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  چکيده
دب در فرهنگ و ا )، تسامحتساهل( رواداریبه  شتاب زدهنگاهی دارداين نوشته 
   و تالشی دارد برای جمع بندی و دريافت رهنمود.ثار مکتوب ايران با تکيه بر آ

و تحمل  رواداری می تواند زاويه ديد سياسی، مذهبی، فلسفی و يا اخالقی داشته باشد  
 بزرگان ايران ده را شامل شود.ربانديشه و رفتار و اعمال ديگران در عرصه های نام

اديان يعنی تحمل  مذهبی پرداخته اندبه رواداری  یانگيزبا وسعت مشرب تحسين بر عمدتا
که در جامعه ما تنوع سياسی  شايد از آنجائی .و همزيستی صلح آميز با آنها مذاهب ديگرو 

 رو اين نوشتهاز اين آرزوی آن نيز انعکاسی قابل مالحظه ندارد. ،هرگز وجود نداشته
  دارد. يا آزادی اعتقادات دينی تکيه بر رواداری مذهبی عمدتا،
بلند نظری و جهان بزرگ و  باور است که مشرب وسيع بزرگان ما،نگارنده بر اين   

ما را در تالش امروزمان برای ساختن جامعه ای بدون قهر و خشونت و  وجدان آزاد آنها،
و پرورش روح آزادگی و انسان ی و احترام متقابل، نی بر خالقيت و سازندگی، آبادانتمب

 ياری خواهد کرد. به نحوی کارا، و ترک تعصباتدوستی 
  

  واژه های کليدی
تضييق، تعصب،  پيگرد، تسامح، تساهل، تحمل، بردباری، اغماض، آزادانديشی،

  گفتگو، مدارا سياست، رواداری، سعه صدر، خودکامگی، خشونت،
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  پيشگفتار
. جان ه استيافتء شناخت بشر تکامل و ژرفش همگام با ارتقا ،و حقوق انسانکرامت 

. از اينرو ه استتداشربی زخم های عميق و جانفرسا از قشريت و تنگ نظر بشريت
انديشمندان، سياستمداران و رهبران مذهبی از ديرباز به همزيستی مسالمت بسياری از 

و تالش نظری و عملی  ها نظر داشته اندآميز انديشه ها، مذاهب، فرهنگ ها و سياست 
  .کرده اند ی در اين راستاپيگير

اقوام و قبايل  خلفا، روحانيون، اميران، خانها، شاهان، مبی آرا واره تازشگاههم ايران
است. تاريخ  عريان حاميان دين و سياست بوده ميدان کارزار تعصب و خشونت مهاجم و

 حکومت تعصب، تنگ نظری و سختگيری نسبت خود شاهدايران تقريبا در تمامی طول 
 است. انديشمندان، نوانديشان، بوده اقليت های سياسی، مذهبی، فرهنگی و قومی به

به شدت  ی ناآگاهکمان و هم از سوی توده هااهم از سوی حو عادت شکنان  دگرانديشان 
ی و در مورد آزار، شکنجه و پيگرد قرار گرفته ومی گيرند. در سياست دگرگونی خواه

علم تجربه گرائی و نوآوری با چماق تکفير سرکوب می شد و می شود. يک مبارزه دائمی 
ريخ و غم انگيز بين تعقل و آزادی از يک سو و تعبد واستبداد از سوی ديگر در سراسر تا

  است. پيوسته در جريانايران 
يک جريان سمجع، پيگير، عبوس و جزميگرا می کوشد هر چه در زندگی رنگ 

درون و برون انسان  ؛ادی و نشاط و شادمانی دارد را به نسيه واهی از مردم دريغ کندش
نمايندگی خدا در زمين را بدون هيچ  اين جريانهرچند  خالق و تنوع طلب را يکسان کند و

خود مدرک و استداللی از آن خود می داند و با چماق "امر به معروف و نهی از منکر" 
نشانه گرفته، انديشمندان ی را شخصخصوصی ترين حريم ه، و را متحقق و موجه دانست

به انتقاد گرفته  ...شيخ" وآنها را با نام های "محتسب"، "فقيه"، " ، با بهائی گزاف،آزاده ما
  اند.

شديدترين سياست های تنگ نظرانه و قشری  ،هرچند حکومت ها و ومذاهب رسمی  
د علم کرده و در مقابل آنها مستقيم و غير را اعمال می کردند، انديشمندان و آزادگانی ق

. اين انديشه مستقيم ايستادگی کرده و نظرات روامدارانه و انسانگرايانه را ترويج کردند
با ژرفش کرامت و حقوق انسان در  ، هرچند در يک جامعه بسته شکل گرفت،های روادار

  است. معتبردوران ما هنوز صادق و 
ه اره با مقاومت قشريون و تنگ نظران مواجه شدهموپاسداری از کرامت انسان   
به انديشه های انسانی که پيش رو شماست قتل ها، اعدام ها، تکفيرها،  واکنش. است

 آمده است. یاين جنبه پاسداری از کرامت انسان در نوشته ديگر. تعزيرها، تبعيد هاست
 »يان قشريت و تنگ نظریتاريخ فشرده مردم ايران با تکيه بر قربان «نگاه کنيد به کتاب (

  در اين نوشته تاکيد بر انديشه های روامدار است. از همين قلم).
برابری حقوق زن و مرد، حقوق  فردگرائی، سکوالريسم، حقوق بشر، رواداری،  

 ونعی کالن چجايمقوالتی نوين است و از درس گيری از ف ...کودک، حق شهروندی و
، جنگ جهانگير اول و دوم از يک سو و زاسيون)تفتيش عقايد کليسا (انگيدادگاه های 
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حقوق و حرمت حدود  ای ترسيم فالسفه، انديشمندان، سياستمدران انسانگرا بر پيگير تالش
روند شکل گيری و ژرفش «( نگاه کنيد به کتاب  رفته است.شکل گ از سوی ديگر، انسان

  از همين قلم).  »رواداری در غرب
ای تساهل و آزادی عرفا و انديشمندان گذشته ما، با آزادی روادارانه و انديشه ه گفتار  

مند اجتماعی مدرن همسنگ نيست. اولی تک جرقه های جدا جداست که -و روادری نظام
تلقی اخالقی و انفرادی دارد با تاثير اجتماعی ناچيز دارد دومی مفهوم نظام مند اجتماعی و 

  اع و روابط انسانی. سياسی است در پی نهادينه کردن رواداری در اجتم
يک ارزش، روش و منش فردی است. بر کيفيت رفتار و برخورد مدارای سنتی   

   انسان در برابر انسان های ديگر داللت و اشارت دارد.
در  رواداری مدرن يک روش و باور سياسی، فرهنگی و اجتماعی است که تحقق آن   

ی الزم رواداری، حقوق يک نظام سياسی، فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر ساخت ها
  . عمومی، جامعه مدنی دست يافتنی است

که هرگونه چشم پوشی از آن مردم فريبئی  من ضمن تاکيد بر اين ناهمانی،  
اعتقاد راسخ دارم که اين انديشه ها ما را در روند دشوار و توانفرسای  دغلکارانه است،

  هد کرد.تالش در راه نهادينه کردن رواداری در جامعه ما کمک خوا
توده های مردم ايران از آزادی و حقوق دمکراتيک فردی و اجتماعی، نهاد های   

دموکراتيک، حق فرد در تعيين سرنوشت خويش، آزادی احزاب سياسی، تفکر انتقادی و 
عدم وجود زبانی درک تاريخی را  پی آمد اين عدمروادری تجربه و درک تاريخی ندارد. 

  است. موثرو گويا بين توده ها و انديشمندان مشترک در اين زمينه و زبانی
، بجاست که نگاهی بيندازيم به ما بزرگان های روادارانۀ يش از طرح انديشهپ  

  تعريف رواداری.
  

  رواداریتعريف 
 فرانسه  ،toleration / tolerance تساهل يا تسامح، انگليسی ( عربیرواداری 

tolérance،  التينtolerare، يونانیτλιναι، وسیر терпимость  همزيستی مسالمت (
 ، رفتاریو احترام آميز با مخالفان سياسی، مذهبی، فکری، فرهنگی جويانه، برابر حقوق

است که اکثريت  درجه ای از بلوغ انسان و جامعه رواداریو اخالقی در جامعه است. 
 ، عقايد،صاحب قدرت با اقليت فاقد قدرت همزيستی برابر حقوق دارد و اختالف در افکار

  نمی شود. اقليت نژاد، قوميت و جنسيت منجر به تضيق و تبعيض رفتار،
شدن و  رواداری دفاع از حق انتقاد و مخالفت است. دفاع از حق رزميدن و بسيج

تکرار بی پشتوانه  رواداری از کردن در پيشبرد انديشه های انتقادی و مخالف است. بسيج
، نژاد و نه فراتر رفته حرمت انسان را با هر انديشهيانه و آزاديخواهاارشعارهای انسانگ

  پاسداری می کند.  جنس
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بديل رواداری انحصارطلبی، تعصب، قشريت، تنگ نظری، نهی، منع، تضييق، 
صاحبان قدرت سياسی، اقتصادی ومذهبی هر گونه تفاوت و  پيگرد و سرکوب است.

حقيقت  و مطلق کردن دادن با محور قرار را جهان بينی و در سياست، مذهب دگرانديشی
  در نطفه خفه می کنند.و  با توسل به زور سرکوب خويش،

وتی و بی اعتنائی مرز مشخص دارد. تحمل دگرانديشان از رواداری با تحمل، بی تفا
. رواداری نيست رواداریمالحظات سياسی، اجتماعی و تاکتيکی  با يا روی ناچاری و

 به آن و ئی که خود به آن باور دارداز تحميل ارزشها انسان ِل خوداریتوانائی و کماهمانا 
عليرغم و انسان روادار به خود و انتخاب خود اطمينان دارد  ارج می نهد به ديگران است.

، از انسانآزادی  توانائی تحميل اراده و نظر خود به ديگران، به دليل ايمان به حق طبيعی
  آن اجتناب می ورزد.

نها در ارزش نهادن به انتخاب انسان ها نمود پيدا می کند. ارجمندی و کرامت انسان ت
نشانه رواداری در جامعه آزادی و برابری حقوقی دگرانديشان، نوانديشان، بدعت گذاران، 

شخصيت  آزادی و بهقومی، و مذهبی است.  ،اسی، فرهنگیاقليت های سيعادت شکنان، 
  ج نهاده می شود ار او، قدرت تشخيص و داوری او حق انتخاببه انسان، 

پی آمد و دستاورد در يک جامعه روادار هيچ ديدگاهی ادعای جامعيت مطلق ندارد. 
علمی، اقتصادی  انسانی، رفاه و شکوفائی همه جانبه رامش و آسايش وآنيل به  اين نگرش،

  و فرهنگی است.
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  ايران فرهنگ و ادب در رواداری
زی در سراسر تاريخ گري-و دگرانديش ستيزی-نوانديش، هرچند تنگ نظری، قشريت

هرچند تحزب در سياست و تنوع در فرهنگ هرگز  ايران مسلط است، مردم رنجبار
ما به انديشمندانی برمی خوريم که دارای عقايد و عمل توام با سعه  تجربه نشده است،

جامعه مان در ايجاد هستند. اين انديشه ها می تواند ما را در تالش امروز یروادارصدر و 
  و تساهل ياری بخشد. روادارینی بر تای مب
انديشمندان ما فرزند زمان خويش و پرورده جامعه سنت گرا و تنگ نظر خويش   

، دستان و زانوان ما گرمی و ها تابناک و انسانگرای آنها به قلب یهستند. هرچند انديشه ها
يژه راجع به زنان، نژادهای غير ايرانی و به و ،انديشه ها از اين توان می بخشد، اما برخی

  مذاهب غيراسالمی و خدابی باوران با ارزش های امروز ما همخوانی ندارد.
تالش ما در اين نوشته بر آن است که برخوردی شبيه برخورد علوم دقيقه با گذشته   

و درست اندازيم   های نادرست و نادقيق را بدور می خود داشته باشيم بدين سان که انديشه
ها را که از کوره آزمون و محک تجربه سربلند بيرون آمده اند پيش رو قرار داده،  تر

. به زبان ديگر نفی ديالکتيکی در مقابل پذيرش کنيم  سکوی پرواز به سوی آينده بهتر می
  گذشته تعلق دارد. به در بست گذشته و يا نفی مکانيکی هرآنچه که

  ر آموزش های زردشت می توان يافت.کهن ترين آموزش روادارانه را د  

  زردشتتعاليم 
آئينی بر پايه های پندار نيک، گفتار نيک، کردار پيش از ميالد)  650(متولد  زردشت 

خوشبين است.  به آينده شت مثبت ودآيين زرنيک بنيان نهاد که تاثيری جهانی داشت. 
 می استي را در جهانپيروز خواهد شد و ر خويش برضد نابخردي و دروغ نبردانسان در 

رسيده، در به همزيستي  ، جايي که انسانها، حيوانات و گياهان و تمامي هستياندگستر
 :آرامش بسر خواهند برد

" اينک من سروش، آن آواي دروني تو را که از همه ي آواهاي شنيدني رساتر 
است، فراز مي خوانم تا به آرمان خود برسم و زندگاني درازي را بيابم و به 
شهرياري منش نيک در آمده، بر راه راست راستي گام بزنم و به جايگاهي 

  )۵برسم که خداي دانا مي باشد." ( سرود ششم، بند 
 ،بيزاربود. او گوهر انسان به ديگران خوداز خشونت و جنگ و تحميل آيين  شتدزر

که است  کسی هاانسانکه شريف ترين  داشتو تاکيد  وجدان را می ستوددانش و  ،خرد
 :او نباشدانديشه آزار کسان در 

.. بشود که بدستياري فرمانروايان خوب، آسيب و کشتار بند آيد و آرامش به ."
خانه ها و آباديها در آيد و آزار ناپديد گردد. آن کس از همه واالتر است که راه 

کشتن را مي بندد، بشود که چنين کاري هر چه زودتر انجام گيرد." (سرود 
  )٨ هفدهم، بند
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آسايش  و شت می خواهد با راستی و دانش انسان را به خوشبختی، سعادتزرد  
  :، نه با تحميل حقيقت خود به ديگرانرهنمون گردد

" منم آن نيايشگر راستين که از راه راستي و با بهترين دانش و بينش خود، تو 
 را در مي يابم و با اين انديشه در سر، مي خواهم رايزن و راهنمايي براي

سخن  مردم آباد باشم. پس، اي خداي دانا، مي خواهم تو را ببينم و با تو هم
  )۶بشوم." (سرود ششم، بند 

  :بر می شماردشتي سه وظيفه بزرگ و اساسي دهر زرای اوستا بر
  !دشمن را دوست آن •
  !پليدي را پاآيزه بدار •
  !نادان را دانا گردان •

  . دار و تقويت مي آندي را در دل بيو انسان دوست رواداری وظيفه نخست
ديگران را پاك  سرمشق ديگران شود و آوشد تا با رفتار و آردار نيك خود يم دوموظيفه 

   زدايدهاي بيرون و درون را ب و منزه سازد و پليدي
آموختن و  سواد را سواد بي :ديگران است و پرورش شرآت و آمك به آموزش سوموظيفه 

  . بي دانش را دانش بخشيدن
 »ونديداد«و در  توصيه می کند انسان ها را به ت آموزش و پرورش نسلشددين زر

  توان رسيد: گويد: از سه راه به بهشت برين مي مي
  .نواياناول، دستگيري به نيازمندان و بي •
  نوا.، ياري آردن در ازدواج دو نفر بيدوم •
می  آه به نيروي دانش،زيرا سوم، آوشش و آمك به تعليم و تربيت نوع بشر  •

 .انداخت از جهان بر را جهل پديدهو شر و ستم اين د نتوا
تو » خرد«گويد: آن آسي را به همسري برگزين آه  زرتشت خطاب به دخترش مي

  دهد. فرمان مي
مبری دو مغان، شهرياری و پياسلطه گسترش و تحکيم  از در ايران باستان، قبل  

رفت و سوگند ياد کرد که را پذيگشتاسب دين زردشت  هستند. و مکمل يکديگر مقوله جدا
به » نور ايزدی«مقابل زردشت نيز بهره ای از  در آئين او را در ايران رواج دهد و

ائی دين و دج اصلجدائی نسبی شهرياری و پيامبری با  انديشهاين گشتاسب ارزانی داشت. 
ان و به روشنی درمقابل انديشه خليفه و امام به عنو شباهت دارددر دموکراسی جديد دولت 

  رهبر سياسی و مذهبی قرار دارد.
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  هخامنشيان
ل غير ايرانی در حفظ زبان، ملقبل از ميالد)  ۵۵٠-٣٣٠( منشیهخا پراطوریدر ام

آداب و رسوم و نظام اجتماعی خود آزاد بودند. اين آزادی در دوران حکومت  دين،
ن در دوران کمبوجيه و خشايارشا و ديگرا ،ولی .کوروش و داريوش برجسته است

  کمرنگ و محو می شود.
حفظ ويژگی هايشان زير چتر دولتی يگانه و کوروش و داريوش ملل گوناگون را با 

حفظ و تکامل و باروری فرهنگ خويش بودند. از  به متمرکز در آوردند. ملل مغلوب قادر
قادر به توسعه و آن ميان می توان از يونانيان و يهوديان نام برد. يونانيان آسيای صغير 

کامل فرهنگ خويش شدند. يهوديان از اسارت بابل آزاد و به وطن خود باز گشتند و کتب ت
 مذهبی خود را تدوين کردند.

  : را اينگونه نقل می کند آوروشگفتار » امپراطور هخامنشي« در کتابپيربريان 
نشيمن آردم   چون به بابل درآمدم، به شادي و خوشي در آاخ شاهان

بابل، مردمان آزاده بابل را به سوي من گرداند و خداي بزرگ » َمرُدوك«
شمار من به آرامش  من هر روز بر پرستش او روي آوردم، سربازان بي

رفتار دژخيمانه اجازه ندادم، » آآد«و » سومر«به بابل درآمدند. در برابر 
شان را از نو ساختم و  هاي فروافتاده  يوغ ننگين را از آنها برداشتم، خانه

خداي بزرگ از آارهاي نيكم شاد شد » مردوك«را پاك آردم،  ها ويرانه
و از روي مهر، مرا آفرين گفت، مرا آوروش، شاهي آه او را پرستش 

ريا و با شادي  آند و آمبوجيه پسرم و همه سربازانم و ما، بي مي
  م. يخداوندگاريش را ستود

آزاري ارتش بزرگ من به صلح و آرامي وارد بابل شدند. نگذاشتم رنج و 
  به مردم اين شهر و اين سرزمين وارد آيد. 

آه مردم درمانده بابل را به بردگي » نبونيد«من براي صلح آوشيدم 
داري را برانداختم. به  آشيده بود آاري آه درخور شان آنان نبود. من برده

هاي آنان پايان بخشيدم. فرمان دادم آه همه مردم در پرستش خداي  بدبختي
  رند. د و آنان را نيازخود آزاد باشن

» مردوك«فرمان دادم آه هيچ آس، اهالي شهر را از هستي ساقط نكند. 
از آردار نيك من خشنود شد. او بر من، آوروش آه ستايشگر او هستم. 
بر پسر من آمبوجيه و همچنين بر همه سپاهيان من، برآت و مهرباني 

ندش را ستوديم ارزاني داشت، همگي شادمانه و در صلح و آشتي مقام بل
» درياي پايين«تا » درياي باال«هاي جهان از  و همه پادشاهان سرزمين

هاي دور دست، همه  (درياي مديترانه تا خليج فارس)، همه مردم سرزمين
چادرنشينان، مرا، خراج گذاردند و در بابل بر من بوسه  پادشاهان هم

، »دير«، »ورنوِمت«، »زمبان«، »ِاشنونا«، »آگاِده«زدند، من شهرهايي 
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ان شده بود از رآه وي» دجله«و شهرهاي آهن آنسوي » گوتيان«سرزمين 
  نو ساختم. 

هايي آه بسته شده بود را بگشايند. همه خدايان  گاه فرمان دادم تمام نيايش
ها را به جاي خود بازگرداندم. همه مردماني آه پراآنده و  گاه اين نيايش

هاي ويران آنان را آباد  داندم. خانهآواره شده بودند به جاي خود برگر
فرا خواندم. همچنين پيكره خدايان » همبستگي«آردم. همه مردم را به 

بدون واهمه از خداي بزرگ به بابل آورده » نبونيد«سومر و آآدا را آه 
گاه خودشان  به شادي و خردمي به نيايش» مردوك«بود، به خشنودي 

آنان را به جايگاه مقدس  بشود خدايان ها شاد گردد، دل بازگردانم. بشود آه
  شان بازگرداندم.  نخستين

هر روز در پيشگاه خداي بزرگ برايم خواستار زندگي بلند باشند. بشود 
خواهانه برايم بيابند. بشود آه آنان به خداي من  آه سخنان پربرآت و نيك

  بگويند. » مردوك«
ايگاهي مبوجيه جبه آورش شاه: پادشاهي آه ترا گرامي دارد و پسرش آ

گمان در روزهاي سازندگي همگي مردم  بي درسراي سپند ارزاني دارد.
اي آرام فراهم  بابل، پادشاه را گرامي داشتند و من براي همه مردم، جامعه
و باروهاي   ساختم، صلح و آرامش را به تمامي مردم اعطا آردم. برج

ردانيدم، ديوار انليل" را استوار گ –بزرگ شهر بابل به نام "ايمگور 
آجري خندق شهر را آه هيچ يك از شاهان پيشين با بردگان به بيگاري 

هايي بزرگ  گرفته شده به پايان نرسانيده بودند، به انجام رسانيدم. دروازه
  آنها گذاشتم با درهايي از چوب سدر و روآشي از مفرغ.  براي

اش به  نامه صيتدر و ازتحميل کيش خويش به ديگران دوری می جويد و داريوش
  : تاکيد می کندخشايارشاه 

"همواره حامي آيش يزدان پرستي باش، اما هيچ قومي را مجبور نكن آه از 
آيش تو پيروي نمايند و پيوسته و هميشه به خاطر داشته باش آه هرآس بايد 

  " .آزاد باشد و از هر آيش آه ميل دارد پيروي نمايد
ستان های شاهنامه نيز استنباط می شود، زنان در ايران باستان، همانگوه که از دا

د: گوي مي »تاريخ اجتماعي ايران«در  مرتضي راونديتحقيقات مقامی شايسته دارند. 
 دي و آميخته با تساهل فقط در بيندهد، حجاب به صورت غير ج چنانكه سوابق نشان مي

ل بود. زنان طبقات ممتاز وجود داشت. معاشرت دختران و پسران قبل از ازدواج معمو
هاي گوناگون اقتصادي و  مخصوصًا آنان آه وابسته به طبقات پايين بودند در فعاليت

  جستند. اجتماعي شرآت مي
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  مانیتعاليم 
از مسافرت به هند و  . پسيا آمددنب يسفونتنزديکی  در )م. ٢١۶ - ٢٧٧( یمان

 مسيحی، بودائی و هب زردشتیااز مذ با بهره گيریخود را  آئين ،آشنائی با مذهب بودائی
  هديه کرد.  ساسانی پادشاه شاپوراولبه بيان و  در کتاب "شاهپورگان" ،اسطوره ها و

ين رو که جهان بر مبنای روشنايی و تاريکی است و از هم بودی بر اين عقيده مان
در نهايت روشنايی (خوبی) چيره  مانويانباور  در .ی و بدی وجود داردخوباست که 

   .خواهد گرفتخواهد شد و همه جا را فرا 
حتی در مورد حيوانات، نخوردن شراب، دوری  ،امتناع از قتل نفسبر مانی  آئين در

دگی پر تجمل در مقابل زن یواکنش تاکيد شده است. اين اصولاز زن و جمع نکردن مال 
اشکانی و آغاز در برابر بحران اجتماعی پايان حکومت ی طبقات حاکم و عکس العمل

زيرا  .کردندن مانعی برای نشر افکار مانی ايجاد شاپور و هرمزد، حکومت ساسانی است.
 طبقات حاکم، از جانبی مردم را بهبا وجود مخالفت آن با غارتگری و سود جوئی 

  . می کاست مغان و از جانب ديگر از قدرت داد "پاسيفيسم" سوق می
سرزمين های وسيعی از اقيانوس اطلس تا اقيانوس  پايه گذاری کرد درمانی  که آيينی

  .و اسالم شد ، مسيحیی، يهودیزردشتآيين های  و رقيب يافت آرام پيروان بيشماری
  :ی کندآن را توجيه م ماندگاریاست که جذبه و  برجسته اصلآيين مانوی دارای سه 

 است.رستگاری  اهرپژوهی  دانش •
 نکوهيده است.خلفا  و پادشاهان به خدمت •
  است.نفی و طرد  ایزمينه  ردر ه یخشونتهر نوع  •

 برایدينی  تنها ايمانيهوديان، مسيحيان و مسلمانان که  يان،زردشتمانی برخالف 
راسم ديگر وضو و م بوسيله تعميد، غسل، یمعتقد بود پاک کافی نمی دانست ورستگاری 

کردار، گفتار و انديشه ناپسند و  هرگونه ازدوری  رستگاری تنها با کهبدست نمی آيد، بل
اشکار و منطق  هيچ حقيقتی بدون عقل از نظر مانويان .خواهد آمد به دست شکسب دان

د. اين نويد که انسان می تواند با ناسطوره ها وسيله مهمی در شناخت می باشنمی شود و 
آوردن به نيروی خرد به سوی خداوندگار  چنبره ايمان و سنت و روی رها شدن از

   مانوی بگروند بازگردد، عامل مهمی بود که بسياری به آيين
ه همه اديان مشترک است و همگی هدفی جز رسيدن ب مانويان سرچشمه باور در

ن تنها يان، کتاب يهوديان و صليب مسيحيازردشتآتش  ها،روح انسانی ندارند. به باور آن
آيين های ديگر را نابکارانی  نمايندگانمانی  .نيست که مقدس نمادی از راستی است. نمادی

 و تفسيرهای انحرافی از آن آيين ها، خود را به نمادهامی دانست که با مقدس کردن 
مانی ضمن اينکه خود از مردم شدند.  یت باعث دورنزديک کرده و در نهاي ها حکومت

می دانست که مدعی بود حقيقت تام را برای همه جهانيان ـ نه قوم  واپسين پيامبری را
خود  ـ آورده است، هيچ گاه در خدمت سالطين و قدرتمندان درنيامد. موعظه های خاصی

 در آورد، تا درکش برای مردم کوچه و بازار آسان با نقاشی های گويا هارا به همه ی زبان
  باشد. 
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مخالف بودند. آن ها حتا از  گ و خون ريزی به شدتمانويان همانند بوداييان، با جن
خواهی و عدم ستيزه جويی آن  ريختن خون جانوران موذی نيز اکراه داشتند. اما اين صلح
تسليم فرود بياورند. آن ها به  ها به اين معنا نبود که در مقابل ستمکاران و زورمندان سر
ا و تسليم آسايشی که به بهای رض هروش خود روبروی نيروهای زور ايستادند و بی آنکه ب

  شده و تسليم نيروهای شر نشدند متحمل همه گونه رنج و مرارتبدست می آيد بينديشند.
ی مسيحجنبش معنوی مانی به سرعت در جهان گسترش يافت. پيشوايان زردتشتی و 
ی که با هم دائما در نبرد بودند، متحد شدند و در دوران بهرام اول در جريان محاکمه ا

آغاز شد و مغان  تار پيروان مانیاز آن پس کش. نمودند رگم بهسخره او را محکوم م
کشتند. مانويان درد و جانب شرق و غرب، در  )زنديق (ک يمردم بسياری را به نام زند

آسيای ميانه تا سرحد چين و در غرب تا روم پراکنده شدند. در غرب گروهای مذهبی 
لع و کليسا ق دستآلبيژوا و کاتار پديد آمدند که آن ها هم به  مسيحی تحت تاثير مانويت مانند

  شدند. قم
  

  تعاليم مزد ک
خواه دوران رهبر جنبش سترگ اجتماعی برابري م.) 450 - 529( مزدک بامدادان  

در آئين مزدک نور آگاه ولی ظلمت کور است. حرکت نور ارادی و  ساسانيان است.
و  قطعی و پيروزی و چيرگی نور ضرور حرکت ظلمت غير ارادی است. پيروزی و

روزی نهائی با نور است. در يچيرگی ظلمت تصادفی و موقتی است. مزدک تاکيد می کند پ
 اآئين مزدک بر بی آزاری تاکيد شده است. مزدک کشتن و زيان رساندن به ديگران را اکيد

  ممنوع کرد.
قرار داده است و به نظر مزدک نعمات مادی را آورمزدا يکسان در دسترس مردم 

نابرابری از آنجا برخاست که کسانی از طريق قهر و جبر خواسته اند اموال متعلق به 
حدس ميزند که تاريخدان و ايرانشناس روسی،  ،پيگولوسکاياخانم  .ديگران را تصرف کنند

کدگ ها و ويس ( اين آموزش مزدک مستقيمًا به مسئلة تالشی امالک مشاع دهقانان آزاد
(تفسير  »اتيکان هزار داتستانم«در کتاب پهلوی  ویبنا به استدالل  .وط استمرب )ها

مجموعه ی قوانين) و اسناد مکشوفه در اورامان داليل متعددی وجود دارد حاکی از آنکه 
اشراف اراضی دهقانان را به زور غصب می کردند و يا دهقانان بی پا ناچار می شدند 

مشاهده اين جريان در ذهن مزدک اين انديشه را که  .زمينهای خود را بدانها بفروشند
پس نابرابری در تقسيم ."غصب و تصرف قهری منشاء "نابرابريست"پديد می آورد

خواسته ها و نعمات مادی ريشه ی ظلم است و راه نيل به عدالت رفع نابرابری يعنی 
سياست  خواجه نظام الملک در .استقرار مساوات در برخورداری از نعمات مادی است

 نامه اين مطلب را چنين افاده کرده است :
"مزدک گفت مال بخشيده ايست ميان مردمان که همه بندگان خدايند و فرزندان 
آدمند و به چه حاجتمند کردند بايد که مال يکديگر خرج کنند تا هيچکس را بی 

  ."متساوی دلی باشد برگی نباشد و درماندگی.
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و  کموجود در جامعه ريشه ی کين و رش اواتبه نظر مزدک نابرابری و عدم مس
اگر نابرابری در  .است که زندگی بشری را تيره ساخته است هااين بال .خشم و جنگ است

اجتماعی نيز از  هایود پايه ی مادی و اجتماعی اين بالاستفاده از نعم مادی از ميان بر
و مهر و دوستی و ميان خواهد رفت و کين و رشک و خشم و جنگ جای خود را به آشتی 

 ،دادگری ،در راه پيروزی برابری تالشدر راه پيروزی نور همان  مبارزه .داد خواهد داد
 .آشتی و دوستی است و همه ی اينها نبرد اهورائی و ايزدی عليه اهريمن است ،مهر

 :در شاهنامه بدين نحو آورده است فردوسی اين تعاليم را
  زود نيزــــفـج نـاين پنکه دانا بر            زـيـچج ـی پنـــــــد از راستـانـچـيـپـب

 آز او چيره بر گردد به پنجم که           نياز و وخشم و کين است ککجا رش
 گيرشمن باستان شناس فرانسوی می گويد: 

"برنامه مزدک که به حق آن را کمونيسم ايرانی بايد ناميد، يک انقالب واقعی 
 (ن جنبش را واکنش بندگان و نيم بندگان بود. بسياری از دانشمندان اي
و همچنين عکس العمل ساکنان شهرها و حومه آن  )کشاورزان وابسته به زمين

ها که سابقا آزاد بودند، عليه فئوداليسم و دستگاه بنده ساز آن می دانند که به 
صورت مبارزه طبقاتی درآمد و عليه حرمسراهای اغنيا که در آن ها زنان 

  بودند، اعتراض کرد."  متعدد محبوس
محکم  او. اما همين که پايه سلطنت به نرمی برخورد کرد جنبش مزدکبا نخست قباد
تسليم شدند، بهانه ای بدست آورد و در  او و به ا و اشراف بقدر کافی ضعيفشد و نجب

محکمه ای حکم محکوميت مزدک و مزدکيان را صادر نمود. روحانيان زردشتی و 
را از شاه گرفتند. جنبش مزدکی  مزدکن مانی بهم پيوستند و حکم قتل مسيحی مانند دورا

با قتل او و پيروانش به طرز وحشيانه ای سرکوب شد، اما افکار او اثر خود را حتی در 
  اسالم، باقی گذاشت. بعد از قيام ها و جنبش های مردم ايران در دوران

  

  ارداويرفنامه
صاحب معراج بوده و ارداويرافنامه  پارسيان که به عقيده ی استويراف نام موبداردا

. اين کتاب به زبان پهلوی، عروج و سير ارداويرف به پل صراط معراج نامه اوست
فصل  101پل)، برزخ (هميستکان)، دوزخ و بهشت را توصيف می کند. در چينواد (

ود در جهان ديگر از روی مشاهدات خ را (فرگرد) حال و روزگار نيکوکاران و بدکاران
  شرح می دهد.

گريستن در مرگ خويشاوندان و نزديکان در آيين مزديسنا ناشايست است و در کتاب   
می نويسد که پيش از رسيدن  16او در فرگرد  های دينی از آن به عنوان گناه ياد می کنند.

عده ای به آسانی از آن عبور  يدم، رودی بزرگ و هولناک و بد بو و تار د»چينواد پل«به 
پاک و ايزد توانستند عبور کنند. سروش  نمی ردند، جمعی به سختی و برخی هرگزمی ک

که مردمان از پس درگذشتگان از چشم  بسيار استآن اشک  ،اين رودآذر توضيح دادند که 
آنها که گذشتن نتوانند کسانی هستند که شيون و بريزند و شيون و مويه و گريستن کنند. 
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ارداويرف آنها که آسانتر، کسانی هستند که کم کردند. به  مويه و گريستن بسيار کردند و
، به جهانيان بگو شما به گيتی شيون و مويه و گريستن، نادانانه مکنيدتوصيه می شود که 

   و سختی به روان گذشتگان شما رسد.چه به همان اندازه بدی 
يه شده است اکيدا توصپاکيزه نگهداشتن محيط زيست و به ويژه پاکيزه نگاهداشتن آب   

آمده است: "در  13فرگرد . در و دامپروری ستايش فراوان به عمل آمد کشاورزی از و
بسيار نيک گفتار، بسيار نيک کردار را، با  بهشت، ديدم روان زنان بسيار نيک انديش،

گفتند اين روان آن زنان است که به گيتی اب و  ...به زر و سيم و گوهر،.پوششی آراسته 
  گياه و گاو و گوسفند و همه آفريدگان نيک اورمزد را خشنود کردند." آتش و زمين و

  

  قران
و همزيستی  دارانه باشدکه می تواند بنيان يک برخورد روادر قران آياتی وجود دارد 

  . مسالمت آميز پيروان اديان گوناگون را تسهيل کند
 "الرشد من الغی ال اآراه فی الدين قد تبين: "است آمده )2( سوره بقره 257در آيه 

. آيت اله مطهری در )کار دين به اجبار نيست چه راه هدايت و ضاللت روشن شده است(
  می گفت: قبل از به قدرت رسيدن روحانيون در ايران تبليغاتش

با  -و لو توحيد را از حقوق انسانها بدانيم  -، اين تفاوت ميان توحيد بر اين "بنا
مردم ه شود داد ب زور ميه . آزادی را بردتوحيد، مثال آزادی، وجود دا غير

، پس ملتی را ميتوان گرفت، طبعا اينها آزادندزور ه را ب زيرا جلوی متجاوز
، ولی آزادگی زور جلوی متجاوز گرفته ميشود با زور آزاد آرد چون ميشود با

توانيم با زور معتقد  . نميتحميل آرد شود به زور و روح آزاديخواهی را نمي
اين است  .د بياوريمبوجو زور چيزی و ايمان به چيزی را در دل او با هبكنيم ب
. در دين اآراه و اجبار نيست» ال اآراه فی الدين قد تبين الرشد من الغی«معنی 

شود با  مينرا  يد دينبگو خواهد نمي  گويد در دين اجبار نيست اينكه قرآن مي
تحميل نكنيد  حميل آرد شماشود با اجبار ت اجبار تحميل آرد ولی با اينكه مي

با  ، بلكه از اين باب است آه دين رايد مردم بدون اجبار ديندار باشندبگذار
قرآن در . . آنكه با اجبار تحميل بشود دين نيستشود تحميل آرد اجبار نمي

اينكه ماهيت   آن عده اعراب بدوی آه تازه اسالم اختيار آرده بودند بدون جواب
بدون اينكه اسالم در دلشان نفوذی پيدا آرده باشد و آمده  آنند و اسالم را درك

آمنا قل لم تؤمنوا و لكن   قالت االعراب: «يكردند ميگويدم بودند دعوی ايمان
ر اعراب د .) 14 -حجرات » ( االيمان فی قلوبكم قولوا اسلمنا و لما يدخل

يدارند آه ما اند اظهار م آمده  باديه نشينان ،اصطالح قرآن يعنی باديه نشينها
، شما بگوئيد "اسلمنا" اسالم ايد نياورده  ايمان ، بانها بگو آه شماايم وردهايمان آ
ايم ما آاری آرديم آه حكم  لفظی به اسالم آرده ايم يعنی بگوئيد اقرار آورده

شهادتين را بر زبان جاری آرديم پس در  ظاهری يك مسلمان را داريم يعنی
، اما آنكه ديگر مساويست  ن با حقوق مسلمينجمع مسلمين هستيم و حقوقما
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هنوز ». فی قلوبكم و لما يدخل االيمان. «پيدا نشدهنامش ايمان است در شما 
  دل است."ه ميخواهد بگويد ايمان مربوط ب .ايمان در دل شما نفوذ نكرده

  تاکيد می کند:  فتگوگآيت اهللا منتظری در يک 
ار کردن نفوس و ارائه راه فکرکردن "رسالت پيامبران نيز دعوت به حق و بيد

بشر و انديشيدن و راه استدالل و تعقل برای درک صحيح از جهان هستی و 
و معاد آن بوده است. هيچ پيامبری برای اجبار مردم به قبول و ايمان به  ءمبدا

ين ) به همين حقيقت اصول دين ماموريت نداشت. آيه شريفه ( ال اکراه فی الد
  اشاره دارد."

عليهم  لست .فذآر انما انت مذآر" آمده: )88( سوره غاشيه 22و  21 آيه در
مبری تو غير از اين نيست. و تو توانا بر تبديل کفر و هشدار بده، وظيفه پيا(" بمصيطر

  ).ايمان آنها نيستی
ادع إلی سبيل ربك بالحكمة و الموعظة الحسنة و آمده: " )16( سوره نحل 125آيه در 

مردم ( "بمن ضّل عن سبيله و هو اعلم بالمهتدين احسن إن ربك هو اعلم جادلهم بالتی هی
 .)، اندرز نيکو و بهترين طريق بحث به راه خدا دعوت کنرا از طريق حکمت

َلا َيْنَهاُآُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُآْم ِفی الدِّيِن " :آمده است) 60(سوره ممتحنه  8در آيه 
خداوند، شما ( "وُآم مِّن ِدَياِرُآْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَنَوَلْم ُيْخِرُج

را از دوستی آنان که با شما در دين ستيز و دشمنی نکرده و شما را از ديارتان بيرون 
و انصاف رفتارکنيد که  نرانده اند، باز نمی دارد، تا از آنان بيزاری بجوييد، بلکه با داد

 )خداوند مردم باداد و انصاف را دوست می دارد.
: "َوَلْو َشاء َربَُّك آلَمَن َمن ِفی اَألْرِض ُآلُُّهْم بيان شده )10( سوره يونس 99در آيه 

ر اگر پروردگار مي خواست هرکس که د( َجِميًعا َأَفَأنَت ُتْكِرُه النَّاَس َحتَّى َيُكوُنوْا ُمْؤِمِنيَن"
زمين است همگي ايمان مي آوردند پس تو آيا مي خواهي مردم را مجبور کني که به اکراه 

  )ايمان بياورند؟
(و نمی داند برای وان ليس لالنسان اال ما سعی آمده است:  39) آيه 53سوره نجم (

  به سعی خود انجام داده نخواهد بود.)آدمی جز آنچه 
است و توجيه  انهت برتری طلب و تنگ نظردر قرآن آياتی نيز وجود دارد که به شد

  گر قشريت های خشن است:
عزت و ("َوِللَِّه اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْؤِمِنيَن" : آمده است )63( سوره منافقون 8در آيه 

  )خدا و رسولش و مسلمانان است. مخصوصبزرگی 
ود. از اينرو تاريخ آيات تنگ نظرانه تاکيد می ش بر ن بيشترنااصوال در بين مسلما

وفا کرده دين اسالم  در ،هيچ حکومت اسالمی سراغ ندارد که به قول تساهل و تسامح
تاريخ هيچ جامعه ای را نشان ندارد که اسالم را خود و يا با رضايت و بدون قهر  باشد.

پذيرفته باشند. همه جا اسالم با شمشير صادر شد و برای بقای خود مجبور شد نسل های 
  .يا نابود کند و را با شمشير به اطاعت واداردجامعه دوم اول 
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َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل ) آمده است: 4سوره النساء ( 59در آيۀ 
اَألْمِر (ای اهل ايمان فرمان خدا، پيامبر خدا و واليان امر [فرمانداران] را اطاعت َُأْوِلی  و
ا وپيامبر خدا است. در اين آيه خدآيه های قران ين راين آيه يکی تفسير پذيرتنيد). ک

نگ و روشن نيست. سراسر تاريخ اسالم ج "َُأْوِلی اَألْمِر "مشخص هستند اما منظور از
وجود اين همه مذهب و يکی از داليل عمده ستيز در تفسير و تأويل اين دو کلمه است. 

برداشت مختلف سياسی، حقوقی، کالمی، فقهی، عرفانی از اين آيه فرقه در اسالم ناشی از 
  است.

اسالم و قران از آنجائی از يک محيط بدوی، عقب مانده و ساده برخاستند، هرگز 
قادر نبودند برای پرسش های پيچيده در باره حيات و انسان چون قدم و حدث؛ جبر و 

ه و کارای اسالمی سرکوب، تعزير، راه حل آزمون شداختيار پاسخی اقناع کننده بدهد. 
  تکفير و محو کامل فيزيکی افراد و انديشه هاست.

مسلمانان از همان دوران پيدايش اسالم تا تشکيل جمهوری اسالمی در ايران در 
و آزادی دادند و وقتی به قدرت رسيدند  ، برابریدورانی که در قدرت نبودند وعده برادری

 ريشی با بالل حبشی قتبليغ برابری سيد  کالسيک آن، عمل کردند. نمونهدرست برعکس 
در تاريخ  است.اسالم  خواندن ايرانيان پس از پيروزی "موالی"  وران يقبل از تصرف ا

وعده آزادی آيت اله خمينی برای همه گروه ها و احزاب در پاريس و اعدام دسته  ،معاصر
محکوميت آنها طبق قوانين جمعی اعضاء سازمان ها و گروه ها که برخی از آنها حتی 

  نمونه ديگر است.  ،شده بود، در زندان ها به فرمان مستقيم خمينی مجمهوری اسالمی تما
 ،(زن و مرد، کافر و مسلمان گونه نابرابری و تبعيض سهاصوال اسالم با تاکيد بر 

ها برای راواداری بسته است. اين سه گونه نابرابری در طول سده  راه را )هبرده و آزاد
گسترش و ژرفش يافت و بخشی از فرهنگ کشورهای اسالمی شد. رهبران مذهبی اسالم 

  سازد نکرده اند. و به روز هيچ تالشی فقهی قابل مالحظه ای که اين نابرابری را برطرف
هرچند نظريه پردازان اسالمی به خصوص شيعيان ادعا می کنند که با اجتهاد اسالم 

اکثريت مسلمانان به شدت از روح ونياز زمان دورند. آنچه  را با نياز روز می کنند ولی،
بشريت را با درسگيری از جنگ های تاريخ بهروداری رهنمون ساخت، دراسالم جديد 

و قدمی در راستای  نشانی ندارد. رهبران اسالمی نکات مثبت رواداری را نمی بينند
بر شيپور بينند و دائما  بلکه آن را تهديدی عليه اسالم می همگرائی بشريت نمی گيرند

به بيانی ديگر رهبران مذهبی شيعه از توان به  جدائی می دمند و طبل جنگ می کوبند.
القوه اجتهاد برای ارائه يک قرائت منطبق با نيازهای جامعه مدرن و روا دار هيچ قدم 

  جدی بر نداشتند.
عقيده غير  است که که هيچ ايران جمهوری اسالمی ،مدرنترين نوع حکومت اسالمی

شيعه را بر نمی تابد. اين محدويت به قدری است که متفکرين و روحانيون شيعه با اندک 
می شوند. آيت اله شريعتمداری و  و طرد به شديدترين و خشن ترين شکل سرکوب اختالف

 هستند. و عدم تحملاين تنگ نظری  آشکارآيت اله منتظری دو نمونه 
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  حسن بصری
يک خانواده مسيحی بود که  فرزندهـ. ق.)  21 – 110( ریبص بن ابی الحسن حسن

و خلفا را جسورانه  يکی پيشروان انديشه صوفيانه است دست اعراب اسير شده بود. او
  در تذکرة االوليا از قول حسن بصری آمده است: .انتقاد می کرد

  يابی."نگفت: معرفت آن است که در خود يک ذّره خصومت "و 
ت: از سخِن چهار کس عجب داشتم: کودکی و مستی و "نقل است که حسن گف

  ُمخّنثی و زنی.  
  گفتند چگونه؟

خواجه حال ما  روزی جامه از ُمخّنثی که برو می گذشتم در کشيدم. گفت:گفت: 
داند  مدار که کارها در ثانی الحال خداهنوز پيدا نشده است. تو جامه از من بر

  که چه شود.
َثّبت  ُقلُت َلُه. َفمي رفت افتان و خيزان ]= گل[ مستي ديدم آه در ميان َوَحل و

گفتم: قدم ثابت دار اي مسكين تا نيفتي! گفت: تو  ِمسکين حّتی الَتِزلَّ.َقَدَمَک يا 
قدم ثابت آرده اي با اين همه دعوي؟ من اگر بيفتم، مستي باشم به گل آلوده، 

 در دلم اين سخنـ  م. اين سهل باشد. اما از افتادن خود بترس!برخيزم و بشو
 عظيم اثر آرد.

 یدآجا آورده اي اين روشنايي را؟ بااز  :آودآي وقتي چراغي مي برد. گفتمو 
ا من بگويم آه از در چراغ دميد و گفت: بگو تا به آجا رفت اين روشنايي، ت

   .آجا آورده ام
با جمالي عظيم، در  گشاده و چشم آلودهروي برهنه و هر دو دست  و عورتی

 آرد. گفتم: اول روي بپوش. گفت: مي م از شوهر خود با من شكايتالت خشح
من از دوستي مخلوق چنانم آه عقل از من زايل شده است و اگر مرا خبر نمي 

= [آردي همچنين به بازار فروخواستم شد. تو با اين همه دعوي در دوستي او 
 آمد." چه بودي اگر ناپوشيدگي روي من نمي ديدي؟ مرا اين نيز عجب  ]خدا

"نقل است آه چنان شگستگي داشت آه در هر آه نگريستي او را از خود بهتر 
 هشيش= [ ابه ايدانستي. روزي به آنار دجله مي گذشت. سياهي ديد، با قّر

ابه مي آشاميد. به و زني پيش او نشسته، و سياه از آن قّر ]، صراحیشراب
ع حمله آورد آه آخر باز شر .خاطر حسن بگذشت آه اين مرد از من بهتر است

می آشامد. او در اين که با زنی نامحرم نشسته و از قّرابه بود ناز من بهتر 
ي گرانبار برسيد و هفت مرد در آن بودند. ناگاه يناگاه آشتي  خاطر بود که

پس  تن را خالص داد. شششد. آن سياه در آن جست و  هآشتي درگشت و غرق
 نجاتتن را  ششز من بهتري ـ من اگر ا !روي به حسن آرد وگفت: برخيز

ابه آب است و اي امام مسلمانان! در اين قّر، تن را خالص ده يکدادم، تو اين 
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به چشم ظاهر مي بيني  تا تو آه بيازمايمن زن مادر من است. خواستم تا تو را آ
  يا به چشم باطن. اآنون معلوم شد آه آوري، و به چشم ظاهر ديدي.

