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  روايتي ديگر از
  *ديوان مازندران

  
  جالل متيني

  
  تو مر ديو را مردم بد شناس
  فردوسي

  

 موجـوداتي  عنـوان  بـه » ديـوان « ار شـاهنامه  بخـش  چنـد  در تنها فردوسي
 شـگفت  ياكارهـ  بـه  نيـز  خود جادويي نيروي با و نيرومندند بسيار كه اي افسانه
 بـا  سـام  جنـگ  از است عبارت ترتيب به موارد اين. است كرده ياد زنند مي دست
 ديـوان  با رستم و كاووس كي جنگهاي منوچهر، پادشاهي دورة در مازندران ديوان

 ايـن  دربارة فردوسي ولي كيخسرو، عهد در ديو اكوان  با رستم پيكار و مازندران،
 كارهـايي  چه اند، بوده شمايلي و شكل چه به اند، بوده موجوداتي چگونه كه ديوان
 نـدرت  به گونه اين از موضوعهايي و است بوده چه رفتارشان و عادات ند، كرده مي

 ايـن  ديـوان  تـا  اسـت  داده فرصـت  شـاهنامه  خواننـدگان  بـه  و است گفته سخن
. كننـد  تصـوير  خيـال  عالم در توانند مي و خواهند مي خود كه چنان آن را ها افسانه
 بـه  و اهـريمن  و يسابل جاي به را» ديو« لفظ نيز نيست كم كه مواردي در او البته

                                                            

.134تا  118نامه، سال سوم، ، صص  *. ايران  
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 مـورد  موضـوع  بـه  كه است كارده به بد آدم يا توانا و نيرومند بسيار شخص معني
در بـين سـه افسـانة مـذكور در فـوق، در       )1(.ندارد ارتباطي مقاله اين در ما بحث

كاووس و رستم با ديوان  كاووس به مازندران و جنگهاي كي افسانة لشكركشي كي
تواند آگاهيهـايي، ولـو مختصـر،     ن ديگر خواننده ميآن سرزمين، بيش از دو داستا

دست بياورد و بدين جهت است كه نخست اين داستان  شاهنامه به» ديوان«دربارة 
  دهيم. اجمال مورد بررسي قرار مي را از اين نطر به

بيت در شاهنامة فردوسي بـه   954بديهي است در اين داستان كه درحدود 
وارد متعدد از ديو و ديوان و كارهاي آنان سـخن  ، در م)2(آن اختصاص يافته است

به ميان آمده است، ولي حقيقت آن است كه فردوسي در بيشتر موارد تنها به ذكـر  
بسنده كرده است، چنان كه داستان با ورود رامشـگري ديـو   » ديوان«يا » ديو«لفظ 

شـود كـه بـا مازنـدراني سـرود خـود شـاه ايـران را          كاووس آغاز مي به دربار كي
دارد. فردوسي دربارة شـكل و سـيماي    فريبد و او را به تصرف مازندران وا مي مي

شود كـه   گويد و از آنچه در شاهنامه آمده است معلوم مي اين رامشگر سخني نمي
او مانند آدميان بوده است و با رفتاري چون آدميـان. البتـه پهلوانـان ايـران كـه بـا       

انـد، ضـمن داليـل     خطّه مخالف بوده لشكركشي به مازندران و جنگ با ديوان آن
فشـارند   كنند، بر اين موضوع نيز پاي مي گوناگوني كه براي مخالفت خود بيان مي

  كه اهريمن، شاه را به اين كار واداشته است.
  بگويد كه اين اهرمن داد ياد    
  در ديو هرگز نبايد گشاد    
            )66(  
  
  



٧ روايتي ديگر از ديوان مازندران

  يكي شاه را در دل انديشه خاست    
  هرمن از راه راستبپيچيدش آ    
            )73(  

اند بگويند همچنان كه اهريمن چنـد بـار بـه     خواسته و شايد به تعريض مي
ترتيب وي را به كشتن پدر، خـوردن   صورتهاي مختلف بر ضحاك ظاهر شد و به

غذاهاي لذيذ از گوشت جانوران، و سرانجام خورانيدن مغز آدميان به ماران دوش 
كـاووس ظـاهر شـده     صورت آن رامشگر بـر كـي   من بهاو واداشت، اينك نيز اهري

خانة ديو افسونگر «سازد كه مازندران  است. زال نيز شاه را از اين واقعيت آگاه مي
توجه به ايـن   كاووس بي ) . اما كي123»(است ـ طلسم است و دربند جادو درست 

غـارت  كنـد و بـه    سخنان و مخالفتها با سپاهيان ايران به مازندران لشكركشي مـي 
گردد، ديـوي بـه    پردازد. چون شاه مازندران از اين امر مطلع مي شهر مازندران مي

فرستد بـدين   با پيامي به نزد ديو سپيد مينام سنجه را كه در حضورش بوده است 
مضمون كه اگـر تـو بـه فريـاد نرسـي كسـي در مازنـدران زنـده بـاقي نخواهـد           

شـاه مازنـدران، و چنـد تـن از ديـوان:      ). در دنبالة اين داستان بارها نام 200ماند(
طـور مطلـق ذكـر     سنجه، ارژنگ، پوالد غندي، بيد، كنارنگ، و ديو يا ديوان نيز بـه 

توضيحي دربارة ساختمان بدني و شكل و صورت آنان. همچنين در  شده است بي
كه بـه نگهبـاني اسـيران ايرانـي     » نرّه ديوان«جا از دوازده هزار تن  اين داستان يك

كـوه   ) و در جاي ديگر از گروهاگروه نرّه ديواني كه در هفت218اند( ودهمشغول ب
سـاالر  «جـا از ارژنـگ بـه عنـوان      ) ياد شده است. بعالوه يك596اند( مستقر بوده
)، از ديـو سـپيد   515» (سپهدار ديـوان «)، از پوالد غندي به عنوان 229» (مازندران
) 816» (شه جادوان«دران به عنوان )، و از شاه مازن516» (سر نرّه ديوان«به عنوان 
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جز شاه مازندران، در يك مورد  ) نام برده شده است. به697» (ديو جسته ز بند«و 
» ديـوان «) و در دو مورد هم به جاي 647اند ( ياد شده» جادو«نيز ديوان با وصف 

) چنان كه يك بار هم بـراي گروهـي   938و  573كار رفته است ( به» جادوان«لفظ 
  ).514آمده است (» جنگي«صفت » انديو«از 

از طرف ديگر فردوسـي از شـاه مازنـدران، بزرگـان درگـاه او، سـپاهيان و       
سرداران او چنان سخن گفته است كه گويي شكل و شمايل و رفتار و كردارشـان  

كاووس فرستادگاني بـه نـزد شـاه     با آدميان تفاوتي نداشته است. دو بار نيز كه كي
رستادگان او (فرهاد و رستم) در دربار شاه مازندران چيـزي  فرستد، ف مازندران مي
كاووس به ايـن كـه در آنجـا چيـزي      بينند و در بازگشت به نزد كي غيرمنتظر نمي

هـايي هـم كـه     كنند. نامه اي هم نمي خالف معهود به چشمشان خورده است اشاره
نامه هـايي اسـت عـادي كـه در شـاه      نويسد، نامـه  كاووس به شاه مازندران مي كي

نويسـد، و حتـي در يـك     اي كه شاهي به شاهي ديگر مي مانندش بسيار است نامه
دهد. از سـوي ديگـر بـا     كاووس خلعت هم مي مورد شاه مازندران به فرستادة كي

كوشد تـا حشـمت و جـاه و جـالل دربـار       آنكه شاه مازندران در اين دو مورد مي
اصطالح از آنان  ران بكشد تا بهخود و نيرومندي پهلوانانش را به رخ فرستادگان اي

خواهد كه درحضور فرسـتادة شـاه    زهره چشم بگيرد، و ازجمله، از سپاه خود مي
  ايران

  همه راه و رسم پلنگ آوريد    
  سر هوشمندان به چنگ آوريد    
            )707(  



٩ روايتي ديگر از ديوان مازندران

باز پهلوانان طراز اول مازندران در برابر فرسـتادگان ايـران حقيـر و نـاچيز     
كي از كساني كه به پيشواز فرهاد آمده بـوده اسـت، چـون بـراي     نمايند زيرا ي مي

فشـرد، فرهـاد    سختي مي گيرد و آن را به نمايي، دست فرهاد را در دست مي قدرت
شـكار  آاي از درد و نـاراحتي بـر خـود     آورد و نشـانه  چيزي بـه روي خـود نمـي   

طــور ناشــناس و بــه عنــوان فرســتادة  ). رســتم نيــز كــه بــه711-710ســازد( نمــي
زدة برگزيدگان  رود، در برابر ديدگان حيرت كاووس به درگاه شاه مازندران مي كي

ـ  «لشكر مازندران كه به استقبال او آمده بودند  را در سـر راه  » شـاخ  ندرختـي گُشَ
  گيرد و چون بـه اسـتقبال   دست مي كَنَد و آن را چون ژوبيني به خود از زمين برمي

افكند چنان كـه   ان برگزيدة مازندراني ميرسد درخت را بر روي سوار كنندگان مي
) . در همـين مراسـم   759-752مانند ( هاي درخت مي اي از آنان در زير شاخه عده

استقبال نيز چون يكي از دالوران سرشناس مازندران براي آزمون، دست رستم را 
العمـل رسـتم    فشـرد، عكـس   شدت مي گيرد و به نمايي به دست مي به قصد قدرت
فشرد  طوري مي ده نيست، متقابالً رستم دست آن پهلوان نامدار را بهچيزي جز خن

و آنگاه چون پهلـوان دليـر مازنـدراني    » ببردش رگ از دست و از روي رنگ«كه 
-760افتـد (  دهد از پشت اسب بر زمين فرو مـي  تاب و توان خود را از دست مي

» پـر از شـور بـود   مازندران زو  «) و سپس كالهور سوار نامدار مازندراني كه 764
چنـان سـخت    رود. وي دسـت رسـتم را آن   براي هنرنمايي بـه سـوي رسـتم مـي    

، ولـي هنگـامي كـه    »كردار نيـل  شد از درد چنگش [چنگ رستم] به«فشرد كه  مي
  گيرد رستم، به عنوان عمل متقابل دست كالهور را به چنگ خود مي

  بيفشرد چنگ كالهور سخت    
  فرو ريخت ناخن چو برگ از درخت    
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  كالهور با دست آويخته    
  پي و پوست و ناخن فرو ريخته    
  بياورد و بنمود و با شاه گفت    
  كه بر خويشتن درد نتوان نهفت    
            )775-777(  

خوانـد و   و با اين تجربه است كه كالهور، شاه مازندران را به صلح با ايرانيان مـي 
  ).781-765» () تاو نيستمرا با چنين پهلوان (يعني رستم گويد صميمانه به او مي

كـاووس از   بـه كـي  رستم در بازگشت از اين مأموريت، در گـزارش خـود   
  كند: ديوان و دليران و گردان مازندران آشكارا با تحقير ياد مي

  وزان پس ورا گفت: منديش هيچ    
  دليري كن و رزم ديوان بسيج    
  دليران و گردان آن انجمن    
  چنان دان كه خوارند بر چشم من    

سـبب، دشـمن را خـوار و     كه رستم در اين اظهار نظر، بـي  رسد به نظر مي
چه وي به خاطر داشته است كه پيش از اين، در خان ششـم   حقير نخوانده است،

رو شده  و در نخستين برخورد با ديوان، چون با ارژنگ ديو، ساالر مازندران، روبه
  بود، به سادگي او را كشته بود:

  الش دليرسر و گوش بگرفت و ي    
  سر از تن بكندش به كردار شير    
            )551(  

در جنگ بين دو لشكر ايران و مازندران نيز هنگامي كه پهلواني مازنـدراني  
يـك از ايرانيـان بـه     نهد، چون نخسـت هـيچ   به ميدان جنگ گام مي» جويا«به نام 



١١ روايتي ديگر از ديوان مازندران

يـره  كز اين ديو دلتـان چنـين خ  «كاووس آنان را با عبارت  روند، كي جنگ او نمي
» ديـو ناسـازگار  «مورد سرزنش قرار مي دهـد. ايـن جويـا كـه رسـتم او را      » شد!
اي هم برخوردار نبـوده   العاده خواند ظاهراً به شكل آدمي بوده و از نيروي فوق مي

رود، پس از مدتي كوتاه، جويـارا از پشـت    است، زيرا وقتي رستم به جنگ او مي
هذا نيروي كلي سپاه  ). مع852، 836، 833افكند ( سازد و بر زمين مي زين جدا مي
كـاووس رسـتم و سـپاه ايـران در ايـن نبـرد        چنان بوده است كه كـي  مازندران آن

كـاووس روي بـه درگـاه خداونـد       آورنـد و كـي   دست نمي پيروزي چشمگيري به
  آورد كه: مي

  بر اين نرّه ديوان بي ترس و باك    
  ايا آفرينندة آب و خاك    
  فرّهي مرا ده تو فيروزي و    
  به من تازه كن تخت شاهنشهي    
            )782-783(  

شود و بـه فرمـان رسـتم     و آنگاه در آخرين نبرد پيروزي نصيب ايرانيان مي
كـاووس ضـمن سپاسـگزاري از     ) و كـي 935-934برند ( سر ديوان ناسپاس را مي

). و ســرانجام 938» (تــو دادي مــرا دســت بــر جــادوان«گويــد كــه  خداونــد مــي
مجلسي با حضور نامداران مازندران، به خواهش رستم، تاج شاهي  كاووس در كي

سپرد، مردي كه راهنمايي رستم را از خان پـنجم بـه بعـد     مازندران را به اوالد مي
  برعهده داشته است.

تا اينجا مطلبي خاص دربارة ديوان مازندران در شاهنامه گفته نشـده اسـت   
ها با آدميان تفـاوت داشـته اسـت.    كه نشان بدهد اندام و شكل و رنگ و قدرت آن
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در تمام اين افسانه فقط ديو سپيد و شاه مازندران از اين امر كلي مستثني هسـتند.  
) نيز ياد شده است، در چنـد مـورد   516» (سرِ نرّه ديوان«از ديو سپيد كه با عنوان 

خـورد كـه او را از ديگـر ديـوان آن      زيرين وصفي كوتاه در شاهنامه به چشم مـي 
  سازد. ن ممتاز ميسرزمي

كـاووس و   شـنود كـه كـي    وقتي ديو سپيد پيام شاه مازندران را از سنجه مي
  اند سپاه ايران با ساكنان شهر مازندران چه كرده

  بگفت اين و چون كوه بر پاي خاست    
  خ گردنده راسترسرش گشت با چ    
  شب آمد يكي ابر شدبا سپاه    
  جهان گشت چون روي زنگي سياه    
  قار است گفتي جهان چو درياي    
  همه روشناييش گشته نهان    
  يكي خيمه زد بر سر از دود قار    
  سيه شد هوا، چشمها گشت تار    

  ز گردون بسي سنگ باريد و خشت
  پراگنده شد لشكر ايران به دشت    
            )205-209(  

كاووس و دو  كند، كي كاووس و سپاهش را اسير مي ديو سپيد پس از اين كار، كي
پـردازد كـه    سازد و آنگاه به سرزنش شاه ايران مـي  سپاهيان وي را كور مي بهره از

و آنگاه دوازده هزار تن از نرّه ديوان را بـه نگهبـاني   » گاه مازندران خواستي«چرا 
دسـت آورده بـوده اسـت بـه      گمارد و غنائمي را كه از ايرانيان به اسيران ايراني مي



١٣ روايتي ديگر از ديوان مازندران

رسـتد و خـود بـه خـان خويشـتن بـاز       ف توسط ارژنگ ديو براي شاه مازندران مي
  ).237-218گردد ( مي

العـادة ديـو سـپيد بـه رسـتم       اوالد نيز در خان پنجم دربـارة قـدرت فـوق    
  گويد: مي

  سر نرّه ديوان چو ديو سپيد    
  كز او كوه لرزان بود همچو بيد    
  يكي كوه يابي مر او را به تن    
  )3(بر و كفت و يالش بود ده رسن    

  و دست و عنان ترا با چنين يال
  گذارندة تيغ و گرز و سنان

  چنين برز و باال و اين كاركرد
  نه خوب است با ديو پيكار كرد

        )516-519(  
  رو شدن با ديو سپيد دربارة قدرت او خود رستم هم پيش از روبه

  به ايرانيان گفت بيدار بيد    
  كه من كردم آهنگ ديو سپيد    
  گر است كه او پيل جنگي و چاره    
  فراوان به گرد اندرش لشكر است    
  گر ايدون كه پشت من آرد به خم    
  شما دير مانيد خوار و دژم    
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  و گر يار باشد خداوند هور    
  دهد مر مرا اختر نيك زور    
  همه بوم و بر باز يابيم و تخت    
  به بار آيد آن خسرواني درخت    
            )588-593(  

  گردد مي رو و هنگامي كه با ديو سپيد در غار روبه
  به تاريكي اندر يكي كوه ديد    
  سراسر شده غار از او ناپديد    
  به رنگ شبه روي و چون شير موي    
  جهان پر ز باال و پهناي اوي ...    
  سوي رستم آمد چو كوهي سياه    
  ز آهنش ساعد ز آهن كاله    
  يكي آسياسنگ را در ربود    
  به نزديك رستم درآمد چو دود    
  ن پر نهيباز او شد دل پيلت    
  بترسيد كايد به تنگي نشيب    
  برآشفت بر سان شير ژيان    
  يكي تيغ تيزش بزد بر ميان    
  به نيروي رستم ز باالي اوي    
  بينداخت يك دست و يك پاي اوي    
            )613-621(  

كشـد درحـالي كـه از     و سرانجام رستم پس از يك نبرد خونين ديو سـپيد را مـي  



١٥ روايتي ديگر از ديوان مازندران

  است و از غلبة خود بر ديو سپيد نامطمئن.نيروي او سخت در شگفت بوده 
دربارة شاه مازندران نيز فقط اين موضوع گفته شده اسـت كـه در جنـگ      

زنـد، شـاه مازنـدران بـه      اي بر كمربنـد او مـي   تن به تن با رستم، چون رستم نيزه
آورد، رستم در اين هنگـام بـه شـاه     جادويي خود را به شكل يك لخت كوه درمي

دي، بـا پـوالد تيـز و تيـر     رد اگر به صورت نخستين خود باز نگـ گوي مازندران مي
سنگ را پاره پاره خواهم ساخت. شاه مازندران در برابر اين تهديـد، بـه صـورت    

ان، تآيد كه بر سرش پوالد (كنايه از كاله خود) و بر تنش گبر (خف پاره ابري درمي
گيـرد   ي را ميچابكي دست و نوعي جامة جنگ) بوده است. در اين وقت رستم به

  برد. كاووس مي و او را به نزد كي
  بدو در نگه كرد كاووس شاه    
  نديدش سزاوار تخت و كاله    
  يكي زشت رو بود و باال دراز    
  سر و گردن و يشك همچون گراز    
            )924-925(  

كسشـد. از ايـن مطالـب     كاووس، شاه مازندران را مي و سپس دژخيم به فرمان كي
ها به صورت آدميـان بـوده اسـت     ه شاه مازندران در تمام صحنهگردد ك آشكار مي

جز در اين جنگ كه به جادويي خود را به يك لخت كـوه و بعـد بـه شـكل ابـر      
  آورد و... درمي

از مجموع مطالبي كه دربارة ديو سـپيد و شـاه مازنـدران در ايـن افسـانه        
چون كوهي بـوده   شود كه ديو سپيد از نظر بزرگي اندام گفته شده است معلوم مي
رسيده است، بـر   خاسته، گويي از بلندي سرش به فلك مي استكه چون بر پاي مي
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و كتف و يالش نيز ده رسن، و پيكرش سياه، ولي مويش چـون شـير سـپيد بـوده     
است. وي در غار به چشم رستم نيز چون كوهي سياه آمـده اسـت بـا سـاعدي و     

دارد و بـه   كي تمام آسياسنگي را برمـي بيند با چاال كالهي آهنين كه تا رستم را مي
شود. اين  هذا در اين جنگ رستم بر او چيره مي گردد، مع ور مي سوي رستم حمله

ويژه اگر به  دهد بة اي قرار مي اوصاف است كه ديو سپيد را در شمار ديوان افسانه
بـا  اين نكته توجه كنيم كه اوالد به هنگام راهنمايي به رستم گفته بود بـراي نبـرد   

سازد مناسب است زيرا ديوان  ديو سپيد، روز و هنگامي كه آفتاب زمين را گرم مي
دانـيم ايـن عـادتي اسـت كـه در       روند. و چنان كه مـي  در اين زمان به خواب مي

) بعالوه ديو سپيد بـراي  601-600داستانهاي عاميانه براي ديوان ذكر شده است (
كنـد،   روي زنگـي سـياه مـي   كاووس و سپاهش جهان را چـون   شكستن كي درهم

سازد و آنگاه از آسـمان بـر سـپاه ايـران      چشمان شاه و دو بهره از سپاه را كور مي
سـازد. شـاه    بارد و با ايـن حيلـه لشـكر ايـران را پراكنـده مـي       سنگ و خشت مي

مازندران نيز براي گريختن از دست رستم چنان كـه گفتـه شـد در ميـدان جنـگ      
اي  آورد و سپس به صـورت پـاره   كوه درمينخست خود را به صورت يك لخت 

گونه كارهـا در شـاهنامه اختصاصـي بـه ديـوان       دانيم كه اين ابر. ازطرف ديگر مي
ندارد، زيرا در افسانة مورد بحث ما، در خان چهارم، زنـي جـادو بـه جـادويي از     

گيـرد و چـون رسـتم نـام      سازد و در سر راه رستم قرار مي خود زني زيباروي مي
آورد زن جادو به صـورت اصـلي خـود، گنـده پيـري پرآژنـگ،        زبان مييزدان بر 

). در جنگهاي مربوط به خونخواهي سـياوش نيـز مـردي از    446-417آيد ( درمي
سـازد   تركان به نام بازور به جادو سپاه ايران را گرفتار برف و سرما و باد دمان مي

  ).358-4/891/385تا تورانيان بر آنان بتازند (



١٧ روايتي ديگر از ديوان مازندران

كاووس و رستم  در شاهنامة فردوسي در افسانة جنگهاي كي خالصه آنكه  
همه از ديوان آن سخن به ميـان آمـده اسـت فقـط ديـو       يا ديوان مازندران، كه اين

آسا و  گردد كه نام ديو، يعني موجودي غول سپيد با مشخصاتي در صحنه ظاهر مي
هر بزگـوش  اي، براي او مناسب است. بعالوه فردوسي دربارة ساكنان دو ش افسانه

