــــــــ  ،(1298) .اﺳﺮار ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﻬﺮان :ﺑﯽﺟﺎ.
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ﺣﮑﻤﺖﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺎﺧﺮ

 -اﻟﻘﺎري ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ 1422) .ق( ،ﻣﺮﻗﺎة اﻟﻤﻔﺎﺗﯿﺢ ﺷﺮح ﻣﺸﮑﺎة اﻟﻤﺼﺎﺑﯿﺢ،

ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﺟﻤﺎل ﻋﯿﺘﺎﻧﯽ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﮥ.

 -اﻟﻘﺸﯿﺮي اﻟﻨﯿﺸﺎﺑﻮري ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ) .ﺑﯽﺗﺎ( ،اﻟﻤﺴﻨﺪ اﻟﺼﺤﯿﺢ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮ

ﺑﻨﻘﻞ اﻟﻌﺪل ﻋﻦ اﻟﻌﺪل إﻟﻰ رﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و ﺳﻠﻢ )ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ( ،ﺗﺤﻘﯿﻖ :ﻣﺤﻤﺪ

ﻓﺆاد ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﺮوت :دار إﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.

 -ﮐﺎﺷﻔﻰ ،ﻣﻼ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،(1356) .رﺷﺤﺎت ﻋﯿﻦ اﻟﺤﯿﺎة ﻓﻰ ﻣﻨﺎﻗﺐ ﻣﺸﺎﯾﺦ اﻟﻄﺮﯾﻘﮥ

اﻟﻨﻘﺸﺒﻨﺪﯾﮥ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ،ﺣﻮاﺷﯽ و ﺗﻌﻠﯿﻘﺎت :ﻋﻠﻰ اﺻﻐﺮ ﻣﻌﯿﻨﯿﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﻧﯿﮑﻮﮐﺎرى
ﻧﻮرﯾﺎﻧﻰ.

 -ﮐﻠﯿﻨﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ﺑﻦ اﺳﺤﺎق 1407) .ق( ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻏﻔﺎرى،

ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ،ﺗﻬﺮان :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.

 -ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻨﻮر1899) .م( ،أﺳﺮار اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻣﺎت أﺑﻰ ﺳﻌﯿﺪ ،روﺳﯿﻪ ،ﺳﻦ

ﭘﺘﺮزﺑﻮرگ :اﻟﯿﺎس ﻣﯿﺮزا ﺑﻮراﻏﺎﻧﺴﮑﻰ.

 ﻣﺴﮕﺮﻧﮋاد ،ﺟﻠﯿﻞ ،(1378) .در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺘﺎب ﻓﺼﻞ اﻟﺨﻄﺎب ،ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎرف ،ﺗﻬﺮان:ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ،دوره ﺷﺎﻧﺰدﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﻣﺮداد ـ آﺑﺎن.

 -ﻣﻮﻟﻮى ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﺨﻰ ،(1373) .ﻣﺜﻨﻮى ﻣﻌﻨﻮى ،ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ :ﺗﻮﻓﯿﻖ

ﺳﺒﺤﺎﻧﻰ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ و اﻧﺘﺸﺎرات وزارت ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ.

حاکمان و اخالق از محتشمی تا محسنی
(تطبیق اخالق محتشمی و اخالق محسنی)
دکتر یداله قائمپناه*

چکیده
خواجه نصیرالدین طوسی از اندیشمندان بزرگ جهان اسالم است که به سبب همعصری با
دورۀ انح اط ،مغفول ماند و قدر و منزلت او به نحو شایسته مورد کاوش قرار نگرفت .این موضوع
در مورد فانی کشمیری به مراتب با شدت و حدت بیشتری نمود دارد .کتا ،اخالق عالم آرای یا
اخالق محسنیِ مالمحسن فانی کشمیری در نسخههای بسیار معدود انتشار یافته است و اغلب اساتید
و صاحبنظران از وجود این کتا ،اطالعی ندارند .گمنامی و بینامی اخالق محسنی فانی
کشمیری ،سبب گردیده است تا تحقیقات و م العات بسیار اندکی پیرامون آن صورت پذیرد.
هد از این م العه بررسی و مقایسه ت بیقی محتوای اخالق محتشمی و اخالق محسنی تألیف مال
محسن فانی کشمیری است .این تحقیق به روش کتابخانهای صورت پذیرفته است .یافتههای این
تحقیق نشان میدهد که در هر دو کتا ،یاد شده ،بر محور مضامین و مفاهیم اخالقی مشابه و
مشترکی سامان گرفته است .در هر دو کتا ،عالوه بر آیات الهی در قرآن کریم و احادیث و
روایات اسالمی از معصومین بهویژه از پیامبر اسالم (ص) اشارات مستقیم و غیرمستقیم به
دیدگاههای افالطون و ارس و شده و نیز منابع مشترک مورد استفاده قرار گرفته شده است .نیز در
عین وجوه شباهت بین این دو کتا ،،وجوه افتراقی هم فراوان است .از جمله ستایشهای بیش از
اندازه و اغرانآمیز فانی کشمیری از برخی شخصیتها که شأنی برای مدحی چنان نداشتهاند و
این موضوع در اخالق محتشمی به چشم نمیآید و یا حداقل کمتر مشاهده شده است .عالوه بر
این متن اخالق محتشمی از روایی و روانی بیشتری برخوردار بوده؛ حال آنکه کتا ،فانی کشمیری
دارای متنی به نسبت ادبی و دشوارتر است.
کلید واژه :اخالق محتشمی ،اخالق محسنی ،اخالق ناصری ،م العات ت بیقی.
* .دکترای ادیان و مذاهب فقهی)Yadollah_ghaempanah@yahoo.com) .

تاریخ وصول98/14/15 :

تاریخ پذیرش98/15/12 :

مقدمه
محمدبن حسن جهرودی طوسی مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی در تاریخ 15
جمادی االول سال  598هجری قمری در طوس والدت یافته و در سال  672هی .ق نصیر
الدین طوسی با جمعی از شاگردان خود به بغداد رفت که بقایای کتا،های تاراج رفته را
جمعآوری و به مراغه بازگرداند؛ اما اجل مهلتش نداد و در تاریخ  18ذی الحجه سال 672
هی .ق در کاظمین نزدیک بغداد دار فانی را وداع گفت.
او به تحصیل دانش عالقه زیادی داشت و از دوران جوانی در علوم ریاضی ،نجوم و
حکمت سرآمد شد و از دانشمندان معرو

زمان خود گردید .طوسی یکی از

سرشناسترین و با نفوذترین چهرههای تاریخ اسالمی است.
خواجه ،علوم دینی و علوم عملی را زیر نظر پدرش و من ق و حکمت را نزد خالویش
بابا افضل ایوبی کاشانی آموخت .تحصیالتش را در نیشابور به اتمام رسانید و در آنجا به
عنوان دانشمندی برجسته شهرت یافت.
خواجه نصیرالدین زمانی پیش از سال  611هی .ق در مقابل پیشروی مغوالن به یکی از
قلعه های ناصرالدین محتشم فرمانروای اسماعیلی پناه برد .این کار به وی امکان داد که
برخی از آثار مهم اخالقی ،من قی ،فلسفی و ریاضی خود از جمله مشهورترین کتابش
اخالق ناصری را به رشته تحریر درآورد.
مال محسن فانی کشمیری از شاعران نامی هندوستان است که در  1181در گذشته اما از
تاریخ تولد فانی خبری قابل استناد و اعتماد در دست نیست .اشعار فانی به گفتو استاد سعید
نفیسی بیشتر جنبو ر الیسم و ناتورالیسم دارد.
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امروزه فانی یکی از برجستهترین نویسندگان و شاعران عصر خود در کشمیر محسو،
میشود ،شهرت فانی از زمانی رخ داد که اثر معروفش دبستان مذاهب در قرن نوزدهم به
دست سر ویلیام جونز افتاد .همچنین نقل است که پس از نگارش دبستان مذاهب از طر
علمای وقت ،مرتد خوانده شد؛ اما بعداً توبه کرده و از کردۀ خود نادم شد( .؟)
میرشیرعلی خان لودی او را مردی فاضل و متبحر و صاحب جاه و پاکیزه روزگار و
خوش خو و خوش گفتار معرفی میکند (.مقدمه دیوان فانی ،ص ج)
فانی پس از تحصیل علوم متداول در کشمیر به سایر نقاط هند و بعداً به بلخ مسافرت
نمود و در آنجا درآمد و در آن دوره قصایدی در مد ممدو خود ساخت .بعد از مدتی
بلخ را ترک کرد و به هند بازگشت و با شاهزاده دارا شکوه آشنا شد .چند روزی در
اهللآباد مقام قاضیالقضات را داشت؛ لکن بخت با او یار نبود و در این زمان سل ان مراد
بخش پس از فتج بلخ و ضبط اموال نذر محمدخان ،با دستیازی به نسخهای از دیوان فانی
فهمید که فانی در مد او قصیدهای سروده ،از وی رنجیده خاطر شده و او را از منصب
رسمی معزول ساخت .از این پس فانی در کشمیر صرفاً به تدریس مشغول شد .تا اینکه در
همان والیت درگذشت.

خواجه نصیرالدین طوسى عالم بزرگ قرن هفتم هجرى عالوه بر کتا ،اخالق ناصرى
که بر پایو فلسفو اخالق ارس و است ،کتا ،دیگرى در اخالق به نام اخالق محتشمى براى
خواجه ناصرالدین عبدالرحیم بن ابى منصور محتشم قهستان تألیف کرده است که از نوع
کتب پند و امثال شرقى است و با آنکه در آن گاهى از حکماى یونان نقل م لب مىکند،
فاقد جنبو فلسفى و تحلیل روحى فضا ل و رذا ل است.
نگارندۀ این س ور بر آن است که در عالم تحقیق پیرامون اخالق ناصری تحقیقات و
پژوهشهای متعددی انجام شده است؛ اما پیرامون اخالق محتشمی از خواجو طوسی و
اخالق عالم آرا یا اخالق محسنی اثر مالمحسن کشمیری تحقیقات معدود و محدودی
صورت گرفته و لذا کتب مذکور کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند؛ بهطوری که توان گفت
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این کتا،ها به طرز شگفتآوری ناشناخته باقی ماندهاند .از این روی انگیزه راقم از معرفی
و ت بیق این کتا،ها ،جهت استفادۀ بهتر و بیشتر از این نوشتارها است.
اخالق محتشمى به سبک شیعى باطنى نوشته شده و درست مانند اخالق ناصرى جنبو
فلسفى و اخالقى دارد؛ ولى جنبو عملى آن مىچربد و براى وعظ و دعوت و پند و اندرز و
اصال اعمال و اقوال ساخته شده و بسیار بهجا است که اندرزگران و پندگویان از چنین
کتابى که از خامو دانشمندى ارجمند و خردمندى شیعى امامى تراویده است ،بهره برگیرند
و م الب آن را در فن خویش بهکار برند.
از مقدمو این کتا ،برمى آید خواجه ناصرالدین عبدالرحیم بن ابى منصور محتشم
قهستانى متوفى  655هی .ق مىخواسته خود تألیف کند؛ ولى ازدحام اشغال مملکت او را از
این منظور باز میداشته ،ناچار به خواجو طوسى دستور داده که امالى او را با سخنان اهل
دعوت بیامیزد و سیس از نظر او بگذراند تا از سواد به بیان گرفته شود ،چنانکه خواجه
طوسی قید کرده« :بهسبب ازدحام اشغال مملکت و گزاردن مصالج و مهمات رعیت ،در
اتمام آن خیر تعویق مىافتاد و چون روزى چند برین بگذشت بر لفظ بزرگوار ،به کمترین
بندگان و مخلصترین مستفیدان محمد ال وسى،که در اوقات فرصت تقاضاى پرداختن این
مجموعه مىکردى ،اشارتى رفت که آنچه با خط خود نوشتهایم ،در هر فنى از این ابوا،،
هم بر این سیاقت تو را با خط خود مىباید گرفت و شمهاى از آنچه استماع مىکنى از
امالء ما و در کتب اهل دعوت مىبینى ،شمّهاى را با آن اضافت کرده ،تا چون تمام شود و
نظر ما بر آن بگذرد ،اگر مصلحت بینیم فرما یم،که از سواد با بیان گیرند.
بندۀ کمینه اگرچه خود را است اعت و اهلیت این عبودیت نمىشناخت؛ اما از روى
م اوعت و انقیاد امتثال مثال نمود و از نکتهایی که در وقت مجارات مىرفت و بر لفظ
بزرگوار مىگذشت و یا در دیگر اوقات هم از این منبع حکمت و معدن رافت ،استفادت
کرده ،آنچه الیق هر با ،مىدانست ،در آن با ،ثبت کرد.
و اگر فنى بود که اسم آن در فهرست مثبت فرموده بودند و در آن فن سخنى کمتر
رفته ،آن را به کلمهاى چند از کتب ،که اهل دعوت التقاط کردهاند ،مزید گردانید ،تا
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مناسبت محفو ،باشد .انشاءالله که به نظر رضا و عین ارتضا منظور گردد و خللى که افتاده
باشد ،به ذیل مغفرت مستور گردد .و الله اعلم بالصوا.»،

شاخصههای اخالق محتشمی
اخالق محتشمى کتابى است که از لحا ،موضوع در ردیف اخالق ناصرى خواجه
است و از نظر سبک ترجمو متقدمان نمونو ارزندهاى به شمار مىرود .داراى  494صفحه و
 41با ،در موضوعهاى مختلف اخالق است .شیوۀ تألیف این کتا ،چنان است که نخست
دربارۀ هر موضوع اخالقى از قبیل :آفات حرص و طمع و اعران از دنیا و اقبال بر آخرت
و جز اینها آیههایى از قرآن مىآورد و سیس به درج احادیث بهویژه احادیث نبوى
مىپردازد و آنگاه «از کالم حکماء و دعاۀ» نقل میکند.
از رهگذر دیگر این کت ا ،متنى است که بسیارى از نکات نادر تاریخ فلسفه و ملل و
نحل اسالمى در آن آمده و عبارات بسیارى از کتبى که اکنون در دست ما نیست ،مانند
کتا ،الزلف ابى حیان توحیدى و کتب فلسفى داعیان و خردمندان باطنى در آن دیده
میشود.
فارسى آنهم بسیار روان و برابر با عبارات عربى و براى کسانى که در عربیت کار
میکنند و به فن ترجمت مىپردازند ،بسى سودمند است.
در این کتا ،اشعار عربى فراوانى شاهد آورده شده و مصحج گویندۀ برخى از آنها را
تعیین کرده است .نگارنده دیباچه بر این کتا ،اقرار دارد که برخى دیگر از گویندگان را
مىشناسد .و لذا براى تکمیل فایده و تتمیم عایده از آن ابیات و گویندگان آن یاد مىکند و
برخى از این اشعار در رسا ل پیوست اخالق محتشمى آمده است (نصیرالدین طوسی،
 ،1339ص )2
چنانکه بیان شد ،خواجه در این کتا ،در هر بابى نخست آیات قرآنى و بعد احادیثى
از پیغمبر اسالم و امامان شیعى و بعد سخنانى از دعاۀ اسماعیلى و حکماى یونان نقل مىکند
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و بعد ترجمو فارسى آن را مىآورد .ترجمهها غالباً سلیس و روان و فصیج است .این کتا،
سودمند را محمدتقى دانشپژوه از محققان معاصر که سالها است اهل علم با تحقیقات
ایشان در کتا،شناسى و مخصوصاً کتب فلسفى آشنایى دارند ،با زحمت فراوان از روى
یگانه نسخو متعلق به دکتر اصغر مهدوى تصحیج کرده و با مقدمو بسیار سودمندى دربارۀ
خواجه نصیرالدین طوسى همراه با سه رسالو دیگر از او به چا رسانده است.
خالصه نقل ر یها و گفتههاى :بوذرجمهر و انوشروان و حکیم فرس و مانند اینها در
صفحههاى گوناگون نشان مىدهد که در این کتا ،از اندیشه هاى مردم ایران باستان که
توسط دادبه پارسى(ابن مقفع) و دیگران در فرهن

تازى در آمده است ،نیز گفتههاى

گوناگونى نقل شده است .از یاد کردن گفتههاى سقراط و افالطون و ارس و و دیوجانس و
اسکندر و فیثاغورث و فیلسو

روم و جز اینها حاکى از این است که عقیدههاى فیلسوفان

یونان و فیلسوفان و حکیمان اسالم از قبیل بو على سینا و جز آن نیز دربارۀ اخالق نقل شده
است.
خواجه کوشیده است بىهیچ تعصبى همو ر یهاى برگزیده و صحیج را دربارۀ اخالق

نظرى از کلیه منبعهایى که در عصر او در دسترس دانشمندان بوده است ،خواه قرآن کریم
و حدیثهاى نبوى و خواه عقیدههاى صوفیان و زاهدان و خواه اندیشههاى ایرانیان باستان
و فیلسوفان هند و یونان گردآورده بهویژه از گفتههاى اخوان صفاء ()436که بهعقیدۀ برخى
از اندیشههاى اسماعیلیان نیز مبتنى بر نظریههاى آنان بوده است و هم عقیدههاى داعیان این
فرقه گفتههاى بسیارى گردآورده است و میتوان گفت رقم چهل که در فهرست با،هاى
کتا ،بدان برمىخوریم ،چرا که وی آخرین با ،کتا ،را با عنوان (البا ،االربعون) به
پایان مىرساند نیز ،زیر تأثیر اندیشههاى اسماعیلیان و اخوان صفاء بوده است.
گذشته از این در صفحو نخست خواجه به تصریج از «سجالت موالى» و «دعوات
موالینا لذکرهم السالم» و «نکت رجال و دعاۀ ایشان» و «عموم رفیقان» یاد مىکند و در
بسیارى از صفحهها گفتههاى داعیان و دیگر بزرگان فرقو اسماعیلیان را مىآورد ،چنانکه
در صفحو  59آورده« :موالنا مستنصر در سجلى به شیخ عبد الملک بن ع اش رحم الله

ﺣﺎﮐﻤﺎن و اﺧﻼق از ﻣﺤﺘﺸﻤﯽ ﺗﺎ ﻣﺤﺴﻨﯽ...
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ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد و ﻣﺴﺘﺠﯿﺎن دﻋﻮت را ﻣﻰﻓﺮﻣﺎﯾﺪ  «...و در ﺻﻔﺤﮥ  207در ﺗﺮﺟﻤﮥ» :ﻋﺎرﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ
ﻧﻘﯿﺼﮥ« ﮔﻮﯾﺪ در ﺻﻔﺖ ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ ﻋﻄﺎش ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ :او از ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎ ﻋﺎرى
اﺳﺖ ،ﺑﻪﺟﺰ ﻧﻘﺼﺎن دروﯾﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ دروﯾﺶ و ﺗﻮاﻧﮕﺮ دﯾﻦ و ﯾﻘﯿﻦ ،از ﻫﯿﭻ ﻋﺎر ﻧﺒﻮد از
دروﯾﺸﻰ« وﻟﻰ ﮔﻮﯾﺎ از ﻋﺒﺎرت ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻠﻤﻪﻫﺎﯾﻰ اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﻋﺒﺎرت ﻋﺮﺑﻰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
»ﻋﺎرﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻞ ﻧﻘﯿﺼﮥ دون اﻻﻋﺴﺎر ،اﻟﺘﻰ ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻐﻨﺎء ﻓﻰ دﯾﻨﻪ و ﯾﻘﯿﻨﻪ ﻣﻦ
ﻋﺎر« ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺻﻠﻰ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ :او از ﻫﻤﮥ ﻧﻘﺼﺎنﻫﺎ ﻋﺎرى اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻘﺼﺎن
دروﯾﺸﻰ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﺪاوﻧﺪ آن ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﮕﺮى در دﯾﻦ و ﯾﻘﯿﻦ ،دروﯾﺸﻰ ﻫﯿﭻ ﻋﺎر ﻧﺒﻮد) .ﻫﻤﺎن،
ص (49
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﭼﻨﺎنﮐﻪ آﻗﺎى داﻧﺶﭘﮋوه در دﯾﺒﺎﭼﻪ )ص ﺳﯿﺰده( ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از »ﯾﺎدﻧﺎﻣﮥ
ﺧﻮاﺟﻪﻧﺼﯿﺮ« ص  108ﯾﺎدآورى ﮐﺮدهاﻧﺪ» :ﻃﻮﺳﻰ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﮥ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻰداد و
آزاداﻧﺪﯾﺶ ﺑﻮد و ﻣﺰة آزادى ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻪ را ﭼﺸﯿﺪه و ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان از اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﻰ،
ﺷﯿﻌﻰ و ﺳﻨﻰ ﻧﺸﺴﺖ و ﺧﺎﺳﺖ داﺷﺖ و ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺣﺘﺮام ﻣﻰﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻨﺪان ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﻰ
روا ﻧﻤﻰداﺷﺖ« و ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺘﺎب و ﺑﻪوﯾﮋه در ﺑﺎبﻫﺎى دوم در ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺒﻮت و
اﻣﺎﻣﺖ و ﺑﺎب ﺳﻮم در ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ و ﺗﻮﻻ و ﺗﺒﺮا اﻋﺘﻘﺎد ﺧﻮﯾﺶ را ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و
ﺑﻰﻧﻈﺮى و ﻋﺪم ﺗﻌﺼﺐ او در ﻧﻘﻞ ﮔﻔﺘﻪﻫﺎى داﻋﯿﺎن و ﺣﮑﯿﻤﺎن و ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﺸﺮب
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ و وﺳﻌﺖﻧﻈﺮ و ﭘﯿﺮوى از روش ﻋﻠﻤﻰ در ﺗﺄﻟﯿﻒ ﮐﺘﺎب اﺳﺖ.
اﺑﻮاب ﮐﺘﺎب
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب داراي  40ﺑﺎب اﺳﺖ و ﭼﻬﻞ ﺑﺎب ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﺸﺎن از ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺎﻃﻨﯿﺎن دارد ﮐﻪ در ﻣﻮﺿﻮعﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﻨﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ،ﺳﺨﻨﺎن
ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ،اﻣﺜﺎل و ﺗﻤﺜﯿﻼت ﻓﺮاوان ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد:
ﺳﺮآﻏﺎز؛ ﯾﮏ ـ ﺳﻪ؛
دﯾﺒﺎﭼﻪ؛ ﭘﻨﺞ ـ ﺳﻰ و دو؛
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اخالق محتشمى؛ 1-494؛
الباب االول؛ فى الدين و معرفة الخالق  6-15؛
الباب الثانى؛ فى معرفة النبوّۀ و االمامة و خلو الزمان عنه 16-25؛
الباب الثالث؛ فى الحب و البغض و التولى و التبرى 26-33؛
الباب الرابع؛ فى االتحاد و االتناق و التوقى من الكبر و النناق 34-41؛
الباب الخام ؛ فى الجهاد و بذل النن