حق است. پس  ۀذر خواست و دانست آه آن گماشتو عحسن درپاي اوافتاد 
اي سياه، چنان آه ايشان را از دريا خالص دادي، مرا از درياي پندار  گفت:

  خالص ده. سياه گفت: چشمت روشن باد!
  ".ندانستي ديگر یاز آس به ه خود راالبّت بعد از آن چنان شد آه

  

  عدويه رابعه
آزاد  بردگي فروخته شد ولي بعد به در کودکی) هـ. ق. 95 - 135 ( ابعه عدويهر
و به سرودن اشعار عاشقانه  تاکيد داشتمفهوم عشق و محبت الهي در عرفان  . او برگرديد

مي روم آتش در بهشت زنم و " آه مي گفت: می کنند نقل. از او خطاب به خدا مشهور بود
ين شود و يزد و قصد معآب در دوزخ ريزم تا اين هر دو حجاب رهروان از ميانه برخ

  ".بهشت و يا خوف از دوزخ خدمت آنند، خدا را بي غرض و نه به اميد بندگان خدا
مي تواني با اين "گفت:  او داد وبهگويند روزي شخصي چهل دينار پول به رابعه 

رابعه گريه آرد و سرش رو  ."پول بخشي از نيازهاي زندگي ات را برآورده سازي
ند آه رابعه از او چيزي نخواهد در حالي آه خدا مي دا"به آسمان نمود و گفت: 

 "صاحب دينار است. پس چگونه از آسي دينار طلب آند آه صاحب دينار نيست.
ء شيخ عطار در باره رابعه آمده است: نقل است جمعی به امتحان در تذکرة اوليا

 کرده اند، و تاج مروت بر سر پيش او رفتند و گفتند: "همه فضائل بر سر مردان نثار
بر ميان مردان بسته اند، هرگز نبوت بر هيچ زنی  مردان نهاده اند، و کمر کرامت

که گفتی فرود نيامده است، تو اين الف از کجا می زنی؟" رابعه گفت: "اين همه 
بر نيامده  یاز گريبان هيچ زن ...راست است. اما منی و خود دوستی و خودپرستی و

 است."
 

  بشار بن برد
هدی به فرمان الم نابِبنا به دنيا آمد و)  ق .ـه ٩۵ - ١۶٧(ستانی بشار بن برد تخار

وی را آن اندازه تازيانه زدند  ،در برابر ديدگان مردم بودن، خليفه عباسی و به گناه زنديق
بگفتۀ نجم بن النطاح در کتاب هارون بن علی بن يحيی: "در بصره هيچ مرد  تا جان سپرد.

بود مگر اينکه شعر بشار را زمزمه می کرد و هيچ زن و زن غزلخوان و عاشق پيشه ای ن
نوحه گر يا خواننده ای نبود جز اينکه با شعر بشار نان می خورد و هيچ محتشم و صاحب 

  مقامی نبود که از هجاء او نمی شکوهيد و بيمناک نبود."
می نويسد: "ازجمله بزرگترين  »تاريخ ادبيات در ايران«دکتر ذبيح اهللا صفا در 

ي ايرانی که در تغيير سبک شعر عربی اثر بين و اشکاری دارد بشار بن ُبرد. از شعرا
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شاهزادگان تخارستان است که در کودکی به اسارت بميان بنی عقيل بن کعب آمد و در 
نسب خود ه ميان آنان تربيت شد. وی که پيشرو شعرای محدثين شمرده می شود در تفاخر ب

و اظهار به زندقه و هجو و آوردن تشبيهات و و تحقير عرب و جواری و کنيزکان 
  استعارات دقيق و حکم و امثال مشهور ست."

  نمونه سرودهای بشار بن برد:
 "تو امروز بندۀ خدای ذوالجاللی،

 اما بعضی ها هستند که بنده اعراب هستند."
نان تحت سلطه آبودند که نژاد و تباری غير عرب داشتند و ميهن  مردمیموالی 

مده بود و از نظر مقام و موقعيت اجتماعی پس از بردگان وکنيزکان در پست آرد تازيان
احمد بن عباس عسکری به در االغانی آمده است: " .گرفتند ترين طبقه اجتماع قرار می

قرآن می خواند چنين اد خويش از ابو عبداهللا ُمقری جحدری که در مسجد جامع بصره است
مه و هيأت جزأة بن سدوسی وارد شد و بشار نيز با جا: مردی اعرابی نزد مروايت کرد که

 ؟شار را نمی شناخت پرسيد اين کيست. آن مرد که بشاعران در مجلس او بود
 گفتند: شاعر است.

 گفت: عرب است يا از موالی؟ 
 گفتند: موالی است. 

 اعرابی گفت: موالی را چه به شعر؟
آيا  :عد رو به ابو ثور آورده گفتکمی خاموش ماند. ب ه خشم آمد وبشار از اين سخن ب

 اجازت می دهی؟
 گفت: هر چه ميخواهی بگوی ای ابو معاذ. 

 پس بشار به انشاء ابيات ذيل پرداخت:
 خليلی ال أ نام علی اقسار ـــــ وال آبی علی مولی و جار

  .....سأخبر فاخر االعراب عنی ــــــ والخ
 ترجمه :

 ای دو دوست من 
 ی تفاوت نمی مانمب زور وستمدر برابر 

 و تن به بردگی و پناهندگی نمی دهم 
 که اجازۀ مفاخرت بدهی  یوقت

 به اين اعرابی فخر فروش
 از پيشينۀ خود و او خبر خواهم داد

 آيا اکنون که بعد از برهنگی بر تنت جامۀ خز پوشانده اند
 و در مجلس شراب با بزرگان 

 همنشين وهم پياله شده ای 
 آزاده به فرزندان مردان 
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 فخر فروشی می کنی؟
 ای پسر زن و مرد شترچران!
 بس کن از اين فخر فروشی

 تو وقتی تشنه بودی و به دنبال آب صاف می گشتی، 
 دی!يک می شها شرۀ دور چادربا سگ در ابهای آلود

 می خواهی با خطبه ای مقام موالی را بشکنی؟
 ياد شکار موش بايد فکربزرگی را از سرت بيرون کند 

 و بودی کهو ت
 به دنبال خارپشتها می گشتی

 که شکار کنی 
 ونمی فهميدی

 که دراج در دنيا چه چيز است!
 خود را با پوشيدن چوخا

 در برابر چوخا پوشان می آراستی
 و در بيابانهای بی آب و علف گوسفند می چراندی

 بودن تو بين ما لکۀ چرکی است بر ما
 ای کاش در شعله آتش پنهان بودی 

 تو  افتخار
 که هميشه بين خوک وسگ بوده ای 
 بر مثل من فاجعه ای بزرگ است

: خدای رويت را زشت کناد؛ تو اين شر را برای خود و ابی گفتپس مجزأة به اعر
 امثال خود کسب کردی."

  

  يل عياضَضُف
که روشنگر اعتقاد  داردحکمت آموز  یسخن ـ. ق. )ه 105 تولد ( فضيل بن عياض

. در نبرد بين و انتقاد انسان مقلد ستو حرمت به انسان انديشمند ا اوحقيقت گراي  و واال
و متوليان تنگ نظر آن پديده  جامعه سنت گرا شرکت کردند. بسياری دگاناآز تعقل و تعبد
. از اين رو می دانندجزئی از يک کليت مقدر، معين و از پيش ترسيم شده  را های جهان

فضيل بن اينک کمک  دن چون مرگ بی زارند.اين متوليان از انديشيدن و پرسش کر
 :به اين نبرد عياض

اسحق بن ابراهيم از فضيل خواست که حديثي برايش نقل کند. فضيل پاسخ "
اگر تو از من دنيا را خواسته بودي، براي من از حديث راحت تر بود. اي  :داد

  بي خبر جز شنيدن حديث ترا کاري نيست؟"
ل. گفتند: اصل عقل چيست؟ گفت: حلم. گفتند: اصل گفتند اصل دين چيست؟ گفت: عق

  حلم چيست؟ گفت: صبر 
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، روزی هارون الرشيد او به زهد و ايمان شهرت بسيار داشت در زمان خود فضيل
فضيل پاسخ  از خودت زاهدتر ميشناسی؟ل! ايا کسی را ي، و به او گفت: ای فضرا بخواند

؟ گفت: اين چگونه باشد هارون هستیرون الرشيد) از من زاهد تر (=ها ری! توآداد: 
، ولی تو با اعمالت از کرده ام ن را ترکآاز دنيای فانی زهد ورزيده ام و  : منفضيل گفت

  . خرت زهد ورزيده ایآ
گرفتند، ستمگران در برابر آنان سر  مي اگر علما، دنيا را ناديده از او نقل می کنند که 

آردند، اما آنان علم خود را به خدمت  يروي ميآوردند و خاليق از آنها پ تعظيم فرود مي
تر بگيرند. آنها  اي چرب دنياداران گمارند، تا از اين راه از آنچه در دست آنهاست لقمه

  اند و مورد نفرت خاليق.  خوار شده
ادب  آه در برابر اميران و چاآران آنان، شما را بي زهد آن است آه هنگامي  نشانه

 و شادي آنيد. نامند، خرسند باشيد  مي
  

  ابن مقفع
) فيلسوف و نويسنده بزرگ .ق ـ.ه 109 - 145( المقفع عبدالّله ابن روزبه پوردادويه

سالگی به فرمان منصور خليفه عباسی به دست سفيان به قتل غيله يعنی قتلی که  36در سن 
سفيان به فريب روزبه را نزد خود  شد. کشتهاز راه خدعه و فريب ترتيب داده شود، 

 دهخدادر لغت نامه  .از هم بريد و در تنور افکند او را به خلوتگاه برد. اندام ویخواند. 
  می خوانيم:

به سفيان والي بصره که پيش از اين از او ياد کرديم نوشت و  منصور نامه اي"
بي که گفته آمد کينه او بدل کرد سفيان خود به اسبا به کشتن ابن المقفع فرمان

ديدار سفيان خواسته بود او را بداشت تا ديگر  ابن المقفع، پس روزي که داشت
تنها بپذيرفت و با وي به حجره  زائران رخصت انصراف يافتند و سپس او را

المدايني گويد چون ابن مقفع  و ابن .ديگر شد و در آن جا ابن المقفع را بکشت
دي بياد شمر بدان برمي به حجره سفيان درآمد سفيان او را گفت آنچه مادر مرا

مادر من چنان  ؟ ابن المقفع بهراسيد و بجان خويش زنهار طلبيد و او گفتداري
باد اگر ترا نکشم بکشتني نو و بيمانند.  ]زن تيزشهوت= [ که تو گفتي مغتلمه

کرد تا تنوري را برتافتند و اندامهاي او يک يک باز ميکرد و در  پس فرمان
عضاي او بشد پس سر تنور استوار مي افکند تا جمله ا پيش چشم او به تنور

 ] بازخواست و عقوبت به سبب گناه[ =  کرد و گفت بر مثله تو مرا مواخذتي
  ".دي و دين بر مردمان تباه مي کردينرود چه تو زنديقي بو

در دوران فساد خلفای عباسی، ابن مقفع راه بهبود جامعه را اصالح رهبران می داند. 
از وجود  به" روزبه نشان می دهد که چرا خليفه و قشريوناز کتاب "الصحا چند جملهنقل 
  ند:يدمی تابنبر را اين نابغه احساس خطر می کردند و او
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"اگر خليفه خود پاک و با صالح باشد، حالت رعيت اصالح پذير می شود، 
زيرا اول طبقات خاصه و رجال دولت بايد صالح و پاکدامن باشند تا بتوانند 

. رجال و کارکارکنان دولت هم صالح و عفيف نمی جامعه را اصالح کنند
شوند، مگر پيشوای آنها پاک باشد. اصالح مانند زنجير است که بهم پيوسته، 

  چون يکی از حلقات اصالح گسسته شود، زندگی عمومی مختل ميگردد."
همه دوران روشنی بيندازد. در کليله  سعی دارد بر جدی ترين پرسش هایابن مقفع   

به رهبران و پيروان اديان مختلف رجوع می کند تا » برزويۀ طبيب«باب  و دمنه در
  دريافت کند: پاسخاز آنها مستقيما 

در معرفت خالق و ابتدای خلق و انتهای کار بی نهايت و اختالف ميان ايشان 
هر طايفه ای را  ....رأی هر يک بر اين مقرر که من مصيبم و خصم مخطی.

فضيل مذهب خويش سخنی می گفتند و گرد تقبيح تديدم که در ترجيع دين و 
ملت خصم و نفی مخالفان می گشتند. به هيچ تأويل درد خويش را درمان نيافتم 

  و روشن شد که پای سخن ايشان بر هوا بود. 
  

  ابونواس
شاعر ايرانی عرب زبان و  ).ق .ـه 120 - 195ابونواس ( حسن بن هانی مشهور به

  ت: گف ی میمبتکر سبک حضری در شعر بدو
باده ی دنيا بهتر از باده ی آخرت است، و خدا آن را به اين وصف کرده است "

که: در آن لذتی است نوشندگان را، گفتند: چرا بهتر است؟ گفت: برای آنکه خدا 
  آن را نمونه قرار داده، و نمونه هميشه بهتر است "

 پادشان ساسانی و ه از ستمتازيان با شعار اخوت و سلم آمدند و ايرانيان به ستوه آمد 
پس از تسخير کشورهای و دستبابی به ثروت های کالن  باور کردند. پيام آنها را مغان

بی  عراب بعد از اسالم آوردنتحقير ايرانيان از سوی ا تحقير غير اعراب را آغاز کردند.
  جواب نمی ماند:
 هم باده، گوارا و

 هم ميزبان، برادر است،
 ما ايرانيان آزاده

  ايم جهان خسته خوانده وازها از اينآ
 مرا با ترانة تازيان
  .راهي به خانه نيست

  



 31

  حنظله بادغيسی
او  .می زيست يانطاهر يان وصفاردوران در .) ق ـ.ه  219(وفات  حنظله بادغيسی

  نخستين شاعری است بعد از حمله تازيان به فارسی شعر سرود.
د از بهترين نعمات سرزمين هائی خو و ديگر کشورها، بر ايران تسلط پس از اعراب

می  و افتادگی با شمشير برآن مسلط شدند برخوردار بودند وبه مردم توصيه رياضت که
 4000در حرمسرای متوکل خليفه عباسی  »مروج الذهب«به نوشته مسعودی در  کردند.

ان که اين والي روی ميزيستند که خليفه با تمام آنها نزديکی کرده بود. اميران و کنيز زيبا
 ف بيزانس کنيزان ماهرو و هنرمند، از اطراف و اکنای ديدندشور و شوق را از خليفه م
دختر  200پسر و  200روز  جمله عبداهللا بن طاهر بود که دريک برايش می فرستادند. از آن

  خوش صورت برای متوکل فرستاد.
و  ت می کردنددر حالی که بر چندين کشور از اسپانيا تا هندوستان حکوم تازيان

 دسترنج زحمتکشان اين کشورها را با اسراف و زيادروی حيوانی حيف و ميل می ردند،
شعری از حنظله بادغيسی به  توکل می دادند. توسل به و مردم درس مضار جاه طلبی به

، شايد در واکنش بدين اثر نظامی عروضی سمرقندی »چهار مقاله«روايت از کتاب 
 :رياکاری باشد
ن عبداهللا خجستاني را پرسيدند تو مردي خربنده بودي، به امارت احمد ب"

خراسان چون رسيدي؟ گفت: روزي ديوان حنظله بادغيسي همي خواندم بدين 
  دو بيت رسيدم:

 شو خطر کن ز کام شير بجوی        مهتری گر به کام شير در است
  يا چو مردانت مرگ روياروی        يا بزرگی و عز و نعمت و جاه

اعيه اي در باطن من پديد آمد آه به هيچ وجه در آن حالت آه اندر بودم د
  ."راضي نتوانستم بود

  

  فاطمه نيشابوری
  ) .ق .ـه224 ( وفات فاطمه نيشابوری

  

  ق موصلیااسح
 الرشيد دربار هارون) موسيقی دان معروف .ق .ـه 150 - 235 ق موصلی ( وفاتااسح

صوص آورده و در آتابي آه محتوي مجموع اوزان موسيقي را تحت نظم و ترتيب مخ
 تصانيف او بوده، نغمات موسيقي و تصنيفات خود را از حيث وزن طبقه بندي آرده است.

   می گفت: او 
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، و : خوردن، نوشيدن، آواز شنيدن و زن خواستن"لذات دنيا چهار چيز است
 به مالل می انجامد جز آوازهمه ی آنها سرانجام دل آدمی را می زند و 

  ".شنيدن
متعصبان و قشريون در تالش اند دنيا را بر مردم سخت و ناگوار سازند. از اينرو 
برخورداری از نعمات مادی و لذات دنيوی عرصه ديگر مبارزه بين قشريون عبوس و 
ياس انگيزو آزادگان گشاده رو و اميدوار بود. هرچند در قران آياتی به روشنی از روا 

دارد، علی رغم آن قشريون در انديشه های عبوس  وجود دنيا بودن بهرهمندی از نعمات
  خويش مصر هستند:

"ُآُلوْا َواْشَرُبوْا َوَال ُتْسِرُفوْا ِإنَُّه َال ُيِحبُّ تاکيد شده ) ٧سوره اعراف( 32و  31آيات در 
يَِّباِت ِمَن الرِّْزِق" (بخوريد وبياشاميد اْلُمْسِرِفيَن. ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّلِه الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّ

و اسراف مکنيد که خدا مسرفان را دوست نمی دارد. بگو ای پيغمبر چه کسی زينت های 
  خوراک های گوارا منع کرده؟)خدا را برای بندگان خود آفريده حرام کرده و از صرف 

يَن آَمُنوْا َال ُتَحرُِّموْا َطيَِّباِت َما َيا َأيَُّها الَِّذ) آمده است: 5سوره مائده ( 88و  87در آيات 
َطيًِّبا (ای َأَحلَّ الّلُه َلُكْم َوَال َتْعَتُدوْا ِإنَّ الّلَه َال ُيِحبُّ اْلُمْعَتِديَن. َوُآُلوْا ِممَّا َرَزَقُكُم الّلُه َحَالًال 

رده است. کسانی که ايمان آورده ايد بر خويشتن حرام نکنيد چيزهائی را که خداوند حالل ک
  بخوريد نعماتی را که خداوند بر شما حالل کرده است.)

  

  بشر حافی
) عطار در تذکرة االوليا حافی = پابرهنههـ. ق.  150ـ  227(   بشر حافی در باره

  است: وردهآ
  نقل است آه هرگز آب از جويي آه سلطانان آنده بودندي، نخوردي.

  رود.  ما ميگفتند: چرا سلطانان را وعظ نكني؟ آه ظلم بر 
گتر دانم آه من او را پيش آسي ياد آنم آه او را رگفت: خداي را از آن بز

  نداند.
ذهبی محتوی بسياری از عرفا و انديشمندان سعی کردن که به عبادات و مناسک م

فاقه در ميان  نظر بسياری را به خود جلب کرد. در عين وجود فقر انسانی بخشند. سفر حج
  ويد:سم حج را پيدا می کند. شاعری می گوسع ادای مرا يک نفر اکثريت محتاج جامعه،

  که آن خليل بنا کرد اين خدا خود ساخت           برو طواف دلی کن که کعبه مخفی است
  توصيه می کند: را بشر حافی به جای زيارت کعبه، طواف قلب ها
واهم خ دو هزار درم دارم، حالل. مي نقل است آه يكي با بشر مشورت آرد آه

  آه به حج شوم. 
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روي، برو وام آس   روي. اگر براي رضاي خدا مي گفت: تو به تماشا مي
حال. آه آن راحت به دل  ] تهيدست[ =  بگزار، يا بده به يتيم، يا به مردي مقل

  تر.   مسلماني رسد، از صد حج اسالم پسنديده
  بينم.  رغبت حج، بيشتر مي گفت:

اي. تا به ناوجوه خرج  ز وجه نيكو بدست آوردهگفت: از آن آه اين مالها نه ا
  نكني، قرار نگيري.

دو تصوير متفاوت از خدا وجود دارد. يکی خدای قهار و جبار که پوست از سر   
بندگانش برای يک نگاه دزدانه به يک بنده زيبا رويش می کند. ديگری خدای رحمان، 

  ينک خدای بشر حافی:رحيم، کريم و بخشنده که گناهان را ناديده می گيرد. ا
  بعد از مرگ، او را به خواب ديدند. گفتند: خداي با تو چه آرد؟ 

گفت: با من عتاب آرد، گفت: در دنيا از من چرا چندين ترسيدي؟ ندانستي آه 
 آرم، صفت من است؟

 

  یايرانشهر
ابوريحان ، .)قهـ.  3ه سد( ]نيشابوری[= ابوالعباس محمد بن محمد ايرانشهری 

  . ناصر خسرواند آرده االثار الباقيه و ناصر خسرو در زاد المسافرين از او يادبيرونی در
  دو آتاب  به  اشاره برد و با مى  نام  رازي  زآرياي  استاد محمد بن  عنوان  به  از ايرانشهري
شمارد و با  مى [ = ماديگرا ]  هيولى  ، او را از اصحاباثير و  جليل  نامهاي  به  ايرانشهري

  از ديدگاههاي  آند آه مى  را نكوهش  ، رازي و مكان  هيولى  بودن  بر قديم  ِ وي داليل  لنق
  .است  رسيده  پنجگانة ازلى  مبادي  به  قول و  ابداع  نفى  چون  اي آراء ملحدانه  به  استاد خويش

 .مودرازی اعتقادات و نظرات ارسطو را رد کرد و خود دستگاه فلسفی ديگری را ارائه ن(
ـ ۵ـ مکان مطلق ۴ـ هيولی اولی ٣ـ نفس کلی ٢ ـ خالق١ او معتقد به پنج وجود قديم بود :

  )زمان مطلق
، از  است برده  بهره  ايرانشهري  خود از تأليفات  مختلف در آثار  آه  بيرونى  ابوريحان

در   وي .برد مى  ، نامستا نوشته  در زمينة آراء ملل  آتابهايى آه  آسانى از يكى  عنوان به  وي
او را   امانت .آند مى انتقاد  و شمنيان  دربارة هنديان  آار ايرانشهري  از منابع  آه  حال  عين

  طرفى ، بى گفتة بيرونى  ستايد. به مى  و مانويان  عقايد يهود و نصاري  در بازگو آردن
  . ردگي مى  نشأت  خاصى  دين  او به  وابستگى  از عدم  نظير ايرانشهري آم

محمد و   محمد بن  نام  را به  ايرانشهري   « االديان  بيان«  آتاب در  ابوالمعالىمحمد 
آورد و   فارسى  ، آتابى آريم  قرآن  جاي  به  آند آه مى  معرفى  اي تازه  دين  دعوي  صاحب
  يشب  او همة شريعتها يكى  ؛ در مذهب يافت  ناميد و پيروانى»  هستى«خود را   وحى فرشتة
  .دارد  آنان  در اغراض  ريشه  اديان  پيروان  و نزاع  نيست
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  یمحمد بن زآرياي راز
فيلسوف  وپزشک  ،) شيمی دانـ. ق.ه ٢۵١ - ٣١٣زکريای رازی ( بن محمد

ين تر ترين متفكران قرون وسطي و يكي از برجسته يكي از خالقو ايرانمعروف 
و ماترياليسم را در عصري خشن و  رازي دفاع از علم .خاور زمين است ديگرايانما

نه تنها قشريون و تنگ هاي فجيع انجام داد.  خطراتي مهيب و قبول اهانت پذيرشجاهل با 
ابونصر فارابي،  نظران آثار رازی با آتش سوحتند و با آب شستند، حتی انديشمندانی چون

امام فخرالدين  و ،ابوحاتم رازیسينا، ابن هيثم، ابن حزم، شهيد بلخي، ناصرخسرو،  ابن
شديد قرار  عقايد رازي او را مورد اعتراضات و رساالتي در رد ها بتاآ با نوشتنرازي 
  دادند. 

 مسلمانان به شدت رازی را یبرخاست.  شرقرازی يکی از بزرگترين آزاد انديشان 
و همگونی ای در  همخوانی . رازی هيچردنددر مورد اديان تکفير ک اوهای  ديدگاه بخاطر

استدالل های  »فی حيل المتنبئين« و »فی النبوات« ديد. در دو کتاب نمی ن فلسفه و دينميا
اين آتابها در  بيان می کند.خود از اديان مبتنی بر وحی را و انتقاد های بنيادين  روشنگرانه

به اين  غير مستقيم و فالسفه می توانمتكلمين  و تکفير رد از روی نقد، ، ولیت نيستدس
  :پی برد انديشه ها

 خسرو مهمترين اعتراض ناصر صر خسرو است.يکی از پيگيرترين ناقدان رازی نا
مخلوق نيست و آسي است يعني ماده يا عالم  ]ی [= مادهي قديم بودن هيول به رازي درباره

از قول رازي نقل  خسرو جود نياورده است بلكه هميشه بوده است. ناصروبآن را از عدم 
 آند: مي

  نيست آه چيزي پديد آيد نه از چيزي." است و روا "هيولي قديم
"و گفته است: قديم است از بهر آنكه روا نيست آه چيزي قائم به ذات (آه جسم 

  باشد) نه از چيزي موجود شود آه عقل مر اين سخن را نپذيرد."
است و آن چيز قديم بوده است و آن هيولي زي بوده "پديد آمدن طبايع از چي

به آخر آار آه عالم  ...ولي قديم است و هميشه بوده استبوده است پس هي
  برخيزد هيولي همچنان بوده است گشاده شود و گشاده بماند." 

ابدي بودن ماده و محال ازلی و ها آامًال روشن ميشود آه رازي به  از اين نقل قول
ازي را يا به اصطالح فلسفي "ابداع" معتقد بود. ناصرخسرو با آنكه ر بودن خلق از عدم

ستايد ولي تمام اين اقوال را "اعتقادي فاسد" و "بنيادي  به صفت "زيرآي و بيداري" مي
ويژه از نظر رازي نسبت به   خواند. ناصر به اي ضعيف" مي سست و نا استوار" و "قاعده

و بر آنست آه وي قول استاد خود حكيم ايرانشهري را آه  انتقاد داردمحال بودن ابداع 
دينان  و معاني لطيف بود به عباراتي زشت باز گفته است تا "متابعان او از بيسخنان نيكو 

  "پندارند آه از ذات خويش علمي استخراج آرده است.  و ُمدِبران عالم همي
اين انکار مربوط اسالم  .دبو به طور کلی انکار "نبوت"عرصه ديگر انديشه رازی 

درک خوب و بد هستند و دليلی برای  نيست، بلکه به نظر رازی همه انسان ها قادر به
بيشتر برانگيخت تا انکار "ابداع". به  را خشم قشريون نبوت، انکاربرگزيدن برخی نيست. 

  : »تاريخ اجتماعی ايران«گفته مرتضی راوندی در جلد دهم 
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مچون طرد و نابود کردن همراه با آن خاطره های تلخ و ناگواری ه"
 ...ی و بستن مراکز دانش به ياد می آيد، و سوختن کتابها علمدانشمندان

متهم به زندقه و الحاد  در تاريخ به مردان بسياری بر خورد می کنيم که
که می نويسند باب برزويۀ طبيب را  ،مقفع ، از آنجمله عبداهللا بنبوده اند
عقيده  ، بر کليله و دمنه افزوده تا خلق را با فکر فلسفی آشنا واز خود

ء و بشار بن ُبرد سست کند. و عبدالکريم بن ابی العوجامردم را به اسالم 
تخارستانی که صريحأ آتش را شايسته پرستش دانسته و ابان بن عبدالحميد 

  ".ام پيغمبری را انکار می کرده استالحقی و زکريای رازی که مق
استعداد  همه انسانها برابر هستند، و بطور برابری دارایرازی تاکيد می کند: 

کم بگيرند و  ند، و نبايد استعداد استدالل خويش را در برابر ايمان کور دستهست استدالل
را مستقيما  از دست بدهند. اين استدالل است که انسان را قادر ميسازد تا حقايق علمی

خواند و ميگويد اين  می" د. رازی پيامبران را بطور اهانت آميزی "بزهای ريش بلندبدريا
و روحانی خاصی  ميتوانند ادعا کنند که دارای برتری فکریبزهای ريش بلند هرگز ن

به  خود دروغهایبا  مردم را نسبت به بقيه هستند. اين بزهای ريش بلند در حالی که
خوانند؛ ادعا ميکنند که با پيامی از طرف خدا  فرا می "گفتار ارباب"از هکوراناطاعت کور

 اند. آمده
. استوارند هايی هستند که بر حيله گریمعجزات پيامبران نيرنگرازی می گويد: 

باطل بودن تمام . داستانها و رواياتی که از آنها به ياد مانده است مشتی دروغ است
گفتارهايشان با يکديگر در  چيزهايی که پيامبران ميگويند ااز اين حقيقت آشکار ميشود که

د. انجيل تورات را آنچه پيامبر ديگر منع کرده را مجاز ميگردان پيامبريک تضاد است، 
 قرآن انجيل را. نقض ميکند و

انسانها  آداب و رسوم، سنت و تنبلی فکری باعث ميشود کهاو تصريح می کند که 
خونينی بوده  رهبران مذهبيشان را کورکورانه دنبال کنند. اديان اصلی ترين دليل جنگهای

تفکر فلسفی و  ابت قدماند که نوع انسانها را بال زده کرده است. اديان همچنين دشمن ث
هستند و ضرر  تحقيقات علمی بوده اند. نوشتارها و کتابهای به اصطالح مقدس بی ارزش

نوشتارهای قدمايی  آنها برای انسانها تاکنون بيشتر از فايده آنها بوده است، در حالی که
 ست.ا کردهبحال خدمات بيشتری به انسانيت  همچون افالطون، ارسطو، اقليدس و بقراط تا

در يک جامعه منظم بدون  در فلسفه سياسی، رازی معتقد بود که اشخاص ميتوانند
پيروی از آنها مجبور  اينکه در وحشت از قوانين مذهبی ای که پيامبران انسانها را به

ساخته اند زندگی کند. رازی معتقد بود که اين فلسفه و استدالالت انسانی است که باعث 
 است نه دين و مذهب. و پيشرفت انسانها سعادت

علوم از نسلی به نسل ديگر پيشرفت  .رازی معتقد به پيشرفت فلسفی و علمی بود
بينش آزاد و بدون تعصب باشند، و مشاهدات تجربی را تنها به اين  ميکنند. اشخاص بايد با
با  آنان همخوانی ندارد رد نکنند. کارهای علمی و فلسفی او های دليل که با پيشفرض

 شد. و نظريات انسانهايی از لحاظ علمی برتر از او، در آينده جايگزين خواهدکارها 
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، چه در اروپا و چه در جهان قرون وسطیانتقادات را در  رازی پرقدرت ترين
از کتاب او  علمیآثار هرچند  انجام داده است. به سود کرامت انسان عليه دين اسالم بر

 شديد های واکنش اما ،باقی نمانده است نبرد وسوزان و کتاب شويان ها جان سالم به در 
  ميدهد. تاثير و اهميت آنخبر از تنگ نظر  فالسفه و متکلمين ولجام گسيخته
  

  دکیور
که  عالی داشتروحيه ای ، ودب نابينا با آنکه ق) .ـه 329 درگذشت(  جعفر رودکیابو

ی را از دلها و خنده ن تالش داشتند شادرا. تازيان با تسلط بر اينشان شخصيت قوی اوست
بشر  را از لب ها بزدايند. قشريت مذهبی تالش داشت با ايجاد ترس بيمارگونه از گناهان 

د. ندارل را همواره در عذاب و دلهره نگهمومنان ساده د ،از خدا و تصوير جبارگونه
  فضائی که مولوی در تشريحش می گويد:

  ويشهمچو مادر بر بچه، لرزد بر ايمان خ
  د آن ظريف سربسر ايمان شده؟ز چه لرز

در چنين فضائی قشريت مذهبی خواهان زودودن خنده از لبان و شادی از دلهاست.   
  روحيه عالی داشتن و به ديگران روحيه بخشيدن ارزشی بيکران دارد:

 اندر بالی سخت
  باری وندر نهان سرشک همی                   ای آنکه غمگنی و سزاواری

  بود آنچه بود، خيره چه غم داری؟           مد آنکه آمدرفت آنکه رفت و آ
  ست، کی پذيرد همواری؟ گيتی                 خواهی گيتی را؟ هموار کرد

  مکن که نشنود او زاری یراز              ستیکن که او نشنود ُممستی ُم
  آری؟ کی رفته را به زاری باز               شو، تا قيـامت آيـد زاری کن!
  گر تو به هر بهانه بيـازاری                    آزار بيـش بيـنی زيـن گردون

  بر هر که تو بر او دل بگماری                  گماشته است بالئی او گوئی
  بگرفت ماه و گشت جهان تاری                  نی و کسوفی نی ابری پديد

  باری بر خويشتن ظفر ندهی                     فرمان کنی و يا نکنی ترسم
 فضل و بزرگمردی و ساالری                      اندر بالی سخت پديـد آيد

  ستايش دانش غير مستقم نکوهش تعبد بدون تعقل است:  
 کس نبود از راز دانش بى نياز          تا جهان بود از سر آدم فراز
 گونه زبان هر راز دانش را به          مردمان بخرد اندر هر زمان
 تا بسنگ اندر همى بنگاشتند               گرد کردند و گرامى داشتند

 وز همه بد بر تن تو جوشنست         اندر دل چراغ روشنست دانش
يکی از موثرترين و ساده ترين معيار رواداری پاسخ به اين پرسش است. آيا آنچه   

ی پسندم. من جان و مال و آزادی من با ديگران می کنم اگر ديگران با من بکنند من م
ديگران را به خاطر افکار و اعتقادات آنها به نام خدا از ديگران سلب می کنم؛ اگر ديگران 

  همين معامله را با من بکنند من می پسندم:
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  گر نخواهی به خويش مکن بد به کس       چه خوش گفت ان مرد با ان خديش
  

  قزداری رابعه
 آه پارسی سرا است زن اولين شاعرقرن چهارم هجری) ( رابعه بنت آعب قزداري

  او و عشقش را ستودند. شيخ عطار و جامي  ابوسعيد ابوالخير،
 توانست تعليمات خوبي آسب آند و در زبان دري شدر اثر توجه پدر رابعه

معلومات وسيعي حاصل آرد و چون ذوق شاعري داشت، شروع به سرودن اشعار شيرين 
، بر سوز و داشتيكي از غالمان برادر خود در دل بکتاش ه نسبت به آه رابع آرد. عشقي

افزوده و آن را به پايه تكامل رسانيد. چون محبوب او غالمي بيش نبود و بنا  شور اشعارش
رسوم آن دوران، رابعه نمي توانست اميدي به ازدواج با آن غالم داشته باشد،  بر آداب و
 وده، يگانه تسلي او سرودن اشعار بود، آه در آنو سعادت به آلي نااميد ب از زندگي

  .احساسات سوزان و هيجان روحي خود را بيان مي آرد
حارث، برادر رابعه آه بعد از مرگ پدر، حاآم بلخ شده بود، توسط يكي از غالمان 

سوز و  پرخود آه صندوقچه بكتاش را دزديده، به جاي جواهرات و طال در آن اشعار 
داد و رابعه  را حكم قتل او و يافته و از اين عشق آگاهي يافتهعه را راب عاشقانه گداز

  د.به قتل رسان درسنين جواني
در دنيای قشريون هنرنمائی زنان از جمله آواز خوندان و احساسات خود را بيان 

رابعه زنی شجاع و بی  احساسات عاشقانه) گناهی نا بخشودنی است. ابراز کردن (به ويژه
  د:يق او مرز طبقات و تابوها را در می نوردو عش پروا بود

  آوشش بسيار نامد سودمند                     آوردم به بند رعشق او بازاند
  ؟آي توان آرد شنا، اي هوشمند                   عشق دريايي آرانه ناپديد

  بس آه بپسنديد بايد ناپسند                 عشق را خواهي آه برپايان بري
  زهر بايد خورد و انگاريد قند               بايد ديد و انگاريد خوبزشت 
  آز آشيدن تنگ تر گردد آمند                  آردم، ندانستم همي یتوسن

  سرکشي کردن :کردن توسني
  

  مبارک عبداهللا
حکايتی نقل می کند که  ـ. ق.)ه  –(  مبارک عبداهللا در تذکرة االوليا از عطار در

   :است درنگاه عبداهللا مبارک ری ارزش انسان بر مناسک های مذهبینشانگر برت
نقل است آه عبداهللا در حرم بود يك سال. از حج فارغ شده بود، ساعتي در خواب 

امسال "شد، به خواب ديد آه دو فريشته از آسمان فرود آمدند. يكي از ديگري پرسيد آه: 
گفت:  "حج چند آس قبول آردند؟" گفت: "ششصد هزار."يكي گفت: "اند؟ چند خلق آمده

  "از آن هيچ آس را قبول نكردند."
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عبداهللا گفت: چون اين بشنيدم، اضطرابي در من پديد آمد. گفتم: "اين همه خاليق آه 
ها قطع  از اطراف و اآناف جهان، با چندين رنج و تعب از راههاي دور آمده و بيابان

بن  گفت: "در دمشق، آفشگري نام او عليآرده، اين همه ضايع گردد؟" پس، آن فريشته 
موفق است. او به حج نيامده است، اما حج او قبول است، و همه را بدو بخشيدند، و اين 

جمله در آار او آردند." چون اين بشنيدم، از خواب درآمدم و گفتم: "به دمشق بايد شد و 
طلب آردم، و آن شخص را زيارت بايد آرد." پس، به دمشق شدم و خانه آن شخص را 

آواز دادم. شخصي بيرون آمد. گفتم: "نام تو چيست؟" گفت: "علي بن موفق." گفتم: "مرا با 
آنم." پس  تو سخني است." گفت: "بگوي." گفتم: "تو چه آار آني؟" گفت: "پاره دوزي مي

و  اي بزد و بيفتاد نعره ركعبداهللا مباگفتم، گفت: "نام تو چيست؟" گفتم:از آن واقعه با او ب
از هوش بشد. چون به هوش آمد، گفتم: "مرا از آار خود خبر ده." گفت: "سي سال بود تا 

دوزي سيصد و پنجاه درم جمع آردم. امسال قصد حج آردم  مرا آرزوي حج بود، و از پاره
اي آه در خانه است، حامله بود. مگر از همسايه بوي طعامي  تا بروم. روزي سرپوشيده

اي بيار از آن طعام. من رفتم به در خانه آن همسايه، آن حال  و پاره آمد. مرا گفت برو مي
خبر دادم. همسايه گريستن گرفت و گفت: بدان آه سه شبانروز بود آه اطفال من هيچ 

اي از وي جدا آردم و طعام ساختم. به شما  نخورده بودند. امروز خري مرده ديدم، پاره
ن من افتاد. آن سيصد و پنجاه درم برداشتم و بدو حالل نباشد. چون اين بشنيدم، آتش در جا

َصَدَق اْلَمَلُك ِفي الرُّْويا و « دادم. گفتم نفقه اطفال آن آه حج ما اين است." عبداهللا گفت: 
  »َصَدَق اْلَمِلُك ِفي اْلُحْكِم َواْلَقضا.

  

  ثوری سفيان
 :ستعطار آمده ا »االولياء تذکرة«کتاب در  ـ. ق.)ه  – ( از سفيان ثوری

است، و چون گرد سلطان گردد،  یش گرد توانگر گردد، بدان آه مرائچون دروي"و گفت: 
  "بدان آه دزد است.

بهترين سلطانان آن است آه با اهل علم نشيند و از ايشان علم آموزد، و بدترين "و گفت: 
  "علما آن آه با سالطين نشيند.

  

  معروف کرخی 
. سعدی در زهد و صالح شهرت داشت به هـ. ق.) 200معروف کرخی (درگذشت 

  ستايش او می گويد:
  که ننهاد معروفي از سر نخست            کسي راه معروف کرخي نجست

در راهي  يارانبا جمعي از  کرخی معروفکه روزي  ندآورده ا ها در تذکره
به لهو و لعب مشغول بودند. چون اصحاب و  اي از جوانان رسيدند که به عّده .رفت مي
 جمله را غرقخداي اين  تاکن  [نفرين] يا شيخ دعا": گفتند يارانخ به لب دجله رسيدند، شي

   "منقطع شود. ايشان کند تا شومي
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   "دستها به دعا برداريد.": معروف گفت
در  می داری،عيش آنان خوش  جهانچنانکه در  !الهي": و گفت سپس رو به آسمان کرده

   "آن جهان هم عيش خوش روزيشان کن.
   "يم.دان یمما سّر اين دعا ن "شيخا، و گفتند: اصحاب متعجب شدند

   ".پيدا آيدتأمل کنيد تا ": گفتشيخ  
رباب بشکستند و شراب بريختند و با گريه به  چون شيخ را بديدند، هم در آن وقت جوانان

  محضر شيخ آمده، بر پايش افتاده وتوبه نمودند. 
  ".و بی آنکه رنجی به کسی رسيدیغرق  بی جمله حاصل شد، ديديد مراد" گفت:شيخ 
در دوران باستان و قرون وسطی زن و کودک از کمترين حقوق برخوردار بودند.   

  نشانه ای از درک ژرف کرامت انسان است:توجه واحترام به کودک و زن 
  چيد.  روز عيد، معروف را ديدم آه دانه خرما برمي نقل است آه َسري َسَقطي گفت: 

  آني؟"  ن را چه ميگفتم: "اي
گريي؟ گفت من يتيمم. نه پدر دارم و  گريست. گفتم چرا مي گفت: "اين آودك را ديدم آه مي
هاست و من ندارم. و ايشان جوز دارند و من ندارم. اين  نه مادر. آودآان ديگر را جامه

   آند". جوز خرم، تا برود بازي مي چينم تا بفروشم و وي را ها از بهر آن مي دانه
   "اين آار را من آفايت آنم و دل تو را فارغ آنم."َسري گفت: 

آودك را بردم و جامه در او پوشيدم، و جوز خريدم و دل وي شاد آردم. "(سري گفت:) 
 "در حال، نوري ديدم آه در دلم پديد آمد، و حالم از َلْوني ديگر شد.

  

  يعقوب کندی
 ۀپرورد دانشمند بزرگ  فيلسوف و .)ق. هـ 185- 252( ابويوسف يعقوب کندی

"نبايد از رسيدن می نويسد:  ]متافيزيک[ »فلسفۀ أولی«مدرسۀ جنديشاپور در مقدمه کتاب 
به حقيقت و پذيرش آن، از هر منبعی، شرم داشت، حتی اگر اين حقيقت از نسل های 

گذشته و يا بيگانگان به ما برسد. برای آن کس که در جستجوی حقيقت است، هيچ چيزی 
ها تر از خودحقيقت وجود ندارد. جستجوی حقيقت هرگز باعث کاهش قدر و مقام گرانب

کسی که در جستجوی آن است نمی شود، بلکه برعکس به وی شرافت و بزرگواری می 
  بخشد."

  

  طيب سرخسی
ابويوسف يعقوب کندی  نامدار هـ. ق.) شاگرد 218 – 286احمد بن طيب سرخسی (  

نبوت بود شهرت داشت. کتاب جغرافيای او بنام  است. او به عنوان شخصی که منکر
ممتاز بود و کتاب  ادبياتو  شعرطيب در زمينه  مشهور است. »المسالک و الممالک«

، رياضی، فلسفه، ادب، علوم، تاريخ، موسيقی، جغرافيا، منطقهای بسياری در مورد 
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 ،بود باسی، شانزدهمين خليفٔه عمعتضد سرخسی معلم تاليف کرده است. نجومو  سياست
  رسيد. به قتل الحاد ، به اتهاماينکه معلم معتضد و مشاور او بودعليرغم 

  

  نهاوندی ُجنيد
» االولياء تذکرة«هـ. ق.)  در کتاب  207 - 297جنيد بن محمد نهاوندی ( در باره

 عطار آمده است:
رفت. جز پيرهني نيافت. برداشت و  ي ُجنيد نقل است که شبي، دزدي به خانه"

گذشت. پيراهن خود را به دست دّلالي ديد که  روز ديگر در بازار مي برفت.
ا طلبيد و گواه تا يقين شود که از آن اوست ت فروخت و خريدار، آشنا مي مي

  "اهي دهم که از آن اوست تا بخريد.نزديک رفت و گفت: من گو بخرد. جنيد
  غزالی در احياء علوم الدين از جنيد نقل می کند:

، و سه چيز است و اگر نباشد سماع مکن: زمان و مکان و ياراند "سماع نيازمن
در معنای آن چنين گفته اند که اشتغال به سماع در وقت طعام يا وقت مخاصمه 

. ن قبيل که مايه ی اضطراب قلب است، فايده ای ندارديا نماز يا مانعی از اي
ريد راستين و دوم اينکه به مکان سماع بايد بنگريد اگر طالب و خواستار و م

امداران و نفس پرستان خالی جويای راز يافتند و مجلس را از اغيار و دني
بنگرند که رياکار و ، و باالتر از همه به ياران خود ديدند، به سماع آغاز کنند

  ."منافق نباشند
  

  حالجمنصور 
 296سال  دردر شورش بغداد که هجری قمری)  307حسين منصور حالج (مقتول 

زيست. سرانجام  مي مخفیو در آنجا سه سال  گريختشد و از بغداد به اهواز  هجري متهم
با حضور  يک دادگاه ويژهدر بزندان انداختند.  نه سال بردند و يافتند و به بغداد او را

ابو عمرو خون حالج را حالل دانست  او را محاکمه کردند.قاضي بزرگ  ابوعمرو حمادي
يفه المقتدر، به استناد گفتار ابوعمرو، حکم قتل او را از و ابومحمد حامدبن عباس وزير خل

المقتدر گرفت و او را به فجيع ترين وضع شالق زدند و مثله کردند و بدار کشيدند و 
 سربريدند و سوختند و خاکسترش را به دجله ريختند.