اي  پاي در مازنـدران كـه ازجملـه موجـودات افسـانه      (= برگوش، ورگوش) و نرم
  گويد كه اند چيزي جز اين نمي بوده

  پاي وز آن روي بزگوش تا نرم    
  چو فرسنگ سيصد كشيده سراي    
  ز بزگوش تا شهر مازندران    
  رهي زشت و فرسنگهاي گران    
            )522-523(  
  بدند پايان به شهري كجا نرم    
  سواران پوالد خايان بدند    
  كسي را كه بيني تو پاي از دوال    
  لقبشان چنين بودبسيار سال    
  بدان شهر بد شاه مازندران    
  نجا دليران و گندآورانآهم     
            )699-701(  

  در پادشاهي اسكندر
  پايان رسيد چو نزديكي نرم    
  اندازه ديد نگه كرد و مردم بي    
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  شن نه تيغ و نه گرزنه اسب و نه جو    
  از آن هر گوي چون يكي سرو برز    
  چو رعد خروشان برآمد غريو    
  برهنه سپاهي به كردار ديو    
  يكي سنگباران بكردند سخت    
  چو باد خزان برجهد بر درخت    
  به نيرو به تيغ اندر آمد سپاه    
  تو گفتي كه شد روز روشن سياه    
  پايان فراوان نماند چو از نرم    
  ر بياسود و لشكر براندسكند    
            )7/1877/1218-1213(  

فردوسي درمورد شهر بزگوش (= برگوش، ورگوش) و بزگوشـان مطلقـاً سـخني    
كند كـه كسـاني را كـه     پايان نيز فقط بدين مطلب بسنده مي گويد و دربارة نرم نمي

ن انـد. ولـي هـم او در داسـتا     خوانده پاي مي پايشان از دوال است سالهاي دراز نرم
خواند كـه قامـت هريـك از آنـان      مي» مردم«پايان را  پادشاهي اسكندر آشكارا نرم

  اند. جنگيده هرگونه سالحي با اسكندر مي چون سرو بوده است و برهنه و بي
توان چنين نتيجه گرفت كه فردوسـي بـا آن كـه بـه      از آنچه گفته شد مي  

ار داشـته سـخت   رعايت امانت در منظوم ساختن روايـات مكتـوبي كـه در اختيـ    
اي  مازندران كه به نظـر او صـرفاً جنبـة افسـانه    » ديوان«بند بوده است، دربارة  پاي

صـورت   دارند نظر خود را دخالت داده و آنان را تا آنجا كه ميسر بـوده اسـت بـه   
موجودات عادي در شاهنامه درآورده است، وي حتي در داستان اكوان ديو از اين 



١٩ روايتي ديگر از ديوان مازندران

خوانيم كه اكوان ديو دو بار به  ت. چه در آن داستان ميحد نيز قدم فراتر نهاده اس
گـردد و چـون رسـتم در هـر دو بـار درصـدد        صورت گوري بر رستم ظاهر مـي 

آيد كه او را با كمند بگيرد، يا بـا تيـر بكشـد گـور از چشـم رسـتم ناپديـد         برمي
حاصل، خسته و كوفته، نمد زيـن   روز كوشش بي شود. رستم پس از يك شبانه مي

رود. آنگـاه اكـوان ديـو از فرصـت      گسترد و بر روي آن به خواب مـي  را ميخود 
كند و رستم را با قطعه زميني كه وي بر روي آن به خواب رفتـه بـوده    استفاده مي

افگنـد. امـا بـه     برد و رستم را به دريا مي كند و به آسمان مي است از زمين بلند مي
كشـد. بـا آن كـه     وان ديو را ميمده است رستم سرانجام اكآشرحي كه در داستان 

ها از هر جهت سـازگار اسـت، بـاز     انهسكارهاي اكوان ديو با كارهاي ديوان در اف
  گويد: پردازد و مي پذيرد و به تأويل مي فردوسي وجود ديوي را به نام اكوان نمي

  تو مر ديو را مردم بد شناس    
  كسي كو ندارد ز يزدان سپاس    
  ميهر آن كو گذشت از ره مرد    
  ز ديوان شمر، مشمرش ز آدمي    
  ها نگرود خرد كو بدين گفته    
  مگر نيك معنيش مي نشنود    
  گر آن پهلواني بود زورمند    
  به بازو ستبر و به باال بلند    
  گوان خوان و اكوان ديوش مخوان    
  ابر پهلواني بگردان زبان    
            )4/1058/179-175(  



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٢٠ 

به معني رايـج در  » ديو«ديو نيز به وجود  و بدين ترتيب فردوسي در داستان اكوان
نهد و چنان كه اشاره شـد نظـر خـود را بـه صـراحت       هاي كهن صحه نمي افسانه

بـه ايـن    )4(»تو مر ديـو را مـردم بـد شـناس...    «كند كه  دربارة ديوان چنين بيان مي
موضوع نيز بايد اشاره كرد كه در جنگهاي سام بـا ديـوان مازنـدران هـم مطلبـي      

  رة ديوان گفته نشده است.خاص دربا
*  

اكنون كه ديديم فردوسي ديوان مازندران را چگونه توصيف كرده اسـت،    
اي ديگر مـورد بررسـي قـرار     روايتي ديگر از همين ديوان مازندران را در منظومه

و  500الخيـر احتمـاالً در سـالهاي     دهيم. اين روايت را حكيم ايرانشاه بن ابـي  مي
 )5(نامه سال پس از ختم شاهنامة فردوسي ـ در كوش هجري ـ درست يكصد   501

آورده است. در اين كتاب كـه بخشـهايي از حماسـة ملـي مـا از پايـان پادشـاهي        
دنـدان آمـده اسـت،     كاووس در ضـمن داسـتان كـوش پيـل     جمشيد تا دوران كي

انيـان  خوانيم كه جنگهاي ايرانيان در دورة پيشداديان و كيانيان منحصـر بـه تور   مي
نبوده است، چه پادشاهان ايران در شرق تا كشـور چـين، و در غـرب تـا جنـوب      

انـد و فرمانـدهان و    مصر و گاه تا شمال افريقا داراي قدرت و نفوذ و اعتبار بـوده 
سپاهيان ايران بارها براي ايجاد عدالت و نظم و كوتاه كردن دسـت بيـدادگران در   

  اند. اين سرزمينهاي دوردست به نبرد پرداخته
، سـرزمين بجـه   )6(ام همچنان كه در مقالة ديگـري نوشـته  » نامه كوش«در   

» مازنـدران «طـور اعـم در افريقـا     بـه  )8(و توبي )7(طور اخص و سرزمينهاي بجه به
خوانده شده است. دربارة ساكنان اين منطقه نيز گفته شده است كه سياهان تنومند 

مجهزند و به سبب اين  )9(»فرسب«نيرومند ويرانگري هستند كه در جنگ فقط به 



٢١ روايتي ديگر از ديوان مازندران

آب و درخت است و از نظر مـواد غـذايي در    كه وطن آنها سرزميني خشك و بي
مغرب، در شـمال افريقـا)   » (= باختر«مضيقه هستند، هرچندگاه به سرزمين آبادان 

شوند. فريدون شاه پيشدادي ايران چند بار به تقاضـاي مـردم بـاختر،     ور مي حمله
دارد، آنـان پـس از رانـدن     كوبي اين سياهان به افريقا گسيل ميسپاهياني براي سر

گردند، ولي پس از مدتي كوتاه باز سـياهان   سياهان به بجه و نوبي به ايران باز مي
آينـد   شوند، و بار ديگر فرستادگان باختر، به دربار ايران مي ور مي حمله» باختر«به 

گـردد فريـدون و    د بار تكرار مـي طلبند. چون اين كار چن و از شاه ايران ياري مي
ن منطقـه  آرسند كه بايد مردي را به فرماندهي سپاه به  مشاورانش به اين نتيجه مي

بفرستند كه در خشونت و سختگيري و جور و ستم در حد همان سياهان بجـه و  
يابند بـه   نوبي باشد، و چون در بين بزرگان ايران كسي را با چنين مشخصاتي نمي

روند كه از خاندان ضحاك تازي بوده و سالهاي دراز بـا   دندان مي سراغ كوش پيل
كرده است و سرانجام به تقاضاي فرستادگان چين،  ستمگري در چين حكومت مي

سپاهيان فريدون او را در جنگ اسير و در كوه دماوند زنجير كـرده بودنـد. چـون    
رهـا   رحمـي  و خـونريزي شـهره بـود، او را از زنـدان      كوش به سـنگدلي و بـي  

سازند و به فرماندهي سپاهي عظيم به دفع سياهان مازندران (= بجـه و نـوبي)    مي
فرستند البد تا به قول قدما دفع فاسد به افسد كننـد. كـوش ايـن مأموريـت را      مي

دهـد و در جنـگ بـا سـياهان      بيني شده بود با موفقيـت انجـام مـي    چنان كه پيش
كند كه سياهان پس  واري رفتار ميرحمي و خونخ چنان به شدت و بي مازندران آن

گريزند وتا سالهاي دراز مردم باختر از گزنـد آنـان در    از چند جنگ از پيش او مي
شود و كوش به فرمانروايي و نيـز پيشـروي در    مانند. باختر امن و امان مي امان مي

شمال افريقا ادامه مي دهد. چون سرگذشت كوش در اين مقاله مطرح نيست كـار  
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نماييم كـه وقتـي كـوش بـر      كنيم و فقط به اين موضوع اشاره مي ها ميكوش را ر
گيـرد و از   يابـد، راه طغيـان در پـيش مـي     خزائن و زر و سـيم بسـيار دسـت مـي    

مانـد   كاووس زنده مي زند. وي كه تا روزگار كي فرمانبرداري شاه ايران سر باز مي
افريقاييـان را بـه    كنـد بلكـه   در افريقا نه فقط با ستمگري و خونريزي سلطنت مي

  مي خواند.» جهان آفرين«دارد و سپس خود را نيز  پرستي وا مي بت
سياهان مازندران كه چنـد صـد سـال از بـيم كـوش دم برنيـاورده بودنـد،        

پيش رفته بود، ناگهان بـر  » خدايي«درحالي كه كوش در اوج قدرت بود و تا مرز 
روند و پس از  نوبي به اسوان مي) و با سپاهي گران از راه 10كنند( ضد او قيام مي

آورند و با كـوش روي در   را به تصرف خود درمي» باختر«سالها بار ديگر سراسر 
انـد چـه    ايستند. سران و پهلوانان مازندران كه بر ضد كوش طغيان كـرده  روي مي

  اند؟ كساني بوده
كـاووس، از بجـه و نوبـه     خوانيم كه در عهد پادشاهي كـي  نامه مي در كوش

رابـر  بآورد و چند تـن از پهلوانـان    دالور به نام سنجه سپاهي گران گرد مي مردي
بـدو(؟)  كند يكي از اين ساالران و فرماندهان پهلواني است به نام ار آنها ساالر مي

[شايد ارندو يا اريدو ... با توجه به وزن بيت] كه تني چون هيون دارد بـا پوسـتي   
خوانند، او بـه هنگـام جنـگ و نبـرد      مي» دديو سپي«سپيد كه وي را به زبان نوبي 

هماوردي ندارد، يال او چون شاخ درختي است و گردن و يالش چون پيل ژيـان.  
ديو سپيد و ديگر پهلوانان و ساالران مازندران: ارژنگ، اوالد، پوالد غندي، بيـد، و  

وي باربيد با سپاهي شايستة نبرد كه تعدادشان دو بار هزار هزار بود از نوبه بـه سـ  
كنند درحالي كه سنجه و باربيد در پيشاپيش اين سپاه عظيم قرار  اسوان حركت مي

دارند و ارژنگ و ديو سپيد در چپ و راست آن. اين سپاه چنـان كـه اشـاره شـد     
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شـود و بـا    آورد. كوش از مـاجرا آگـاه مـي    سراسر باختر را به تصرف خود درمي
گذشته تارومار خواهد كرد، به  ششصد هزار سپاهي و به تصور آنكه آنان را مانند

. سنجه چـون  زند شتابد. كوش در نزديكي شاه مازندران سراپرده مي مقابلة آنان مي
فرستد تا راه را بر كوش و  گردد، سپاهي به نزديك سام مي از آمدن كوش آگاه مي

گيرد. سـپاهيان بـه شـيوة معمـول خـود بـا        سپاهش بگيرند. روز بعد جنگ درمي
افكننـد و ديـو سـپيد     به خـاك هالكـت مـي    ه گوش را از اسبفرسب گردان سپا

درحالي كه پوالد و غندي و بيد در پس پشت او قرار دارند، پياده با كوش به نبرد 
كـس از   كويد، هـيچ  پردازد و فرسب خود را به سپاهيان كوش و اسبان آنان مي مي

ا ديو سپيد يابد، كوش ب چنگ ديو سپيد كه چون تيزچنگ اژدهايي بود رهايي نمي
ولي سـرانجام خـود و اسـبش تـوش و تـوان خـود را از دسـت         دجنگ مردانه مي

نهـد و كـوش شـبانگاه بـا گروهـي از       دهند. سپاه كوش روي به هزيمـت مـي   مي
رود. وي پس از اين شكست نمايان، با چند  گريزد و به مصر مي سپاهيان خود مي

و چون به پيشگاه شاه ايـران  گيرد  كاووس را در پيش مي تن از مصر راه دربار كي
  يابد: بار مي

  ببوسيد پس پاية تخت اوي    
  بسي آفرين خواند بر بخت اوي    
  ز شاهانش بستود و بردش نماز    
  گفت كاي خسرو سرفراز همي    
  به چهر تو اندر فلك ماه نيست    
  به فرّ تو اندر زمين شاه نيست    
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  هنموني كنمربه جايي تو را     
  فزوني كنم كه در گنج و گاهت    
  همه سنگ او زمرد و لعل پاك    
  د ز خاكويبربه جاي گيا زر     
  نه گرماش گرم و نه سرماش سرد    
  شده زان هوا مردم ايمن ز درد    
  پس از زمرد و لعل صد باره بيش    
  برون كرد و بر تخت او ريخت پيش    
  كه يك مهره زان گوهر و زان نشان    
  كشان نديدند شاهان و گردن    
  آن ديد كاووس كي خيره ماند چو    
  وزان روشني چشم او تيره ماند    
  همي گفت با دل كز اين سرزمين    
  كه زرش گيا باشد و سنگ اين    
  مرا ديد بايد به ديده بسي    
  دكينكه دل برگشايم بر آن ا    
  بدان ره كشيدش فزوني به راز    
  خواند باز كه لشكر به كشور همي    
  شد چنان لشكرش بر در انبوه    
  كه روي زمين آهن و كوه شد    
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  شمرده برآمد همي هفت بار    
  كشان صد هزار ز گردان و گردن    
  ره مرز مازندران برگرفت    
  سپاهش همه دست بر سر گرفت    
  همي رفت در پيش كاووس، كوش    
  سپاهش چنان گشن و پوالد پوش    
  از ايران به مصر آمد آن شاه كي    
  مي همي بود يك هفته با رود و    
            (f. 241 a)  

  
كاووس و سپاهيان ايران را از مصر به كوهستاني از سنگ  بدين ترتيب، كوش، كي

برد كه درازاي آن ده منزل بوده است، تـا از آنجـا راههـاي اسـوان را بـر       خاره مي
شود (در اينجا در نسـخة   دشمن ببندند. شاه مازندران چون از آمدن كوش آگاه مي

  ي از قلم افتاده)خطي بيت يا بيتهاي
  چو آگاه شد شاه مازندران    
  كه آورد كوش آن سپاه گران    
    .........................................  
    ........................................  
  بماندند بيچاره چون بيهشان    
  ميان دو كوه آن همه سركشان    
  چنان رنج ديدند شاه و سپاه    
  ن نديدند راهكه مانند كورا    
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  به ايران زمين اندر افتاد شور    
  كه ديو سپيد آن سپه كرد كور    
  هر آن كس كه او كوش را ديده بود    
  و گر نام زشتيش بشنيده بود    
  گفت كان ديو بود اين شگفت   همي    
  كه كاووسِ كي را بر آن ره گرفت    
  كه لشكر كشيد او به مازندران    
  كنون كور شد با همه سركشان    
  بخش [بما]ندند، تا رستم تاج    
  ببخشودشان و اندر آمد به رخش    
  ز اول بيامد دلي پر ز درد    
  ز جان سياهان برآورد گرد    
  نه سنجه بماند و نه ديو سپيد    
  نه ارژنگ و غندي و نه باربيد    
  از آن بيكران لشكر سرفراز    
  يكي سوي خانه نرفتند باز    
  چنان دان كه گويندة باستان    
  سي رمز گفت اندراين داستانب    
  چنين گفت كز خون ديو سپيد    
  بود شاه را روشنايي اميد    
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  چو كُشته شد آن مرد ناهوشيار
  از آن تيرگي رسته شد شهريار    
  خرد چون به گفتارها بنگرد    
  چو بشماردش سرسري بر خورد    
               (f. 241 a)  

  
ر نسـخة خطـي از قلـم افتـاده     پس از اين بيت ظاهراً باز بيت يا بيتهـايي د 

است و در هفت بيت بعد موضوع جنگ مازندران بدين صورت به پايان مي رسد 
يابـد، كـوش او را چنـدان گـوهر و      كاووس به ياري رستم رهايي مي كه چون كي

توانست آنها را بكشد. آنگاه خبـر   چيزهاي گوناگون مي دهد كه حتي پيل نيز نمي
رسـد، همـه    كاوس ـ بـه انـدلس مـي     ه پيروزي كياين پيروزي ـ پيروزي كوش، ن 

كاووس خواند، توانست او را از راه اسوان به  گويند كوش با افسوني كه به كي مي
بسـي  «سان آن سرزمينها را بار ديگر بـه تصـرف خـود درآورد و     نوبه ببرد و بدين

نامـه در اينجـا تمـام     داستان مورد بحث ما در كـوش » گوهر و زرش آمد به دست
  شود. مي

  نامه چند نكته گفتني است: در مقايسة اين روايت در شاهنامه و كوش
جاي شاه مازندران و ديواني به نامهاي: ديو سپيد، سنجه، ارژنـگ، پـوالد    به

نانه ما با پهلواناني نيرومنـد و   غندي، بيد و كنارنگ در شاهنامة فردوسي، در كوش
هاي اربدو(؟) (: ديو سپيد به زبـان  پوست از سرزمين نوبه با نام اندام و سياه درشت

نوبي)، ارژنگ، اوالد، پوالد، غنـدي (شـايد همـان پـوالد غنـدي شـاهنامه)، بيـد،        
  رو هستيم. باربيد(؟)، سام(؟) روبه

نامه مردي است به نام سنجه، درحالي كه در  شاه مازندران در روايت كوش
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آْن سـرزمين معرفـي   شاهنامه نام شاه مازندران ذكر نشده و سنجه يكي از ديـوان  
  گرديده است.

كـاووس را فريفـت،    كه با مازندراني سرود خود كي» رامشگر ديو«به جاي 
كنـد   كـاووس از مازنـدران مـي    نامه، كوش در وصفي كه در حضور كـي  در كوش

  كند: ذكر نام آن: به جايي ترا رهنموني كنم) هم به اعتدال هواي آنجا اشاره مي (بي
  رماش سردنه گرماش گرم و نه س    
  شده زان هوا مردم ايمن ز درد    

  كه يادآور اين بيت فردوسي است:
  هوا خوشگوار و زمين پرنگار    
  نه گرم و نه سرد و هميشه بهار    
            )31(  

افزايد كه حتي سنگ  كند و مي و هم از كثرت سنگهاي گرانبها در آن منطقه ياد مي
به ثروت فراوان مازندران در ايـن   و گياه آن سرزمين نيز زر است. در شاهنامه نيز

  دو بيت اشاره گرديده است:  
  سراسر همه كشور آراسته    
  تهسز ديبا و دينار و از خا    
  بتان پرستنده با تاج و زر    
  همان نامداران زرين كمر    
            )37-38(  

كاووس در گفتگوي خصوصي بـا يكـديگر    در شاهنامه، پهلوانان درگاه كي
ايـران بـه مازنـدران كـه آن را سـرزمين ديـوان و جـادوان         دربارة لشكركشي شاه

در كرده است و شايد  كنند كه اهريمن شاه را از راه به دانستند بر اين نكته تكيه مي
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نامـه نيـز وقتـي     اند، در روايت كوش خوانده به تعريض رامشگر ديو را اهريمن مي
رسـد همـه    مـي  زمـين  خبر شكست و بدبختي و كوري شاه و سپاه ايران به ايـران 

گوينـد   دندان را ديده بودند و يا وصف او را شنيده بودند مي كساني كه كوش پيل
كاووس را فريفت و گرفتار چنين مصيبتي ساخت.  كه اين كوش ديوي بود كه كي

رسـد، در   بعالوه هنگامي كه خبر پيروزي كوش بر سياهان مازندران به اندلس مي
و بـدين  » فسوني به كـاووس كـي بردميـد   «آنجا نيز سخن از اين است كه كوش 

وسيله او را از ايران به مصر، و از مصر به اسوان و نوبه كشيد تا به يـاري شـاه و   
  سپاه ايران شكست خود را از سياهان مازندران جبران كند.

آيد كه در قرنهـاي نخسـتين اسـالمي بـه      از مجموع اين مطالب چنين برمي
دربارة ساكنان مازندران وجود داشته اسـت.   احتمال قوي الاقل دو روايت مختلف

آسـا و   بـه معنـي موجـودي غـول    » ديو«در يكي از اين دو روايت گروهي از آنان 
انـد   اند و در روايت ديگر ساكنان آن سرزمين آدمياني نيرومند بـوده  اي بوده افسانه
پوست. روايت نخستين به دست فردوسي افتاده است و روايت دوم به دست  سياه
ديگر تواند كرد آن است كه در كتابهاي  ميم ايرانشاه. آنچه اين گمان را تأييد حكي

مجمـل  نيز از ديوان اين منطقه به يكـي از ايـن دو صـورت يـاد شـده اسـت. در       
كاووس  اشاره به ديوان و جادوان مازندران آمده است كه كي بي التواريخ والقصص 

ن عجم، تا رستم برفت تنهـا بعـد از   به مازندران رفت و گرفتار شد آنجا با بزرگا«
مؤلـف   )11(»حالهاي بسيار، و كشتن سپيد ديو و شاه مازندران را، و او را باز آورد.