فى سبیل اللّه 42-53؛

الباب السادس؛ فى العقل و العلم و شرفهما 54-64؛
الباب السابع؛ فى الطاعة و العبادۀ و المواظبة على االعمال الصالحة 65-74؛
الباب الثامن؛ فى الدعاء و الصدقة و فوائدهما 75-82؛
الباب التاسع؛ فى التقوى و الزهد و خریة اللّه تعالى 83-96؛
الباب العاشر؛ فى الركر و الصبر 97-106؛
الباب الحادى عرر؛ فى الرضا و التسلیم 107-116؛
الباب الثانى عرر؛ فى التوكل و االنقطاع الى اللّه 117-125؛
الباب الثالث عرر؛ فى فعل الخیر و التوقى عن الرر 126-134؛
الباب الرابع عرر؛ فى االجتناب من البغى و الظلم 135-142؛
الباب الخام

عرر؛ فى مذمة الدنیا 143-159؛

الباب السادس عرر؛ فى االعراض عن الدنیا و االقبال على اآلخرۀ 160-175؛
الباب السابع عرر؛ فى معايب جمع المال 176-187؛
الباب الثامن عرر؛ فى آفات الحرص و الطمع 188-199؛
الباب التاسع عرر؛ فى فضل النقر على الغنى 200-210؛
الباب العررون؛ فى حنظ االمانة و االحتراز من الخیانة 211-217؛
الباب الحادى و العررون؛ فى صدق الحديث و التحرز من الكذب 218-228؛
الباب الثانى و العررون؛ فى فوائد الصمت و حنظ اللسان 229-237؛
الباب الثالث و العررون؛ فى مضرۀ هنوات اللسان 238-247؛
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الباب الرابع و العررون؛ فى حسن الخلق و مكار االخالق 248-260
الباب الخام

و العررون؛ فى الحلم و العنو و كظم الغیظ 261-273؛

الباب السادس و العررون؛ فى آفات الحسد و الحقد و العداوۀ 274-284؛
الباب السابع و العررون؛ فى الحث على التواضع و خنض الجناح 285-296؛
الباب الثامن و العررون؛ فى ذ التكبر و التجبر و االفتخار 297-307؛
الباب التاسع و العررون؛ فى فضائل السخاء و الكر و االيثار 308-318؛
الباب الثالثون؛ فى رذائل البخل و الرح و االمساك 319-329؛
الباب الحادى و الثالثون؛ فى الرجاعة و النجدۀ و ثبات القد 330-340؛
الباب الثانى و الثالثون؛ فى العنة و قمع الرهوات 341-351؛
الباب الثالث و الثالثون؛ فى الخلة و الصداقة 352-363؛
الباب الرابع و الثالثون؛ فى مجالسة العلماء و االخیار 364-370؛
الباب الخام

و الثالثون؛ فى االجتناب عن مجالسة االشرار و الجهال 371-380؛

الباب السادس و الثالثون؛ فى خصال السادات و صنات اهل الخیر 381-392؛
الباب السابع و الثالثون؛ فى الراى و التعبیة 393-403؛
الباب الثامن و الثالثون؛ فى طلب السعادۀ و ذكر الخیر 404-413؛
الباب التاسع و الثالثون؛ فى االمثال و الرواهد و االداب و المواعظ 414-438؛
الباب االربعون؛ فى الحكايات و النوادر و النكت و النصايح 439-494؛

شاخصههای اخالق محسنی
کتا ،اخالق عالم آرا یا اخالق محسنی ،مانند اغلب کتا،های اخالقی حکمای
مسلمان ،از جمله اخالق محتشمی در سه بخش تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و سیاست مدن
نگاشته شده است .فانی ،در نگارش این کتا ،متأثر از اخالق ناصری اثر خواجه نصیر
طوسی و لوامعاالشراق محقق دوانی است .نظریو اخالقیای که کشمیری در این کتا،
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طر میکند ،فضیلت گرایی اخالقی ،از نوع ارس ویی آن ،مبتنی بر نظریه اعتدال یا حدّ
وسط طالیی است.
بنابراین ،میتوان کشمیری را یکی از نقاط ع ف در سیر ت ور نظریو اعتدال در جهان
اسالم دانست که نکات جدید و قابل توجهی را در این نظریه وارد کرده است که پیش از
او ،کسی به آنها اشاره نکرده بود .این نکات جدید عبارتند از .1 :ارا ه تصویر جدید از
تضاد میان نق ه حد وسط و دو طر

ضد آن یعنی افراط و تفریط؛  .2دوازده دانستن

اجناس عالی ر ذایل و نقد قول مشهور که آن را هشت عدد دانسته است؛  .3پرهیز از خلط
معنای افالطونی و ارس ویی عدالت و ارا ه تعریف جدیدی از آن و رذایل مقابلش (ظلم و
انظالم) .وی همچنین انتقادهایی به حکمای پیشین مانند :خواجه طوسی و جاللالدین دوانی
در مورد ایجاد راب ه جنس و نوع بین فضایل اصلی چهارگانه و فضایل فرعی داشت و
فهرست آنها از اجناس عالی فضایل و انواع مندرج تحت آنها را خالی از اشکال
نمیدانست.
فانی کشمیری همانند اغلب حکمای اسالمی ،در آغاز بخش اول کتا ،خویش ،که
مربوط به تهذیب اخالق است ،به بیان قوای نفس و فضایل آن میپردازد .وی قوای نفس
انسانی را بر اساس تقسیمبندی افالطونی ،سه قوه بیان میکند :قوۀ غضبی ،که مبد اخالق
سباع و منشأ عداوت و نزاع است و آن را نفس سبعی و نفس لوامه نیز گویند .قوۀ شهوی،
که موجب صفات بهایم و حاکم به آن چه مالیم نفس است و آن را نفس بهیمی یا اماره
گویند .قوۀ ناطقه ،که سبب ادراک کلیات و تمییز اقسام معقوالت است و آن را نفس
ملکی یا م مئنه گویند .قوۀ ناطقه از آن جهت که مبد توجه نفس به ادراک معقوالت و
منشأ تأثر او از مبادی عالی است ،عقل نظری گفته میشود و از آن جهت که واس و تمییز
منافع و مفاسد اعمال و وسیله تأثیر در صدور این افعال است و به عقل عملی مشهور است.
بنابراین ،با مالحظه این دو جهت از قوۀ ناطقه ،در حقیقت ،تعداد قوای نفس ،چهار است
(فانی کشمیری ،1361 ،ص )13 -14
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حکمای دیگر ،که حواس ظاهری و باطنی را جزء قوای نفس

میدانستند ،آنها را آالت قوۀ عاقله در ادراک بیان میکند:
و آالت دو قسم است ،بعضی تعلق به ظاهر دارد و بعضی به باطن .آالت ظاهری پنج
است :باصره ،سامعه ،شامه ،المسه و ذا قه و آالت باطنی نیز پنج حس مشترک ،حافظه و
متخیله متفکره و واهمه و قوت عاقله به نیروی این آالت به نظام چهار بن دیوار و ضبط
چهار حد مملکت بدن اشتغال دارد و از این آالت ،هر یکی را به کاری که مناسب اوست،
میگمارد( .همان ،ص )14
وی در ادامه ،تقسیمبندی دیگری از قوای نفس را بیان میکند که متعلق به خواجه نصیر
طوسی است .خواجه برای نفس انسان ،ابتدا دو قوه تحریک و ادراک قا ل میشود که
هریک دو قوه دارند؛ قوه تحریک به دو قوه شهوی و غضبی تقسیم میشود و قوه ادراک
به دو قوه نظری و عملی( .طوسی1413 ،ق ،ص )72-73
محسن فانی در اخالق محسنی ،اظهار نظرهایی برابر پیشینیان و همعصران کرده است.
در اینجا به ذکر چند نمونه از آنها بسنده میشود .وی در فصل سوم از فن یکم در مبحث
انواع متعلق به حکمت مینویسد :در اخالق ناصری و لوامعاالشراق علم را در انواع حکمت
شمردهاند و پس از توضیحات الزمه میافزاید هرگاه سخاوت و حلم در اقسام تابع و متبوع
خود در آید  ،اندراج علم در متعلقات حکمت که تابع علم است نیز مناسب مینماید .فانی
با توجه به اینکه طوسی و دوانی اضداد رذایل را ،در برابر فضایل اربع ،محدود به هشت
رذیلت دانستهاند ،اظهار داشته که بر این هشت رذیلت چهار رذیلت دیگر باید افزود ،که
محقق طوسی و مدقق دوانی در بیان اضداد فضایل ،این چهار رذیلت را نیاوردهاند و گاهی
نوشتو دو کتا ،طوسی و دوانی را که در ارتباط با م لبی بیان شده با یکدیگر سنجیده و در
خاتمه نظر خود را بیان داشته است ،چنانکه در فن سیوم ،فصل دوم در فضیلت محبت
نظریات آن دو را در بارۀ گفته ارس اطالیس بررسی کرده است و نظر دوانی را ترجیج داده
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و مناسبتر دیده است .سیس نظر خود را با عبارت« :اما به خاطر فاتر می رسد .»...بر گفتو
آن دو در گزارش بیان ارس اطالیس میآورد.
با وجود جوانب مثبت در اخالق محسنی نواقص و معایبی هم یافت میشود ،مانند
استفاده از احادیث ضعیف و آرای سست و بیاساس و ستایش و مد کسانی که در خور
آنگونه ستایش و مد نبودهاند.
فهرست مطالب کتاب
مقدمه آلکاتل
فن اول :در بیان تهذیب االخالق و آن مشتمل است بر سه با:،
با ،اول ،در بیان فضایل و متعلقات آن و در او چند فصل است:
فصل اول ،در حصر فضایل روحانی و بیان قوای انسانی که مبادی فضایل اربعهاند؛
فصل دوم ،در رسوم فضایل اربع و بیان فضیلت و حقیقت حسن خل؛
فصل سوم ،در بیان متعلقات این اجناس اربعه؛
فصل چهارم ،در بیان اضداد فضایل و شر اجناس رذایل؛
فصل پنجم ،در بیان فرق میان فضایل و شبه آن؛
فصل ششم ،در بیان شرافت عدالت و شر اقسام و احوال این فضیلت.
با ،دوم ،در ترتیب اکتسا ،فضایل و اجتنا ،از رذایل؛
فصل اول ،در بیان ترتیب اکتسا ،فضایل و اجتنا ،از رذایل؛
فصل دوم ،در حفظ صحت نفس انسانی و ابقای کمال روحانی.
با ،سوم ،در معالجو امران نفسانی و مدافعو علل روحانی در چهار فصل:
فصل اول ،در بیان انواع امران و اسبا ،و عالمات و طریق معالجات آن بر وجه کلی؛
فصل دوم ،در بیان امران قوت تمیز که به قوت نظری و قوت عملی منشعب میگردد؛
فصل سوم ،در بیان امران قوت دفع؛
فصل چهارم ،در بیان امران قوت جذ.،
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فن دوم :در تدبیر منزل که آن را حکمت منزلی نیز خوانند و این فن مشتمل است بر دو
با : ،با ،اول ،در سبب احتیاج به منزل و معرفت ارکان آن با ،دوم ،در تدبیر بعضی از
این آرمان و بیان احکام آن و این با ،مشتمل است بر چند فصل:
فصل اول ،در تدبیر اموال و اقوام و حفظ آن؛
فصل دوم ،در تدبیر ازواج و تخیر ازواج؛
فصل سوم ،در سیاست اوالد و تربیت احفاد؛
فصل چهارم ،در رعایت حقوق والدین؛
فصل پنجم ،در سیاست عبید و خدم.
فن سیوم :در سیاست مدن ،در دو با:،
با ،اول در سبب احتیاج به تمدن و شر احوال و اقسام آن و فضیلت محبت و بیان اصنا
اجتماعات در سه فصل:
فصل اول ،در سبب احتیاج به تمدن؛
فصل دوم ،در فضیلت محبت؛
فصل سوم ،در اقسام اجتماعات.
با ،دوم در تدبیر ملک و آدا ،ملوک و معاشرت اصنا

مردم با پادشاه و موانست افراد

بنی آدم سه فصل:
فصل اول ،در سیاست ملک و آدا ،ملوک؛
فصل دوم ،در کیفیت معاشرت مردم با اصنا

مردم؛

فصل سوم ،در بیان فضیلت صداقت و رسوم معاشرت با اصدقا.
خاتمه  :در نصیحت چندی.

تطبیق اخالق محتشمی با اخالق محسنی
اخالق محتشمی و اخالق محسنی هر دو به حاکمان وقت تقدیم شدهاند.
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در هر دو کتا ،نقل آیات و روایات و اقوام بزرگان و متقدمین کم و بیش خودنمایی
میکند.
در هر دو کتا ،از اشعار و سرودهها جهت انتقال مفاهیم سود جستهاند ،با این تفاوت
که اشعار اخالق محتشمی از شعر شاعران است و از حیث کمیت بسیار کم است و اشعار
اخالق محسنی اغلب از مؤلف کتا ،است و از حیث کمیت بسیار ،بسیار است.
تاریخ نگارش اخالق محتشمی معلوم نیست ،تنها م لبی که محققان در بارۀ زمان تألیف
این کتا ،ذکر کردهاند ،این است که کتا ،مذکور پیش از اخالق ناصری تألیف شده و

علت این ادعا را سادگی عبارات آن دانستهاند (طوسی ،1339 ،ج ،2ص  )23اما اخالق
محسنی در ( 1175هی) به نگارش در آمده است .آیات و روایات و اقوال عربی در اخالق
محتشمی کامالً با ترجمو فارسی همراه است .بهطوری که میتوان گفت کسانی را که در
این فن مشغول به تعلیم هستند ،بسیار مفید است؛ ولی در اخالق محسنی اغلب به ترجمه
متون عربی توجهی نشده و آن مقدار هم که ترجمه شده ،ترجمو آزاد بوده و فقط در
راستای رساندن مفهوم صورت گرفته است.
در اخالق محسنی بر خال

اخالق محتشمی به واژگان التفات بسیاری هست به همین

سبب میتوان گفت این کتا ،گاه شبیه به فرهنگنامه مفصل واژگان شده است .نمونه را در
صفحو  36نوشته است:
سفاهت :استعمال قوت فکری است زیاده بر حد واجب و تربیت مقدمات متدارکه در
اثبات م الب و آن را گریزی نیز گویند و این رذیلتی است که در طر
و بالهت :که در طر

افراط واقع است.

تفریط است ،عبارت است از تع یل قوت نظری در اکتسا،

مجهوالت و تقصیر آن در تحصیل معقوالت از روی ارادت ،نه به حسب خلقت.
و تهور :آن است که نفس در هنگام غضب صبر را مرعی ندارد و در تحصیل امری نباید
کرد ،قدم گذارد و این صفت در طر

افراط است.

و جبن :که در جانب تفریط است ،آن است که شخص از چیزی که نباید ترسید ،بترسد و
در مواقع غیرهایله به گمان ضرر بر خویش بلرزد.
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شره :عبارت از آن است که نفس اماره به مشتهیات نفسانی و مستلذات این جهانی مایل
شود و به مقولو «هل من مزید» قایل گردد .الخ
هر دو کتا ،جنبو عرفانی دارند؛ یعنی به مباحث عرفانی هم تمایل و توجه داشتهاند؛ اما
این توجه و تمایل به نظر نگارنده این س ور در اخالق محسنی پررن

تر است.

خواجه در نگارش اخالق محتشمی بیش از آنکه مؤلف نظرات خود باشد ،گردآورنده
نظرات و تدوینگر آیات و روایات و اقوال حکما و «دعاۀ» است؛ اما فانی در نگارش
اخالق محسنی بیش از آنکه گردآورنده و تدوینگر آیات و احادیث و اقوال حکما باشد،
مؤلف نظرات شخصی خود هست .این امر موجب شده خوانندگانی که از م العو اقوال
گریزانند و احساس خستگی میکنند ،اشتیاق بیشتری به م العو اخالق محسنی داشته باشند.
در عون جنبو مذهبی اخالق محتشمی پررن

تر از اخالق محسنی است.

در هر دو کتا ،اصول سهگانه تهذیب اخالق ،تدبیر منزل و تدبیر مدن ،مد نظر بوده،
تنوع منابع در اخالق محسنی بیشتر از اخالق محتشمی است .چه اینکه در این کتا ،عالوه
بر آثار حکما و فالسفه از جمله آثار ابن سینا و غزالی و خواجه نصیر از آثار شعرای به نام
فارسی زبان چون ابو سعید ابوالخیر ،سعدی ،حافظ ،نشانی دهلوی و ...بهرمند شده است.
نتیجه
در مجموع تفاوتها و شباهتهای اخالق محتشمی و اخالق محسنی را اینگونه
میتوان خالصه کرد:
تفاوتها

خواجه در اخالق محتشمی صرفاً به عنوان راوی و گردآورندۀ اقوال عمل کرده و
م الب کتا ،کامالً مرتب و دستهبندی شده است و آنچه را که از آیات ،احادیث و
سخنان بزرگان راجع به هر موضوعی بیان میکند ،بدون اینکه به نقد و شر یا ارا ه نظر
بیردازد رها میکند؛ اما فانی ،ضمن اظهار نظر و قید نظرات خود به طور من قی بعد از نقل
و درج آیات و احادیث و اقوال حکما و عرفا به توضیج و نقد آنها هم کم و بیش
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میپردازد .به عبارت دیگر فانی ،از منقوالت اغلب به عنوان شاهد مثال و دلیل برای اظهار
نظر بهره میگیرد تا به تعریف کردارهای اخالقی بیردازد و این امر موجب شده نثر دو
کتا ،هم بسیار متفاوت از همدیگر باشد ،به طوری که نثر اخالق محتشمی ،خ ابی است و
ترجمههای عربی آن بسیار روان و ساده صورت گرفته است؛ ولی نثر اخالق محسنی ،نثری
ادبی ،پژوهشی و تا حدودی دشوار است و به ترجمو متون عربی چندان توجهی ندارد.
از نظر تقسیمات ساختاری هم ،اخالق محتشمی و محسنی چندان م ابق هم نیستند ،چه
این که اخالق محتشمی چهل با ،دارد و اما اخالق محسنی متشکل از سه فن و یک خاتمه
است که هر فن به فراخور بحث به چند با ،و فصل تقسیم میشود .در اخالق محتشمی به
آدا ،مملوک ،سیاست مُلک ،اقسام اجتماعات و احوال مدن و علت احتیاج به تمدن و
تدبیر منزل آنچنان که شاهان را سزاست توجهی نشده و بیشتر به مسایلی توجه شده که
مفید حال عموم است و لحن پند و اندرزگویانه دارد؛ اما در اخالق محسنی به امور مذکور
توجه تام شده و لحن آن پژوهشی و علمی و ادبی است.
شباهتها

در هر دو کتا ،به فراخور موضوعات از امثال و اشعار ،و آیات و احادیث ،اقوال حکما
و بزرگان بهره گرفتهاند .اگر چه اشعار که در اخالق محتشمی از آنها استفاده شده ،عربی
است و از خواجه نیست و اشعار که در اخالق محسنی راه یافته فارسی است و اغلب سرودۀ
فانی است.
فرجام سخن اینکه هر دو کتا ،به فضایل و رذایل اخالقی توجه داشتهاند.
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میر محمّد تقی متخلص به میر (1225- 1135ق )1811 -1722 /از برجستهترین و
است .میر

مشهورترین شاعرانِ غزلسرایِ کالسیکِ اردو است که به «خدای سخن» معرو

تقی میر شعرهای کمی به فارسی هم سروده است و سه تألیف به نثرِ فارسی دارد .1 :فیضِ
میر» (رسالهای که در اینجا معرفی میشود)؛ « .2تذکرۀ نکاتالشعرا»؛« 2ذکر میر».
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 .1تهیه و تنظیم مقدمه از دکتر لیال عبدی خجسته :دکتری زبان و ادبیات اردو ،دانشگاه سِند ،حیدرآباد،
پاکستان)lailaabdikhojaste@gmail.com( .