چنين نوشته است:  اوفريدالدين عطار نيشابوري در کتاب تذکرةاالولياء خود درباره 
آن قتيل اهللا في سبيل اهللا، آن شير بيشه تحقيق، آن شجاع صفدر صديق، آن غرقه درياي "

مواج، حسين منصور حالج رحمةاهللا عليه، کار او کاري عجب بود، واقعًا غرايب که 
خاص او را بود که هم در غايت سوز و اشتياق بود و در شدت لهب و فراق مست و بي 

صادق و پاک باز وجد و جهدي عظيم داشت، و  قرار. شوريده روزگار بود وعاشق
و رفيع قدر بود و او را تصانيف بسيار است به  ضتي و کرامتي عجب. علي همتريا

الفاظي مشکل در حقايق و اسرار و معاني محبت کامل. فصاحت و بالغتي داشت که کس 
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ر او ابا نداشت. و دقت نظري و فراستي داشت که کس را نبود. و اغلب مشايخ کبار در کا
کردند و گفتند او را در تصوف قدمي نيست، مگر عبداهللا خفيف و شبلي و ابوالقاسم قشيري 

و جمله مأخران اال ماشاءاهللا که او را قبول کردند. و ابو سعيد بن ابواخير قدس اهللا روحه 
العزيز و شيخ ابوالقاسم گرگاني و شيخ ابوعلي فارمدي و امام يوسف همداني رحمةاهللا 

چنانکه استاد  ند و بعضي در کار او متوقف اند.هم اجمعين در کار او سيري داشته اعلي
ابوالقاسم قشيري گفت در حق او که: اگر مقبول بود به رد خلق مردود نگردد، و اگر 

و باز بعضي او را به سحر نسبت کردند و بعضي  دود بود به قبول خلق مقبول نشود.مر
و بعضي  و بعضي گويند از اصحاب حلول بود.نيدند. اصحاب ظاهر به کفر منسوب گردا

گويند تولي به اتحاد داشت. اما هر که بوي توحيد به وي رسيده باشد هرگز او را خيال 
حلول و اتحاد نتواند افتاد، و هر که اين سخن گويد سرش از توحيد خبر ندارد... اما 

چه در غلط اتحاد که خود را جماعتي بوده اند از زنادقه در بغداد چه در خيال حلول و 
وختن به "حالجي" گفته اند و نسبت بدو کرده اند و سخن او فهم ناکرده بدان کشتن و س

اما تقليد  لخ همين واقعه افتاد که حسين را.چنانکه دو تن را در ب تقليد محض فخر کرده اند.
انااهللا برآيد و در اين واقعه شرط نيست، مرا عجب آمد از کسي که روا دارد که از درختي 

  " درخت در ميان نه، چرا روا نباشد که از حسين اناالحق برآيد و حسين در ميان نه
 سپس داستان بر دار شدن او را چنين بيان داشته است:

پس حسين را ببردند تا بر دار کنند. صد هزار آدمي گرد آمدند. او چشم گرد مي آورد و 
درويشي در آن ميان از او پرسيد که عشق ميگفت: حق، حق، اناالحق.... نقلست که 

چيست؟ گفت: امروز بيني و فردا بيني و پس فردا بيني. آن روزش بکشتند و ديگر روزش 
خادم او در آن حال وصيتي  بسوختند و سوم روزش بباد بردادند، يعني عشق اينست.

مشغول  خواست. گفت: نفس را بچيزي مشغول دار که کردني بود و اگر نه او ترا بچيزي
دارد که ناکردني بود که در اين حال با خود بودن کار اولياست. پس در راه که مي رفت 

دست اندازان و عياروار ميرفت با سيزده بندگران، گفتند: اين خراميدن  مي خراميد.
ميروم. چون به زير دارش بردند بباب الطاق  ]محل کشتار[چيست؟ گفت: زيرا که بنحرگاه 

بر نردبان نهاد؛ گفتند: حال چيست؟ گفت: معراج مردان سردار است. پس  قبله برزد و پاي
ميزري در ميان داشت و طيلساني بر دوش، دست برآورد و روي به قبله مناجات کرد و 

  شد. او داند کس نداند. پس بر سر دار گفت آنچه
گلي انداخت، حسين منصور آهي  شبلي موافقت را سنگي مي انداخت،پس هر کسي 

است؟ گفت: از  چه معني گلي آه کردن از اين همه سنگ هيچ آه نکردي از گفتند: کرد،
  آنکه آنها نمي دانند، معذوراند ازو سختم مي آيد که او مي داند که نمي بايد انداخت.

جدا کردند، خنده بزد. گفتند: خنده چيست؟ گفت: دست از آدمي بسته باز  پس دستش
در ميکشد قطع  صفات که کاله همت از تارک عرش ستکردن آسان است. مرد آنست که د

پاهايش ببريدند، تبسمي کرد، گفت: بدين پاي خاکي ميکردم قدمي ديگر دارم که  پس کند.
هم اکنون سفر هر دو عالم بکند، اگر توانيد آن قدم را ببريد! پس دو دست بريده خون آلود 

فتند: اين چرا کردي؟ گفت: بر روي در ماليد تا هر دو ساعد و روي خون آلود کرد؛ گ
باشد، شما پنداريد که زردي من از ترس  من برفت و دانم که رويم زرد شده خون بسيار از

است، خون در روي در ماليدم تا در چشم شما سرخ روي باشم که گلگونه مردان خون 
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ايشان است. گفتند: اگر روي را بخون سرخ کردي ساعد باري چرا آلودي؟ گفت: وضو 
وضوء آن درست نيايد اال م. گفتند: چه وضو؟ گفت: در عشق دو رکعت است که ميساز

چشمهايش را برکندند قيامتي از خلق برآمد. بعضي ميگريستند و بعضي سنگ  بخون. پس
روي  مي انداختند. پس خواستند که زبانش ببرند، گفت: چندان صبر کنيد که سخني بگويم.

که براي تو بر من مي برند محرومشان مگردان  سوي آسمان کرد و گفت: الهي بدين رنج
اگر  دست و پاي من بريدند در راه تو وو از اين دولتشان بي نصيب مکن. الحمد اهللا که 

سر از تن باز کنند در مشاهده جالل تو بر سر دار مي کنند. پس گوش و بيني ببريدند و 
سين را ديد گفت: زنيد، در دست مي آمد. چون ح روان کردند. عجوزه اي با کوزهاو سنگ

آخر سخن حسين اين بود که  رعنا را با سخن خداي چکار. حالجک و محکم زنيد تا اين
ه سرش ببريدند و در نماز شام بود ک فراد الواحد. پس زبانش ببريدند وگفت: حب الواحد ا

تبسمي کرد و جان بداد و مردمان خروش کردند و حسين گوي قضا به  ميان سربريدن
  ميدان رضا بردند. پايان 

"حالج، نسبت به پادشاهان، جسور، و در می نويسد:  »الفهرست«در  ابن نديم
واژگون آردن حكومت ها از ارتكاب هيچ گناه بزرگى، روى گردانى نداشت... تاجائيكه 

  ..".دستگاه خالفت از بيم فتنه به دشمنى او برخاست و به زندانش افكند و
  سروده است:  کشيدن حسين منصور حالجردارمحمد اقبال الهوري درباره ب

  بنده حق را بدار آويختند            ها انگيختند کم نگاهان فتنه
  بازگو آخر گناه تو چه بود؟           آشکارا برتو پنهان وجود

 درباره اوست که حافظ می گويد:
  جرمش اين بود که اسرار هويدا می کرد      گفت آن يار کزو گشت سرداربلند

 

  شبلی
بود و  در آغاز کار، والي دماوند هـ. ق.) 247 – 334( ابوبکر دلف بن جحدر شبلي
پرده داري خليفه را رها نمود و در سلک متصوفه  سپس، .سپس پرده دار موفق عباسي شد

ران در بر می اانسانگرائی برخی صوفيان بغايت ژرف و فراگير است و همه جاند د.درآم
  صيفی از عشق شبلی به ديگران:از زبان سعدی توگيرد. 

  و اگر نيكبختي و مردانه رو                              يکی سيرت نيک مردان شنو
  به ده برد انبان گندم به دوش                           آه شبلي ز حانوت گندم فروش
  دويد ياي م آه سرگشته هر گوشه                    نگه آرد و موري در آن غله ديد

  به مأواي خود بازش آورد و گفت:              شب نيارست خفت ،ز رحمت بر او
  پراآنده گردانم از جاي خويش                         مرّوت نباشد آه اين مور ريش

 آه جمعيتت باشد از روزگار                                  درون پراآندگان جمع دار
"او را به خواب  :ستمنصور حالج پس از قتل وی گفته اشبلی درباره ی حسين 

زيرا آنکه به  ."هر دو قوم را بيامرزيد گفت : ؟تم: خدای بزرگ با اين قوم چه کردديدم. گف
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من شفقت کرد، مرا بدانست و از برای خدا شفقت کرد و آنکه عداوت کرد، مرا نشناخت و 
مت آورد که هر دو قوم معذور پس خدا بر هر دو قوم رح از برای خدا عداوت کرد.

  ".بودند
 

  هجويری
با آنکه  . )قهـ.  373 - 465(  لهجويري الغزنويعلي بن عثمان بن علي الجالبي ا

موجبات  از او نزد علويه سعايت کردند و  در پارسايی و زهد، شهرٔه زمانه خود بود،
ياد می کرد و دوران  وی بعدها از اين واقعه به تلخی. اخراج او را از مکه فراهم آوردند

دفاع  .خود را در حجاز و روزگار انبساط خود را در خراسان می دانست اندوه و دلتنگی
) بحث های (تشبيب يا نسيب پرشور هجويری از سماع، موسيقی و اشعار عاشقانه

  می نويسد: »کشف المحجوب« درهجويری  پرشوری در له و عليه اين مفاهيم برانگيخت.
 ]سرود و آواز نيکوها، ساز[ و اصوات و مزامير ا به الحان"هر که گويد مر

، يا دروغ می گويد يا نفاق می کند و يا حس ندارد و از گروه خوش نيست
  ".مردمان و ستوران بيرون باشد

  

 راوندی ابن
از مردم راوند ميان  .)ق.ـ.ه  205 - 245وفات ( ابوالحسين احمدبن يحيي بن اسحاق

 ايران انديشمندان بزرگ و آزادهحالج بوده است. او يکی از معاصر اصفهان و کاشان 
مانند حالج ابتدا متشرع و معتقد به اصول و عقايد دينی بود و يکی از علمای  او. است

هايی تاليف کرد.  کتاب تشريح اصول اسالمی رفت که در تبليغ و بزرگ مذهبی به شمار می
قايد مذهبی خود برگشت و ملحد گرديد و اما پس از تحقيق و تامل در ماهيت اديان، از ع

  های بسياری نوشت. در مخالف با اسالم کتاب
اختصاص داده که در » رد بر محمديه«فصلی به عنوان » الزمرد«راوندی در کتاب 

آن مخصوصا به پيامبر اسالم و قرآن تاخته است. در اين کتاب، راوندی، رسالت پيغمبران 
کند. راوندی در کتاب  را انکار می محمدسی، عيسی و و معجزات منسوب به ابراهيم، مو

به ياوه و بيهوده بودن تکليف امر و نهی به مردم از » عبث الحکمه«يا » نعت الحکمه«
طرف خداوند پرداخته است. راوندی پس از ارتداد و الحاد همواره مورد تعقيب و آزار 

جلد کتاب و رساله بود که  ١١۴انديشی بود. او دارای  مداران و پاسداران تاريک شريعت
ها  شدند و متاسفانه امروزه هيچ اثری از آن يا شسته آوری و سوزانده همه اين آثار، جمع

  نيست.
کند که نام ابن می نقل  »محاسن خراسان«ابوالقاسم بلخي از کتاب  ابن النديم از قول

در  .روالروذيحيي بن محمدبن اسحاق راوندي است از اهل م راوندي ابوالحسين احمدبن
از اقران حاذقتر و داناتر از او بمسائل کالمي نبود. او دراول امر  زمان خويش هيچکس
نيکومذهب و باآزرم بود و بجهاتي که پيش آمد از جمله آن صفات  مردي خوش سيرت و
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او کفريات است که به نام ابوعيسي بن الوي يهودي اهوازي  بگشت چنانکه بيشترکتب
بمرده است و از کتب ملعونه اوست کتابي که در ابطال  در خانه اوکرده و به آخر هم 

است و سپس خود کتابي در نقض اين کتاب نوشته و خياط  رسالت و احتجاج بر انبيا کرده
نعت الحکمة صفة القديم تعالي و وجل اسمه في تکليف  نيز نقضي بر اين کتاب دارد. کتاب

و کتابي که در آن بر  .نيز خياط را نقضي است اين کتاب خلقه امره و نهيه [ کذا ] و بر
کتاب خود او و نيز خياط و ابوعلي جبائي رد نوشته اند. کتاب  نظم قرآن طعن کند و بر آن
گويد که علم خداي تعالي به اشياء محدث است و ذات او تعالي تا  القضيب الذهب و در آنجا
 .را بر اين کتاب نقضي است عالم نبود و ابوالحسين خياط نکرد علم براي خويش خلق

صلوات الّله عليه وآله و باز خياط اين کتاب را نقض کرده  کتاب الفرند در طعن بر رسول
اختالف اهل اسالم و خود ابن راوندي را بر اين کتاب ردي  و کتاب المرجان در .است
ب االبتداء کتا .بوده است از قبيل : کتاب االسماء و االحکام و او را کتب صالحه نيز .است

کتاب البقاء و الفناء ال شي اال موجود  .کتاب خلقالقرآن .االمامه فيه [ کذا ] کتاب .و االعاده
 و هم ابن النديم گويد ابوسهل اسماعيل بن نوبخت نوبختي را کتابي است .انتهي -غيرها  و

نام  ست بهبه نام کتاب نقض اجتهاد الراي علي ابن الروندي [ کذا ] و او را کتابي بوده ا
است  و کتاب التاج او بحثي .البصيره در رد اسالم که خود نيز بر آن جوابي نوشته است

کتاب  در ِقَدم عالم و ابوسهل اسماعيل بن علي بن نوبخت نوبختي را کتابي است به نام
الحکمه  و باز ابن النديم کتابي به نام عبث .نقض التاج علي الروندي و يعرف بکتب السبک

کتاب  و .روندي نام مي برد و ميگويد ابوسهل مذکور را بر آن نيز نقضي است از ابن
قرآن نوشته  و نيز کتابي بنام الدامغ که بر رد .الزمرد يا الزمردة در انکار نبوات است

  :و دو قطعه ذيل از اوست .است
  

  الخصام دقيقالکلم لطيف         اليس عجيبًا بانّ  امرء
 سوي علمه انه ماعلم          يموت و ماحّصلت نفسه

  
  
  
  

  تفريقا و فّرق العّز و االذالل            سبحان من وضع االشياء موضعها
  و جاهل جاهل تلقاه مرزوقا                     کم عاقل عاقل اعيت مذاهبه

  و َصيًَّر العالم النحرير زنديقا                  االفکار حائرة هذا الذي ترک
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 یترسهل تس
 )هـ. ق.  203 - 273( (شوشتري)  ابومحمد سهل پسر عبداهللا پسر يونس تستري

پير و مرشد او ذوالنون مصري (متوفي سال و شاگرد دائي خويش محمد بن سوار بود 
به حج رفته بود، او را دريافت. از کساني که صحبت  ی کههجري) بود و در آن سال 254

بن منصور حالج و ابومحمد حسن بن احمد حريري  او را دريافته اند بيش از همه حسين
  ) معروفند. 327(متوفي سال 

شد. علتش اين بود هجري به بصره تبعيد  261در سال   به اتهام زندقهسهل تستري 
که علماي شوشتر رساله وي را در باب "توبه فرد" مردود دانستند، و مراد از توبه فرد، 

، بر هر فردي واجب است. عاصي بايد از معصيت در نظر سهل اين بود که مي گفت: توبه
سهل چيزي ننوشت. تعدادي  توبه کند، و مطيع بايد از طاعت، تا هر دو از غرور برهند.

 297(متوفي سال  از سخنان او زير عنوان "هزار گفتار" بوسيله شاگردش محمد بن سالم
  و انتشار يافت.  شد هجري) گردآوري
  از سخنان اوست:
  ظيم تر از جهل نيست. هيچ مصيبت ع

ممکن است در آغاز از تصوف خوشت نيايد، ولي همينکه يکبار آن را شناختي تا پايان 
  عمر به آن عالقه مند خواهي بود. 

حق تعالي هيچ مکاني نيافريد، از عرش تا ثري، از دل انسان عزيز تر، از بهر آن که هيچ 
عطاها در عزيزترين مکانها نهند، و تر، و عزيزترين عطايي نداد خلق را از معرفت عزيز

  اگر در عالم مکاني از دل انسان عزيزتر بودي، معرفت خود آنجا نهادي. 
  بزرگترين مقامات و کرامات صوفي آنست که خوي بد خويش به خوي نيک بدل کند.
  انسان راستين کسي است که کار نيکش او را خرسند و کار بدش او را ناخرسند کند. 

روه بپرهيز: گردنفرازان و پادشاهان غافل، قاريان رياکار و چرب زبان و از صحبت سه گ
  صوفيان نادان، و صحبت اين جماعت اخير پر زيان تر است. 

  معرفت عبارت از شناخت جهل است.
ل سهل تستري متکلم بود. و متکلم در اصطالح کسي را گويند که عقايد ايماني را با دالي

ات و بدعت هاي معترضان دين جواب دهد. روش سهل در اين به انتقاد عقلي اثبات کند و
راه "برهان آوري جدالي" بود که شامل استدالل، اصل، فرع است. مقصود از استدالل، 

و حديث. و  يا قرآن است؛ و منظور از فرغ سنتبراهين عقلي است، و مراد به اصل نص 
ين مي کوشد. با وجود اين، هر متکلمي اصوال از اين راه در اسکات و الزام مخالفان د

استدالالت او به شيوه قياسات يونانيان نبود، همان شيوه اي که شاگردش حسين منصور 
  حالج داشت، و پس از آنکه سهل را ترک گفت آن شيوه را ادامه داد. 
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  اخوان الصفا
 علمي و فلسفي در قرن چهارم هجري انجمن اخوان الصفا  از نخستين آانون هاي

نگزاران اين انجمن از بيم تكفير و تعقيب شريعتمداران ناشناخته اند. اما عقايد بود. بنيا
، ، شامل بحث هايي در باره رياضياتموجود است. اين رساالت رساله 52آنان، مشتمل بر 

فلسفه، منطق، علوم طبيعي، ماوراء الطبيعه، علوم عقلي، موسيقي و... مي باشند و 
منعكس است. بطور آلي: اخوان الصفا معتقد بودند آه:  بسياري از معارف يوناني در آن

فلسفه، فوق شريعت است و فضائل فلسفي، فوق فضائل ديني مي باشد. آنان، عقل را برتر 
سياسی، عقايد -از ايمان و اعتقاد به دين مي دانستند. آنان بخاطر شرايط دشوار مذهبی

هبي، آميخته به تنجيم (ستاره واقعي خويش را در لفافه اي از اصطالحات و اشارات مذ
  شناسي)، سحر و بازي با حروف و اعداد اظهار نموده اند.

اوهام آميخته شده است و براي پاک  الصفا مي گفتند ديانت اسالم بخرافات و اخوان
نيست و شريعت عربي آنگاه  کردن دين از آلودگي هاي ضاللت انگيز جز فلسفه راهي

است که دين را با فلسفه  ني درآميزد و مقصود ما همينفلسفه يونا بکمال ميرسد که با
تا پايدار ماند و مورد  موافقت و شريعت حقه را از آاليش اوهام و خرافات شستشو دهيم

  قبول عقال ودانشمندان ملل قرار گيرد. 
رسائل تصريح کرده اند، عبارت از اين است که فلسفه چون  نظر ديگر که در آغاز

حقايق نامفهوم و پيچيده گشته و تحريفات در آن راه يافته است  ر آمدهاز زباني بزبان ديگ
  بيان کنيم تا درخور فهم گردد.  کندهفالسفه را پوست  ما ميخواهيم مقاصد اصلي

که در آن عصر متداول بود و همچنين در  اعضاي انجمن در انواع علوم و فنون
د و گرد هم نشسته مسائل عقلي داشتن معارف مذهبي و تاريخ ملل و شرايع و اديان دست

آنها خوض ميکردند و در پايان  وديني و اجتماعي را مطرح و با دقت و تبادل نظر در
آمد بر آن اتفاق مي نمودند و  بحث و کنجکاوي دقيق هرچه بنظرشان پسنديده و درست مي
  .امروز هم در دست است نتيجه افکارشان بصورت مقاالت و رساله ها بيرون آمد که

ولفان رسائل نام خود را آشکار نميساختند اما در نشر افکار و عقايد خويش ساعي م
و مقاالت آنها بمدت حدود يک قرن در سراسربالد و ممالک اسالمي انتشار يافت و  بودند
کساني که با فلسفه  .را بخود متوجه و در مجامع علمي و ديني گفتگوها برپا ساخت فکرها
معتزليها در نشر اين رسائل همت گماشتند و هر کجا ميرفتند  کار داشتند مخصوصًا سر و
  نسختي را همراه مي بردند يا به رازداري سپرده ببالد دوردست مي فرستادند.  پنهاني

 ـ.ه 373توحيدي مينويسد که در سال  ابوحيان» تاريخ الحکماء«بروايت قفطي در 
» زيدبن رفاعه «) درباره 375وفي ابوعبدالّله بن سعدان مت ق. وزير صمصام الدوله (يعني
من شرحي از وي وانجمن اخوان الصفا بازنمودم و گفتم  و سخنان او از من پرسش کرد

رسانيدم وي پس از تدبر و مطالعه  ابوسليمان منطقي را بنظر استادم رسائل اخوان الصفا
اين دو را  اين مقاالت مطابقت دين با فلسفه بوده است و حال آنکه گفت مقصود نويسندگان
نام و نسب پنج  .داد زيرا هرکدام را طريق و بنيادي مخصوص است با هم سازگاري نتوان
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الصفا و نويسندگان رسائل بطوري که ازگفتار ابوحيان بدست مي آيد  تن از اعضاء اخوان
ابوسليمان محمدبن معشر بستي معروف به مقدسي و ابوالحسن علي بن  :از اين قرار است

. نام و ترجمه حال بعضي از مد مهرجاني و عوفي و زيدبن رفاعهابواح ي وهارون زنجان
تاليف خطيب بغدادي آمده  »تاريخ بغداد«، در مانند زيدبن رفاعه هاشمي اين نويسندگان

   .است
جمعيت اخوان الصفا در پنهان داشتن آراء حقيقي خود، آنهمه اصرار داشتند و در  

ي، هشدار مي دادند تا آن رساالت را در دسترس آغاز "رسائل" خويش به پيروان اصل
  آسي قرار ندهند مگر "آزاده و متفكر و طالب علم و دوستدار فلسفه باشد".

  

  فردوسی
و نکوهش ن شاهنامه بدليل سرود هـ. ق.) 330 – 416حکيم ابوالقاسم فردوسی (

خاک ن نادش نماز نگذاشتند و وي را در گورستان مسلماسج بر قشری مسلمانان – اعراب
 .به خاک سپردند ،خودش فردوسی را در شهر طوس، در باغ. نکردند

و قشريت نبرد بين تعبد و تعقل است. قشريون  راواداریيکی از جبهه های نبرد بين 
را در قفس تنگ  کاوشگر بشريت و چاره جوئی و مشکل گشائی می خواهند انديشه و خيال

د. اين قفس برای انديشمندان سترگ بس تنگ زندانی کنن از پيش تدوين شده کتاب و حديث
  و جانفرساست. فردوسی اين درد را اينگونه فرياد می کند:

  که تارش خرد باشد و داد پود           ز يزدان و از ما بر آن کس درود
بيشتر از هر شاعر ديگری به ستايش خرد، دانش و کار و کوشش  فردوسی

 پرداخته است: 
 بدين جايــــــــگه گفتن اندر خورد         ــند وصف خردکنون ای خردمـــــــــ

  که گـــــــوش نيوشنده زوبرخورد        کـــــــــــنون تا چه داری بيار از خرد
  ستايش کـــــــــرد را به از راه داد       خردبهتر ازهرچه ايزد بــــــــــــــــداد
  خرد دست گيرد بهــــر دو سرای          خرد رهنمای و خرد دلـــــــــــگشای

  وزويت فزونی و زويت کميســت         ستغميــــانی و زويت شادمــــ زوو
  نباشد همی شادمان يــــــک زمان         خرد تيره و مرد روشـــــــــــن روان
  که دانا ز گفتار او برخـــــــــورد         چه گفت آن خردمند مرد خـــــــــــرد

  دلش گردد از کردًه خويش ريش         ی کو خرد ندارد ز پـــــــــــــــيشکس
  همـــــــان خويش بيگانه داند ورا         هشيوار ديوانه خـــــــــــــــواند و را
  گسسته خـــــــــــرد پای دارد ببند         ازويی بهر دو ســـــــــــرای ارجمند

  جهـــان نسپری توبی چشم شادن         ن بنگریخرد چشم جانست چـــــــــو
  نگهبان جان است و آن سه سپاس        نخســـــــــــت آفرينش خرد را شناس
  کزين سه رسد نيک و بد بی گمان       سه پاس تو چشم است وگوش و زبان
  دو گر مـــــــن ستايم که يارد شنو       خرد و جـــــــــــــان را که يارد ستود
  ازين پس نگو نافرينش چه بـــود          حکيما چو کس نيست گفتن چــه سود
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  ببينی همی آشکار و نهــــــــــان            تويی کردًه کردگــــــــــــــــار جهان
  بگيتی بپوی و به هرکس بگوی              بگـــــــــــــــفتار دانندگان راه جوی

  از آمــــوختن يک زمان نغنوی              ن بشنویزهردانشی چــــــــون سخ
  بـــــــــــدانی که دانش نيايد ببن               چـــــــــــــو ديدار يابی بشاخ سخن

تصوير روشنی از دوران سخت بعد رستم فرخزاد به برادرش  ۀنام فردوسی در
، زباِن حال فردوسي است اين ابيات درحقيقت ازشکست ايران در نبرد با تازيان می دهد.

  :سلطه تازيان تا امروز، صادق استايران بعد از  درآه به اين شكل بازگوئي آرده و 
  که خواهدشد اين تخت شاهي بباد         دريغ اين سر و تاج و اين مهر و داد

  ز بهر تن شه به تيمار باش                        تو پدرود باش و بي آزار باش
  به شمشير بسپار پرخاشجوي                    آيد تو شو پيش اويگراو رابد 

  همه نام بوبکر و عمر کنند                          چو با تخت منبر برابر کنند
  همه نام بوبكر و عمر شود                          چو با تخت منبر برابر شود
  نشيبي دراز است پيش فراز                        تبه گردد اين رنجهاي دراز

  نژاد و بزرگي نيايد به آار                              هنر شهريار بي ۀشود بند
  آاز اختر همه تازيان را است بهر            نه تخت و نه ديهيم بيني نه شهر

  نه گوهر نه افسر نه رخشان درفش        نه تخت و نه تاج و نه زرينه آفش
  شود ناسزا شاه گردن فراز                       آيد به روز دراز چو روز اندر

  ز ديبا نهند از بر سر کاله                            بپوشد ازيشان گروهي سياه
  نه گوهر نه افسر نه بر سر درفش           نه تخت ونه تاج و نه زرينه کفش
  ننگرد آسيداد و به بخشش به                    به رنج يکي ديگري بر خورد

  نهفته کسي را خروشان کند                       رخشان کند شب آيد يکي چشم
  کمر بر ميان و کله بر سرست                     ستاننده ي روزشان ديگرست
  استيکگرامي شود کژي و                            ز پيمان بگردند وز راستي

  سوار آنک الف آرد و گفت وگوي                   ويپياده شود مردم جنگج
  نژاد و بزرگي نيايد به بر                           کشاورز جنگي شود بي هنر
  ز نفرين ندانند باز آفرين                           ربايد همي اين ازآن آن ازين

  دمان سنگ خارا شوددل مر                             نهاني بتر زآشكارا شود
 پسر بر پدر هم چنين چاره گر                        بدانديش گردد پدر بر پسر

 نژاد و بزرگي نيايد به کار                             بي هنر شهريار ۀشود بند
 روان و زبانها شود پر جفا                             به گيتي کسي رانماند وفا

 بميرند و کوشش به دشمن دهند                       زير دامن نهندهمه گنجها 
 بکوشد ازين تا که آيد به کام                         بود دانشومند و زاهد به نام

 که شادي به هنگام بهرام گور               چنان فاش گردد غم و رنج و شور
 ه آوشش زهرگونه سازند دامب            نه جشن و نه رامش نه گوهر نه آام

 نيارند هنگام رامش نبيد                                نباشد بهار اززمستان پديد
 پوش خورش نان آشكين و پشمينه                 زپيشي و بيشي ندارند هوش
 شود روزگار بد آراسته                                بريزند خون ازپِي خواسته
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 آه رامش به هنگام بهرام گور              گردد غم و رنج و شور چنان فاش
 آسي سوي آزادگان ننگرد                        چو بسيار ازاين داستان بگذرد
 نژادي پديد آيد اندر ميان                             از ايران وز ترک وز تازيان

 سخنها به آردار بازي ُبَود                       نه دهقان نه ترك و نه تازي بَود
  نياز شودشان سر ازخواسته بي                   چو روز اندر آيد به روز دراز

  دهان خشك و لبها پر ازباد سرد              دل من پر ازخون شد و روي زرد
  خورش کشک و پوشش گليم آورد                       پدر با پسر کين سيم آورد

  بجويند و دين اندر آرند پيش                       کسان از پی سود خويشزيان 
 :پندار نيک ) است -گفتار نيک  -ک انديشه زرتشت ( کردار ني مروج فردوسی

  ؟نفرين به از آفرينکه گويد که         بی آزاری و جام می برگزين
  رکه گيتی سپنج است و ما برگذ    بخور آنچه داری و اندوه مخور

  مکن تا توانی به کس ستم                  ميازار کس را از بهر درم
  بی آزار باشيد و يزدان پرست          ز چيز کسان دور کنيد دست

  بويژه بزرگان و پرمايه گان                   مجوييد آزار همسايگان
  دل و پشت خواهندگان را مشکنيد       به پاکی گرائيد و نيکی کنيد

  دگر هر چه باشد نماند به کس    يتی دو چيز است جاويد و بسز گ
  بماند چنان تا جهان است يک                سخن نغز و کردار نيک

  نگردد تبه نام و گفتار پاک     ز خورشيد و ز آب و از باد و خاک
  فردوسی به درستی ضرورت متقابل مدارا، خرد ودانش را می بيند:  

  خرد بر سر دانش افسر بود                  ود   مدارا خردرا برادر ب
  

  درشتی ز کس نشنود، نرم گوی              سخن تا توانی به آزرم گو
  که تندی و تيزی نيايد به کار             به نرمی بر آيد ز سوراخ مار

  
  نبينی، مرنجان دو بينده را                       به بيندگان، آفريننده را

  
  
 ذر ترک کشیابو

 از بنقل »تذکرٔه عرفات«بنا به  ـ. ق. ]قرن پنجم ه[ ابوذر ترک کشی ايالقی خراسانی
تعريفی روامدارانه از قطعه ذيل  در .امراست از قدما و از مشاهير »الفصحاء مجمع«

  رادمردی دارد:
  لق دانی کيست؟ـر خـنـراد مردی به دهر دانی چيست؟              با ه

  نکه با دشمنان تواند زيستآو          ان تواند ساخت     آنکه با دوست
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   عرفان
گرايش و کوشش برای رابطۀ شخصی و فردی با خداوند  عرفان بنيادين انديشه

 یادار جهان سراسر عرفا، نظر از است. )Pantheism( وجود وحدت وعشق به او و
 می او وجود وفيضان تجلی و خدا گوهر از انباشته را جهانآنها  است. واحد مايه و گوهر
 پيدايش به منجر که نزولی، مسير در گاه يکپارچه، ماده اين حرکت و سير هستی د.ندان

 و انسان تعالی و تکامل بهمنجر که صعودی، مسير در گاه است. شود، می ناسوتی جهان
   شود. می الهوتی مبدا به نيل

 جهان يک به خداست" زچي "همه و چيزاست" همه "خدا به اعتقاد نتيجه در عرفا
 مقابل در د.ندان می صوری را ها مذهب بين اختالف و دنياب می دست آميز تسامح بينی
 مولوی است. پذيرفته مذاهب در ترديد و ندا انديش آزاد د.نندار تعصب نحل و ملل عقايد
  گويد: می

  اوفتاد آرام رفت، معنی به چون           افتاد نام از خلق اختالف
  اه است ای مغز وجود      اختالف مومن و گبر و يهوداز نظرگ

 عشق عرفا اکثر دانند. می عشق را خلق و خدا ميان پيوند رشته استوارترين عرفا
 عشق نمودار را خلق به عشق و دانند می خدائی عشق آشکار و روشن راه را انسانی
   کنند می همقايس انسانی عشق با را آن خدائی عشق وصفت در و شمارند می خدائی

 محّبت جوهر حيوانات، ديگر از شد ممتاز بدان انسان که خاصّيت "آن عرفا باور در
 سعادت اين فيض قبول مستعد جزوی موجودات از نوع هيچ که است عشق آتش نايرًه و

 عموما و است يزگبران تحسين صوفيان برخی صدر سعه ).1985 رياض (محمد نبود."
 شده" گنجانيده آن در هستی عالم تمام که يافته وسعت یحّد به عشق معنی صوفی، "نزد
 هرگونه هرگونه از دور بشريت، مقياس به شود می مذهبی نآ نتيجه )1330 غنی (قاسم

 خدای که "هر سوم قرن صوفی ابوحلمان زبان به جزميگرائی. نظری، تنگ تعصب،
 کار هيچ از و شدنبا حرام وی بر چيزی بشناسد، دارد باور او که بدانگونه را تعالی

 تسلط دوران در عرفا آزادانديشی و تسامح ).1368 مشکور جواد (محمد نشود." بازداشته
  است. وپيشرفته دوستانه انسان بغايت وسطی قرون قشريگری و تعصب

است.  و رقص يکی از عرصه های تنگ نظری به ويژه نزد مسلمان موسيقی
 ، دست آويزی برای فشار برو لهو ولهبمتشرعين با عالمت تساوی گذاشتن بين موسيقی 

 مانند بلکه دانستند نمی حرام را رقص و موسيقی تنها نه صوفيانبرخی از مردم دارند. 
 می الزم مادی های آاليش از آزادی و اخالق تهذيب برای را آن افالطون و ثفيثاغور
 و گل و بآ دلبستگی از سماع سبب به انسان :می گفت شهاب الدين سهروردی . شمردند
 به خداوند، عشق به وصول و آزادی ۀشکران به روی، اين از و شود، می آزاد ماده تعلق
 او جان غيبی، ی انديشه و است الهی تداار و سبب به که رقصی و خيزد؛ می بر رقص

 و سعدی« فروزانفرنگاه کنيد به:( دهد می ارتقا کمال مراتب به و کند می رها نقص از را
 :مثنویدر موالنا زبان به »).سهروردی
  دل شاد ها گل و آب از رهند چون                         گل و آب اندر بسته های جان
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  شوند نقصان بی بدر قرص همچو                    شوند رقصان حق عشق هوای در
  مپرس خود آنها از جان گردد آنکه و       مپرس خود ها جان و رقص در سمشانج

می  نيز گاه برخی عرفا بسيار شيکگهاده پوش بودند. نقل می کنند عرفا غالبا س
روی انجام می گرفت که تاکيد شود که ما حتی به ساده  آن پوسيدند. اين خوشپوشی از
  پوشی نيز التزامی نداريم.

  

  قصاب آملی
 .(     ) مراد ابوسعيد ابوالخير بود آملی قصاب عبدالکريم محمد بن احمد ابوالعباس  
دی قصاب آملی، بايزيد، خرقانی و حالج را "خميرة الخسروانيين" استمرار سهرور

   :گفت حکمت حسروانی ايرانی می شمارد. قصاب آملی
  جوانمردان راحت خلقند نه وحشت خلق.

  

  خرقانی ابوالحسن
 عرفان درخشان های چهرهيکی از  )هـ. ق. 352 – 425( خرقاني ابوالحسن شيخ
 برجسته عرفانی واالی تفکر و نظر سعت، وگرائی مردم ،ديشیان آزاد در که است ايرانی
  بود: نوشته خود خانقاه سردر بر است.

 افشاء را ايمانش هرکس [نام نامش از و دهيد نانش درآيد، سرا اين در "هرآه
 بر البته ارزد، جان به تعالي باري بدرگاه آه آس آن چه مپرسيد. ]کند می

  ورالعلوم).(ن ارزد" ینان به بوالحسن خوان
  : است آورده در نظم به چنين را انديشه اين ) رفيع ( حقيقت عبدالرفيع
  عرفان لطف به خرقان شيخ                   خرقان خانقاه در سر بر
  آن تالی است فلک مهر                     مهر از بود نوشته نکته اين
  عطشان که يا بود گرسنه گر          آيد در سرا اين در که کس هر

  مسلمان يا و بود گبر گر                   است عارفان بخوان مهمان
  جانان پيک اوست هم که زيرا               بکوشيد بخدمتش مهر از

  جان اش داده خدای که آنکس              هست بوالحسن نان شايسته
فت: چهار چيز به ديدار او آمد، گفت: مرا پندي ده. گ غزنوی محمودسلطان چون 

نگه دار: اول پرهيز از مناهي، دوم، نماز به جماعت، سيم سخاوت، و چهارم شفقت بر 
خلق خداي. محمود گفت: مرا دعايي خاص بگو. گفت: اي محمود، عاقبتت محمود باد. پس 

يي زر پيش شيخ نهاد. شيخ قرص جوين پيش نهاد و گفت بخور. محمود همي  محمود بدره
گفت: آري. گفت: گيرد؟  گرفت. شيخ گفت: مگر حلقت مي مي و در گلويش خاويد
ايم.  اين بدره زر تو گلوي ما بگيرد؟ برگير، آه ما اين را سه طالق دادهخواهي آه  مي

گفت: نكنم. گفت: پس مرا از آن خود يادگاري بده. شيخ  .محمود گفت: در چيزي آن البته
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مي گشت گفت: شيخا خوش از آن خود بدو داد. محمود چون باز ه پيرهن عودي
بايدت! پس در وقت رفتن شيخ او را بر  يي داري گفت: آن همه داري، اين نيز مي صعومعه

خيزي؟ اين همه  پاي خاست. محمود گفت: اول آه در آمدم التفات نكردي، اآنون بر پاي مي
پادشاهي و امتحان درآمدي، و  آرامت چيست؟ و آن چه بود؟ شيخ گفت: اول در رعونت

روي، آه آفتاب دولت درويشي بر تو تافته است. اول  به آخر در انكسار و درويشي مي
  خيزم. براي پادشاهي تو بر نخاستم، اآنون براي درويشي بر مي

سربازی فرستاد که شيخ را بگوييد که سلطان برای ،مدرات شيخ ااچون سلطان به زي
مد. تو نيز برای او از خانقاه به خيمه او درا! و سلطان محمود به آتو از غزنين بدينجا 

، اطيعو اهللا و اطيعو يه بر او بخوانيدآسرباز گفت: اگر شيخ نيامد و مخالفت کرد اين 
يعنی سلطان  رسولش و از الی االمر) (اطاعت کنيد از خدا و الرسول و اولی االمر منکم!

  .هست و بايد از او اطاعت کرد "اولی االامر"محمود 
می پنداشت » ُاوُلی االمر«ا سلطان مقتدر غزنوی که خود رمحمود پاسخ خرقانی به   
آنچنان در «يکی آزاد منشنانه ترين تفسير اين ايه است:  اوست و طبع از مناعت حاکی

  »رقم که از رسول خجالت ها دارم تا چه رسد به ُاوُلی االمر.َأِطيُعوْا الّلَه مستغ
  خرقانی: ابوالحسن سخنان ديگر از

 بوالحسن و کند زهد زيادتی طلب زاهد و کند، علم زيادتی طلب برخيزد بامداد عالم
   .رساند برادری بدل سروری که بود آن بند در

 .است من آن از آن ودش انگشت در خاری را کسی شام در به تا ترکستان به اگر
 دلی در اندوهی اگر و مراست آن زيان آيد سنگ در قدم را کسی شام تا ترک از همچنين
  .است من آن از دل آن است

  .ديد نبايستی مرگ را خلق تا بمردمی من ،خلق همه بدل کاشکی
   ديد. نبايستی حساب قيامت به را خلق تا بکردی من با خلق همه حساب کاشکی
   ديد. نبايستی دوزخ را ايشان تا کردی مرا خلق، همه بتعقو کاشکی
   نباشد. بدی هيچ وی در که دليست چيزها بهترين

  شطح "الّصوفی غير مخلوق" را به ابوالحسن خرقانی نسبت می دهند.
 :که با تکيه بر بخشندگی خدا طعمی روامدارانه دارد اين هم يک شوخی صوفيانه

 نه از تو نه از من
دانم با خلق  ! خواهي آه آنچه از تو ميدي، آوازي شنود آه هان بوالحسنشبي نماز آر

شيخ گفت: اي بار خداي! خواهي تا آنچه از رحمت تو ميدانم و  بگويم تا سنگسارت آنند؟
ند؟ آواز آمد: نه از تو نه از بينم با خلق بگويم تا ديگر هيچ آس سجودت نك از آرم تو مي

  . من
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  طاِهِر َچغانی
 (کشته شدهبه طاِهِر َچغانی  مشهوريحيی طاهر بن فضل بن محمد بن محتاج امير ابو

در دو بيت مرز خود را با تنگ نظرانی که خود را نمايند خدای قهار  )ـ. ق. ه ٣٨١
  :خويش در زمين می دانند، به روشنی مشخص می کند

 يزندتا بر من و بر تو رستخيز انگ              آميزند يک شهر همی فسون و رنگ
 آويزند هر مرغی را به پای خويش             استيزند؟ با ما به حديث عشق ما چه

مدارا يک روش برخورد با محيط اطراف است. اگر در همه عرصه ها به کار گيريم   
  بود:از تهديد های رايج بی نياز خواهيم 

  کرد آخر بمدارات بکف خواهم                  دلدار منا ترا صدف خواهم کرد
  عشق تو تلف خواهم کرده يا عمر ب             رام کنم مهر خوده يا آنکه ترا ب

  

  ابوالخير ابوسعيد
 با و داشت انهروامدار روشی تصوف در ).ق . ه ٣۵٧ - ۴۴٠( ابوالخير ابوسعيد

نقل می کند: "به عدد  وعطار در تذکرة االوليا از قول ا بود. مخالف از خلق گيری گوشه
 –يکی از نوادگان ابو سعيد  - محمد بن منور ين انديشه راا اهی است به حق."هر ذّره ر

... به عدد هر " آورده است:  »الخير سعيد ابی اسرارالتوحيد فی مقامات شيخ ابی« در نيز
. اما هيچ راه نزديک تر و سبک تر از آن نيست ذره ای از موجودات، راهی است به حق

  می کنيم " يتين راه رفتيم و همه را بدين وصکه راحتی به کسی رسد و ما بد
 و دينی علوم ديگر و حديث و فقه تحصيل به درجوانی است: آمده همان کتاب در

 وارد رسما سرخسی، لقمان روزگار، بنام صوفيان از يکی وسيله به که آن تا پرداخت ادبی
 به و زد می نگیديوا به را خود که بود هوشيار و آزاده مردی لقمان گرديد. تصوف جرگه
 و بزرگ مجتهدی آن از پيش وی گذراند. می روزگار سرخس های بيابان در تمام سادگی
 با و سرکشيد نامی خوش و عبادت و طاعت از ناگاه اما داشت. بسيار شهرت و بود پارسا
 بندگی "هرچه گفت: می که اند کرده نقل او از کرد. آزاد بندی هر از را خود نمايی مجنون
 شود پير بنده چون را پادشاهان الهی گفتم درماندم. کرد. بايست می بيشتر کردم می بيش

 لقمان "يا که شنيدم ندا کن. آزادم گشتم. پير تو بندگی در عزيزی، پادشاهی تو کنند آزادش
  .کردم" آزادات

اين معنی که قرنها پيش از بحث ». خدايت آزاد آفريد، آزاد باش!«فت: ابوسعيد می گ
ان معاصر راجع به دموکراسی، حقوق بشر، حق شهروندی و مدارا بيان شد، انديشمند

وسعت مشرب و ژرفش انسانگرائی عرفان ايرانی و به ويژه ابوسعيد را نشان می دهد. 
اين مفهوم نزد فالسفه پايه و زيربنای آزاديهای فطری است. انسان آزاد به دنيا می آيد به 

  همين دليل بايد آزاد باشد.
 معنويت شيفته سخت ترسايان و بود ترسايان کليسای در سعيد ابومی کنند که روايت 

 همه کرد می اشارتی شيخ اگر گفتند: مريدان رفت می بيرون وقتی بودند، شده او حالت و



 54

 ماشان که بوديم نبسته ور شان "ما گفت: بوسعيد گشادند، می ها زنار و شدند می مسلمان
 بگشايم."
 فرمايي؟" می اجازت رقص و سماع به را جوانان "چرا دند:کر سوال ابو سعيد از
 دست هوای زنند برهم دستی اگر است. همساز شادی و شوق با جوان "طبيعت :گفت
 بزرگ گناهان ديگر از طريق بدين گيرد. نقصان پای هوای بردارند پای اگر و بريزد

 گناهان به ناکرده خدای دباش جمع هواها و باشد اين جز اگر داشت. توانند نگاه را خويشتن
  پردازند". بزرگ
نزديک نّخاس خانه [برده فروشی]  گفتند روزی ابوسعيد در بازار نشابور می رفت  

 رسيد و آواز چنگ بشنيد. بنگريست. کنيزک ترک مطربه چنگ می زد و اين بيت ميگفت: 
  ورده به بازار و خريداری نیآ         امروز، درين شهر چو من ياری نی

  وآن کس که بدو رأی، خريدارم نی          نکس که خريدار، بدو رأيم نیآ 
در حال  شيخ همانجا سّجاده بيفکند و بنشست و فرمود که اين کنيزک را بياريت.

کنيزک [برده فروش] خصِم : "باز گفت. شيخ فرمود "بيت باز گوی!"وردند. فرمود: آ
گفت:  فرمود که به چند می فروشی؟واز دادند، آمد. آ "حاضر است."گفتند:  "کجاست؟

که فروختم. کنيزک را فرمود که رأيت به  گفت خصم فرمود که خريدم. "يک هزار دينار."
زاد کرد و به حاضر کردند. کنيزک را آ .حاضر کنيتفرمود که  "به فالن." گفت: کيست؟

مريدان يکی  از م.فرمود که برسان ورد که بهای کنيزکی بدو دادند. فروشنده فرياد بر آزن
ده. خصم کنيزک واز داد و فرمود، که هزار دينار از واجبات به اين می گذشت. شيخ آ

  قبول کرد و در ساعت برسا نيد.
 "يا شيخ! فالن مريدت برفالن راه افتادست، مست و خراب."گفتند: روزی شيخ را   
  ."بحمداهللا که بر راه افتاده است از راه نيفتاده است"ود: مفر

) را به نيست در جّبه و لباس من غير از خدا.." (يس في جّبتي سوي اهللالشطح "  
  ابوسعيد ابوالخير نسبت می دهند.

  

  ابوشکور بلخی
آفرين «داستان منظوم و آفريننده   آور نام عرا) شـ. ق. ه ٣٠٠ (زادٔه ابوشکور بلخی

  می گويد:در نکوهش خشونت و ستايش مدارا » نامه
  

  خردمند هرگز نکوشد به جنگ                        چنگ چو از آشتی شادی آيد به
  

  که آن برنيايد به جنگ و نبرد                            به نرمی برآرد بسی چيز مرد
  

  چو الماس ُبّران و تيغ کهن                                 شنيدم که باشد زبان سخن     
  ز سوراخ بيرون کشد مار را                             سخن بفکند منبر و دار را     
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  سخن تلخ و شيرين و درمان و درد         سخن زهر و پازهر و گرم است و سرد
  چنان کاب دريا به دريا رسد                                  گويا رسد بر هر سخن باز

  

  بيهقیابوالفضل 
 ،ما يخنگارانکی از بزرگترين تاري ). قـه 385 - 470 ( یبيهقمحمد  ابوالفضل

ثبت کرده که  در هزار سال پيش شگردهائی از قشريت و تنگ نظری و پرونده سازی را
از آن فاصله بايد روز  که يک است و شايد ويژه ما ايرانيان است رايج کامال ه همامروز
زير و ، بردار کردن حسنکجلد ششم تاريخ بيهقی در ،هـ. ق. 422سال . او در بگيريم

  اينگونه توصيف می کند:
 ن حسنک وزير رحمت اهللا عليهذکر بردار کرد

و پس به شرح  در ابتدای اين حال بردار کردن اين مرد ،خواهم نبشتفصلی 
در ذی الحجه سنه  ،امروز که من اين قصه آغاز ميکنم .تمام پردازمقصه 

عظم ابو ار سلطان مدر فرخ روز گ[ چهار صد و پنجاه ] ه ائخمسين و اربعم
از اين قوم که من سخن و ه، ؤاطال اهللا بقا ،ن ناصر دين اهللاشجاع فرخزاد اي

در گوشه يی افتاده و خواجه بو سهل زوزنی  ،يک دو تن زنده اند ،خواهم راند
 اآن که از وی رفت گرفتار، و ما ر چند سال است تا گذشته شده است و بپاسخ

عمر من بشصت و  . چهبهيچ حال -دهرچند مرا از وی بد آم -با آن کار نيست 
پنج آمده و بر اثر وی می ببايد رفت. و در تاريخی که ميکنم سخنی نرانم که آن 

شرم باد اين پير را،  :دی کشد و خوانندگان اين تصنيف گويندو ترببه تعصبی 
  بلکه آن گويم تا خوانندگان بامن اندرين موافقت کنند و طعنی نزنند.