بكلي منكـر كشـته شـدن ديـو سـپيد بـه        الموجودات المخلوقات و غرائب عجائب
كاووس را بگرفت  اما آنك گويند كه ديو سپيد كي«نويسد  دست رستم است و مي

كور كرد، رستم زال بيامد و ديو سپيد را بكشت، دروغ اسـت كـه   و لشكر وي را 
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در اين واقعه مطلقاً نامي از ديوان  السير حبيبمؤلف  )12(»كس ديو را نتواند كشت.
كاووس به آن ديار  برد و مسألة طغيان حاكم يا شاه مازندران و لشكركشي كي نمي

ر واقعـة مازنـدران آن   قول اكثـر مورخـان د  «افزايد  سازد و سپس مي را مطرح مي
كاووس در اثناء گيرودار به دست والي آن ديار گرفتار گشت و رستم  است كه كي
نيز آمده اسـت   برهان قاطعدر  )13(»خان، جريده متوجه آن ديار شده... به راه هفت

و شـايد بـا    )14(»پهلواني بود مازندراني كه رسـتم زال او را كشـت.  «كه ديو سپيد 
دربارة ديـو   المعارف فارسي ةدايرگي روايات بوده است كه در توجه به اين دوگان

هـاي شـاهنامه، ديـو معـروف مازنـدران، و       در افسـانه «سپيد نوشته شده است كه 
كـاووس ... رسـتم ... بعـد از     درواقع سردار پادشـاه آن سـرزمين در روزگـار كـي    

ديـو سـپيد    گذشتن از هفت خان كه ديو سپيد بر سر راه او ايجاد كرده بود به غار
  )15(»آمد...

توان گفت كه اين ديـوان در متـون كهـن فارسـي در دورة      بدين ترتيب مي
اي مشـهور در قـرون اخيـر.     اند تا به ديوان افسـانه  اسالمي به آدميان نزديكتر بوده

طور كلي در بيان شاعرانة خـود   بخصوص اگر به اين امر توجه كنيم كه شاعران به
كنند. ولي هرچه به  اند و مي كرده اغراق بسيار استفاده مي همواره از مبالغه و غلو و
تـر   شويم شكل و شـمايل ايـن ديـوان عجيـب و غريـب      زمان حاضر نزديكتر مي

كه مشتمل است بـر روايـات شـفاهي     مردم و شاهنامهشود چنان كه در كتاب  مي
 هاي مذكور در شاهنامة فردوسي، همين ديو سفيد در روايت اول و سـوم و  افسانه

و در روايت دوم داراي هفت سر كـه هـر سـر را     )16(چهارم داراي دو شاخ است
رويد و تنها راه كشتن ديو سپيد دريـدن شـكمش    ببرّي سري ديگر به جاي آن مي

 )17(و بيرون آوردن جگر اوست.



٣١ روايتي ديگر از ديوان مازندران

  يادداشتها:
  :كار برده است را به جاي ابليس و اهريمن به» ديو«فردوسي در داستان ضحاك، چند بار . 1

  چو ابليس پيوسته ديد آن سخن      
  يكي بند ديگر نو افگند بن ...      
  همي دون به ضحاك بنمود روي      
  وگوي  گفت  آفرين  از  جز   نبودش      
  بدو گفت گر شاه را درخورم      
  يكي نامور پاك خوليگرم ...      
  ز هر گونه از مرغ و از چارپاي      
  جاي يك به آورد يك كرده خورش      
  حاك دست اندر آورد و خوردچو ض      
  شگفت آمدش زان هشيوار مرد      
  بدو گفت بنگر كه تا آرزوي      
  جوي ... چه خواهي بخواه از من اي نيك      
  مرا دل سراسر پر از مهر تست      
  همه توشة جانم از چهر تست      
  يكي حاجتستم ز نزديك شاه      
  وگرچه مرانيست اين پايگاه      
  كتف اويكه فرمان دهد شاه تا       
  ببوسم بمالم بر او چشم و روي      
  چو ضحاك بشنيد گفتار اوي      
  نهاني ندانست بازار اوي ...      
  بفرمود تا ديو چون جفت او      
  اي داد بر كتف او ... همي بوسه      
  دو مار سيه از دو كتفش برست      
  غمي گشت و از هر سوي چاره جست      
            )1/32-30/177-140(  
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را بـراي پـور   » ديـو «ه شدن سيامك فرزند كيومرث به دست ديـو سـياه نيـز لفـظ     فردوسي در كشت
  كار برده است: اهريمن به

  به گيتي نبودش كسي دشمنا    
  مگر در نهان ريمن اهريمنا    
  به رشك اندر آهرمن بدسگال    
  همي راي زد تا بباليد بال    
  يكي بچه بودش چو گرگ سترگ    
  دالور شده با سپاه بزرگ    
  كرد و نزديك او راه جستسپه     
  همي تخت و ديهيم كي شاه جست    
  جهان شد بر آن ديوبچه سياه    
  ز بخت سيامك هم از بخت شاه    
  دل شاه بچه (: سيامك) برآمد به جوش    
  سپاه انجمن كرد و بگشاد گوش    
  بپوشيد تن را به چرم پلنگ    
  كه جوشن نبود آنگه آيين جنگ    
  جوي من) را جنگپذيره شده ديو (: پور اهري    
  سپه را چو روي اندر آمد به روي    
  سيامك بيامد برهنه تنا    
  برآويخت با پور اهرمنا    
  بزد چنگ وارونه ديو سياه    
  دو تا اندر آورد باالي شاه ...    
  سيامك به دست چنان زشت ديو    

  تبه گشت و ماند انجمن بي خديو      
              )1/15/38-22(  

  گويد: ومندي بسيار پوالدوند ميافراسياب با توجه به نير
  بدو گفت گر ديو پوالدوند      
  از اين مرد بدخواه يابد گزند      



٣٣ روايتي ديگر از ديوان مازندران

  نماند بر اين رزمگه زنده كس      
  ترا از هنرها زبان است و بس      
            )4/1041/1382-1381(  

  خواند: منوچهر، كاكوي، نبيرة ضحاك، را ديو مي
  يكي ديو جنگيش گويند هست      
  باك و با زور دستگه رزم نا      
            )1/119/999(  

) خوانـده بـود، خويشـتن را    3/828/994» (شـير اوژن ديوبنـد  «بيژن در پاسخ پالشـان، كـه خـودرا    
  كند: چنين معرفي مي اين

  دالور بدو گفت بيژن منم    
  تنم به جنگ اندرون ديو رويين    
          )3/828/996(  

  كند: ياد مي» ديو«ا لفظ بيند از وي ب قلون چون رستم را در جنگ حاضر مي
  قلون ديد ديوي بجسته ز بند    
  به دست اندرون گرز و بر زين كمند    
          )1/296/255(  

  خواند: مي» ديو«دشتباني كه رستم گوش ويرا كنده است (در خان پنجم) رستم را 
  افه نگفتيمرا ديو برجست و     
  دو گوشم بكند و همانجا بخفت    
          )2/345/471(  

كاووس به مازندران و هفت خان رسـتم   اس چاپ بروخيم. در اين مقاله هرجا به لشكركشي كي. براس2
) اشاره گرديده است فقط به ذكر شـمارة بيـت بسـنده    378تا  315/ ص 2و حوادث پس از آن (ج 

اي كه پس از هر بيت يـا مطلبـي آمـده، بـه ترتيـب از       گانه شده است، ولي در موارد ديگر اعداد سه
  چپ مربوط است به شمارة جلد، شمارة صفحه و شمارة بيت در همين چاپ.راست به 

  يادداشت مؤلف.» نامة دهخدا لغت«اي بوده است براي پيمايش و مساحي.  . رسن: اندازه3
) نيز ضمن اشاره به ديو سپيد و هـوم (كـه افراسـياب را    425تا  420. شهمردان بن ابِالخير (متولد بين 4

م فرشـته بـود از آسـمان    ومد كـه هـ  آو در تواريخ كتب پارسيان چنان «يسد: نو اسير كرده است) مي
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فرود آمد و افراسياب را بگرفت و ببست و به رستم سپرد، و اين رمـز و مثـال و تشـبيه اسـت كـه      
، به تصحيح نامة عاليي نزهترك: » هركه كار نيك كند او را فرشته خوانند و مردم بدكردار را ديو...

  .343، ص 1362تهران فرهنگ جهانپور، 
، نسخة خطي منحصر به فرد، محفوظ در بخش شـرقي كتابخانـة مـوزة بريتانيـا، لنـدن، بـه       نامه كوش. 5

  اين نسخه به تصحيح نگارندة اين مقاله در آينده به طبع خواهد رسيد..  Or. 2780شمارة 
، ص 4، شـمارة  2، سـال  »مهنا ايران«كاووس و رستم با ديوان،  كي . جالل متيني: مازندران در جنگهاي6

611-638.  
. بجه:ناحيتي است مشرق و جنوب و مغرب وي بيابان، و شمال وي آن بيابان است كه ميان حبشـه و  7

، بـه نقـل از   المغـرب  المشرق الي حدودالعالم منبجه و نوبه و درياست. مردم آنجا با مردم نياميزند. 
  ».نامة دهخدا لغت«

اوري است در جنوب مصر و مردم آنجا نصاري باشند و اول بالد ايشان پس . نوبه: نوبه شامل بالد پهن8
است و آن پايتخت شاه است كه بر ساحل نيل واقع اسـت.  » دمقلـة«از اسوان است و اسم شهر نوبه 

  ).البلدان معجماز  برهان قاطع(حاشية 
  .ي معينفرهنگ فارس، »تير شاه«چوب بزرگي كه بام خانه را بدان پوشند: «. فَرَسب: 9

دنـدان، يـاري    تمام اين افسانه از قيام مازندرانيان عليـه كـوش پيـل    f. 240 aو  f. 240 bه، كوش نام. 10
كاووس و سپاه ايـران بـا پهلوانـان مازنـدران و اسـيري       كاووس، جنگهاي كي خواستن كوش از كي

  ت آمده است.بي 83در  نامه كوشايرانيان، و آمدن رستم براي نجات آنان تا به آخر در متن 
  .45، ص 1318الشعراي بهار، تهران  ، تصحيح ملكالتواريخ والقصص مجمل. 11
، تصـحيح منـوچهر   المخلوقـات و غرائـب الموجـودات    عجائب. محمد بن محمود بن احمد طوسي، 12

  .510، ص 1345ستوده، تهران 
  .191-192، ص 1323، جزء دوم از مجلد اول، تهران السير حبيب. خوندمير، 13
  ، تصحيح محمد معين.برهان قاطع. 14
  .1345، زير نظر غالمحسين مصاحب، تهران »المعارف فارسيةدائر. «15
  .89-90، 84-86، ص 1354، تهران مردم و شاهنامه. ابوالقاسم انجوي، 16
  .86-89. همان كتاب، ص 17
  

  



  
  
  

  زبان سعدي
  *و پيوند آن با زندگي

  
  محمدجعفر محجوب

  
اي براي بزرگداشت دو گويندة  سالها پيش از اين در شيراز مينوطراز، كنگره

نامور شيراز، سعدي و حافظ، انعقاد يافته بود و نويسندة اين سطور تيز افتخـار  
در حضور در آن كنگره را يافت و دو خطابه، يكي دربارة شيخ اجـل و دومـي   

  الغيب شيراز بدان تقديم داشت. خصوص لسان
گفتگويي كوتاه دربارة زبان سعدي و پيوند «عنوان خطابة مربوط به سعدي، 

بود ودر آن، چنان كه رسم ايراد خطابه در مدتي محـدود اسـت،   » آن با زندگي
سخن بسيار كوتاه گفته شده و به شواهد و امثال بسيار استشهاد نرفتـه و نشـان   

  و بيتهايي كه به شاهد گرفته شده بود، در آن نيامده بود.ها  جمله
اين خطابه، چه در كنگره و چه پس از آن قبول عام يافت و اهـل فضـل و   
ادب چشم رضا و مرحمت بر آن باز كردند و قسمتي از آن در كتابهاي درسـي  
فارسي دبيرستان درج شد. اما نظـر نويسـنده همـواره آن بـود كـه آن را مـورد       

نظر قرار دهد و شواهد كافي بر آن بيفزايد و نشاني شعرها و مطـالبي را  تجديد 
  كه بدان استناد شده بود به دست دهد.

اكنون اين فرصت دست داده و با افزودن بعضي شـواهد و مـدارك خطابـة    

                                                            

.623تا  587نامه، سال سوم، صص  *. ايران  
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ــه ــذكور ب ــه پيشــگاه دوســتداران و    م ــه ب ــده اســت ك ــاري درآم صــورت گفت
  شود. مي كنندگان سخن سحرآفرين سعدي پيشكش تحسين
  

در ميان استادان سخن پارسي كساني كه مانند رشـيدالدين وطـواط، خيـام،    
مقام فراهاني قدم در دو عرصـة نظـم و نثـر     خاقاني، عطار نيشابوري، قاآني و قائم

پرداختند و نثرنويسان نيز گـاهي   نهاده باشند بسيار نيستند. شاعران كمتر به نثر مي
يان اين عدة معدود هم كمتر كسـي اسـت كـه    سرودند و در م به تكلّف شعري مي

شعر و نثرش در يك پايه قرار داشته باشـد: يـا ماننـد خاقـاني شـعر او از نثـرش       
  مقام نثر وي را بايد از شعرش برتر نهاد. تر و زيباتر است و يا چون قائم استادانه

سال فارسي شيخ اجل سعدي تنها استادي باشـد كـه در    شايد در ادب كهن
نثرش همپايـه و هـردو درحـد اعـالي زيبـايي و       ووارد شده و شعر  هردو رشته

فصاحت و بالغت است و چون موضوع اين گفتار بحـث در بـاب زبـان سـعدي     
است، ناگزير بايد هم زبان شعر و هم زبان نثر وي را مورد مطالعه قرار داد و اين 

والنـا  كاري است سخت دشوار، چه بزرگاني مانند شيخ اجل و خواجه حافظ و م
الدين از ديرباز، حتي از دوران زندگاني خود ايشان آثارشان مـورد توجـه و    جالل

و محققان و اهل ادب دربارة زندگي و آثـار و كيفيـت    )1(عالقة خاص و عام بوده
اند، از اين روي گفتن مطالبي كه  كار ايشان تحقيق بسيار كرده و سخن بسيار گفته

ي تازگي داشـته باشـد و توجـه ايشـان را     براي دانشوران حاضر در چنين محضر
بضـاعت علمـي و    جلب كند آسان نيست و بنده همين نكتـه را عـذرخواه كمـي   

نـد  ك سازد و در آغاز گفتار خود بدين قصور اعتراف مي ناسازي سخن خويش مي
  تا در پايان كمتر شرمساري برد.

كـه شـايد   اند كه زبان فارسي امروزه،  بسياري از بزرگان ادب بر اين عقيده



٣٧ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

بيش از صد سال است روي به سادگي و آساني نهاده و گسترش يافته و خـود را  
كنـد، زبـاني    براي بيان مفاهيم دقيق علمي و ادبي و فلسفي امروز آماده كرده و مي

نظيـر، و   هاي آن بر اسـاس گفتـة سـعدي و زبـان ايـن گوينـدة بـي        است كه پايه
  ه، استوار شده است.كرد روشهايي كه وي در سخن گفتن مراعات مي

اي كـه بـر گلسـتان تصـحيح شـدة       شادروان محمدعلي فروغـي در مقدمـه  
  خويش نگاشته، چنين گويد:  

  

كنند كه سعدي هفتصد سـال   شود كه اهل ذوق اعجاب مي گاهي شنيده مي«
پيش به زبان امروزي ما سخن گفته اسـت، ولـي حـق ايـن اسـت كـه سـعدي        

خن نگفته است، بلكه ما پس از هفتصد هفتصد سال پيش به زبان امروزي ما س
گوييم، يعني سعدي شـيوة نثـر    ايم سخن مي سال به زباني كه از سعدي آموخته

فارسي را چنان دلنشين ساخته كه زبان او زبان رايج فارسـي شـده اسـت و اي    
كاش ايرانيان قدر ايـن نعمـت بداننـد و در شـيوة بيـان دسـت از دامـان شـيخ         

خود او حد همين اسـت سـخنداني و زيبـايي را؛ و مـن     برندارند كه به فرمودة 
مقـام) كـه اعتـراف     نويسندگان بزرگ سراغ دارم (ازجمله ميرزا ابوالقاسـم قـائم  

  »كنند كه در نويسندگي هرچه دارند از شيخ سعدي دارند. مي
  

به گمان من اين حقيقتي است روشن و آشكاركه بـر قلـم توانـاي مرحـوم     
معلّم اول زبان فارسي است و فارسـي امـروزي    فروغي جاري شده است. سعدي

ما به زبان سعدي بيش از زبان هر شاعر يا نثرنويس ديگري ماننـده اسـت، و نيـز    
زباني، اعم از شاعر يـا نثرنـويس، وجـود     بنده عقيده دارد كه تا امروز هيچ فارسي

آن  كاريهـاي  ندارد كه مانند سعدي روح زبان فارسي را دريافته و به رموز و ريـزه 
  تسلّط داشته باشد.
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زباني ايـن زبـان دلپـذير و شـيوا را بـه       به عبارت ديگر تاكنون هيچ فارسي
پس  م نكرده است و شايد بتوان حدس زد كه از اينفصاحت و زيبايي سعدي تكلّ

نيز كمتر كسي پيدا خواهد شد كه به اندازة شيخ اجل بدين زبـان مسـلّط باشـد و    
و الفاظ و معاني زبـان فارسـي را مسـخّر خـويش      اين اندازه عبارات و استعارات

بتواند ساخت. سعدي خود نيز به اين موهبت الهي كه بدو ارزاني شده بود آگاهي 
  )2(داشته و در آثار خويش بسيار از آن ياد كرده است.

شـاهي،   تا روزي كه شيخ اجلّ گلستان را ننوشته بود، كليلـه و دمنـة بهـرام   
لي نصراهللا بن محمد بن عبدالحميد منشي از كليلـه و  يعني ترجمة فارسي ابوالمعا

تـرين كتـاب نثـر     ها موفـق  ترين و به گفتة امروزي دمنة عربي ابن مقفع، ـ معروف 
پارسي بود و هركس كه در ميدان فضل و ادب خاصه در نثرنويسـي خويشـتن را   

ا نهاد و بـه تصـريح يـ    دانست يا به شاگردي ابوالمعالي گردن مي صاحب داعيه مي
كرد كه در كار نوشتن از كليله و دمنه بهـره بـرده و از روش آن    تلويح اعتراف مي

اهللا شـيرازي معـروف بـه     پيروي كرده است، يا آن كه مانند اديب عبداهللا بن فضل
سـنجيد و بـا آن برابـر     الحضره، بيهوده نثر خويش را با آنِ ابوالمعـالي مـي   وصاف

عـالوه بـر    )3(اه از كليله و دمنه درگذشته است.كرد كه در اين ر نهاد يا ادعا مي مي
اين كه تاكنون درحدود چهل كتاب به سبك انشاي كليله و دمنه بـه دسـت آمـده    

ها و ارباب سير و تراجم به شهرت و معروفيـت   است، از قديم باز صاحبان تذكره
وه يكـي  اند و ازجملة اين گر مانند و زيبايي و تناسب نثر ابوالمعالي اشاره كرده بي

  شاهي چنين گويد: محمد عوفي است كه دربارة كليله و دمنة بهرام
  

نظم و نثر تصرف قلم او را گردن نهاده و دقايق پيشِ خـاطرِ او ايسـتاده و   «
توسنِ بيان رام طبيعت او گشته، و تا دور آخرالزمان و انقـراضِ عـالم هـركس    
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او تواند بود، چـه ترجمـة   وفي كند، مقتبسِ فوايد نرسالتي نويسد يا در كتابت ت
ماية جمله كُتاب و اصحاب صنعت است و  كليله و دمنه كه ساخته است، دست

كس انگشت بر آن ننهاده است و آن را قدح نكـرده و از منشـĤت پارسـيان     هيچ
  )4(»هيچ تأليف آن اقبال نديده است و آن قبول نيافته.

  

نظر شهرت و محبوبيت تنها كتابي كه پس از كليله و دمنه نگاشته شد و از 
و يافتن قبول عـام از آن درگذشـت، گلسـتان شـيخ اجـلّ سـعدي اسـت، و ايـن         

ت روز نخستين باقي مانده بلكه روز به روز محبوبيت و شهرت تا امروز نيز به قو
اي نـام   خوانده زبان درس بر افزون بوده است چنان كه اگر امروز هم از هر فارسي

را بپرسيد، بي هيچ درنگ و ترديدي از گلستان نـام  ترين كتاب نثر فارسي  معروف
  دهد. برد و كليله و دمنه را در رديف دوم، بعد از گلستان قرار مي مي

نكتة ديگري كه باز پيش از وارد شدن به اصل مطالب بايـد بـدان اشـارتي    
هايي كه از آن در دست است از  طور كلي نثر فارسي و نمونه كرد، اين است كه به

  نگارش از دو شاخة بزرگ بيرون نيست: نظر شيوة
يكي نثر مرسل، كه نويسنده در آن تنها به نقل معنـي و مطلـب خـويش در    

رد صـنعتگري  و زيباييهـاي     ترين صورت و كوتاه ساده ترين عبارت نظر دارد و گـ
  گردد. لفظي نمي

نامنــد و بنيانگــذاران آن را  دوم نثــر فنــي، كــه آن را نثــر مصــنوع نيــز مــي
  )5(دانند. الي نصراهللا منشي ميابوالمع

در اين نوع نثر، گاهي نظر اصلي نويسنده بيان مطالب خويش است، منتهي 
كنـد،   هايي مصنوع و با رعايت آرايشهاي لفظي بيان مي معاني مورد نظر را با جمله

آيات براعـت و معجـزات   «چنان كه نصراهللا منشي خود از اين گروه است. وي از 
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گويـد.   سـخن مـي   )6(»له بر اظهار بعضي از آن مشتمل استصناعت كه كتاب كلي
ليكن پيداست كه مقصد اصلي وي ترجمة متن عربي كليله بوده و آنجا كه مطالب 

آيـد نوشـتة وي بـه     شود يا بيـان واقعـه و حكـايتي الزم مـي     اساسي متن آغاز مي
ا گرايد و در هرحال در اظهار فضل و عرض هنر افراط بيش از حد رو سادگي مي

  دارد. نمي
دستي خـويش در   ليكن گاهي نظر اصلي و مقصد نويسنده نشان دادن چيره

ادب و بالغت و ابراز معلومات و عرضه داشتن صناعتهاست، به نحوي كه معنـي  
گويد كه نوشتن تـاريخ   كند. وصاف از اين گروه است و خود مي را فداي لفظ مي

ن نثـر فنـي و مصـنوع قـرار داده     اي براي نشان دادن هنر خويش در نوشت را بهانه
  )7(است.