« .2تذکرۀ نکاتالشعرا» (سال تألیف1165:ق -)1752 /تذکرۀ شاعران .شر حال شاعران به فارسی و نمونو
شعرشان به اردو  .این تذکره چا
شروانی ،چا

شده است .به تصحیج :نوا ،صدر یار جن

اول :انجمن ترقی اردو ،اورن

چا اول :انجمن ترقی اردو ،اورن

حبیبالرحمان خان

آباد ،دکن،هندوستان1922 ،؛ به تصحیج :مولوی عبدالحق،

آباد ،دکن ،هندوستان 1935 ،؛ چا دومِ تصحیجِ مولوی عبدالحق از:

انجمن ترقی اردو(پاکستان) ،کراچی 1979 ،؛ به تصحیج :دکتر محمود الهی ،اُترپَرَدیش اردو آکادمی ،لَکنو،
هندوستان -1972 ،این تذکره به زبان اردو هم ترجمه و به چا رسیده است :مترجم :اِم.کِی.فاطمی ،لکنو،
هندوستان 1968 ،؛ مترجم :حمیده خاتون ،جِی.کِی.آفست پرنترس ،دهلی ،هندوستان.1994 ،
« .3ذکر میر»( ،سالِ تألیف نامشخص) .زندگینامو خودنوشتِ میر تقی میر است .این اثر چا شده است .به
تصحیج :مولوی عبدالحق .چا

اول :انجمن ترقی اردو ،اورن

آباد ،دکن ،هندوستان1928 ،؛ «ذکر میر»،

به تصحیج :دکتر شریف حسین قاسمی ،قومی کونسل برای فروغ اردو زبان ،دهلینو ،هندوستان .2111 ،این
اثر به زبان اردو هم ترجمه و چا

شده است .با عنوانِ« :میر کی آ

بیتی» از :دکتر نثار احمد فاروقی،

مکتبو برهان ،دهلی ،هندوستان 1957 ،؛ با همین عنوان و همراهِ متن فارسی ،ویرایش شد .ترجمو اردو از:
دکتر نثار احمد فاروقی ،انجمن ترقی اردو (هند) ،دهلینو ،هندوستان .1996 ،همچنین «ذکر میر» به انگلیسی
هم ترجمه شده است:
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میر تقی میر رسالو کوتاهی به فارسی برایِ فرزندِ ارشدش ،میر فیض علی متخلص به
فیض(زادروز1162 :ق )1749-1748 /نوشت؛ زیرا فرزندش به م العو انشا و ترسّل
عالقهمند بوده است( .ثاقب )193 :2112 ،با توجّه به نامِ او ،عنوان «فیض میر» را برایِ رساله
انتخا ،کرد .این رساله شاملِ پنج حکایت دربارۀ درویشان ،پیران و کراماتِ آنها است که
بر مبنایِ دیدههایِ خود میر تقی میر است ،نه شنیدههایش« .نامِ میر فیض علی در این
تذکرهها آمده است و با توجّه به نوشتههایِ تذکرهنویسان اینقدر میدانیم که «فیض» شاعر
بوده است و در لَکنو میزیسته است»( .رضوی ادیب 1964،ص )8
گلشن سخن (1194ق ،تألیف :میرزا کاظم مردان علی خان مبتال)1؛ «دیوان جهان»
(1227ق ،تالیف :بینی نرا ن جهان)2؛
«تذکرۀ هندی» (1236ق ،تألیف :غالم همدانی مصحفی)3؛ گلشن بیخار (1251ق،
تألیف :نوّا ،محمّد مص فی خان)4؛ خوش معرکو زیبا (1262ق ،تألیف :سعادت خان

Zikr-i-Mir; The Autobiography of the Eighteenth Century Mughual Poet:Mir Muhammad
Taqi Mir, Translated, Annotated and Introduced: C.M.Naim, Oxford University Press, New
Dehli, India, (First edition: 1999; Second edition:2002; Third edition: 2010).

 .1گلشنِ سخن  ،به تصحیج :مسعود حسن رضوی ادیب ،انجمن ترقی اردو ،عَلیگَر ،هندوستان .1965 ،در
این تذکره ،شر حال شاعران به فارسی و نمونو شعرشان به اردو است.
 .2دیوان جهان ،به تصحیج :کلیم الدین احمد ،ناشر مشخص نیست ،پَتنا ،هندوستان .در این تذکره ،شر
حال شاعران به فارسی و نمونو شعرشان به اردو است.
 .3تذکرۀ هندی  ،به تصحیج :مولوی عبدالحق ،انجمن ترقی اردو ،اورن

آباد ،دکن ،هندوستان1933 ،؛

همچنین :اُترپَرَدیش اردو آکادمی ،لَکنو ،هندوستان . 1985 ،در این تذکره ،شر حال شاعران به فارسی و
نمونو شعرشان به اردو است.
 .4گلشن بیخار ،برای نخستین بار در 1253ق از م بع دهلی اردو اخبار ،به کوشش مولوی محمّد باقر منتشر
گردید و پس از آن بارها منتشر شده است .این تذکره به زبان اردو هم ترجمه شد .مترجم :محمّد
احسانالحق فاروقی ،آکادمی پژوهشهایِ آموزشیِ سراسرِ پاکستان ،کراچی ،پاکستان .1962 ،در این
تذکره ،شر حال شاعران به اردو و نمونو شعرشان هم به اردو است.
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ناصر)؛ 1سخن شعرا (1281ق ،تألیف :عبدالغفور نسّاخ).2

در بین تذکرهنویسان عبدالغفور نسّاخ ( ،)1889 -1834فدا علی عیش در تذکرۀ شعلو
جواله 3،سیّد محسن علی موسوی (درگذشت حدود1288 :ق) در تذکرۀ سراپا سخن 4و
محمد حسین آزاد ( )1911-1831در تذکرۀ آ ،حیات 5به رسالو فیض میر اشاره کردهاند.
(ثاقب ،2112 ،ص  )194تاریخ تألیف «فیض میر» مشخص نیست .همینقدر میدانیم که
«میر تقی میر در 1174ق 1761 /به همراه خانوادهاش به کَمبیر رسید و تا 1184ق-1771 /
 1771در آنجا سکونت داشت و ممکن است در این مدّت آن را نگاشته است»( .همان ،ص
 )197دربارۀ شعرهایِ به کار رفته در این «فیض میر» دکتر شها،الدین ثاقب 6مینویسد:
 .1خوش معرکو زیبا ،به تصحیج :ع ا کاکوی ،عظیمالشان بُک دِپو ،پَتنا ،هندوستان1968 ،؛ به تصحیج:
مشفق خواجه ،مجلس ترقی اد ،،الهور ،پاکستان .1971 ،در این تذکره ،شر حال شاعران به فارسی و
نمونو شعرشان به اردو است.
 .2سخن شعرا ،در 1291ق از م بع منشی نَوَل کِشور در شهرِ لَکنو منتشر شد؛ همچنین چا

عکسی از

اُترپَرَدیش اردو آکادمی ،لَکنو ،هندوستان . 1982 ،در این تذکره ،شر حال شاعران به اردو و نمونو
شعرشان هم به اردو است.
 .3شعلو جواله ،شاعر ابتدا مجموعو واسوخت نامگذاری کرده بود .این تذکره در 1285ق در م بع منشی
نَوَل کِشور در شهرلَکنو ،هندوستان منتشر شد.
 .4تذکرۀ سراپا سخن ،تاریخ تکمیل1269:ق .1852 /در این تذکره شعرهایی دربارۀ اعضای بدن از سر تا
پا ،از شاعرانِ اردو زبان انتخا ،شده است .این تذکره برای نخستین بار در 1277ق 1861 /در م بع نَوَل
کِشور در شهر لَکنو منتشر شد .چا هایِ دیگر1292 :ق؛ 1315ق؛ دکتر سید سلیمان حسین خالصهای از
آن را منتشر کرده است :نایا ،بُک دِپو ،لَکنو ،هندوستان1967 ،؛ خالصهای نیز به کوشش اقتدا حسن چا
شده است :اظهار سَنز ،الهور ،پاکستان.1971،
 .5آ ،حیات ،تاریخ تألیف1297 :ق .برای نخستین بار در همان سال در 1297ق از وکتوریا پریس در
الهور به کوشش سیّد رجب علی شاه منتشر شد .پس از آن بارها منتشر شده است .در این تذکره ،شر
حال شاعران به اردو و نمونو شعرشان هم به اردو است.
 .6دکتر شها،الدّین ثاقب (زادروز )1957 :از استادان اردو «دانشگاه اسالمی عَلیگَر» و از مصحّحان ممتازِ
هندوستان هستند .عقد ثریا (تذکرۀ فارسی تألیفِ غالم مصحفی همدانی) یکی از بهترین تصحیحاتِ وی
است که با تعلیقات مبسوط در  2112از همین دانشگاه منتشر شده است.
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«من دیوان آرزو[سراجالدین علی خان] ،غزلیات سنایی ،غزلیات صا ب ،غزلیات نظیری،
دیوان غنی کاشمیری ،دیوان حافظ ،غزلیات بیدل ،غزلیات جالل اسیر و مثنوی مولوی را
ورق زدم؛ امّا هیچکدام از این بیت ها را پیدا نکردم .فکر کردم که شاید این بیتهایِ
فارسی از خود میر تقی میر باشد و جستوجو نمودم؛ ولی متوجه شدم که هیچکدام از میر
تقی میر نیستند»( .همان ،ص )225
گویا در حکایت آخر (پنجم) میر تقی میر بخشی از سرگذشتِ خود را بیان میکند.
«وی ازدوبار از اکبرآباد (آگرا) به شاهجهانآباد (دهلی) رفت .بار دوم (1152ق)1739 /
نزدِ سراج الدین علیخان آرزو (درگذشت1169 :ق - )1756 /داییِ برادرِ ناتنیاش-
سکونت کرد .1اگر این داستان درست باشد که در این مدت میر نزدِ میان سعید خان هم
بوده است و محمّد حسین کلیم به وساطتِ او در دستگاهِ برادر نوا ،اسحاق خان مشغول
به کار شد ،در آن صورت این واقعه باید در 1163ق 1751 /ب اشد .چون در همین تاریخ
نوا ،اسحاق خان به شهادت رسید»( .همان ،ص )198
دکتر مسعود حسن رضوی ادیب 2از نسخهشناسان برجستو هندوستان ،مجموعهای نایا،
از تألیفات میر تقی میر را یافتند که در آن« :ذکرِ میر»« ،دیوانِ فارسیِ میر» و «رسالو فیضِ
 .1دکتر عبدالرشید از استادان لغت در هندوستان معتقد است که میر تقی میر از محضرِ خان آرزو فیض برده
است و فارسیگوییِ میر تا حد زیادی تحتتأثیر خان آرزو است؛ زیرا در شعرهایِ میر تقی میر واژگان و
ترکیبهایی فارسی به کاررفته است که فقط در چراغ هدایت (تألیف :علیخان آرزو1147 ،ق)1734 /

میتوان آنها را یافت .دکتر عبدالرشید کتابی به اردو نوشته است با عنوانِ :فرهن ِ کالمِ میر در پرتوِ چراغِ
هدایت ،دلی کتا ،گَر ،دهلی ،چا اول.2118 ،
 .2دکتر سیّد مسعود حسن رضوی ادیب ( )1975-1893نسخهشناس ،مصحج ،نقاد و ادیبِ مشهور
هندوستان .وی مدیر گروه و استاد فارسی دانشگاه لَکنو در هندوستان بود .کتابخانو نفیسی داشت که دارایِ
کتا،هایِ نادری بود .وی در  1933به ایران و عراق سفر کرده و با خود کتا،هایِ زیادی آورده بود.
تخصّصِ وی لکنوشناسی ،مرثیهشناسی ،انیسشناسی(میر بَبَر علی انیس  1874 -1813از مرثیهسرایان برجستو

اردو) ،بود .یکی از آثارش در زمینو فارسی :فرهن
در زبانِ اردو ،چا اول)1928 ،

ِ امثال (شر و کاربردِ ضر،المثلهای فارسی و عربی
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میر» هم شامل بود( .رضوی ادیب ،1964 ،ص  )6و برای نخستین بار این رساله را تصحیج
و معرفی کرد .بنا به تحقیقاتِ مرحوم رضوی ادیب ،دو نسخه خ ی از آن وجود دارد:
«نسخهای کرمخورده و بسیار بدخط که در کتابخانو شخصیِ ایشان بود و نسخو دیگری که
در اختیار شخصی در شهر رامیور بود؛ امّا به دلیل عدم همکاری این مالکِ نسخه ،مرحوم
رضوی ادیب نتوانست به این نسخه دست یابد و آن را با نسخو خود مقایسه کند»( .همان،
 ،1964ص)22
فیض میر به تصحیجِ مرحوم رضوی ادیب ،برای نخستین بار از کتا ،گهر ،شهر لکنو
در  1929منتشر شد .سیس بار دوم به همراه واژهنامه از نسیم بُک دِپو ،شهر لَکنودر 1964
دوباره به چا

رسید .ابتدا نمایو اشخاص و مکانها ،مقدّمه ،سیس ترجمو اردو پنج

حکایت ،متنِ فارسیِ پنج حکایت ،فرهن

از فارسی به اردو آمده است .دکتر شریف

حسین قاسمی 1در سال  2111این رساله را دوباره تصحیج کرد که از «قومی کونسل برای
فروغ زبان اردو» ،دهلینو منتشر شد.

متن رسالۀ فیض میر
بعدِ حمد و ثنایِ قادر سخنی که به یک حر  ،جریدۀ عالم را از قلمِ رَدِ عدم به صفحو
هستی جلوه داد و تحیّاتِ زاکیاتِ اُمّیی که آشنا به حر ِ منفصل نبود 2و اوّل بسم اهلل سر به
به جهانِ معنی نهاد ،میگوید فقیرِ حقیر میر محمّد تقی متخلص به میر که درین ایّام ،فیض
علی پسرِ من ،ذوقِ خواندنِ ترسّل پیدا کرده بود؛ لذا حکایاتِ خمسو متضمّنِ فوا دِ بسیار را
به اندک فرصت نگاشتم و مراعاتِ اسمِ او نموده ،نامِ نسخه فیضِ میر گذاشتم .هر که این
حکایاتِ خمسه را به دل بخواند ،غالب که در رنج و سختی نماند.

 .1استاد مشهور فارسی در هندوستان .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تهران در 1395ش بزرگداشتی برای
ایشان برگزار نمود که به صورت کتابی چا شده است.

 .2آشنا به حر منفصل نبود :حر شناس نبود( .فرهن

فیض میر ،ص)82

رسالۀ فیضِ میر

001

حکایت 0
روزی با درویشی شاه ساها 1نام مستغرقِ شوق صبج و شام ،حاالتش بر السنو مذکور به
شیرِ آهوخانه مشهور برخوردم .التفاتِ بسیاری کرد و گفت :ای جوان در چه خیالی که این
همه پریشانحالی اگر به آن سراپا ناز سری داری ،باید که به خود نظری داشته باشی .با آن
همه تنزه و تقدّس ،عالقهای دارد که او را از تو فرق نتوان کرد .این نیست که پیدا نیست ،یا
این جا هست و آن جا نیست .هر چند از کمالِ ظهورِ حُسنِ آفتا ِ،نصفالنهار در حجا،
است؛ امّا کدام ذرّه از ذاتِ عالم دیدهای که بیپرتوِ آن آفتا ،است .زمان زمان بیندیش و
به خود فرو رو .مقصود تویی ،به کامِ جان واصل شو!:
جُدا از خود چه میجویی توهّم کیرده مهجیورت
اگر معنی همین معنی ،دگر صورت همین صورت
شامگه مشکیزه بر دوش گرفته به بازار میآمد و آواز میداد که ای خشک دهانانِ
ساحلِ دریایِ کم آ ِ،هستی! اگر از شما کسی لب تَر کردنی منظور دارد ،خوش باشد .هر
گاه مردمان بر او گرد می آمدند ،کسی را شربتِ شکر خام و کسی را پُر از شیرِ جام میداد.
ریاکاری نبود ،آ ،در شیر نمیکرد .2قدم پیش می نهاد.
یکی پاسی از شب گذشته رویِ سخن به سویِ من کرد که ای عزیز! اگر نانِ جوانِ

3

دست دهد ،این پیرِ ضعیف سیر خورد .چون برخاستم ،گفت :کجا؟ گفتم :موافقِ اشاره
کاربند میشوم .گفتا :برو؛ امّا تا گمان نخواهی بُرد که نان میگویم و جان میدهم .4من

 .1زندگینامو این درویش مشخص نیست .نظر دکتر شها،الدین ثاقب این است که چنین نصیحتها و
مضامینی که اینجا از زبان شاه ساها بیان میشود ،در دیوانهایِ اردو و فارسیِ میر تقی میر هم بیان شده
است( .ثاقب ،2112 ،ص )211

 .2آ ،در شیر نمیکرد :فریب نمیداد( .فرهن

فیض میر ،ص)82

 .3نان جوان :نان تازه( .همان)
 .4نان میگویم و جان میدهم :به شدّت فقر اشاره میکند( .همان)
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شیرم ،شکم را نانِ سِماط 1نمیکنم .نانِ گربه را به تیر نمیزنم .2گفتم :استغفراهلل! این چه
معنی دارد .آ ،بر دستِ چون تو درویشی ریختن ،3نان پختن است 4و نان به خون تَر
شدن .5این جا ،نان به روغن اُفتادن.6
دمی به خانه آمدم ،دیدم که مردمان همه در خوابند .مگر کهنه واهی 7که غلط واغلط
میکرد .8التجا به او بردم .آن مرده شو برده ،9بعدِ رکیدنِ 11بسیار ،نانی پخته به من داد .چون
پیشِ فقیر برد م ،گفت که :این نان قابلِ خوردِ آدمی نیست .بر این ماده سگی 11عففی کرده
است .12زود از این جا بردار و پیشِ سگان بینداز! غرن که او هرگز نخورد و مرا این معنی
از هوش بُرد.
عجوزِ روغن فروشی معتقد داشت .اکثر چر ،زبانی به کار میبرد .پارۀ نانی دمِ آبی از
خانهاش می خورد .یکی بر فقیر حالتی بود .پند از بند جُدا ،سر معلق در هوا .آن سالخورده
به سر وقتِ او افتاد و از مشاهدۀ این حالت فریاد برآورد که :ای اهلِ محله کسی میان
ساها 13را کُشت .هنگامه برپا شد .درویش از شور و غوغا از آن حالت به حالِ اصلیِ خود

 .1سماط :سُفره( .همان ،ص)83
 .2نان گربه را به تیر نمیزنم :حریص نیستم( .همان)
 .3آ ،بر دست چون تو درویش ریختن :دستِ درویش را شستن؛ مراد ،خدمت کردن( .همان)
 .4نان پختن :مقصد حاصل شدن( .همان)
 .5نان به خون تَر شدن :محروم ماندن ،فایدهای نبردن( .همان)
 .6نان به روغن افتادن :به مقصود رسیدن( .همان)
 .7کهنه داهی :خادمهای پیر( .همان)
 .8غلط واغلط میکرد :پهلو به پهلو میشد( .همان)
 .9مُرده شو بُرده :نفرین هنگام شدّت نارضایتی و عصبانیت( .همان)
 .11رکیدن :غُر زدن( .همان)
 .11ماده س

 :کنایه از خادمو پیر( .همان)

 .12عفف میکرد :پارس میکرد( .همان)
« .13میان» در زبان اردو کلمو خ ا ،محترمانه که برای آقایان به کار میرود( .یادداشت از عبدی خجسته)
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آمده ،هر دو دست بر زمین زدن و نفرین کردن آغاز نهاد که از هر که این راز بر رویِ روز
افتاد 1و منِ مجرو را بخیه بر چهره رفت ،2امشب پسرِ او را خون بگیرد ،3خودش به
خواری بمیرد .ناگهان آتش درافتاد .رسمِ باش و بود برافتد .از من آثار نماند .اینجا دیار
نماند .4آبادی غیرتِ وادی 5شود .مار به عصا راه رود .6مردمان تباه .خانها سیاه .ازین سر
تا به آن سر ویرانه .این با هم نشستنها افسانه .محله را آ ،برد .اینجا قو نَیَرد .7در این میان
روز به آخر رسید .دست و دهن به آ ،کشید .قصدِ نمازِ دیگر 8کرده به ل ف با من سر
کرد 9که :ای عزیز! امروز پیش از شام بُرو! موجبِ تشویشِ فقیر مشو! محله محل نزولِ
حادثات به نظر می آید .قریب است که عافیت بار بندند و بال رو نماید .حاصل که مرا دل
داد 11و در فکرِ نماز افتاد.
چون شب پردۀ ظالم فروهشت ،11قریب دو صد دزد به سرهنگیِ تمام 12شمشیرها
کشیده درآمدند و دو سه کس کمندها انداخته ،باالیِ بامِ عجوز برآمدند .پسرِ خون

 . 1از هر که این راز بر روی روز افتاد :از هر کس این راز بر همگان فاش شود( .فرهن
 2بخیه بر چهره رفت :راز آشکار شد( .همان)
 .3پسر او را خون بگیرد :پسرش را بکُشند( .همان)
 .4اینجا دیار نماند :اینجا کسی نخواهد ماند( .همان)
 .5غیرت وادی :کامالً ویران( .همان ،ص )84
 .6مار به عصا راه رود :راهِ دشواری را میپیماید( .همان)
 .7اینجا قو نیرد :هیچ پرندهای پَر نمیزند؛ مراد ،سوت و کور است( .همان)
 .8نماز دیگر :نماز عصر( .همان)
 .9با من سر کرد :به من گفت( .همان)
 .11مرا دل داد :مرا تسلی داد( .همان)
 .11پردۀ ظالم فرو هشت :تاریکی پرده انداخت؛ مراد ،شب فرا رسید( .همان)
 .12به سرهنگیِ تمام :با سرکشی زیاد( .همان)