زاده و محتشم و فاضل و اديب بود اما شرارت و  اين بوسهل مردی امام
و باآن  -و ال تبديل لخلق اهللا  -کد شده ؤدر طبع وی م [بد خوئی] ارتیعز

جبار  شرارت دلسوزی نداشت وهميشه چشم نهاده بودی تا پادشاهی بزرگ و
اين مرد از کرانه  ،برچاکری خشم گرفتی و آن چاکر را لت زدی و فرو گرفتی

جستی و تضريب کردی و المی بزرگ بدين چاکر رسانيدی  یبجستی و فرصت
چنين کارها و اگر  و گرفتی که فال ن را من فروگرفتم.و آنگاه الف زدی و فر

 مندان دانستندی که نه چنان است و سری میکيفر ديد وچشيد و خرد کرد
. جزاستادم که نده می زدندی که وی گزاف گوی استجنبانيدندی و پوشيده خ

در پای . از آن در باب وی ساخت رو نتوانست برد با آن همه حيلت کهوی را ف
با تضريهای وی موافقت و  عزوجل ضای ايزدوی بکام نتوانست رسيد که ق

مساعدت نکرد. و ديگر که بونصر مردی بود عاقبت نگر، در روز گار امير 
 دل اين سلطان ،بی آنکه مخدوم خود را خيانتی کرد ،رضی اهللا عنه ،محمود

نگاه داشت به همه چيزها، که دانست تخت ملک پس  ،مسعود رحمت اهللا عليه
  از پدر وی را خواهد بود.
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و حال حسنک ديگر بود، که برهوای امير محمد و نگاهداشت دل و فرمان 
مال بکرد و گفت که اکفاء آنرا احتو چيز ها  محمود اين خداوند زاده را بيازرد

که جعفر برمکی و اين طبقه وزيری کردند چنان تا بپادشاه چه رسد، هم ،نکنند
رشيد و عاقبت کار ايشان همان بود که از آن اين وزير آمد. و الرون ابروزگاره

چاکران و بندگان را زبان نگاه بايد داشت با خداوندان، که محال است روباهان 
و بوسهل باجاه ونعمت ومردمش در جنب امير حسنک  را با شيران چخيدن.

 اما چون تعدی ها رفت -فضل جای ديگر نشيند - آب بود از رودیيک قطره 
 يکی آن بود که عبدوس راگفت: پيش از اين در تاريخ بياورده ام.از وی که 

اميرت را بگوی که من آنچه کنم بفرمان خداوند خود ميکنم، اگر وقتی تخت "
ن الجرم چون سلطان پادشاه شد اي "ملک بتو رسد حسنک را برداربايد کرد

مرد بر مرکب چوبين نشست. و بو سهل و غير بوسهل درين کيستند؟ که 
حسنک عاقبت تهور و تعدی خود کشيد. و پادشاه بهيچ حال برسه چيزاغضا 

نکند: القدح فی الملک و افشاء السر و التعرض ( للحرم). و نعوذ باهللا من 
  الخلدان.

علی چاکر  چون حسنک را از بست بهرات آوردند بوسهل زوزنی اورا به
خويش سپرد، و رسيد بدواز انواع استخفاف آنچه رسيد، که چونبازجستی نبود 

بر بوسهل  يها رفت. و بدان سبب مردمان زبانو تشف کارو حال او را انتقامها
که زده و اوفتاده را توان زد، مرد آن مرد است که گفته اند العفو  دراز کردند

الکاظمين الغيظ و  -و قوله الحق  -  عز ذکرهعند القدره بکار تواند آورد. قال اهللا
  العافين عن الناس واهللا يحب المحسنين.

چون امير مسعود رضی اهللا عنه از هرات قصد بلخ کرد علی رايض حسنک را 
به بند می برد و استخفاف ميکرد و تشفی و تعصب و انتقام ميبود، هرچند 

چه بوسهل مثال داد از هر"که  -پوشيده وقتی مرا گفت  -ميشنودم از علی 
و  "کردار زشت در باب اين مرد از ده يکی کرده آمدی و بسيار محابا رفتی.

ر بس حليم . و اميه ناچار حسنک را بر دار بايد کرددميد ک ببلخ در امير می
. و معتمد عبدوس گفت روزی پس از مرگ حسنک وکريم بود، جواب نگفتی

بايد کشتن اين مرد فت حجتی و عذری از استادم شنودم که امير ابو سهل را گ
  را. 

حجت بزرگتر که مرد قرمطی است و خلعت مصريا ن استد تا " :بوسهل گفت
اميرالمومنين القادر با اهللا بيازرد و نامه از امير محمود باز گرفت و اکنون 

بور رسول خليفه آمد و لوا و که بنيشا پيوسته از اين ميگويد. و خداوند ياد دارد
رد، و منشور و پيغام در اين باب برچه جمله بود. فرمان خليفه درين خلعت آو

   "باب نگاه بايد داشت.
پس از اين هم استادم حکايت کرد از عبدوس  امير گفت تا درين معنی بيانديشم.

که چون بوسهل در اين باب بسيار بگفت، يک  -که با بوسهل سخت بد بود  -
باز ميگشت، امير گفت که خواجه تنها روز خواجه احمد حسن را، چون از بار 
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به طارم بنشيند که سوی او پيغامی است بر زبان عبدوس. خواجه به طارم رفت 
و اميررضی اهللا عنه مرا بخواند گفت خواجه احمد را بگوی که حال حسنک 

برتو پوشيده نيست که به روز گار پدرم چند درد در دل ما آورده است و چون 
د ها کرد بزرگ در روز گار برادرم و لکن نرفتش. و پدرم گذشته شد چه قص

چون خدای عز وجل بدان آسانی تخت ملک بما داد اختيار آن است که عذر گناه 
د سخن ميگويند کاران بپذيريم و به گذشته مشغول نشويم، اما در اعتقاد اين مر

از ن بستد برغم خليفه، و امير المومنين بيازرد و مکاتبت بدانکه خلعت مصريا
که از نيشابور آمده بود و عهد و لوا و  پدرم بگسست و می گويند رسول را

   ".حسنک قرمطی است وی را بردار بايد کرد" خلعت آورده پيغام داده بود که
و ما اين به نيشابور شنيده بوديم و نيکو ياد نيست، خواجه اندرين چه بيند وچه 

پس مرا گفت بوسهل زوزنی را گويد؟ چون پيغام بگذاردم خواجه ديری انديشيد 
با حسنک چه افتاده است که چنين مبالغتها در خون او گرفته است؟ گفتم نيکو 

نتوانم دانست، اين مقدارشنوده ام که يک روز برای حسنک شده بود به 
وی  روزگار وزارتش پياده وبدراعه، پرده داری بروی استخفاف کرده بود و

! پس ر شقر را چه در دل بايد داشتين مقدا! ا"ای سبحان اهللابينداخته، گفت 
گفت خداوند را بگوی که در آن وقت که من به قلعت کالنجر بودم باز داشته و 

قصد جان من کردند و خدای عز وجل نگاه داشت، نذر ها کردم و سوگندان 
خوردم که در خون کس، حق و ناحق، سخن نگويم. بدان وقت که حسنک از 

ماوراء النهرکرديم و با قدر خان ديدار کرديم، پس از حج ببلخ آمد و ما قصد 
بازگشتنن به غزنين مرا بنشاندند و معلوم نه که در باب حسنک چه رفت و امير 

های حقيقت دارد، بر چه روی گفت. بونصر مشکان خبر ماضی با خليفه سخن
 از وی باز بايد پرسيد. و امير خداوند پادشاه است آنچه فرمودنی است بفرمايد

که اگر بروی قرمطی درست گردد در خون وی سخن نگويم بدانکه وی را 
کرده بدان گفتم که منم مرادی بوده است، و پوست باز درين مالش که امروز

وی را در باب من سخن گفته نيايد که من از خون همه جهانيان بيزارم، 
ون وهرچند چنين است از سلطان نصيحت باز نگيرم که خيانت کرده باشم تاخ

چون اين جواب  "البته، که خون ريختن کار بازی نيست. وی وهيچ کس نريزد
باز بردم سخت انديشيد پس گفت خواجه را بگوی آنچه واجب باشد فرموده آيد. 

توانی  که عبدوسم گفت : تا خواجه برخاست و سوی ديوان رفت، در راه مرا
امی تولد گردد. را برآن دار که خون حسنک ريخته نيايد، که زشت ن خداوند

گفتم فرمان بردارم، و باز گشتم و با سلطان بگفتم، قضا در کمين بود کار 
  خويش ميکرد. 

که در آن خلوت چه رفت. گفت  وپس از مجلسی کرد با استادم. او حکايت کرد
حد يث خليفه، و گفت چه گوئی  امير پرسيد مرا از حديث حسنک، پس از آن از

خلعت ستدن از مصريان؟ من درايستادم و رفتن  در دين و اعتقاد اين مرد و
، و خلعت مصری گشت برراه شام باز آنگاه که از مدينه بوادی القرا بحج تا

بگرفت و ضرورت ستدن و از موصل راه گردانيدن و به بغداد باز نشدن، و 



 58

موده است، همه به تمامی شرح خليفه را بدل آمدن که مگر امير محمود فر
س از حسنک در اين باب چه گناه بوده است که اکر براه . امير گفت پکردم

چنين بود و لکن خليفه راچند "؟ گفتم اديه آمدی در خون آن همه خلق شدیب
شدو حسنک را قرمطی گونه صورت کردند تا نيک آزار گرفت و از جای ب

 . و دراين معنی مکاتبات و آمد وشد بوده است. امير ماضی چنانچهخواند
بدين خليفه خرف ببايد نبشت که " :وی بود يک روز گفتلجوجی و ضجرت 

من از بهر قدر عباسيان انگشت درکرده ام در همه جهان و قرمطی می جويم و 
که حسنک  و درست گردد بردار ميکشند، و اگر مرا درست شد آنچه يافته آيد

. وی را منين رسيدی که در باب وی چه رفتیقرمطی است خبر به امير المو
، ده ام و با فرزندان و برادران من برابر است، و اگروی قرمطی استمن پرور

  "من هم قرمطی باشم.
هرچند آن سخن پادشاهانه بود، به ديوان آمدم و چنان نبشتم نبشته يی که بندگان 

آن خلعت  :آمد وشد بسيار قرار برآن گرفت کهخر پس از آو  بخداوندان نويسند
نزديک امير محمود فرستاده بودند آن  که حسنک استده بود و آن طحايف که

و چون رسول باز آمد امير پرسيد  مصريان، با رسول ببغداد فرستد تا بسوزند.
که امير را نيک درد آمده بود  "؟خلعت و طحايف بکدام موضع سوختند آن" که
. و با آن همه وحشت و تعصب خليفه حسنک را قرمطی خوانده بود خليفه که

آنچه رفته  بنده .ه آشکارا، تا امير محمود فرمان يافتزيادت ميگشت اندر ن
  گفت بدانستم. است بتمامی باز نمود.

سه شنبه بيست وهفتم  پس از اين مجلس نيز بوسهل البته فرونايستاد ازکار. روز
ی گسست امير خواجه را گفت بطارم بايد نشست که حسنک را صفر چون بار

انچه خريده آمده است جمله بنام ما قباله آنجا خواهند آورد با قضا و مزکيان تا 
نبشته شود و گواه گيرد بر خويشتن. خواجه گفت چنين کنم. و بطارم رفت و 

 -القاسم کثير جمله خواجه شماران و اعيان و صاحب ديوان رسالت و خواجه بو
. امير دانشمند زوزنی و بو سهل حمدوی آنجا آمدندو بوسهل  هرچند معزول بود

و قضا بلخ و اشراف و علما و  لشکر را، نصر خلف، آنجا فرستاد نبيه و حاکم
فقها و معدالن و مزکيان، کسانيکه نامدار و فراروی بودند، همه آنجا حاضر 

من که بوالفضلم و قومی بيرون  بنشسته. چون اين کوکبه راست شد بودند و
ا آمد يک ساعت بود، حسنک پيد -طارم بدکانها بوديم نشسته در انتظار حسنک 

بی بند، جبه يی داشت حبری رنگ با سياه ميزد، خلق گونه، دراعه و ردايی 
سخت پا کيزه و دستار نشابوری ماليده و موزه ميکائيلی نو در پای و موی سر 

والی حرس با وی وعلی  ماليده زير دستار پوشيده اندک مايه پيدا ميبود، و
ند و تا نزديک نماز پيشين رايض و بسيار پياده ز هر دستی. وی را بطارم برد

بماند، پس بيرون آوردند و بحرس باز بردند، و بر اثر وی قضاه و فقها بيرون 
خواجه بوسهل را " :آمدند، اين مقدار شنودم که دو تن با يک ديگر می گفتند

   "برين که آورد؟ که آب خويش ببرد.
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نصر خلف  بر اثر خواجه احمد بيرون آمد با اعيان و بخانه خود باز شد. و
؟ گفت که چون حسنک بيامد خواجه من بود، از وی پرسيدم که چه رفت دوست

همه اگر خواستند يا نه برپای خاستند.  بر پای خاست، چون اين مکرمت بکرد
بوسهل زوزنی برخشم خود طاقت نداشت برخاست نه تمام و برخيشتن می 

يک از جای بشد. وی ن "در همه کارها نا تمامی"ژکيد. خواجه احمد اوراگفت 
خواجه امير حسنک را هرچند خواست که پيش وی بنشيند نگذاشت و بر دست 

 و بو نصر مشکان راست من نشست. و بر دست راست خواجه ابوالقاسم کثير
هرچند بو القاسم کثير معزول بود اما حرمتش سخت بتابيد.  -را بنشاند 

شد و روزگار با: خواجه چون مياجهء بزرگ روی به حسنک کرد و گفتوخو
. خواجه گفت دل شکسته نبايد داشت که گفت جای شکر است؟ چگونه ميگذارد

چنين حالتها مردان را پيشآيد، فرمانبرداری بايد نمود بهرچه خداوند فرمايد، که 
تا جان در تن است اميد صد هزار راحت است و فرج است. بوسهال را طاقت 

واهند کرد ن سگ قرمطی که بر دار خکرا کند که با چني پرسيد گفت خداوند را
  ؟ خواجه بخشم در بوسهل نگريست.بفرمان امير المومنين چنين گفتن

سگ ندانم که بوده است، خاندان من وآنچه مرا بوده است از " :حسنک گفت
. جهان خوردم و کارها راندم و عاقبت کار حشمت و نعمت جهانيان دانندآلت و 

سيده است، کس بار نتواند داشت که بر دار آدمی مرگ است، اکر امروز اجل ر
کشند يا جز دار، که بزرگتر از حسين علی نيم. اين خواجه که مرااين ميگويد 

. اما حديث قرمطی به از است و بر در سرای من ايستاده استمرا شعر کفته 
اين بايد، که اورا باز داشتند بدين تهمت نه مرا، و اين معروف است، من چنين 

بوسهل را صفرا بجنبيد و بانگ برداشت و فرا دشنام خواست  "دانم.چيز ها ن
ه اينجا نشسته ايم هيچ شد، خواجه بانگ براو زد و گفت اين مجلس سلطان راک

؟ ما کاری را گرد شده ايم، چون از اين فارغ شويم اين مرد پنج و حرمت نيست
تا  شش ماه است تا دردست شماست هرچه خواهی بکن. بوسهل خاموش شدو

و دو قباله نبشته بودند همه اسباب و ضياع حسنک را  اخر مجلس سخن نگفت.
به جمله از جهت سلطان، و يک يک ضياع را نام بروی خواندند ووی اقرار 

کرد بفروختن آن بطوع و رغبت، وآن سيم که معين کرده بودند بستد، و آن 
نيز، علی کسان گواهی نبشتند، و حاکم سجل کرد درمجلس و ديگر قضا ت 

الرسم فی امثالها. چون از اين فارغ شدند حسنک را گفتند باز بايد گشت. ووی 
زندگانی خواجهء بزرگ دراز باد، بروز گار سلطان " رو به خواجه کرو وگفت

محمود بفرمان وی در باب خواجه ژاژ می خاييدم که همه خطا بود، ار 
ه جای من بود، بباب فرمانبرداری چه چاره، به ستم وزارت مرا دادند و ن

من خطا "پس گفت  "خواجه هيچ قصدی نکردم و کسان خواجه رانواخته باشم.
 کرده ام و مستوجب هر عقوبت هستم که خداوند فرمايد و لکن خداوند کريم مرا
فرو نگذارد، و دل از جان برداشته ام، ازعيال و فرزندان انديشه بايد داشت، و 

. و خواجه آب حاضران را بروی رحمت آمدست. و بگري "خواجه مرا بحل کند
از من بحلی، و چنين نوميد نبايد بود که بهبود ممکن " درچشم آورد و گفت
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باشد، ومن انديشيدم و پذيرفتم از خدای عزوجل اگر قضائی استبر سر وی قوم 
  "او را تيمار دارم.

ند پس حسنک برخاست و خواجه و قوم برخاستند. و چون همه باز گشتند و برفت
خواجه بوسهل را بسيارمالمت کرد، وی خواجه را بسيار عذر خواست و گفت 

با صفرای خويش بر نيامدم. و اين مجلس را حاکم لشکر و فقيه نبيه بامير 
گرفتم که برخون اين مرد رسانيدند، و امير بوسهل را بخواند و نيک بماليد که 

از آن " :ل گفتوزير ما را حرمت و حشمت بايستی داشت. بوسهتشنه ای؛ 
که وی باخداوند در هرات کرد در روز گار امير محمود ياد ی ناخويشتن شناسي

   "کردم خويش را نگاه نتوانستم، و بيش چنين سهو نيفتد.
و از خواجه عميد عبدالرزاق شنودم که اين شب که ديگر روز آن حسنک را 

را آمده ای؟ چ بردار ميکردند بوسهل نزديک پدرم آمد نماز خفتن، پدرم گفت
نخواهم رفت تا آنگاه که خداوند بخسپد، که نبايد رفعتی نويسد بسلطان در  گفت

اما شما تباه کرده ايد. و سخت بنوشتمی، " باره حسنک بشفاعت. پدرم گفت
و آن روز و آن شب تد بير بردار کردن  و بجايگاه خواب رفت. "خوب استنا

  حسنک در پيش گرفتند.
دند با جامهء پيکان که از بغداد آمده اند و نامه خليفه و دو مرد پيک راست کر

آورده که حسنک قرمطی را بر دار بايد کرد و بسنگ ببايد کشت تا بار ديگر 
 هيچ کس خلعت مصری نپوشد و حاجيان را در آن ديار نبرد. بر رغم خلفا

چون کارها ساخته آمد، ديگر روز چهار شنبه دو روز مانده از صفر، امير 
برنشست و قصد شکار کرد و نشاط سه روزه، با نديمان و خاصگان و  مسعود

داری زدن برکران مصالی بلخ،  مطربان، و در شهر خليفهء شهر را فرمود
بوسهل برنشست و آمد تا نزديک  وخلق روی آنجا نهاده بودند، فرود شارستان.

را بيارند،  و سواران رفته بودند با پيادگان تا حسنک دار و بر بااليی بايستاد.
چون از کران بازار عاشقان در آوردند و ميان شارستان رسيد، ميکاييل بدانجا 

 .مواجر خواند و دشنامهای زشت داد وی را .اسب بداشته بود پذيره وی آمد
عامه مردم اورا لعنت کردند بدين  حسنک در وی ننگريست و هيچ جواب نداد،

زبان راند، و خواص مردم خود  آن زشتها که بر زحرکت ناشيرين که کرد و ا
  نتوان گفت که اين ميکاييل را چه گويند.

و پس ازحسنک اين ميکاييل که خواهر اياز را بزنی کرده بود بسيار بال ها ديد 
و محنتها کشيد، و امروز برجای است و بعبادت و قران خواندن مشغول شده 

ا به پای دار و حسنک ر ؟ستی زشت کند چه چاره از باز گفتناست، چون دو
آوردند. نعوذ باهللا من قضا السوء، و دو پيک را ايستانيده بودند که از بغداد آمده 

. سنک را فرمودند که جامه بيرون کشاند. و قران خوانان قران ميخواندند. ح
بند استوار کرد و پيچه های  ]ايزار يا تمبان[ وی دست اندر زير کرد و ازار
ن بکشيد و دور انداخت با دستار، و برهنه با ازار ازار را ببست و جبه و پيراه

بايستاد و دستها در هم زده، تنی چون سيم سفيد و رويی چون صد هزار نگار و 
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همه خلق بدرد مينگريستند. خود روی پوش آهنی بياوردند عمدا تنگ چنانکه 
سرش را نپوشيدی، و آواز دادند که سر و رويش را بپوشيد تا از سنگ تباه 

که سرش را به بغداد خواهيم فرستاد نزديک خليفه وحسنک را همچنان نشود 
ميداشتند، و او لب ميجنبانيد و چيزی ميخواند، تا خودی فراختر آوردند. و در 
اين ميان احمد جامه دار بيامد سوار و روی به حسنک کرد و پيغامی گفت که 

چون تو "که  و گفته "اين آرزوی تست که خواسته بودی" خداوند سلطان گويد
اما امير المومنين نبشته  ما بر تو رحمت خواستيم "پادشاه شوی ما را بردار کن.

حسنک البته هيچ پاسخ  "تو قرمطی شده ای، و بفرمان بردار ميکنند. است که
  .نداد

پس از آن خود فراختر که آورده بودند سر و روی اورا بدان بپوشانيدند. پس 
 شرم نداريد" هرکس گفتند نزد از ايشان نينديشيد.دم  آواز دادند اورا که بدو.

و خواست که شوری بزرگ بپای شود،  "مرد را که ميکشيد به دو بدار بريد؟
و  سواران سوی عامه تاختند و آن شور بنشاندند و حسنک را سوی دار بردند

بجايگا ه رسانيدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جالدش استوار 
يد، هيچ کس دست به سنگ زنرسنها فرود آورد. و آواز دادند که سنگ  ببست و

پس مشتی رند را سيم  .نمی کرد و همه زار زار ميگريستند خاصه نشاپوريان
دادند که سنگ زنند، و مرد خود مرده بود که جالدش رسن بگلو افگنده بود و 

اين بود و گفتارش رحمت اهللا عليه  ه کرده. اين است حسنک و روز گارشخب
  که گفتی مرا دعای نيشابوريان بسازد، ونساخت.

و اگرزمين و آب مسلمانان بغضب بستد نه زمين ماند ونه آب، و چندان غالم و 
ضياع و اسبای و زر و سيم و نعمت هيچ سود نداشت. او رفت و اين قوم که 

يار بس اين مکر ساخته بودند نيز برفتند رحمته اهللا عليهم. و اين افسانه ايست با
از بهر حطام دنيا بيک سوی و اين همه اسباب منازعت و مکاوحت  .عبرت
  .حمق مردا که دل در اين جهان بندد! که نعمتی بدهد و زشت باز ستاندا .نهادند

  اذا زال عن عين البصير غطاوها     لعمرک ما الدنيا بدار اقامه
  و بقاء وهاينا ل باسباب لفناء       و کيف بقاو الناس فيها و انها

  
  
  
  

  :رودکی گويد
  دل نهادن هميشگی نه رواست                  بسرای سپنج مهمان را

  گرچه اکنونت خواب بر ديباست       زير خاک اندرونت بايد خفت
  تنهاستکه بگور اندرون شدن             باکسان بودنت چه سود کند

  يسوت پيراستبدل آنکه گ               يارتو زير خاک مور و مگس
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  گرچه دينار يا درمش بهاست          آنکه زلفين و گيسوت پيراست
  سرد گردد دلش، نه نابيناست             چون ترا ديد زود کونه شده

چون ازاين فارغ شدند بوسهل و قوم از پای دار باز گشتند و حسنک تنها ماند 
از ابوالحسن حربلی که و پس از آن شنيدم  چنانکه تنها آمده بود از شکم مادر.

دوست من بود و از مختصان بوسهل، که يک روز شراب ميخورد و با وی 
بودم، مجلسی نيکو آراسته و غالمان بسيارايستاده و مطربان همه خوش آواز. 

تا سر حسنک پنهان از ما آورده بودند و بداشته در  در آن ميان فرموده بود
 ند، از آن بخوريم. همگان گفتند خوريم.پس گفت نو باوه آورده ا طبقی با مکبه.

چون سر حسنک را  گفت بياريد. آن طبق بياوردند و از او مکبه برداشتند،
و بو سهل بخنديد، و باتفاق  بديديم همگان متحير شديم و من از حال بشدم.

شراب دردست داشت ببوستان ريخت، و سر باز بردند. و من در خلوت ديگر 
مرغ دلی،  ای بوالحسن تو مردی" :گفت المت کردم،روز بسيار اورا بسيارم
 وهمگان اورا بسيار مالمت و اين حديث فاش شد "سر دشمنان چنين بايد.

  .. بدين حديث و لعنت کردندکردند
و آن روز که حسنک را بر دار کردند استادم بو نصر روزه بنگشاد و سخت 

 و ميگفت نديده بودم،غمناک و انديشه مند بود چنانچه به هيچ وقت اورا چنان 
. هم برين حال بود و بديوان ننشست ؟ و خواجه احمد حسنچه اميد ماند

وحسنک قريب هفت سال بر دار ماند. چنانکه پاهايش همه فروتراشيد و خشک 
و دفن کردند چنانکه کس ندانست  شد چنانکه اثری نماند تا بدستور فروگرفتند

  که سرش کجاست و تن کجاست. 
آور، چنان شنودم که دو سه ماه از او اين زنی بود سخت جگر و مادر حسنک

حديث نهان داشتند، چون بشنيد جزعی نکرد چنانکه زنان کنند، بلکه بگريست 
بزرگا مردا که اين  :پس گفت .بدرد چنانکه حاضران از درد وی خون گريستند

د وپسرم بود، که پادشاهی چون محمود اين جهان بدو داد و پادشاهی چون مسع
و ماتم پسر سخت نيکو بداشت، وهرخردمند که اين بشنيد بپسنديد، و  آن جهان

در مرگ وی و بدين و يکی از شعرای نشاپور اين مرثيه بگفت ان، جای آن بود
  :کرده شد جای ياد

  دهر را افسر بودملک و آرايش           ببريد سرش را که سران را سر بود
  از تخت بدار برشدن منکر بود                  کافر بوديا گرقرمطی وجهود 

  

  اسدی طوسی 
در ستايش بخشيدن و هـ. ق.)  ۴۶۵( وفات  ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی

  می گويد:رواداری 
  

  گناهی که بخشنده باشی ز بن                  سخن زان دگر باره تازه مکن
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  و تن خويش راهمان خواه بيگانه و خويش را           که خواهی روان 

  
  تن مرده و جان نادان يکی است       ز دانش به اندر جهان هيچ نيست      

  
  کرا در جهان خوی زشت ار نکوست         به هر کس گمان آن برد کاندر اوست

  
  توان دوست کردن به گفتار خوش              ز بدخواه و از مردم کينه کش    

  نوشيدن به اندازه پند می دهد: به در دستور العملی خردمندانه  
 سه جام می از دست او نوش کرد               جم انديشه از دل فراموش کرد 
 به آهستگی رأی خوردن گرفت                      ز دادار پس يادکردن گرفت

 که چيزی جز از می نخواهی دگر؟        داری مگر  به جم گفت: می دوست
 شکيبد دلم گر نيابمش نيز                        يز جمش گفت: دشمن ندارمش ن

 که چون خورد افزون، بکاهد خرد            به اندازه به، هرکه او می خورد
 که بايد خرد داد کابين او                       عروسی است می، شادی آيين او 
 مين، آفتابچنان چون بخار ز                  ز دل برکشد می، تف درد و تاب
 که را کوفت می، موميايی می است              دل تيره را روشنايی می است
 کند سرخ رخساره زرد را                          به رادی کشد زفت، بدمرد را 

 به فرتوت، زور جوانی دهد                          زبانی دهد  به خاموش، چيره
 ز دل درد و انده بيرون کند                   خورش را گوارش، می افزون کند
 مگويش از اين کم خور و زآن فزون          خورش ِنه برِ ميهمان، گونه گون

 پزشکی نه نغز آيد از ميزبان                     زبان  اگرچه بود ميزبان خوش
  

  منوچهری دامغانی
در حيرت  هـ. ق. )  432وفات (  بن احمد منوچهری دامغانی َابوالنَّجم احَمدبن قوص

است که چطور مردمی که يک شيشه شراب در خانه دارند می توانند سر بر بالين بگزارند 
  د:نوشنمی و شگفت آور تر از آن چگونه عده ای بدون موسيقی می 

  سختم عجب آيد که چگونه َبَرَدش خواب 
  آن را که به کاخ اندر، يک شيشه شراب است

  خورد بادۀ بی چنگ وين نيز عجب تر که 
  بی نغمۀ چنگش به می ناب شتاب است

  می نخورد آب  ،اسبی که صفيرش نزنی
  نه می کمتر از آب است نی مرد کم از اسب،
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  فخرالدين اسعد گرگانی
ويس «و خالق  سراشاعر داستان هـ. ق. ) ۴۴۶ در گذشت ( فخرالدين اسعد گرگانی

 می گويد:» ورامين
  نه اهريمن بدان زشتی که جويند    گرمی که گويند       مدان دوزخ بدان گرمی بدان

  
  فته را زو در گذارم                                     دگر هرگز به رويش باز نارمگناه ر

  
  که روزی در کنارت آورد باز                       بکن نيکی و دردرياش انداز   

  
  انصاری عبداهللا خواجه

 عرفان بزرگ مشايخ ازهـ. ق.)  396 – 481هروی (  انصاري مدمح عبداهللا خواجه
 :»مناجات و مقوالت«از  اود نمونه از کالم چن بود.

  عشق علتی است بر دوام حيوة، نه وسيلتی بر اهتمام ممات.
  پره کور است. هرچه عاشق نيست ستور است، روز را چه گنه زانکه شب

انسته بخرابات رفتن رواست و نادانسته بمناجات آهسته بايد بود وليکن دانسته بايد بود. د
  رفتن خطاست.

  .ًه آن معصيتم که مرا به عذر آردبيزارم از آن طاعت که مرا به عجب آرد. بند
بي شکري در وقت نعمت، بي صبري در وقت محنت، بي  :ي استشقپنج چيز نشانه 

  . رضائي در وقت قسمت، کاهلي در وقت خدمت، و بي حرمتي در وقت صحبت
 به حق با سازد: خود کار آخرت و دنيا در ،سازد خود شعار خصلت ده ،عزيز ای که هر

 با ،شفقت به خردان با ،خدمت به بزرگان با ،انصاف به خلق با، قهر به نفس با ،صدق
 با ،خاموشی به جاهالن با ،حلم به دشمنان با ،نصيحت به دوستان با ،سخاوت به درويشان
  .تواضع به عالمان

 بی موافقت ،آفت بی همت ،حاجت بی جود شايد: را پرستی حق تا ،چيزبايد زدهدوا
 راست حکم ،جهالت بی شناخت ،سالمت با گفتن ،مالمت بی نشست ،امانت با ديده ،عداوت

 در روز و شب ،هدايت پر دل و صاف همت ،صيانت با لقمه ،خيانت بی نفس ،اشارت بی
  کفايت. گردد آخرت کار تا ،عبادت
  مگسی باشی، دل به دست آر تا کسی باشی. ر آب روی خسی باشی وگر در هوا پریاگر ب

زنانست، حج رفتن تماشاي جهان است،  روزه تطوع صرفه نان است. نماز تهجد، آار پير
  دادن آار جوانمردانست، دلي به دست آر آه آار آنست.   نان

از سنگ و گل است؛ و در باطن اي بنا آرده آه او  ... بدان آه خداي تعالي در ظاهر، آعبه
اي ساخته آه از جان و دل است. آن آعبه، ساخته ابراهيم خليل است و اين آعبه بنا  آعبه

آرده است. آن آعبه منظور نظر مؤمنان است و اين آعبه، نظرگاه خداوند رحمان است. آن 
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عطاي آعبه حجاز است و اين آعبه راز است. آن آعبه انصاف خاليق است و اين آعبه 
حضرت خالق است. آنجا چاه زمزم است و اينجا آه دمادم... آنجا مروه و عرفات است و 

آن آعبه را از بتان پاك آرد؛ تو اين » ص«اينجا محل نور ذات. حضرت محمد مصطفي 
 آعبه را از اصنام هوي و هوس پاك گردان: 

  ه دليك آعبه صورت است و يك آعب         در راه خدا دو آعبه آمد حاصل
  آافزون ز هزار آعبه باشد يك دل                   تا بتواني زيارت دلها آن 

 ای عزيز! در رعايت دل ها کوش و عيب کسان می پوش.
  

  بسطامی بايزيد
بشارتگر ـ. ق.) ه 161 - 234(ابويزيد طيفور پسر عيسي پسر سروشان بسطامي 

ست. يکی خلق را حرمت می گفت: هالک عارف در دو چيز ا ايثاری انسانگراست.
  نداشتن و يکی حق را منت نداشتن.

 او کار چون :ی در شرح احوال بايزيد آمده استعطار نيشابور »تذکرة االولياء«در 
 بيرون بسطام از بارش هفت حاصل .گنجيد نمی ظاهر اهل حوصله در او سخن شد بلند

 تو گفتند: چيست؟ من جرم :پرسيد کردند می بيرون شهر از را وی که وقتی .کردند
  .باشم من کافرش که شهری مردم بحال خوشا گفت: کافری.

شرحی » بوستان«بسيار آزار و اذيت کردند. سعدی در  را تنگ نظران بسطام بايزيد
  دارد: غير انسانی که عموما از سوی عوام صورت می گيرد، از اين پيگرد

 ه آمد برون بايزيدز گرماب                     شنيدم آه وقتي سحرگاه عيد
  فرو ريختند از سرايي به سر                يكي طشت خاآسترش بيخبر

  رویه آف دست شكرانه ماالن ب       همي گفت ژوليده دستار و موی
  ؟آشم به خاآستري روي درهم             ِاي نفس من در خور آتشمآه 

 زادگان بسطام بربطجواني از بزرگ آمد.  نقل است آه شيخ شبي از گورستان مي
: ال حول و ال قوه اال باهللا. جوان بربط بر سر شيخ زد. چون نزديك شيخ رسيد، شيخ گفتمي

زد، هم بربط و هم سر شيخ هر دو بشكست! سحرگاه بهاي بربط به دست خادم داد، و با 
طبقي حلوا پيش آن جوان فرستاد و عذر خواست، و گفت: او را بگوي آه: بايزيد عذر 

گويد آه دوش آن بربط در سرما شكستي. اين زر بستان و ديگري را بخر.  اهد و ميخو مي
و اين حلوا را بخور تا غصه شكستگي و تلخي آن از دلت برود. چون جوان حال چنان ديد 

موافقت  بيامد و در پاي شيخ افتاد، و توبه آرد، و بسيار بگريست، و چند جوان ديگر با او
 داستان را به نظم کشيد: اين »بوستان«خ. و سعدی در آردند به برآت اخالق شي

  به شب، در سر پارسايي شكست        يكي بربطي در بغل داشت مست
  بر سنگدل برد يك مشت سيم                چو روز آمد آن نيك مرد سليم

  ترا و مرا بربط و سر شكست!         آه: دوشنبه معذور بودي و مست
  ترا به نخواهد شد اال به سيم           ر خاست بيممرا به شد آن زخم و ب
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  آه از خلق بسيار بر سر خورند                از اين دوستان خدا برسرند
 بدوزخ خواهند را که هر و بايستد دوزخ کناره بر که آنست من مريد ت:می گف بايزيد

گويد که بايزيد  سعدی می .رود بدوزخ او بجای خود و فرستد بهشت به و گيرد دستش برند
   :دعا می کرد و از سر نياز می گفت بسطامی

 مگر ديگران را رهايی بدی       چه بودی که دوزخ زمن پر شدی
گفت هيچ کس بر من غلبه نکرد، مانند جوانی از اهل بلخ که به قصد حج بر ما بايزيد 

بيم بخوريم و زيدا! حد زهد در نظر شما چيست؟ گفتم اينکه چون بيايوارد شد و گفت: با
چون نيابيم سپاس گزاريم. گفت: پيش ما سگان بلخ نيز چنينند. گفتم پس حد زهد پيش شما 

  شکر کنيم و چون بيابيم ايثار کنيم و بر ديگران بخشيم.چيست؟ گفت: اينکه، چون نيابيم 
بسياری از عرفا هدف نهائی اديان را التيام زخم ها و دردهای بشر می دانند و در بند 

 :گفت. آمد پيشم حج راه در مردی گفت که است نقلاز بايزيد سک و ظواهر نيستند. منا
 صاحب که ده بمن بيا گفت: .درم دويست گفتم: ؟داری چه گفت: .حج به گفتم: ؟ميروی کجا
 اين .بازگشتم و کردم چنان گفت .اينست تو حج که گرد در من گرد بار هفت و عيالم

   است: آورده بنظم چنين مولوی را ژرف انسانگرائی
 از برای حّج و عمره می دويد                         سوی مکه شيخ اّمت بايزيد

  مر عزيزان را بكردی باز جست          او به هر شهری آه رفتی از نخست
  كی استـّآو بر ارآان بصيرت مت          گرد می گشتی که اندر شهر کيست

  - بايد اول طالب مردی شوی                 اندر سفر هر جارویک گفت حق -
  کسی خود وقت خضر بيايد تا                        بسی جستی سفر اندر بايزيد
  رجال گفتار و فّر وی در بود                     هالل همچون قدی با پيری ديد

  خواب ههمچو پيلی ديده هندستان ب                   ديده نابينا و دل چون آفتاب
  چون گشايش آن، نبيند ای عجب                چشم بسته، خفته بيند صد طرب

  دل درون خواب، روزن می شود       بس عجب در خواب، روشن می شود
  عارف است او، خاك او در ديده آش         آنكه بيدارست، بيند خواب خوش

  شتافت خدمت در و بنمود مسکنت              يافت اقطاب از چو را او بايزيد
  عيال صاحب هم و درويش يافتش               حال پرسيد می بنشست او پيش

  ؟کشيد خواهی کجا را غربت رخت                 بايزيد ای کجا تو عزم گفت:
  ره زاِد داری چه خود با هين گفت:                 پگه از دارم کعبه قصد گفت:

  است ردی گوشه بر تسخ ببسته نک            دويست نقره درم از دارم ت:فگ
  شمار حج طواف از نکوتر وين                 بار هفت بگردم کن طوفی گفت:

  مراد حاصل شد و کردی حج که دان           جواد ای نه من پيش درمها آن و
  بشتافتی »صفا« بر گشتی صاف                   يافتی باقی عمر کردی، عمره
  فريافتی صد و عز و بها صد                               دريافتی را کعبه بايزيدا

  آه مرا بر بست خود بگزيده است              حق آن حقی آه جانت ديده است
  خلقت من نيز خانه سر اوست                  آعبه هر چندی آه خانه بر اوست
  واندرين خانه بجز آن حی نرفت                 تا بكرد آن آعبه را دروی نرفت
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  گرد آعبه صدق برگرديده يی                       چون مرا ديدی خدا را ديده يی
  تا نپنداری آه حق از من جداست               خدمت من طاعت و حمد خداست

  تا ببينی نور حق اندر بشر                             چشم نيكو بازآن در من فكر
  همچو زرين حلقه اش در گوش داشت       آن نكته ها را هوش داشت با يزيد

  منتهی در منتها آخر رسيد                              آمد از وی بايزيد اندر مزيد
 راه در مريدان از يکی :نظام الدين عليشير نوايی آمده است اثر »لسان الطير«در 

 کعبه خانه که گويد می و آيد می در وی شپي دوباره بازگشت هنگام و ميرود او نزد مکه
 راه در همواره خانه خداوند گويد: می را او يزيد با .است نبوده آن در خداوند اما ديده را
  .است بوده تو با

  می گفت: يا چنان نمای که باشی، يا چنان باش که نمايی.  بايزيد
 موذن وقتی گويند .بی پروا و دلير بود خويش قلبی های جذبه تعبير بيان و در او
 اهللا سبحان ديگر وقت  )           ( منه. اکبر انا و :دافزو بايزيداکبر.  اهللا داد: در بانگ
(سبحان مراست، سبحان مراست » سبحاني، سبحاني، ما اعظم شأني سبحان« :گفت، شنيد

  وه چه بزرگ جايگاهي است مرا)
  

  شهاب الدين ابوسعيد
تن حريم خصوصی او و عدم دخالت در زندگی کرامت انسان با به رسميت شناخ

مؤلف  ،شهاب الدين ابوسعيدوی و عدم تحميل در حيات خصوصی او تجلی می يابد.  فردی
تأآيد مي آند: "مرد با  خود در باره اختناق حاآم در دوران (قراختائيان)، »تاريخ شاهي«

  ردندي"ترسيدي آه سري گفتي يا رازي در عبارت آو -در جامه خواب-زن خود 
  

  مسعود سعد سلمان
که هيجده سال در زندان شاهان  ). قـه 438 - 518 ( امير مسعود بن سعد بن سلمان

  می گويد: ،غزنوی به سر برد
  آسان گذران کار جهان گذران را         زيرا که جهان خواند خردمند جهان را

  به درستی بشر را قادر به ايجاد جهانی کم رنج تر می داند:او 
  گله کردن ز روزگار خطاست        و ما روزگار مخلوق است      همچ

  گله از هيچ کس نبايد کرد                   کز تن ماست آنچه بر تن ماست
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  القضات عين
غاية االمکان فی دراية «به نام  یکتاب ـ. ق.)ه  492 - 525( هــمــدانــي القضاة عين
 در و است کرده تصنيف آنها ازمنۀ و روحانيات و جسمانيات امکنۀ شناختن در » المکان
 تعالی حق کرديم نام المکان دراية فی االمکان غاية را مجموعه اين و " :می گويد آن مقدمه
 و خلق فتنة را ما و کناد شنونده و خواننده معرفت و ايمان زيادتی سبب را شريف کتاب اين
  ".سعته و کرمه و بلطفه مگرداناد ما فتنة را خلق

 شرح اينطور را رساله اين نوشتن علتدر ضمن نکوهش تعصب،  القضاة عين
 دل سويدای و جان صميم در را بزرگوار عزيز اسرار اين ما که بايستی و" ميدهد:
 جلوه در عذر ليکن و نفاست و عزت راه از بلکه بخل راه از نه داشتيمی مکنون و مخزون
 لفظ که برفت ما زبان بر گرم حالتی و سخن اثنای در وقتی که آنست مخدره اين کردن
 تشبيه تا شناخت ببايد چيزی هر مکان وليکن کرد نبايد انکار آنرا است آمده اخبار در مکان
 و عناد و حسد و تعصب سر از بختان شور و دالن کور جماعتی پس خيزد بر راه از

 ما بر تشبيه رقم و دربستند ميان ما نجانيدن بر و کردند آويز دست را کلمه اين جحود
 خود ساحت برائت اظهار بهر از ناچار تا دادند فتوی و کردند حکم ما يرکفته ب و کشيدند

 اين و کرد بايست عرض طبيعت علم عنينان آن بر را عذرا مخدرۀ اين تشبيه غبار از
 و تعصب درد که بود معلوم چه اگر داد بايست جلوه دالن کور بدان را جمال با يوسف
  " نيفزايد تباهی جز را مردار حياتست مادۀ که باران آب و نپذيرد ندرما حسد

 در و القضاة عين عمر اواخر در کتاب تأليف زمان که ميشود معلوم فوق شرح از
 داده فتوی او بکشتن و کرده محکوم زندقه و الحاد و کفر باتهام را وی که بوده موقعی
  است. آورده دتوحي در فصلی مجموعه اول در سبب بدين و بودند

 »علماءالبلدان الي االوطان عن الغريب شکوي« کتاب تأليف به زندان در القضاة عين
   پرداخت.
 بر هجري 525 سال در و بردند همدان به بغداد از درگزيني الدين قوام امر به را او

 کردند. دار بر پرداخت مي وعظ و مريدان ارشاد و تربيت به آن در که اي مدرسه در
 حسين چون و سوزانيدند پيچيده، نفت به آلوده بوريائي در و کشيدند تنش از ستپو سپس
 بود: خواسته او خود که کردند همان او با دادند. بباد را خاکسترش حالج منصور بن

  ايم خواسته بها کم چيز سه به هم آن و       ايم خواسته خدا از شهادت و مرگ ما
  ايم خواسته بوريا و نفت و آتش ما            ايم خواسته ما که کند چنين دوست گر

 ماست بيچاره دل در جهان سلطان          ماست رخساره جمال جهان محراب
  ماست خواره خون های ديده گوشه در        يقين و توحيد و کفر و شر و شور

  
چگونه گفت: الهي راه به تو  بسطامي شبي در ابتداي حالت. ابويزيد نويسد: مي ةالقضا عين

گفت: تو از راه برخيز آه رسيدي، چون به » ارفع نفسك من الطرايق فقد وصلت«است؟ 
 مطلوب رسيدي طلب نيز حجاب راه بوده، ترآش واجب باشد.
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 وز خلعت تو وصف آجا گويم من                        گفتم ملكا تو را آجا جويم من
 نزد دل خود آه نزد دل پويم من                گفتا آه مرا مجو به عرش و به بهشت
 مذهب در پيش یعشقت بنهم به جا               آتش بزنم بسوزم اين مذهب و آيش
 مقصود رهي تويي نه دين است و نه آيش      تا آي دارم عشق نهان در دل ريش

  

  ویمهستي گنج
ژرف  سنت شکن رباعی سرا، آزاده، ) شاعره ششم هجری سده( وی مهستي گنج

و با  شزندگي تار عود و، چنگ نده بربط،و نواز رو عاشق، زيبا، خرافه ستيز، شاندي
مانه و تيغ سانسور زافسانه مرز مشخصی ندارد. اندک اشعار بجای مانده از او از حوادث 

و بی  خردمند ،جسورآزاده، ان قشريون، حکايت از زيباروئی يشو سوزان و کتاب و کتاب
 خويش آزادی حقوق و زنان برای گسترده و بسيج مبارزاز سال ها پيش صد ها دارد. پروا

  :می گويد خانه نشينی عليه حجاب و نبردو 
 در ُحـجرٔه دلگير نگه نتوان داشت       ما را به َدِم پير نگه نتوان داشت
 در خانه به زنجير نگه نتوان داشت   آن را که َسِر زلف چو زنجير ُبَود

 را است. توليد کنندگان نعمات مادی ، کار و توليدستايشگر خالقيت، آفرينشمهستی 
  :عاشقانه دوست دارد. در ستايش نانوا

  نه از سر آينه آز سر ناز دهد             سهمي آــه مــرا دلبــر خبــاز دهــد
  ترسم آه به دست آتشم بــاز دهـــد    ام همچو خميـــر غمش بمانده در چنگ

  صحاف: در ستايش  
 شهره ی آفاق است       چون ابروی خويشتن به عالم طاق استصحاف پسر که 

 با سوزن مژگان بکند شيــــــــرازه        هرسينه که ازغم دلش اوراق اســـــــت
  در ستايش نعلبند:

 چون نعل براسب بست از پای نشست         آن کودک نعلبنـــد داس اندردست     
 بدری به ســــــُم اسب هاللی بربسـت            ؟که ديد درعالم پست زين نادره تر
  :یدر ستايش رختشو

 جوينده ی تاب آفتابــــــــــش بينم              با ابرهميشـــــــــــه درعتابش بينم
 هرگه که طلب کنم، درآبش بينــم     گر مردمک ديده ی من نيست، چرا؟     

  در ستايش اذان گو:
  تـــذرو رنگ رخـش آب بــرده از خــون           له مروتر از ال  مؤذن پسري تازه

  آمـــد ســــرو در حال به باغ در نمـــاز      آوازه قامت خوشش چون بــرخــاســت
  در ستايش تير انداز:

 تا درانگشتت همی فرسودمــــی         کاشکی انگشتوانت بودمـــــی   
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 خويشتن را کج بدو بنمودمـــــی              تا هرآنگاهی که تير انداختـی
 :هرقاضی ش در ذم یطنز

 زسرکينه که اين واقعه چيســـــــــت؟ گفتا     قاضی چو زنش حامله شد زارگريست  
 اين قحبه نه مريم است اين بچه زکيست؟    من پيرم و کير من نمی خيزد هيــــــچ    

 : و اعتماد به نفسزيبائی 
 ـــــی نکند           باد سحری نافه گشايــــــی نکندتا سنبل توغاليه سايـــ

 گرزاهد صد ساله ببيند دستــــت           درگردن من که پارسايـــی نکند
 به عاشق خود يکی ازنامه ها به درپاسخ هک زادهآ زنی بلند همتی وقار، غرور و

 : موج می زندميراحمد 
 با آنکه زتو به است هم درندهم      تن با تو بخواری ای صنم درندهــــــم  

  يکباره سرزلف به خـــــــم درندهــــــم      درآب بخسبم خوش ونم درنـدهم
  آزاد ز آفر و فارغ از ايمان گشت                        در عالم عشق تا دلم سلطان گشت

  سان گشتچو برون شدم رهم آ از خود        خـــود ديـــدم ،مشكل خــود ،خود اندر ره
  با ساغر يک منی مناجات خوش است         در بتکده پيش بت تحيــــات خوش است
  زناِر نيـــــــــاز در خرابات خوش است        تسبيح ومصـــــالی ريايی خوش نيست

  از وجود ديرينه ماست عالم: آهن                            ايام چو آتشكده از سينه ماست
  خــاك بـــرادران پيشينـــه مـــاســت از     اي آب خـــوردم ل چـــو آـــوزهاينك بــه َمَث

  رست آز دست من ٍدلشده نتواني                    دوشم بگرفت آن نگار سر مست
  دست تا با تو نگيردم آسي دست به         دستم از دست بدار ،گفتم آه شب است

  ون زهر به جان رسيد ترياک چه سودچ  در دل همه شرک وروی در خاک چه سود
  با نفس پليــــــد وجـــــامه پاک چه سود      خودرا در مــــيان خـــــــــلق زاهد کردن

مسلما دستاورد اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی نيست.  ،رشوه
شاعره  زحمتکشان شهر و روستای ما در تمام دوران تاريخ ما با آن روبرويند.