وه حسن يهريك از اين دو شيوة نگارش عيبي و حسني دارد و عيب اين ش
آن ديگر است و بالعكس. مـثالً نثـر مرسـل سـاده، مـوجز و بـه فهـم نزديـك و         

ترين شيوه براي بيان مطالب دشوار علمي و فلسفي است. لـيكن پيداسـت    مناسب
برد و طرفداران نثر فنـي،   و تناسب آن لذت بسيار نمي كه ذوق خواننده از زيبايي

رونـق و عـاري از چاشـني     مانند دبيران ديوان رسائل و غيرهم، اين نوع نثر را بي
هـا و رعايـت صـناعتهاي لفظـي و      دانند. در نثر فني، وجود تشـبيه  ذوق و هنر مي

راعـات  بخشد ليكن نويسنده ناگزير است بـراي م  معنوي نثر را رنگ و رونقي مي
اين دقايق راه اطناب بپيمايد و نوشتة او براي كساني كه در ادب و بالغت دسـتي  

نمايد، چنان كه نثـر كليلـه و دمنـه، بـا آن كـه از       قوي ندارند دشوار و نامفهوم مي
دور است، ازطرف متأخران مورد همين ايـراد قـرار گرفـت و     صنعتگري مفرط به

ه عبارتهاي كليله دشوار و دور از ذهـن و  موالنا حسين واعظ كاشفي بدين بهانه ك
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آميخته با تعبيرها و تركيبات و شعرهاي عربي و براي عامة مردم نـامفهوم اسـت،   
  )8(نام انوار سهيلي ترتيب داد. هتحريري تازه از آن ب

نكتة مهم در مراعات صنايع لفظي اين است كه بايد جانب اعتدال در آن به 
و تكلّف بپرهيزد و غرق شـدن در صـنعتگري و    رعايت رسد و نويسنده از تصنُع

هاي ادبي او را از مراعات تناسب باز ندارد، و ايـن كـاري اسـت سـخت      بندبازي
دشوار كه بيشتر نويسندگان نثر فني از عهدة آن برنيامده و در صـنعتگري بـيش از   

ـ   مانند مرزبان اند. كتابهايي حد لزوم و تناسب راه افراط پيموده اف نامه، تـاريخ وص
گونه كتابها هستند كه خواندن نثرشان حتـي بـراي خـواص نيـز      و درة نادره از آن

دشوار است و سرانجام نيز پس از دقت بسيار و مراجعـه بـه فرهنـگ و خوانـدن     
شود كه مطلب اصلي نويسنده در يك عبـارت خالصـه    صفحات متعدد، معلوم مي

لـي، مـثالً ايـن بـوده كـه      شود و مراد وي از سياه كردن پنج صفحه به قطع رح مي
بگويد امروز كاالي فضل و ادب خريداري ندارد و بازار هنر به كسـادي گراييـده   

  )9(است!
زبان فارسـي و  شك نيست كه نثر فارسي، با وجود پيشرفت عظيمي كه در 

توانست به صورت مرسل باقي بماند و از  خاصه زبان شعر آن پديد آمده بود، نمي
كوشـيدند تـا    شد عاجز آيد. نثرنويسان مي روز زيباتر مي ههمراهي با شعر كه روزب

هايي كه موجب زيبايي شعر اسـت در نثـر سـود جوينـد و      كاري از صنايع و ريزه
دراين راه از شاعران پيروي كنند. بنابراين نثر مرسل فارسي بـراي طريـق تكامـل    

ني شـود.  ن نداشت كه در راه صنعت بيفتد و تبديل به نثر فايجز  اي خويش چاره
اما متأسفانه اين نكته از نظر بسياري از اديبان نثرنويس پوشيده ماند كه افـراط در  

سـازد و خسـته    تنهـا ذوق و ذهـن را نَفـور مـي     صنايع لفظي و آرايش كالم نيز نه
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كند، بلكه از زيبايي كالم نيز كه منظور نظر و مقصـد غـايي نويسـندگان اهـل      مي
روح و متكلّـف و پـرزرق و بـرق و     گي و بيكاهد و آن را ساخت صنعت است مي
شـود و اطنـاب    معنـي مـي   دهد و كالمشان بسـيار لفـظ و انـدك    توخالي جلوه مي

يابد و عروس نثـر در زيـر بـار ايـن زيورهـاي سـنگين و        خيز در آن راه مي مالل
دهد و مقصود اصـلي   تناسب زيبايي فطري خويش را نيز ازدست مي آرايشهاي بي

  ماند. واننده پوشيده مياز نگارش آن بر خ
نخستين كسي كه توانست در نثرنويسي سادگي را با صنعتگري درآميزد، و 
از هريك به اندازة الزم سود جويد و تعادل را حفظ كنـد و بـه بيراهـة افـراط يـا      

  تفريط نيفتد شيخ اجلّ سعدي است.
در قرن هفتم دو شيوة ممتاز و مشخّص، يعنـي نثـر مرسـل و نثـر فنـي در      

لف هندوشـاه، و    هم رواج داشت. نمونة نثر ساده در اين قرن تجـارب عرض  السـ
نمونة نثر فني مصنوع و متكلّف آن تاريخ وصاف است. سعدي در اين سده بـراي  
نخستين بار توانست اين دو قطب مخالف را به يكديگر نزديك سازد و از حسنها 

  ي هر دو شوه بپرهيزد.مند شود و از عيبها و مزاياي هريك از اين دو سبك بهره
گلستان وي نمونة چنين نثري است كه در عين آساني و سادگي از رعايت 
صنعت و آرايش كالم در حد اعتدال نيز بركنار نمانده و در صـنعتگري آن انـدازه   
پيش رفته است كه بر دلفريبي عـروس نكـوروي نثربيفزايـد نـه اينكـه از زيبـايي       

و نادلپذير فرا نمايد. به قول شـادروان فروغـي   اصلي آن نيز بكاهد و آن را زشت 
پس از گلستان، نثر فارسي در قالب شايسـتة حقيقـي ريختـه شـد و بعـدها هـر       «

شعري هم كه مانند شعر سعدي در نهايت سالسـت و روانـي باشـد، در تركيـب     
يعني از بركت وجود سعدي زبان شعر و زبان نثر فارسـي   شبيه به نثر خواهد بود،
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  )10(»بيرون آمده و يك زبان شده است.از دوگانگي 
يكي از رازهاي توفيق عظيم گلستان نيز در همين نكته، يعنـي آميخـتن دو   
شيوه و رعايت حد اعتدال در صنعتگري و اقدام بدان تاحـدي كـه بـه سـادگي و     
قابل فهم بودن نثر لطمه نزند نهفته است. اما مقصود اصـلي بنـده در ايـن گفتـار،     

ست كه چرا با وجود تقليد عدة زيادي از نويسندگان و اديبان بررسي اين مطلب ا
كـس نتوانسـت در    بزرگ و استادان نظم و نثر از گلستان و شيوة نگارش آن، هيچ

قلمـان چنـين نمونـه و سرمشـقي      اين كار توفيق يابد، و با آن كه اديبان و صاحب
ا ريختـة قلـم   پيش روي داشتند، در ميان كتابهاي بسيار متعددي كه بعضي از آنهـ 

استادان پرآوازة شعر يا نثر فارسي يا هردوست، آنچه به پيروي از گلستان نوشـته  
فاصـله پـس از    يك حتي قابليت آن را نيافت كه از نظر ارزش ادبي، بـي  شد، هيچ

  گلستان قرار گيرد، چه رسد بدان كه از گلستان درگذرد.
ز گذشـت قرنهـا در   تا آنجا كه به نظر بنده رسيده است تنها كسي كه پس ا

تقليد از شيوة نگارش سعدي تاحـدي توفيـق يافـت و بـدان نزديـك شـد ميـرزا        
مقام فراهاني است و همچنين توفيق وي در پيروي از شيوة نگارش  ابوالقاسم قائم

نويسي و شيوة نگارش امروزي  سعدي وي را مقتداي نثرنويسان متأخري كه ساده
  ار دارد.اند، قر زبان فارسي را بنيان نهاده

رسـيد،   شك نيست كه قريحه و استعداد هنري سعدي كه تا حد نبـوغ مـي  
عاملي بسيار مهم در برتري انكارناپذير و مسلّم آن بزرگمرد نيسـت بـه پيـروان و    
مقلدان خويش است، اما آيا بايد توفيق نيـافتن تمـام كسـاني را كـه از وي تقليـد      

تـوان گفـت    اجلّ گذاشت، يـا مـي  اند يكسره به حساب برتري استعداد شيخ  كرده
سعدي و سبك و زبـان وي   و استعداد استثنايي شيوة نگارش عالوه بر اين قدرت



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٤٤ 

هايي داشت كه تقليدكنندگان از شـيخ اجـلّ نتوانسـتند آنهـا را دريابنـد و       ويژگي
  ي به حريم سعدي نيز نزديك نشدند؟درنتيجه حتّ

تان نوشته شده است بنگريم، اگر به گروه انبوه كتابهايي كه به تقليد از گلس
بينيم توجه مقلدان بيشتر به شكل ظاهري كتاب و طرز تنظيم و تبويب و حتـي   مي
يك از آنان نخواسته يا نتوانسته است روح زبان  گذاري آن معطوف بوده و هيچ نام

سعدي را درك كند و عاملي كه زبان وي را چنين زنده و جوشـان و خروشـان و   
ساخته است بشناسد. گويا آنان گمان بـرده بودنـد كـه راز     پرتپش و كهنه نشدني

مانند سعدي در آن است كه كتاب خود را گلستان نام نهاده يـا آن را بـه    توفيق بي
هشت باب تقسيم كرده و حكايتهايي كوتاه و بلند، آميختـه از نظـم و نثـر در هـر     

والقاسـم  تـرين شـاگرد شـيخ ـ ميـرزا اب      باب گنجانيده است. درصورتي كه موفـق 
مقام فراهاني ـ هرگز نكوشيد تا كتابي همانند گلستان تأليف كند، بلكه توجـه    قائم

عميق و دايمي وي همواره به روح زبـان و شـيوة مشـاهده و طـرز بيـان شـيخ و       
و سرانجام آن را درك كرده و در حد توانـايي  دريافتن راز توفيق او معطوف بوده 

  است.ذوق و قريحة خويش از آن سود جسته 
در ميان كتابهايي كه به تقليد از گلسـتان نوشـته شـده بهارسـتان جـامي و      

شود نويسندگان ايـن دو   پريشان قاآني از همه معروفتر است. چنان كه مالحظه مي
انـد كتـابي    گذاري كتاب خود به گلستان نظر داشته و كوشـيده  كتاب، حتي در نام

ي بيان مطلب در لباس حكايت حجم گلستان، كم و بيش با همان اسلوب ـ يعن  هم
به زباني آميخته از شعر و نثر ـ بپردازند. شايد علت اين بوده كه اين مقلدان طـرز   
ت ايـن كتـاب          تنظيم گلستان و ظـاهر آن تـأليف را مايـة توفيـق شـيخ و محبوبيـ

بينند  وراني است كه وقتي مي گونه پيروان درست مانند كار پيشه يافتند. كار اين مي
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مكارانشان به سبب حسن سلوك بـا مشـتريان و تهيـه و عرضـه كـردن      يكي از ه
جـاي   كاالي مرغوب ترقي كرده و بازارش گرم شده و كارش رونق يافته است، به

برند كه چـون دكـان    اين كه آنان نيز روش كار او را پيش گيرند، به خطا گمان مي
اده، كـارش گـردان   وي در فالن خيابان واقع شده، يا فالن نام را بر بنگاه خود نهـ 

كوشـند تـا دكـاني پهلـوي دكـان وي       وي از اين ظنّ خطا مـي رشده است و به پي
دست آورند و نامي مشابه نام او بر خود بنهند و چون چنين كردنـد، بـه انتظـار     به

گيرند چون سبب اصلي توفيـق   اي نمي نشينند و البته نتيجه گرمي بازار خويش مي
ان وي نيست، بلكه داشتن ابتكار و عرضـه كـردن   ور نام يا محل دك نخستين پيشه

كاالي مرغوب و رعايت درستي و راسـتي در كسـب و جلـب خريـدار و تـأمين      
گونه روشها وي را بدانجا رسانيده است و اگـر همچشـمان    رضاي خاطر او و اين

بخواهند در كار خود توفيق يابند، بايد به درستي راز پيروزي او را دريابند و بدان 
  )11(نند.عمل ك

هـاي سـعدي    كلّي با موضوع نوشته مقام به دانيم كه موضوع منشĤت قائم مي
هاي سلطاني يا خصوصـي و اخـواني برجـاي     مقام مشتي نامه تفاوت دارد. از قائم

هاي او از آثار هركس ديگر به نثر سـعدي نزديكتـر    مانده است. با اين حال نوشته
  است.

ت   اكنون بايد دربارة عاملي كه شيخ ا جلّ را بدان پايه از شـهرت و محبوبيـ
كـار بسـت گفتگـو     مقام آن را شـناخت و بـه   رسانيد و از ميان پيروان او فقط قائم

  شود.
درنـگ   با مختصر توجه، و حتي با نظري اجمالي به شعر و نثر سـعدي بـي  

مانند، پيوندي سـخت   شويم كه زبان وي، عالوه بر سادگي و روشني بي متوجه مي
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ندگي مردم و زبان ايشان دارد. بسـياري از مضـمونها و معـاني شـعر و     استوار با ز
نثر سعدي هست كه هرگز در آثار گويندگان و نويسـندگان متقـدم بـر وي ديـده     

شود و شيخ در آفريدن آنها مستقيم از زندگي مـردم الهـام گرفتـه و بـه زبـان       نمي
ان سعدي، و شايد قرنها زنده و پوياي مردم نيز آن را بيان كرده است. مثالً در دور

گذاري در ميان صفحات قرآن كريم از  پيش از وي رسم بوده است كه براي نشانه
كردند و اين كار تا دوران آغاز تحصيل بنده و شايد پس از  پر طاووس استفاده مي

گيرد و با بياني شاعرانه، منزلتـي را   آن نيز مرسوم بود. سعدي از اين رسم الهام مي
شناسد (كه البته درسـت هـم    اووس شده است زادة زيبايي وي ميكه نصيب پر ط

هست) و آن را با سادگي و لطف كالمي كه خـاص خـود اوسـت، بـا محبـت و      
  دهد: شود پيوند مي حرمتي كه نسبت به مردم زيباروي و خوشخوي ابراز مي

  شاهد آنجا كه رود عزّت و حرمت بيند    
  ور برانند به قهرش پدر و مادر خويش

  اووس در اوراق مصاحف ديدمپر ط
  بينم بيش گفتم اين منزلت از قدر تو مي

  گفت خاموش، كه هركس كه جمالي دارد
  هركجا پاي نهد، دست ندارندش بيش

  )114(كليات سعدي، چاپ اميركبير:       
نويسي در ادب فارسي است، اما  يافتة مقامه گلستان سعدي صورت تكامل  

بخـش شـيخ در پـرداختن     را كه شـايد الهـام   مقامات حميدي ةاگر به عنوان نمون
شـويم: در   خيـز آن كسـل مـي    گلستان بوده است درنظر بگيريم از يكنواختي مالل

شود. در پايان تمام حكايتهـا   مقامات حميدي تمام حكايتها از قول دوستي نقل مي
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شود كه كار وي  زند و معلوم نويسنده نمي نيز راوي، يا دوست نويسنده غيبش مي
ا انجاميده و چـه سرنوشـتي يافتـه اسـت. حـوادث و وقـايع داسـتانها نيـز         به كج
شود و بـا شـعر پايـان     گونه تنوع و تحرّكي ندارد، همه حكايتها با نثرآغاز مي هيچ
جا فواصل شعرها و نثرهـا   يابد و يكنواختي آن تا حدي است كه تقريباً در همه مي

هـاي   نـين مطـالبي را بـا جملـه    تـوان، چ  يك اندازه است، و انصاف را، چندبار مي
يكسان و سجعهاي متوالي دور از ذهن و تركيبهاي مدرسي و عالمانه بيان كرد كه 

  موجب مالل نشود؟
زبانان مطلوب و دلنشين باشد؛  شايد چنين تركيب، و شيوة بياني براي عربي

و زبان قالبي عرب، يا كلمات هموزن توالي سجعهاي متوازي و متوازن را برتابـد  
زبان خوش آيـد، چنـان    و طنطنة الفاظ هموزن و هماهنگ به گوش شنوندة عرب

الزمان همداني مبتكر مقامات و ابوالقاسم حريري صاحب مقامات معروف  كه بديع
انـد و كـار ايشـان مـورد      سرايان) اقتباس كرده اين روش را از نثر قُصاص (داستان

و حال آن كـه پيـروي از آن    تحسين خوانندگان واقع شده و قبول عام يافته است
زبانـان نشـد و ماليـم ذوق و روح زبـان فارسـي نيفتـاد و        آيند طبع فارسي خوش

رفـت مـورد توجـه قـرار نگرفـت و آثـار        مقامات حميدي چنـان كـه انتظـار مـي    
  تقليدكنندگان از آن نيز به تاراج حوادث رفت.

شـود و   اما حكايتهايي كه شيخ در گلستان آورده هريك به نحوي آغاز مـي 
گيرد و گاه حكـايتي   يابد. گاه شرح يك واقعه بيش از دو سه سطر را نمي پايان مي

زن تهيدسـت ـ    هـاي حميـدي (ماننـد داسـتان مشـت      بزرگتر از بزرگتـرين مقامـه  
آيد، گاه اصـالً   حكايت بيست و هفتم از باب سوم در فضيلت قناعت) در ميان مي

ود را با مدعي در بيان توانگري و شود و نويسنده شرح جدال خ حكايتي نقل نمي
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نقل حكايـت   گويد؛ يا يك باب گلستان را تقريباً بي درويشي براي خواننده باز مي
    )12(آورد. كم حكايت نسبتاً بزرگي ـ به پايان مي ـ يا ديت

هـاي   تنها مقيد به اظهار فضل و ساختن جمله در هنگام شرح و بسط نيز نه
كوشد كه بيانش تا آنجا كه در فصـاحت و زيبـايي    عمد مي عالمانه نيست، بلكه به

خللي وارد نياورد به زبان و بيان عامه تا سرحد امكان نزديك باشد و چيـزي كـه   
ماند الهام گرفتن از زندگاني مـردم كوچـه و    در اين ميانه هرگز از نظر او دور نمي
اسـت،   ها و مظاهري از اين زندگي واقعـي  بازار و مشاهدة دقيق و آراستن صحنه

درصورتي كه قاضي حميدالدين و ديگران (و ازجمله وصاف الحضره كـه كتـاب   
قي تـأليف  شخويش را پس از گلستان شيخ اجلّ و با پيش روي داشتن چنين سرم

كرده است) در پرداختن منشĤت خويش بيشتر به كتاب و دفتر و فرهنگ لغـت و  
و علمهاي بديع و معـاني   هاي صنايع لفظي آثار اديبان و دانشمندان سلف و رساله

هـاي   و بيان نظر داشته و از زندگاني روزانـه و ادراك و شـرح زيباييهـا و صـحنه    
هـاي   هاي خود را يا از مقامه اند. (قاضي حميدالدين مقامه ن غافل ماندهآگوناگون 

  عربي ترجمه كرده و يا درست بدان سياق و اسلوب نگاشته است).
هاي مغلق و متكلف، به كتاب و فرهنگ و براي اثبات توجه نويسندگان نثر

منابع و مĤخذ مدرسي و عالمانه، بـه آوردن شـاهدي نيـاز نيسـت؛ چـه اوالً ايـن       
موضوع بيرون از گفتگوي ماست و ثانياً هر صفحه از كتابهايي نظير تاريخ وصاف 

نامه و جانگشاي جـويني و درة نـادره و ماننـد آنهـا را كـه بگشـاييم بـه         و مرزبان
وقت در زبان فارسـي مـورد    خوريم كه هيچ هاي عجيب و غريب فراوان برمي واژه

استعمال نداشته و بعضـي از آنهـا، شـايد فقـط يـك بـار، بـر قلـم يكـي از ايـن           
نويسندگان جاري شده و اي بسا كه او نيـز آن كلمـه را بـراي نشـان دادن كمـال      
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ي لفظـي  فضل و بالغت خويش از فرهنگي بيرون كشيده است. درمـورد صـنعتها  
نيز حال به همين منوال است: بعضي صنايع بديهي هست كه در گفتارهاي روزانة 

رود (مانند تشبيه و استعاره و ارسـال مثـل و بعضـي سـجعهاي      كار مي مردم نيز به
اي ديگر از آنها، جز در گفتار اديبان  ساده و صنعتهاي ديگري از اين دست) و پاره

ود (ماننـد ترصـيع و انـواع گونـاگون تجنـيس      ش و عالمان به فنون ادب ديده نمي
لفظي و خطي و تام و ناقص و مطَرِّف و آراستن سخن به آيات قرآني و احاديـث  

اي  اي تمام يـا قصـيده   المثلها و شعرهاي عربي و حتي نقل خطبه و اخبار و ضرب
كامل از آثار فصحا و شاعران عرب). نويسندگان نثرهاي مصنوع از ميان صنعتهاي 

نيز ـ به علت استغراق در كتاب و ادب رسمي كتبي ـ به گـروه دوم بيشـتر      لفظي
  توجه دارند.