فیض میر ،ص)83
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گرفتهای 1او خود را بر رویِ آنها کشید 2و به یک ضربتِ تی آ،گیری کرده 3به خاک و
خون غل ید .مشعل افروخته ،خانها را آتش دادند و به خاطرِ جمع دستِ غارت گشادند.
کسی رویِ غربا 4ندید .کار به تمامی کشید .تا دلِ شب 5کَل مَکَل 6بود .شب گردِ 7روسیه
رو ننمود .وقتی که هنگامه فرو شد یعنی دزدان خانها را بار کرده بودند ،کسان را از فرطی
هراس ،محله را خالی گذاشته به در زدند .8هنوز جای باش مقرر نشده بود که ابرِ سیاهی
سفیده شده پهن گشت 9و دریا دریا باریدن گرفت .بنایی نماند که به آ ،نرسید .متاعی
نیافتند که آ ،ندید .11مردمان مانندِ آ ِ،بازان 11برایِ نجات دست و پا می زدند؛ امّا از
شدتِ بارش هر لحظه نومیدتر می شدند:
ابیی یرِ تییییر از بییییس تییییریهییییا مییییینمییییود
هییر یکیییی از خییو جیییانش خشییک بیییود
پاسی بر این نرفته باشد که صحرا صحرا آ ،از دشت رو به شهر آورده ،اکثرِ آبادی را
بُرد و به مژگان بهم زدن ،عماراتِ آن محله بر هم خورد .12خانها نشستند .دیوارها
شکستند .چون آ ،را از زمین فرو برد ،از در و بام نشانی نیافتم .از بناها آثاری ندیدم.
 .1خون گرفته :اجل گرفته( .همان)
 .2خود را بر روی آنها کشید :خود را با آنها روبهرو کرد( .همان)
 .3تی آبگیری کرده :شمشیر تیز کرده( .همان)
 .4غُربا :جمع غریب یعنی غریبه( .همان)
 .5دلِ شب :نیمو شب( .همان)
 .6کَل مَکَل :هیاهو( .همان)
 .7شبگرد :دزد ،راهزن( .همان)
 .8بدر زدند :فرار کردند( .همان)
 .9سفید شده پهن گشت :نمودار شد و پخش شد( .همان)
 . 11متاعی نیافتند که آ ،ندید :چیزی پیدا نکردند که خرا ،نشده باشد( .همان)
 .11آ،باز :شناگر( .همان)
 .12محله بر هم خورد :محله تباه شد( .همان)
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تالطمِ امواج و تصادمی هوا ،مکانات را به خاک برابر ساخت .کفِ دست میدانی بود که
نگاهی بیحایلِ نشیب و فراز تا چشم کار میکرد ،میرفت .عبرت دست به هم داد که این
قسم معمورۀ دق از دل بر در عرصو یک هفته صحرایِ لق و دق شد.
حیرانِ کار ،راهِ تکیو فقیر پیش گرفتم .در اثنایی راه نگاهم بر آن پیرزنِ روغنفروش
افتاد که بسانی سرنشینانِ پامال ذلت و خواری افتاده ،پیشِ کس و ناکس رو میانداخت.
گفتم :حر ِ دیروزه است که دست در روغن داشتی .1پسرت جوانِ چربی 2بود ،چه واقع
شد که دفعتاً به چنین بال مبتال شدی؟ تو خود سرِ دستی به هر کس میگرفتی .3چه کردی
که به جزایِ آن انگشتر پا شدی4؟ دمِ سرد برآورد و گفت که :ای عزیز! چه گویم! تفصیل
ل ف ندارد .نفرینِ فقیرِ خدا گیرم 5ساخت .آسمان رویِ مرا بر خاک انداخت .6اگر با او
برخوری از این خاک افتاده ،بگو که ناکشیدنها کشیدم .به سزایِ کرده رسیدم .اکنون
عذرِ مرا بیذیر! از خاکِ مذلت برگیر! دعایی کن که جهانِ آ ،و گِل را دعا بگویم .7رحم
آر که چارۀ کار از مرگ بجویم .زندگانی ،مرگ است و مُردن زیست .یعنی طاقتِ ستم
کشیدن نیست .گفتم :دل جمع کن! اگر وقت مساعدت میکند ،به او میرسانم.
یک تیر پرتا ،رفته باشم که تیر ماری 8کفیه پهن 9کرده چون بادِ تند رسید .از شاه راه
کناره کردم و باال باال 11به تکیه آمدم .دیدم که فقیر جامو ببری به بَِر دارد بر پوستِ شیر
 .1دست در روغن داشتی :در عیش و عشرت به سر میبردی( .همان ،ص )85
 .2جوان چر :،جوان هیکلی و درشت( .همان)
 .3سر و دستی به هر کس میگرفتی :هر کسی را کمک میکرد( .همان)
 .4انگشتر پا :چیز حقیر و بیمایه( .همان)
 .5خداگیرم ساخت :گرفتار غضب الهی یا بالیِ آسمانی شدم( .همان)
 .6روی مرا بر خاک انداخت :مرا بیآبرو کرد( .همان)
 .7جهان را دعا گویم :از دنیا بروم مراد مردن( .همان)
 .8تیر مار :نوعی مار سمّی که فوری نیش میزند( .همان)
 .9کفیه پهن کرده :مار حالت تهاجمی به خود گرفته است( .همان)
 .11باال باال :از راه اصلی جدا شده( .همان)
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نشسته است .هیئتِ هیبتناکش ،چنان در من اثر کرد که پایم از پیش به در رفت .1هر
طر

از چشمِ آتشفشان به وضعی می دید که بیننده را زهرۀ آ ،میگردید .پرسید که :از

کجا می رسی؟ التماس کردم که برایِ سیر خرابو تازه رفته بودم و با آن زالِ ضعیفه نیز
مالقات نمودم .روی درهم کشید و گفت :گوِ دیگر مزن .2ماری رفته است .کارِ او خواهد
ساخت.
پس از ساعتی خبر رسید که عجوزِ روغن فروش را مار گزید .چون من حیرانِ این
واقعه ماندم و به رن

ِ نقشِ دیوار سخن نراندم .گفت :چه به خود رفتهای؟ 3امشب همان

مار ،این روسیاه را نیز خواهد گزید .حیران گر شدم و گفتم :این چه حالت است؟ گفتا:
مگر نشنیدهای دمی که غضبِ فقیر آتش میافروزد ،خشک و تر هر چه درو میافتد،
میسوزد .فرصتِ عمرِ من کم و حالِ بسیار درهم .دو سه حر

بشنو! یادگیر و برو!

گفت که :ای عزیز! دنیا کاروان گاهِ دل کشی است .از این جا به جز حسرت هم راه
نمی رود .حیف اوقاتی آن عزیز که زود آگاه نمی شود! شیرانه بزی و به کارِ گور بیرداز!
وقت که چون آهو گرمِ رم 4است ،ضایع مساز! افالطون با آن کمالِ غریبانه 5زیستی و زمان
زمان زار گریستی .شاگردی پرسید که سببِ گریه ظاهر نمیشود؟ گفتا :ای نافهم! کسی
که چون مرگ استحالهای 6در پیش داشته باشد ،چرا نگرید!:
خنییییده میییییآیییییم چییییه میییییپرسییییی
سیییییییببِ گرییییییییههیییییییای زارِ میییییییرا

 .1پایم از پیش بدر رفت :دستیاچه شدم( .همان)
 .2گو دیگر مزن :دیگر حر هایِ بیخود نگو( .همان ،ص )86
 .3چه به خود فرو رفتهای :چرا حیرانی؟ (همان)
 .4گرم رم :کسی که با سرعت میرود( .همان)
 .5غریبانه :مانندِ غریبهها( .همان)
 .6استحاله:تغییرِ حال( .همان)
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بدان که آن سرمایو جان که مقصودی دلهاست آیینهای در پیش دارد و سری با
خویش .1گرمِ تماشایِ خود است و محوِ سراپایِ خود .اگر بر آسمان هفتم روی،
بیپرواست .در خاک شوی همان گرمِ استغفار .بیرنگیِ او رن
آهن

ها .شفق یاد میدهد از رن

ها دارد و سازِ وحدتش

ِ آتش ،گُل میگوید که گُل به جمالش .2در پردۀ

کثرت نواسازی مینماید .از شش جهت آوازِ او میآید .حر ِ مرگ میگفته باش .به
گورستان میرفته باش! تا از رفتنِ خود غافل نشوی و به لعبِ طفالنه ما ل نگردی! برو شام
است و راه پُر گِل .مرا تشویشِ رفتنی در دل .امّید که صبج بر جنازۀ من بیایی .حقِ صحبتِ
دیرین فراموش ننمایی! مجالِ تکرار نیافتم .نومید برخاسته آمدم .از فرطِ غم هیچ نخورم.
شب در تَلواسه 3به سر بردم.
هنوز خیط االسود 4از کنارۀ داربستِ سبزِ فلک ،که چندین هزار مارِ مویزک 5سرِ خود
را از آن نمایان دارند ،فرو نهشته بود ،شوری برخاست که شیرِ آهوخانه را مار گزید و
هالک گردید .دل از جا رفت .طاقت از پا رفت .اسب از خانو آشنای طلبیدم.
عنانی دل از دست داده رسیدم .غمِ جانگزا بود .گداز گشتم .6اشک ریزان شریکِ نماز
گشتم .جنازهکشان کدخدایان 7شدند .دو خواننده نمایان شدند .این بیت را سرودند.
بیطاقتتر نمودند:

 .1سری با خویش دارد :به فکر خویش است( .همان)
 .2گل به جمالش :کلمو تحسین و خوشحالی( .همان)
 .3تلواسه :نگرانی ،اض را( .،همان)
 .4خیطاالسود :نخ سیاه؛ مراد ،سیاهی شب( .همان)
 . 5مارمویزک :نوعی مار که خود را در خاک پنهان میکند و فقط سرش را که مانندِ مویز است ،بیرون
میآورد ،و قتی جانوری به طمعو مویز به او نزدیک می شود ،او را نیش میزند .در اینجا مراد ستارگان
آسمان( .همان)
 .6گداز گشتم :غمگین شدم( .همان)
 .7کدخدایان :افراد معزز( .همان)
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هیییییم رهِ نعشیییییم بییییییا تیییییا بیییییه سییی یرِ تُیییییربتم
بییا تییو غنیمییت بییود ،یییک دو سییه گییامی دگییر

1

گریان گریان مردۀ او را بردند و به خرابو تازه به خاک سیردند .چه نویسم که از مرگِ
فقیر چه قدر مالمت کشیدم و از مارگیریِ 2ارقمِ روزگار 3چه حالت .ماهها سینو من تفت.4
سالها از خاطر نرفت.
حکایت1
شنیدم که در خرابو ممتاز گنج که محلهای است از اکبرآباد 5،درویشی داغی سودا بر
سر ،مویی ژولیده تا کمر ،از دور چون تیرِ خاکی 6گرد می کند 7و از بس وحشت چون
شکار دور گردد 8.گاه به چشم میآید و گاه پنهان میگردد .مشتاق شده اندازِ دیدنش
کردم .9اتفاقاً همه روز راهِ او از ویرانه به بازار محلو مذکور افتاده بود .دیدم که چون گرد
باد وحشت آماده میرسد و بازاریان دیوانو بیسر و پایش قرار داده ،سن

باران مینمایند.

او میگوید که چو ِ،شما در آ ،است 11.مبادا که آسیبی به ما برسد و این محله پاک
بسوزد!
 .1این شعر از غیاثای حلوایی است( .آتشکدۀ آذر ،1378 ،ص )218

 .2مارگیری :مکاری ،حیلهگری( .فرهن
 .3ارقمِ روزگار :مار دو رن

فیض میر ،ص)87

ِ روزگار( .همان)

 .4تفتن :سوختن( .همان)
« .5اکبرآباد» نام قدیم «آگرا» در هندوستان که در زمان جاللالدین اکبر شاه ( )1615-1542پایتخت بود.
(یادداشت عبدی خجسته)

 . 6تیر خاکی :تیر که پیکانِ آن از استخوان است و هنگام پرتا ،بُردِ زیادی دارد( .فرهن

فیض میر،

ص)87
 .7گرد میکند :نمودار میشود( .همان)
 .8دور کرد :کسی که دور میکند( .همان)
 .9انداز دیدنش کردم :قصد دیدنش کردم( .همان)
 . 11چو ،شما در آ ،است :شما مجازات خواهید شد .نوعی از مجازات به این گونه بوده است که
ترکههایِ چو ،را در آ ،خیس میکردند تا موقع زدن ،نشکند( .همان)
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چون بحث به طول کشید ،سنگی به دوشش رسید .پرکالو آتشی 1از هوا در انبارِ پنبه
افتاد .شعلو برخاسته پهن شد و سر به بازار نهاد .2به یک دم هنگامو آتش چنان گرمی
پذیرفت که دست و دلِ بازاریان سرد شد .یعنی آن قدر آ ،که این آتش را فرونشاند ،به
هم نرسید.
سن

و چو ،و خشت و غله همه خاکستر گردید .خُرد و کالن در فکرِ خویش افتاد.

فقیر در این فرصت قدم گشاد.3
به اندک زمانی بر لبِ دریا آمد و نشست .دریا طُرفه دریایی به جویِ خود بست .4هر دو
پا در آ ،درآویخت .دریایی به دریا برآمیخت .من که پا به پا 5دویده آمده بودم .پیش
رفتم و رویِ خود نمودم .دید و نیرسید .متفحّصِ نام شدم به جراتِ تمام .گفتا :احسناهلل و
لقب رام .گفتم :وطن؟ گفتا :دَکَن 6.گفتم :چه پیش آمد که این جا رسیدی؟ گفتا :همین
آوارگی ها که دیدی .گفتم :دست و دهنِ گردآلود بشو و با من اندکی واضجتر بگو!
چون سماجتِ من نظر کرد ،ناچار حر

سرکرد 7که :ای عزیز! جوانی بود ،شور در سر

داشتم .شبی از خانه پا بیرون گذاشتم .قلندری جگر کبابی در بازار کمر سیخ کرده 8به نظر
درآمد .شیرِ قال 9ِ،سیمینِ خود را که بر پنجو او از اتفاقات شکستی رسیده بود ،به دُکانِ

 .1پرکالو آتش :جرقههایِ آتش( .همان)
 .2سر به بازار نهاد :به طر

بازار رفت( .همان)

 .3قدم گشاد :رفت( .همان)
 . 4دریا به جویِ خود بستن :جلوی حرکتی را گرفتن (همان) دری طرفه و دریایی به جوی خود بست :دریا
جلویِ این درویشِ جهانگردِ عجیب را گرفت یعنی درویش بر ساحلِ دریا ایستاد( .همان)
 .5پا به پا :پیاده( .همان)
« .6دَکَن» سرزمین جنو ِ،هندوستان را میگویند.
 .7حر

سر کرد :گفتوگو را آغاز کرد( .همان)

 .8کمر سیخ کرده :کمر راست کرده( .همان)
 .9شیر قلا :،زنجیرِ کاسو قلندران که به شکل شیر است( .همان)
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زرگر درست میکنانید .سُبحه در دشت داشت .متصل می گرداند و به حسرتِ تمام این
تسبیج را می خواند که« :سُبحُان مَن لَیسَ لِلخَلقِ إلِی مَعرفتهَ سَبیل» .1بسیار به دلم خورد.2
دست در گریبان زده از شهر برآمدم و چون غبارِ سراسیمه به دامنِ کوهی درآمدم .چندی
در آن سنگالخ سخت خوردم .3دندان بر جگر افشردم 4.غذا برگِ تر کردم .به همین به
سرکردم 5.روز و شب زار نالیدم .روی بر خاک مالیدم 6.حر
گرفتم .دیوانهوار گشتم .یعنی بسیار گشتم .سر را بر هر سن

نگفتن گرفتم .ترکِ خفتن
زدم .صد مُرده فریاد شدم.7

یکی بعد از نمازِ صبج این روسیاه جملگی قبج بر تخته سنگی نشسته بر سبیلِ ته پا

8

برگِ درختانی سبز را میخورد .ناگاه سیاحتپیشو سرتا پا اندیشهای ،در راهِ خدا خود گم،
ریشش جو وگندم ،چیکن در بر ،چترِ طاوس 9بر سر ،از جانبِ دستِ راست پیدا شده گفت
که تهداران 11تنها ته بندی نمیکنند .11از تنکرویی 12جوا ،ندادم .بر تختو سن

جا

گشادم .دو سه برگ تناول نمود .لحظهای آسود و فرمود که :ای عزیز! مگر دل دادۀ آن یارِ
پریشان اختالطی که جایِ او در هر دل پیداست .وارفتو آن قیامت خرامی که سراسر برایِ
خویش است و پیشِ خود بر پا آن سرمایو ناز رنگین رفتنی دارد که از طرزِ رفتارش چمن

 . 1پاک و منزه است خدایی که برای شناختش راهی برای خلق نیست( .همان)
 .2بسیار به دلم خورد :خیلی به من اثر کرد( .همان ،ص )88
 .3سخت خوردم :خیلی رنج بردم( .همان)
 .4دندان بر جگر افشردم :رنجها را تحمّل کردم( .همان)
 .5به همین سر به سر کردم :همین طور گذراندم( .همان)
 .6روی بر خاک مالیدم :بسیار اظهار عجز و ناتوانی نمودم( .همان)
 .7صد مَرده فریاد شدم :بسیاری از مردم به حالتِ زار من افسوس خوردند( .همان)
 .8تهِ پا :به طور صبحانه( .همان)
 .9چترِ طاوس :پرهای طاوس( .همان)
 .11تهداران :افراد باوقار( .همان)
 .11تنها تهبندی نمیکنند :به تنهایی چیزی[مختصری] نمیخورند( .همان)
 .12تنکرویی :شرمندگی( .همان)
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چمن جان میبارد .استغنایش به حدّیست که اگر از بادِ دامنِ بلندش جهانی بر باد رود ،پروا
ندارد .در جایی که به خس پهلو میدهد 1،محیطِ اعظم را کی رو میدهد« !2:یارِما آن دارد
و این نیز هم».
از لبهایِ شکر نیش به سببِ تلخیِ ناکامی ،دلزده نباید شد که نومیدی را دوست
نمیدارد .آن پرکالو آتش یعنی تجلیِ جلوۀ من در نی بستِ چنین عاشق قدم نمیگذارد.
نومیدی از برایِ چه؟ مقصود هم کنار است .دل تن

چرا نشستهای؟ که عالم همه یار

است .برخیز و سیاحت کن! خوش باش و فراغت کن!» برخاستم هم راه شدم .آگاهی بود.
آگاه شدم.
4

3

روی در نوا ِ گوالیار تکیو فقیری را منزل نمودیم و درمیانِ هر دو صبج مشغول به
رکعتِ منفردۀ وتر بودیم .ناگاه طوطیِ قفسی که زبان دادۀ 5صاحبِ آن مکان بود ،دو سه
بار سبحان اهلل به حُزنِ تمام گفت .غیرتِ عشق در من حالتی نگذاشت .هوش از سرم دستِ
ل ف برداشت .سیّا آ ،بر چهرهام زد .طاقتِ رفته باز آمد .گفت :چه بود؟ گفتم :ذکر
کردنِ طوطی بر دماغم خورد .6غیرتِ عشق از جایم برد .گفتا آن محبو ،را نیز به عاشق
همین معاملت است .اگر او را مشغول به غیر میبیند با این به دل نزدیکی 7دوری میگزیند.
فتنه به ایمایِ او بر سرش میرود .نی نی ،بلکه تا کشتن هم راه میشود.

 .1پهلو میدهد :کمک میکند( .همان)
 .2رو میدهد :توجّه میکند( .همان)
« .3گَوالیار» امروزه شهری در قسمت مرکزی هندوستان است( .یادداشت عبدی خجسته)

 .4هر دو صبج :صبج کاذ ،و صادق( .فرهن

فیض میر ،ص)88

 .5زبان داده :آموزش داده شده( .همان)
 .6بر دَماغم خورد :دلم را شکست( .همان)
 .7به این به دل نزدیکی :با این که این قدر نزدیکی( .همان)
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درویشی از کلبو تاریکِ خود گاهی به در نمیآمد .1روزی معتقدی گفت که شبهایِ
ماه در سوادِ این شهر مهتا ،خو ،میشود .اگر چشم آ ،داده آید 2خالی از کیفیّت
نیست .آن مستِ شرا ِ،معرفت ،تکلیفِ 3او را بر خاک نینداخته 4رفت .هنوز چشم وانکرده
بود که تُرکی خنجر کشیده در دست رسید و پرسید که فالن کس تویی؟ گفت :بلی! گفتا
ترا مستجا ،الدعوۀ میگویند .غالمِ من ،خورجین پُر از زر گرفته گریخته است .دعای کن
که پیدا شود .ورنه می ستیزم و خونت می ریزم .درویش از تهِ کار 5باخبر بود .دانست که
آن همه ناز و عتا ،را که هر دم از خود حسا ،دارد 6و بییادِ چهرۀ مهتابیِ خود نشستنِ
من در مهتا ،خوش نیامد .بسیار متنبّه شد و به آن تُرک گفت که :پیشتر از صبجِ صادق بر
لبِ دریا برد .سفینو که اوّل به آ ،اندازند .برو سوار شو! انشااهلل به مُراد خواهی رسید.
تُرک رفت و هم چنین کرد .غالم را مع زر در همان کشتی یافت .درویش از آن باز
برنیامد .تُرک مالقات کرد تا آن مرگِ طبیعیش رسید و وفات کرد.
هرگاه قصدی بیشتر کردم ،سیّا پیش آمد و گفت که :من قلاش با این افتادگی 7،پس
از خرابیِ بسیار چون تو دولتی را از صحرا یافتم .حیف است که از دست دهم؛ امّا از این
جاده پانزده کروه 8قصبهایست مشهور به باری .قدمگاهِ پیرِ من آن جاست .اگر برایِ چند
روز دل دهی ،رفته چراغ افروزم و سعادتی دارین اندوزم .گفتم خدا هم راه .9او به آن
طر

حرکت کرد و من در خرابو گردِ این شهر آمده ساکن شدم .مدّتِ دو ماه به تنهایی

 .1به در نمیآید :بیرون نمیآید( .همان)
 .2اگر چشم آ ،داده آید :اگر باعث رونق و روشنی چشم شوند( .همان)
 .3تکلیف :پیشنهاد( .همان)
 .4بر خاک نینداخته :رد نکرده است( .همان)
 .5تهِ کار :حقیقت امر( .همان ،ص )89
 .6از خود حسا ،دارد :قدر و رتبو خود را میداند( .همان)
 .7افتادگی :ذلت( .همان)
 .8کروه :کوس( .همان)
 .9خدا همراه :خداحافظ( .همان)
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به سر بُردم .امروز از وحشت رو به شهر آوردم .عَوَام کَاألنعَام 1اینجا تشنو خون شدند .لنگر
از کف داده 2به دریا رسیدم .اکنون دل به دریا افگنده 3منتظرِ اشارۀ آن طر

نشستهام.