رشوه  ، که ازاودولتی اندربرابر مامور تهيدستحال يک زن زحمتکش  زبان آزاده،
 است:غم انگيری به نظم در آورده  ، به طنزدنخواهمی  وپاره (انعام)

 توام صد پاره است بی رشوت وپاره از     گفتــی که ترا بســـــــی غمخواره است   
 مرا کــُس پاره اسـتگررشوه طلب کنی مرا کون پاره است       ور پاره طلب کنی 

تاکيد براين حقيقت که جامعه ما احتياج به يک خرافه زدائی، اسطوره زدائی و تقدس 
خرافه ستيزی وجود دارد.  ، از ديرباز،گان ماادين دارد، در آثار بسياری از بزرزادئی بني

 :مهستی طنزبا زبان بّرای 
 گفت روزی حکايتی خندان         ازرسول بزرگ واعظ شهر

 ارکان چو دهد امتزاج چار           ه بروز قيام حی قــــــديمک
 تن عـــُريان جمع گردند با      مسلمان هست و هرچه ازکافر
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 جوان و رده هائی جدا زپير       مخلوق مـــی کند جبرئيل از
 چه باشد جوان برد به جنان هر برد است سوی نار هرچه پير

 گفت با واعظ خجسته بيان          زالی کريه وبد منظــــر پير
 جهان دو زآن رسول بزرگ هر     اين حديثی که نقل فرمودی
 ريش آدم نادان بر تيز                    شامل حال ما اگر باشـــد

تقدس خشک، رهبانيت ر ترک دنيای قشريون، براب دربرخورداری از نعمات زندگی 
  :ورياضت کشی مذهبی

 ــندی بپـــذير       برتخت طرب نشين به کف ساغرگيرای پورخطيب گنجه پـــــ
 ازطاعت ومعصيت خدا مستغنی است       باری تو مراد خود دراين عالم گيــــر

 ـی قدحی دهد به من برلب کشتگربت حورســرشت       پرمـ هنگام صبــوح
 تکنم ياد بهشـ سگ به زمن ار          هرچند که ازمن اين سخن باشد زشت  

 ون نيست زهرچه هست جزباد بدست      چون نيست زهرچه نيست نقصان وشکستچ
 ــتنيست، درعالم هســوانگار که هرچه         ـت   ندار که هرچه هست، درعالم نيسپ

 وزعالم شک تا به يقين يک نفس است      ازمنزل کفرتا به دين يک نفس است  
 مر ما همين يک نفس استاين يک نفس عزيزرا خوش می دار      کزحاصل ع

 می با توکشيدن آرزو می کردم      لعل تومکيدن آرزو مـــــی کردم     
 هشياری         چنگ توشنيد ن آرزو می کردم در درمستی ودرجنون و

 پرده ای خوش انداخته ام تو بهر وز       برخيز وبيا که حجره پرداخته ام    
 دل ساختــه ام ز ديده و ز دو کاين هر     بامن به کبابی وشرابـــی درساز    

 وصف رخ يار سمن بوی مگوی جزلب جوی مجـــوی         جز دروقت بهار
 زلف بتان عنبرين بوی مجـــــوی جز     جزباده ی گلرنگ به شبگير مگير    

منجر به رياکاری گسترده می شود. شخصيتی در  جامعهتنگ نظری در قشريت و   
 رياکاری مذهبی:افشای  ديگر برای بيرون.نهان و شخصيتی 

 يک دست به مصحفيم ويک دست به جام     گه نزد حالليم وگهی نزد حرام
 مائيــــــم دراين گنبــــد ناپختــــــه ی خام     نه کافرمطلق نه مسلمان تمـــام
 پيوسته خرابات زرندان خــــوش باد        دردامـن زهد زاهدان آتش با د

 دوصد پاره وآن صوف کبود        افتاده بزير پای دردی کش باد آن دلق
 بيزار ززهد وبنده ی رندانم              هم مستم وهم غالم سرمستانم

 يک جام دگربگير ومن نتوانم    من بنده ی آن دمم که ساقی گويد  
ه در بار انديگر که و رباعی رباعيات مهستی و گواهی برخی از تذکره نويسان، از

 :بر می آيد که مهستی به فرمان شاه به زندان افتاد و وحشيانه شکنجه شدچنين  او گفته اند،
 برياد سماع و چنگ و چاکر گيرند  شاهان چو بروز بزم ساغـــــــر گيرند
 در خام نگيرند که در زر گيـــــرند    دست چومنی که پای بند طرب است
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 عارضه ضجه خاست مرد و زن رازين  شه کــُنده نمود سرو سيمين تن را
 پايی که دوشاخه بود صد گــــــــردن را   افسوس که درُکنده بخواهد سودن

  

  فضل اهللا نعيمي
براي مصون ماندن از ، بنيانگذار فرقه حروفيه) هـ. ق. 740 -(  فضل اهللا نعيمي 

  تكفير و تعقيب شريعتمداران و حاميان حكومتي آنان، اشاره آرد: 
  در ُصورهاي پراآنده از آن ميآيم           ه نبرد آس بجز از من، هرگزتا به من ر

  مي گفت: خفقان و تفتيش عقايد محتسبان شرايط در
  مكن آه اي دل پر غم! بپوش اسرار دل محكم

  آه نامحرم، خطابين است و مي بايد خموش آمد
  

  سيف بن محمد هروی
 تجاوز قشريون به حريم "امر به معروف و نهی از منکر" يکی از دستاويزهای

در ذآر حوادث  )هـ.ق. 681- ٧21(پس از  سيف بن محمد هرویمردم است.  خصوصی
"امر به معروف در باره ماهيت يکی سينه چاکان  »تاريخ نامه هرات« در هجري 700سال 

  مي نويسد:  و نهی از منکر"
خانه  به روز از ]زنان[=در اين سال، ملک فخرالّدين حكم فرمود آه عورات 
الدين قادسی آه محتسب  بدر نيايند و هر عورتی آه به روز بيرون آيد، شمس

ها برآرد تا  ها و آوی محلتاست، چادر او را سياه آند و او را سر برهنه به 
را سر  ]قماربازان[=ديگران باشد... و خرابات را برانداخت و مقامران  ۀتجرب

ن را بعد از اقامت حدود شرع خوارگا و ريش تراشيد به بازار آورد و شراب
آار ِگل آشيدن و خشت زدن مأمور گردانيد... و  نبوی، در زنجير آشيد و به

آشيدن بودی و با وجود  زدن و گل دادن و چوب اآثر سياست او به زندان و حزن
همه امر به معروف و نهی از منكر، البته، هر شب آواز چنگ و نغمهء عود  اين

  .يدیشنيدی و شراب صافی نوش
  

  اصفهانی راغب
محاضرات االدباء و محاورات  « در هـ. ق.) 502(درگذشت  راغب اصفهانی

  می نويسد: »  الشعراء و البلغاء
 مخالفت گروه دو هر با من .اند کرده اختالف موسيقی بودن روا در "فقيهان
  " است واجب آن شنيدن که گويم: می کرده
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  خسرو ناصر
 که سترگ، رزمنده و نويسنده شاعر، فيلسوف، .). قـه ٣٩۴ – 481خسرو (ناصر 
 قرمطي، ين،دبد هاي تهمت با را او و برنتافتند بلخ در را شحضور شروزگار متعصبان

 و نيشابور به سرزمين آن از "رافضي" و "غالی" دم"،ل"مهدورا "معتزلی"، "،ملحد"
   آردند. آواره بدخشان يمكان سپس و مازندران

کرخت وتخدير می کند. توده های ستمديده را به ثابت بودن  باور به تقديرانسان را
قصيده  در وضع ناهنجار قانع و فکر تالش برای يافتن راه حل باز می دارد. ناصر خسرو

 گويد: می و تازد می تندی به تقديرگرايان بر معروف ای
  را سری خيره باد زسر کن برون               را نيلوفری چرخ مکن نکوهش
  را بــری نکوهش دانش ز نشايد                را برين چرخ افعال ز ندا بری
  را داوری اين مر فردا به ميفگن               بيفگن بارت پشت از امروز هم
  را اختری نيک چشم فلک از مدار          بد خويشرا اختر کنی خود تو چو
  را پــری مر شو همانند افعال به           توانی کی پری چون شدن چهره به
  را نيکومحضری برنگيری همی    چون ازنکومحضران رأی و باهوش تو

  را مستــکبری بگزيد که ايرا از               چــيزی هيچ بی ماندست سپيدار
  را ســـروری همی تو سر بجويد                  نتابی ســـر آموختن ز تو اگر

  را بـری بی مر است همين خود سزا           بـــر بی درختان چوب بسوزند
  را نيلوفری چرخ آوری زير به                 بگــيرد دانش بار گر تو درخت

 تازيانه زير نهاآ و شود می بحث و جر وارد طلب قدرت قشری فقيهانبا  شجاعت با
  گويد: می و گيرد می انتقاد
 وزرائيد را لعين ابليس مر ـهحيل کــز               نام! علما جهالی سازان! حيلت ای

 قضـائيد خورد در يکــسره شما آنـگاه              ببـارد خلق بر بد قضــای چو ايــزد
 فقهائيد خود شما ز يک هر رشوت بی       رشوت به که جز َنبَود فقيهان حکم چون
 ريـائــيد لاهــ شمـا تـزويرگــرانند                فقيهان امروِز چو بخواهيد راست گر

 بگشــائيد شريعت بند شما وقـت، در              بگشايد رشوت کيسه سر خصم چون
 بپائيد روز و شب مانده عصــا مـانند              سلطان دِر بر قضا و حکم طلب اندر
 بيائيد و بپوشيد که نعلی خوِر در نه              بر سر به نعليد خوِر در شما جهل، با
نتقادی، خردباوری و خردگرائی و در پی آن حق شک کردن و کرامت فرديت تفکر ا  

با سنت ها و اصول احکامی جزمی که برحقی، سودمندی و درستی  انسان و بلوغ و اختيار
قشريون همواره عوام را براين بستر، آنها از پيش ثابت و قطعی است، سازگار نيست. 
  ند:عليه روشنگران و خرافه ستيزان بسيج می کن
  مر اهل فضل و خرد را نه عام نادان را   سالم کن زمن ای باد مر خراسان را     
  همی ز بيم نيارم گشاد دکان را              چون خلق جمله به بازار جهل رفته شدند
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   کن پرهيز بيشتر سازد دام را دين زآنکه

 نيست زنهار را صيد آمد، چو او سوی زآنکه
   او سوی و، او علم و فقه است مکر و حيلت

 نيست مّکار يا محتال او که هر دانا نـيست
   خوش و است پاک کاين خورد ببايد زين گويد: گاه

 نيست کشتار کاين خورد نشايد نی گويد: گاه
  

 فقهااند ها اين گر است فقيه ابليس،         را شما اند فقها خواران رشوت اين
 دارنـد دِر از کــه گــروهی ايـن                          ستنـد گرفته عالمان منبر
 گنهکارند و جاهل خــود زانـکه                          اند گنه بی عاقالن دشمن
 نـاهارند زاغ همچو شب و روز                    خوردن می و زنا و دروغ بر
  انـگارند غنيمت ايشــان، نزد                             يتيـم مال نهند وديعت ور
  کند: نمی سرائی مديحه و است بيزار وشاهان اميران از خسرو ناصر

  را گوهري بد و جهل مر است مايه که         را آن مدحت کني گوهر به و علم به
  را کافري مر سرمايه است دروغ                 را طمع و دروغ آري اندر نظم به
  را دري لفظ در قيمتي اين مر                         نريزم خوکان پاي در که آنم من

  
  بفکن نه و نهال اين تو بشکن نه هيچ                 خدايند نهاِل جملگی جهان خلق

  
  چون تيغ به دست آری مردم نتوان کشت            نزديک خداوند بدی نيست فراموش

تنی بر عقالنيت معرفت شناسی قشری از پرسش گريزان است و هر گونه فعاليت مب  
و آزادی خود رهبری و خودسامانی را با تهمت، تکفير و خشونت نفی می کند. آنها بشريت 

چاره جو و چاره ساز را از انديشيدن منع می کنند و برای تداوم معرفت ايستا و سنگ 
ناصر خسرو از جمله نادر وارۀ خويش تقليد و پيروی اقناع ناشده را تحميل می کند. 

هل بنيان کن، تقليد و پيروی ن ايرانی است که روی سخن به توده ها دارد. او از جانديشمندا
 می کند و سعی در روشنگری دارد: نها انتقادی آبی چون وچرا

  چـــــــراييد؟ بنده چنين وجهل ازخری جز    فـــــــــروشان زرق بدين بدبخت امت ای
  نمـــــاييد؟ چه برای و معنی زچه تطاع       را خـردان بی مراين که بدانم که خواهم

  وزراييد را لعــــــــــين ابليس مر حيله کز        پديداســت نيک علما، سازان حيلت ای
  بکشــــــــاييد شريعت بند شما دروقت            بکشــــــايند رشوت کيسه در که هرگه
  مقرر اسالم شمشيرشد هب که زيرا         است عقــــل به نه شريعت موضوع که گفتند
  مخير؟ عقل نشود تا نشود واجب                   ومجانين براطفال چه از نماز که گفتم

  مشّهر تقليد به حق نشد که زيرا                          ننهفتــــم وحجت نپــذيرفتم تقليـــد
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  ميسر وصعب شود آسان دشواری                   دررحمت بگشــايد بخــواهد چو ايزد
 شد بخارا و بلخ فقيه بهمان                   گويد کسی که بدان مشو غره
  شد غوغا به علم و دين کار چون             شد پنهان دينی علم که زيرا
  شد دنيا شهرۀ نام به گرچه                     تقليـــــدی جاهل قول مپذير

  
  چه کنی راست به معيار خويش هر    حاکم خود باش و به دانش بسنج
  آنچه نداريش سزاوار خويش                بنگر و با کس مکن آن ناسزا
  داور خود باش به منقار خويش               آنچت از او نيک نيايد مکن

  
  تنت را نپسندی مپسندمر مرا آنچه نخواهی که بخّری مفروش       بر تنم آنچه 

  

  يمين ابن
که  ،هـ. ق.) 658 - ٧69دين طغرايی فريومدی (ال حمود بن يمينامير فخرالدين م

ناگزير شد با گرد آوردن شعرهاي پراآنده  به غارت رفت و در جنگ شعرش ديوانش
  :انسان تاکيد دارد حرمت بر نظيم کندخويش ديواني جديد ت

 نیک نام وزير را يکی و امير يکی             ای مزرعه و آوری دست به گاو دو اگر
  کنی وام جهود از شبی شام و روی                  حاصل شود نمی تمعاش کفاف وگر
 کنی سالم خودی چون بر و ببندی کمر                 پگاه بامداد که به آن از بار هزار

  دمی آب سردوز کوزه شکسته يی،               اگر شود حاصليک نيمۀ نان، 
  يا خدمت چون خودی، چرا بايد کرد؟     ود؟مخدوم کم از خودی، چرا بايد ب

راهگشای دوری جستن از تنگ نظری است. سياست، باور به عظمت و شکوه انسان   
 مذهب، فرهنگ و هنر برای خدمت به انسان است نه برعکس:

  راه باشی سپرده توکل برطــــــريق که          روی کعبــه به اگر پياده هزاربار
  راه از برکشی ازخاک خود دسترنج به        اقصی جدمس اگرهمچو هزارمسجد

  بدخواه زکافر برهانی اگر تيـــــــــغ به         روز هر متقی مسلمان اسير هزار
  اهللا زراه کنی گرايمن خويش کسب به        را وگرصدهزارگرسنه برهنه هزار
  آه برآری یصاحـــبدل درون از که         است باد گنه اين درجنب اينهمه ثواب

  
  وز جمادی به نباتی سفری کردم و رفت           زدم از کتم عدم، خيمه به صحرای وجود
  کردم و رفتچون رسيدم به وی، از وی گذری       بعد از اينم کشش طبع، به حيوانی بود

  کردم و رفتقطرۀ هستی خود را گهری             بعد از آن در صدف سينۀ انسان به صفا
  کردم و رفتگرد بر گشتم و نيکو نظری                   ک پس از صومعۀ قدسی رابا مالئ

  کردم و رفتهمه او گشتم و ترک دگری             ابن يمينبعد از آن ره سوی او بردم بی 
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  اگر بد کنی چشم نيکی مدار         که گر خار کاری سمن ندروی
  ارند هم چنان درونداهل عالم همه کشاورزند                هرچ ک

  

  غزالی محمد امام
 حجةاالسالم به معروف ،هـ. ق.) 450 – 505( طوسي غزالي احمد بن محمد ابوحامد

 خراسان در ،فکري و سياسي منازعات شدت عصر در ،ايراني بزرگ منتقد و شکاک
آنچه در مورد غزالی جالب توجه است او هم بعنوان فيلسوف تفکير شد و هم  شد. متولد
  سفه ديگر را تکفير کرد.فال

 بن ابوالفرج الدين جمال گيرد. می نيز را فلسفه دامن ،تعقل با تاريخی تعبد ستيز
   گويد: می »ابليس تلبيس« کتاب در فالسفه با ستيز در ق) هـ. 508 – 59٧( الجوزی

 خرد و نظر به فيلسوفان اين که بفريبد را فيلسوفان توانست جهت آن از "ابليس
 به و کردند مبتنی خويش خياالت بنياد بر را خود سخنان و جستند اءاکتف خويش
 بسياری و نمودند انكار را آفريدگار المثل فی آنها نكردند. توجهی پيمبران آالم
 و شدند معتقد عالم قدم به لذا است. قديم علتی را عالم آه آردند ثابت آنان از

 زمين مانند ای ستاره هر آه شدند مدعی و پنداشتند فلك در ای ستاره را زمين
 رستاخيز آنان شدند... معتقد جهان آفريدگار نبودن به برخی حتی و است عالمی
 و گرديدند جسمانی دوزخ و بهشت منكر و آردند انكار را ارواح عودت و بدن

 را روحانی عقاب و ثواب تا اند گفته عوام برای را سخنان اين آه شدند مدعی
  "...يابند در

: انکار در سه عرصه عمده به فالسفه اعتراض می کند »تهافت الفالسفه«ر د غزالی  
  :عدم اعتقاد به حشر جسمانیو خدا بر جزئيات انکار علم خلق شدن جهان از عدم، 

بگويد: اعتقادات اين قوم [منظور پيروان فلسفه ارسطو "حال اگر گوينده ای 
ال آيا به طور قطع به کفر مثل فارابی و ابن سينا] را به تفصيل بيان کرديد، ح

آنها فتوا می دهيد، و کشتن کسی را که به اعتقاد اين جماعت باشد اجازه می 
  دهيد؟

  گوييم: در سه مسئله از تکفير آنها چاره نيست:
  در مسئلۀ ِقَدِم عالم، و نيز اينکه می گويند "تمام جواهر قديم می باشند". – 1
الی، به جزئيات کارهای انسانها آگاهی اينکه می گويند، خدای تعدر مسئله  – 2

  ندارد، و تنها کليات را می داند.
  هستند.» معاد جسمانی«يا » حشر اجساد«اينکه آنها منکر  – 3

 قرار متعصبان حمله مورد سخت خود، فلسفی های انديشه بيان با  غزالی محمد امام
 آنجا از ولی کرد، می دفاع مذهب از او آنكه با شود. می الحاد و زندقه به متهم و گيرد می
 فلسفی مجادالت در و دانست می ضرور را منطق آموزش و گرويد صوفيه عقايد به آه

 بديع خود آالمی و فلسفی و عرفانی و دينی های قضاوت از بسياری در و داشتن تعصب
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 بدين خود آه آنجا تا برانگيخت سو هر از را عجيبی دشمنی لذا بود، معتدل و مستقل و
 به ديوار و در ”گويد می آنچه هر و ” نكند احتمال مرا سخن روزگار اين” آه رسيد هنتيج

 ” و “ قيم ابن” قبيل از عصر آن قشری متعصب فقهای اعتزاضات .“خيزد برمی معادات
 و داشته وجود ايام آن در عجيبی نظری تنگ چه آه دهد می نشان غزالی به “جوزی ابن
   .داشت مرگبار پيامد انديشی، آزاد اندازه چه

  گويد: می طرطوشی ابوالوليد بنام غزالی مخالفان از يکی  
 که يافتم چنان را او گفتم. سخن او با و ديدم را وی من غزالی، به راجع "اما

 علوم در ممارست عمرش تمام در و دارد فراوان هوش و عقل و بسيار فضايل
 علوم به و آمده در صوفيه طريقه در و برگشته علماء طريقه از سپس و کرده
 و فالسفه آراء با چون و کرده پيدا کار و سر شيطانی وسواس با و زده پا پشت

 و زند می طعن متکلمين فقهای بر است، شده مأنوس حالج کنايات و اشارات
  )1342 همائی، الدين (جالل است." دينی بی و کفر گيراگير در جهت اين از

سبب همين بی عصب دوری گزيد وغزالی پس از گرايش به تصوف سعه از ت
تعصبی درباره او سخنان گوناگون گفتند از جمله اينکه حرام و حالل در مذهب او معلوم 

"در شرعيات  نيست و کس نمی داند که غزالی چه دينی دارد، اما او در جواب نوشت:
مذهب قرآن دارم و در معقوالت مذهب برهان و هيچ کس را از ائمه تقليد نمی کنم نه 

  شافعی بر من خطی دارد و نه ابوحنيفه بر من براتی "
 در را فکری انجماد و غم قشريت، بشر تاريخ در همواره خالقيت و شادی آزادگی،

 است. و هبود عبوس قشريت ضرب زير هميشه رقص و موسيقی است. داشته خود مقابل
 می صوفيان ديد هزاوي از دنيا و دين امور به آن در که »سعادت کيميای« کتاب در غزالی
   گويد: می و خيزد می بر موسيقی و سماع از دفاع به ،پردازد

 حرام خوشيها که است؛ خوش که سبب بدان ،باشد حرام سماع که نباشد "روا
 بلکه است، خوش که است حرام آن از نه است، حرام خوشيها از آنچه و نيست.

 خوش مرغان آواز چه فسادی. و است ضرری وی در که است حرام آن از
 خوش گل و شکوفه در نظاره و روان آب و سبزه بلکه نيست. حرام و است
 روان بآ و سبزه همچون ،گوش حق در خوش آواز پس نيست. حرام و است
 حق در خوش طعام همچون و بينی، حق در مشک بوی وهمچون چشم، حق در

 ار حواس اين از يکی هر و عقل؛ حق در نيکو های حکمت همچون و ذوق،
  "باشد؟ حرام که بايد چرا است، لذت نوعی

  
  



 78

  عروضی نظامی
 در نجوم علم سوم مقالت در .)ق هـ. 560 حدود (درگذشت سمرقندی عروضی نظامی

 از حاکی که دارد کندی اسحاق يعقوب به راجع نظری اظهار خود »مقاله چهار« کتاب
   :اوست ديد افق پهناوری

 روزگار حکيم و بود خويش زمانۀ لسوففي اما بود. يهودی کندی اسحاق "يعقوب
  خود."

  

  ابيوردی انوری
  می گويد: که در ابيورد به دنيا امد، .)قهـ.  515 - 585 اوحدالّدين محّمدبن محّمد انوری (

   ن شنيدستی که روزی زيرکی با ابلهیآ
  شهر ما گدايی بی حياست گفت:کاين والی

   یاکز کالهش تکمه  ،گفت: چون باشد گدا آن
  و ما را روزها بل سالها برگ و نواست؟صد چ

   یانجا کرده ايمسکين غلط اينک از ای  :گفت
  ا از کجاست؟هاين همه ربرگ و نوا دانی که آن

   من است الطفاو مرواريد طوقش اشک  دّر
  لعل و ياقوت ستامش خون ايتام شماست

   ستاکه تا آب سبو پيوسته از ما خواسته آن
  ن ماستانش زتا به مغز استخوا، گر بجويی

   خواهی خراج، شر خوانخواهی ُع ،کديه است نخواست
  زانکه گر ده نام باشد يک حقيقت را رواست

   چون گدايی چيز ديگر نيست جز خواهندگی
  گداست، گر سليمان است و گر قارون ،هر که خواهد

  

  رشد ابن
وسطی  که انديشه هايش که توفانی در اروپای قرون )هـ. ق.  520 – 595 ( رشد ابن
 در و با عکس العمل شديد و خشن مقامات کليسا و متکلمان مسيحی روبرو شد، به پا نمود

 و است نوشته را “التهافت تهافت” معروف آتاب غزالی “ الفالسفه تهافت ” آتاب به پاسخ
 فشار قبال در سينا ابن سازشكارانه روش به هم و غزالی آالمی اعتراضات به هم آن در

 رشد ابن .است آرده دفاع سختی سر با افكارش و ارسطو از و است اختهت مذهبی عقايد
 بود معتقد ماده بقای به او زدند. آتش را هايش کتاب و گرفت قرار زندقه و کفر اتهام مورد

 با مقابله در و فلسفی پژوهی حقيقت دهد. تطبيق اسالم با را ارسطو فلسفٔه داشت تالش و
 ،Averroes( است. بشر تفکر تاريخ در ای برجسته رینوآو يک ،او مذهبی انديشی جزم

1180( 
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 سينا ابوعلی
 ترين بزرگ از يکی و مشرق نابغه ،)ق. .هـ ۴٢٨-٣٧٠( عبداهللا بن سينا ابوعلی
 حاکميت تعبد و خرافه که دورانی در .است جهان و ايران وران انديشه و دانشمندان
قشريون در سراسر تاريخ علوم معقول  ورزيد. می تاکيد عقل و دانش بر داشت، بالمنازع

(فلسفه و علوم طبيعی) را د ر برابر علوم منقول (اخبار و حديث) قرار داده و نسبت به آن 
 موضع در او و نندک می متهم کفر به را او نظران تنگ نظر نامساعد داشتند و دارند.

  گويد: می دفاعی
 نبود ايمان من انايم از تر محکم      نبود آسان و گزاف منی چو کفر
  نبود مسلمان يک دهر همه در پس   کافر آنهم و يکی من دهرچو در

  از جهل که دانای جهان آنانند                   با اين دو سه نادان که چنان ميدانند
  خرباش که اين جماعت از فرط خری     هرکه او نه خراست کافرش ميخوانند

 .خورد می شرابی سستی، و خوابی بی و ستگیخ از فرار برای هم سينا ابن ظاهرًا
 :می کند نقل او از »الحکماء تاريخ« در القفطی ابن

  نجق ویس به گه و دست برد تيغ به گهی           نوشد؟ ابلهی که گر گنه چه را شراب
  ملحق شود حق به وجودت که حق به             حکيمانه خوری را ناب می بوعلی چو
  احمق بر رعـش وایـتـف به گشت رامـح              دانا بر لـقـع وایـتـف به گشت اللـح

 به اش پايه که مشاء طريقه از که حکمت و منطق استاد سينا ابوعلی ديدار داستان
 به بايد علم که بود معتقد و داشت اشراق ذوق که ابوالخير ابوسعيد شيخ و است، عقلی دليل
ديدار و هم ارزيابی آن از سوی ابوعلی و ابوسعيد هم اين  ، شنيدنی است.رسد شهود مقام

   است: آمده اسرارالتوحيد کتاب در .نشانه وسعت مشرب اين دو بزرگوار است
 با روز شبانه سه و کردند فراز خانه در و شد خانه در شيخ با بوعلی خواجه"

 ايشان نزديک به نيز و ،ندانست کس که گفتند می سخن و بخلوت بودند يکديگر
 بعد .نيامدند بيرون جماعت نماز به جز و دادند اجازت که کسی مگر نيامد در
 : پرسيدند بوعلی خواجه از شاگردان ،برفت بوعلی خواجه روز شبانه سه از
 و متصوفه و بيند، می او دانم، می من چه هر گفت: ؟ يافتی چگونه را شيخ که

 شيخ ای که دند:کر سؤال شيخ از آمدند. در شيخ نزديک به چون شيخ مريدان
 ."داند می او بينيم می ما چه هر گفت: ؟ يافتی چون را بوعلی

سفه مشرقی نظرات فلسفی مشائی خود را به شکل فل مر خودع ابن سينا در اواخر  
، بلکه آنرا به شکلی اصول عقايد فلسفه مشائی را منکر نمی شود فرمول بندی کرد. او

ن به صورت معبدی جهانی در می آيد که در هر سطوئيارتعبير می کند که جهان عقالنی ا
تمثيلی به انسان مربوط می شود و در تعالی روحانی وی و نيل به حقيقت وظيفه ای ايفا 

می کند. صد و پنجاه سال بعد فلسفه مشرقی ابن سينا مقدمه فلسفه اشراقی سهروردی می 
 شود.
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  گنجوی نظامی
  معارف و  علوم .) ق ـ.ه 530 - 614(  بزرگ  سراي داستان و شاعر  گنجوي  نظامي

 و  نجوم ، عرب  ادبيات و  زبان ، فارسي  ادبيات بر کرد. او  مطالعه  ًاعميق را خود  زمان
  .داشت تسلط  عرفان و  حكمت ، حديث ، قرآن ، موسيقي ، هيئت

 و توجه مورد همواره شريعت، سویاز يدشد منع وجود با چيز دودر سراسرتاريخ 
 ی عامه تنها نه را چيز دو اين غناء. ديگر يگرید شراب، يکی بوده مردم نايتع و اقبال
 اند ستوده ادب و اعتدال رعايت با اقوام ی همه فرزانگان و عاقالن بلکه اند پسنديده مردم

 ظاهرًا آنکه برای اند؟ داده انجام را کار اين چرا اما .اند شده مند بهره دو آن از نيز خود و
 و وحشت ديو از و بيابند پناهگاهی زندگانی های غصه و ها غم و دردها از گريز برای
نظامی فتوای حالل بودن می   باشند. آزاد و فارغ زمانی کم دست و بياسايند ای لحظه غم

 :می گويد »مجنون و ليلی« دررا صادر کرده و 
  است حالل عاشقان مذهب در           است زالل من اشک چو که می آن
  تنگ دل اين گشايد باز تا                         چنگ زنم آن اميد هب می در

  راه کنم گم زشير که خواهم                       گذرگاه بر نشسته شيريست
 درستی به نظامی حکيمبا حربه دانش و تعقل می توان بر تعبد و جهل چيره شد.   
  کند: می تشويق اندوزی دانش به را جوانان

   آونين  علوم نظر  بالغ                          العين قره  ساله  چارده  اي
   بودي  حواله  بچمن  گل  چون             بودي  ساله  هفت  آه روز  آن
  سرآشيدي  بلوچ سرو  چون               رسيدي  بچارده  آه  اآنون و

   تسرفرازيس و  است هنر  وقت      بازيست  وقت  نه  منشين  غافل
  روز از  روزت نگرند  به تا             آموز  بزرگي و  طلب  دانش

  چون شير به خود سپر شکن باش     فرزند خصال خويشتن باش
  دولت طلبی، سبب نگه دار                 با خلق خدا ادب نگه دار

  
  ندیگر چه من عاجزم اما تو ستمکار مباش         با من آن کن که اگر با تو رود بپس

  
  شهر و ده آزرده ز پيکار تو            پير و جوان بر خطر از کار تو      

  در بد و نيک آينه دار توام                       من که چنين عيب شمار توام
  خود شکن آينه شکستن خطاست           آينه چون نقش تو بنمود راست   

  
  تو خشنود بود کردگار تا ز          عمر به خشنودی دل ها گذار   

  نيکی او روی بدو باز کرد        هر که به نيکی عمل آغاز کرد  
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  منادی شد جهان را هر که بد کرد         نه با جان کسی با جان خود کرد
  مگر نشنيد از فراش اين راه                  که هر که چاه کند افتاد در چاه

  
  نکند کس عمارت گل خويش           هست خوشنود هرکس از دل خويش       

  هر کسی در بهانه تيز ُهش است                کس نگويد که دوغ من ترش است
  

 باخرزي الدين سيف
 شيخ به ملقب هـ. ق.) 658(در گذشت  باخرزي مظفر بن سعيد ابوالمفاخر الدين سيف

 خان تولي سرپ منکوقاآن معاصر وي است. هجري هفتم قرن معروف عارفان از العالم
  :می گويد بود. مغول

  سنگ بر آنجا نهاده ديدم سنگي                 آهنگ يار خانه طواف به کردم
  تنگ دل بر زنان سنگ واگرديدم        درنگ ناکرده يار، ز تهي بود چون

  

  کيکاوس المعالی عنصر
ابوس ق«در هـ. ق.) 412 – 481کيکاوس بن قابوس بن وشمگير ( عنصر المعالی امير

  :دارد پاس می را حرمت حريم خصوصی» نامه
 توان ] خانه سقف[  آسمانه زير که را آنچه چه کن، خانه در کنی چو مستی
  ..".کرد نتوان آسمان زير کرد

من منفعت نه همه از دوستان يابم، بلكه از دشمنان نيز يابم از آنچه اگر [در] 
تا من ندانم، و دشمن بر  من فعلي زشت بود، دوستان به موجب شفقت بپوشانند

موجب دشمني بگويد تا مرا معلوم شود؛ اين فعل بد را از خويشتن دور آنم، 
پس آن منفعت از دشمن يافته باشم نه از دوست. تو نيز دانش آموخته باشي آه 

  از دانايان.
ديگر، تندي و تيزي عادت مكن و زحلم خالي مباش ولكن يكباره چنان مباش 

نرمي بخوردندت و نيز چنان درشت مباش آه هرگز به  نرم آه از خوشي و
دست نسپاوندت [پساويدن: لمس آردن]. و با همه گروه موافق باش آه به 

موافقت از دوست و دشمن مراد حاصل توان آرد. و هيچ آس را بدي مياموز 
آه بد آموختن دوم بدي آردن است. و اگر چه بي گناه، آسي تو را بيازارد تو 

تو او را نيازاري آه خانه آم آزاري در آوي مردمي است. واصل جهد آن تا 
 مردمي گفته اند آه آم آزاري است. پس اگر مردمي آم آزار باش. 
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آخر گفت: فاسق متواضع اين جهان  ....ياد کردن پندهای نوشروان عادل اندر
آخر گفت: اگر خواهی که  ....جوی بهتر از عابد متکبر آن جهان جوی.

  پسنديده ترين مردمان باشی آنچ بخود نپسندی بکس مپسند. نيکوترين و
 

 عربی ابن
 تصوف انديشه کرد سعیبنيان گذار عرفان نظری،   )هـ. ق. 560 - 638( عربی ابن

نظری، قلبی و يا  :(عرفان را می توان سه دسته تقسيم کرد ند.ک  تبديل فلسفه نوعی به را
 تهديد به مرگ او شد. ناچار به مکه پناه برد.مشاجرات او با فقها منجر تکفير و  تعبدی)

انديشه هايش نظريۀ وحدت وجود ابن عربی تأثيری ژرف بر انديشمندان ايرانی داشت. 
 :است وبه دور از تعصب بسيار روادارانه

آند و چه بسا آه برخاك  پويد و زمين لعنتش مي چه بسا آسي آه برزمين راه مي
اي آه آالمش از زبان  پذيرد. چه بسا دعاآننده نمايد و خاك آن را نمي سجده مي
  آليسا و بسا دشمن خدا در مسجد! و آند. بسا دوستدار خدا در آنشت تجاوز نمي

آامل، ملزم نيست آه در هر چيز و در هر مرحله تمام باشد. انسان آامل 
  دانايي، نادان ست و اتصاف به اضداد، صفت خدايي است.

  غيرت بر دين خدا است.تر از  شفقت بر خلق خدا واجب
هر بنده ای درباره ی خدای پروردگار می گويد :" »فصوص الحکم«در عربی ابن 

فس خود خويش اعتقادی خاص پيدا کرده است و آن را به اندازه ی ذوق و نظر در ن
ی خدايان مانند خود خدايان، مختلف و گوناگون ، اعتقاد درباره دريافته است و از اين روی

اعتقاد است و آن اعتقاد به ی همه ی اين اعتقادات صورت هايی از يک ول .شده است
 ".خداست

در  هـ. ق. ٦١٠ که در ]شرح آرزومنديها[ »ترجمان االشواق«ديوان  ابن عربی در
بر وی  برخی از فقيهان و شدحلب به سبب اين اثر، با اتهامات و انتقادات سختی مواجه 

بيانی  ،به زيباييهای ظاهری و شهوانيت است خرده گرفتند که او در اين کتاب نظرش
  :روامدارانه دارد که حاکی از سعه صدر اوست

  همه با دوستان دژکام بودم                  ن پيش از اين يک خام بودم اگر م
  همه اهل مذاهب گشت بی عيب              کنون حالی دگر پيدا شد از غيب

  چراگاه غزاالن، دير ترسا                          دلم هر صورتی را شد پذيرا
  پذيرد هر چه معشوق کرده است          ، چون عاشق مستبلی عاشق شدم

 به موسوم ،عربی ابن پيروان از يکیابن عربی سماع را مجاز می شمارد. 
 به را سماع عربی، ابن ی گفته روی از تبريزی، رفاعی قتالی الدين معين بن عبدالحميد

 است: شمرده بر ای نشانه يک هر برای و کرده سيمتق قسم سه
 می را حسی اصوات جسمانی، قوای ی واسطه به ،نفس آن در که طبيعی: سماع .1

   يابد می طرب و شوق و شنود
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 طربناک الهی صنع آثار در آهنگی هم استماع از روح آن در که روحانی: سماع .2
  .گردد می
 ای ذره هر از بالواسطه را الهی کلمات سانان باطن و سر آن در که الهی: سماع .3
  گردد می افزوده حيرتش لحظه هر و شنود، می کاينات ذرات از

  

  جامی عبدالرحمان
 درد: سمی نوي» بهارستان«در  هـ. ق.) 817 - 898(  نورالدين عبدالرحمن جامی

 سخن بوذرجمهر. و هند حکيم و روم فيسلوف آمدند: جمع حکما از کس سه کسری مجلس
 و ناداری با سستی و "پيری گفت: رومی ؟ چيست چيزها ترين سخت که رسيد اينجا به

 با اجل "نزديکی گفت: بوذرجمهر " بسيار اندوه با بيمار تن " گفت: هندی " تنگدستی
  بازآمدند. خويش قول از و دادند رضا بوذرجمهر قول به همه عمل" حسن از دوری

  عار جامی:شنمونه های از ا
  اسالمش قاعدِه ريا و زرق جز نيست          نامش برآمد اسالم به که ينخودب شيخ

  انجامش از ونه است وقوف زآغاز نه         ليکن شناسد اصرار واقف را خويش
  دامش در ما فرخنده طاير ــــدفتـــــ که            ــــــندمپســ خدايا نهاده تزوير دام

  
  باشی ومحلت شهر شده رسوا                 باشی مذلت کوی سر خاک گر
  باشی ملت ودو هفتاد افسونگر         صدسال خودنمايی زرق به زانکه به

  بند وخودنمايی است دام زهد               ـــدچنـ وخودنمايی زهد اين جامی
  پيوند جو عـــشــق به بشکن بند                 آرام گير دوست به بگسل دام

  
  جدا وافسانه باشد جدا توحيد سر          است دگر واعظ وگفته ديگر جامی نظم

  
  نما انگشت شد شيوه بدين شهر همه در        شمرد دانه صد سبحه ريا به زاهد بسکه

  
  هست ی دانه هرجا هست دامی که               خوانان سبـــــــــــــحه فريب جامی مخور

  
  تسبيح قيامت به نگــــــــــيرد دست ترســـــمت   زاهد ای آر کف به جانان اليق ی تحفـــه

  
  سوراخ زيک را، خردمند مار دوبار           نگزد می که جاميا حذر شهر زشيخ
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  افتاد دوران اعجوبِه که بين ما ـخشيـ             دوش به رنگ صد وسجاده پاره صد دلق
  

  برکتف مصال درکف عصا گردن، در سبحه
  وشيد است مکر ما جوی شهرت سر تا پای

  
   بهتراست فروشی خود از است هرچه فروشی می

  فروش خود ای ميکنی فروشان می عيب چند
  

  خويش منبر بلند سازد که سود چه ان از       پست او چوهمت واعظ مايه چوهست
  

  دام به جاهلی دل آورندمرغ تا                 اند هرسونهاده به دام وحيله زرق از
  

  ووسواسی تفرقه همه فرق تا پای                          ولی شيخ ای ميزنی دل جمعيت الف
  الناسی عوام سخرِه ای نه شهر شهرِه           شهر شهرِه ام شده خاصان چو که دعوی چند

  
  ودينی داريم مذهـــــبی ماهم که                             مارا شيخ ای مخوان خود راه به
  بودی ميش پوشان خرقه رِِييس                               بودی درويش سک ازريش اگر

  
  نيست جز زرق و ريا قاعده اسالمش          شيخ خودبين آه به اسالم برآمد نامش 
  آه فتد طاير فرخندهء ما، در دامش                 دام تزوير نهاده است خدا را مپسند

  
  گه در او کشتزاری است عجب عرصه ی گيتی 

  هر که را می نگری کشته ی خود می درود
  

قشريت مذهبی ايران (چه سنی قبل از حکومت صفوی و چه شيعه پس از به قدرت   
هر گونه انديشه و عملی که  برخورد عقيدتی و يا مخالف را بر نمی تابد و رسيدن صفوی)

در نطفه خفه می کند.  رنگ انتقاد، نارضايتی و مخالفت با بنيادها و ارزش های خود ببيند
ار عارف بلند آوازه چون جامی پروای بيان عقايد خود را ندارد. قشری شريعتمدحتی 

  ير و تعزير آزادگان پشت خود دارد:فکقدرت بسيج شده عوام را برای ت
  نتوانيم، وليكن به دل انكار آنيم               منع واعظ ز خرافات، ز غوغای عوام
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 فغانی بابا
  می گويد: هـ. ق. ) 935(درگذشت (  انیابا فغب

  است اين دين راه که پاکان کوچه به درآ      زاهد ای داری اسالم محبت اگر
  

  شنيد نام برای زهرکس طعنه هزار        شهر زاهد که مشو مقيد ننگ بنام
  

  هست زنار در نيست زاهد تسبيح در کانچه     ی گشته گرپشيمان فغانی بگسل را سبحه
  

  بافقی وحشی
شرايط  افکار،برای درک  یوحش  به  متخلص ـ. ق. )ه ٩٣٠ - ٩٩٧(  یبافق  الدين  آمال

  می گويد:  می طلبد و (empathy)روح و احساسات ديگران همدلی 
 که پيدا کن به از ليلی نکويی                        به مجنون گفت روزی عيب جويی

 به هر عضوی ز اعضايش قصور است که ليلی گرچه در چشم تو حور است      
  ز حرف عيب جو مجنون بر آشفت                   در آن آشفتگی خندان شد و گفت
 تو کی دانی که ليلی چون نکويست          کزو چشمت همه بر زلف و روی است
  تو مو بينی و مجنون پيچش مو                            تو ابرو او اشارت های ابرو

 د بينی و مجنون جلوه ی ناز                            تو چشم او نگاه ناوک اندازتو ق
 تو لب بينی و دندان که چون است                 دل مجنون ز شکر خنده خون است
  کسی کاو را تو ليلی کرده ای نام                نه آن ليلی است کز بر من برده آرام

 به غير از خوبی ليلی نبينی                 نی               اگر بر ديده ی مجنون نشي
 

 کاشانی فيض
  دلی پرخون از زهد فروشان دارد: هـ. ق. ) 1007 – 1901(  فيض کاشانیمال محسن   

  آرزوست وافغانم وناله وکوه صحرا           خشک وزاهدان تر زاهدان دست از
و عرفا معنی مجازی دارد و شراب  می گويند ستايش می و معشوق در اشعار شعرا  

  و يار مد  نظر نيست. نظر شما چيست؟
  آلوده غمم به می ام شست و شو کنيد       ياران مـی ام زبهـر خــدا در گلـــو کنيـد
  در سجــده ام به جانب ميخانه رو کنيـد      ابريـق مـِی دهيـد مــرا تا وضــو کنـــم

  رنگم چو زرد شد به می ام سرخ رو کنيد  اغریوقت رحيـــل سوی مـن آريد ســـ
  در ميکده به باده مرا شستشــو کنيــد    تابوت من ز تاک و کــفن هـم ز برگ تاک
  بعد از وفــات نيز بـدان ســوم رو کنيــد    تا زنـــده ام نمــی روم از ميکــده برون

  که ز خاکم ســبو کنيددر گردن شمــا        ز هم چو بپاشد وجود من  ُدردی کشان!