اگر بخواهيم شواهد كافي دربارة الهام گرفتن سعدي از زندگاني و پست و 
هاي گوناگون آن به دست دهيم، بايد به جاي اين  بلند و سخت و سست و صحنه

پردازيم و گوييم كـه سـعدي    مي گفتار كتابي نوشت. از اين روي ناگزير به اجمال
كتاب جامعه را بيش از كتابهاي مدرسه در مطالعة دائم خويش دارد و هيچ چيز از 

مانـد و   هاي زشت و زيباي زندگي از نظر وي پنهان نمي عوامل و عناصر و صحنه
ل    از همة آنها براي انگيختن معاني و مضامين تازه مدد مي گيرد. گاهي از زبـان گـ

بويي كه در حمام از دست محبوبي به دسـت وي رسـيده اسـت،     سرشوي خوش
كند تا خاطرنشان سازد كـه كمـال و نقصـان همنشـين در خلـق و       سخن ساز مي

هـالل   زماني به شرح آواز خوش كـودكي از حـي بنـي    )13(خوي آدمي مؤثر است.
پردازد تا باز نمايد كه آواي دلنشين در وجـود جـانوران و سـتوران نيـز مـؤثر       مي
گـاه همـين معنـي را بـا شـكفته       )14(گيرد. افتد اما در دل زاهدان خشك درنمي مي
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شدن برگهاي لطيف گل از وزيدن نسيم سحرگاهي و لزوم شكافتن هيزم با ضربة 
گاه سرگذشت اندوهبار خود را در هنگامي كـه بـه    )15(كند. تبر، به خواننده القا مي

ابلس به كار گل گماشته بودند دست كافران فرنگ اسير شده و او را در خندق طر
گيـري كـه در ايـن     دارد، و زماني با شرح داستان كشـتي  به شيواتر بياني اظهار مي

سيصد و شصت بند فاخر بدانستي و هر روز بـه نـوعي از   «صنعت سرآمد بوده و 
گوشة خاطرش با جمال يكي از شاگردان ميلي داشـت  «و چون » آن كشتي گرفتي

درآموخت مگر يك بند كه در تعليم آن دفع انداختي و  سيصد و پنجاه و نه بندش
ناشناسي شاگرد همان يـك فـن    وفايي و حق و سرانجام در برابر بي» تأخير كردي

كند، خواننده را با حقايق تلخ زنـدگي روزانـه آشـنا     ذخيره را در كار تنبيه وي مي
  )16(سازد. مي

كـه در بـاب آن    خالصه سعدي عالوه بر داشتن زبان فصيح و بيان شـيوا ـ  
هاي گوناگون زنـدگاني مـردم اتفـاق     اند ـ به آنچه در صحنه  قرنهاست سخن گفته

افتد توجهي عميق داشته و با بهره گرفتن از آنها شعر و نثر خـود را رنگارنـگ    مي
  و پرتنوع و زنده و دلپذير ساخته است.

ــه مضــامين و معــاني و حكايتهــايي    در بوســتان شــيخ اجــلّ نيــز بارهــا ب
خوريم كه از هيچ منبع و مأخذ مكتوبي گرفته نشـده اسـت و بنـده رعايـت      ميبر

اختصار را از آوردن شواهد متعدد از اين كتاب بسيار فصيح و شـيرين خـودداري   
اي از بوسـتان نيسـت كـه بگشـاييم و در آن بـه       كند. با اين حال هـيچ صـفحه   مي

سـته اسـت چشـمارو،    راستي كدام كس توان موضوع و مضموني تازه برنخوريم. به
انـد مشـبه    افكنده ريخته و از بام فرو مي سفاليني كه در آن پول خرد مي ةيعني كوز
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يا كدام شاعر بوده است كه  )17(قرار دهد و مردم لئيم و ممسك را بدان مانند كند،
  )18(اند همانند سازد؟ بسته تصنّع و تكلّف را به پاي چوبين كه غازيان برخود مي

نيز در بوستان همگي تازگي دارند و براي آن كه سخن بـيش  اين تصويرها 
  )19(كنيم. از حد دراز نشود از هرگونه شرح و تفسيري در باب آنها خودداري مي

  دهد نطفه را صورتي چون پري    
  كه كرده است بر آب صورتگري؟    
  نهد لعل و پيروزه در صلب سنگ    
  لِ لعل در شاخ پيروزه رنگگُ    
  اي سوي يم رهز ابر افكند قط    
  اي در شكم ز صلب اوفتد نطفه    
  از آن قطره لولوي الال كند    
  وز اين، صورتي سرو باال كند    
              )202(  

  قبا گر حرير است و گر پرنيان    
  ناچار حشوش بود در ميان به    
  تو گر پرنياني نيابي مجوش    
  كرم كار فرما و حشوش بپوش    

)205-206(  
  ن و سنگسكندر به ديوار رويي    
  بكرد از جهان راه يأجوج تنگ    
  تو را سد يأجوج كفر از زر است    

  نه رويين چو ديوار اسكندر است
          )207(  
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  يافتدست بدانديش بر خُرده چون 
  درون بزركان به آتش بتافت
  به خُرده توان آتش افروختن

  پس آنگه درخت كهن سوختن  
          )217(  

  نبايد شمردعدو را به كوچك     
  ه كوه كالن ديدم از سنگ خردك    
  نبيني كه چون باهم آيند مور    
  ز شيران جنگي برآرند شور    
  نه موري، كه مويي از آن كمتر است    
  چو پر شد ز زنجير محكمتر است    

          )227(  
  ر شودششر انگيز هم بر سر     
  چو كژدم كه با خانه كمتر شود    

          )233(  
  مدو كس چه كنند از پي خاص و عا    
  نام يكي نيك محضر، دگر زشت    
  يكي تشنه را تا كند زنده حلق    
  دگر تا به گردن درافتند خلق    

          )233-234(  
  درم زور سرپنجه بود به خردي    
  دل زيردستان ز من رنجه بود    
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  بخوردم يكي مشت زورآوران    
  نكردم دگر زور بر الغران    

          )235(  
  مگو شهد شيرين شكر فايق است    
  سي را كه سقمونيا اليق استك    

  چه خوش گفت يك روز داروفروش
  شفا بايدت داروي تلخ نوش    

          )244(  
  مترس از جوانان شمشيرزن    
  حذر كن ز پيران بسيار فن    
  افكنِ شيرگير جوانان پيل    
  ندانند دستان روباه پير    

          )250(  
  كند مرد تفسيردان زيان مي    
  ه نانفروشد ب كه علم و ادب مي    
  كجا عقل يا شرع فتوي دهد    
  كه اهل خرد دين به دنيا دهد    
  وليكن تو بستان كه صاحب خرد    
  از ارزان فروشان به رغبت خَرَد    

          )256(  
  خورش ده به گنجشك و كبك و حمام    
  كه يك روزت افتد همايي به دام    
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  چو هر گوشه تير نياز افكني    
  اميد است كه ناگه صيدي زني    
    ري هم برآيد ز چندين صدفد  
  ز صد چوبه آيد يكي بر هدف    

          )272(  
  نه مردم همين استخوانند و پوست    
  نه هر صورتي جان معني در اوست    
  اي است نه سلطان خريدار هر بنده    
  اي است اي زنده نه در زير هر ژنده    
  اي در شدي اگر ژاله هر قطره    
  چو خرمهره بازار از او پر شدي    

          )283(  
  طلبكار بايد صبور و حمول    
  ام كيمياگر ملول كه نشنيده    
  چه زرها به خاك سيه در كنند    
  كه باشد كه روزي مسي زر كنند    
  زر از بهر چيزي خريدن نكوست    
  نخواهي خريدن به از ناز دوست    

          )285(  
  گر از دوست چشمت بر احسان اوست    
  ستتو در بند خويشي، نا در بند دو    
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  تو را تا دهن باشد از حرص باز
  نيايد به گوش دل از غيب راز

          )289(  
  چو كودك به دست شناور برست
  نترسد، و گر دجله پهناور است

          )289(  
  پرست چو مرد سماع است شهوت

  به آواز خوش خفته خيزد نه مست
  پريشان شود گل به باد سحر
  نه هيزم كه نشكافدش جز تَبر

          )293(  
  اي در شنا رفتم كه مردانهگ

  برهنه تواني زدن دست و پا
  بكَن خرقة نام و ناموس و زرق
  كه عاجز بود مرد با جامه غرق

          )294(  
  به ميخانه در سنگ بر دن زدند
  كدو را نشاندند و گردن زدند

  گون از بط سرنگون مي الله
  روان همچنان كز بط كُشته خون

  خُم آبستنِ خمرِ نُه ماهه بود
  در آن فتنه دختر بينداخت زود



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٥٦ 

  شكم تا به نافش دريدند مشك
  قدح را بر او چشم خوني پر اشك

          )305(  
گونه شواهد را به همين جا پايان دهيم چه هـر صـفحه    بهتر است ارائة اين
بيننـد و مضـموني تـازه در پيونـدي اسـتوار بـا        اي مـي  را كه بگشايند در آن طرفه

  شود! مقاله به كتاب و رساله بدل مييابند و  زندگي روزانه مي
*  

ممكن است دوسـتان چنـين در خـاطر بگذراننـد كـه موضـوع گلسـتان و        
بوستان حكمت عملي و سياست و اخالق و آموختن راه و رسم  زنـدگي اسـت.   

اي در اين موضوع از زندگاني مردم  ه يا گويندهدبنابراين شگفت نيست اگر نويسن
  و لوازم آن سود جويد.هاي گوناگون و وسايل  و صحنه

البته اين تصور درست است، ليكن اوالً هـيچ شـاعر يـا نويسـندة پـيش از      
تر اين اسـت كـه شـيخ     سعدي نيست كه بدين نكته توجه يافته باشد. ثانياً شگفت

هـاي   تنهـا در مباحـث اخالقـي و اجتمـاعي و سياسـي و خالصـه جلـوه        اجلّ نـه 
هاي  ها و مضمون نيعتوجه دارد و م گوناگون حيات مادي بشر به زندگاني واقعي

كند، بلكه در غزل و قصيده نيز از اين حسن توجه غافـل   خود را از آن اقتباس مي
ماند و براي باز نمودن عشق خويش در موقع مقتضي حتي از لوازم آشپزخانه  نمي

  گذرد: يعني ديگ و هاون نيز درنمي
  نه هاونم كه بنالم به كوفتن از يار    
  سر آتش نشان كه بنشينم چو ديگ بر    

          )568(  



٥٧ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

دهني معشوق حتي از باريكي ميـان و شـيريني لعـاب دهـان      و براي شرح شيرين
  برد: زنبور بهره مي

  زنبور اگر ميانش باشد بدين لطيفي    
  حقا كه در دهانش اين انگبين نباشد    

          )485(  
بـه تـرنجبين و    يا براي بيان شيريني روزگار وصال و تلخي دوران فـراق اولـي را  

  كند: دومين را به صبر تشبيه مي
  ترنجبين وصالم بده كه شربت صبر    
  دهد خفقان فؤاد را تسكين نمي    

          )742(  
و در بثِّ شَكوي و شرح دلتنگي و گلة خويش از صاحب ديوان خود را به پيـادة  
عرصة شطرنج و ديگران را به فـرزين، و خويشـتن را بـه بيـد و نودولتـان را بـه       

  كند: كدوبن مانند مي
  ميان عرصة شيراز تا به چند آخر    
  گر پيادگان فرزينيپياده باشم و د    
  چو بيد بن كه تناور شود به پنجه سال    
  به پنج روز به باالش بر شود يقطين    

          )743-744(  
كدام شاعر است كه از جانور ناچيز و كريهـي چـون مگـس مضـمونهاي       

  متعدد و زيبا بيافريند:
  گر براني نرود، ور برود باز آيد    
  ناگزير است مگس دكّة حلوايي را    

          )418(  
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  تو خواهي آستين افشان و خواهي روي درهم كش    
  مگس جايي نخواهد رفتن از دكان حلوايي    

          )597(  
  تا مگس را جان شيرين در تن است    

  كند گرد آن گردد كه حلوا مي
          )498(  

آفرينـي مـورد توجـه     و ابرام مگس نيست كـه بـراي سـخن    اما اين تنها سماجت
  بخشد: سعدي واقع شده است. صدا و حركات او نيز به شاعر الهام مي

  دل پر نزد مگس پيش شوريده    
  كه او چون مگس دست بر سر نزد    

          )293(  
  و نيز:

  چه اليق مگسان است بامداد بهار    
  كه در مقابلة بلبالن كنند طنين    

          )743(  
دانند و الحق غزلها و ديگـر   حق استاد مسلم غزل عاشقانه مي سعدي را به  

  شعرهاي وي در شيريني و رواني مانند ندارد:
  سعدي اندازه ندارد كه چه شيرين سخني    
  باغ طبعت همه مرغان شكر گفتارند    
  تا به بستان ضميرت گل معني بشكفت    
  بلبالن از تو فرو مانده چو بوتيمارند    

          )494(  
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در اين دو بيت تشبيه ذوق شاعرانه و ضـمير سـخنور بـه بوسـتان و ماننـد      
كردن معني به گل آن تسبيهي سخت زيبا و دلپسند اسـت. درمـورد روانـي شـعر     

  خود نيز سعدي سخنان بسيار دارد و اين دو بيت يكي از آن مثالهاست:
  عروس ملك نكوروي دختري است وليك    
  هر با دامادكند اين سست م وفا نمي    
  گذرد دل منه كه دجله بسي بر اين چه مي    
  پس از خليفه بخواهد گذشت در بغداد    

          )710(  
فصاحت و بالغت است.  اين بيتها مثل تمام شعرهاي سعدي در حد اعالي

هاي بـديع اگـر    با اين حال در نظر بنده تنوع مضامين و كثرت معاني تازه و تشبيه
سخن شيخ در دل خواننده اثر نكند كمتـر از آن مـؤثر   بيش از فصاحت و بالغت 

نيست. مثالً تشبيه وعظ به باران و مانند كردن گوش شنواي خلق به دهان صـدف  
كرد) در  گرفت و به مرواريد مبدل مي (كه به اعتقاد قدما قطرة باران را در خود مي

  سابقه است: اين بيت كامالً تازه و بي
  سر خلق چه سود ريزش باران وعظ بر    
  كه مرد را به ارادت صدف دهاني نيست    

          )709(  
گونه مضامين و معاني كه داراي پيوند مستقيم  هايي ديگر از اين اينك نمونه

ها و مظاهر گوناگون زندگي است. بديهي است كه در كار تهيـه و ارائـة    با صحنه
هـاي متعـدد    تواننـد خـود نمونـه    مندان مي اين شواهد استقصا نشده است و عالقه

  ديگر از شعر و نثر شيخ اجلّ استخراج كنند و بر آن بيفزايند:
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  گفتم اي بوستان روحاني    
  ديدن ميوه چون گزيدن نيست    

  گفت سعدي خيال خيره مبند
  سيب سيمين براي چيدن نيست    

          )457(  
  جماعتي كه ندانند حظّ روحاني    
  تفاوتي كه ميان دواب و انسان است    
  د كه در باغ حسن سعدي راگمان برن    
  نظر به سيب زنخدان و نار پستان است    
  تر مرا هرآينه خاموش بودن اولي    
  كه جهل پيش خردمند عذر نادان است    
    كْيها و ما اُبرّيال اُزنفسي و  

  كه هرچه نقل كنند از بشر در امكان است
          )442(  

  ديگر از آن جا نيم نماز نباشد    
  ني كه قبله چنين استگر تو اشارت ك    
  ست آينه در پيش آفتاب نهاده    

  بر در آن خيمه، يا شعاع جبين است
          )443(  

  وجودي دارم از مهرت گدازان    
  وجودم رفت و مهرت همچنان هست    
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  به گفتن راست نايد شرح حسنت    
  وليكن گفت خواهم، تا زيان هست    
  جز پيشت نخواهم سر نهادن به    
  شد، آستان هستاگر بالين نبا    

          )451(  
  مي حالل است كسي را كه بود خانه بهشت    
  خاصه از دست حريفي كه به رضوان ماند    
  هركه چون موم به خورشيد رخت نرم نشد    
  زينهار از دل سختش كه به سندان ماند    
  تو كه چون برق بخندي چه غمت دارد از آنك    
  من چنان زار بگريم كه به باران ماند    
  كه با صورت و باالي توأش انسي نيستهر    

  حيواني است كه باالش به انسان ماند
          )491(  

  اي است نگارين حسن دالويز پنجه
  تا به قيامت بر او نگار نماند
  عاقبت از ما غبار ماند، زنهار
  تا ز تو بر خاطري غبار نماند

          )491(  
  اي خورديم و كار از دست رفت جرعه

  اند كرده ر ميتا چه بيهوشانه د
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  خود شديم ما به يك شربت چنين بي
  اند؟ ديگران چندين قدح چون خورده

  خيمه بيرون بر، كه فراشان باد
  اند هفرش ديبا در چمن گسترد

  تا جهان بودست جماشانِ گل
  اند از سلَحدارانِ خار آزرده

          )492(  
  اي كه دل از صحبت تو برگيرند تو آن نه

  ي دگر گيرندو گر ملول شوي صاحب
  دريغ و برگردي به تيغ اگر بزني بي

  چو روي باز كني دوستي ز سر گيرند
  قمر مقابله با روي او نيارد كرد

  و گر كند همه كس عيب بر قمر گيرند
  افتد خدنگ غمزهء خوبان خطا نمي

  اي زهد را سپر گيرند اگرچه طايفه
          )495(  

  نظران ريختي اي كعبة حسن خوب صاحب
  كه روا داشت؟ كه صيد حرمند قتل ايشان

  صنم اندر بلد كفر پرستند و صليب
  زلف و روي تو در اسالم صليب و صنمند
  در چمن سرو ستادست و صنوبر خاموش

  كه اگر قامت زيبا ننمايي بچمند
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  بندگان را نه گزير است ز حكمت نه گريز
  چه كنند؟ ار بكشي ور بنوازي خدمند

          )500(  
  ندين مگساننداينجا شكري هست كه چ

  يا بوالعجبي، كاين همه صاحب هوسانند
  صد مشعله افروخته گردد به چراغي
  اين نور تو داري و دگر مقتبسانند

  من قلب و لسانم به وفاداري و صحبت
  ويشان همه قلبند كه پيش تو لسانند

          )501(  
  پادشاهان مالحت چو به نخجير روند

  صيد را پاي ببندند و رها نيز كنند
  اي زان دهن تنگ بده يا بفروش هبوس

  كاين متاعي است كه بخشند و بها نيز كنند
          )501(  

  به بوي آن كه شبي در حرم بياسايند
  هزار باديه سهل است اگر بپيمايند

  طريق عشق جفا بردن است و جانبازي
  مند بر نايندردگر چه چاره؟ كه با زو

  اگر به بام برآيد ستاره پيشاني
  انگشتهاش بنمايند چو ماه عيد به

  درِ گريز نبسته است، ليكن از نظرش
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  كجا روند اسيران؟ كه بند بر پايند
  اي در تن ز خون عزيزترم نيست مايه

  فداي دست عزيزان، اگر بيااليند!
  فداي جان تو، گر جان من طمع داري
  غالم حلقه به كوش آن كند كه فرمايند

  هزار سرو خرامان به راستي نرسد
  و گر سر به آسمان سايند به قامت تو،

  حديث حسن تو و داستان عشق مرا
  هزار ليلي و مجنون بر آن نيفزايند

  سعدي عودست، تا نسوزاني مثال
  به دم نياسايند جماعت از نَفَسش دم

          )502(  
  اختراني كه به شب در نظر ما آيند

  پيش خورشيد محال است كه پيدا آيند
  همچنان پيش وجودت همه خوبان عدمند

  گرچه در چشم خاليق همه زيبا آيند
  مردم از قاتلِ عمدا بگريزند به جان
  پاكبازان برِ شمشيرِ تو عمدا آيند

          )503(  
  به وفاي تو كه گر خشت زنند از گل من
  همچنان در دل من مهر و وفاي تو بود
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  منِ پروانه صفت پيش تو اي شمع چگل
  گر بسوزم گنه من، نه خطاي تو بود

          )505(  
  ايم ما چون نشانه پاي به گل در بمانده

  خصم آن حريف نيست كه تيرش خطا رود
  كني از سر هواي دوست سعدي بدر نمي

  در پات الزم است كه خار جفا رود
          )506(  

  مرغ مألوف كه با خانه خدا انس گرفت
  رودن گر به سنگش بزني جاي دگر مي
  خواستم تا نظري بنگرم و باز آيم

  رودن وچة ما راه بدر ميگفت از اين ك
  زخم شمشير غمت را به شكيبايي و عقل

  چند مرهم بنهاديم و اثر مي نرود
          )507(  

  ميان انجمن از لعل او چو آرم ياد
  مرا سرشك چو ياقوت در كنار آيد
  مرا زمانه ز ياران به منزلي انداخت
  كه راضيم به نسيمي كزان ديار آيد
  ستپس از تحمل سختي اميد وصل مرا

  كه صبح از شب و ترياك هم ز مار آيد
          )513(  
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  گو تو بازآي، كه گر خون منت در خوردست
  پيشت آيم چو كبوتر كه برِ باز آيد

  طلبيدم همه عمر من خود اين سنگ به جان مي
  كاين قفس بشكند و مرغ به پرواز آيد

  اگر اين داغ جگرسوز كه بر جان من است
  يدبر دل كوه نهي سنگ به آواز آ

          )514(  
  دانند ديدگان نمي ز دست رفتم و بي

  آيد كه زخمهاي نظر بر بصير مي
  دواندم به نشاط جمال كعبه چنان مي

  آيد كه خارهاي مغيالن حرير مي
          )515(  

  كشتي هركه در اين ورطة خونخوار افتاد
  آيد نشنيديم كه ديگر به كران مي

  ا مسافر كه در اين باديه سرگردان شدي
  آيد از وي خبر و نام و نشان مي ديگر

  حاش هللا كه من از تير بگردانم روي
  آيد گر بدانم كه از آن دست و كمان مي

  كشته بينند و مقاتل نشناسند كه كيست
  )20(آيد كاين خدنگ از نظر خلق نهان مي

  دردي نيست سعديا اين همه فرياد تو بي
  )21(آيد آتشي هست كه دود از سر آن مي

          )516(  



٦٧ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  ر از وصال تو كوته كنم زبان اميدگ
  آيد كه هيچ حاصل از اين گفت و گو نمي

  گمان برند كه در عودسوزِ سينة من
  آيد بمرد آتش معني كه بو نمي

          )516(  
  خفتن عاشق يكي است بر سر ديبا و خار
  چون نتواند كشيد دست در آغوش يار

  گر دگري را شكيب هست ز ديدار دوست
  سر آتش قرار من نتوانم گرفت بر

  رودش تا به سقف آتشِ آه است و دود مي
  زندش بر كنار چشمة چشم است و موج مي

  كام دوست يلغاي كه به ياران غار مشت
  اي بر درست چون سگ اصحاب غار غمزده

  روم كنم و مي اين همه بار احتمال مي
  اشتر مست از نشاط گرم رود زير بار

          )518(  
  به روز آورم وعده كه گفتي شبي با تو

  شب بگذشت از حساب، روز برفت از شمار
  دور جواني گذشت، موي سيه پيسه شد
  برق يماني بجست، گرد بماند از سوار

          )519(  
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  خوش است درد كه باشد اميد درمانش
  دراز نيست بيابان كه هست پايانش
  ز كعبه روي نشايد به نااميدي تافت

  كمينه آن كه بميريم در بيابانش
  قدر دانم ه ناقص و نادانم ايناگرچ

  كه آبگينة من نيست مرد سندانش
  حكيم را كه دل از دست رفت و پاي ز جان

  سر صالح توقع مدار و سامانش
  گلي چو روي تو گر ممكن است در آفاق
  نه ممكن است چو سعدي هزار دستانش