چون شام خندید 4،مشغولِ نماز گردید.
دمِ صبج باز به خدمتِ او رسیدم .دیدم که به همان طور نشسته است .طعام با خود
داشتم .پیشش گذاشتم .دو سه لقمه خورد و دست برد .گفتم طشت و آفتابه حاضر است و
غالم موجود .گفتا من درویشم .مرا در بندِ اینها نباید بود 5.مگر گفتو موالنا کاتبی به
کاغذی ندیدهای:
در قصییییرِ الجییییوردی خ یسییییت بییییر کتابییییه
کییای بیییزران چییه حاصییل از گیینج در خرابیییه
پایییییانِ کییییار باییییید از جملییییه دسییییت شسییییت
گیییییر میییییاه طشیییییت داری در مهیییییر آفتابیییییه
گفتم :بوریایی برایِ فرش آوردهام .گفت :من با خاک سری دارم .6گفتم :ردایِ نو به
هم رساندهام .گفت :این بار را بر دوش نمیگذارم .گفتم :کاسه برایِ آ ،خوردن
خریدهام .گفت :کاسه بر سرشکستهام .گفتم :قدرِ قلیلی برایِ خرج با خود دارم .گفت :دل
به این نبسته ام .گفتم :چیزی از این قبول شود .گفت :می خواهی که فقیر ملول شود؟ دیگر
دم نزدم .یعنی ساکت شدم.

 .1عوام مانند چهارپایان هستند( .همان)
 .2لنگر از کف داده :مض ر ،و دستیاچه( .همان)
 .3دل به دریا افگنده :آمادۀ خ رات شدن( .همان)
 .4شام خندید :شب خندید؛ مراد ،شب شد( .همان)
 .5در بند اینها نباید بود :نباید به اینها فکر کرد( .همان)
 .6با خاک سری دارم :با خاک الفتی دارم( .همان)
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در آن زمان زنی جمیله چهره رن

 ،1شوخ و شن

 ،از قبیلو چیتسازان 2سبوچو گِلی

بر دوش ،آفتِ صبر و هوش ،با چهرهای آراسته ،چون سروِ نوخاسته ،به بهانو آ ،صبج و
شام هم راه ازدحام بر لبِ دریا میآمد و خوبیِ خود مینمود .عالمی دیوانو او بود .به سرِ
زلف حر زنان 3،پشتِ چشم نازک کنان 4با فقیر چهره شد 5.گفت که :ای ره زنِ دین و
دل! این همه خود را گُم کردن! برو «ام رام» میگفته باش! به مجرد شنیدن لباس درید،
خاکِ لبِ آ ،بر رو مالید .مویِ سر پیییدن گرفت« .رام» گویان دویدن گرفت .آخر دلِ
همگی خون شد .ده مرده 6کار جنون شد .چند روز هیچ نخورد .به همان حال ،جان سیرد.
چون این خبر رسید ،پشت دست گزید .7گفتم :این چه رو نمود؟ گفت :مقدّر چنین
بود .هیچ جرمِ فقیر نیست .از مقدّر گریز نیست .نشنیدهای که درویشی را آزار شد ،چون
سخت بسیار شد .یعنی بیماری رو به تزاید آورد .طبیب در پرهیز مبالغه از حد برد .گفت
که :ای زیاده سر 8از مقدّر یا از غیرمقدّر .غیرمقدّر به من نخواهد رسید .از مقدّر دست باز
نخواهم کشید.
9

دو سه روز دیگر دیده شد .روزی از یکی شنیده شد که آن قلندر دو سه دنگی به یک
بر قدم زد.11

دم زد و از سرِ دریا گل بان

 .1چهرۀ رن

 :چهرهای به رن

گلِ سرخ( .همان)

 .2چیتسازان :کسانی که پارچو میبافند( .همان)
 .3به سر زلف حر

زمان :بیپروا ،بیاعتنا( .همان)

 .4پشت چشم نازک کنان :با ناز و غرور( .همان)
 .5با فقیر چهره شد :با فقیر روبهرو شد( .همان)
 .6دَه مرد :مراد خیلی زیاد( .همان)
 .7پشت دست گزید :بسیار افسوس خورد( .همان)
 .8زیاده سر :کسی که حد خودش را نمیداند( .همان)
 .9دن

 :نعرۀ قلندرانه( .همان)

 .11گلبان

بر قدم زد :به سرعت رفت( .همان)
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حکایت 1
دلیلِ راهِ عرفان ،میانِ شاهِ بُرهان ،دست از دنیا برداشته ،قدم به راهِ فنا گذاشته ،آواره به
منزل رسیده ،به گلیمِ سیه سردرکشیده ،سفید گو 1برهنه تن ،با معنی در یک پیرهن 2،هرگاه
به شهر آمدی ،سن

به سن

میزدی .روزی در سوادی شهر به نظر درآمد .دیدم چیزی

کُروی الشکل 3.به غایت براق .در مقدارِ قریب نیم آثار به دست در سایو درختی نشسته هر
دَمَش میبیند .گمان بردم که سیمِ شاخ داریست .4آخر پرسیدنی کردم که :چه میبینی؟
گفتا به قولِ مرتضی علی علیه الصلوۀ سیم هم عجب چیزی است .دمی 5که از دست
میرود ،نفعی این برداشته میشود .گفتم تو فقیر سیم آوری؟ 6پروای نداری؟ این سیمِ
دست افشار 7را به من بده! گفت :ای خام! دستِ دل بر این منه! سیمِ روپوش 8به کار
نمیآید .برایِ نان پختن سیمِ خام میباید .9گفتم :ترا چه کار؟ گفت :بیا و بردار! چون
پیش رفتم از دست گذاشت و گلیمِ سیاهِ خود را برداشت .دست به گلیمش زدم که:
مشتا !،دمی این سیاه گلیم 11را دریا !،باری دلم نشکست .خندید و بنشست .پس از
دلجویی و مزا گویی گفتم که :ای پیش دامنِ کردنت 11خردمندان و ای دنبالو گردِ نمدِ
موییت مشکین کمندان! امروز گردآورد از کجا آمده بودی؟ گفت :مناهلل گفتم .گفتم
 .1سفیدگو :کسی که رُک صحبت میکند( .همان)
 .2در یک پیرهن :یعنی کامالً نزدیک شدن( .همان ،ص )91
 .3کُرویالشکل :مانند کُره( .همان)
 .4سیم شاخدار :نقرۀ خالص( .همان)
 .5دمی :کمی دیر( .همان)
 .6تو فقیر سیمآوری :تو فقیرِ ثروتمند هستی( .همان)
 .7سیم دستفشار :نقرهای که با فشار دادنِ دست ،فرو رود .یعنی نقرۀ خالص( .همان)
 .8سیم روپوش :نقرهای که چهره پوشانده باشد ،یعنی نقرۀ ناخالص( .همان)
 .9برای نان پختن سیم خام میباید :برای رسیدن به مقصود نقرۀ خالص الزم است( .همان)
 .11سیه گلیم :سیاهبخت( .همان)
 .11پیش دامن :خادم( .همان)
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کجا خواهی رفت؟ گفت :الی اهلل! گفتم :به چه سرمایه در صحرا به سر میبری؟ گفت:
سرمایو دنیا و آخرتِ چون منِ بیسروپا غیراهلل که میتواند شد؟ گفتم :هر گاه از دور پیدا
میشوی ،سن

به سن

زنان میروی؟ این چه انداز است؟ گفتا :سن

به سن

زدن،

کنایه از خرا ،کردن است .بدان که آبادیِ بیرونی شهر ویرانه خواهد شد و این صحبتها
افسانه .آن چه گفته بود قریب رو نمود.
روزی شاهِ مدن ،قلندرِ برهنهتن ،معاصرِ او که فقیری بود قامت کشیده ،درویشِ
درویشان دیده ،مردی صاحبِ حال و باکمال ،همرهِ دو سه کوچک ابدال 1قلندرانه به سر
بردی .جز نانِ جوین نخوردی .شبِ آدینه در تکیو او که متصلِ مدار دروازه داشت سیم
بندی 2میکردند .خلقی به راهی سیرِ چراغان میرفت .صبجِ آن به گدایی برمیخاست .غیرِ
فلوسی 3از کسی نمیخواست .بده! بده! بر زبان راندی .این بیتِ استاد برخواندی:
آوردنِ زر بیییییه دسیییییت آسیییییان نبیییییود
خوابییییده بیییه رویِ هیییر فلوسیییی ،شییییری
یکی به نخاس که در هندوستان جایِ فروختنِ اسبان را میگویند ،آمد و پیشِ رایقی

4

نشست .اتفاقاً من نیز نشسته بودم .به خاطر گذشت که مرا با این فقیر سابقه معرفتی نیست و
دهنِ صحبت هم ندارم .5اگر خود به خود خداگویی سرکند 6،دانم که صاحب کمالی
مقررّیست .لحظهای بر این نرفته بود که بر آن خ ره مشر  7شده سرکرد که :ای عزیز!
کسی را که اهلل میگویند من و تو همه میجویند .او عجیب فتنهگریست و غریب خود
سریست .به جایِ که پروا میکند ،گُلِ تر بر خاک میزند ،ادنی و اعلی را وجود
 .1کوچک ابدال :مُرید کم سنِ ابدال( .همان)
 .2سیمبندی :شمعهایِ روشن را با سیمهایِ آهنی آویزان کردن که در وزش باد تکان میخورند( .همان)
 .3غیر فُلوسی :فلوس جمع فَلَس( .همان)
 .4رایق :آ ،جاری و صا ( .همان)
 .5دهن صحبت هم ندارم :شایستوحر

زدن نیستم( .همان)

 .6خداگویی سر کند :صحبت دربارۀ خدا را شروع کند( .همان)
 .7مشر  :م لع( .همان)
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نمیگذارد .مورِ ضعیف پاس دارد .وقتی در مصر خشکسالی افتاد ،چه دلبران که هالک
نشدند .چه کسان که خاک نگشتند .چون اهلِ شهر سخت خوردند 1،التجا به ذوالنون
بردند .او ولیِ وقت بود .توجّه به باطن نمود .ظاهر شد که درین صحرا مادّه خوکی بیّه
آورده است .چون ابر میآید رو به آسمان مینماید .یعنی در صورتِ بارش ،این بیّهها
تلف میشوند .اگر ر یس اینجا همّت بر حفظِ آنها برگمارد ،ابرِ دریا باری برخیزد و
صحرا صحرا ببارد .هر گاه برایِ پاس آنها 2شتافتند از آن بالیِ صعب نجات یافتند .هیچ
معقول است که برایِ بیّه هایِ خوک ،خوبان تلف شوند و آدمی روشان از بیآبی بر بادِ
فنا روند.
3

4

در جایی که بیپرواییها میپردازد ،خس از تَری رویِ سیل به خاک میاندازد  .در
قتل عامِ چنگیز که پای کم از رستخیز نداشت ،5به شهرِ هرات که صد هزار جاندار بودند،
به قتل رسیدند .مگر سه کس که به گورهایِ کهنه خزیدند .یکی واعظِ مسجدِ جامع و دو
کس دیگر .چون فوج رفت ،واعظ برآمد و بر منبر نشسته ،سرکرد که امروز تنزیه است.
واعظ با دلِ جمع توان گفت .از شنیدنِ آوازِ آشنایش آن هر دو نیز به مسجد درآمدند.
بی دماغ شد و گفت که :باز کثرت شد و تشبیه به میان آمد .در همان حال ،غارتیان در
رسیدند و آن هر سه تن را به خاک و خون کشیدند.
دمی که این بال سر به آسمان کشید و به شیخ نجم الدین کبری رسید .دامنِ قمیص به
میان برزده ،سن

در دست به قصدِ جهاد از خانقاه برآمد و در میدان استاد .ناگاه تُرک

بیو خوشرو به شوخ چشمی تمام رسید و نیزۀ خ ی 6بر لو ِ سینه اش زده گفت که بگیر و
 .1سخت خوردند :رنج زیاد بردند( .همان)
 .2برای پاسِ آنها :برای حفاظت از آنها( .همان)
 .3تری :درشتی ،سختی( .همان)
 .4روی سیل به خاک میاندازد :سیال ،را حقیر نشان میدهد( .همان)
 .5پای کم از رستاخیز نداشت :کمتر از قیامت نبود( .همان ،ص )91
 .6نیزۀ خ ی :نیزۀ عمود و راست( .همان)
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بمیر .شیخ آن نیزه را به دو دست گرفته ،سخن زد که ای جوانِ سادۀ کین آماده ،کُالهِ
تُرکی بر سر ،کمرِ زرّین در کمر ،سِنانِ آ،دار در دست ،نیم هشیار نیم مست ،می دانی که
از تُرکستان می آیم .این 1مرا نمیشناسد .بلی من ترا می شناسم:
ای نوبهیییییارِ بیییییاغِ جفیییییا مییییییشناسیییییمت
داری هییییزار رنیییی

ِ قبییییا ،میییییشناسییییمت

او خندید و نیزه را به زور از سینه اش برآورد .شیخ همان دم بر خاکِ هالک بیفتاد و
بمُرد.
غرن که خدا طُرفو خود آراست ،غریب دل برِ خود نماست ،گردِ راهش قیامت انگیز،
طرزِ خواهش بالها ریزد ،کارِ و هیچ به فهم در نیاید ،دانشِ اعترا

به عجز می نماید،

حیرانِ کار خردمند ،در عجب دقت پسند ،او سرگرمِ کار ،فکر در آزار ،آگاه ناگاه ،دلیلِ
گمراه ،ادراک و فهم این جا همه وهم.
سخن اینجا بود که قریبِ هفت هشت آثارِ شیرینیِ در گلیمِ سیاهِ خود بسته ،شاه بُرهان
پیدا شد .قلندر آواز داد .او قدم تیز گشاد .این هویی کشید ،او گرم دوید .دنگی زده گفت
که مگر در گلیمت؟ بیّگانند .او انداخت و خود را گورستان رسانیده ،پنهان ساخت .تمامِ
روز گلیم و شیرینی در راه افتاده ماند .سگان هم نخوردند .آخر به گفتِ اهلِ محله،
کناسان 2برداشته بُردند .روزِ دیگر که بُرهان را دیدند ،حقیقتِ حال پُرسیدند .گفت که او
شاه و من گدا .چه نسبت میان من داد .به خیر گذشت که از زبانش این قسم برآمد .اگر
میگفت که مثلِ س
س

کجا می روی؟ استخوان چه میشکنی؟ چه میدوی؟ این دیوانه

میگردید و در خرابه به هر سو میدوید .از گلیم و شیرینی دست افشاندم .خدا خدا

کرده ،آدمی ماندم.

 .1ضمیر اشاره به شاه مدن است( .یادداشت عبدی خجسته)

 .2کناس :کسی که جارو میکشد( .فرهن

فیض میر ،ص)91
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روزی بر سرِ بازار ،جزوِ بیاضی در دست نشسته بودم که آن دیوانه تمام اجزا 1به دستِ
من افتاد .گ فت که در این سفینه چیزی از حالِ نفوسِ انسانی بعدِ مفارقت بدن هم نوشتهاند؟
گفتم که در این نسخه رباعیات است و ابیاتِ متفرقه .گفتا که اگر گوش بیندازی ،من
بگویم .گفتم ل ف کن .گفت بدان که لذتِ دریافتنِ چیزی مال م است و اَلمِ دریافتنِ
چیزی منافیِ آن .بر قوتی زا از قوتها مُدرکاتِ 2لذت و الم است به حسبِ آن قوت .چنان
که لذتِ باصره در دیدنِ محبو ،و لذت سامعه در سمعِ آوازِ خو .،چندان که مدرکِ
عظیمتر ،لذت قوی تر .دگر از اضداد است ،رنج و اَلم زیاد است .چون هیچ مدرک،
شریف تر از ذات و صفاتِ واجب الوجب نیست .پس هیچ لذتی لذیذتر از معرفتِ او نباشد
و قوتهایِ جسمانی با ابدان میروند ،یعنی از فنایِ آن باطل می شوند .قوتِ عقلی که
لذت و اَلم را می داند ،با نفسِ ناطقه باقی میماند .ادارکِ نفس ،متعلق به بدن قاصر و
مجرد در مشاهدۀ جمالِ او ناظر .بشنو که نفس ناگزیر است از دو حال ،یا نقصان دارد یا
کمال .کمال را نیز دو حال است ،یا علوم است یا اعمال است .علمی در دال لِ قدرتش
نظر ،عملی مجرد گشتنِ نفسِ بشر .این که گفتم از قبیلِ مقاالت است .نفوس را بعدِ ابدان
حاالت است:
چیییون بیییه منیییزل برسیییی ،راهِ دگیییر پییییش آیییید
ایییین مینیییدار کیییه مُیییردی و سیییخن کوتیییاه شییید
اگر ساده و پاک چون نفوسِ اطفال و ابلهان است از لذت و اَلم بر کران است .بر سرِ
ساده و ناپاکِ جهان ،جهان خاک .یعنی جاذبو بدنش نمی گزارد و به معشوقِ اعلی ربط
ندارد .شادان پاک و کامل که لذتِ وصالش حاصل .کاملِ ناپاک چندی در اَلم یعنی با
غم  .این جا شوق آن جا هم .حجا ،میانِ معشوق و او حایل گردد .پس از دیری چون آن
لوث زایل گردد ،کریمِ دوریِ او نسیندد .با جواهر و عقول درپیوندد .ناکامل و ناپاک

 .1آن دیوانو تمام اجزا :کامالً دیوانه( .همان)
 .2مُدرکات :چیزهایی که درک میشوند( .همان)
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همیشه اَلم ناک .واجب است که این جوهر ِ علوی را به درجو عقول رسانی تا بعدِ انق اع
تصرفش در اَلم نمانی.
شام نزدیک بود نردبانی در راه انداخته 1،روان شد و به گورستان سوادِ شهر که در آن
به سر میکرد ،نهان گشت .شنیدم که همان شب در مهتا ،از جوشِ دیوانگی چرخ زنان
می گشت .قضا را پایش به سن

ِ مزاری آمد و شکست و پیش از شکستنِ شب 2رختِ

هستی بربست .دیوانو عجبی بود ذوفنون« .إنّا لِلّه وَ إنّا اِلَیهِ رَاجِعُون».
حکایت 4
اسدِ دیوانه ،ساکنِ ویرانه ،سالکِ مجذو ،،درویشِ خو ،،رندی بوریاپوش ،چون بحر
در جوش ،بر تاال ِ،فیروزخان که مشهور به آ،گیرِ شکسته بود در اشجارِ سر به هم آورده
تکیه به کمالِ پاکیزگی و صفا داشت .اکثرِ رندانِ باغاتی 3در آفتا ِ،گرم 4آنجا رفته،
میآسودند و پیشخدمتانِ آن دل از دنیا برداشته ،همین ایشان بودند .روزی شنیدم که در
تکیو او بوریاکوبی 5است و یاران در مسجدی که ساخته بود ،سرگرمِ پاکوبی .رفتم و دیدم
در میانِ همه نشسته ،زن

و زنجیر بر کمربسته 6،وارستو مستغنیالحال ،نیم زبانِ تمام کمال.