 86

  بو کنيد آييـــــد و خاک مقـــــبره فيض      تان آرزو شـــود بی بادگان چـو مســتی
 

 عمرانی
  عمرانی قرن دهم

  وارشاد عقل زپير نگرفت        استاد پيش نخوانده علم ای
  خودنمايی به شـده مغرور      ريايی طـــــاعت به مشغول

  
  زيست؟ توان حيل اين به تاچند          چيست؟ دوکان اين خراب خانه ای

  باشد! خاک زير به که به آن                 باشد وصاف پاک نه که صوفی
  کرد خطا او عبادت، نيست آن                     کرد ريا از عبادت که عابد

 

  قلندر ترکی موالنا
  ترکی قلندر النامو

  نماز خوانی رهگذر در وگه بام کنار گه             پرست دنيا ای خلق اعتقاد برای از
  نماز خوانی وزر سيم وصول اميد به گر         نشين شاهی درمسجد رو! شاه ببيند تا

 

 ینآرتيما رضی
  هـ. ق.)         - 1307(  قرن يازدهم شاعر ینآرتيمارضی 

  است تهگرف بيابان راه هرزه به حاجی          است دل در مقصود کعبه که بيا صوفی
  

  کسی نديدم زو تر بيچاره که              بسی زاهد برحال سوخت دلم
  ی بيچاره حــيوان بسته زبان            ی آواره خرابات زکـــــــــوی

  گی؟ زشرمنده خود چرا نميرد           گی؟ زنده از ديدست چه ندانم
  کافرم بود ناي ار مسلمــــانی              رامنکرم سالوس دين اين من

  

 شيرازی بسمل
 می تخلص » بسمل « به که )ق. ـ.ه 1184 - 1263( شيرازی نواب اکبر علی حاج

  گويد: می قاجار ناصرالدينشاه عهد بزرگ فضالي از ،کرده
  را افسانه اين گويد می دگر طور کسی هر     ليک و بيش نبود افسانه يک عشق داستان
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 مشهدی پيرزاده
 يازدهمپيرزاده مشهدی قرن 

  کوی به کو نان لقمه يک بهر دود              آبروی جوی نبود راکه کسی
  کند دوزی خــــرقه گران پاالن چو            کند روزی داِم را وريش فش
  آوريم شکست ريــــــايی زهد به                 آوريم بدست صراحی تا بيا

  

  دستغيب نظام
زاهد رياکار را اينگونه نقد می  هـ. ق.)         - 1309(  قرن يازدهم نظام دستغيب

  کند:
  دمار برآرم زاهــــــــد جان از که        آبـــــدار آتـــــِش آن ســـــــاقی بده
  مست کبر ســــــاغر از دايم ولی         پرست می دشمن بود ظــــــاهر به

  اوست دست از سبحه دل در گره        اوست پيوست ذکر درم شمــــــــار
  نماز مردم تحسيــــــــن بهر کند         ساز به ميلش نه ربطش عشق با نه

در سيستم بسته ای که کرامت انسان شناخته نيست، آزادگان با تنگ نظران مقابله به   
  مثل می کنند. با آنها با همان زبان و واژه های خودشان سخن می گويند:

  او دهن در زبان ماست دل سوهان              او ازسخن ما دل خراشد که واعظ
  او تن ز مويی سر نسوزد ننگ از             دوزخ آتش او مردن از پس که دانم
  او کفن عــــذابش بهر از بود کافی            اورا زند ونيشی ماری شود تار هر

 

  کاشانی کليم
مه فرقه گرائی در عجب از اينه ق.) هـ. 1061 (درگذشت کاشانی کليم ابوطالب ميرزا  
 است:

  کاين همه مذهب چرا در دين يک پيغمبر است     کس زهفتاد و دوملت اين معما حل نکرد
  

  حيف ناپاک خورد آب بدان پاکی را                  زاهد از آب خرابات همان به که نخورد 
  

  آورد کوثر از رگ وجود وگل آب                       نيست فيض دلمرده زاهد وخاک درآب
  

  آيد بازار دِر از و رود پنهان شيخ                         شهر ميخانه زهادرو به آدينه شب
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 افتادست کتاب کهنه اين آخر و اول                خبريم بی جهان انجام ز و آغاز ز ما

  

 زرکوب الدين نجم
رگذشت د( زرکوب ينالد نجم به مشهور ظاهري مودود پسر محمد ابوبکر الدين نجم

 الفتوه" "کتاب بنام فارسي، به فتوت بيان در اي رساله متصوف شاعران ازهـ. ق.)  ٧12
  اوست: نمايشگر سعه صدر و رواداری زير اشعار نوشته است.
  باد کار نازش و عز با شب و روز                   بـاد يـار سـعـادت را مـا دشـمـن

  بـــاد ديـــندار مؤمنان ميان او                      خوانب گو را ما خواند کافر که هر
  بـــــاد گـلــزار او راه در مـا خـار                  مـــا راه در نهد مي خاري که هر
  بــاد هـــمـــوار او راه در ما چاه                       مـا راه در ميکند چاهي که هر
  باد بسيار جهان در مالش و ملک              ستا حاسد را ما مال و ملک که هر
  باد هشيار او مستيم ما که گو                       آرزوست زرکوب مستي کرا هر

  

  کاشاني افضل بابا
 بر )ق. هـ. 66٧ (درگذشت افضل بابا به معروف کاشاني حسين محمد الدين ضلاف
  :گويد می و دارد تاکيد شناسی خود

  خدا نيست جدا تو کز بطلب خود از             آ بخود خدائی، طالب تو آنکه ای
  خدا خدائی به نمائی، اقرار                        بخدا آئی، بخود گر آ، بخود اول

  
  شراب ُخّلرو می در پياله            شب مهتاب، ابر پاره پاره          

  دهد عمر دوبارهرفيقون قدر يکديگر بدونين               خدا کی می 
  

  آنرا که حالل زادگی عادت اوست            عيب دگران به چشم او خوب و نکوست
  معيوب همه، عيب کسان می جويد           از کوزه همان برون تراود که در اوست

  
  تست سايه در ذره چو فلک خورشيد        تست سرمايه حسن ملک همه گفتم
  تست مايه اي ديده آنچه هر تو ما از         تياف نتوان نشان ما ز غلطي گفتا
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  عوفی محمد
جوامع الحكايات و لوامع «در هـ. ق.)  5٧2 – 635(  عوفی محمد الدين سديد
  : می نويسد »الروايات

 آن افتاد. باغبان زن بر چشمش باغ در روزی و بود رئيسی بصره در گويند
 او از تا فرمود کاری را باغبان و بود عفاف نهايت در و حسن غايت در زن
 همه" گفت: و آمد باز و رفت زن ."ببند را درها و برو" گفت: را زن شد. دور
 دری آن گفت: است؟ کدام آن گفت ."بست توان نمی در يک اال بستم را درها
 رئيس نشود. بسته در آن سبيل هيچ به که است آفريدگار و تو ميان که است
   .شد مشغول انابت و توبت به و کرد رفااستغ بشنيد، سخن اين چون

  

   خيام عمر
 )ق. .هـ ۵١٧-۴٣٠( نيشابوری خيام ابراهيم بن ُعَمر ابوالفتح الدين غياث حکيم
 قفطی گرفت. قرار ارتجاع و قشريون حمله مورد شدت به انديش آزاد و سترگ انديشمند

  کند: می ارائه خيام سخت روزگار از گويا تصويری »الحکماء تاريخ« در
 آغازيدند، گفتن سخن اعتقادش و دين در و گشودند او قدح به زبان اصران"مع

 شهر از حج عزم به و بگرفت قلم و زبان عنان و افتاد وحشت به خيام چندانکه
 خويش اسرار کتمان در بازگشت کعبه از آنکه از پس و رفت برون نشابور
  کرد." می مراعات را شرع ظواهر و ورزيد اصرار

 متبحر نيز فقه و شناسی زبان جهان، تاريخ فلسفه، در نجوم، و ياضیر بر عالوه وی
 پرورش و جسمانی ورزش به را دانشجويان و کرد می تدريس را يونان فلسفه و علوم بود.
 خود به را او زمان عارفان و صوفيان از بسياری رو، همين از کرد. می تشويق نفس

 به حکم نيز گاه و بودند مخالف او با دين لمایع و فقها اکثر مقابل در اند. يافته می نزديک
 دينی معتقدات خيام بودند. نديده را او شعر هنوز کنندگان تکفير که هرچند دادند، او تکفير
 وجود درباره شک کرد، می بررسی بود فلسفی دقايق بر مبتنی که خود خاص بينش با را
  :داشت می باز مذهبی يقين از را او خيام ذهن در قيامت، و روح بقای و ديگر جهان و خدا

 يقين و شک در متحيرند قومی            دين و مذهب در متفکرند قومی
  اين نه و آنست نه راه بيخبران، کای          کمين ز آيد در يیمناد ناگاه

 ترسيم دقت با را خود رياکار معاصران و دوران مقابله و جبر کتاب مقدمۀ در خيام
  کند: می

 در و است راستی او شيوۀ و است حق طلب متوجه کسی که کنند دهمشاه "اگر
 را او دارد، سعی و جهد حيله، و مکر و خودنمائی و دروغ و باطل ترک

  کنند." می تحقير و استهزاء
 گويد: می پوشی پرده بدون خيام اما
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 بود خواهد انگبين و ناب می آنجا           بود خواهد عين حور و بهشت گويند
 بود خواهد چنين کار عاقبت چون        باک؟ چه گزيديم ومعشوقه  می ما گر
  ورزيدن زاهدی رزق به زانکه به         گرديدن نيکوان گرد و خوردن می
  ديدن نخواهد کس بهشت روی پس    بود خواهد دوزخی مست و عاشق گر
  يمتر هشيار تو ز مستی همه اين با         تريم پرکار تو ز فتوی صاحب ای
  تريم؟ خونخوار کدام ،بده انصاف     رزان خون ما و خوری کسان خون تو

بيان افکار و عقايد خود در سراسر تاريخ باز داشته  از ترس از تکفير انديشمندان را  
آتش سوختند و  در را، فته شديدا خودسانسور شده متفکراناست. قشريون حتی نوشته و گ

 آب شستند:با 
  و اسرار زمانه، گفت مي نتوانم                      ي نتوانمخورشيد به گل نهفت م

  دري آه ز بيم، ُسفت مي نتوانم                         ردـكرم برآورد خـفـر تـاز بح
 گفتن نتوان، آه آن وبال سر ماست           اسرار جهان، چنانكه در دفتر ماست
 ان گفتن هرآنچه در خاطر ماستنتو        چون نيست در اين مردم نادان، اهلي

 پيداســـت نهايت نه و بدايت نه را آن           ماســــــــــــت رفتن و کامدن ای دايره در
 کجاست به رفتن و کجا از آمدن کاين              راست معنی اين در دمی نزند می کس

 زندش می نجبي بر زمهر بوسه صد              زندش می آفرين عقل که است جامی
 زندش می زمين بر باز و سازد می           لطيف جام چنين دهر گــــر کــــوزه اين

  است هيچ عراقی نای زمزمه بی                  است هيچ ساقی و می بی جهان دوران
  است هيچ باقی و است عشرت همه حاصل           نگرم می جهان احوال در چند هر
  را دستان و حيله تو مکن بنياد                        را مستان مزن طعنه نخوری می گر
  آنرا است غالم می که خوری لقمه صد            نخوری می می که مشو بدان غره تو
  کشت لب بر مرا دهد می ساغر يک              سرشت حور بتی اگر بهار فصل در
  بهشت نام برم اگر است من ز به سگ            زشت باشد اين عامه نزد به چند هر

 است جمی و کيقبادی خاک ز ذره هر    است دمی عمر، حاصل که بطلب شادی
  است دمی و فريبی و خيالی و خوابی    هست؟ چه عمر اين اصل و جهان احوال

 َگه مرد حالليم و َگهی مرِد حرام         يکدست به مـُصحفيم و يکدست به جام
 نه کافر مطلق، نه مسلماِن تمام                       خام ۀزمائيم در اين گنبِد فيرو

، ظاهری است. اين شک بر شناخت و يقين دشک خيام، شاعر، آزاده و انديشمن  
  علمی، اجتماعی، انسانی و عرفانی است و ستيزی است فعال با دينمداران قشريگرا:

 من نه و خوانی تو نه معما، حرف وين       من نه و دانی تو نه را ازل اسرار
  من نه و مانی تو نه افتد، بر پرده نوچ      تو و من گفتگوی پرده پس از هست
 نرسی دانا زيرکان نکتۀ در                    نرسی امعم اسرار به تو دل ای

  نرسی يا رسی است، بهشت که کانجا       ساز می بهشتی لعل می به اينجا



 91

 زيست بايد نمی گلرنگ بادۀ بی                گريست سبزه سر باز و آمد ابر
  کيست تماشاگه ما خاک سبزۀ تا            ماست تماشاگه امروز که سبزه اين
 دراز عمر واسطۀ طلبم زو تا                آز غايت از بردم کوزه لب بر لب
  باز آئی نمی جهان بدين که خور می   راز به گفت می و نهاد من لب بر لب

  وز تخت قباد در مسند طوس به است     ه می ز ملک کاووس به استيک جرع
  از طاعت زاهدان ســــالوس به است     هر نعره که رندی به ســــــــحرگاه زند

  بهتر از اين توصيف کرد: را آيا می توان شکوه و آزادگی انسان  
  استجيحون اثری ز اشک آلوده م             گردون نگری ز قد فرسوده ماست
  ماست فردوس دمی ز وقت آسوده            دوزخ شرری ز رنج بيهوده ماست

  آند:  مي وصيت و می کند وصف شكوهمند را خود مرگ خيام
  کنيد ياقوت چو کهرباء چهرۀ وين       کنيد قوت می ز مرا نفسان هم ای

  کنيد تابوت تختۀ رزم چوب وز           مرا بشوئيد می به گذرم در چون
  تلقين ز شراب ناب گوئيد مرا              در گذرم به باده شوئيد مرا چون

  از خاک در ميکده جوئيد مرا                خواهيد به روز حشر يابيد مرا
نوروز «در رساله  او به نظر می رسد عالقه خيام به شراب توجيه علمی نيز داشت.  
 راشراب روانی و اجتماعی خاصيت جسمی،  "،منفعت شراباندر "در گفتار » نامه

  :بر می شمارد اينگونه
و بقراط و بوعلی سينا و  داناآن طب چنين گفته اند چون جالينوس و سقراط

شراب  نافع تر از شراب نيست، خاصهمحمد زکريا که هيچ چيز در تن مردم 
انگوری تلخ و صافی، و خاصيتش آنست که غم را ببرد و دل را خرم کند و تن 

 و طعامهای غليظ را بگوارد و گونۀرو سرخ کند و پوست تن را را فربه کند
روشن گرداند و فهم و خاطر را تيز کند و بخيل را سخی و بددل را دلير تازه و 

جهت آنک کند و خورندۀ شراب را بيماری کم کند و اغلب تندرست باشد از 
اره را (و سبب آنک) ميخو تبها و بيماری که از خلطهای لزج و فاسد تولد کند

نگذارد که خلط بد در معده گرد آيد و گروهی گاه گاه.می افتد و گاه اسهال 
زيرکان شراب را محک مرد خوانده اند و گروهی ناقد عقل و گروهی صراف 

دانش و گروهی معيار هنر و بزرگان شراب را صابون الهم خوانده اند و 
اندروست از نيک گروهی مفرح الغم و هر که پنج قدح شراب ناب بخورد آنچه 

را دوست گرداند و اندر دوستی  آيد و گوهر خويش پديد کند و بيگانه رو بد س
  بيفزايد و اگر خود او را همين خاصيت است که دوستان را بهم بنشاند.
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  سهروردی الدين شهاب
 و سترگ انديشمند )،ه.ق. ۵٧٨ - ۵۴٩( سهروردی اميرک بن يحيی الدين شهاب

 الدين صالح پسر الظاهر ملک دست به و شد الحاد به متهم یسالگ 36 در مکتب صاحب
 سهروردی دوران »اسالم در تصوف تاريخ « کتاب در غنی قاسم دکتر .شد کشته ايوبی
   :که شباهتی شگفت با دوران ما دارد کند می توصيف چنين

 مذهبی" "علوم معاش، اداره و شخصی منافع نظر از ششم قرن در "مخصوصا
 از بيش توانسته می قرن آن در که علمی تنها زيرا است؛ داشته بسيار اهميت
 قرآنی، علوم دانستن با يعنی بود، دينی کند تأمين را شخصی معاش چيزی هر
 مّذکری و محّدثی و جماعت امامت و وعظ و قضا مقام به شخص حديث، فقه،

 و کرده می پيدا نزديکی ملوک و امراء به و رسيده می مدارس در وتدريس
 است. کرده می زندگی راحتی به و شده می واقع خلق احترام و اعجاب وردم
 بردند می بسر بينوائی و فقر به فلسفی، و عقلی علوم به مشتغلين صورتيکه در
 مزاحمۀ مورد غالبا و گشت می ادبار و نکبت مايه حکمتشان و دانائی همان و

 الدين شهاب شيخ بيلق از بزرگانی وحتی شدند می آنها تکفير و تفسيق و فقها
 فلسفه از پيروی و فکر آزادی سر بر جان االشراق حکمت مؤلف سهروردی

  نهند." می
 می خدا وجود آئينه را آن و ستايد می اعال حد به را انسان شان و کرامت سهروردی

  داند:
  نغنودم شبی و ننشستم روزی                      پيمودم جهان جم جام جستن در

  بودم من جم نمای جهان جام آن                   بشنودم جم جام راز چو زاستاد
  نکنی گم وبد نيک برای ز را خود               نکنی گم خود سررشته تا هان

  نکنی گم بخود خود راه که هشدار          تو منزل توئی، راه و توئی رهرو
 را اشراق و شهود که ءعرفا مذاق و مزاج با اشراق شيخ "تفلسف" و "راسيوناليسم"

 جهت همين به نيست. سازگار استدراکی، و بیاستکا نه ميدانند، وجدانی و فطری امری
 نوافالطونی بيشتر و نيستند مشائی چندان که ما مشائيون واسط ی حلقه سهروردی است
 اين وجود با و اند برگزيده را صرف انتوئتيويسم و ايراسيوناليسم که ماست عرفاء و هستند
 است. عمده آنها افکار در شبه وجه ها، اختالف

 نام اسالم از بعد ايران در الهی حکيمان درجات و مراتب بيان ضمن در سهروردی
 قرار اول رديف در را خرقانی ابوالحسن شيخ و حالج منصور حسين و بسطامی بايزيد
  نويسد: می و داده

 رسيد بسطامی ايزيدب بسطام سيار به سلوک در خسروانی حکمای خميره اما و
 به ايشان از بعد و حالج منصور حسين بيضاء جوانمرد به او از پس و

و ابوسعيد  خرقانی ابوالحسن خرقان جوانمرد و قصاب ابوالعباس آمل جوانمرد
 با که است ای خميره ،خسروانی حکيمان های خميره جمله از وابوالخير 
 زبان در اسقلبيوس و اذقلسانب و فيثاغورس پيروان های خميره از ای طريقه
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 شرقی و غربی های سرزمين در هستی راز يا سری حقيقت کلمه نگهبانان
 تکلم بدان اطمينان و آرامش به که افتاد اشخاصی بدست و يافت امتزاج حکمت
 افسانه در سرگذشتشان که شدند عجيب تصرفات و قدرت صاحب يعنی کردند
  است. آمده ها

  

  ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون،
 داشتند. قرار زنداقه و کفر به تهمت کلوسودم شمشير زير عمدتن ايران در فالسفه

 نظری چالش بودند. نوشتار و گفتار کردار، در دينداری به شديد تظاهر به مجبور آنها
 منابع را يکی ،ها زنی تهمت برخی از نظر صرف ،ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون،

  است. قهر به توسل بجای گفتگو راهگشای و حقيقت به نيل مهم
در فلسفه کالسيک ايرانی ادارک کليات "علم" ناميده می شود و ادراک جزئيات 

 علم" "حصول مسئلۀ باره در ومتکلمين عرفا اشراقيون، مشائيون، نظری جدال"معرفت". 
 در مستقيم تاثير ديدگاه اين است. انسان درک توانائی به جريانان اين ايمان ژرفش بيانگر
   دارد. "تعقل" و "تعبد" بين جدال و انسان کرامت

 تاکيد تعقل و منطقی استدالل برهان، بحث، بر معرفت و علم به نيل برای مشائيون
 عقل اصالت به مه ونمشائي د.ندار اليقين" "علم به رسيدن به کوشش و دارند

همۀ در فلسفه مشاء  .ندمعتقد واقعيات درک برای بشری فرد  توانائی و (راسيوئاليسم)
ور از عقل کيهانی هستند و گوهر همگان شريف است. اين ايده هرچند تبيين ه انسانها بهر

  را ديد.» حق طبيعی«روشنی در جهان اسالم نيافت اما می توان در آن ايدۀ 
 الزم را تعقل و منطقی استدالل برهان، بحث، معرفت و علم به نيل راه در اشراقيون

 علوم تحصيل استداللی، علم به نيل ی وسيله و شيوه اگر دانند. نمی کافی لیو دانند می
 مدرسه و کتاب کشفی ذوقی، علم به نيل ی شيوه است، احتجاج و تفکر و مدرسه در مختلف
 عرفانی تمرينات سلسله يک به توسل و سلوک و سير رياضت، و مجاهده بلکه نيست
ستدالل و کشف و شهود هر دو تکيه دارد، نخستين به بيانی ديگر، فلسفه اشراقی بر ا است.

  از پرورش انديشه و تفکر حاصل می شود و دومی از صفا و تربيت نفس.
 انطباق دينی مباحث بر را تعقل و منطقی استدالل برهان، بحث، دارند تالش متکلمين

 ياتواقع درک برای بشری فرد  توانائی و (راسيوئاليسم) عقل اصالت به متلکمين دهند.
  .معتقدند

 کوشش و کنند می نکوهش را مدلل فلسفی سيستم به دستيابی در تالش عرفا از برخی
 استدالل عقل و نکوهش در صوفيان از ديدگاه عطار دارند. اليقين" "عين به رسيدن برای
  گويد: می

  نجوييم علت هم فرع در بلی            نجوييم علت کل اصل در ما چو
  افتاد دولت بی مصطفی دين ز              افتاد علت در فلسفی عقل چو
  ملت دين اين نيست تسليم بجز           علت نه و دين در اشکالست نه
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  راهيست چشم يک فلسفی وليکن          بارگاهيست را ما عقل ورای
  گفت چرا بايد چرا خود تا بگو      گفت خطا او چراگفت کو هر همی
  فهمست پاْک کو اين دريابد کسی      َوهمست خاک نبات چون و چرا

  

  فارابی ابونصر
جامعه شناس و فيلسوف نامدار يکی از برجسته  )ق. ـ.ه ٣٣٩-٢۶٠( فارابی ابونصر

 توصيف در »الفاضله المدينه اهل آراء« ی رساله در او ترين شارح وپيرو ارسطو است.
 مدينه نازله". "مدينه و "فاضله "مدينه کند: می تقسم دسته دو به را جامعه فاضله مدينه
 از مدينه پيشوای حکمرواست. واقعی سعادت و عدالت آن در که ايست جامعه فاضله

 است. سالم انسان پيکر مانند عينا فاضله مدينه دارد. هدايت و رهبری قدرت و حکماست
 دانش باشد. بيان قدرت و زيرکی و هوش نيرومند، جانی و جسم ارای بايد جامعه رهبر

 دوستدار دنيوی، امور به اعتنا بی منش، بزرگ هوس، از عاری شهوت، کم دوست،
 رياست تحت که ای مدينه در باشد. حق مدافع و شجاع نرمخوی، ظلم، از متنفر عدالت،
 می تامين مردم منافع و است برقرار افراد بين تعاون ترتيب، و نظم است مديری چنين
  شود. می دفع آنان از مضرات و گردد

  معه شناسی فارابی روادای و کرامت انسان به روشنی تاکيد شده است:در جا
"هر گاه موقعيت و زمان اجازه دهد، بايستی يک حکومت جهانی در دنيا وجود 

به اداره امور افراد بشر بپردازد. در غير اينصورت افراد بشر بايد با آيد و 
غير عملی است، مذاهب ويژه خود در کنار يکديگر زندگی کنند. و اگر اينهم 

بر پايه موازين فلسفی دوباره سازی شود و به انسان شايستگی اسالم بايد 
  فرمانروائی بدهد."

فارابی به موسيقی عالقه وافر داشت. نه تنها در موسيقی نظری کارشناس بود،   
از او بجای مانده است که  »الموسيقی الکبير«نوازنده ماهری هم بود. اثری به نام کتاب 

  مهمترين کتاب در موسيقی قديم باشد.شايد 
فارابی عليرغم استادی در فلسفه، منطق، جامعه شناسی و موسيقی از تجمل بيزار   

بود و به طبيعت و ساده زيستن مهر می ورزيد. مجالس درس و بحث را در کنار مزارع و 
  دوراز هياهوی شهر تشکيل می داد. جويبارها و

  

  قطران تبريزی
می  ، داد را توصيه می کند وهـ. ق.) 465( وفات   تبريزی  قطران  نصورابوم  الزمان شرف
 گويد:

  کز خلق به بيداد برآوردی گرد            بيدادگرا به گرد بيداد مگرد      
  ترسم بخوری ز درد ما روزی درد      بيداد رسد به هر که بيدادی کرد
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  زاکانی عبيد
گستاخانه شاه،  و بی پرده در آثارش يسطنزنو )ـ. ق.ه ٧٧٢ وفات( زاکانی عبيد

را افشا می  گزمه و تمام مظاهر استبداد و استثمار در جامعه ،شيخ، قاضی، حاکم خليفه،
را به فراموشی می سپارند و مبلغان  وآثارش تحريم می شود، تاريخ نويسان اکند. از 

  :کنندمی  او را هجوسلمان ساوجی دربار چون 
  یـی و بی دينـی دولتـر است به بـقـم              انیــد زاکـيـبـو عـا گـجـی هـنّـّـمـهــج

  وليک می شود اندر حديث قزوينی         اگر چه نيست ز قزوين و روستا زاده است
دهری" نمی هراسد، بلکه خود فرياد می  نه تنها از انگ "بی دين و ملحد و اما عبيد  

  زند که: 
  رسم الحاد آشکار کنيم        وقت آن شد که عزم کار کنيم

 کند می معرفی چنين را خود زمانه مردم »طبقات تعريفات« رساله در عبيد  
 خدا از که آن البازاري: خواهد؛ اجرت بازاريان از روز و زند راه شب که آن "العسس:
 را او همه که آن القاضي: دولتيار؛ الجاهل: مدرسه؛ دارالتعطيل: جالد؛ الطبيب: نترسد؛
خدا را دکانی می بيند که از شاه تا شيخ، هر کس بفرا خور زورش، در  عبيد کنند." نفرين

 :، از اينرو اين واژه چنين تعريف می شوددنجهت منافع خويش، از آن بهره می گير
  :" می نويسدخوان يغما.در انتقاد از "خوان يغما" :"الخدا

ير گاو به آره خرمی داد و آره. خر بمرد. ش روستائی ماده گاوی داشت و ماده خری با
خدايا تواين آره خر را مرگی بده تا  :ايشان را شير ديگر نبود. روستائی ملول شد و گفت

عياالن من شير گاو بخورند. روز ديگر در پايگاه رفت. گاو را ديد مرده. مردک را دود از 
  "خدايا من خر را گفتم. تو گاو را از خر باز نمی شناسی؟" :سر برفت. گفت

مسجدی برکند وبه خانه برد. گفتند: چرا در  خانه ی حجی بدزديدند. او برفت دِر "دِر
مسجد برکنده يی؟ گفت: در خانه ی من دزديده اند، و خدا دزد در را می شناسد. دزد را به 

  من بسپارد و در خانه ی خود باز ستاند."
ايشان می  ام دهيد.درويشان را طع ضرت رسول، کفار را می گفتند کهدر زمان مبارک ح

دی. چون او نمی درويشان، بند گان خدايند. اگر خدا خواستی ايشان را طعام دا گفتند که
  دهد ما چرا دهيم.

زنی شوهر را گفت ای قلتبان، ای بينوا. شوهر گفت خدای را شکر، که مرا در اين ميان 
  . اولی از تو است و دومی از خدا.گناهی نباشد

طواف، دستارش بربودند. گفت: خدايا يک بار که به خانه ی تو  اعرابی به حج رفت. در
بفرمای تا دندان آمدم، فرمودی که دستارم بربودند. اگر يک بارديگر مرا در اين جا ببينی 

  هايم را بشکنند.
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به بازار می  :گفت خر به بازار می رفت. مردی گفتش به کجا می روی؟ حجی به خريدن
چه جای انشاءاهللا باشد؟ خر در بازار است و  :انشاءاهللا. گفت بگو :روم تا خری بخرم. گفت

چون به بازار رفت زرش بدزديند. در راه بازگشت، مرد پرسيد: از کجا  زر در کيسه من.
زيان ديده و بی زربه  نشاءاهللا خری نخريدم، انشاء اهللامی آيی؟ گفت از بازار می آيم. ا

  خانه می روم، انشاءاهللا."
 آورده اخالق مدعيان های نوشته مقابل در تمسخر، به زاکاني، عبيد را »پند صد« رساله
 طوسی نصيرالدين خواجه متوجه رساله اين در عبيد طنز بيشترين که رود می گمان است.
 نوشته و ها گفته چکيده پندها اين که نويسد می مقدمه در زيرا است. ناصری اخالق مولف
   :دهد می پند آنگاه ست.ا نصير خواجه و ارسطو افالطون، های
 نرنجند. شما از سبب بی مردم و نشويد گران ها دل بر تا مگوئيد حق سخن توانيد تا که

 باشيد عزيز تا سازيد پيشه فروختن دنيا به دين و دروغ به گواهی و زنی دف و مسخرگی
  گرديد. برخوردار عمر از و

  به دوزخ نرويد. تا سخن شيخان باور مکنيد
  از همسايگی زاهدان دوری جوييد. توانيد تا می

دختری از فقيهان وقاضيان وشيخان مخواهيد، اگر به آن ناگزير آمديد، زنهار فرزندی به 
  کار نياوريد تا گدا وسالوس ومزور ومردم آزار در جهان افزون نشود.

  نزايد. دخترخطيب در نکاح مياوريد تا ناگاه کره خر
  مطلبيد. نگويد درين روزگار ن به ريازاهديکه سخ قاضی ايکه رشوت نستاند و

  انصاف ومسلمانی از بازاريان مجوييد.
  بندگان را درگوش مگيريد. کلمات شيخ و

 رساله اين در زاکانی عبيد است. ممتاز طبقات با سخن روی »االشراف اخالق« رساله در
 حکومتی دستگاه در آبرويی بی و مسخرگی شهرت و عزت و مردانگی و مردمی مرگ از

 درک در اعداء کوری به امروز که خان چنگيز آورد: می نمونه تاريخ از و گويد می سخن
 بی تيغ به را گناه بی هزار هزاران تا است آخرين و اولين مغوالن پيشوای و مقتدا اسفل
 چون بيچاره ابوسعيد و... نگشت مقرر او بر زمين روی حکومت درنياورد، پای از دريغ

 مدتی اندک در گردانيد، موسوم عدل شعار به را خود و افتاد خاطر در عدالت دغدغه
  شد. سپری دولتش

  نيست آشنايی کوی کاندران           منه زرق و زهد کوی در پای
  نيست بوريـــــايی ريايی جز            آن در که مرو خانقه در بر

  کرد نتوان وفسانه فسون به من فريب    مده وپند مخوان واعظ مجلس به مرا
  چند دامی بنه دانه بدين صيد نشوی    عبيـــد چو کن رها وتسبيح سجاده ذکر
  دهد فسانه بدين نادان مردم فريب        دايم او که ره ز زاهد عشـــــوه به مرو
  ام شده رهبان مذهب معتقد سخن زين    مرو سالوس ازپی عبيد که: رهبان گفت
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 خود دام اگرصياد گفت: بفروش خود خرقه گفتند: را شيخان از يکی گويد: می عبيد
  کرد. تواند صيد وسيله کدام به بفروشد

  از ره اين دام و دانــــــه بر داريــــــــــم           زهــــــد وتسبيـــــح دام ودانـــــِه ماست
  يافتيــــــــم ريايی زهد از که کدورتها آن       کرد محو ما خاطر از ميخوارگان صحبت

  کوشان سست دالن سخت آن                 پوشان خرقه حديث به رمنگ
  درازگوشان جـــــرِس هچون                 گردن به شان سبـــح آويخته

  بپوشـــان رو و بگرد راه از                 ببينی واعظــــان چو دور از
  درای رزهه شيخکاِن بيعمل زقول      بيزارم وچنــــگ وقول عمل با که منم

  داری معمور من عيش ملک که         اميـــــــد تو لطف از دارم خـــــــــدايا
  داری دور من از توبه قضـــــای       ازمن زاهــــــــد بــــالی بــــــگردانی

  رازنهانی کن فاش رنــــدان چون            می خوری تاکی زاهـــدان چون نهان
 مردی شيخانيدتی را چه درد آلود به مسخره می گيرد: تعصب مذهبی و درگيری عق

 گفتند ميزنيد؟ چراش نيست عمر چون پرسيد: کسی ميزدند. قم در داشت نام عمران که را
  دارد. هم عثمان ونون الف و است عمر

 سر در روزی کردندی، مبادله باهم پيری وقت تا طفلی زمان از درقم کودک دو
 خراب سخت ما شهر اين گفت ديگری با يکی بودند. ولمشغ معامله همين به ی مناره
 توقع آبادی چه ازين بيش باشيم وتو من برکتش با پيران که ازشهری گفت: دومی است.
  داشت. ميتوان

 واعظ ميکرد. گريه سخت مجلسيان از شخصی ميگفت، سخن سرمنبر بر واعظی
 مرد ميکند. سوز به ی گريه اينهمه که بياموزيد مرد ازين صدق مجلسيان ای گفت

 تو ريش به ريشش که داشتم بزی اما ميگويی چه که نميدانم من موالنا! وگفت برخاست
 می ياد بزک ازآن مرا جنبانی می ريش تو که هرگاه شد. سقط روز سه دو ودرين ميماند

  آيد.
 واين آيم می بهشت از وگفت: نمود منفرا به اجل ازمشاخ يکی شکل به خودرا ابليس

  ام. آورده شما برای است بهشت نعمت که را ريش طوق
 هرگز ام کشيده ريشان صاحب از آنکه وبال ام ديده من که آنست ريش اگر عزيز! :ای گفتم
  نيابی. خالص آن بالی از ابداالبد رسد اگر که مرساد دامن به آن وحشت غبار
  بدار. دور همگان از ريش شر اللها بار

ر خود را بر ايلخانان مغول، دستگاه غارتگ عبيد در دوره ای زندگی می کند که
و در جنگ های بی حاصلی که حکومت های گماشته ی مغول بر سر  ايران حاکم کرده اند

توسعه ی مناطق قدرت محلی خود با يکديگر می کنند، طبقه ی محروم و زحمتکش بدون 
. اين حقيقت هدآگاهی از علت جنگ، و بی آن که دراين ميانه نفعی داشته باشد، کشته می د

  :عبيد اينگونه هنرمندانه باز می گويد
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سربازی را گفتند چرا به جنگ نروی؟ گفت بخدا سوگند که من يک تن از 
دشمنان را نشناسم و ايشان نيز مرا نشناسند. پس دشمنی ميان ما چون صورت 

  بندد؟
ت با شهامتی بی نظير، همه ی مظاهر استثمار و عوام فريبی به زير ضربا عبيد  

تازيانه ی هزل خود می گيرد. از ديدگاه عبيد، ظلم همان قدر محکوم است که جهل. و اين 
می گويد که مردی  »دلگشا«در لطيفه ای از رساله ی  تازيانه می زند.هردو را با يک 

مردک گفت: يا بگذار کار خود را  قصد تجاوز به پسری را داشت، پسر رضايت نمی داد.
ه را دشنام خواهم داد. پسر گفت: شکيب بدين زخم، آسان تراست از ببينم، يا آن که معاوي

  تن در داد.شنيدن دشنام به حال اميرالمؤمنين. پس 
عبيد جدا بودن از مردم را درمورد خلفا و پادشاهان، همان قدر محکوم می کند که 

 اعرابی را پيش خليفه بردند. او را ديد بر تخت نشسته و در مورد خدا و فرشتگانش:
  ديگران در زير ايستاده.

  گفت: السالم عليک يا اهللا.
  گفت: من اهللا نيستم.

  گفت: يا جبرائيل.
  گفت: من جبرائيل نيستم.

گفت: اهللا نيستی؛ جبرائيل نيستی؛ پس چرا بر آن باال تنها نشسته ای؟ تو نيز در زير 
  آی و در ميان مردمان بنشين."

  با دلی پرخون از جاهالن می گويد:  
  ميست نشستن در همه شب با عامه         همقدم گشتن و پالوده و خرما خوردنزشت رس

  چه عذابيست همه روزه دهان بر بستن          چه بالئيست به شب شربت و حلوا خوردن
  

 یغزنو یسنائ
 شاعر و بزرگ عارف ،هـ.ق.) 473 – 545( غزنوي سنائي آدم بن مجدود ابوالمجد

 و داد رويه تغيير سپس اما پرداخت؛ بهرامشاه مانند غزنوي هانپادشا مدح به ابتدا ،نامدار
 از . سنائیگرفت قرار تصوف شاعران بزرگترين رديف در و کرد آغاز سلوک و سير

او از تنگ نظری و تهمت به ستوه آمده می  آمد. می بشمار عارف بزرگ شاعران نخستين
  گويد:

 کنشت و چه صومعه بر اوچه                  چه مسلمان چه گبر بر در او
  همگان طالب اند و او مطلوب                 گبر و ترسا و نيکو و معيوب

  
  خريدســــتند زر و جاه عــــشوه               نورسيدستند که گروهی اين
  دارند دين و شـــرع و عقل غم کی           دارند زميــــن دل و باغ سر
  فروشـــــــــــانند دين و جويا جاه                  هوشانند تيره سياهاِن دل
  چشم سکرک زبان طوطی همه                 خشم وشاهين بازآشيان همه
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  کافر فـــالن آن ملحد، فالن کاين           ديگر يک زبغض گويان گشته
  خــــرند ليک اند صـــورت آدمی               بيخبرند صدق راه از همه
  اند ودين شـريعت خصم همه                   اند وتمکين رکب جويان همه
  مــــــاراند درون از موسی برون از           وارد سامری علم در همه
  زابليــس درک صد به درگذشته                  تلبيس و وخيانت نفاق در
  همچوسبوی مانده آب از تهی                      بوی تقوی ز نايافته هيچ

  در ذم سالوس می گويد:   
  کوتاه وآستين است دراز زرق دست که         دوروی پوش خرقه سالوس زاهد به بگو
  راه از حق بندگان بری زرق به تا که                  پوشی همی ريا زبرای را خرقه تو

  مدارا را چنين توصيه می کند:  
  ان بدند و تو گريانهمه خند                  آن شنيدی که وقت زادن تو

  بوند و تو خندان نهمه گريا               تو چنان زی که بعد مردن تو
  بيشتر گمره و کمتر برهند              با همه خلق جهان گر چه از آن
  نه چنان زی که بميری برهند              آنچنان زی که بميری برهی

  
  کيکی گليم نتوان سوخت دوست را کس به يک بدی نفروخت            بهر

  
  دشمن ارچه يکی، هزار بود          دوست گرچه دو صد، دو يار بود     

  قشريگری در جهل و دشمنی در عدم شناخت ريشه دارد:  
  از پی حمّيت دينزدند  می               و کين  ف ـُرافضی را عوام در ت

  که گروه زده بوديکی از رهگذر در آمد زود               بيش از آن زد 
  گفتم ار ميزدند ايشانش                             بهر اشکال کفر و ايمانش

  بی خبر کوفتی دو صد چندان         تو چرا باری ای بدل سندان         
  من ز جرمش خبر ندارم ليک        ُجرم او چيست؟ گفت بشنو نيک     
  زدمش من برای ثواب می            ُسنيان می زدند من زدمش            

  

  روزبهان بقلی
 هـ. ق.) 522 – 606(شيخ ابو محمد روزبهان پسر ابي نصر بقلي فسائي شيرازي 

می فروخت و به همين مناسبت به بقلی معروف [سبزی خوردن] در آن بقل  دکانی داشت
اداری را لزوم رو، ناميده می شودنيز حيات زياد به شيخ شطاح علت داشتن شط شد و به

  :شاعرانه گوشزد می کند
 زنهار در آن آوش آه باشي پيوست          مقبول آسان گرت بر آيد از دست
 مگذار آه افتي از نظر مردان را         هر چيز آه از طاق دل افتاد، شكست
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 هر گدا را با دلت آزی دگر                           ای ترا با هر دلی رازی دگر
  می کند هر پرده آوازی دگر                پرده دارد عشق دوستصد هزاران 

  

  رازی فخر
 در و. ابود برجسته یونقاد نفوذ با یانديشمند )هـ. ق. 543 – 606( رازی فخر امام
 مباحث « و »والمتكلمين الحكماء من المتأخرين و افكارالمستقدمين محصل « کتابهای
 وارسی مورد را آنها و پردازد می پيشين تكلمينم و فالسفه نظريات بيان به »المشرقيه
 در شک و فالسفه بر ايراد و جدل در رازی فخر امام که آنجائی از دهد. می قرار نقادانه
  دادند. لقب المشککين" "امام او به داشت استادی فلسفی مسائل

 قشريون با خردگرائی با ستيز در ژرف، انسانگريی رغم علی عرفا، از برخی
 را اشراق و شهود و کنند می نکوهش را گرائی فلسفه و خردگرائی آنها شوند. یم همگام
اغلب از خرد  مولوی استداللی. و استدراکی بی،استکا نه دانند، می وجدانی و فطری امری

  گويد: می رازی فخر نقد در ستايش می کند، اما
  بودی دين رازدار رازی فخر        بودی بين ره خرد ار بحث اندرين
  فزود حيرت او تخييالت و عقل     بود "يْدر َلْم يُذق َلْم" من چون ليک
  فنا از بعد شد مکشوف انا آن              انا اين تفکر از کشف شود کی

  

  عراقی فخرالدين
 ،ـ. ق.)ه 610 - 688( همداني جوالقي عبدالغفار بن مهر بزرگ بن ابراهيم فخرالدين

 بزرگ عارفان از يکي و ايران سراي غزل شاعران نبزرگتري از يکي عراقي به متخلص
  در ستايش حرمت انسان و پاسداری ازغرور تهيدستان در قبال حکمرانان می گويد: است.
  دارد چکار ساغر بحرنوشان دست در               دارد چکار قيصر فقيران حلقه در
  دارد چکار منبر خموشان مجلس در           خيزد چه حرفها زين عشقبازان راه در
  گويد: نامه عشاق در او

  بيارايم عـــــــــاشــــــقان مجلس                              آيم عشق ســـــــــماع اندر من تا
  مستی عــــــــالــــــــم به يابم راه                             هستی اين از کنم گم پی که چون
  درگيرم دوست شــوق نعــــــرهء                            گيرمبر ســـماع مســــــتان همچو
  شرابخانه کنج وشاهد شراب ماو                ريايی جز نيست چون وپارسايی، زهد زين
  فروشيم؟ می چه نخرد می کس                                ماراست که مزوری و زهد اين

  
 آشنايي باغ گل

  آشنايي باغ گل ،ها  اين هست آه آنم چه            جدايي شب زغمت ،مفشان خون ديده دو ز
  گدايي ي بهانه به نيايد در رقيب آه                   برآستانت سگان چو ،سر ام نهاده شب هم
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  درآيي من چشم به تو ،شايد آه آن اميد به     است؟ باز هميشه رو چه ز ،چشمم گلستان در
  وفايييب بوي همه ها گل ز ام شنيده آه            گلشن به روم رو چه ز ،ندارم گل برگ سر
  چرايي؟ عاشقم تو آه ،را عاشقي ُآشند آه   اين است ملت آدام به ،اين است مذهب آدام به
  ريايي زاهد همه ،رسيدم صومعه به چو                     ديدم پاآباز همه ،رفتم قمارخانه به
  مايي آن از هم تو آه ،عراقي درآ ،درآ هآ            درآمد در ز اند آه ،من زدم یم دير در

 نخستين باده
 ساقي وام آردند ز چشم مست                   نخستين باده آاندر جام آردند
 شراب بيخودي در جام آردند                 چو با خود يافتند اهل طرب را
 شراب عاشقانش نام آردند                       لب ميگون جانان جام در داد
 آمند زلف خوبان دام آردند                          ز بهر صيد دلهاي جهاني

 بهم آردند و عشقش نام آردند                    بگيتي هر آجا درد دلي بود
 آرام آردند ز بس دلها آه بي                        سر زلف بتان آرام نگرفت

 به يك جوالن دو عالم رام آردند             ندندکدر ميدان ف چو گوي حسن
 مهيا پسته و بادام آردند                        ز بهر نقل مستان از لب و چشم
 دالن دشنام آردند نصيب بي                     از آن لب آازدر صد آفرينست
 آار خاص و عام آردندبجامي                  به مجلس نيك و بد را جا دادند

 به دل ز ابرو دوصد پيغام آردند            به غمزه صد سخن با جان بگفتند
 به يك جلوه دو عالم رام آردند                    جمال خويشتن را جلوه دادند

 سر زلفين خود را دام آردند                     تا به دست آرند هر دم ادلي ر
 جهاني را از آن اعالم آردند                     بگفتند نهان با محرمي رازي

 عراقي را چرا بدنام آردند                  چو خود آردند راز خويشتن فاش
  چه آليسيا چه آعبه

 آه دراز و دور ديدم ره زهد و پارسايي                   پسرا ره قلندر سزد ار بما نمايي
 ي ريايي  آه دگر نماند ما را سر توبه                     وشمقدحي مي مغانه به من آر تا بن

 رد تيره يابد دل و ديده روشنائيآه ز ُد            رد تيرهر ُدآمي صاف اگر نباشد به من 
 قدح شراب پر آن، به من آر چند تايي                  آم خانقه گرفتم، سر مصلحي ندارم

 نوايي منم وحريف وآنجي و نواي بي             نيادين نه د هدل و ن رسم دارم نه هره و ن نه
 آه نيافت جز به مي آس ز غم زمان رهايي         ز غم زمانه ما را برهان بمي زماني

 چو بترك خود بگفتم چه وصال و چه جدايي   چو ز باده مست گشتم چه آليسيا چه آعبه
 اي آجايي؟ شكسته دل گو آه چگونهبه من     ي من مشكن تو عهد باري چو شكست توبه

 آه برون در چه آردي آه درون خانه آيي         به طواف آعبه رفتم به حرم رهم ندادند
 آه درآ درآ عراقي آه تو خود از آن مايي          آمد زدم من ز درون صدا بر در دير مي

  سازعشق
 فلك اندر تك و تاز است ي آن نه آز زخمه        ساز طرب عشق آه داند آه چه ساز است

 ناز است به جائي و به يك جاي نياز است          آيد عشق است آه هر دم به دگر رنگ بر
 در آسوت معشوق چو آيد همه ناز است        ي عاشق چه درآيد همه سوز است در خرقه
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  شور عشق

 جان ما را در آف سودا نهاد                 عشق شوري در نهاد ما نهاد
 جست و جويي در درون ما نهاد           گفت و گويي در زبان ما فكند

 آرزويي در دل شيدا نهاد                           داستان دلبران آغاز آرد
 راز مستان جمله بر صحرا نهاد        رمزي از اسرار باده آشف آرد

 برنا نهادآاتشي در پير و                  ي خوبان به نوعي بازگفت قصه
 جان وامق در لب عذرا نهاد               عقل مجنون در آف ليلي سپرد
 نام آن حرف آدم و حوا نهاد                بر مثال خويشتن حرفي نوشت

 ي بينا نهاد نور خود در ديده                       تا تماشاي جمال خود آند
  

  دهلوی خسرو امير
 بلخ حی نوا از رک سنگچا درمنطقه )هـ. ق. 651 – 705 ( درسال خسرودهلوی امير

 از خسرو امير نمود. جرت مها ن هندوستا به اش انوادهخ وبا گشوده ن جها به چشم
 قول يعنی »قوالی « طريقت، بيشتراين طرترويج خا به و بوده چشتيه طريقت پيشتازان
 با بتوانند طريقت ناي وپيروان ن مطربا تا نمود ايجاد سيک کال درموسيقی را خواندن
 نمايند عبادت طرف يک ز ا خوانده رادرخانقاها ومذهبی اشعارعرفانی سازها همراهی

 »بجن« شان درمعابد که برهمنان با زمانهم و ببرند، ولذت آمده وجد به ،ديگر جانب واز
  نمايند. رقابت خواندند، می

 شند با می کالسيک درموسيقی خواندن انواع که را »ل وخيا نه تــرا« خسرو امير
 از يی عده فريد. آ نيز را »لف زی« و »سرپردا« ،»غــارا« های راگ و نموده اختراع

 را آن ديگر يی عده و دانند، می ) Sitarتار( سی گر ايجاد را اميرخسرو پژوهشگران
   پندارند. تنبورمی يافته تکامل شکل

همگانی به  و عالقه است شده حک موسيقی و رقص آدمی، فطرت و سرشت در
 موسيقی بواسطهء آدمی روح خسرو، امير به باور .موسيقی نيز با اين نظر همسو است

 است: گرديده بدنش داخل
  تن به ترس از شــد نمی درآ گفتند           بدن به آدم پاک روح کــــه روز آن

  تن در تن در درآ درآ تن در تن در            داوود لحن به مــــاليکان خواندند
  امير در رواداری روشی پيشگيرانه دارد و نرنجاندن را پيشنهاد می کند:  

  ليکن گرهيش در ميان است              چون رشته گسست می توان بست     
  برای درک ديگران کمی همدلی راهگشاست:  

  هر کسی را به کار خويش ُهش است           کس نگويد که دوغ من ترش است
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   نيشابوري عطار
 مظهر«  آتاب  نگارش از  پس ق) .ـه 540 ـ 618( نيشابوري عطار فريدالدين شيخ
  ملحدي را  او و  زاندندسو  را شآتاب و  گرفت قرار سمرقند  فقهاي  غضب مورد  »العجايب
  سفرهاي  سلسله  طي در  آه عطار  خانه  به  قشريون  ها،فق  تحريك  به . شمردند  القتل  واجب
 اجبار به عطار بردند. يغما  به را  اموالش و ريختند بود  گزيده  اقامت سمرقند رد  چندي خود
 سوزاندن به اثر اين در سرود. را »الغيب لسان« منظومه آنجا در و کرد مهاجرت مکه به

  دارد: اشاره خود کتاب
  سافلين اسفل در باشد او جای      لعين سوزد را عطار گفتۀ

 عطار محمد  فريدالدين  شيخ آثار  تحليل و نقد و  احوال  شرح« در فروزانفر الزمان بديع
    دارد: عطار روزگار از اينچنين توصيفی »نيشابوري

 با را جسدش و کشيدند بدار را ميانجی القضاة عين روزگار همين در ..".
 اميرک بن حبش بن يحيی الدين شهاب و )525( سوزانيدند نفت

 و )587( رسانيدند قتل به حلب در ودب ايام نوادر از که را سهروردی
 اوائل علوم و حکمت کتب بر مشتمل که عبدالسالم الدين رکن کتابخانه
 و سوختند بآتش )575 – 622( المستضبئی بن احمد اهللا الناصرالدين بامر
 بفرمان هم و افکندند بزندان فلسفی کتب جمع و مطالعه بسبب را او خود
 سهروردی محمد بن عمر ابوحفص نالدي شهاب بروايت و خليفه اين

 شوارع در را بوعلی شفای نسخ و فلسفه کتب از ای عده )539 – 632(
  سوختند." بآتش و شستند آب به بغداد

 اگر من مسلمان« معروف: غزل و است بوده اشراق فلسفه حامالن از يکي عطار
  :است نظر اين مؤيد ،»کردم بنا بتخانه که گبرم

  که بتخانه بنا کردم مسلمانان من آن گبرم 
  شدم بر بام بتخانه درين عالم ندا کردم

  صالي کفر در دادم شما را اي مسلمانان 
  که من آن کهنه بتها را دگر باره جال کردم

   از آن مادر که من زادم دگر باره شدم جفتش
  از آنم گبر ميخوانند که با مادر زنا کردم

   به بکري زادم از مادر از آن عيسيم ميخوانند
  که من اين شير مادر را دگر باره غذا کردم

  اگر "عطار" مسکين را درين گبري بسوزانند 
  گوه باشيد، اي مردان که من خود را فدا کردم

شيخ اشراق به نظم در قتل  تحت تأثير به احتمال زياد را »مصيبت نامه«کتاب عطار 
   آورده است.