          )531-532(  
  نهفتم دوش آن غم دل كه مي

  باد سحرش ببرد سرپوش
  كه دوش تا كمر بودآن سيل 

  امشب بگذشت خواهد از دوش
  كني محال است آتش كه تو مي

  كاين ديگ فرو نشيند از جوش
  اي خواجه، برو به هرچه داري
  ياري بخر و به هيچ مفروش

          )534-535(  
  دل اندام سنگين گرم باز آمدي محبوب سيم

  گل از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گل



٦٩ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  ا چه گويد مردم دانا؟گوي عاشق ر مالمت
  كه حال غرقه در دريا نداند خفته بر ساحل
  اگر عاقل بود داند كه مجنون صبر نتواند
  شتر جايي بخواباند كه ليلي را بود منزل

          )538(  
  گفتم چو طاووسي مگر عضوي ز عضوي خوبتر

  بينمت چون نيشكر شيريني از سر تا قدم مي
  درد بر خود مي پرورد، وين جامه او رفت و جان مي

  برد از پاسبانانش چه غم؟ سلطان كه خوابش مي
          )541(  

  بخت من استتر از  به دو چشم تو كه شوريده
  تر از موي توأم كه به روي تو من آشفته
  ة پندارم بودسنقد هر عقل كه در كي

  كمتر از هيچ برآمد به ترازوي توأم  
  زين سبب خلق جهانند مريد سخنم

  كشِ محراب دو ابروي توأم كه رياضت
  دست موتم نكَند ميخ سراپردة عمر

  گر سعادت بزند خيمه به پهلوي توأم
          )545(  

  دهد ز دوست گوشم به راه تا كه خبر مي
  خبر شدم صاحب خبر بيامد و من بي
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  چون شبنم اوفتاده بدم پيش آفتاب
  مهرم به جان رسيد و به عيوق بر شدم

  و گفتنش بشنوم تا رفتنش ببينم
  از پاي تا به سر همه سمع و بصر شدم
  من چشم از او چگونه توانم نگاه داشت

  ور شدم كاول نظر به ديدن او ديده
  گويند روي سرخ تو سعدي چه زرد كرد

  اكسير عشق بر مسم افتاد و زر شدم
          )549(  

  خبر از خويشتنم تا خبر دارم از او بي
  منم با وجودش ز من آواز نيايد كه

  دم از غايت شوق به بدرم دم پيرهن مي
  كه وجودم همه او گشت و من اين پيرهنم

          )562(  
  فشانم مرا تا نقره باشد مي

  ستانم تو را تا بوسه باشد مي
  برندم وگر فردا به دوزخ مي

  نقد اين ساعت اندر بوستانم به
  دانستم از بخت همايون نمي

  كه سيمرغي فتد در آشيانم
          )566(  

  



٧١ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  فراغ دوستانش باد و ياران
  كه ما را دور كرد از دوستداران

  ودسدلم در بند تنهايي بفر
  چو بلبل در قفس روز بهاران
  هالك ما چنان مهمل گرفتند
  كه قتل مور در پاي سواران

          )579(  
  اين قاعدة خالف بگذار

  وين خوي معاندت رها كن
  برخيز و در سراي دربند

  بنشين و قباي بسته وا كن
  پسندي آن را كه هالك مي

  روزي دو به خدمت آشنا كن
  چون انس گرفت و مهر پيوست

  بازش به فراق مبتال كن
          )585(  

  بهشت است اين كه من ديدم نه رخسار
  كمند است آن كه وي دارد نه گيسو

  لبان لعل چون خون كبوتر
  سواد زلف چون پرّ پرستو

  نه آن سرپنجه دارد شوخ عيار
  وان آمد به بازوكه با وي برت
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  همه جان خواهد از عشّاق مشتاق
  ندارد سنگ كوچك در ترازو

          )589(  
  ماه و خورشيد و پري و آدمي اندر نظرت

  اي همه هيچند كه سر بر همه افراخته
  با همه جلوة طاووس و خراميدن كبك

  اي مهرتر از فاخته عيبت آن است كه بي
          )593(  

  فتهاي باغ حسن چون تو نهالي نيا
  رخسارة زمين چو تو خالي نيافته

  تر فريب مشعبد از رخ تو دل رخچ
  در زير هفت پرده خيالي نيافته

  خود را به زير چنگل شاهين عشق تو
  عنقاي صبر من پر و بالي نيافته

          )594(  
  اي روي تو راحت دل من
  چشم تو چراغ منزل من

  آبي است محبت تو گويي
  اند با گل من كاميخته
  زند به دست سيمينگر تيغ 

  تا خون چكد از مفاصل من
  



٧٣ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  كس را به قصاص من نگيريد
  كز من بِحل است قاتل من

          )586(  
  بگرد بر سرم اي آسياي دور زمان

  به هر جفا كه تواني كه سنگ زيرينم
  اي نگار نكشت مرا پلنگ به سرپنجه

  پنجة نگارينم كُشي به سرِ تو مي
  گچو ناف آهو خونم بسوخت در دل تن

  برفت در همه آفاق بوي مشكينم
          )568(  

  اي اي صورتت ز گوهر معني خزينه
  اي ما راز داغ عشق تو در دل دفينه

  زيور همان دو رشتة مرجان كفايت است
  اي وز موي در كنار و برت عنبرينه

  تدبير نيست جز سپر انداختن كه خصم
  اي سنگي به دست دارد و ما آبگينه

          )595(  
  ود چون تو به گلزار آييقيمت گل بر

  تار آييفوآب شيرين، چو تو در خنده و گ
  اين همه جلوة طاووس و خراميدن او

  بار ديگر نكند گر تو به رفتار آيي
  



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ٧٤ 

  مه چنين خوب نباشد تو مگر خورشيدي
  دل چنين سخت نباشد تو مگر خارايي

          )596(  
  هرگز نبود اندر ختن برصورتي چندين فتن

  سروي بدين خوش منظري هرگز نباشد در چمن
  صورتگر ديباي چين گو صورت رويش ببين
  ياصورتي بركش چنين يا توبه كن صورتگري
  ز ابروي زنگارين كمان گر پرده برداري عيان

  تا قوس باشد در جهان ديگر نبيند مشتري
  ستان باالي سرو بوستان رويي ندارد دل

  خورشيد با رويي چنان مويي ندارد عنبري
          )612(  

  فته بودم كه دل به كس ندهمگ
  خبري حذر از عاشقي و بي

  اي گرد خويشتن بكشم حلقه
  تا نيايد درون حلقه پري

  وين پري پيكران حلقه به گوش
  گري كنند و جلوه شاهدي مي

  پرده داري بر آستانة عشق
  دري كند عقل و، گر به پرده مي

  قلم است اين به دست سعدي در
  با هزار آستين در دري



٧٥ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  بات از كدام شهر آرنداين ن
  تو قلم نيستي، كه نيشكري

          )613(  
  كشم كز جور او بار خصمي مي

  مي نشايد رفت پيش داوري
  عقل بيچاره ست در زندان عشق
  چون مسلماني به دست كافري
  بارها گفتم بگريم پيش خلق
  تا مگر بر من ببخشد خاطري
  باز گويم: پادشاهي را چه غم

  كريگر به خيلش در بميرد چا
  اي كه صبر از من طمع داري و هوش

  نهي بر الغري بار سنگين مي
  زانچه در پاي عزيزان افكنند

  ما سري داريم، اگر داري سري
          )614(  

  مه بر زمين نرفت و پري ديده برنداشت
  تا ظن برم كه روي تو ماه است يا پري

  اي اي، نه از اين گل سرشته تو خود فرشته
  تو از مشك و عنبريگر خلق از آب و خاك، 

  گر چشم در سرت كنم از گريه باك نيست
  زيرا كه تو عزيزتر از چشم در سري

          )616(  
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  هرگز اين صورت كند صورتگري؟
  يا چنين شاهد بود در كشوري

  سرو رفتاري صنوبر قامتي
  ماه رخساري ماليك منظري
  اي عارضش باغي دهانش غنچه
  بل بهشتي در ميانش كوثري

  ر گوشه پايي در گل استبي تو در ه
  وز تو در هر خانه دستي بر سري

  خاكي از مردم بماند در جهان
  وز وجود عاشقان خاكستري

          )618(  
  اي گنج نوشدارو با خستگان نگه كن
  گذاري؟ مرهم به دست و ما را مجروح مي
  يا خلوتي برآور، يا برقَعي فرو هل

  ورنه به شكل شيرين، شور از جهان برآري
  اعت از لطيفي رويت عرق برآردهر س

  چون بر شكوفه آيد باران نوبهاري
  عودست زير دامن يا گل در آستينت

  يا مشك در گريبان، بنماي تا چه داري
          )619(  

  چوبت به كعبه، نگونبار بر زمين افتد
  به پيش قبلة رويت بتان فرخاري



٧٧ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  دهان پر شكرت را مثَل به نقطه زنند
  اي است پرگاري كه روي چون قمرت شمسه

  به گرد نقطة سرخت عذار سبز چنان
  اي بركشند زنگاري كه نيم دايره

          )621(  
  رسد جز صورتت در آينه، كس را نمي
  با صورت بديع تو كردن برابري

  صيد اوفتاد و پاي مسافر به گل بماند
  هيچ افتدت كه بر سر افتاده بگذري
  صبري كه بود ماية سعدي دگر نماند

  ه كيسه بپرداخت مشتريسختي مكن، ك
          )621(  

  زخم شمشير اجل به كه سر نيش فراقت
  تر از آن كم به جراحت بگذاري كشتن اولي

  تنِ آسوده چه داند كه دل خسته چه باشد
  من گرفتار كمندم تو چه داني كه سواري؟
  كس چنين روي ندارد تو مگر حور بهشتي
  وز كس اين بوي نيايد مگر آهوي تتاري

  يدم و خوشتر ز حديثت نشنيدمطوطيان د
  شكرست آن، نه دهان و لب و دندان كه تو داري

          )622(  
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  گر آن كه خرمن من سوخت با تو پردازد
  ميسرت نشود عاشقي و مستوري

  اگر به حسن تو باشد طبيب در آفاق
  كس از خداي نخواهد شفاي رنجوري
  ز چند گونه سخن رفت و در ميان آمد

  و مهجوري حديث عاشقي و مفلسي
  سخن دراز مكنكه سعدي  به خنده گفت

  ميان تهي و فراوان سخن چو طنبوري
  چو سايه هيچ كس است آن كسي كه هيچش نيست

  مرا از اين چه كه چون آفتاب مشهوري؟
          )625(  

  اي ببري زهي سوار كه صد دل به قصه
  هزار صيد به يك تاختن بيندازي

  وداي بود چه ش تو را چو سعدي اگر بنده
  كه در ركاب تو باشد غالم شيرازي
  گرش به قهر براني به لطف باز آيد
  كه زر همان بود ار چند بار بگدازي

          )626(  
  نيايد؟ داني كدام دولت در وصف مي

  چشمي كه باز باشد هر لحظه بر جمالي
  تني كه محبوب از در فرازش آيد خرّم

  محنت سؤالي بختان بي چون رزقِ نيك



٧٩ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  غز بادام اندر يكي خزينههمچون دو م
  باهم گرفته اُنسي وز ديگران ماللي
  داني كدام جاهل بر حال ما بخندد؟

  كو را نبوده باشد در عمر خويش حالي
  بعد از حبيب بر من نگذشت جز خيالش

  وز پيكر ضعيفم نگذاشت جز خيالي
          )633(  

  روز روشن دست دادي در شب تاريك هجر
  ديدمي گر سحرگه روي همچون آفتابت

  سوز من در چكانيدي قلم بر نامة دل
  گر اميد صلح باري در خطابت ديدمي

  آه اگر وقتي چو گل در بوستان، يا چون سمن
  در گلستان، يا چو نيلوفر در آبت ديدمي

  ور چو خورشيدت نبينم كاشكي همچون هالل
  اندكي پيدا و ديگر در نقابت ديدمي

          )626(  
  صف جنگ بياضِ ساعد سيمين مپوش در

  تكلّف شمشير، لشكري بزني كه بي
  مبارزان جهان قلب دشمنان شكنند

  تو را چه شد كه همه قلب دوستان شكني
          )636-637(  
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  اشتر كه احتيارت در دست خود نباشد
  بايدش كشيدن باري به ناتواني مي

  اي بر در سرايت غوغاي عشقبازان
  همچون بر ابِ شيرين آشوبِ كارواني

  نمايد و عشقت بازيچه ميتو فارغي 
  تا خرمنت نسوزد تشويشِ ما نداني

  گفتمت كه جاني، ديگر دريغم آيد مي
  گر جوهري به از جان، ممكن بود تو آني

  سروي چو در سماعي بدري چو در حديثي
  صبحي چو در كناري شمعي چو در مياني

          )640(  
نـدگي جـاري   گونه مضمونها كه با ز ها و مفردات سعدي اين در ميان قطعه

  شود: مردم پيوند مستقيم دارد بيشتر ديده مي
  مركب از بهر راحتي باشد    
  بنده از اسب خويش در رنج است    
  گوشت قطعاً بر استخوانش نيست    
  راست خواهي چو اسب شطرنج است    

          )813(  
  در چشمت ار حقير بود صورت فقير    
  نظر مباش كه در سنگ گوهر است كوته    
  فه را كه حقير است و شوخگنكيمخت نا    

  قيمت بدان كنند كه پر مشك اذفرست
          )814(  



٨١ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

  گر سفيهي زبان دراز كند    
  كه فالني به فسق ممتازست    
  بيان يقين نشود فسق ما بي    
  و او به اقرار خويش، غمازست    

          )814(  
  پره، گفت ماه را ديد مرغ شب    

  شاهدت روي و دلپذيرت خوست
  ب خوانندشوين كه خلق آفتا

  راست خواهي به چشم من نه نكوست
  گفت خاموش كن، كه من نكنم
  دشمني با وي از براي تو دوست

          )815(  
  خواست، تا عيبم كند پروردة بيگانگان

  الغري بر من گرفت آن كز گدايي فربه است
  گرچه درويشم، بحمداهللا مخنّث نيستم

  شير اگر مفلوج باشد همچنان از سگ به است
          )815(  

  صاحب كمال را چه غم از نقص مال و جاه
  چون ماه پيكري كه بر او سرخ و زرد نيست

  مردي كه هيچ جامه ندارد، به اتفاق
  اي كه در او هيچ مرد نيست بهتر ز جامه

          )816(  
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  گه توبه كردن چه سود از دزدي آن
  كه نتواني كمند انداخت بر كاخ
  بلند از ميوه گو كوتاه كن دست

  خود ندارد دست بر شاخ كه كوته
          )816(  

  پسر نورسيده شايد بود
  كه نود ساله چون پدر گردد
  پير فاني طمع مدار كه باز

  چارده ساله چون پسر گردد
  ن داردآسبزه گر احتمال 

  كه ز خُردي بزرگتر گردد
  غلّه چون زرد شد اميد نماند

  كه دگرباره سبز برگردد
          )817(  

  رهيچ داني كه آب ديدة پي
  از دو چشم جوان چرا نچكد
  برف بر بام سالخوردة ماست

  آب در خانة شما نچكد
          )820(  

  تا سگان را وجوه پيدا نيست
  مشفق و مهربان يكدگرند
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  اي در ميانشان انداز لقمه
  كه تهيگاه يكدگر بدرند

          )821(  
  محضر باش سان و نيك آدمي

  بر دواب فضل نهند اتا تو ر
  ممتازي تو به عقل از دواب

  ورنه ايشان به قوت از تو بهند
          )823(  

  هيچ فرصت ورايِ آن مطَلَب
  كه كسي مرگ دشمنان بيند

  تا نميرد يكي به ناكامي
  ديگري شادكام ننشيند

  ه مشوتو هم ايمن مباش و غرّ
  كه فلك هيچ دوست نگزيند
  شادكامي مكن كه دشمن مرد
  مرغ، دانه يكان يكان چيند

          )823(  
  نخورد ما عسل از دست خلق ميامير 

  كه زهر در قدح انگبين تواند بود
  كند پرهيز عجب كه در عسل از زهر مي

  كند از تير آه زهرآلود حذر نمي
          )824(  
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  روزِ گم گشتنِ فرزند، مقادير قضا
  چاه دروازة كنعان به پدر ننمايد

  باش تا دست دهد دولت ايام وصال
  يدبوي پيراهنش از مصر به كنعان آ

          )826(  
  مانند بند  بي صانعِ نقش

  كه همه نقشِ او نكو آيد
  رزقِ طاير نهاده در پر و بال

  اي فرو آيد تا به هر طعمه
  روزي عنكبوت مسكين را

  پر دهد تا به نزد او آيد
          )827(  

  توان بستن به قفل و پرّة زرين همي
  زبان خلق و، به افسون دهانِ شيدا مار

  ي چو بازش آورديتبرّك از در قاض
  ديانت از در ديگر برون شود ناچار

          )827(  
  بردند پيمبران و پاكان

  ادبان جفاي بسيار از بي
  دل تنگ مكن، كه پتك و سندان

  پيوسته درم زنند و دينار
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  كم نگرددقدر زر و سيم 
  و اهن نشود بزرگ مقدار

          )828(  
  پدر كه جان عزيزش به لب رسيد، چه گفت

  من گوش دار، جانِ عزيز يكي نصيحت
  به دوست ـ گرچه عزيزست ـ راز دل مگشاي

  كه دوست نيز بگويد به دوستان عزيز
          )829(  

  پروردگارِ خلق خدايي به كس نداد
  تا همچو كعبه روي بمالند بر درش
  از مال و دستگاه خداوند قدر و جاه

  چون راحتي به كس نرسد خاك بر سرش!
          )829(  

  ه مردم آموزياي كه دانش ب
  آنچه گويي به خلق، خود بنيوش

  نكني خويشتن را عالج مي
  باري از عيب ديگران خاموش
  محتسب كون برهنه در بازار

  زنند كه روي بپوش! قحبه را مي
          )830(  

  پيدا شود كه مرد كدام است و زن كدام
  در تنگناي حلقة مردان به روز جنگ
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  مردي درونِ شخص چو آتش در آهن است
  تش برون نيايد از آهن مگر به سنگوآ

          )831(  
  گر بدانستي كه خواهد مرد ناگه در ميان

  جامه چندين كي تنيدي پيله گرد خويشتن؟
  خرّم آن كو خورد و بخشيد و پريشان كرد و رفت

  تا چنين افسون نداني دست بر افعي مزن
          )833(  
  دانستي افتادن به ناچار چو مي

  ستننبايستي چنين باال نش
  به پاي خويش رفتن به نبودي

  كز اسب افتادن و گردن شكستن؟
          )834(  

  نخواهي كز بزرگان جور بيني
  عزيز من به خُردان بر ببخشاي
  اگر طاقت نداري صدمت پيل

  چرا بايد كه بر موران نهي پاي؟
          )835(  

  بس دست دعا بر آسمان بود
  تا پاي برآمدت به سنگي

  اي گرگ نگفتمت كه روزي
  ناگه به سر افتدت پلنگي

          )838(  



٨٧ زبان سعدي و پيوند آن با زندگي

ارائة شواهد و امثال در اين باب را بـا درج يـك دوبيتـي از سـعدي پايـان      
به فرانسه و پاريس مسافرت كـرده و سـاعتي    دهيم. كساني كه به اروپا، خاصه مي

داننـد كـه گروهـي     انـد مـي   هاي زيباي آن گذرانيده خانه چند را با نشستن در قهوه
آيند و به آرزوي دريافت پولي اندك، در برابر  گرد مي ايشگران دورههنرمندان و نم
دهند. يك نوع از اين نمايشگران كسي (معموالً جواني) است كـه   آنان نمايش مي

اي كوچك در دسـت ديگـر دارد. در برابـر     اي پر از بنزين در دستي و شعله شيشه
به آهستگي آن را در برابر گيرد و  اي از بنزين را در دهان خود مي تماشاييان جرعه

آورد. ظـاهراً ايـن نمـايش     دمد و لهيبي دراز پديـد مـي   شعلة كوچك افروخته مي
بسيار قديم است و در عصر سعدي نيز سابقه داشته، چه در ميان بيتهـاي پراكنـدة   

  خوانيم: وي مي
  كار الجمال شيرين بس، اي غالم بديع    
  كه سوز عشق تو انداخت در جهان آتش    
  نفط گنده چه حاجت كه در دهان گيريبه     
  )22(تو را خود از لب لعل است در دهان آتش    

توان دعوي استقصا كرد. چه بسـيار   در نقل اين شواهد و مثالها، هرگز نمي
هاي فارسي، قطعات، رباعيات، مفـردات و   موارد ديگر در گلستان، بوستان، قصيده

ا، از نقـل آنهـا چشـم    هـاي منثـور سـعدي هسـت كـه رعايـت اختصـار ر        رساله
  ايم. پوشيده

*  
پس از درگذشت شيخ اجلّ، مدتي دراز، تتبع شـيوة وي متـروك شـد، يـا     
دست كم كساني كه به تقليد از وي پرداختند، روح كالم و جانسخن وي را درك 
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نكردند و به تقليد از ظاهر آن راضي شدند و البته هرگز نتوانستند به حريم سخن 
ا در دوران بازگشت ادبي، در عصـر زنـديان و افشـاريان،    سعدي نزديك شوند. ام

گروهي از گويندگان صاحب نام شـيوة او را دنبـال كـرده و تاحـدي توفيـق نيـز       
بند معـروف هـاتف اصـفهاني يـا غزلهـاي مجمـر و فروغـي         اند. مثالً ترجيع يافته

  بسطامي از اين لحاظ شايد با غزل شيخ قابل مقايسه باشد.
توانيد با اندكي  غزل فروغي بسطامي را مطالعه كنيد، مي اگر شما يك يا دو

مسامحه آنها را همپاية غزلهاي شيخ قرار دهيد، اما اگر مطالعة خود را ادامه دهيـد  
و ده بيست غزل را بخوانيد، با آن كه زبان فروغي همان است كـه بـود، در خـود    

تنوع و رنگارنگي كه  بنديد. زيرا آن اختيار كتاب را مي كنيد و بي احساس مالل مي
  شود. در غزلهاي شيخ هست، در غزلهاي فروغي ديده نمي

البته مطالبي كه در اين مختصر به عرض رسيد، فقط درآمدي اسـت بـراي   
بيان اين مطلب، و بنده تنها در نظر داشت كه ايـن نكتـه، يعنـي توجـه شـيخ بـه       

گونـاگون آن را  هـاي   هـا و منـاظر و نمونـه    زندگاني جاري روزانة مردم و صحنه
عرضه كند. اما براي تحقيق در اين مطلب، و اثبات ميزان و كم و كيف آن، كـاري  
دقيق و دشوار و طوالني الزم است: بايد سراسر آثار شيخ را در مطالعـه گرفـت و   
تشبيهات و استعاراتي را كه مسـتقيماً ملهـم از زنـدگي مـردم اسـت يادداشـت و       

چه در آثار شـاعران متقـدم بـر سـعدي آمـده اسـت       بندي كرد و آنها را با آن طبقه
سنجيد تا ديده شود كه چه مقدار از اين معاني كه وي انگيخته و مضمونها كـه او  
ساخته است براي نخستين بار در ديوان و كليات شيخ اجلّ آمده است. براي ادامة 
 اين كار نيز، بايد اندكي به آثـار شـاعران و نويسـندگان بعـد از سـعدي ـ خاصـه       
مشاهير ايشان، توجه كرد تا دريافته آيد كه آنان تا چه حـد ايـن نكتـة باريـك را     
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دريافته و به جاي مطالعة كتاب زندگي، به معلومات و اطالعـاتي كـه از كتـاب و    
اند؛ و چون زنـدگي شـور و تحركـي ديگـر دارد، و از      اند، متكي بوده دفتر آموخته

ار اسـت، زبـان سـعدي نيـز بـا الهـام       ركود اطالعات و معلومات دانشمندانه بركن
  گرفتن از آنان پرشور و زنده و كهنه ناشدني باقي مانده است.