اگر چه در ظاهر جامه برتن نداشت؛ امّا دامنِ پهلو دار ِ 7او کس نمیگذاشت .شهری برایِ
او سر به صحرا ،او در کلبو احزانِ خود تنها .پشت به کوه بودنِ 8او مشهور؛ امّا پاسِ خاطر
گاهی منظور .چنان چه مرا دید و پرسید .چون شام شد ،طعام آوردند .دست از دنیاشستگان
با هم خوردند.
 . 1نردبانی در راه انداخته :با دل حر

زدن تا راه به آسانی گذرد( .همان)

 .2شکستن شب :شب رو به اتمام رفتن( .همان)
 .3رندان باغاتی :افراد آزادمنش( .همان ،ص )92
 .4آفتا ،گرم :آفتا ،تند( .همان)
 .5بوریاکوبی:جشن ساختن عمارت جدید( .همان)
 .6زن

و زنجیر بر کمر بسته :فقیران آزاد که زنجیر و زنگوله به کمر میبندند( .همان)

 .7دامن پهلودار :دامن وسیع که همه از آنها بهرهمند شوند( .همان)
 .8پشت به کوه بودن :دل قوی داشتن( .همان)
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بعدِ خوردنِ طعام ،جوگیی نات نام تایِ پیراهن 1در بر ،زنجیرِ قلندرانه بر سر ،تایِ خوان
بر کفِ دست ،پیشِ فقیر آمد و نشست .درویش چنان به مزا گویی پرداخت که آن همه
وحشت را مأنوس ساخت .وقتی که سخن از هر با ،بر زبان آمد ،مذکور حشرِ اجساد 2در
میان آمد .جوگی که بسیار بر مسایلِ معاد گشته بود و فقیرانِ نام پهن شده 3را خدمت
مینمود ،سر کرد که در اثباتِ بعث و حشر دالیلِ بسیار است؛ امّا عودِ نفس به همان بدن
دشوار است .مثلت و مثالً آدمی مُرد و خاکش همه خورد و پس از روزگارِ طویل ،اجزایِ
اراضی به نبات مستحیل .نهایت غذایِ حیوان شد و حیوان غذایِ انسان .اگر همّت به حشر
برگمارند به کدام صورت باز آرند .مع هذا نفوسِ مفارقه را غایت نیست و ابدان و مادّه را
نهایت .اگر حشر کنند و به قسمتِ مواد گرایند ،نفوس از مواد البته بیشتر آیند .گفت که
هیچ دانم؛ امّا این قدر می دانم که حقیقتِ جانِ آدم قدیم است به ذاتِ خویشتن و
گفتوگویِ قالب در اینجا بر قالب زدن .4گمان مبر که معنیِ مرگ ،نیستیِ جانِ عزیز
است .این انق اع تصر ِ او ،از قالبِ ناچیز است .معنیِ بعث و حشر نه آن باشد که جان را
قالب همان باشد .قالب مرکبی بیش نیست ،از بدل آن چه زیان است .ردّ و بدل با سوار
است ،سوار خود همان است .کسانی که قالبِ اوّلِ شرط میکنند ،ترهات 5میگویند و زنخ
میزنند 6.بر خوردِ نخست بود ،رخصت خواستیم .من و جوگی با هم برخاستیم.
روزی اتفاقِ دیدنِ آن هشیار سرباز 7افتاد .دیدم که با همان جوگی ،گرمِ صحبت است
و میگوید که ای عزیز! دل را به دلبری دادهام که دیدنش به این نظر میسّر نمیشود و دلِ
 .1تا :عدد (همان)؛ تای پیراهن :یک عدد پیراهن( .همان)
 .2حشرِ اجساد :محشور شدن مُردگان( .همان)
 .3نام پهن شده :مشهور شدن( .همان)
 .4بر قالب زدن :بیهوده سخن گفتن( .همان)
 .5تُرهّات :سخنان باطل( .همان)
 .6زنخ میزنند :پوچ و بیهوده میگویند( .همان)
 .7سرباز :کسی که سرش باز است ( .همان)
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بیقرار از بدگمانیِ بسیار ،هر دم به صد جا میرود .هر فرد از افرادِ انسانیش خدایِ من
میگوید .هر بیسروپا نشانِ او در خود میدهد .حیرانم که آن چه خصوصیّت است.
نمی دانم که این چه معیّت است .من که دل بر هالکِ خود نهادهام و به این خرابی در خرابه
افتادهام ،روز و شب در تابم ،هیچ در نمییابم .اگر فی الجمله آگاهی داری بر خود مییچ.
شوق شوق است ،اینجا دیگر هیچ:
میییییکُیییینم آنچییییه شییییوق میییییگوییییید
متعییییییییرن بمییییییییا نباییییییییید بییییییییود
اگر شوق در حدّ کمال است ،عاشق به منزلِ وصال است .هر قدر در و قصور ،همان
قدر راه دور .شوقِ کامل به کامِ دل می رساند ،عاشق را معشوق میگرداند .کمالِ انسان
معرفت است و کمالِ معرفت ،حیرت .اگر حیرانِ کماالتِ اویی ،خوشا حال و رازِ تهِ کار
میگویی عینِ وبال .بشنو! دنیا را جهانِ گزاران میگویند .این جا دامن به میان برزده باید
بود 1.یعنی این منزل نیست ،راه است .قافله قافله میروند .فکرِ زاد باید نمود:
تیییییا بیییییه کیییییی گیییییویی ز دنییییییا بگییی یذرم
چییییون جییییرس باییییید سییییخن در راه گفییییت
فقیری همیشه قصرِ نماز میکرد .شخصی گفت که قصر در سفر است ،نه در وطن .گفتا
هر نفس و هران از مرتبو خود میروم و چون آ ،باریک زمان تلف میشوم:
جیییایی کیییه چیییون نمیییازِ سیییفر ،عمیییر کوتیییه اسیییت
بیییییجییییا بُییییوَد کییییه فکییییرِ اقامییییت کنیییید ،کسییییی
یکی بعدِ نمازِ شام به جراتِ تمام ،به او گفتم که ای درویش! این جگر ریش از روزی
که بهشت ،دوزخِ روحانی را شنیده است ،خار خاری دارد ،2یعنی هیچ به فهمیدِ من
نمیآید .اگر بیان نمایی احسانِ بهشت 3کنی .گفت که ای جوان! بهشت و دوزخ که قالب
در آن شریک است ،متعار

است .حاصلِ یکی حور و قصور و انهار و اشجار ،حاصلِ

 .1دامن بر میان بر زده باید بود :باید برای رفتن آماده شد( .همان)
 .2خار خاری دارد :نگران است( .همان ،ص )93
 .3احسان بهشت :احسان زیاد( .همان)
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دیگری زهر و زقوم 1و نار و مار؛ امّا بهشت و دوزخِ روحانی یعنی لذت و اَلمِ جانی ،حاصل
آن دریافت معقوالت و مشاهدۀ آن ماهِ تمام ،حاصلِ این شرم و خجالت و سوختگی و
آالم .حکما می گویند نفس را بعد موت لذتِ عظیمی است که لب به وصفِ او نتوان
کشاد ،یا اَلمِ الیمی 2است که شر ِ آن نتوان داد .اشارت به همین دو حال است .نفوسِ
کامله را لذتِ دوام ،ناقصه را رنج و اَلمِ مدام .یکی بر من التفاتِ بسیار کرده ،گفت که ای
جوان! از اندازِ تو درمی یابم که سرِ درویشی داری .بیا ازین خیال درگذر .گامِ اوّلینِ فقیری
در هالکِ خودکوشیدن است .یعنی پیشتر از مرگِ طبیعی ،جان سیردن .این را جگری
میباید .گامِ دومین خود را ندیدن .یعنی با گذشت به سر بُردن و خود را به چشم نیاوردن.
این ،از دستِ کسی نمیآید .ق عِ این دو قدم راه ،مشکل است؛ زیرا هر نفس کار با دل
است.
روزی نشسته بودم که گفت ای جوان! دوش واقعهای دیدهام که مشعر 3بر واقعو من
است .میبینم که مرا پیرِ من در بغل میکِشد و شکایتِ جدایی میکند .غالب که حنایِ
عشرتِ زندگانی بر سرِ ناخن رسید 4.گفتم خدا تُرا صد سال سالمت دارد .خوا ،خیال
است دل بر آن نباید نهاد .در همان هفته گوشزد شد که به سرسام مبتال گشت .و ازین
جهانِ گذران درگذشت .مردِ خوشی بود ،خداش بیامرزاد.
حکایتِ 0
هرگاه روزگارِ ناسازگار بد باخت و مرا از اکبرآباد آواره ساخت ،رختِ خود به
شاهجهان آبادِ دهلی کشیدم .اینجا به خدمتِ شریفِ میان سعید خان رسید .او مردی بود
کامل ،همهتن دست و دل ،5باال بلند ،دقتپسند ،گرمجوش ،سراپاهوش ،چسیان اختالط،
 .1زقوم :درختی در دوزخ بسیار تلخ( .همان)
 .2الم الیم :درد شدید( .همان)
 .3مُشعِر :ظاهر کننده( .همان)
 . 4حنایِ عشرت زندگانی بر سر ناخن رسید :عیش زندگانی به پایان رسید( .همان)
 .5همه تن دست و دل :بسیار دست و دل باز( .همان)
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دست در کار ،قا ماللیل ،صا مالنهار ،1دست از دهش باز نداشتی ،مدار بر توکل گذاشتی،
سیر چشمِ تمام حیا ،گرسنهدلِ نامِ خدا .2هرجا خستهجانی میدید ،سرِ زخمش میمالید.3
گوش بر صدایِ گدا بودی ،گوش داریِ عاجزان 4نمودی .رو از دنیا برتافته ،عار ِ
قراریافته ،قلندرِ موثردم ،گفت و قدم همرهِ هم ،چادر بر دوش ،با یک سترپوش ،پا
بیکفش ،سر عریان ،گاهی خندان ،گاهی گریان.
اگر در مجلسهایِ شیخانِ شهر میرفت و پایین می نشست .عزیزان بس که پاسِ او
می کردند ،رفته رفته صفِ نِعال 5صدر می شد .با سبزانِ نوخط ،6ربط بههم رسانیدی .در
بَرزن 7و بازار چشم چرانیدی .پاسِ خاطرِ هرکس می نمود .یک بزرگِ کوچک 8بود .شاه
و وزیر جویایِ مالقات ،او بسیار کم التفات .طرزِ خاصیش دادنِ نان ،دشمن و دوست هر
دو مهمان .بختِ بلندی داشت .امیرانِ زرلکی 9میدادند و منت بر خویش مینهادند .یکی
چهل هزار روپیه از وزیر گرفت و حونِ شکستو قدمِ شریف

11

را که آ،

 .1شب زندهدار و روزها ،روزهدار بود( .همان)
 .2گرسنه دلِ نامِ خدا :مشتاقِ ذکر خدا( .همان)
 .3سر زخمش میمالید :او را تسلی میداد( .همان)
 .4گوشداریِ عاجزان :طر ِ توجّهِ عاجزان( .همان)
 .5صفِ نعال :جایی که کفش را درمیآورند؛ یعنی صفِ آخر( .همان)
 .6سبزان نوخط :پسران نوجوانی که سبیلِ آن درآمده باشد( .همان)
 .7برزن :کوچه( .همان)
 .8بزرگ کوچک :نوجوانِ خدارسیده( .همان ،ص )94
 .9زرلکی :یک صد هزار روپیه( .همان)
 .11دکتر شها،الدین ثاقب مینویسد که سرسیّد احمد خان ( )1898-1817در کتا ،آثارالصنادید دربارۀ
«قدم شریف» توضیج داده است « :این درگاهی بسیار مشهور و در حقیقت مقبرۀ شاهزاده فتج خان بن
فیروزشاه است .این شاهزاده در 776ق1374 /م درگذشت و جسدش اینجا آورده شد .فیروزشاه اطرا این
مقبره را خانه ،مسجد و مدرسه (دینی) ساخت .اطرا چهاردیواری هم یک حون بسیار بزرگ با
سن هایِ مرمر ساخت که هنوز هم هست .معجزهای از پیامبر اکرم (ص) رخ داده بود که روی سن ،
نقشِ قدمِ پیامبر (ص) بود و در بیشتر کتا،ها (قصیدۀ همزیه) است .مشهور است که تکهای از این سن
در دورۀ فیروز شاه به دست آمده بود و او آن را برای تبرک در سن قبر پسرش گذاشته بود .از این این
مقبره به نام قدم شریف معرو شده است .حون را پر از آ ،میکنند ،نقش قدم را میشویند و آ ،آن را
مردم به عنوان تبرک با خود می برند .هر سال دوازده ربیعاالول جمعیّت زیادی به اینجا میآیند و
درویشها به سماع میپردازند»( .ثاقب ،2112 ،ص )221
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میانداخت ،1مرمّت کرد و زرِ بقیّه بر فقرا و غُربا و ابنالسّبیل قسمت.
چون عمر به پنجاه رسید ،پای به دامن کشید .2هر روز بعدِ نمازِ صبج به گورستان
میرفت و قریبِ نیم روز میآمد .یکی دنبالش گرفته روان شدم .دیدم که بر سرِ هر گور
نظر به عبرت میکند و پیش میرود .ناگاه آوازِ پایِ من به گوشش رسید .رو پس کرده به
خشونت گفت که اختالطِ زیاده بر آشنایی ،3مرا خوش نمیآید .چنان خو

بر من غالب

آمد که دیگر طاقتِ برداشتنِ پا نماند .وقتی که عین شد ،4میبینم که چیزی به چادرِ خود
بسته میآرد .پیش رفتم و پرسیدم که چه آوردهای؟ گفت قدری شیرینی برایِ عجوزِ
شکستهپای 5که درین محله به تلخکامیِ تمام چون سرنشینان به خاک افتاده بِده بِده
میکند ،فرستاده اند بیا که او را بخوانم .رفتم و به همان حالی که گفته بود ،پیرزنی را بر سرِ
راه معاینه کردم .برابرِ رویِ او رفته گفت که برخیز و شیرینی بخور .آن ضعیفه از مدّتِ
مدید ،نامِ شیرینی نشنیده بود تا به خوردن چه رسد .مض ر،الحال سر از خاک برداشت.
درویش همه را پیشِ رویش گذاشت .او شکمِ سیر خورد و بخفت .این رو به من آورد و
بگفت« :راحت به دل رسان که همین منزل است و بس».
روزی سگی در بازار از فرطِ جوع بر استخوانِ خشک دندان میزد .ناگاه ریزۀ استخوان
به جایِ دندانش خلید و خون برآمد .چون چاشنی در بُنِ دندان افتاد 6،شدّتِ گرسنگی
فریبش داد .یعنی س

گمان بُرد که این خون از استخوان آید ،به دندان خاییدن گرفت.

درویش این حالتِ اض رای دیده مض ر ،شد .مخنثی در آن حال ،از دکانِ نان به نان و
شوربا گرفته میرفت .دید و به او گفت دیری است که من و تو هممحلهایم؛ امّا تا امروز
 .1که آ ،میانداخت :از آنجا آ ،جاری بود( .فرهن

فیض میر ،ص)94

 .2پای به دامن کشید :گوشهنشین شد( .همان)
 .3اختالط زیاده بر آشنایی :فراتر از آشنایی ،بیتعارفی بودن( .همان)
 .4عین شد :روشنایی شد( .همان)
 .5شکستهپا :مجبور( .همان)
 .6چاشنی در بُن دندان افتاد :مزه کرد( .همان)
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حاجترواییِ من نکردهای .اگر دست ازین نان و شوربا برداری ،منتهایِ بیحد بر من
گ ذاری .او از حالش خبر بود .گفت بالگردانت شوم .جان که در دنیا بسیار عزیز است ،اگر
میخواستی مضایقه نمی کردم ،نان و شوربا چه چیز است .حاصل که ازو گرفته پیشِ س
بُرد و آن س

ِ بیطاقت همگی خورد .آری کسانی که راهی به دل دارند ،دلِ س

را نیز

به دست آرند.
یکی برادر گرامیقدر محمد حسین کلیم 1تخلص ،شکایت کرد که از بیروزگاری
جامه بر تن ندارم .آخر من هم از پیشدامنانم .2گاهی مراعات گونهای یا به کسی اشارهای
که زنده خود بمانم 3.گفتا شکوۀ مراعات؛ بهجاست؛ لیکن مرا اختیار کجاست .این دستِ
من ،آستینِ دگرست و این که میگویی به کسی نمیگویی ،موقو بر وقت بود .رفت و
همان شب به خوا ،دید که درویش با مرزا محمّد علی برادرِ خُرد اسحاق خان شهید برایِ
نوکریِ من گفت و او قبول نمود .پس از دو سه روز ،نوکرِ چهل یا پنجاه روپیو او شده آمد
و آن معامله را بیان نمود .گفتا اضغاثِ احالم 4اعتبار ندارد .الحمدهلل که کامیا ،شدی.
با آن که محوِ یادِ الهی میبود؛ امّا ربطِ درستی به شعر و شاعری داشت .یکی دمِ صبج
مرا خواست .چون حاضر شدم ،گفت که خفقان به شدّت دارم ،واشدی نمیشود.5
شعرهایِ عاشقانه بخوان که زار بگریم .اتفاقاً این شعر از زبانِ من برآمد:
مبیییر بیییه پییییشِ دلِ نیییو شیییکیبِ مییین نیییامش
کیییییه از بیییییرایِ تیییییییدن بهانیییییه مییییییطلبییییید
« .1از نوشتههایِ تذکرهها برمیآید که محمد حسین متخلص به کلیم ،به اردو و فارسی شعر میسروده
است .یک دیوان و چند مثنوی از او مانده است .چندین رساله دربارۀ عرون و قافیه تألیف کرده بود.
مردی سیاهپیشه بود .فصوص الحکم ابن عربی را به زبان اردو ترجمه کرده بود»( .رضوی ادیب ،1964 ،ص
)14

 .2پیشدامنان :خادمان ،ارادتمندان( .فرهن

فیض میر ،ص)94

 .3زنده خود بمانم :اگر زنده بمانم(.همان)
 .4اضغاث احالم :خوا،هایِ پریشان( .همان)
 .5واشدی نمیشود :هیچ فایدهای ندارد( .همان)
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دست بر دل نهاد و غش کرد .مردمان به دو دستش برداشته ،اندرونِ خانه بردند .از آن
باز بیرون نیامد .دو سه روز حالِ عجبی داشت،گاهی غش و گاهی افاقت .آخر درگذشت.
خدای کریمش بیامرزاد و غریقِ بحرِ رحمت گرداناد.
نَحمَدهُ و نَشکرهُ که رساله مسمّی به فیض میر تمام شد .امید از یارانِ زمان آن است که
اگر جای عیب و خ ا مالحظه نمایند ،نظر بر وقتِ تن

و فرصتِ کمِ من ،نموده زبان را

به طعن نگشایند .چه شد که آهوانِ معانی را در پیم؛ امّا به رهبندِ 1این کارِ دشوار نیم.

 .1بره بند :ماهر( .همان)

منابع
 -آذر بیگدلی ،ل فعلی بی

1378( .ش) ،آتشکدۀ آذر ،تصحیج :میر هاشم

محدّث ،جلد دوم ،تهران :مؤسسو انتشارات امیرکبیر.
 ثاقب ،شها،الدین( .ژوییه تا دسامبر  ،)2112بررسی فیضِ میر ،مجله مباحث،پاکستان :الهور.
 رضوی ادیب ،سیّد مسعود حسن ،)1964( .فیض میر (چاهندوستان :لکنو.

دوم) ،نسیم بُک دِپو،

اوصافاالشراف :کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخالق عملی
دکتر بهمن نزهت*

چکیده
خواجهنصیر طوسی در کتا ،اوصا االشرا

با طر دیدگاههای عرفانی خود میکوشد

شیوۀ نوینی را در تعلیم مباحث دقیق و ظریف عرفانی ارا و دهد .وی با این شیوۀ تعلیمی خود نه
تنها عرفان را از انحصار برداشتهای ذوقی و سلیقهای قشر خاص بهدرآورد؛ بلکه در انسجام
اندیشههای عرفانی نیز که مبتنی بر قواعد عقلی و دقایق نظری است ،نقش مهمی را ایفا کرد.
خواجهنصیر از اندیشمندان برجسته و متنفذ در حوزۀ علوم اسالمی بهخصوص در فقه و کالم

اسالمی است .وی با موشکافیهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسالمی ،با تفسیر آیات قرآن
کریم و ارا و اسناد معتبر میکوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری ،اخالقی و عاطفی
عرفا را تشریج نموده ،به رفتارشناسی و روانشناس ی شخصیت عرفانی اولیا بیردازد .هد

این نوشته

م العه و بررسی محتوا و ویژگیهای این نوع اثر معرفتی و برجسته ساختن جنبههایی از آن است
که در عرصو م العات مکتب عرفان اسالمی و نحوۀ رشد و گسترش آن میتواند مورد توجه
واقع شود.
کلیدواژه :خواجه نصیر طوسی ،عرفان اسالمی ،سلوک معنوی ،منازل سلوک ،مقامات معنوی.

* .دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه
تاریخ وصول98/14/15 :

ارومیه)b.nozhat@urmia.ac.ir( .