  لبيم  ون دريا از چه سبب خشکتا چ     صـــد دريا نوش کــرده و انــدر عجبيم
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  لب از آن سببيم  مــا درياييــم خشک          لبــي هميشــه دريا طلبيم  از خشک
 گويد: مي »اسرارنامه« کتاب رد وا

  اسيرم گفتن در که داند خدا            ضميرم در دارم که معني بس ز
  ماند کرب معني اصل وليکن            ماند ذکر گويي که چندان ما ز

. فرهنگ ناروادار رياکار می قشريگری و تنگ نظری مادر دوروئی و رياست  
پروراند. فرهنگ مسلط جامعه ما قشری و ناروادار است و رياکاری يکی از رايج ترين 

آسيب اجتماعی پيامد آن. رياکاران و مصلحت گرايان حقايق را فدا می کنند و ارزش ها را 
 :اندوهگينانه می سرايندندان آزاده زير پا می گذارند و انديشم

  بنماييد هوشيار يکی درمستی مستيد همه         بنماييد بيــــــدار دل دين زاهــــدان ایاال
  بنماييد بازار در هستيد درون کاندر چنان     دين اندر مرديد اگر نکشايد، هيچ دعوی ز
  بنماييد زنار آن مرديد گر ــــــهخرق زير ز   تاکی؟ مغـــان زنار تزوير خرقـــــه زير به

  
  خنداست؟ جای وچه گريه جای چه         سنگ ای ارنه خشک زاهد ای بخند
  است؟ پرگزند زاهدان جــــــای چه        بــــــــــايد مست عاشقـــــــان با مرا

  
  زاغيار؟ مزوری دين اين                                 تلبيس به نهان کنی تاچند

  
  زنارگرفتم تسبيح؟که چه خرقه چه       نديدم نام جز به وتسبيــــح خـــــرقه از

  گرفتم کفـــــــار شيوِه دين ره اندر       فروماند خيره دل چو تزوير شيوه زين
  

  رهاکن را دعوی؟شوخلق زرق ز تاکی          زنــــــار؟ دلق درزير داری نهفته تاکی
  زسرجداکن دعوت خواهی سِرعشق گر            خود عتطا به غره زاهد، مدعی ای

تعصب عموما و تعصب مذهبی به ويژه انسان را کور و کر می کند.برای انسان متعصب 
انسان هيچ حرمت و شکوهی ندارد وقبح قتل و انسان کشی از بين می رود. انسان متعصب 

و  در نقد پيشداوری عطارمذهبی در "راه خدا"ی خود از هيچ جنايتی فروگذار نيست. 
  :تعصب می گويد

  ؟چند گوئی خيره از هفتاد و اند             ای تعصب هفت بندت کرده بند
  !عارفان را جان چنين َنبُود خموش      زند جان تو جوش در تعصب می

  ليک هفتاد و دو پر علت ز تو                 در سالمت هفتصد ملت ز تو
  با همه کس تيغ بر نتوان گرفت             هر زمان راه دگر نتوان گرفت
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  اصفهانی عبدالرزاق
رگيری دو کشتار و کشت و ناامنیدر اشعارش  ) ۵٨٨(سال مرک عبدالرزاق اصفهانی 

  داده است. انعکاس شاشعار در را خشکسالی و قحط و ويرانگری و مذهبی های فرقه های
  الحذار

 الفرار ای عاقالن زين ديو مردم الفرار!    الحذار ای غافالن زين وحشت آباد الحذار!

ناسازگار  تربتی و نادلپذير ُفرضهای   ناسودمند  بقعهای و نادلگشا عرصهای

پيشکار ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی     مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشاه

پار  ظلِم لَّهال َعَفی سالی هر ميگويند تو وز   دی  ظلِم دريغا روزی هر ميگويند تو از

گيرودار  مدارس در و چوب زخِم مساجد در   مستمر  شد قاعدت اين تو عهِد اندر آخر

 کام در وی ناروا صحت در او ناپايدار    امن در وی مستحيل و عقل در وی نااميد

 جهل را در دست تيغ و عقل را در پای خار    ِمهر را خفاش دشمن، شرم را پروانه خصم

 وز پی قتل من و تو ، چوب و آهن گشته يار    من و تو، موش همدست پلنگ از پی قصد

 تا کی آزار مسلمان؟ ای مسلمان شرم دار!    چند سختی با برادر؟ ای برادر نرم شو!

 امن چون نانت عزيز و عدل چون ِعرض تو خوار    دين چو رای تو ضعيف و ظلم چون دستت قوی

يادگار  بازماند تو از لعنت هزاران صد   نام  بهِر از رعم دهروزه درين تا کن آن جهد

نامدار  جامه های ميخر بيوه سيِم ز گه   معتبر  لوْتهای ميزن طفل ماِل ِز گه

بيار  اقچه هان که را يتيمان اين زن همی تو   بکن  جامه هين که را ضعيفان سوزی همی تو

شرمسار  نگردی آنگه خويش مسلمانیِّ وز   مسجدست  بوريای بر تو مخمورّی وجِه

عار  خويش خواجگیِّ از را تو نايد وانگهی   بيوه زن  ريسماِن از خری ُمْعَلم اطلِس

 در مساجد زخم چوب و در مدارس گير و دار    آخر اندر عهد تو اين قاعدت شد مستمر

  
  می سرايد: اين گونه ،اصفهان در ُکشتار فجيع ُکشت و و اوضاع اندوه خود را در پريشانی

  اصفهان
 پرور روح عدِن آن مقّدس سدره آن   ُخلدپيکر شهِر آن را اصفهان تو ديدی
 کشور هفت چشِم وان عالم هفت روِی آن   دولت تختگاِه وان مّلت بارگاِه آن
 توانگر او درويِش قناعت مايه وز   تهيدست او زرداِر سخاوت غايِت از

 شوهر ُکشته حوراِن موُبريده ُولداِن   کنده بيخ طوبیِّ ُخلد آن در ببين اکنون
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 عبهر چشِم چو خالی مردم ز شده خالی   مردم به آراسته خوبان چشِم چو شهری
 بنگر قهر آثار ديدی لطف انواِع بين    سياستش اکنون ديدی خدای لطِف
  

 پوريا ولی
 جوانمردان و عارفان از ولي، پورياي به مشهور خوارزمي قتالي محمود پهلوان

  است: آمده او درباره العارفين رياض در است. هجري هشتم قرن اوايل و هفتم قرن اواخر
 و الخواص بين ولي) (پورياي ولي پوريا به مشهور محمود پهلوان شريفش اسم

 فرخنده احوال موصوف، معنوي و صوري بفضائل و معروف و مشهور العوام
 و قوت در کسي گويند مذکور. عرفا و شعرا تذکره و تواريخ کتب در مثالش
 اين برخي و دانسته ولي پورياي پسر را او بعضي نکرده، برابري وي با قدرت
 بوده، واصل کاملي و کامل عارفي حال) (بهر بسته آنجناب خود بر را لقب

 از کنزالحقايق مثنوي نموده، ظهور و بروز وي از بسيار معارفي و حقايق
 آميخته، بهم (راز) گلشن و کتاب آن اشعار از يبعض است. جناب آن منظومات

 صورت 703 سال در کنزالحقايق کتاب که زيرا باشد، بوده کنزالحقايق از غالبًا
 وفاتش نموده. منظوم را گلشن آن از بعد سال هفده شبستري شيخ و يافته اتمام
 اين يافت، وفات که شبي در گويند است. خوارزم خيوق در هجري 722 سنه در
  يافتند. اش سجاده بر مرده الصباح علي و گفت را اعيرب
  من دل رباي هوش آن ميکده در           من دل صفاي و صدق سر ز امشب
  مـن دل براي گفت: نخورم گفتم              بنوش و بستان که داد بکفم جامي
 هب است. ميکرده ياري همواره را درماندگان که بوده نامداري پهلوان ولي پورياي

 در را اشعارش و رانند مي زبان بر هميشه را او نام ايران ورزشکاران جهت مينه
 مثنوي از زير اشعار ميدانند. خود سرمشق را وي گيران کشتي و خوانند مي هاه زورخان

  ميشود: نقل او »کنزالحقايق«
  دوست اي ميجوئي خود ز بيرون چرا                پوست در تست با دوزخت و بهشت

  پـــديــــــدار آيد بهشت خـويـت آن از              کــــــار بهر داري خوش خوي تو راگ
  نـيـايـد چــيــزي دوزخـــت جــز آن از             ربـــايــــــد انــدر بــدت خــوي وگــر
  دار ـــگــهن آنـــرا کــلــيــد تــو زبــان                    هــموار است کـليـداني تـو دهـان
  است ديده که هرگز چنين اين کليدي                    است کليد يک را دوزخت و بهشت
  نــار گهي زو گشايد جـنـت گـهي                        خار گـه و باغ در دمد گل گه کزو

  ـــردانبــــگــ باشـد آرزو کت بدان                       دار هـمـچــنــان کليدي را زبانت
  آدم هم ميبايد ابليس هم که                                  دم بد و نيک از نزن عالم اين در

  
  باده پر خوردن و هشيار نشستن سهل است         گر به دولت برسی، مست نگردی مردی

 



 107

 سيف فرغانی
 ارانمدح زمامد از هـ. ق. )  ۶٧٠ -  ٧۴٩( الّدين ابوالمحامد محمد فرغانی  سيف

مي خوداری او نه تنها خود از مداحي  .جست دوری می دونانو  ستمکار و فاسد روزگار
کرد بلکه به انتقاد از حاکمان و به تبع آن اوضاع ناگوار جامعه نيز مي پرداخت. به تعبير 

وي در بيان نقائص و برشمردن "کتاب تاريخ ادبيات در ايران،  دراهللا صفا، دکتر ذبيح
باک و دالور که  طبقات فاسده و ذکر مفاسد و معايب پهلواني است بي مثالب و مساوي

او  "چون هر دو عالم را زير پاي همت دارد از هيچ کس و هيچ مقام نمي ترسد.
عصر خود بي پروا به چنين نقدهاي صريح مبادرت مي  که در سرآمدترين سخنوري بود

 ر. ابيات ذياي خود راه مي نمايدکرد. آنچه روشن است، او در کنار انتقادات با رهنموده
  ست:هايي از اشعار انتقادي او نمونه

  سوي درگه شه عادل رسان از ما خبر     اي صبا گر سوي تبريز افتدت روزي گذر
  کاي همه ايام تو ميمون تر از روز ظفر           پادشاه وقت غازان را اگر بيني بگو

  اندر اين کشور نمانده از مسلماني اثر     تو مسلمان گشته اي و از نامسلمان حاکمان
  خانقه بي فرش و سقف و مدرسه بي بام و در  جاي و جامه عالمان بي نان و آبعارفان بي

  هم غذاي روح درويشان شده خون جگر       هم شفاي جان مظلومان شده زهر جگر
 ان پرده درظالمان خانه سوز و کافر             هتک دستار مسلمانان چنين تا کي کنند

  
  ظلم کردي اي اشاراتت همه بيرون ز عدل     اي که اندر ملک گفتي مي نهم قانون عدل
  همچو صحت از مرض دورند از قانون عدل    اين اميراني که بيماران حرصند و طمع

  بر سر ميدان بيدادي بريزد خون عدل      دست چو شمشيرشان هر ساعتي در پاي ظلم
حاکمان ستمگر را مورد نکوهش قرار مي داد، بلکه بر سيف فرغاني، نه تنها 

  :کردمي  شان رياکار نيز مي تاخت و سرزنشزهدفرو
  دين وی تو از دين گشته بيزار و ز تو بيزار   ای تو را در کار دنيا بوده دست افزار دين
 دين ترک دنيا کن که نبود جبه و دستار          ای به دستار و به جبه گشته اندر دين امام
 دين ننگ دنيايی و از نام تو دارد عار                ای لقب گشته فالن الدين و الدنيا تو را
 کز پی دنيا درو نفروختی صد بار دين                نفس مکارت کجا بازار زرقی تيز کرد

 دين يک درم از وی به دست آری به صد دينار   دانی که گر دستت دهد قدر دنيا را تو می
 دين يک جو او را خريداری به ده خروار           قيمت او هم تو بشناسی که گريابی کنی
 چون خريداران زر مفروش در بازار دين          خويشتن باز آر ازين دنيا خريدن زينهار

 دين بهر مال ارزان فروشد مرد دنيادار                   کز برای سود دنيا ای زيان تو ز تو
 دين در پی اين سروران از دست دادی پار        الی که امسالت مگر حاصل شوداز پی م

 دين تو زليخايی از آن نزد تو باشد خوار   مصر دنيا را که در وی سيم و زر باشد عزيز
 دين وار داری سليمان اين که در دنيا نگه              ديو نفست گر مسخر شد مسلم باشدت

 دين آه از آن روزی که گويد حق من بگزار   بهر حظ نفس حق دين ضايع کنی هر روز
 خود درخت علم تو روزی نيارد بار دين       کار تو چون جاهالن شد برگ دنيا ساختن
 دين وز تو آنجا فوت شد ای عالم مختار       بحث و تکرار از برای دين بود در مدرسه

 دين تکرار بحث و بی ل شود بیتا تو را حاص      آرزوی مسند تدريس بيرون کن ز دل
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 ی اسرار دين تا گشايد بر دلت گنجينه             چشم جان از ديدن رخسار اين رعنا ببند
 دين ی دل را که زد بر گرد او پرگار نقطه          دست حکم طبع بيرون ناورد از دايره

 دل بيدار دينخواب غفلت کی گمارد بر      کار من گويی همه دين است و من بيدار دل
 ی بيرون در نقشی است بر ديوار دين پرده      ای نزد تو کز مال دنيا خانه رنگين کرده

موثرترين مشوقان ساختن اميد به شکست پذيری پليدی و ناپايداری ظلم يکی از   
 فردائی زيبا و دلپذير است:

 بگذرد شما نيز هم رونق زمان                         بگذرد هم مرگ بر جهان شما نيز
 بگذرد بر دولت آشيان شما نيز                     کند خراب وين بوم محنت از پی آن تا

 بگذرد بر باغ و بوستان شما نيز                                ناگهان ،باد خزان نکبت ايام
 بگذرد بر حلق و بر دهان شما نيز                 عام آب اجل که هست گلوگير خاص و

 بگذرد اين تيزی سنان شما نيز                         دراز تان چو نيزه برای ستم ای تيغ
 بگذرد بيداد ظالمان شما نيز                         بقا نکرد چون داد عادالن به جهان در

 بگذرد اين عوعو سگان شما نيز              و رفت در مملکت چو غرش شيران گذشت
 بگذرد گرد سم خران شما نيز                  نشست س که اسب داشت غبارش فروآن ک

 بگذرد هم بر چراغدان شما نيز                     بکشت ها بادی که در زمانه بسی شمع
 بگذرد ناچار کاروان شما نيز                        گذشت زين کاروانسرای بسی کاروان

 بگذرد تاثير اختران شما نيز                             خويشتن ای مفتخر به طالع مسعود
 بگذرد نوبت ز ناکسان شما نيز                   ناکسان رسيد اين نوبت از کسان به شما

 بگذرد بعد از دو روز از آن شما نيز               کسان بيش از دو روز بود از آن دگر
  بگذرد تا سختی کمان شما نيز                            کنيم بر تير جورتان ز تحمل سپر

 گــــــــرد سم خران شما نيز بگذرد            آنکس که اسب داشت غبارش فرو نشست
 بگذرد اين گل، ز گلستان شما نيز                           مدتی در باغ دولت دگران بود

 بگذرد اين آب ناروان شما نيز                       مال و جاه ست ايستاده درين خانه آبی
 بگذرد اين گرگی شبان شما نيز                    گرگ طبع ای تو رمه سپرده به چوپان
 بگذرد هم بر پيادگان شما نيز                           اوست پيل فنا که شاه بقا مات حکم

 بگذرد يک روز بر زبان شما نيز             دعای سيف هم که به نيکیاای دوستان خو
  

  مير سيد علی همدانی
هـ. ق.) می توان رواداری و سعه  714 - 786آيا بهتر ازمير سيد علی همدانی ( 

  صدر توصيف کرد:
   ايزد مر او را يار باد  هر که ما را ياد کرد،

  هر که ما را خوار کرد، از عمر برخوردار باد
   دشمنی هر که اندر راِه ما خاری فکند از

  خار باد اش بشکفد، بی هر گلی کز باغ وصل
   در دو عالم نيست ما را با کسی گرد و غبار

  اش بسيار باد! هر که ما را رنجه دارد، راحت
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 همداني طاهر بابا
 درويشي مسلک است. هجري پنجم قرنسرای  ترانه شاعر همداني عريان رطاه بابا

 او از مفصلي احوال شرح نتيجه در و نمايد اختيار گيري گوشه که شد سبب او فروتني و
 و رياضت و معنوي مقام از ذکري صوفيه کتابهاي از بعضي در فقط نماند. دست در

  است. آمده وي طبع استغناي و تقوي صفت و درويشي
  :صراحت دارد تساهلهای بابا طاهر روادار و دوبيتيدر   

  نذونند تر و خشک شعله ميان           نذونند سر پا از که آنون خوشا
  نذونـــند دلبر از خالي سرائي             دير و بتخانه و کعبه و کنشت
  وينم ته دريـا بـنـگرم دريا به           ويـنــم تـه بـنـگـرم صـحـرا بـه

  وينم ته رعنا قامت از نشان            دشت و در و کوه بنگرم بهرجا
  

  شمس تبريزی
آزاد از  يکی هـ. ق.) 582 – 643( داد تبريزيپسر ملکشمس الدين محمد پسر علي 

د. تا جائيكه در برابر بو از همان آودآي خودبرتربين و خودآگاه است. عارفانانديشترين 
  گويد: شگفتي پدر خود به وي مي

مرغ، يكي دو تخم  تو مانند مرغ خانگي هستي آه زير وي، در ميان چندين تخم
روند.  ان چون، به درآيند، همه بسوي آب ميمرغابي نيز نهاده باشند! جوجگ

رود، و مرغ ماآيان، و جوجگان ديگر،  ليكن جوجه مرغابي، بر روي آب مي
ام آه  اآنون اي پدر، من آن جوجه مرغابي مانند! همه بر آنار آب، فرو در مي

يا من از  اگر تو از مني؟ ظن و حال من، اينست: ست: مرآبش درياي معرفت
پدر شمس، تنها با  ، برو َبِر مرغان خانگي!و اگر نه ن آب دريا!درآ! در اي تو؟

آني، به دشمن چه  چنينبا دوست : گويد و تأثر، در پاسخ فرزند، مي حيرت
  آني؟

  در جامعه تنگ نظر، دگرانديشی و ديد انتقادی به شدت سرکوب می شود:  
اگر تمام،  راست نتوانم گفتن، آه من، راستي آغاز آردم، مرا بيرون آردند!«    
  » بار، همه شهر، مرا بيرون آردندي! راست آنمي، به يك    

همراه » شكني سنت«طلبي، بيزاري از تقليد، و گريز از تابعيت، طبعًا با  استقالل
را آم و بيش، به گمان شمس،  از اينروي هر فسادي آه در جامعه پديد آيد، منشاء آن. است

» آفر«شمس، تقليد، تقليد است، ديگر چه الگوي آن در تقليد، بايد جستجو نمود! و از نظر 
ــ باورداشت راستين ــ باشد! موضوع تقليد، هرچه » ايمان«ــ ايمان ناراستين ــ و چه 

نفي «توان آب پاآي بر سر تقليد، فرو ريزد، و از پليدي آن، بكاهد. شمس، در  باشد، نمي
 پرسد: رود آه مي تا آنجا پيش مي» تقليد
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  ]يا دانستن ؟[» ا باشد، مقّلد را، مسلمان داشتن؟آسي رو«ــ   
اين مردمان را حق است که با سخن من الف ندارند، همه سخنم به وجه کبريا مي آيد، « 

همه دعوي مي نمايد. قرآن و سخن محمد همه به وجه نياز آمده است، الجرم همه معني مي 
بلندي به مثابه اي که بر مي  نه در نياز، از و د. سخني ميشنوند، نه در طريق طلبنماي
حق خدا هيچ عيب نيست، و اگر عيب کنند، چنانست  ي کاله مي افتد. اما اين تکبر درنگر

 »رست، راست گويند و چه عيب باشد؟که گويند خدا متکب
  »تر است از شناخت حق! شناخت اين قوم، مشكل«

  آنچه در جامعه ديده می شود، برآيند حرکات تک تک ماست:  
  کن که در اين کشتزار زود زوال           به داس دهر همان بدروی که می کاریبدی م

  

  مولوی
خرد و کالن مردم قونيه  ).قـه ۶٠۴ - ۶٧٢جالل الدين محمد بلخی ( گپس از مر

جنازة او حاضر بودند. مسيحيان و يهوديان نيز در سوگ او گريستند. مولوی  در تشييع
  .وسيقی بنوازنداش م بود که بر جنازه وصيت کرده
 آزادگان و انديشمندان است. رواداری های عرصهيکی از  تعبد و تعقل بين مبارزه

 .و تقليد )fideism( تعبد بر قشريون و دارند تاکيد )rationalism(و خالقيت  تعقل بر
  گويد: می های داوری بودن نسبی و خرد استقالل ستايش در مولوی

  همه اين گمرهانند بکلی نی                        همه اين حقند نه دان حقيقت اين
  بگير آن حقست وانکه کن امتحان                     فقير ای پوشان دلق ميان در

  است شقی آن باطل جمله گويد وانکه      احمقيست ز حقست جمله گويد وانکه
  است: برجسته و روشن مولوی ستيزی تعصب
 خام نيم های ميوه چون براو ما       مکرا ای است درخت همچون جهان اين

  را کاخ نزيبد نازيباست که زان                    را شاخ مر خامها گيرد سخت
  ان از بعد را ها شاخه گيرد سست     گزان لب شيرين گشت و پخت که ونچ

  است آشامی خون کار جنينی تا               است خامی تعصب و گيری سخت
 بسيار ما به را او ،پرستی خرافه ان اوجدور در موالنا گرايی عقل و گرايی علم
 :کند می نزديک

  علم است جان و صورت عالم جمله           علم است سليمان ملک خاتم
  

  عقل دريای اين پهناست با چه تا      عقل سودای در هاست عالم چه تا
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ی کند. پيام اصلی آن را تفسير و تعبير م آزاد منشی و تسامح مذهبی بامولوی قران را
  تکفير و تعزير به عشق می رسد: بت می يابد. از اينرو بجای کينه، نفرت،مح

 پوست را بهِر خران بگذاشتيم                   ما ز قرآن مغز را برداشتيم
 !سر به سر ذکر و عبادت را بسوز      آتشی از عشق در جان بر فروز

همزيستی مسالمت آميز داشته  ،محبت و عشق با بشريت که است آن مولوی آرزوی
 :باشد

  آفتاب همچون بوديم گهر يک         آب همچون صافی و بوديم متحد
  کنگره های سايه چون عدد چو       سره نور آن آمد صورت به چون

سعه صدر موالنا مرز نمی شناسد. اين سعه صدر رنگ خودنمائی و مردم فريبی 
ارزش و کرامت می  ه و مطمئن بخود، برای ديگر انسان هاندارد. انسان به کمال رسيد

  ی داند:مشناسد و داشتن نظری غير از نظر خود را حق طبيعی دگران 
 سه و هفتاد با من که است گفته موالنا که کردند تقرير موالنا مخالفين از يکی پيش

 کند، حرمتی بی و برنجاند را موالنا که خواست بود غرض صاحب چون ام. يکی مذهب
 اگر ای؟ گفته چنين تو که بپرس موالنا از جمع در که فرستاد را خود نزديکان از يکی
 شما که کرد سوال موالنا از و دمبيا کس آن برنجان. و بده بسيار دشنام را او کند اقرار
 زبان کس آن .ام گفته گفت:موالنا  ام؟ يکی مذهب سه و هفتاد با من که ايد گفته چنين
 هم گويی می تو که نيز اين با گفت: و بخنديد موالنا کرد، آغاز سفاهت و امدشن و بگشاد
 گشت. باز و شده خجل آنکس ام. يکی
 :می گويد مثــنوی در موالنا

 است رهبر شه بدان را ما عاقبت            سراست زان گر و سر گرزين عاشقی
 احد سوی رو اهستر جملگی                         وبد ونيک جهود وترسا، مومن

 است شقی او باطل، جمله گويد وآنکه            است احمقی حقند، جمله گويد نکهآ
 کشد من حقيقت تا مجازش آن                          بود صادق اگر وهمه آن عاشق

 تسا ديگر آسمانی را روش هر                       است ديگر نردبانی را رُگـُرهه
 

 دلند رام حق بوی بر باطالن                   اند باطل ها دم جمله اين مگو پس
 

 خيال عالم در نيست حقيقت بی             ضالل و است خيال جمله مگو پس
  

  ای سليمان در ميان زاغ و باغ              لطف حق شو با همه مرغان بساز
  

  است بت آن بينی هرچه واحد غير         است وحدت دکان مـــــــــا مثنوی
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  انتقام جوئی:در نکوهش   
  خون به خون شستن محال است و محال   راک آن حال است و قال           آفت ادا

. هر کس با روش خود با خدای صوصی استرابطه بين خدا و انسان يک رابطه خ  
و چگونگی روش  نمايندگی انحصاری خدا در زمينهيچ کس خودش راز و نياز می کند. 

  :ندارد باط با او راارت
  اله ای و خدا ای فتگ همی کو                     راه به را شـبـانی موسی ديد
 سرت شانه کنم دوزم چارقت                    چاکرت من شوم تا کجايی تــو

  شير پيشت آورم ای محتشم                      جامه ات شويم، شپشهايت ُکشم
  من تو را غمخوار باشم همچو خويش                يشور ترا بيماريی آيد بپ

  وقت خواب آيد بروبم جايکت                     دســتکت بــوسم بمالم پايکت
  روغن و شيرت بيارم صبح و شام               گر ببينم خانه ات را من دوام
  ی نازنينُخمره ها ُجغرات ها                       هم پنير و نان های روغنين

  از من آوردن، ز تو خوردن تمام             سازم و آرم بپيشت صبح و شام
  هی و هيهای من ای بيادت هی                     ای فدای تو همه بزهای من

  ؟ت اين ای فالنتگفت موسی با کيس         ين نمط بيهوده ميگفت آن شبانز
  اين زمين و چرخ ازو آمد پديد                    گفت با آنکس که ما را آفريد

  خود مسلمان ناشده کافر شدی                  سر شدی گفت موسی هان خيره
  پنبه ای اندر دهان خود فشار        اين چه ژاژست اين چه کفرست و فشار

  کفر تو ديبای دين را ژنده کرد                   گند کفر تو جهان را گنده کرد
  ؟آفتابی را چنينها کی رواست                   اليق مر تراست چارق و پاتابه

  آتشی آيد بسوزد خلق را                        گر نبندی زين سخن تو حلق را
  حق تعالی زين چنين خدمت غنی است    دوستی بی خرد خود دشمنی است

  ل؟جسم و حاجت در صفات ذوالجال   با که می گوئی تو اين، با عّم و خال؟
  چارق او پوشد که او محتاج پاست         شير او نوشد که در نشو و نماست
  حق آاليش است در حق پاکّی               دست و پا در حق ما استايش است
  دل بميراند سيه دارد ورق                     بی ادب گفتن سخن با خاص حق

  وز پشيمانی تو جانم سوختی                       دوختیدهانم  گفت ای موسی
  سر نهاد اندر بيابان و برفت                     فتجامه را بدريد و آهی کرد ت
  ی ما را زما کردی جدا بنده                       وحی آمد سوی موسی از خدا
  نی برای فصل کردن آمدی                           تو برای وصل کردن آمدی

  هر کسی را اصطالحی داده ام                     ی بنهاده امهر کسی را سيرت
  از گرانجانی و چاالکی همه                        ما بری از پاک و ناپاکی همه
  تا بر بندگان جودی کنم هبلک                          من نکردم امر تا سودی کنم
  ما درون را بنگريم وحال را                         ما برون را ننگريم و قال را

  پس طفيل آمد عرض جوهر غرض          زانک دل جوهر بود گفتن عرض
  سوز خواهم سوز با آن سوز ساز              چند ازين الفاظ و اضمار و مجاز
  سر بسر فکر و عبارت را بسوز                آتشی از عشق در جان بر فروز
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  سوخته جان و روانان ديگرند                             دانان ديگرند موسيا آداب
  بر ده ويران خراج و عشر نيست                عاشقان را هر نفس سوزيدنيست
  گر بود پر خون شهيد او را مشو                    گر خطا گويد ورا خاطی مگو

  اوليترستاز صد صواب  اين خطا              خون شهيدان را ز آب اوليترست
  عاشقان را ملت و مذهب خداست                 ملت عشق از همه دينها جداست
  عشق در دريای غم غمناک نيست                لعل را گر ُمهر نبود باک نيست

  رازهايی گفت کان نايد به گفت                 موسی حق نهفت بعد از آن در سّر
  ديدن و گفتن بهم آميختند                               بر دل موسی سخن ها ريختند

  زانک شرح اين ورای آگهيست                  بعد ازين گر شرح گويم ابلهيست
  ور نويسم بس قلمها بشکند                                 ور بگويم عقلها را بر کند

  ر پی چوپان دويددر بيابان د                 چونک موسی اين عتاب از حق شنيد
  گرد از پّرۀ بيابان برفشاند                             بر نشان پای آن سرگشته راند
  گفت مژده ده که دستوری رسيد                         عاقبت دريافت او را و بديد

  هرچه ميخواهد دل تنگت بگو                              و ترتيبی مجو هيچ آدابّی
  منی وز تو جهانی در اماناي                       تو دينست و دينت نور جان کفر

  بيمحابا رو زبان را بر گشا                                ای معاف يفعل اهللا ما يشا
  ام من کنون در خون دل آغشته                    ام گفت ای موسی از آن بگذشته

  ام صد هزاران ساله زان سو رفته                   ام منتهی بگذشته ۀمن ز سدر
  گنبدی کرد و ز گردون بر گذشت                    تازيانه بر زدی اسپم بگشت

  اينچ ميگويم نه احوال منست                    حال من اکنون برون از گفتنست
  بازوت بادآفرين بر دست و بر                        محرم ناسوت ما الهوت باد

  مچو نافرجام آن چوپان شناس              هان و هان گر حمد گويی گر سپاس
  ليک آن نسبت بحق هم ابترست                 حمد تو نسبت بدان گر بهترست
  هين دهان بربند و برگردان ورق              شرح حق پايان ندارد همچو حق

  
  بسی باشد ومو ريش ار بزی هر    کسی مردستی وخايه ريش به گر

  مردان.......خر شاه بودی ورنه    وذکر ريش نه مرديست اين مردی
  کن وتشويش ومن ما اين ترک     کن ريش وترک بگزين روش هين

  
  ريا واهل ضالين بانمــــاز            خدا ای مياميز را نمـــازم اين
  ساخته بايزيدی را خويشتن            انداخته جهان در شيخی الف
  يزيد او درون از دارد شرم           بايزيد بر سخن در گيرد نکته
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موالنا که به اقليمهای گوناگون سفر کرده و با زبانهای گوناگون سروکار پيدا کرده 
بر می خيزد آگاه بود، اين  و فرهنگی بود، طبعًا از سوء تفاهماتی که از اختالف زبانی

  يان شده است: مضمون در داستانی معروف چنين ب
 انگور

  هريکی از شهری افتاده بهم                 چار کس را داد مردی يک درم
  جمله با هم در نزاع و در غضب         فارسّی و ترک و رومّی و عرب

  ميبه انگوری ده را اينک هم بيا             ا از اين چون وارهيمگفت فارسی
  نه انگور ای دغا ،من عنب خواهم        آن يکی ديگر عرب بد، گفت: ال

  مُزمن نمی خواهم عنب خواهم ُا          مُگُز آن يکی ترکی بد و گفت: ای
  ترک کن، خواهيم استافيل را               آن يکی رومی بگفت اين قيل را
  که ز سر نامها غافل بدند                        در تنازع آن نفر جنگی شدند

  پر بدند از جهل و از دانش تهی              د از ابلهیمشت بر هم می زدن
  نگر بدی آنجا بدادی صلحشا               صاحب سری عزيزی صد زبان

  آرزوی جمله تان را می خرم            پس بگفتی او که من زين يک درم
انگور (فارسی) و عنب (عربی) و اوزوم (ترکی) و  گزم: ای چشم من (ترکی)

ومی) چهار نام ظاهری شيئی واحدند که چهار مردم ناهمزبان را به گمراهه می استافيل (ر
  افکند. 

فيه ما فيه می گويد:"اگر راه ها مختلف است اما مقصد يکی است نمی  در بازهمو
بينی که راه ها به کعبه بسيار است برخی از دريا و بعضی از خشکی. اگر به راه ها نظر 

.. چون به .، اما چون به مقصد نظر می کنی همه يگانه اندمی کنی اختالفی عظيم پيداست
  ..".کعبه رسيدند معلوم شد که آن جنگ ها که در راه بود مقصودشان يکی است

تفاوتهای اقليمی و نژادی و زبانی برای او امری جانبی و فرعی است در مثنوی 
عرضی می بيند و بارها از اختالف زبان و گفتار سخن می گويد اما آن را امری سطحی و 

اندرز می دهد که بايد با کنار زدن اين افتراق ظاهری به آن وحدت ذاتی و باطنی راه يافت 
  که تمام انسانها را "محرم" و همدل می کند: 

  ای بسا دو ترک چون بيگانگان                 ای بسا هندو و ترک همزبان
  انی خوشتر استهمدلی از همزب         پس زبان محرمی خود ديگر است

به  شناخت و بررسي و داوري،در  تاريکي، ناآگاهي، نافهمي، بي دانشي افراد را
 خطا مي برد:

  عرضه را آورده بودندش هنود                      پيل اندر خانه تاريک بود
  اندر آن ظلمت همی شد هر کسی                  از برای ديدنش مردم بسی
  اندر آن تاريکی اش کف می بسود          ن نبودديدنش با چشم چون ممک

  گفت همچون ناودانست اين نهاد           آن يکی را کف به خرطوم اوفتاد
  آن بر او چون بادبيزن شد پديد            آن يکی را دست بر گوشش رسيد
  گفت شکل پيل ديدم چون عمود          آن يکی را کف چو بر پايش بسود
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  گفت خود اين پيل چون تختی بدست        او بنهاد دست آن يکی بر پشت
  فهم آن می کرد هرجا می شنيد        همچنين هر يک به جزوی که رسيد

  آن يکی دالش لقب داد اين الف                 از نظرگه گفتشان شد مختلف
  اختالف از گفتشان بيرون شدی            در کف هر کس اگر شمعی بدی

  نيست کف را بر همه او دسترس    ون کف دستست و بسچشم حس همچ
  کف بهل وز ديدۀ دريا نگر                   چشم دريا ديگرست و کف دگر

      عمود: ستون   هنود: هنديان   عرضه: نمايش دادن
  آنچه بر خود خواهدت بودن پسند            بر دگر کس آن کن از رنج و گزند

  می بکن از نيک و از بد با کسان              انآنچه تو بر خود روا داری هم
 بر کسی مپسند هم، ای بی هنر             و آنچه نپسندی خود از نفع و ضرر

 
  بد گمان باشد هميشه زشت کار             نامه ی خود خواند اندر حق يار

  
  کيميای محّبت

 ن شودوز محبت مسها زّري               از محبت تلخها شيرين شود  
  وز محبت دردها شافی شود            از محبت دردها صافی شود   
  ل ميشودوز محبت سرکه ها ُم           از محبت خارها گل ميشود   
  وز محبت بار بختی می شود            از محبت دار تختی می شود  

  ن می شودلَخبی محبت روضه ُگ      ن گلشن می شود  جاز محبت س
  وز محبت ديو حوری می شود        ار نوری می شود    از محبت ن

  بی محبت موم آهن می شود          از محبت سنگ روغن ميشود    
  وز محبت غول هادی می شود      از محبت حزن شادی می شود    
  وز محبت شير موشی می شود       از محبت نيش نوشی می شود    

  وز محبت قهر رحمت ميشود           م صّحت ميشود    قاز محبت ُس
  وز محبت شاه بنده می شود            از محبت مرده زنده می شود    

  دانش است     کی گزافه بر چنين تختی نشست ی اين محبت هم نتيجه
  

 دگر کار نداريم ،به جز عشق ،بجز عشق          که ما اهل شعاريم ،بجوشيد ،بجوشيد
  دگر تخم نکاريم ،بجز عشق ،بجز مهر    مزرعه پاکدرين  ،درين خاک ،درين خاک
  که تا دست برآريم ،بياييد ،بياييد               از آن شاه که هستيم ،چه مستيم ،چه مستيم
  که امروز همه روز خميريم و خماريم      که ما دوش چه خورديم ،چه دانيم ،چه دانيم
  که ما باده پرستيم نه پيمانه شماريم                       ز احوال حقيقت ،مپرسيد ،مپرسيد

  که ما در چه شکاريم ،چه دانيد ،چه دانيد          شما مست نگشتيد وز آن باده نخورديد
  بر آييم برين چرخ که ما مرد حصاريم             نيفتيم برين خاک ستان ما نه حصيريم
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 یآمال خجند
ی، آستان ن معروف قرن هشتم هجرفان و شاعراالدين مسعود خجندي از عار آمال

  همت انسان را بسيار واال می داند:
   زاهدان آمتر شناسند آنچه ما را در سر است

 فكر زاهد ديگر و سوداي عاشق ديگر است
   زاهدا دعوت مكن مـا را بفـردوس برين

 آاستان همت صاحبدالن ز آن برتر است
   گر براند از خانقاهم پير خلوت باك نيست

 ا طاعت و ما را عنايت رهبر استديگران ر
   مي بروي گلرخان خوردن خوشست اما چه سود

 اين سعادت زاهدان شهر ما را آمتر است
   ما برنـدي در بساط قـرب رفتيـم و هنوز

 همچنان پير مالمتگر بپاي منبر است
   چون قلم انگشت بر حـرفم منه صـوفي آه من

 خرقه آردم رهن مستان و سخن در دفتر است
   شت آن سودا آه سر در پايت اندازد "آمال"دا

 سر نهاد و همچنانش اين تمنا در سر است
  

  عالءالدوله سمنانی
هـ. ق.) در جوانی در خدمت مغوالن بود  659 – 736( عالءالدوله سمنانیرکن الدين 

مخالف شديد برخی از آرای وحدت او و سپس ترک خدمت کرد و به تصوف روی آورد. 
  . شکوه انسان را در دنيای او کرانی نيست:است وجودی ابن عربی

  صد خانه اگر به طاعت آباد کنی           زان به نبود که خاطری شاد کنی
  بهتر که هزار بنده، آزاد کنی                  گر بنده کنی به لطف آزادی را

نا را . عده ای سرهدف و کارکرد دين، ايدئولوژی، نظام بايد کاهش التيام بشر باشد  
  از سر گشادش می دمند و بشريت را برای مرام خويش به سالخه می کشند:

 محروم بود از اين سخن بيگانه                  مقصود منم ز آعبه و بتخانه
 تا آشف شود حقيقت افسانه                      نه قدمي در اين ميان مردانه
 ه ز چشم جمله نامردانستپوشيد               سري آه ميان نظر مردانست

 هر آس آه به سر آن رسد انس آنست     ي اسرار خدا انسانست مجموعه
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  سعدی
) .ق ـ.ه ۵٨۵ – ۶٧١ابومحمد ُمصِلح بن َعبُداهللا مشهور به سعدی شيرازی (حدود 

داری يک ژرف فراوان دارد که نشانگر راوا سخنانگوی  پارسی سترگ شاعر و نويسندٔه
موج می زند. گاه اين  شانسان دوستی ژرف در برخی از آثار است. جهانديدهانديشمند 

  مهر فراتر از انسان همه جانداران را شامل می شود:
  ند گوهر زيگ آفرينش در که               يک پيـکراند اعضای آدم بنی

  دگر عضوها را نماند قرار             چو عضوی به درد آورد روزگار
 غمی                    نشايد که نامت نهند آدمیتو کز محنت ديگران بی 

 
 باد پـاک تربـــيت بـران رحـــمت کــه              پاکزاد فردوســی گفت خوش چـه

 "است خوش شرين وجان دارد جان که            است کش دانه که موری ميازار"
  مـــور چو پايش به درافــتی روزی که             زور دست تــوان نا سـر بر مزن

  درون فروماندگان شاد کن                                     ز روز فروماندگی ياد کن
  گرفتم زتو ناتوان تر بسی                               تواناتر از تو هم آخر کسی است
 يدببخش ای پسر کادميزاد صيد                      به احسان توان کرد و وحشی به ق

 فن که دستم بگيربيکنه خود را         گير ای جوان دست درويش پير         
 که خلق از وجودش در آسايش است         خدا را بر آن بنده بخشايش است 

 که دون همتانند بی مغز و پوست     کرم ورزد آن سر که مغزی در اوست 
  کی رساند به خلق خدایکه ني کسی نيک بيند به هر دو سرای                  

  
  نماز کنند می قبله بر پشت             مخلوق در روی پارسايان

  
 .جمال به خود فرزند و نمايد کمال به خود عقل را کس همه

 ايشانم حديث از گرفت خنده چنانکه      کردند مى نزاع مسلمان و يهود يکى
 رانممي يهود خدايا ،نيست درست          من قباله گرين مسلمان گفت طيره به

 وگر خالف کنم همچو تو مسلمانم       يهود گفت به تورات مى خورم سوگند
  نادانم که هيچکس نبرد گمان بخود         گردد دمهمن عقل زمين بسيط از گر

  
 :است کرده بيان سماع مورد در را خود نظر عشق، عنوان زير بوستان در سعدی
 گير پيش عــــــــافيت ره وگــــــرنه         گير خويش کــــــم عشقی مرد اگر

  کند هالکت گــــــــر شوی باقی که           کند خاکت کـــــه محبت از مترس
  نخست بگردد بروی حــــال مگـــــر        درســـــــــت حبوب از نبات نرويد
  دهد ـــــايیرهـ خويشت دست از که          دهــــد آشــــــنايی آن حق با را تو
  نيست آگاه خــود بی جز نکته اين وز       نيست راه خودت در خودی با تا که
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  شور و داری عشق اگر است ســــماع      ســــتور پای آواز که مطــــــرب نه
  نزد سر بر دست مگس چون او کــــه        نزد پر دل شـــــــوريده پيش مگس
  فقير بنالـــــد مــــــــــــرغی آواز به         زير نه انســــامـــــ آشفته داند بم نه

  گوش بازست وقت هــــــر نه وليکن           خموش نگـــــردد می خود سراينده
  کنند مســــــــتی دوالب آواز بـــــر              کنند پرستی می شـــــوريدگان چو
  زار بگـــــريند خــــود بر دوالب چو           وار دوالب آيند اندر چــــــــرخ به
  درند گــــريبان نمـــــــاند طاقت چو            برند گــــــريبان در ســــر تسليم به

  دست و پا زند می آن از است غرق که           مست مـدهوش درويش عيب مکن
  کيست که بدانم را مستمع مگــــــــر              چيست که برادر ای ســـماع نگويم

  او سير از مــــــاند فـــــرو فـــــــرشته         او طير پرد معـــنی برج از گــــــــر
  دمــــاغ اندر ديوش شــــــود تر قوی            الغ و بازی و لهوست مرد وگــــــر

  مست نه خيزد، خفته خــــوش آواز به           پرست؟ شهوت است سماع مرد چه
  تبر جز نشکافــــدش کــــــــه هيزم نه            سحر باد به گل شـــــود شـــــانپري