اي كوچـك از   انـد كـه وي نسـخه    مقام نوشته در احوال ميرزا ابواقاسم قائم
اي  گلستان به خط خويش نوشته بود، و هميشه آن را به همراه داشت و اگر لحظه

پرداخت.  كرد و به مطالعة گلستان مي ا باز ميدرنگ آن ر يافت، بي چند فراغت مي
مقام كمتر ديده شده است كه وي لغت يـا تركيـب يـا     با اين حال در منشĤت قائم

جمله يا تشبيه يا مضموني را از شيخ اجلّ به عاريت گرفته باشد، و حـال آن كـه   
و حق بـا اوسـت. آنچـه     )23(گويد كه هرچه دارد از سعدي آموخته است. خود مي

مقام از مطالعة گلستان دريافت، همان سرّ تازه ماندن و كهنه نشـدن انشـاء آن    مقائ
مقام نيز با توجه بـه همـين نكتـه بـه زنـدگاني روزگـار خـويش، بـه          بوده، و قائم

المثلهاي رايج عصر خود توجـه كـرد، از تصـنّع و     اصطالحات و عبارات و ضرب
به افـراط پرهيـز كـرد و او نيـز،     پردازي  سازي و قرينه تكلّف بركنار ماند، از سجع

كـس   مانند شيخ معاني و مضاميني در انشاء خويش انگيخت كه پيش از وي هـيچ 
كار نبرده بود: چاقو و قلمدان، و پلوهاي قند و ماش، و قـدحهاي افشـره    آنها را به

هـاي   دو، و مانند اين معاني موضوع تشبيه و آش، و يابوهاي دودرغة پرخور و كم
ها را با انشاء نويسـندگان رسـمي عصـر     گونه نوشته رفت و اگر اينگ وي قرار مي

گـنج شـايگان بسـنجيم،     صاحب تـذكرة  ٰعريقاجار و كساني مانند ميرزا طاهر ش
مقام با چه سادگي و شوري بـر قلـم وي جـاري شـده و      خواهيم ديد كه نثر قائم

هـاي عالمانـة   المثل نگار با چه تكلّفي بيتهـا و سـجعها و ضـرب    ميرزا طاهر ديباچه
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عربي و اشعار و احاديث را از نهانخانة ضمير بيرون كشيده و با تحمل چه رنجي 
به قول اميرنظام گروسي آن عبارتهاي عهد شاه طهماسب را بـه يكـديگر پيوسـته    

  است.
كـم   انگيز در تصنيف گلستان اين است كـه دسـت   هاي اعجاب يكي از نكته

صحبت ـ در يـك روز نوشـته شـده و     يك باب آن ـ و گويا باب هشتم در آداب  
ديباچه و هفت باب ديگر آن در مدتي كه حداقل آن هفت روز و حداكثرش بيش 
از يك ماه تا چهل روز نبوده پرداخته آمده است؛ با ايـن حـال، وقتـي شـيوة كـار      

انگيـز   شويم كه اين سرعت كار به هـيچ روي شـگفت   سعدي را بدانيم متوجه مي
پنجاه سال زشت و زيبا و سخت و سست و پسـت   نيست. زيرا سعدي دست كم

و بلندهاي زندگي را در سراسر قلمرو كشورهاي اسالمي ـ با آن چشم بينا و ديد  
ها را كه عمـري در   ها و شنيده نافذ كه خاص خود اوست ديده، و چكيدة آن ديده

ذ احتياج به مراجعه به فرهنگ و ديوان و دفتر بـر روي كاغـ   آن تأمل كرده بود، بي
  آورده است.

*  
شيوة شيخ اجلّ و راز توفيق وي در كار گويندگي و نويسـندگي قرنهـا بـر    
اديبان و اهل قلم پوشيده ماند و گفتيم كـه نخسـت بـار بعـد از روزگـاري دراز،      

مقام كساني بودند كه در كـار   مقام بدان دست يافت. خوشبختانه در عصر قائم قائم
مقـام در كـار سـاده     ين شاگرد و مقلّد قـائم وي به ديدة تحسين نگريستند. بزرگتر

ميرزاي وليعهد بـود كـه    نوشتن حاج فرهاد ميرزاي معتمدالدوله پسر فاضل عباس
هاي حاج ميرزا آغاسي، و ابرام وي در نـابود كـردن    كاري ها و سياه پس از دشمني
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د مقام به همت و كوشش چن مقام باقي مانده بود، منشĤت پراكندة قائم آنچه از قائم
  )24(آوري شد و انتشار يافت. سالة وي از گوشه و كنار جمع

مقام در دسـت   از حاج فرهاد ميرزا نيز مجموعة منشĤتي به همان شيوة قائم
ده اسـت.  يالدولة شيرازي در بمبئي به چاپ سـنگي رسـ   است كه با مقدمة فرصت

هـرة  كـرده بـود و از دانشـهاي اسـالمي ب     اي فاضل و تحصيل فرهاد ميرزا شاهزاده
بهره نبـود، بـا ايـن حـال در كـار       فراوان داشت و از فرهنگ جديد اروپايي نيز بي

نويسـي   نوشتن به جاي اظهار فضل و رديف كردن سـجعها و تجنيسـها بـه سـاده    
  مقام را دنبال كرد. گراييد و در شيوة نگارش روش قائم

خان اميرنظام گروسي كه  پس از فرهاد ميرزا منشĤت وي به همت حسنعلي
مند از فرهنگ و ادب فارسي و عربي بود و  ي نيز مردي اديب و فرهيخته و بهرهو

از فرهنگ اروپايي نيز اطالع كافي داشت ـ گردآوري و طبع شد و انتشـار يافـت.    
مقام همين اميرنظام گروسي اسـت كـه عـالوه بـر      پيرو مقتدر و موفق مكتب قائم

داشت و منشĤت او نيز سادگي انشاء و لطف طبع، خطّي خوش چون پر طاووس 
  بارها به طبع رسيده است.

*  
سـرعت   در عصر مشروطيت، فرهنگ ايراني و خاصه نثر فارسي، بايست به

شد،  هاي مردم و طبقات مختلف جامعه آماده مي براي گسترش يافتن در ميان توده
زادي و حقوقي كه مشروطيت و قانون اساسي بـه مـردم   آاصول انقالب، و مفهوم 

شد تا به سادگي و  بايست به زبان خود مردم به آنان گفته مي اشته بود، ميارزاني د
قدم در اين كـار عالمـة فقيـد     آساني آن را دريابند. شك نيست كه بزرگترين پيش

نگـاران متعـدد    اكبر دهخداست و در ميان نويسـندگان و خطيبـان و روزنامـه    علي
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اي بـيش   ة هيچ نويسندهكس بيش از او توفيق نيافت و نوشت صدر مشروطيت هيچ
هاي دهخدا در دل مردم ننشست. درحقيقت دهخدا راه را بـراي  »چرند و پرند«از 

زاده و اخالف ايشان بـاز كـرد، و گرچـه     ظهور نويسندگاني مانند هدايت و جمال
هاي دهخدا از نظر سادگي و آشنايي با زبان ساده و عوامانـة تـودة مـردم و     نوشته

مقـام و فرهـاد ميـرزا و     ربرد اين زبان بـا منشـĤت قـائم   انگيز در كا مهارت حيرت
هـاي ايـن    دانيم كه دهخدا بـه نوشـته   اميرنظام قابل مقايسه نيست، با اين حال مي

گـاه   هايي از زبان مردم كه گـاه  ها و تركيبها و نكته بزرگان توجه داشته و شايد رگه
ن عالمة بزرگ را شد، آ در منشĤت آنان درمورد سود جستن از زبان مردم ديده مي

توان زبان  هاي وسيع مردم مي بدين فكر انداخته باشد كه براي يافتن تفاهم با توده
ن آاديبانه را يكسره به كناري نهاد و به زبان عامه كه به صورتي محدود در نوشتة 

بخشيد روي  نان شور زندگي و صفا و طراوت ميآشدو به زبان  سه استاد ديده مي
ماننـد و   با ايشان سخن گفت؛ و او به ياري ذوق و استعداد بـي  آورد و بدين زبان

نظيـر يافـت،    شور و شوق جواني به دنبال اين كار رفت و در اين راه تـوفيقي بـي  
در روزنامـة صوراسـرافيل سـكّة قبـول     » دخـو «هاي او به امضـاي   چنان كه نوشته

  هاي بعد شد.خورد و رنگ جاوداني گرفت و پاية زبان و بيان هنري و ادبي دوران
ظاهراً ميراث سعدي، به اهتمام اين نويسندگان پاسداري شد و به فرزنـدان  

هـاي   عصر مشروطيت انتقال يافته و زبان امروز ما را بنيان نهاد. ليكن، ايـن گفتـه  
مختصر و پريشان، بيش از درآمدي براي طرح اين مطلب نيست و بـراي تحقيـق   

تر و دقت بيشتر و گردآوري اسناد و  يدقيق و علمي در اين باب به فرصت طوالن
يك از آنها بـراي نويسـنده در ايـن فرصـت كوتـاه       مداقّة فراوان نياز دارد كه هيچ

مقدور و ميسر نبوده است و خود بيش از هركس به قصور در اين باب و ناسازي 
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هاي خويش واقف است. از اين روي كالم خود را به دو بيت از شـيخ اجـلّ    گفته
  برد: يبه پايان م
  گل آورد سعدي سوي بوستان    

  به شوخي و فلفل به هندوستان 
  چو خرما به شيريني اندوده پوست    
  )25(چو بازش كني استخواني در اوست    
  

  محمد جعفر محجوب
  هجري شمسي 1364خردادماه  27پاريس، دوشنبه 

  ميالدي 1985موافق هفدهم ژوئن 
  

  يادداشتها:
توان يافـت. رعايـت اختصـار را بـه      بسيار در ديوان اين بزرگمردان مي. براي اثبات اين دعوي شواهد 1

  آوريم: كنيم و درمورد سعدي شواهد بيشتري مي ذكر يكي دو مثال از هريك اكتفا مي
  الف) حافظ:  
  عراق و پارس گرفتي به شعر خوش حافظ      
  بيا كه نوبت بغداد و وقت تبريز است      
  )43، غزل 1359هران (ديوان حافظ، تصحيح خانلري، ت          
  طي مكان ببين و زمان در سلوك شعر      
  رود كاين طفل يك شبه ره يك ساله مي      
  )218(همان مرجع، غزل               
  الدين: ب) موالنا جالل  

زبانـان را فـرا نگرفـت، امـا      درست است كه شعر موالنا در زمان حيات وي آفاق دنياي فارسـي        
پرداختند و به نواي  آمدند و به سماع مي مار وي در خانقاه او گرد ميش بزرگان روزگار و مريدان بي

انـد كـه در همـان روزگـار لقـب       كردند. حتي كسـاني از مريـدان بـوده    افشاني  مي غزلهاي او دست
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العارفين افالكي سرشار است از داستانهاي شأن نزول غزلهاي ديوان  اند و مناقب گرفته» خوان مثنوي«
  ده است.رسيمريدان آغاز شده و در ميان شور و حال و سرمستي سماع به پايان كبير كه در حضور 

بطوطه كه اندكي پس از درگذشت شيخ اجـل   ج) اما شيخ اجل سعدي، عالوه بر داستان معروف ابن  
كنـد، در غزلهـا و    خوانده شـدن غـزل وي را بـه توسـط قايقرانـان بـر روي رود زرد روايـت مـي        

در گلستان بارها به قبول عام يافتن شعر و نثر خويش اشـارات صـريح    هاي خود شيخ و نيز قصيده
ذكر جميل سعدي كه در افواه عوام افتاده است، و صيت سـخنش كـه در بسـيط زمـين     «دارد مانند: 

خورنـد و رقعـة منشـĤتش كـه چـون كاغـذ زر        الجيب حديثش كه همچون شكر مـي  رفته، و قصب
  » .توان كرد بلكه ... الخبرند بر كمال فضل و بالغت او حمل ن مي

  )30، ص 1356(كليات سعدي، چاپ اميركبير، تهران 
  اي سعدي زمين به تيغ بالغت گرفته

  سپاس دار كه جز فيض آسماني نيست
  بدين صفت كه در آفاق صيت شعر تو رفت

  نرفت دجله، كه آبش بدين رواني نيست
  )709(همان كتاب:         

  دربارگاه خاطر سعدي خرام، اگر
  ي ز پادشاه سخن داد شاعريخواه

  گه گه خيال در سرم آيد كه اين منم
  ملك عجم گرفته به تيغ سخنوري؟

  بازم نفس فرو رود از هول اهل فضل
  زند سحر سامري؟ با كف موسوي چه

  )755(همان كتاب:         
نوران ها، اگر با حقيقت وفق ندهد مورد اعتراض گويندگان و سخ گونه دعوي و طبيعي است كه اين     

  ديگر واقع خواهد شد، بلكه شاعر به گفتن آن نيز جرأت نخواهد كرد.
الحضره، مردي كه خود داعية سخنوري و سخنداني دارد و زبـان بـه    عالوه بر تمام اينها وصاف          

گيري از بزرگـاني چـون ابوالمعـالي نصـراهللا بـن عبدالحميـد متـرجم كليلـه و دمنـه           انتقاد و خرده
كس انگشت بر حرف نصراهللا ننهاده بود) در كتاب خـويش   گشايد (و پيش از او هيچ ي ميشاه بهرام

هجري قمري (پنج سال پس از درگذشت شيخ اجل) تأليف شده است بارها كـالم   699كه به سال 
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آرايد. ازجمله در ذكر سلطنت سلطان ابوسعيد اين مصراع شيخ را با ذكـر   خود را به شعر سعدي مي
  قل كرده است:  نام گوينده ن

هجـري   1338(تاريخ وصاف، چاپ افست، تهران » صدق پيش آر كه اخالص به پيشاني نيست* «     
  )652هجري قمري. بمبئي، ص  1269شمسي. از روي چاپ سنگي 

      سرايد از گلبن اين سخن كه گفته: * چنان كه بلبل طبع سعدي مي     
  دل اندام سنگين گرم باز آمدي محبوب سيم

  ل از خارم برآوردي و خار از پا و پا از گلگ      
  )620(همان كتاب:               
  * در حال اثبات اين ذكر، يكي از حاضران دو بيت از گفتة سعدي شيرازي ... برخواند:    

  گر خردمند ز اجالف جفايي بيند      
  تا دل خويش نيازارد و درهم نشود      
  سنگ بدگوهر اگر كاسة زرين بشكست      
  نگ نيفزايد و زر كم نشودقيمت س      
  )99(همان كتاب:               
  * شيخ سعدي شيرازي راست در اين معني تمثيلي اليق:  
  بوي در حمام روزي گلي خوش      
  رسيد از دست محبوبي به دستم (تا آخر قطعه)      
آنگاه ترجمة خـود را از ايـن قطعـه بـه شـعر      » و تعريب اين ابيات وقتي كرده بودم«و سپس گويد:   
  ).243ربي نقل كرده است. (همان: ع
  نيز اين بيتها را در كتاب خود از اشعار سعدي نقل كرده است:  
  كندم با تو دمي در بستان آرزو مي      
  يا به هر گوشه كه باشد، كه تو خود بستاني      
  )260(ص               

  چه كسي كه هيچ كس را به تو بر گذر نباشد      
  ر نباشدكه نه در تو باز ماند، مگرش نظ      
  )525(ص               
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  چه كند بنده كه گردن نهند فرمان را
  چه كند گوي كه عاجز نشود چوگان را؟      
  )551(ص               

بعضي از اين مقوالت با آنچه در كليات سعدي (چاپ اميركبير از روي چاپ مرحوم فروغي) آمـده    
  است اختالفهاي جزئي دارد.

  . مانند اين موارد:2
  ه ندارد كه چه شيرين سخنيسعدي انداز      
  باغ طبعت همه مرغان شكرگفتارند      
  تا به بستان ضميرت گل معني بشكفت      
  بلبالن از تو فرو مانده چو بوتيمارند      
  )464(كليات سعدي:               
  حسن تو نادر است در اين عهد و شعر من      
  من چشم بر نو و دگران گوش بر منند      
  )500(همان:               
  آن مرغ سخنگويم كه در خاكم رود صورت من      
  آيد كه سعدي در گلستانم هنوز آواز مي      
  )564(همان كتاب:               
  اال اي كه بر خاك ما بگذري      
  به خاك عزيزان كه ياد آوري      
  كه گر خاك شد سعدي او را چه غم      
  ست هم كه در زندگي خاك بوده      
  به بيچارگي تن فرا خاك داد      
  گرد عالم برآمد چو باد و گر      
  بسي برنيايد كه خاكش خورد      
  دگرباره يادش به عالم برد      
  مگر تا گلستان معني شكفت      
  بر او هيچ بلبل چنين خوش نگفت      
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  عجب گر بميرد چنين بلبلي      
  كه بر استخوانش نرويد گلي      
  )125، ص 1359(بوستان، تصحيح و توضيح استاد غالمحسين يوسفي، تهران       

  گلي چون روي تو گر ممكن است در آفاق    
  نه ممكن است چو سعدي هزار دستانش    
  )532(كليات سعدي:             
  نماند فتنه در ايام شاه، جز سعدي    

  نه است و خلق بر سخنشتكه بر جمال تو ف

  )531(همان كتاب:             
  پوشيم! م مياز نقل شواهد بسيار متعدد ديگر در اين باب، براي رعايت اختصار، چش

. وصاف در اين باب فصلي مشبع رانده است كه بيش از دو صفحه از كتاب او را اشغال كرده اسـت و  3
  آوريم: اي چند از اين گفتگو را در زير مي نقل تمام آن را  روي نيست. جمله

ك از كنـه  يكي از افاضل ... بر اين تركيبات عبور يافت ... آفرينهـا رانـد بـا آن كـه از نظـر ادرا     «      
حقايق آن قاصر بود. پس از لوح حافظه ايـن قـرائن در طـرز موعظـت از كليلـه و دمنـه برخوانـد:        

پيوسـتن ... (عبـارتي از كليلـه را ... از حافظـه نقـل       كيست كه با قضاي آسماني مقاومـت توانـد   «
 بـر كمـال   خلل بر اين طرز تنسيق كردن دليل است كند) مقلدانه اعجاب بسيار كرد كه پارسي بي مي

قدرت و سخنراني و شايد كه آن را قرآن پارسي گويند. در جواب گفتم ... اول بشنو و بـدان، پـس   
پـردازد   مخير باش ميان انصاف دادن و تعصب نمودن ... (سپس به ايراد كردن به انشاء ابوالمعالي مي

و ثاني منفي براين طريق  و گويد:) بدان كه غزنوي ... در ترجمة اين مواعظ دوازده قرينه: اول مثبت
عطف تنسيق كرده و دو قرينة آخر را هردو مثبت رانده و در ميان اخوات اجنبـي مانـده. امـا از آن    
جمله نُه تكرار سمج نه شنيع ارتكاب نموده، شش روابط است ... و در سه قرينه معـاني بأسـرِها و   

.. و شيوة سخنراني ... سراسر عيب و عوار طائل است ... و از راه آداب كتابت . بيشتر الفاظ تكرار بي
... و اينك خامة وصافي در مقابلة آن شصت و چهار قرينه به دو قسم، مشـتمل بـر سـي و دو مثـل     

كند ... و در هر دو قسم يك رابطه مكرر نگذارد زيرا كه بر مـذاق طبـع لطيـف     مثال ... تلفيق مي بي
سـازي و   يحات مفصـل ديگـر شـروع بـه قرينـه     آنگـاه پـس از توضـ   » آيـد ...   تكرار ... خوش نمي

پردازي كرده است و به قول خود در برابر دوازده قرينة ابوالمعالي (كه آنهـا را نادرسـت و بـه     سجع
آنكه حوصـلة خواننـده را    سازد بي تصريح خود از حافظه نقل كرده است) شصت و چهار قرينه مي
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تواننـد بـه تـاريخ     يرد. خواستاران مطالعـة آن مـي  هاي بيهوده در نظر بگ سازي براي مطالعة اين قرينه
  رجوع كنند! 630-627وصاف: 

هاي وصاف را در مقدمة كليله و دمنة چاپ خويش نقـل   استاد شادروان، عبدالعظيم قريب گفته       
الحضـره را   هاي وصـاف  و از ابوالمعالي و مراتب سخنداني وي دفاعي شايسته كرده و بطالن دعوي

  گذشته از آن كه: باز نموده است،
  بزرگش نخوانند اهل خرد      

  كه نام بزرگان به زشتي برد!
  .87االلباب عوفي، به تصحيح شادروان سعيد نفيسي، چاپ تهران:  . لباب4
ها  . در اين مقام با رعايت كمال اختصار سخن گفته شده است، ورنه نثر مرسل و نثر فني هريك شاخه5

آنها در گنجايش اين گفتار نيست و بـراي اطـالع بيشـتر در ايـن      هاي فراوان دارند كه شرح و شعبه
  الشعراي بهار، جلد دوم رجوع كرد. شناسي استاد فقيد ملك توان به سبك باب مي

و ممكن است كه اين سخن در لباس تصلّف بر خواطر گذرد، و در معرض تَسوق پيش ضماير آيد، . «6
ش بگشـايد، و در آيـات براعـت و معجـزات     اما چون ضرورت انصاف نقاب حسد از جمال خـوي 