تاریخ پذیرش98/15/12 :

مقدمه
«چون راه راست نزدیک ترین راهی باشد به مقصد ،آن کس را که به طریق مستقیم
سلوک کند امیدوارترین کس به وصول به مقصد باشد»( .طوسی ،3131 ،ص )31
از دیدگاه عرفا ،عارف با فراگیری و عمل به تعالیم عرفانی که بر اساس آموزههای
تعالیم دین مبین اسالم (شریعت) است ،در سامانة منظمی تحت عنوان «مقامات و احوال»
(طریقت) و با «تحقیق» در آن به تمامیتی نایل میگردد که از آن در ادبیات عرفانی تحت
عنوان «حقیقت» یاد میکنند .بنابراین عارف حقیقی اصول بنیادین عرفانی «شریعت و
طریقت و حقیقت» را با هم و یک جا برای سیر به طرف کمال و معنویت و تزکیة نفس
الزم و ضروری میداند و آنچه را غیر از این اصول باشد ،باطل میخواند .از این روی
عرفان فضایل اخالقی و مقامات معنوی خاصی را برای انسان فراهم میکند تا انسان به
واسطة آنها ریشة صفات رذیله و نفسانی را در وجود خود نابود کرده ،شایستگی وصول به
حقیقت را داشته باشد .در حقیقت چنین تفكری مستلزم منقطع شدن از همة اشكال تفكر
غیرواقعی و بیتوجهی به امور زودگذر و فانی این جهانی است.
در فرهنگ و ادب اسالمی خطبة متقین یا خطبة هَمّام حضرت علی (ع) نخستین بیانیه ای
است که در آن اخالق مؤمنان و اوصاف پرهیزگاران به صورت تعلیمی و مؤثر تشریح شده
و بعدها در اخالق عملی و سلوک معنوی سرمشق و الگوی اهل حكمت و معرفت قرار
گرفته است .حضرت علی (ع) با بیان فصیح و کالم فخیم خود اخالق و رفتار فردی و
سلوک اجتماعی مؤمنان را به طرز بسیار ملموس به مخاطبان تشرح نموده است:
«پرهیزگاران را در این دنیا فضیلتهاست :گفتارشان صواب ،پوشاکشان اقتصادی و رفتارشان
با فروتنی آمیخته است .از هر چه خدا بر آنها حرام کرده ،چشم میپوشند و گوش بر دانستن با
منفعت نهادهاند.آنچنان به بال خوگرفتهاند که گویی در آسودگی به سر میبرند ،اگر مدت
عمری نبود که خدا برایشان مقرر داشته ،به سبب شوقی که به ثواب و بیمی که از عذاب دارند،
چشم برهم زدنی جانهایشان در بدنهایشان قرار نمیگرفت .تنها آفریدگار در نظرشان بزرگ
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و جز او در دیدگانشان خرد مینماید .با بهشت چنانند که گویی آن را میبینند و غرق
نعمتهای آن میباشند و با دوزخ چنانند که گویی آن را مشاهده میکنند و به عذاب آن
گرفتارند ،دلهایشان اندوهگین ،همگان از آسیبشان در امان ،بدنهاشان الغر ،نیاز آنها اندک،
و نفوسشان به عفت آراسته است . ...هنگام شب برای عبادت برپایاند و جزء جزء قرآن را
آرام و با تأنی و تدبر تالوت میکنند ،بههنگام تالوت خود را اندوهگین ساخته و داروی درد
خویش را از آن میجویند .چون به آیهای رسند که در آن بشارتی باشد ،بدان طمع بندند،
چنان که گویی در برابر آنهاست و روحشان به شوق دیدار پر میکشد و چون به آیهای رسند
که در آن بیم عذاب باشد ،گوش دل بدان میسپارند و پندارند که اکنون بانگ شیون و فریاد
دوزخ در گوششان پیچیده است...؛ اما به هنگام روز ،عالمان ،بردباران ،نیكوکاران ،و
پرهیزگارانند .بیم از حق ،جسمشان را چنان تیر تراشیده الغر کرده ،چون بینندهای در آنان
نگرد ،پندارد که بیمارند .حال آن که بیمار نیستند و گویی بیشک در عقلشان خللی است ،در
حالی که امری بزرگ آنان را به خود مشغول داشته .از اعمال اندک خویش ناخوشنودند و
طاعت بسیار در نظرشان اندک نماید ،اینان پیوسته خود را متهم میدارند و از اعمال خود
بیمناکند .چون یكیشان را به پاکی بستایند ،از آن تمجید بیمناک میشود و گوید که« :من
خود به خویشتن آگاهترم و پروردگارم از من به من داناتر؛ پروردگارا ،مرا به آنچه دربارهام
میگویند ،مؤاخذت مكن ،مرا بهتر از آنچه میپندارند ،بگردان ،و گناهان مرا که از آن
بیخبرند ،بیامرز( .نهج البالغه ،3131 ،ص )224-226

این سخنان گهربار امام علی (ع) بعدها برای اهل معرفت ،خطمشی و الگوی بینظیری
در اخالق عملی می گردد و عرفا اوصاف عارفان محقق را با تأسی به سخنان آن حضرت
میسنجند و اخالق و اوصاف اولیای الهی را در تطبیق با گفتارهای امام چنین بیان میدارند:
« فقر ،کرامتِ آنها؛ طاعتِ خدا ،زیبایی و آراستگیِ آنها و دوستیِ خداوند زینت آنهاست،
آنان نیازمند خدایند و خدا نگهبان آنهاست؛ تجارتشان با خدا و افتخارشان تنها بدوست؛
توکل و انس شان به اوست؛ گرسنگی طعام و زهد سرمایة آنهاست؛ سخاوتِ نفس ،حرمت
و رفتا ر نیكو ،صحبت آنهاست؛ شكر زینت و ذکر ،همت ایشان است و رضا راحتی و
خوف ،خوی و خصلت آنهاست؛ شب ،تفكر و روز ،غیرت آنهاست( .در شب می اندیشند
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و در روز غیوراند) .آنها اولیای خدایند و هیچ حزنی و خوفی برای آنها نیست»( 1.سلمی،
 ،2111ج  ،1ص )316-317
ابو سعید خراز میگوید« :اولیاء با دلهای خود در ملکوت در پروازند و انواع فواید و
حکمت را به دست میآورند و از چشمو معرفت سیرا ،میشوند ،پس آنها از فضوالت
دنیا میگریزند و با مولی و پروردگارشان انس میگیرند و از خود و نفس خود تا زمان
مرگ و آمدن ملک الموت ،گریزانند»( 2.همان ،ص  )317این اوصا
عرفا ،نشاندهندۀ یک دگردیسی بنیادین روحی است که عار

و حاالت معنوی

سالک این دگردیسی

روحانی را در طی مراحل و مقاماتی به دست میآورد .تجربو هر مقامی در این سلوک
روحانی ،حکمت و فضیلتی را برای او در پی دارد که ،او را قدم به قدم به عالم الوهیت و
حقیقت نزدیک و نزدیکتر میکند .از این روی مقامات و منازل سلوک برای عار
جهت وصول به سرچشمو معرفت و حقیقت اهمیت شایانی دارد.

رسالو اوصا االشرا

خواجهنصیر طوسی از زمرۀ کتب عرفانی است که در با،

مقامات و منازل سلوک تألیف یافته و به نوعی به تبیین اخالق عملی اهل معرفت پرداخته

است؛ لیکن در این میان اهمیت و افادت اوصا

االشرا

به عنوان منبع مهم و درجو اول

در تجزیه و تحلیل آراء عرفانی بهخصوص مقامات و مدارج سلوک با رویکرد عقلی و
علمی محرز و مسلم است و ابهامات منازل سلوک را تا حدودی حل میکند .ساختار و

 .1صنة االولیا اَن يكون النقر كرامتهم و طاعة اهلل جالوتهم ،و حب اهلل حیلتهم؟[ .حِلیَتهِم] (و در جای ديگ ر
لذَّتهِم ،ص  ) 67و اِلی اهلل حاجتهم و اهلل حافظهم ،و مع اهلل تجارتهم و به افتخارهم و علیه توكلهم و به انسهم،
و الجوع طعامهم و الزهد ثمارهم ،و حسن الخلق لباسهم ،و طاقة الوجه حلیتهم و سخاوۀ النن

ح رمتهم ،و

حسن المعاشرصحبتهم ،و الركر زينتهم ،و الذكر همتهم و الرضا راحتهم ،و الخوف سجیتهم ،و اللیل فك رتهم،
و النهار غیرتهم ،اولئك اولیاءِ اهلل الخوف علیهم و الهم يحزنون.
 2قال ابو سعید الخراز« :االولیاءِ فی الدنیا يطیرون بقلوبهم فی الملكوت ،يرتادونِ الوان النوائ د و حكم ة ،و
يرربون من عین المعرفة ،فهم ينرّون من فضول الدنیا ،و يأنسون بالمولی و يستوحرون من ننوسهم الی وقت
موافاۀ رسول الرّحیل».
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محتوای این اثر هم به لحا ،روش تألیف و هم به سبب تعلیم و ترویج اندیشههای عرفانی
در میان آثار همنوع خود اهمیت خاصی دارد.
روششناسی کتب عرفانی در شرح مقامات سلوک
تا اوایل قرن هفتم برخی رسایل و کتب عرفانی جهت تعلیم و ترویج با اشکال مختلف
تألیف یافتند و به صورت آثاری معتبر و مشهور درآمدند .متون بنیادین عرفان و تصو
اسالمی در قرن سوم و چهارم هجری به زبان عربی نوشته شد .این نوشتهها از یک سو آراء
و اقوال اولیاء را در خود منعکس میکنند و از سوی دیگر جزییات زندگی و احوال اولیاء

را ارایه میدهند .الرعا حارث محاسبی ()243؛ اللمع ابو نصر سراج ()378؛ قوت القلو،
فی معاملة المحبو ،ابو طالب مکی ()381؛ التعر

لمذهب اهل التصو

کالبادی ()384؛

طبقات الصوفیه سلمی( )412و حلیة االولیاء و طبقات االصفیای ابو نعیم اصفهانی ( )431از
کتب مهم و مرجع عرفانی به شمار میآیند( .نزهت ،1392 ،ص )216-218
در قرن های پنجم و ششم شاهد چهار کتا ،اصلی عرفان به زبان فارسی هستیم که یکی
از آنها در اصل به زبان فارسی تألیف یافته است و سه دیگر ترجمه و امالء و شر متون
عربی به زبان فارسی است .کشف المحجو ،هجویری ( )464نخستین کتا ،تصو

به

زبان فارسی است ،ترجمو رسالو قشیریو ابوالقاسم قشیری (فوت  )465و طبقات الصوفیه
خواجه عبد اهلل انصاری ( )481و شر کتا ،التعر

مستملی بخاری (فوت  )434از دیگر

کتب مشهور عرفانی به زبان فارسی است.
در این کتا ،ها سعی شده تصویری از عرفان و تصو

ارایه گردد که تقریباً من بق با

اصول و موازین شرع اسالم باشد و حقیقت آن را بیان دارد .مصنفان این آثار خود را
درگیر مباحثات کالمی و فلسفی نکرده و اگر هم به بحثی پرداختهاند ،به اختصار و اجمال
بوده است .آنان بر حسب اهدا

و شیوۀ تألیف خود و متناسب با موضوع به ذکر اخبار،

روایات ،حکایات و گفتارهای مشایخ متقدم پرداختهاند و برای اثبات ارزش و اهمیت
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اندیشه های عرفانی و تبیین زهد و پارسایی و فضایل معنوی اولیاء به م الب کتا،های رایج
روزگار خود و نقل سخنان پیشینیان بسنده نمودهاند( .همان)
در این کتب گاهی اطالعات مربوط به احوال و زندگانی شخصی و عرفانی اولیاء بر
حسب ترتیب زمانی و به صورت طبقات متوالی ذکر شده و مؤلف جهت تأیید صحت

گفتارهای خود سلسلو اِسناد موثقی را ذکر میکند ،مثل طبقات الصوفیة سلمی و حلیة
االولیای ابو نعیم ،و گاهی مؤلف به دلیل اختصار ،سلسلو اسناد را حذ

کرده و تنها به ذکر

اخبار و روایات و حکایات بسنده نموده است ،مثل کتا ،طبقات الصوفیة خواجه عبداهلل
انصاری 2.برخی نیز نظیر الرعاية حارث محاسبی ،اللمع ابونصر سراج ،رسالو قشیریه و
کشف المحجو ،هجویری به قصد تعلیم و ترویج تدوین شده اند و تلفیقی از روایات و
گفتارهای مشایخ و تعاریف اص الحات خاص عرفانی و مفاهیم اعتقادی هستند .به طور
کلی شالودۀ این کتا،ها بر مبنای نقل قول اخبار ،روایات ،اقوال و حکایات مرسوم شکل
گرفته و مؤلفان آنها بخشی کتا ،را به شر مقامات یا منازل سلوک اختصاص دادهاند و
گاهی تجار ،و برداشتهای ذوقی مؤلفان نیز در اثنای نوشتههایشان نمود یافته است.
اما از کهنترین گزارشهایی که در مورد مقامات و منازل سلوک و تعدد آنها به
صورت مستقل و تخصصی انجام گرفته است ،میتوان به رسالهای از ابو عبدالرحمن سلمی
(فوت  )412به نام درجات المریدین 1اشاره کرد .در این رساله مقامات یا درجاتی را که
عار

سالک باید آنها را طی کند ،در چهل و چهار مدخل یا مرتبه آمده و مؤلف در شر

و تبیین معنی و مفهوم مقامات و مراحل سلوک به اختصار اکتفا کرده است .از دیگر
گزارشهایی که در این با ،شده رسالو مقامات االربعین ابوسعید ابیالخیر است که در
چهل مقام با شر و توضیج ذکر کرده است .عالوه بر ابو سعید ،خواجه عبداهلل انصاری نیز
دو اثر خود به نامهای منازل السا رین (به عربی) و صد میدان را در مورد مقامات سلوک،
تقریباً به شیوۀ سلمی تدوین کرده است .همچنان که گفته شد ،طی این مقامات معنوی،

 .1درجات المریدین ؛ تصحیج و تحقیق :احمد طاهری عراقی؛ ر.ک :مجموعو آثار سلمی ص .477
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رو خداجوی انسان را در این جهان مادی به بیداری روحانی و معنوی میرساند و آن را
به مقامِ متعالیِ تحقق توحید نایل میگرداند ،حقیقتی که همو اسبا ،و علل این جهانی در
برابر عظمتِ ذاتِ کبریایی او ناچیز و فانی جلوه میکند( .نزهت ،1391 ،ص )141 -142
مقامات سلوک از منظر اهل حکمت
قرن هفتم هجری دوره کمال و پختگی اندیشههای عرفان اسالمی است .در این دوره
مشایخ بزرگ عرفان و حکمت اسالمی با ارا و دیدگاههای گوناگون و ژر

عرفانی،

نوعی از مکاتب فکری بشری را تحت عنوان مکتب عرفان اسالمی در جهان م ر کردند
که به عنوان نمونه به محیالدین ابنعربی که یکی از چهرههای برجسته این مکتب است،
میتوان اشاره کرد .به نظر میرسد در شکلگیری و اشاعو این مکتب فکری دیدگاههای
معرفتی اهل حکمت بیتأثیر نبوده است؛ چنانکه در این میان آراء و اندیشههای حکمی
ابوعلی سینا و شیخ شها،الدین سهروردی در تبیین من قی و عقلی دادههای عرفانی نقش
عمده و بنیادین داشته است .از ویژگیهای بارز روش اهل حکمت ،انضباط خاص و
انسجام من قی گفتارهای آنها در اثبات باورهای عرفانی است .در با ،نحوۀ برخورد اهل
حکمت با اندیشههای عرفانی در قرن هفتم بهطور کلی میتوان به سه منبع مهم اشاره کرد
که عبارتند از :اشارات و تنبیهات (نمط هشتم و نهم) ابوعلی سینا ،مجموعو آثار شیخ

شها،الدین یحیی سهروری و کتا ،اوصا االشرا

خواجه نصیر طوسی.

این آثار در طی قرون پنجم و هفتم در ایامی که عرفان اسالمی در اکنا

جهان اسم و

رسمی یافته بود ،به نگارش درآمدند .آثار یاد شده اطالعات شایان توجهی را در با،
حقیقت عرفان به دست میدهند .این منابع در گزارشهای خود از افعال و اقوال ،کرامات و
دیگر مسایل معرفتی و حکمی را در راب ه با عرفان بیان میکنند و برای شناخت وضع
عرفان آن روزگاران و مسایل سیاسی آن اعصار منابع مهمی هستند.

لیکن در این میان اهمیت و افادت اوصا

االشرا

به عنوان منبع بسیار مهم و درجو

اول ،محرز و مسلم است و مراحل منظم و روشمند سلوک عرفانی و اخالقی را برای طالبان
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این علم را تا حدودی حل میکند .در حقیقت اوصا االشرا

به سبب این که دیدگاهها

و روشهای سلوک یک حکیم بزرگ و نامی را در خود حفظ کرده است ،از لحا،
روششناسی دیدگاههای عرفانی حا ز اهمیت است.

اوصا االشرا

از لحا ،نوعشناسی یکی از انواع برجستو ادبی ی اخالقی در شیوۀ

سلوک مقامات عرفانی است که در وضع آشفتو عصر ایلخانیان به کمال رسیده است و از
این روی به عنوان کتا ،راهنمای عرفانی ی اخالقی ،سندی معتبر میتواند قلمداد شود.
محتوا و سبک این رسالو فارسی هم به لحا ،روش کار و هم به سبب تشریج و تعالیم
مقامات عرفانی که با زبان و بیان خاصی روایت شده ،وضع شاخصی دارد .خواجه نصیر از
اندیشمندان برجسته و متنفذ در حوزۀ علوم اسالمی بهخصوص در فقه و کالم اسالمی

است .وی با موشکافیهای دقیق در مباحث معرفتی عرفان اسالمی ،با تفسیر آیات قرآن
کریم و ارا و اسناد معتبر میکوشد تا مسایلی از قبیل چگونگی پرورش فکری ،اخالقی و
عاطفی عرفا را تشریج نموده ،به رفتارشناسی و روانشناسی شخصیتهای عرفانی بیردازد.

ساختار و محتوای کتاب اوصافاالشراف
کتا ،اوصا االشرا اگر چه از حیث حجم بسیار موجز و اندک است لیکن از حیث
محتوا ،م الب بسیار ژرفی و عمیقی دارد و خواجه نصیر کوشیده است اندیشههای واالی
عرفانی و مراحل و مقامات سلوک را به صورت معقول و دقتنظر خاصی تبیین و تشریج
کند .خواجه در مقدمه این رساله میگوید که بهاءالدین محمد ابن جوینی او را بر نوشتن
مناقب تحریض و تشویق کرده است( .طوسی ،1373 ،ص )7
بنابر اذعان خواجه در این رساله به عنوان یک طر و الگوی کلی گویا ،وی در آغاز
هر مرحله یا مقام عرفانی نخست آیهای از آیات قرآن کریم را به عنوان استشهاد هر مقام
آورده ،سیس حقایق و دقایق هر مقامی را به تفصیل و با جز یات بیشتر تشریج میکند.
خواجه در این رساله به طور کلی در شش با 31 ،،مرحله از مراحل عرفان عملی را به
تفصیل طر کرده است .ساختار رساله این موارد را شامل میشود :با ،اول ،در بدایت
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حرکت و در شش فصل (ایمان ،ثبات ،نیت ،صدق ،انابه ،اخالص)؛ با ،دوم ،در شش
فصل (توبه ،زهد ،فقر ،ریاضت محاسبه ،تقوی)؛ با ،سوم در شش فصل (خلوت ،تفکر،
خو  ،رجا ،صبر و شکر)؛ با ،چهارم در شش فصل (ارادت ،شوق ،محبت ،معرفت،
یقین ،سکون)؛ با ،پنجم ،در شش فصل (توکل ،رضا ،تسلیم ،توحید ،اتحاد ،وحدت).
خواجه با ،ششم را به مقام فنا اختصاص داده و سعی کرده این اص ال بنیادین عرفانی را
به صورت مفهوم و محسوس برای مخاطبان تبیین نماید.