  کــــــور؟ آيــــينه در بيند چه وليکن           شـور و مستی و است سماع پر جهان
  طرب؟ آرد اندر رقص به چونش کـــه          عـــــــرب نـــوای بر شـــــتر نبينی
  است خر نباشــــــــد را آدمی اگـــــر        است سر در بطر و رشو چو را شتر

  
  .اندوزند وغله سيم خويشتن آموزند مردم به دنيا ترک

  
  داری ريا جامه برون گر               تقوا از برهنه درونت ای
  داری بوريا خانه در که تو           مگذار در رنگ هفت پرده

  
  کرد خر ُجل را کعبه جامه           کرد بر در خرقه که بين پارسا

  
  درد آزارمی به خلق پوستين کو                را گزای مردم حاجی بگوی من از

  برد می بار و خورد می خار بيچاره     آنک برای از است شتر نيستی تو حاجی
  

  دار بری نکوهيده زعملهای خودرا        ومرقع وتسبيح آيد کار چه به دلقت
  دار تتری وکاله باش صفت درويش      نيست داشتنت برکی کاله به حاجت

  
  کنی ريا روی به که زطاعتی بهتر            حجاب در خلق نظر از ذلت هفتاد

  
  را تزوير آنهمه برگرفتيم سر از پرده      روزگار چندين بود پنهان کفر پيدا، زهد
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  را خويش نفس یگو نصيحت اول فقيه ای   خدا: مردان وفرمودند کردند راستی

  
  پنداری چه ِگل تو معنی کعبه است دل         داری دلی اگر کن دل کعبه طواف

  
سعدی خاطره ای را از دوره نوباوگی از پدرش نقل می کند که نشانه ای از 

 . رواداری خاموش و منفعل توده ها همواره در هياهو و جنجالسترواداری در توده ها
  د:قشريون محو می شو تنگ نظران

 .زهد و پرهيز موَلِع وتعبد بودمی و شب خيزياد دارم که در ايام طفوليت، ُم
بسته و نهمه شب ديده بر هم و  عليه نشسته بودم  الّله پدر رحمةخدمت  شبی در

پدر را گفتم: از اينان  .ای گرد ما خفته کنارگرفته و طايفه ُمْصَحف عزيز بر
اند که گويی  چنان خواب غفلت برده ؛ای بگزارد دوگانه دارد که يکی سر بر نمی

جان پدر، تو نيز اگر بخفتی ِبْه از آن که در پوستين : گفت .اند اند که مرده نخفته
  .خلق افتی

 آه دارد پرده پندار در پيش                   نبيند مدعى جز خويشتن را
 نبينى هيچ آس عاجزتر از خويش          گرت چشم خدا بينى ببخشند

   کردن بدگوئی ادن:در پوستين خلق افت   قرآن :ُمْصَحف   حريص :موَلِع
  

  چيست دانی سّر دلداری و دانشمندی؟         آن روا دار که گر بر تو رود بپسندی
  

  نکه دلی را ز خود بيازاریآبه جان زنده دالن سعديا که ملک وجود          نيرزد 
  

  ای شوخ، تو را نان جوين خوش ننمايد
  است آنکه به نزديک تو زشت استمعشوق من 

  
  دوزخی را سوی جنت نتوان برد به زور

  
  تو هم از من به ياد دار اين پند                 ياد دارم ز پير دانشمند

  هر چه بر نفس خويش نپسندی            نيز بر نفس ديگران مپسند
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  ای مراغه اوحدی
  می گويد: اعرش. ق.) ـه 670 - 738( ای الدين اوحدی مراغه رکن

  خلق خوش خلق را شکار کند                   صفتی بيش از اين چه کار کند؟
 

  زمنبروچوب خود نيست شرمشان                   کوب منبر واعظان ازين آه
  فضول طـــــــــريق از رفتن نتوان                   رســــول ومقام برسرمنبر

  آيــــــــــــد مال وجمع دنيــــــا حب                   آيــــد وبال برعالمان آنچه
  جويی؟ می دردسرچـه نکنــــی؟               ميگويی آنچه کن خود واعظی؟

  کنی؟ چه چارگز دستــــــار و دم          کنی؟ چه زر و وباغ دين دهی چه
 

  ا؟چر است زيادت مرسل دو از             چرا به خر چو شب و روز شيخنا
  کبير خــــــدای بر که بينم بيش               امير چمـــــــــــــاق بر تو اعتماد
  وبکر زخالـــد برکنی دونان تا         ومکر؟ حيله و وشيد زرق اين چيست

  تو کردن احتــــــراز حرام وز            تو کــــردن دراز نمــــــــــــــاز آن
  شرم وخالق رازخلق سرت نه                ـــــرمنــ گردد تو دل دانش به نه

  

  مجدالدين نسقی
  آن بر تو کند کسی تو راضی باشی        بر خلق خدا حکم چنان کن که اگر

  

  مکتبی
  هر که گفتار نرم پيش آرد          همه دل ها به قيد خويش آرد
  مهر محکم شود ز خوشخوئی          دوستی کم کند ترشروئی

  

  واران قاسم
 در اند داده والحاد اباحه اونسبت به متعصبان که ق.) ـ.ه 757 – 837( انوار قاسم
 آه ،»ظاهر اهل« علماي اعتراض ،شدند بسيار پيروانش زمانی که ميزيست. نيشابور
 ترك از پس انوار آند. ترك را نيشابور آه آرد ناچار را او بود، افتاده رونق از بازارشان
 مريدان نيز جوانان درميان و شدند بسيار نشاپيرو نيز شهر آن در .رفت هرات به نيشابور
 آه رسانيدند ـ  شاهرخ سلطان  ـ عهد پادشاه نزد سخن اين اغراض اصحاب« يافت. بسياري

 مبادا اند، شده او مريد جوانان اآثر آه چرا نيست، مصلحت شهر اين در بودن را سّيد اين
  ).سمرقندي دولتشاه الشعرا، ذآره(ت »آند توّلد فسادي حال اين از آه
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 آن چون« نوشت: انوار قاسم تبعيد علت درباره »الّسير حبيب« تاريخ در خواندمير
 آمال از و نمود مي مالقات استغنا درغايت عظامش اوالد و شاهرخ ميرزا با حضرت

 غبار ررهگذ آن از فرمود، نمي احترام و تعظيم را ايشان ميداشتند، طمع آه چنان شٌان، عّلو
 و داده قرار حضرت آن اخراج به خاطر و نشست بايسنقر ميرزا ضمير حاشيه بر مالل
 خود ضمير مكنون بهانه تمّسك بي آه توانست نمي اما، و بست برميان اهتمام و سعي آمر
 بيرون هرات از حروفيان از هواداري بهانه به را اواز اينرو،  ».برساند ظهور به را
  .ندآرد

  
  "هيهات!" گويم: فقيه، گويد که چه هر         هی!" "هی گويد: فقيه ويم،گ که چه هر

  
  افسانه همه باقی است عشق خدا مقصود         بتخانه و کعبه ز و ميخانه و مسجد از

  
  

  سلمان ساوجی
  هـ. ق. )  ٨١٠ – ٧٧٨جمال الدين سلمان ساوجی (  

  ا آدمی دانم که دارد سيرت نيکو من آن ر
  با آن که اين گبر است آن ترسامرا چه مصلحت 

  
  در آب برای دل بال می جويی                        می پويی      ای ديده پی بالی دل 

  خواهی که به اشک خون دل پاک کنی        سودت ندهد که خون به خون می شويی
  

  حافظ
 ی"ناراست بيم از ق.) .هـ 726 – 791( شيرازی محمد محمدبن الدين شمس خواجه

 نخستين گلندام محمد نداشت. را خود ديوان آوری جمع جرئت عصر" اهل "غدر و کار"
  است: آورده او، همدرس و دوست و حافظ ديوان گردآورنده

 اين که گفتی محاوره اثناء در ...حافظ] کالم علم [استاد عبداله الدين قوام "و
 حوالت حافظ] ی[يعن جناب آن و ...کشيد بايد می عقد يک در را فوايد فرايد
 عذر عصر اهل غدر به و کردی روزگار ناراستی بر بنا اين ترفيع رفع

  آوردی."
 "سيه او دلکش شعر به و گرفت را قاف" تا "قاف اش آوازه که شهرت اوج در حافظ

  تنهاست: تنهای رقصند، می سمرقندی" ترکان و کشميری چشمان
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  را عام و خاص ز بينم نمی کس       خويش شيدای دل راز محرم
  

 ها خلق وحدت به و گيرد می ريشه او عميق انساندوستی از حافظ ژرف صدر سعه
  رسد: می ها مذهب و

   حافظ معامله اين در وتازی ترکی است يکی
 توخواهی که زبان هر به کن بيان عشق حديث

 
 نيست زخدا سری که نيست سری هيچ در        تفاوت؟ چه شد من ُمرشد ُمغان پير گر

  
  مدارا دشمنان با مروت دوستان با            است حرف دو اين تفسير گيتی دو يشآسا
  داشتن آئينه چو سينه ماست آئين                     داشتن کينه ما طريقت در است کفر

 منم که ديده نيالوده ام به بد ديدن                 منم که ُشهرهء شهرم به عشق ورزيدن
 که در طريقت ما، کافری است رنجيدن        شيم و خوش باشيموفا کنيم و مالمت ک

  
در دنيای قشريون و مستبدان انسان ذاتًا خطاکار و مجرم است و خردش نيز   

نارساست و نمی تواند خوب و بد را تشخيص دهد. بايد برای انسان تکليف معين کرد و 
  آزادی اش را محدود کرد.

با تکيه بر اينکه قرائت آنها از يک مذهب و  های ايدئولوژيک اتيستقشريون و دگم
د. حافظ می زنندست به جنايت های بی شرمانه  ،يا ايدئولوژی تنها برداشت درست است

امر به معروف و «ت زير لوای ايارتکاب بی شرمانه ترين جنادر اوج قدرت محتسب و 
  می گويد: »نهی از منکر

  آه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت                 عيب رندان مكن اي زاهد پاآيزه سرشت
   هر آسي آن درود عاقبت آار آه آشت             من اگر نيكم و گر بد تو برو خود را باش

   همه جا خانه عشقست چه مسجد چه آنشت     همه آس طالب يارند چه هشيار و چه مست
   نكند فهم سخن گو سر و خشتمدعي گر                     ها سر تسليم من و خشت در ميكده

  تو پس پرده چه داني آه چه خوبست و آه زشت             لطف ازل ۀنااميدم مكن از سابق
   پدرم نيز بهشت ابد از دست بهشت                       تقوي بدر افتادم و بس ۀنه من از پرد

   ت برندت به بهشتيك سر از آوي خرابا            حافظا روز ازل گر به آف آري جامي
 رنيافتن د را ها انسات اختالف کند می نکوهش را دوملت" و هفتاد "جنگ حافظ

  : گويد می و داند می حقيقت
 زدنـد افـسانه ره حقيقت نديدند چـون           بنه عذر را همه ملت دو و هفتاد جنگ



 123

 رزمندگان آرمانانسان معاصر و   به و دهد می ويژه جايگاه حافظ نظرات به آنچه  
 سرنوشت انسان، پذيری تکامل باره در او ديدگاه کند، می نزديک بشريت تعالی راه

  اوست. خواهی عدالت و آينده به خوشبينی انسان، منتهای بی کرامت سازی،
 انسان: پذيری تکامل  
  کنان رقص رسی خورشيد منزلگه به تا          بورز مهر مشو، پست نئی، ذّره از کمتر

  است: ساز سرنوشت او نيست. قدر قضا تسليم فظحا انسان
  کند شعيب خدمت جان به سال چند که               مراد به رسد گهی ايمن وادی شبان
  بريم اوقات حاصل اين از که خجالت بس           نکند کار و دل نشناسد ار وقت قدر
  مخور غم مغيالن خار گند گر سرزنشها    قدم زد خواهی کعبه شوق به گر بيابان در

 گيرد. می نشأت او فکری نظام در انسان جايگاه واالی از انسان منتهای بی کرامت
در  آه انجا تا دارد ای برجسته نقش عرفا، از بسياری همچون حافظ بينی جهان در انسان

   صغير: عالم جهان و است آبير عالم انسان دنيای انه،
  آبادم خراب دير اين در آورد آدم      بود جايم برين فردوس و بودم ملک من

  :زند می جمو حافظ غزليات در خوشبينی به آينده و اميد  
 مخور غم گلستان روزی شود احزان کلبه    مخور غم کنعان به آيد باز گشته گم يوسف

 طلبانه تحول های حرآت به را خود دلبستگی مبارزالدين امير سياه دوران در حافظ
  : ميدهد نشان خواهاانه عدالت و

 منزل به راه نبرد ظالم که باش خوش            است عدل منهج بر يکسره جهان دور چون
  است درويشان فرصت ابد به تا ازل از             ولی است ظلم لشكر آران به تا آران از
 ستيزی: ريا

   آور رقص و بازى پا به را صوفى و زلف بيفشان
  بيفشانى بت هزاران اش دلق ى رقعه هر از که
 

  شود چه بگزينم نگاري مهر اگر من               گزيد شحنه و ملك مهر چو شهر واعظ
 

  ميکنند تزوير همه بنگری نيک گر              ومحتسب ومفتی وحافظ شيخ که خور می
  

   بخش نی و دف فرياد به را ما محتسب را خدا
  شد نخواهد قانون بی افسانه اين از شرع ساز که
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  را قرآن دگران چون منه تزوير دام               ولی باش وخوش کن ورندی ميخور حافظا
  

  کجا ناب وشراب مغـان دير کجاست              سالوس وخرقِه بگرفت صومعــــــــه ز دلم
  

  ما حــــرام زآب شيــــــــخ حالل نان            بازخواســــت روز نبرد ی صرفه که ترسم
  

  ورياست روی دراو که فروشی باده از بهتر     نبود وريايی روی او در که وشینــــــ باده
  

  رفت دارالسالم به نياز ره از رند             راه نبرد ســـــالمت داشت غرور زاهــــــد
  

  کرد اختيارخواهيم وعشق رندی طريق       حافـــظ دل صفــــــای نبخشد وزرق نفاق
  

  کنی وريا روی به که طاعتی ز بهتر           حجاب در غيارا ز گناه صد که خور می
  

  ميکنند کارديگر آن ميروند خلوت به چون      ميکنند ومنبر درمحراب جلوه کاين واعظان
  ميکنند؟ کمتر توبه خود چرا فرمايان توبـــه     بازپرس مجلس دانشمـــــند ز دارم مشکلی
  ميکنند داور کار در ودغل قلب همه کاين              داوری روز دارند نمــی باور گوييـــا

  
  بکشايند وريا تزوير خــــــانه در که         مپسنــــد خــــــــــدايا ببستند خانه می در

  
  تزويرکنم به گوش ديگر که آنم نه من        مگوی وبيهوده واعظ ای برم از شو دور

  
  صرافيست شهر، قالب که نگهدار         سرخ زر چون ها نکته واين حافظ خوش

  
  وبرو بينداز پشمينه خرقه اين حافظ            خواهدسوخت دين خرمن وريا زهد آتش

  
  بوسيدن خطاست فروشان زهـد دست که           حــافظ می وجام ساقی لب جز مبــــــوس

  
   تسبيح های دانـه به شيخ ای ميفگن رهم ز
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  دامی يچه به نفتد افتد زيرک مرغ چو که
 

 ولی اهللا نعمت شاه
الدين ابن عربی  هـ. ق.)  در حلب در درس های محی ٧٣٠ــ   ٨٣٢(شاه نعمت اهللا ولی 

او به مريدان خود توصيه می کرد آه برای تصفيه دل و تزآيه نفس بايد در شرکت کرد. 
  جامعه حضور فعال داشت و در خدمت خلق بود و از کمک به مردم آوتاهی ننورزيد:

  معنيست بسی را زهد کسوت               نيست مرقع جــــامه در زهد
  باشد خدا او مقصــــود همـــه                باشد ريا بی که دان آن زاهد
  است سوختن وآز حرص خرمن          است دوختن ديده غير از زهد
  ـبودنـ روا پوشيدنش خرقــــــه              نبود صــــفا با سينه را هرکه

  
  کــــــجايی رندان ساقی ای بيا        ريايی زهـــــــــد از بگرفت دلم

 

 اصفهانی عبدالرزاق
 ) .ق ـ.ه ۵٨٨درگذشت ( الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهانی جمال  
   الحذار آباد وحشت زين غافالن ای الحذار

  الفرار ديومردم زين عاقالن ای الفرار
   اهپادش دروی وآفات حاکم دروی مرگ

  آشکار دروی وفتنه قهرمان دروی ظلم
   پلنگ همدست موش وتو من قصد ازپی

  يار گشته وآهن چوب وتو من قتل پی وز
   قوی دستت چون وظلم توضعيف چورأی دين

  خوار تو عرض چون وعدل عزيز نانت چون امن
 

  فاريابی ظهيرالدين
بود و در اواخر  راناميهـ. ق.) که در جوانی مداح  528 – 598( ظهيرالدين فاريابی 

  می گويد: ،عمر به تصوف و عرفان روی آورد
 

  بترس هوشيار شيخان پاکبازی ز    تردامن ميخوارگان زمستی غم چه
  

  باف شعبده دکان از ريا لباس مخر     زاهد مرو وآراستن نمايش پی
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  آنچه دی کاشته ای می کنی امروز درو         طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو

  

  شبستری دمومح
 مشايخ بزرگان از) .ق ـ.ه 68٧ - ٧٢٠( شبستري عبدالکريم بن محمود سعدالدين

  سعه صدری اميد بخش دارد: که در زمان الجايتو در تبريز می زيست، عرفان
 است پرستی ُبت در دين که بدانستی       چيست ُبت که بدانستی گر مسلمان

 گشتی گمراه خود دين در ُکجا                     گشتی آگاه زُبت مشرک گر و
  

  به جز حق آيست تا گويد اناالحق           اناالحق آشف اسرار است مطلق
  تو خواهى مست گير و خواه مخمور          همچو منصور همه ذرات عالم

  درختى گويدت انى انااهللا                             ناگاه در آذر وادِى ايمن آه
  بختى نيك چرا نبود روا از                          لحق از درختىروا باشد اناا

  نه حق شد بنده نه بنده خدا شد                       تعّين بود آز هستى جدا شد
  بيفكن پوست، مغز نغز بردار               برون آن دّر شهوار صدف بشكن

  روشـن يـکـبـاره هـنر و عـيـب شـود       تـن پـيـراهـن از گـردي عـريـان چو
  صـــورت آب چـون او در بـنـمايـد کـه       کـدورت بــي ولـيـکـن باشد تـنـت
  اشـخاص اجـسـام تـو اخـالق شـود           خـاص عـــالــم وفـق به بـاره دگـر
  نــــيـــــران گـــاه گـردد انـوار گـهـي          جــان عـالـم در تـو اخـالق هـمـه
  پــــســــتي و بـــاال نـظـر در نـمانـد            هستي ز گـــردد مـرتـفـع تـعـيـن
  تـعـالي را حق جـهـت بـي بـبـينـي              تجلي تو در حـق نـور هـم کـنـــد
  تـــو کني مـسـتـيـها چـه تـا نـدانـم                 تو زني هم بر همه را عـالـم دو

  خويش گشتن صافي چيست طهورا                 بـينـديش چـبـود ـمربـه سـقـيـم
  بـاشـيم درويـش و مـطـلـق غــنــي             باشيم خويش بي ما که آندم خوشا

  خـــاک سر بر بيخود و مست فتاده             ادراک نه تقوي نه عقل نه دين نه
  وي از پس شد خواهد چه تا مندان             مي آن از خوردم و ديدم رويت چو
  بـاري گشت خون دل انديشه درين                خماري باشد مستيء هر از پس
  است جهان آن آفتاب ز عکسي چو          است عيان عالم در که چيزي آن هر

  نيکوست خويش جاي به چيزي هر که ابروست خال و خط و زلف چون جهان
  اسـت بــهر دو زان را بـتـان زلف رخ      است قهر و لطف تعالي حق صفات
  که نبود فربهی مانند آماس                   ای خواجه، خود را نيک بشناس برو
  نفس دانا جزجم  جامنبود آن                           ها ی گفتند هرنوعی از اينبس
  که هرچيزش به جای خويش نيکو است  چون زلف و خط و خال و ابرو است جهان
  چو آن نقطه که اندر دور ساری است          خود جمله امری اعتباری است جهان
  نمايد روی شخص از روی ديگر                             پشت آينه باشد مکدر چو



 127

  بجز واجب دگر چيزی نداند                            ممکن، َگرد امکان برفشاند چو
  او استجم  جامچو عارف شد به خود،              دان اگر چه آدم است او حقيقت
  که تاب خور ندارد چشم خفاش                     باش کن عقل را با خود همی رها
  به نور شمع جويد در بيابان                          ی نادان که او خورشيد تابانزه
  با خواجگی کار غالمی کند                            ی مرد تمام است از تمامیکس
  غم که يک دم شادمانی يافت بی                       را ديدی تو اندر جمله عالم که

  مـجـنـبـانـيـد زنـجـيـر مــجــانــيــــن            مـپـرس از من حديث زلف پرچين
  اندر ظرف نايد که بحر بيكران                        ی هرگز اندر حرف نايدمعان
  هراسد که طفل از سايه خود می                      زو کسی، کو را شناسد نترسد
  اندازخود دور  از سگملک خواهی،                آز باجمع  هرگز علم نگردد

  خالف رسم و عادت کن که رستی                 دانم به هرجايی که هستی ینم
  

  ی از او، کآن جای راز استپرس چه می     حديث زلف جانان بس دراز است
  مُجنبانيد زنجير مجانين                           مپرس از من حديث زلِف ُپرچين

  به دسِت خويشتن بر وی گره زد                    چو او بر کارواِن عقْل ره زد
  گردد زمانی که خود ساکن نمی                        دل ما دارد از زلفش نشانی

  گهی چون زلف او در اضطرابيم            چون چشِم مخمورش خرابيمگهی 
  زهی حيرت زهی دولت زهی شوق        زهی شربت زهی لذت زهی ذوق

  غنّی مطلق و درويش باشيم                  خويش باشيم خوشا آن دم که ما بی
  ر خاکفتاده مست و حيران بر س             نه دين نه عقل نه تقوا نه ادراک

  که بيگانه در آن خلوت نگنجد             بهشت و حور و ُخلد آنجا چه سنجد
  ندانم تا چه خواهد شد پس از وی        چو رويش ديدم و خوردم از آن می

  از اين انديشه دل خون گشت، باری            ئی باشد خماری پِی هر مستی
  از دسِت خود يابی امانی مگر                  خودی درکش زمانی شراِب بی

  مردی که بدمستی به است از نيک     بخور می، وارهان خود را ز سردی
  برآمد آدمی تا شد بر افالک                    ئی کافتاد بر خاک ز بوی جرعه

  ز تاَبش جاِن افسرده روان يافت          ز عکس او تِن پژمرده جان يافت
  ز خان و مان خود برگشته دائم             جهانی َخلق از او سرگشته دائم
  جرعه عاقل آمد يکی از نيم                    يکی از بوی ُدردش ناقل آمد

  کی از يک صراحی گشته عاشق         ئی گرديده صادق يکی از جرعه
  خوار خانه و ساقی و می می و می        بار يکی ديگر فرو برده به يک

  زهی دريادِل ِرنِد سرافراز                     هن بازکشيده جمله و مانده د
  فراغت يافته ز اقرار و انکار        بار در آشاميده هستی را به يک

  گرفته داُمِن پير خرابات          شده فارغ ز زهِد خشک و طامات
  مقاِم عاشقاِن الُابالی است             مثالی است خرابات از جهاِن بی

  که در صحرای او عالم سراب است     اب اندر خراب استخراباتی خر
  به َترِک جمله خير و شر گرفته         خودی در سر گرفته شراب بی

  وز اسالم مجازی گشته بيزار                     گرفته داُمِن رنداِن َخّمار
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  پرستی است بدانستی که دين در بت            مسلمان گر بدانستی که بت چيست
  خواست؟ پرست ار حق نمی که گشتی بت        بدان خوبی رخ بت را که آراست

  نکو کرد و نکو گفت و نکو بود             هم او کرد و هم او گفت و هم او بود
  از آن گشتند مردم جمله بدحال                    فتاده سروری اکنون به ُجّهال
  اگر تو عاقلی، بنگر که چون است              همه احوال عالم باژگون است

  خری را کز خری هست از تو خرتر       کنون شيِخ خودت کردی تو ای خر
  به جاِن خواجه، که اينها ريشخند است        همه افسانه و افسون و بند است
  تر کس ديده هرگز؟! ز تو محروم                جهان آِن تو و تو مانده عاجز

  بە تواست، ای بندۀ صاحب سعادت              رادتظهور قدرت و علم و ا
  درآ در ديِر دين مانند راهب                     حنيفی شو ز هر قيد و مذاهب

  مجرد شود ز هر اقرار و انکار              به ترسازاده ده دل را به يک بار
  مظاهر که از روی بتان دارد                    بت ترسابچه نوری است باِهر
  گهی گردد ُمَغّنی گاه ساقی                            کند او جمله دلها را ِوشاقی

  زند در خرمن صد زاهد آتش              زهی مطرب که از يک نغمۂ َخوش
  خود دو صد هفتادساله کند بی                    زهی ساقی که او از يک پياله
  مرا از خواِب غفلت کرد آگاه                     درآمد از َدَرم آن مه سحرگاه

  که از آِب وی آتش در من افتاد                يکی پيمانه پر کرد و به من داد
  در افتادم ز مستی بر سِر خاک                  چو آشاميدم آن پيمانه را پاک

  مستم نه هشيارم نه مخمورم نه               کنون نه نيستم در خود نه هستم
  گهی چون زلف او باشم مشوش        گهی چون چشم او دارم سری خوش

  

  ظهيرالدين مرعشی 
  ) در تاريخ گيالن می گويد: ق .ـه  817 - 892( ظهيرالدين مرعشی 

  تا توانی و دسترس داری             بر دل هيچکس مجو آزار
  دوستی را هزار کس شايد           دشمنی را يکی بود بسيار

  

  آصفی هروی
  می گويد: )، شاعر دورة تيموری.قهـ.  853 - 923آَصِفِی ِهَروی، (  

  تو هم در آينه حيران حسن خويشتنی       ايست که هر کس بخود گرفتار است  زمانه
  

  قاضی حسين ميبدی
 )هـ. ق.  ٩١٠ –وفات...  ( منطقي قاضي کمال الدين مير حسين ميبدي متخلص به

 شی به دست شاه اسماعيل صفوی به قتل رسيد، می گويد:به اتهام دگر اندي که
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  انسان که بصورت همه چون يکديگرند        بايد که به عين مهر در هم نگرند
 نام پدر و مادر صوری نبرند                 کين قوم ز يک مادر و از يک پدرند

  
 سيار استهر چند ترا دولت و نصرت يار است        صد دوست کم است و دشمنی ب

  

 نظيری نيشابوری
وی در نيشابور  ق است. .ـمحمد حسين نظيری نيشابوری از شاعران قرن يازدهم ه

به دربار جالل الدين  و زاده شد و تحصيالت رايج آن زمان را در زادگاهش به پايان برد
 ق در احمد آباد .ـه 1021اکبر شاه درآمد و زمانی در هندوستان زيست و سرانجام به سال 

  در گذشت.
  جمعه به مکتب آورد طفل گريزپای را              اگر بود زمزمه محبتی معلمدرس 

  

  دهلوی بيدل
 در هم شکستن  جسورانه هـ. ق) 1504 – 1133( ابوالمعانی ميرزا عبدالقادر بيدل

  .راتوصيه می کندگير رسوم و عادات دست و پا
 ست توست بشکن اين طلسم ننگ رادست د   زندگی در قيد وبند رسم وعادت مردن است

  به خوبی پيامد جهانسوز تعصب مذهبی را می شناسد:او   
  آيد بدر مذهب عهده از مگر طوفان

  
  ُبت، کار به ُکفر و دين ندارد                                         ما و تو خراب اعتقاديم

  
  خ فگند حيا دامن نچيدهء ما رابر                       به انفعال رسيديم ازفسون تعلق

  
 پرستيدم آمد پيش هرچه بودم عشق اسير      ُپرسی می چه ديرم و کعبه امتياز و زفرق

  
  ينا زده ام به سنگ، مستی اينستم            به گمان، يقين پرستی اينست محوم

  عدمم، قبول هستی اينست رد          ين رنگ چه نغمه ها که در سازم نيستز
  

  شوق تو هيچ کس به دامت نکشد جز       تو که هر حوصله جامت نکشدی آن
  درگذری به نيم گامت نکشد چون          ازل و ابد به آن طول و بساط دشت
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  نبودپيچ و خم تعلقم ننگ  از     نبودين پيش که دل قابل فرهنگ ز

  نبودبال نداشتم قفس تنگ  تا    داديم از هر دود جهان وحشت آگاه
  

  خانهچاپ
قبل از ميالد در چين اختراع شد، اما اختراع دستگاه  593هرچند فن چاپ در سال 

به آن شتاب داد.  بود که هـ. ش.)  818ميالدی (  1439چاپ يوهانس گوتنبرگ در سال 
ونمايندگان تنگ  يکی از مهمترين عامل بيداری و آگاهی است. زمامداران ايران چاپخانه

اساسا در فکر از اينرو  .دبودناز اين مطلب آگاه با تمام وجود  ايران نظر سياسی و مذهبی
  .و يا سد راه گسترش ان صنعت می شدند آوردن صنعت چاپ نبودند

ق. مروجين مسيحی در شهرهای اصفهان و جلفا اولين چاپخانه  هـ. 1020حدود سال   
  فارسی را برای چاپ کتابهای مسيحی بکار گرفتند.

ين صفويه نيز به فکر ايجاد چاپخانه با حروف فارسی و عده ای از رجال و سالط
هـ.   1060يالدی م  1681سال ( عربی افتادند که بنا به گفته شاردن سياح معروف فرانسوی

  :سپرده شدفراموشی  به دست )وارد ايران شد، شش سال در اصفهان به سربرد.ش. 
ن بر آمده اند و به صدد آوردن مطبعه و به کار انداختن آايرانيان به کرات در 

به انجام اين امر موفق نشده اند. برادر منافع آن نيز اطالع دارند، اما تا بحال 
از من در خواست  1087اه بسيار مقرب است، درسال شوزيراعظم که در نظر 

کرد عده ای کارگر از فرنگستان برای آموختن فن چپ به ايران بياورم و از 
ت، اما وقتی موضوع پول به ميان آمد، همه ه داششاه هم در اين خصوص اجاز

  چيز برهم خورد.
(Jean Chardin: Voyages du chevalier Chardin, en Perse) 

سال هيچ تالشی برای وارد کردن و آموختن فن چاپ نشد. تا اينکه،  150بيش از 
نايب  در شهر تبريز تأسيس شد. عباس ميرزا هـ. ق. 1227در سال  اولين چاپخانه در ايران

السلطنه ميرزا زين العابدين تبريزی را مامور فراگيری فن چاپ و به راه انداختن نخستين 
 (فرهنگ دهخدا) چاپخانه در تبريز کرد.

  نويسد:  می» آشنايی با مبانی چاپ و نشر«دکتر فهيمه باب الحوائج در کتاب 
سيل کرد تا "عباس ميرزا وليعهد فتحعليشاه چند تن از ايرانيان را به اروپا گ  

که از روسيه ماشين چاپ وارد صنعت چاپ را بياموزند. سپس دستور داد     
ميالدی هنرمند آذربايجانی ميرزا زين العابدين تبريزی  ١٨١۶. در سال کنند    
دومين مطبعه که به ايران وارد شد  .ها رابه کار گرفت يکی از همين ماشين    
جای تعجب است که  .است ر شدهمطبعه سنگی است که آن نيز در تبريز داي    
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مطبعه نخستين پس از کار کردن ديگر معمول نشد و مطبعه سنگی جای آن را     
  .گرفت    

ميالدی  1879در سال (HOUTUM-SCHINDLER, SIR ALBERT) هوتم شيندلر 
در پی مأموريتی که برای ارتباط تلگرافی ميان تهران و مشهد به ايران آمده بود، نگرشی 

ب چاپ شده  مطابع و چاپخانه ها و کت« ابو در کت به مسائل ديگر نيز داشتهدقيق نسبت 
  :می گويد »ق. 1260تا  1233سال 

شخصی موسوم به آقا زين العابدين تبريزی اسباب و آلت  1233در سال 
مختصر باسمه خانه طيپوگرافی يعنی چاپ حروفی به تبريز آورده در تحت 

ه در آن زمان حکمران آذربايجان بود حمايت عباس ميرزا نايب السلطنه ک
مطبعه کوچکی را برقرار نمود و بعد از مدتی کتابی را موسوم به فتح نامه تمام 

اين کتاب نخستين کتابی بود که در ايران به حروف عربی مطبوع شد.  .کرد
مصنف کتاب مذکور ميرزا ابوالقاسم قائم مقام بود و قصه ها گفته از جنگی که 

ميان دولتين روس و ايران واقع شد و به توسط صلح نامه گلستان  1277در سال 
  به انتها رسيد. 1228ذی القعده  16=  1813اکتوبر  1مورخه 

زنامه خود در وبرای چاپ ر 1235 سال در ميرزا صالح شيرازیرا  دومين چاپخانه
  تهران تاسيس کرد. 

مطبعه  عده اید که شايد علت جايگزينی مطبعه سنگی به جای مطبعه سربی اين باش
يا چون  و دانستند کردند و عالمت کفر می سربی و حروف آن را با نظر بدبينی نگاه می

توانستيم تنوع در خطوط داشته  حروف ما فارسی بود با حروف سربی در آن زمان نمی
شد. علی قاضی  باشيم در صورتی که در مطبعه سنگی از خوشنويسان کمک گرفته می

های کهنه پرستان باعث شده  : سخت گيرینويسد می »ها بريز شهر اولينت«تاب زاده در ک
بود که به سبب گرانی طوالنی و سخت بودن چاپ سنگی چاپ کتب و مطبوعات بسيار 

های فراوان همراه  ها انتشار کتاب و نشريه با دشواری گران تمام شده و در نتيجه سال
  باشد.

ض و کينه کوته انديشان بود و در هر فرصتی ها هميشه مورد بغ متاسفانه اين چاپخانه
ای که کسروی  به گونه .کردند های فرهنگی را غارت می آوردند اين مکان که به دست می

: مستبدين حروف سربی چاپخانه اميد ترقی را ذوب کرده و به صورت گلوله در نويسد می
  آورده و به روی اين ملت بيچاره انداختند.

نويسد: در ميان مطابع سنگی  می »ريخ و فرهنگ آذربايجانتا« حسين اميد در کتاب
وسيله  را نام برد که به توان مطبعه سنگی علميه (چاپ سنگی علميه) معروف تبريز می

(نوه حاج ميرزا زين العابدين  حاج زين العابدين که به نام حاجی حاج آقا علميه مشهور بود
اين مطبعه در چاپ کتب مختلف  هجری شمسی تأسيس يافته و ١٢٩٠تبريزی) در سال 

  است.  خدمات مهمی انجام داده
حدود نود سال پس از تأسيس اولين چاپخانه در تبريز نوه حاج زين العابدين ( کسی 

بنام زين االعابدين مطبعه  که اولين چاپخانه سنگی و سربی را در ايران و تبريز داير کرد)
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معروف و هنگام گرفتن شناسنامه نام  چی که پس از زيارت مکه به نام حاجی حاج آقا
علميه را برخود انتخاب نمود. وی ماشين چاپی از اروپا خريداری کرده و از طريق کشور 

يش به تبريز مصر وارد بندراستانبول در ترکيه فعلی نمود و ازاين بندر توسط چهل گاوم
از متخصصين  های چاپ سنگی خود هشت تن آقا علميه همرا با دستگاه حاجی .منتقل کرد

  ها به تبريز آورد. صنعت چاپ را نيز از کشور آلمان برای نصب و آموزش اين دستگاه
فن چاپ هزاران سال پيش در چين و چاپخانه مدرن صدها سال پيش در اروپا پيش   

از رواج آن در ايران معمول بود. زمانی که چاپ در ايران شروع به کار کرد، برخی از 
  ل قبل در اروپا چاپ شده بود را تجديد چاپ کرد. سا 350کتاب هائی که 

 

 بخارايی خيالی
گونه گونی راه را با رواداری می نگرد و بر  هـ. ق. )       - 826(  بخارايی خيالی  

 رسيدنگاه يگانه تاکيد دارد:
  ترانه به قمری و غزلخوانی به بلبل               توگويد حمد صفت زبانی به هرکس

 
  اسرار دل

 دم ز آيين محّبت زد و نامش دل شد                   ازل قطره خونی که ز آب و گل شددر 
 به يکی جرعه دل شيفته اليعقل شد                   ست کزو باده شوق تو يا رب چه شرابی

 بست و آنگاه تماشای تو را قابل شد                     اّول از هر دو جهان ديده من راه نظر
 حاصل شد که سراسر همه کار تو بی        کار تو ای دل به جز اين نيست ز عشقحاصل 

 که ز سودای خطت کار بر او مشکل شد             غافل» خيالی«گو مباش از طرف کار 
  

  کمال سبزواری
  دوستی کن که محبت ز محبت خيزد          دل به نيرنگ و فسون از همه کس نتوان برد

  

  عرفی شيرازی 
  هـ. ق.) سفارش می کند: 964 – 999مال الدين محمد عرفی (ج  

  مسلمانت به زمزم شويد و هندو بسوزانت   بد خو کن که بعد مردنت عرفی چنان با نيک
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  طالب آملی
 مرو وخراسان  ،اصفهان ،از آمل به کاشانهـ. ق.)  98٧ – ١٠٣۶ (طالب آملی 

ملک الشعرای دربار جهانگير  ن بهدر هندوستا .دشهندوستان  راهیو از آنجا  سفر کرد
  انسانی دارد: بس آيينیطالب  .دگرديملقب 

  آيين ماست سينه چو آيينه داشتن                  کفر است در طريقت ما کينه داشتن
  کينه توزی می گويد:و در ستايش عفو وبخشش و دوری از انتقام   

  گريم و شيرين دهم عوض دشنام خلق را ندهم جز دعا جواب         ابرم، که تلخ
  

  شيدا دزفولی
  هر کس به جهان، مسلک و آئين دارد                راضی به خدای خويش در دين دارد
  من از همه رأی و دين و رسم و ره و کيش            قربان کسی که چشم حق بين دارد

  

  تبريزی صائب
ظريف و باريک شاعر مضامين  )ق. هـ. 1010 - 1081 ( تبريزی صائبمحمدعلی 

  می گويد: ،انديش
  يکديگرند ارغوان می فکر زجوش       يکديگرند بيان مست که گروه آن خوش
  يکديگرند دکان متاع رواج پی                 هم گوهر شکست سنگ به زنند نمی
  يکديگرند بوستان گل تازه فکر ز              رنگين مصرع ز گل هم سر بر زنند

  
  کسی خشنود کردن مشکل است  دل که رنجيد از

  شيشه بشکسته را پيوند کردن مشکل است
  نيست   سخت  کردن  هموار  را  هموارراه  نا

  هموار را هموار کردن مشکل استحرف نا
  

  فلک حريف زبردستی مدارا نيست       چه عجب گر از تحمل من خصم شد زبون
  

  هر که دل ما شکسته استخود را شکسته    پيوسته است سلسلۀ موج ها به هم    
  

  تار و پود عالم امکان به هم پيوسته است    می خورد بر هم جهانی چونکه يک دل بشکند
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   کن پيشه خموشی واعظ ای است عشق صحبت
  نيست ريش عرض به وموشکافيها علم طول

  
  ميباشند فنا ازسيل خانمانسوزتر               آبکشان ودهن دست اين که برحذرباش

  
  ا يافت عمر رفته را از صحبت يوسف زليخ

  ز سودای محبت هيچکس مغبون نخواهد شد
  

  پيچد می بسيار صدا مغزی بی ز درگنبد که        زاهد ازعمامِه فضل فريب صايب مخور
  

  هيچ قفلی نيست در بازار امکان بی کليد           بستگی ها را گشايش از در دل ها طلب
  

  لخی های عشق     آب دريا در مذاق ماهی دريا خوش استنيست پروا تلخ کامان را ز ت
  

  ر نه من به بال تو پرواز می کنمآخ           ابرام در شکستن من اينقدر چرا     
  
  ملک آب وگل، به آساني مسخر مي شود     سعي درتسخيردل هاکن که چون اين دست داد
  

 شم غزال است پيش ماداغ پلنگ چ             ما برق جالل عين جمال است پيش
  پيش ما ياقوت و لعل سنگ و ُسفال است        داده ايم ما چشم از چکيده دل آب
  پيش ما مرگ و حيات خواب و خيال است    گشوده اند ما را نظر به عالم ديگر
  صد پرده به ز آب زالل است پيش ما              لعل آبدار در پرده غبار خط آن

  آسودگی خيال محال است پيش ما            قرار يم بیدر جستجو چو موج سراي
  جام جهان نمای ُسفال است پيش ما      سواد ما روشن شده است از می روشن

  چون آفتاب وقت زوال است پيش ما        را رساند بر اوج اعتبار فلک هر که
  پيش ما رخسار ساده پر خط و خال است      آگهيم از سرنوشت صفحه ننوشته

  پيش ما صائب شکستگی پر و بال است   شکوه ای ز حرف سخت خلق نداريما
  

 الهيجی حزين
  هـ. ق.): 1103 – 1180( حزين الهيجی محمد 

  
  را فتوا دفتر اين درزن می آتش رو     راضی حق زتو گردد خواهی اگر قاضی ای
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  است کدام ميخانه ره پرستان باده ای          دماغم سوخت دغل شيخان صحبت از

  
  است همان سالوس خرقه دالن ساده ای       مفريبيد زمصحف جامه چوکند زاهد

  

  واعظ قزوينی
مراعات ديگران را توصيه  يازدهم هجری محمد رفيع واعظ قزوينی، شاعر سدهمال 
  می گويد: می کند و

  ب او مگو       با خموشی می توان خاموش کردن کوه رايد خصم عيوعيب تو خواهی نگ
  

  مكتب عقل، خود آتاب خود باش             در فكر سوال حق، جواب خود باشدر 
  در پای حساب، تانمانی فردا                       زنهار امروز، سر حساب خود باش

  
  الدين محمد عاملی  بهاء

 یينتضم هـ. ق.) 953 – 1030(  شيخ بهايی معروف به ن محمد عاملیالدي بهاء
 را ترنم می کند: بزرگوار دو هر مشرب روادار دارد که لی بخارايیياخاز غزل  پرآوازه
  مژه چون سيل روانه ازهر شود اشکم              تمنای وصال تو يگانه بهی تاک

  نشانهيرغمت را دل عشاق  تی  ا         نه  يا به سرآيد شب هجران تو، خواهد
  يانهزممشغول و توغايب  خلقی به تو

  ساجد پيش رخت راکع و رايدم همه دزاهد وعابد           در صومعه  به رفتم
  مسجدگه ساکن  وديرم  معتکف  گهدرميکده زاهد             رهبانم و دربتکده

  خانهرا می طلبم خانه به  يعنی که تو
  خماربه سوی مسجد ومن جانب  زاهد     که رفتند حريفان پی هرکار    روز آن
  ديدار طالبره کعبه و من   بهی  حاجه يار        گ جلوه يار طلب می کنم او من

  خانهمن صاحب  خانه همی جويد و او
  يی تووتکاشانه   پرتو که شدم، هرجاصاحب آن خانه تويی تو      زدم، که در هر
  تواز کعبه وبتخانه تويی  من مقصود         يی تو   تو  جانانهدير که  ويکده  درم

  بهانهبتخانه  کعبه و ،تويی مقصود
  درآتش شد وانوار عيان ديد پروانهزان گل رخسار نشان ديد          نچم به بلبل

  رخ يار توان ديد عکسهمه جا  اندرپير وجوان ديد      روی تودر صفت عارف
  خانهديوانه منم من که روم خانه به 

  توجويدازهمه آيين  برونيوانه د                  تو پويد راهين خرد  قوان  به  عاقل
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  يدتوگوبه زبانی صفت حمد  هرکس               بويد کهنشکفته اين باغ   غنچه تا
  ترانهبلبل به غزل خوانی وقمری به 

  توستکه عاصی است زخيل خدم  هرچنددلش زار غم توست       کهيی بهايچاره ب
  توست  کرميد  ام  بهيالی   خير  تقص             توست  دمبدمی از عاطفت  ويد  ام

  بهانهيعنی که گنه را به ازاين نيست 
  

  فوجی
  :حقانيت خود با مخالفت قشريون اثبات می کند فوجی شاعر قرن دوازدهم

  ماست انکار در شهر شيخ که بس ايت قدرما    کافريم پرهيزگاران مذهب در ما گرچه
  

  نداريم خانه ريا ارباب کوچه در         گرفتيم خرابات به جا دردکشان ما
 

 مشهدی قدسی
  :از مکر و ريا دلی پرخون دارد قدسی مشهدی قرن يازدهم

  وزيد عمـــر دفتر فــگن دريا به             وشـــيد زرق همــــه سراپا ای بيا
  زمـــين بر را بار اين بـــــيانداز           دين امر در است بــــــاردوش ردا

  است بهتر سرکنی بر خــاک اگر         ســــــــراست رد دستــــارد بزرگی
  را کرباس کهنه اين درزن خم به           را وسواس دلق اين درکش می به

  مدار چشمت پيش ريا پيـــــــــاز          مبار بيخود اشک اينهـــــمه زمکر
  

  اصفهانی هاتف
به باورهای مذهبی ديگران نظری  )ق. هـ. 1198 درگذشت( اصفهانی هاتف
می  ) را يکی می بيند و Divine Unity) و توحيد (  Trinityتثليث ( او دارد. روادارانه

  گويد:
 بند در تو دام به دل ای گفتم                              ترسا یدلبر به کليسا در
  يوندپ جدا ،من موی سر هر                            زنارت تار به دارد که یا
  ؟چند تا يکی بر تثليث ننگ                            ؟کی تا يافتنن وحدت به ره
  ؟نهند قدس روح و ناب و اب که                         يدشا چون يگانه حق نام
  قند لباز ريخت خنده شکر وز                  گفت من با و گشود شيرين لب
  مپسند ما به ریکاف تهمت                            یآگاه وحدت سّر از گر که
  افکند تابناک روی از پرتو                               یازل شاهد آيينه سه در
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  پرند و حرير و خوانی يانپرن                        را او ار بريشم نگردد سه
  بلند ترانه اين ،ناقوس ز شد                    سو يک از که گفتگو اين در ما

  او جز يستن هيچ و هست يکی که
  وــــه اال ه ـال  ال  وــــه دهــــــوح

  
  ای پنهان شدم آنجا به گوشه                             من شرمنده از مسلمانی

  عاشقی بی قرار و سرگردان                      پير پرسيد کيست اين؟ گفتند
  اين مهمان گرچه ناخوانده باشد              گفت: جامی دهيدش از می ناب

  

  یبيگدل آذر
 و  نويسنده ،ق.) هـ. 1134 - 1195 ( آذر  به  متخلص  بيگدلي  آقاخان  بن  بيگ  لطفعلي

  واختالل  بال  تفريق" گويد: می خود دوران وصف در  زنديه و افشاريه  عهد  معروف شاعر
او خواهان  ."رسد  چه شعر  گفتن  به تا  نيست شعر  خواندن  حال را  آسي  آه  بحديست  حال

  ارزش و حرمت به انسان است، بی توجه به مرام او:
  داد نان خواهدش لطف از که اميد بدان                 پناه برد جوع ز فقيری شهر شيخ به

  داد نان نبايدت نگفتی جواب گر که                  گفت و مسائل از پرسيدش مسئله هزار
  داد جان تا ،نداد نانش و آبش ببرد                   غيور شيخ و؛ فقير آن جدل حال نداشت
  داد ايمان شرط به روزی نه بنده به حق که       دانست نمی اين ،دانايی همه با که عجب
  داد مسلمان و کافر کف به می جام که                         مغان پير آستان مالزمت و من
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