از این روی به نظر میرسد اوصا االشرا

بیشتر مربوط است به جنبههای عملی

عرفان اسالمی است .بعضی از این مقامات ابعاد روحانی و معنوی عار

حقیقی را به طور

گسترده در جامعه بازگو میکند که در محافل عرفانی دارای جنبه تعلیمی بوده و بیرون از
این محافل در میان مردم راهنمای آنان بوده و هنوز هم هست.
بدایت راه عرفان از دید خواجه:

ایمان ،امر معنوی و باور قلبی است که در جهانبینی ،نوع زندگی و طرز تفکر انسان،
نقش بنیادین ایفا میکند و مالک ارزشگذاری بر اعمال و افکار انسان است .خواجه نیز بر
اساس چنین باوری ،بدایت راه عرفان را ایمان معرفی میکند؛ زیرا بدون ایمان راستین و
عمل صالج طی مراحل سلوک که با سختیهای جانکاه همراه است ،دشوار مینماید:
«ایمان در لغت تصدیق باشد؛ یعنی باور داشیتن و در عیر

اهیل تحقییق تیصدیقی خاص

باشد و آن تصدیق بود به آنچه علیم ق عیی بیه آن حاصیل اسیت و پیغمبیر (علیییه
الییسالم) فرمییوده اسییت و معرفییت پیغمبییر مییستلزم معرفییت پروردگییار قادر ،عالم،

حی ،مدرک ،سمیع ،بصیر ،مرید و متکلم اسیت ،پیغمبیران را فرسیتاده اسییت و قییرآن
بییه محمیید مییص فی (صییلی ااهلل علیییه و آلییه و سییلم) فرسییتاده و احکیام فیرایض و
سینن و حیالل و حیرام بیر وجهیی کیه همیه امیت را بیر آن اجماع باشد ،بیان فرموده
است .پس ایمان مشتمل بر این امور باشد و این قدر قابل زیادت و نقصان نباشد .چه اگر
کمتر از این باشد ،ایمان نباشد و اگر زییادت از ایینباشد ،آن زیادت کمال ایمان بود و
مقارن ایمان و نیشان بیاور داشیتن آن باشید و آنچه دانیستنی و گفتنیی و کردنیی باشید،
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بدانید و بگویید و بکنید و آنچیه از آن احتیراز فرمییوده باشیند ،احتیراز کنید و ایین
جملیه از بیا ،عمیل صیالج باشید و قابل زیادت و نقصان بود و الزم تصدیق مذکور باشد
و از این جهت ذکر ایمیان بیا عمل صالج فرمودهاند در همه مواضع« :إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ»( .طوسی ،1373 ،ص)12

خواجه نصیر ضمن تعریف و توضیج ایمان ،ایمان را دارای مراتبی میداند که اهل
معرفت می بایست بدان ملتزم باشد :ایمان زبانی ،ایمان تقلیدی ،ایمان به غیب ،ایمان یقینی.
ایمان یقینی عالیترین ایمان است و آن منتهای مراتب ایمان است و سالک به واس و آن به
سکون و طمأنینو قلب رسیده ،سلوک در مسیر عبودیت و بندگی بر وی ممکن میگردد:
« باید دانست ایمان دارای مراتبی است که کمترین حد آن ،ایمان به زبان است« .يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِی نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ» عبارت از آن است .و امر
«قَالَتِ الْأَعرَاب ءامنَّا قُل لَم تُؤْمِنُواْ ولَاكِن قُولُواْ أَسلَمنَا ولَما ي دخُلِ الْايم انُ فی قُلُوبِكُم»
اشاره به همان است .و باالی آن ایمان تقلید است و آن تصدیق جازم باشد به آنچه
تصدیق باید کرد و اما زوالش ممکن بود چون تصدیق جازم حاصل شود ،هر آینه آن
تصدیق مستلزم عمل صالج باشد «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا
وَجَاهَدُوا» و از آن بهتر ایمان به غیب است که «يُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ» و آن مقارن بصارتی باشد
در باطن مقتضی ثبوت تصدیق ایمانی کأنه من وراء حجا ،و از این جهت مقرون به غیب
باشد و از این کاملتر ایمان آنهایی که در حق ایشان فرموده است «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا
ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا» تا آنجا که «أُولَئِكَ هُمُ
الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا» و این مرتبه ایمان به کمال است و متصل باشد با این ایمان یقینی که شر
آن بعد از این گفته آید و آن منتهای مراتب ایمان باشد و آنچه در سلوک کمتر از آن
نشاید ،ای مان به تقلید است و ایمان به غیب چه ایمان به زبان تنها به حقیقت ایمان نباشد.»...
(طوسی ،ص .)12-13
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تثبیت حال عارف:

خواجه ثبات در عزم را برای رسیدن به م لو ،حقیقی یکی از ارکان اصلی سلوک
معرفی می کند و بر آن است که اگر عار

در اعتقاد خویش راسخ و ثابت قدم نباشد ،به

م لو ،وکمال حقیقی نخواهد رسید:
«ثبات حالتی است که تا با ایمان مقارن نشود ،طمأنینو نفس که طلب کمال مشروط به
آن است ،میسر نگردد .چه هر کس در معتقد خویش متزلزل باشد ،طالب کمال نتواند
بود و ثبات ایمان عبارت از حصول جزم است به آنکه کاملی و کمالی هست و تا این
جزم نباشد  ،طلب کمال صورت نبندد و عزم طلب کمال و ثبات در عزم تا حاصل
نشود ،سلوک ممکن نباشد و صاحب عزم بیثبات باشد ،بل متحیر را خود عزم نباشد و
تا عازم متوجه یک جهت معین نشود ،حرکت و سیر و سلوک از او واقع نگردد و اگر
حرکتی کند اض رابی و ترددی بیحاصل باشد ،که آن را فایده و ثمر نباشد ،و علت
ثبات بصیرت باطن باشد به حقیقت معتقد خویش و وجدان لذت اصابت و ملکه شدن
آن حالت باطن را بر وجهی که زوال نیذیرد و به این سبب ،صدور اعمال صالحه از
اصحا ،آن ثبات دایم و ضروری باشد»( .همان ،ص )15
نیت و جایگاه آن در سلوک معنوی:

چنان که گفته شد خواجه در رسالو خود از آیات قرآن کریم برای تبیین مباحث
عرفانی و اخالقی بهره فراوان جسته است .عنصر کلیدی دیگر در گزارشهای خواجه
عنصر نیّت در حاالت خاص عرفانی است .در رسالو خواجه روحانیت ،زهد و پارسایی
برجستگی خاصی دارد و تصویر ایده آلی از این عنصر ترسیم شده است .در این اثر عنصر
نیت به صورتی به تصویر کشیده شده است که آن را رکن رکین رفتار و اعمال انسانی
نمایان میسازد.
خواجه با استشهاد به این آیو قرآن کریم« :قُلْ إِنَّ صلَاتىِ و نُسكِى و محیاى و مماتىِ
لِلَّهِ ربالْعالَمِین» (انعام )162 /بگو نماز من و سجود و قربانی من و زندگانی و مرگ من
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ﺣﮑﻤﺖﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺎﺧﺮ

ﻫﻤﻪ ﺧﺪا راﺳﺖ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن .ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و اﻫﻤﯿﺖ آن را در ﺳﯿﺮ و
ﺳﻠﻮك ﻣﻌﻨﻮي و اﺧﻼق ﻋﻤﻠﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽدارد:
»ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺼﺪ اﺳﺖ و واﺳﻄﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ؛ ﭼﻪ اول ﺗﺎ ﻧﺪاﻧﺪ ﭼﻪ ﮐﺎري
ﮐﺮد ،ﻗﺼﺪ ﮐﺮدن آن ﮐﺎر ﻧﮑﻨﺪ و ﺗﺎ ﻗﺼﺪ ﻧﮑﻨﺪ ،آن ﮐﺎر از وي ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﻮد .ﺳﯿﺮ و
ﺳﻠﻮك ﻗﺼﺪ اﺳﺖ ،و در ﺳﯿﺮ و ﺳﻠﻮك ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺼﺪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﻘﺼﺪ،
ﺣﺼﻮل ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ از ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ ،ﭘﺲ ﻧﯿﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﻪ ﺣﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﻪ اوﺳﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﭼﻪ ﻧﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻬﯽ ﺟﺎن اﺳﺖ؛
»ﻧﯿﮥ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﺧﯿﺮٌ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻪ« ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺎن اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ

»اﻷﻋﻤﺎلُ ﺑﺎﻟﻨّﯿﺎت« و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻦ و ﺧﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﻘﺎرن ﻧﯿﺖ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻫﺮ آﯾﻨﻪ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺣﺼﻮل ﮐﻤﺎل ﺑﺎﺷﺪ«) .ﻫﻤﺎن ،ص (16-17
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺤﻮاي ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮاﺟﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﻧﺪﮔﯽ
ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وي ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ،
ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻣﺘﺨﻠﻖ ﻧﻤﺎﯾﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺧﻮاﺟﻪ
ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﯿﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻮادار دﯾﻦ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻖ
و ﺧﻠﻖ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﯿﻘﯽ دارد و از ﻋﺪاﻟﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي درﺳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪﯾﺪاً دﻓﺎع
ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﺷﺨﺼﯽ او ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺷﯿﻮة ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ او اﺳﺖ ،در
ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ روزﮔﺎر ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎري ﮐﻪ در اوﺻﺎفاﻻﺷﺮاف اﺳﺖ ،ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ

اﺳﺖ :ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺎرف در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﻨﺪ و اﻧﺪرز ﺷﺎﻫﺎن و ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﺑﭙﺮدازد .دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻇﻠﻢ و ﺗﺠﺎوز
و ﺗﻌﺪي ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻮد و ﻧﻘﺶ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺷﺎﻫﺎن را ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻮدن آﻧﺎن اﺳﺖ ،ﯾﺎدآور ﺷﻮد .و
ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺖ در اﻣﻮر ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﺮاي ﻋﺎرف و ﺣﮑﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ ﻻزم و
ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .در اﯾﻦ ﺑﺎب ر.ك :ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،1368 ،ج  ،2ص 744؛ ﻧﯿﺰ رﺿﻮي ،1389 ،ص
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 )115 -114با توجه به چنین نکاتی است که دخالت خواجه در امور سیاسی و مملکتی در
قرن هفتم تأیید میشود.
بدین گونه خواجه نصیر با شیوۀ خاص خود دیگر مراحل سلوک معنوی را برای
مخاطب بازگو و تبیین میکند و در اثنای مباحث خود سعی دارد که مفهوم ذهنی هر مقام
یا منزل معنوی را با استناد به آیات قرآن کریم ،در طی مباحث من قی به طور ملموس و
محسوس ترسیم کند.
اما آخرین مقامی که خواجه فصل پایانی رساله را به آن اختصاص داده است ،موضوع
«فنا» است .مقولو «فنا» که آخرین مرحله از مراحل سلوک معنوی است ،از موضوعات مهم
اما دشوار و پیییدۀ عرفانی نیز هست .عار

سالک بعد از تفکر و تدبر در خود و عالم

هستی و تجربو سیر آفاقی و انفسی با غرق گشتن در حقیقتی غایی و م لق ،وجودی مجازی
یا من سالک با فنای کامل در هستی واحد م لق از بین میرود و آنچه میماند م لو ،یا
همان واحد م لق است و وجود سالک در این میان «هیچ هیچ» است .سالک حقیقی در این
مرحله از سیر مقامات سفری از نوع سفر در «حق» را تجربه میکند که ع ار شر و وصف
آن را «ورای حد تقریر» میداند( :نزهت ،1391 ،ص )155
سییییییالک از آیییییییات آفییییییاق ای عجییییییب
رفیییییت بیییییا آییییییات انفیییییس روز و شیییییب
گرچییییه بسیییییاری ز پییییس وز پیییییش دییییید
هییییییر دو عییییییالم در درون خییییییویش دییییی ید
هیییر دو عیییالم عکیییس جیییان خیییویش یافیییت
وز دو عییییالم جییییان خییییود را بیییییش یافییییت
چیییییون بسیییییر جیییییان خیییییود بیننیییییده شییییید
زنییییییدۀ گشییییییت و خییییییدا را بنییییییده شیییییید
بعییییید ازیییی ین اکنیییییون اسیییییاس بندگیسیییییت
هییییر نفییییس صیییید زنییییدگی در زندگیسییییت
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سیییییییالک سرگشیییییییته را زییییییییر و زبیییییییر
تیییییا بیییییه حیییییق بودسیییییت چنیییییدینی سیییییفر
بعیییید ازییی ین در حییییق سییییفر پیی ییش آییی یدش
هییییر چییییه گییییویم بیی ییش از پیییییش آیییییدش
چییییون سییییفر آنسییییت کییییار آنسییییت و بییییس
گیییییر و دارو کییییار و بییییار آنسییییت و بییییس
زان سییییفر گییییر بییییا تییییو اییی ین جییییا دم زنییییم
هییییر دو عییییالم بیی ییشییییکی بییییر هییییم زنییییم
(ع ار ،1386 ،ص )446
خواجه نیز در فصل پایانی کتا ،میکوشد تا مقولو مهم و پیییده «فنا» را که به گفتو

خود نفیش به اندازۀ اثباتش مشکل و دور از ذهن است ،با استناد به آیات قرآن کریم
مفهوم و محسوس نماید و موضوع را چنین به مخاطب القا میکند:
«قال اهلل تعالی« :كل شیء هالك اال وجهه» در وحدت ،سالک و سلوک ،سیر و مقصد،
طلب و طالب و م لو ،نباشد ،کل شیء هالک اال وجهه ،و اثبات این سخن و بیان هم
نباشد و نفی این سخن و بیان هم نباشد ،و اثبات و نفی متقابالنند و دو ی مبد کثرت است،
آنجا نفی و اثبات نباشد و نفی نفی و اثبات اثبات هم نباشد و نفی اثبات و اثبات نفی هم
نباشد .و این را فنا خوانند ،که معاد خلق با فنا باشد ،همچنان که مبد ایشان از عدم بود:
«كما بدءكم تعودون» و معنی فنا را حدی با کثرت است« :كل من علیها فان و يبقی وجه
ربك ذو الجالل و االكرا » ،فنا به این معنی هم نباشد ،هرچه در ن ق آید و هرچه در وهم
آید و هرچه عقل بدان رسد ،جمله منتفی گردد« ،الیه يرجع االمر كله»( .طوسی،1373 ،
ص )81
نتیجه

رسالو اوصا االشرا

هر چند رسالهایاست با حجم اندک و ایجاز کامل؛ لیکن

می تواند منبع سودمند و درجه اول در شناخت و بررسی تحول عرفان اسالمی و اخالق

اوصاف االشراف :کتاب راهنمای سلوک معنوی و اخالق عملی

000

عملی که توسط خواجه به زبان فارسی بیان شده و گسترش یافته است .خواجه نصیر در این
رساله عار

و اهل معرفت را به عنوان نمونههای متعالی ترسیم میکند که بر قشر وسیعی

از جامعه و افراد گوناگون آن نفوذ فوقالعاده دارد و دیدگاههای عرفانی و معنوی خود را
به نحو مقتضی و شایسته بر آنان اعمال میکند .با توجه به اندک م الب و شواهدی که از

رسالو اوصا االشرا

در این مقاله معرون افتاد ،میراث معنوی و فکری خواجه را که

گنجینهای غنی از حکمت و آموزههای عملی عرفان اسالمی است ،میتوان دید .ق عهها و
م الب برگزیدهای که در این مقاله ذکر شد ،تا حدودی حی و تعالیم و اندیشههای عمیق
عرفانی خواجه را نشان میدهد .از مجموعه گفتارهای خواجه میتوان چنین استنباط کرد
که اعمال و آموزههای معنوی عرفان در جامعه آن روزگار از مقبولیت خاصی برخوردار
بوده است و خواجه نیز سعی داشته که این میراث معنوی را به صورت معقول و منسجم به
مخاطبان خود تبیین نماید.
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Awsaf Al Ashraf (The Attributes of the Noble)': Instruction for
spiritual wayfaring (Soluk) and practical ethics
Dr. Bahman Nozhat*
Abstract
In Awsaf Al Ashraf', Khajeh Nasir al-Din Tusi presents a new
approach in teaching subtle mystical themes by developing his
mystical views. By his teaching approach, he has liberated mysticism
from the impressions and preferences of specific groups and has
played an important role in cohering and consolidating of mystical
thoughts, which are based on the rational and theoretical rules.
Khajeh Nasir is a prominent and influential thinker in the field of
Islamic sciences ,especially in Islamic jurisprudence and theology.
Khajeh Nasir scrutinizes the epistemological discourses of Islamic
mysticism, interprets the Qur'anic verses and refers to reliable
documents to explain the intellectual, moral and emotional
development of mystics and to analyze the psychology and behaviors
of mystics. The purpose of this paper is to review and evaluate the
content and features of this noetic work and to highlight those
aspects of the work which should be considered in studying the
Islamic Sufism and its growth and development.
Keyword: Khajeh Nasir Tusi, Islamic Sufism, Spiritual Wayfaring,
Steps of Spiritual Wayfaring, Spiritual Magham.

*. Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Urmia University.
(bahmannozhat@yahoo.com)
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Feiz Mir treatise
Mir Mohammad Taqi Mir*
Dr. Seyed Massoud Hassan Razavi Adib**
Abstract
Mir Mohammad Taqi Mir, known as Mir, (1135-1225 AH/17221810) was one of the greatest Urdu lyric poets who wrote a treatise in
Persian, entitled Feiz Mir, for his son, Mir Feiz Ali (known as Feiz
( Date of birth 6611 AH/ 1748-1749) to make his son familiar with
writing. This treatise consists of five narratives by Mir Taqi Mir,
according to his experiences with Sufis and dervishes. For the first
time the manuscript of this treatise was corrected by Dr. Seyed
Massoud Hassan Razavi Adib (1893-1975). This paper presents the
Persian treatise with an introduction for the Iranian readers.
Keyword: Mir Mohammad Taqi Mir, Mir Feiz, Persian Narratives,
Seyed Massoud Hassan Razavi Adib.

*. Author: (1135-1225). (lailaabdikhojaste@gmail.com)
**. Introduction, correction, glossary, index.
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Rulers and Ethics: from Mohtashami to Mohseni
Comparison of Akhlaghe (ethics) Mohtashami and Akhlaghe
Mohseni
Dr. Yadollah Ghaempanah*
Abstract
Khajeh Nasir al-Din Tusi is one of the great thinkers of the Islamic
world who has been neglected because of contemporaneity with
the period of decline, and his dignity has not been investigated as he
deserve. Fani Keshmiri was also neglected to a greater extent .
Akhlaghe Mohseni by Molla Mohsen Fani Keshmiri has been
published in very few versions and experts are not aware of the
existence of this book. Because of negligence of Akhlaghe Mohseni,
few researches have been done on the book. The aim of this study
was to evaluate and compare the content of Akhlaghe Mohtashami and
Akhlaghe Mohseni by Molla Mohsen Fani Keshmiri. This is a librarybased research. The findings of this study indicates that the two books
mentioned above, have been written based on similar ethical themes
and concepts. Both books include verses of the Holy Quran, Hadith
and Islamic Ravayat of the Fourteen Infallibles in particular Prophet
Muhammad (PBUH), and direct and indirect references to the
views of Plato and Aristotle. In addition to the similarities between the
two books, there are also many differences between them, such as
exaggerated praises of some characters by Fani Keshmiri- the
characters that did not deserve such praises, but Akhlaghe Mohtashami
does not include such exaggerated description or includes few
examples. Furthermore, the text of Akhlaghe Mohtashami is more
fluent and narrative, while Keshmiri book has been written in a more
difficult and literary text.
Keyword: Akhlaghe Mohtashami , Akhlaghe Mohseni , Akhlaghe Naseri,
comparative studies.

*. PhD Thesis in Comparative Islamic Denomination . )Yadollah_ghaempanah@yahoo.com)
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Correction of Mahboubiyeh treatise by Khajeh Mohammad Parsa
Master Manouchehr Sadoghi Soha*
Dr. Mehdi Momeni**
Abstract
Mystical Dastineh are treatises in low and sometimes in large
volume that have been written from the mid forth -century onwards
amongst the Sufi Tarighat (a journey of the seekers stepping away
from the covering of the self to approach its inward reality). These
treatises contained the teachings that Sufi Sheikhs wanted theirs
students and disciples to know and access them. Among the Sufi's
Dastineh, Naqshbandiyah’s Dastineh were different from other
Dastineh in terms of approach and importance.
Because of the two principles of travel in home and solitude in the
community in Naqshbandi Tarighat, Sheikh of this Tarighat wrote
many Dastineh for Sufi sālik (sālik is a follower of Sufism). Because
Naqshbandi Sufi, unlike the previous Sufis or the other Tarighats, did
not have the opportunities to travel and meet the Sheikhs and they had
to follow Tarighat without leaving their homes. One of the short
Dastineh is Mahbubiyeh treatise, which has been written by Khajeh
Mohammad Parsa and has not been edited and published so far . Five
copies of the treatise are kept in the Library of Iran, the Netherlands,
India and Tbilisi. The correctors have accessed the three copies
available in libraries of Iran and in the present study they have
corrected and published this valuable work.
Keyword: Mahbubiyeh, Tarighat of Khajehs, Naqshbandiyeh,
Sheikhs of Tarighat, the truth of Dhikr.

*. Scholar ,philosopher and mystic scholar.
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Investigating ethical themes in Nezami’s works
(Khosrow and Shirin , Layla and Majnun)
Fahimeh Sazmand*
Abstract
The field of lyrical literature, in addition to the themes of love,
includes moral, political and social teachings. Nizami Ganjavi
describes and explains ethical issues, religious and legal
ideas and advice topics with artistry and elegance of the lyrical poetry .
His deep beliefs in religion and ethical values can be seen in his
words .The noteworthy point is that poet does not emphasize on
ignoring the beautiful aspects of the world, but he intends to identify
the issues that prevent humanity from reaching the true
perfection. Although he is a lyrical poet, an exact and detailed
investigation of his works indicates the intellectual, educational and
training aspects of his valuable and artistic ideas.
This research explains the value and artistic authenticity of
Nizami's works and describes his ideology and behavioral manners by
analyzing the themes and ethical teachings and the combination of
didactic and lyrical literature in Khosrow and Shirin and Layla
and Majnun.
Keyword: Didactic literature, lyrical literature, Nizami, Ethical
teachings.

*. PhD student in Persian language and literature and University lecturer. )yasamins88@yahoo.com(
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The Ethics of Politics in view of Khajeh Nasir al-Din Tusi Based
on the Book of Akhlaq-i Naseri
Dr. Najafgholi Habibi*
Abstract
This paper examines some issues according to the viewpoints of
Khajeh Nasir al-Din Tusi based on the Book of Akhlaq-i Naseri, the
version edited by Master Minavi:
Khajeh has portrayed the formation of the large human community
in two ways :1) through Muslim communities attending mosque, from
local mosque to al-Haram mosque in Mecca and al-Nabi mosque in
Medina, and 2) other public gatherings from home and family to
village, city, country and the international community which is formed
as the United Nations Organization today.
The second issue is community health which has been discussed by
description of public goods and public evils, and the most
important task of the public authorities is to expand public goods. The
ignorant society and the cultured society are related to public goods
and public evil, and it is the duty of the rulers to realize public goods.
Two issues are considered in the cultured society: use of managers
and monitoring the emergence and growth of corrupt movements
within the cultured society, called Navabat by Khajeh
Keyword: Akhlaq-i Naseri, Politics, Cultured society governance ,Khajeh
Nasir Tusi.

*. Retired Lecturer, School of Theology, University of Tehran. (najafgholihabibi@gmail.com)
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Sheikh Ajal and modern ethics
Dr. Mohammad Baqaei Makan*
Abstract
Of all the writers and poets whose works are categorized in ethical
group because of having aspects of education and training no one is as
well-known as Saadi. His Golestan is based on practical wisdom and
his Boustan is characterized by intellectual advices. These two books,
especially Golestan, were taught as literary and moral works at
different levels of education,-even in schools- from ancient times to
the present day.
There are many works that include valuable advices and teachings,
but they are not compatible with the modern world and we can
criticize them based on the new moral and educational standards.
Because according to Sheikh Ajal," Comrade precedes over
everything ",but when it comes to fair criticism, in words of Aristotle,
truth is more important than heart belongings.
Keyword: Golestan and ethical values, Boustan and ethical values,
Golestan and practical wisdom, Saadi and fatalism, Women from the
view point of Saadi, Sheikh Ajal and new ethics.

*. Literary and philosophical researcher, translator, scholar and teacher of Persian language
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