سزا رود، شناخته گردد كـه   صناعت كه اين كتاب بر ذكر و اظهار بعضي از آن مشتمل است تأملي به
تا در تحصيل همتي بلند نباشد، و رنج تعلّم هرچه تمامتر تحمل نيفتد، در سخن، كه شرف آدمي بر 

(كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبي مينـوي،  .» ديگر جانوران بدان است، اين منزلت نتوان يافت
  ).17، ص 935، انتشارات دانشگاه تهران، شمارة 1351چاپ سوم، تهران 

  . وصاف در چند جاي كتاب خود اين نكته را تصريح كرده است ازجمله:7
ـ   الف) معلوم راي بالغت      اض، آراي ارباب حقايق باشد كه محرر و منشي را غرض از تسويد ايـن بي

بسو االّ خالصة آنچه اين اوراق » مجرّد تقييد اخبار و آثار، و تنسيق روايات و حكايات نيست فَح
و مختصرترين اشـارتي  ِة الدالَّـِة َمُصـونًا َعـِن األطاَلـِة  ـَ كالَلْمحبه ذكر آن استغراق يافت در موجزترين عبارتي 

ر شدي. اما نظر بر آن است كه اين كتاب مجموعـة  زوايد شواهد و امثال ـ محرّ  كَسلْسالِ الزُّاللِ ـ بي 
صنايع علوم، و فهرست بدايع فضايل، و دستور اساليبِ بالغت، و قـانون قواليـبِ براعـت باشـد، و     
اخبار و احوال كه موضوع علم تاريخ است در مضامين آن بالعرَض معلوم گردد چنـان كـه فضـالء    

ست، بعـد از تأمـل شـافي انصـاف دهنـد كـه در       ياب، كه روي سخن در ايشان ا صاحب طبع نكته
رشاقت لفظ و سياقت معني، و حسن مواقع تضمين، و لطف مراتع تحسين و تزيين، بر اين نمط در 
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عرب و عجم مسبوق به غيري نيست، بل اگر با دگر كتب معارضه كنند از آنجا آبي به روي كار باز 
) ! نُ ما شَهِدت بِه الضرّاتسالْحدنبالة ديباچة جلد دوم).147ص آيد. مصرع و ،  

ب) چون اين كتاب در بندگي حضرت ... عزّ قبول يافت و به عواطف پادشـاهانه و لقـب وصـاف      
الحضره اختصاص دست داد ... و اقبال و استحسان موالي عظام و فضالء انام تالي آن گشت، بعضي 

ر كرد كه در غرائب تركيب، و رفت تقري از افاضل منشيان در حضرتي كه ذكر محاسن اين كتاب مي
تواني گفت. همين قدر بيش نيسـت كـه    راني هيچ نمي گستري و معني ت تصنيف و شيوة سخنعراب

زن خوبروي و  رسد. هرچند جواب اين بذله مقاصد تاريخ در ضمن بدايع و صنايع ديرتر به فهم مي
آب از سر حوض بسـيار   جويان گفت: گرمابه تمام است كه پرسيدند چه عيب داشت؟ يكي از عيب

ريخت!... آن حضرت جواب فرمود، و حاضران تصديق كردنـد كـه موضـوع ايـن كتـاب بـدايع        مي
ترسل و علم معاني و سخنراني است و حكايت بالعرَض پيراية آن صور ساخته و چند جـاي شـرح   

  ).592ـ 591آن داده ... (
چنانچه مصنف خود ايراد نمـوده  «ت: ج) حتي مصحح و ناشر كتاب در آخرين صفحة آن آورده اس  

نگاري بود، بلكـه آن را موضـوع بـدايع ترسـل و علـم       نويسي و وقايع كه مقصود اصلي او نه تاريخ
معاني و سخنراني نموده و حكايات را بالعرض پيراية آن صور ساخته، و از روي انصاف در سياقت 

يت شهرت او جمله قاف تـا قـاف   گستري ... مستغني از اوصاف و ص طرازي و شيوة فصاحت سخن
  ).708(ختميه، ص » است ... الخ

آن كـه عـين    اند بي تمام كتابهاي ادب شيوة وصاف و مقصود او را از نوشتن اين كتاب ياد كرده       
  گفتة وي را بياورند. براي ارائة سند اين قسمتها از متن استخراج و بدان تصريح شد.

  ظ در انوار سهيلي:. اين است خالصة سخنان حسين واع8
بار ديگر ... بهرام شاه ... مثال داد تا ... ابوالمعالي نصراهللا ... آن را هم از نسخة ابـن مقفـع ترجمـه    «  

فرمود و اين كتاب كه حاال به كليله و دمنه مشهور شده ترجمـة موالنـاي مشـاراليه اسـت و الحـق      
ايـراد غرايـب لغـات ... و مبالغـه در     عبارتي است در لطافت چون جان شيرين ... فامـا بـه واسـطة    
مانـد ... خصوصـاً در    الباب باز مـي  استعارات و تشبيهات ... خاطر مستمع از ... ادراك خالصة مافي

آن كه بر منصة الفاظ  اي لطيف شده كه داعية ادراك معاني، بي طباع ابناي آن به مرتبه اين زمان ... كه
جهت نزديك شده كه كتابي بدان نفاست متـروك ... گـردد ...    دارند(!) ... و از اين گر باشد مي جلوه

استطاعت ... حسين بن علـي الـواعظ    بنابراين ... سلطان حسين ... اشارت ... فرمود كه اين كمينة بي
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اشفي ... كتاب مذكور را لباس نو پوشاند ... و زيبا روايات آن را ... بر مناظر عبـارات  كالمعروف بال
  ).8-6ه. ش. ص  1341(انوار سهيلي، تهران، اميركبير، چاپ دوم، ...»  روشن ... جلوه دهد

چندي بعد، در عصر اكبر، پادشاه گوركاني هند، انوار سهيلي نيز درست مورد همين انتقاد واقـع         
تر از انوار  شد و به سرنوشت كليله و دمنه گرفتار آمد. ابوالفضل، وزير اكبر كه تحريري تازه و ساده

  نويسد: نام عيار دانش پرداخته است در مقدمة آن مي به سهيلي
اگرچه انوار سهيلي به نسبت كليله و دمنه مشهور بـه زبـان اهـل روزگـار اسـت امـا هنـوز از        «       

عبارات عرب و استعارات عجم خالي نيست. بايد كه بعضي لغات انداختـه دور از نقشـهاي سـخن    
نگاشته آيد تا فايدة آن عام شود و مقصود تمام گردد. بنـا   پرداخته به عبارتي واضح به همان ترتيب

» فرمان الهي است كتاب مذكور را به دستور انوار سـهيلي داد. آمـد...   بر حكم پادشاهي كه ترجمان
  ).205، ص 1349(محمد جعفر محجوب، دربارة كليله و دمنه، چاپ دوم، تهران خوارزمي، 

حـوادث و وقـايعي را كـه     699ويد در اواخر شعبان سال . وصاف الحضره در مقدمة تاريخ خويش گ9
پس از تأليف تاريخ جهانگشاي جويني روي داده بود تحقيق كردم و با خود انديشيدم كه بايد ايـن  
حوادث به قيد كتابت درآيد و آنگاه شرح گفتگوي خاطر و خامه و دل نويسنده با يكـديگر دربـارة   

و خامه از تحرير كتاب و نوميد شـدن دل و تهديـد وي بـه    كساد بازار فضل و دانش و انكار خاطر 
نويسد كه سرانجام با دليلهـاي عاقالنـه ايشـان را     ترك گفتن ايشان و بردن داوري به نزد عقل را مي

كنند و خاطر و خامه قـدم   كند و همگان از فرمان عقل پيروي مي به دوستي و الفت باهم ترغيب مي
اي كامل است  گذارند. آنچه وصاف در اين زمينه نوشته، نمونه مي در راه موافقت براي نوشتن كتاب

  است.» تطويل بالطايل«از درازسخنيهايي كه به قول خود او 
  ، ص سيزده (مقدمه).1359. كليات سعدي، چاپ مرحوم فروغي، چاپ اميركبير، تهران 10
اي گوياست. پس از وي  مونه. رستوران و چلوكبابي شمشيري و رواج كار او در تهران در اين مورد ن11

كساني، حتي در اروپا و امريكا كوشيدند كه از اين نام استفاده كنند و با نهادن آن بـر روي دسـتگاه   
خود كاالي خويش را رواج دهند غافل از آن كه آنچه ماية توفيق شمشيري بود روش كار وي بـود  

  ان چلوكبابي ندارد!)نه نامش (كه تصادفاً هيچ مناسبت و ماليمت و ارتباطي با دك
در آن » صـحبت «. مقصود باب هشتم گلستان (در آداب صـحبت) اسـت. ابتـدا يـادآوري كنـيم كـه       12

روزگار به معني دوستي و رفاقت بوده است. ديگر اين كه ظاهراً اين همان باب است كـه شـيخ در   
ردن ـ آن را  كند كـه نوشـتن ـ يـا دسـت كـم پـاكنويس كـ         ديباچة گلستان بدان اشاره و تصريح مي

فصلي در همان روز اتفاق بياض افتاد، در حسـن معاشـرت و آداب   «روزه به پايان آورده است:  يك
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الجملـه   في«سپس گويد: » كار آيد و مترسالن را بالغت بيفزايد محاورت، در لباسي كه متكلّمان را به
سـعدي، چـاپ اميركبيـر،    (كليات » هنوز از گل بستان بقيتي موجود بود كه كتاب گلستان تمام شد.

  ) و از اين قرار نگارش گلستان بيش از يكي دو هفته به طول نينجاميده است.33، ص 1356تهران 
ن را بـه شـعر   آ) نقـل و سـپس   243. پيش از اين گفتيم كه وصاف اين قطعه را در كتاب خود (ص 13

ايي دارند ايـن ترجمـه   عربي ترجمه كرده است. براي توجه خاطر خوانندگاني كه با زبان عربي آشن
  كنيم: را نقل مي

      بطَيينُ ممامِ طفي الْح وذا ها  
  تَوصلَ منْ اَيدي كَريمِ الي يدي      
  فقُلْت لَه اَنْت مسك و عنْبرَ      

  فَإني منَ ريّاك سكْرانُ معتَدي
  اَجاب بِأني كُنْت طيناً مذَلَّـأل

درلْول تن فَجالَسديبالْجهعبِم ي  
  رَ في خُلْقي كَمالُ مجالسيثَّفَأ

  و االّ اَنا التُّرْب الّذي كُنْت في يدي
  .293. گلستان، حكايت بيست و هفتم از باب دوم در اخالق درويشان، كليات سعدي: 14
  .293. بوستان، ذيل حكايت پانزدهم از باب سوم در عشق و مستي و شور، كليات: 15
  .62-61گلستان، حكايت بيست و هفتم از باب اول در سيرت پادشاهان، كليات:  .16
از چاپ اسـتاد يوسـفي، تهـران     1544. بوستان، گلستان، حكايت بيستم از باب دوم در احسان، بيت 17

  هجري شمسي. 1359
 معنـي  از باب سوم در عشـق و مسـتي و شـور. غـازي بـه      1714. بوستان، چاپ استاد يوسفي، بيت 18

گير است و پاي به خود بستن عبارت است از پاي چوبين و آن چوبي است كه  باز و معركه نريسما
بازيگران به پاي خود بندند و بلند شده با آن راه روند. اين بيت ديگر بوستان نيز مؤيـد ايـن معنـي    

  است:
  اگر كوتهي پاي چوبين ببند      
  كه در چشم طفالن نمايي بلند      
  از باب پنجم در رضا) 2651استاد يوسفي، بيت  (بوستان، چاپ        
  صفحة بوستان در كليات سعدي چاپ اميركبير است. هايي كه پهلوي هر بيت آمده نشان . شماره19
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وزيري عبدالحسين هژير معاون وي بود نقـل كـرد كـه     ملك ساساني كه در دوران نخست . آقاي خان20
براي ايشان نوشته بـود. يكـي دو روز بعـد در     روزي هژير اين بيت را بر روي كارت ويزيت خود

  مسجد سپهساالر تهران به دست حسين امامي ترور شد!
المثلي هست نظير اين مصراع سعدي، كه چند سال پيش عنوان فيلمي نيـز   . در زبان فرانسوي ضرب21

 II n’ya pas de fumée sans feuقرار گرفته بود: 

ميركبير، كه از روي نسخة شادروان فروغـي بـه طبـع رسـيده     . اين قطعه را در كليات سعدي چاپ ا22
است نيافتم. ليكن آن را در چاپهاي ديگر كليات سعدي ديده و به خاطر سپرده بودم و در اينجا نيز 
از حافظه نقل كردم. از اين روي ممكن است در نقل بعضي كلمات تحريفي روي داده باشد كه بـه  

  د كرد!توان به حافظه اعتما هيچ روي نمي
  . مقدمة فروغي، تحت عنوان: سعدي و آثار او، كليات سعدي، چاپ اميركبير، چهارده.23
مقام به همان شكل كه فرهادميرزا گردآوري كرده بود، در مدتي بـيش از يـك قـرن بـه      . منشĤت قائم24

چاپهاي مكرر رسيد. ليكن از حسن تصادف در روزگار ما، يكي از احفـاد وي، شـادروان سـرهنگ    
هاي اين سيد جليل را گـردآوري كـرد و در جـزء     مقامي، مقداري قابل از ديگر نوشته جهانگير قائم

انتشارات دانشگاه تهران به ماشين چاپ سپرد و درنتيجة كوشش وي امروز، به نسـبت پنجـاه سـال    
  مقام بيش از دو برابر شده است. هاي قائم پيش، نوشته

  .127-126يتهاي ، ب7. بوستان، چاپ استاد يوسفي، ص 25



  
  
  
  
  
  

  *غزّالي طوسي
   

  يمجتبي مينو
  

1  
  

ترين دورة تـاريخ ملّـت ايـران كـدام اسـت؟       درخشنده«اگر از بنده بپرسند 
عرض خواهم كرد كه: برحسب آثار و اسناد و مداركي كه بجا مانده است مسـلّماً  

  هجري. 500و  350دورة مابين 
ميـزان بزرگـي    اطالع من از دورة ماقبل اسالم به آن اندازه نيست كه دربارة

ملت ايران در آن قرون و اعصار اظهار رأي كـنم؛ شـاهان بـزرگ در دورة ماقبـل     
اند، اما تاريخ از احوال ملت چندان چيزي براي ما ضبط و  اسالمِ ايران متعدد بوده

حفظ نكرده است كه آن را بتوان مالك تحقيق قرار داد. براثر ضربتي كه از دسـت  
د آمد دولت از پا افتاد، ولي قوم ايراني منقرض نشد عرب بر شاهنشاهي ايران وار

اي حاصل كرد: ملت ايران بر سر پاي خود ايسـتاد   كه سهل است، قدر و مقامِ تازه

                                                            

  .294تا  269، شمارة دوم، صص 1349تابستان *. مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني، سال ششم،  
اين مقاله متن سخنراني استاد مجتبي مينوي است كه به دعوت دانشگاه مشـهد در تـاريخ دوازدهـم    

   در تاالر رازي دانشگاه ايراد كردند. 1349ارديبهشت ماه 
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ـ و ديگر قيام او به دولت و دربار نبود. اركـان و او  اد جامعـه جمعـي از مالكـينِ    ت
مردم با ايشان  شدند، و سر و كار درجة دوم بودند كه به عنوان دهاقين شناخته مي

و با قضات و عمال عرب بود، و دستگاه خالفت عربي دور بود، و هركس كه تن 
دانسـت، و جـز مقـام     به اسالم درداده بود خود را با شـريفترينِ مـردم برابـر مـي    

خالفت هيچ منصبي نبود كه يك نفر از عوام ايران وصـول بـه آن را بـراي خـود     
  محال بداند.

يل علم و معرفت، كه در دورة ماقبل اسالم مخـتص  تعليم و تربيت و تحص
دو گروه اهل دين و اهل ديوان بـود، در دورة اسـالمي بـر احـدي ممنـوع نبـود.       

توانست درآيد. بـراي دانسـتن    هركس كه استعداد و لياقتي داشت به هر كاري مي
ال و جنگجويـانِ      تكاليف ديني و اداي فرايض مذهبي و مكالمة بـا قضـات و عمـ

قدري آشنايي با زبان عربي از براي همه كس الزم بود. كتب بـه ايـن زبـان    عرب 
بود و تعليم و تعلُّم به اين زبان بود، و فرهنگ و معرفت از راه ايـن زبـان كسـب    

  مي شد و بس.
البته دويست سال طول كشيد تا ملت ايران توانست سر بلنـد كنـد و دم از   

ي بر آن قوم بزند، ولي كساني كـه  خواهي و همسري با عرب و حتي برتر استقالل
اي در سر داشتند عموماً از عامة ملت بودنـد و يـاران و    داشتند و داعيه سري برمي

خاسـتند، و غالبـاً بـه طـوع و رغبـت از ايـن        همراهان ايشان از ميان عامـه برمـي  
  كردند. داران متابعت مي داعيه

نمودند از دينِ  راست است كه بعضي از آن كساني كه با عرب مخالفت مي
داشـتند و حتـي آن را    جستند، ولي اغلبِ آنها اسالم را نگه مي اسالم نيز تبرّي مي

كردند كـامالً سياسـي و    پا مي ساختند، و نهضتي كه به وسيلة پيشرفت كار خود مي
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صورت ظاهر مطيع عـرب،   از براي ايجاد حكومت جداگانة مستقلّ از عرب، يا به
  بود.

الرشيد مقدمات مستقل  هجري يعني پس از عصر هاروندر اواخر قرن دوم 
شدن ايرانيان فراهم شد. از همان وقت، بلكه از مدتي پيش از آن نيـز، شـروع بـه    
تصرف در عقايد اسالمي كردند و براي خود معتقداتي مبتني بر اصول و تعليمات 
 اسالم ترتيب دادند كه با حال و فكرشان بيشتر تناسـب داشـت. يكصـد و پنجـاه    
سالي را در اين توسعه و تكامل گدرانيدند: زبان فُرس جديد را به وجود آوردند، 
تصوف و عرفان را بنا گذاشتند، فلسفة اسالمي را بسط دادند، به تـازي و فارسـي   
شعر گفتند و كتاب نوشتند؛ و در اواسط قرن چهارم قوم ايراني قـومي شـده بـود    

مي نداشـت)، و صـاحبِ شـعر و    صاحب استقالل (اگرچه هنوز كامالً وحدت قو
نوشـتند). وسـايل    نثري به زبان خود (اگرچه هنوز هم علماي قوم بـه عربـي مـي   

ترقي آماده شده بود و ملت در راه كمـال و معرفـت و مكـارم اخالقـي و كسـب      
فضايل معنوي افتاده بود. پادشاهان و قبايل ترك را بزودي اسير و مجذوب زبـان  

  شدند. كه بعد از يكي دو پشت آنها هم ايراني مي طوري كرد به و تمدن خود مي
در مدت يكصد و پنجاه سالة از نيمة قرن چهارم تـا سـال پانصـد هجـري     
چندين سلطان بـزرگ و مقتـدر و فاضـل مثـل عضـدالدوله و سـلطان محمـود و        

العميـد و   ارسالن و ملكشاه، چندين وزير كافي و عـالم و مـدبر مثـل دو ابـن     الپ
مقام مانند  الملك، چندين شاعر بلندرتبة عالي عميدالملك و نظام عباد و نب صاحب

فردوسي و منوچهري و فرخي و ناصرخسرو و ازرقي و معزي و سنائي، چنـدين  
حكيم و دانشمند و فيلسوف درجة اول ازقبيـل ابوالحسـن عـامري و ابوسـليمان     

و امـامِ   منطقي سجستاني و ابن سينا و بيروني و عمر خيام، چنـدين عـالم و فقيـه   
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الحرمين  مانند همچون قفّالِ مروزي و ابوالقاسم قشيري و ابونصر قشيري و امام بي
جويني و ابواسحق شيرازي و حجة اإلسالم غزّالـي، و چنـدين صـوفي و عـارف     
بزرگ مثل ابونصر سرّاج طوسي و ابوعبدالرحمن سلَمي و شيخ ابوسعيد ابـوالخير  

مستملي بخاري و بابـا طـاهر عريـان و علـي بـن      ابوابراهيم  و ابونُعيم اصفهاني و
ابوعلي فارمدي و خواجه عبداهللا انصاري و احمد غزّالي ظهور  عثمان هجويري و

كردند، كه هريك از ايشان ماية سربلندي و مباهات ماست و اسامي ايشان زينـت  
  تاريخ ايران است.

شـمارند اينجـا خـوب اسـت      به كساني كه عرفان و تصـوف را حقيـر مـي   
ترين عهد  ادآوري كنم كه اين دورة درخشان تاريخ ايران ازحيث تصوف نيز غنيي

تاريخ ماست، و بسياري از بزرگان آن عهد كه پيشه و كارشان فلسـفه يـا فقـه يـا     
علم يا شعر بود همين كه كامل شدند سر از گريبان تصوف بدر آوردند، يا الاقـل  

قشيري در تصوف رساله نوشـت،  داشتند؛ ابوالقاسم  تصوف و عرفان را محترم مي
ابوالحسن عامري در احوال صوفيه كتاب تأليف كرد، ابن سينا بـه صـوفيه تمايـل    
داشت، غزالي عالم فقيه عاقبت عـارف صـوفي شـد، سـنائي از اسـتادان تصـوف       

الملك طوسي كه از كنار درياي روم تا سـرحد چـين را    گرديد، حتي خواجه نظام
ملكت به آن وسعت را اداره مي كرد مريـد صـوفيان   د و مربراي ملكشاه مسخَّر ك

گذاشت و مدرسة نظامية بغداد را بـه دسـت يـك نفـر      بود و به ايشان حرمت مي
  صوفي بنا كرد.

يك نشانة رشد و بزرگي ملت ايران در آن عهد اين اسـت كـه غالـب ايـن     
ة مـردم ايـران بيـرون آمد      مقام نابغه رجال عالي نـد، و  هايي بودند كه از ميـان عامـ

شهري در سراسر اين زمين پهناور از مشرق تا مغرب و از شمال تا جنـوب نبـود   



١٠٧ غزالي طوسي

  كه از آن مردي برنخاسته و در تاريخ بزرگان ايران نامي از آن نباشد.
شهر طوس ممتاز است به اينكه پنج نفر از مردان بزرگ و مشهوري كـه از  

از ايشان بجاي مانـده اسـت:    اند و آثار پديدار اند از اعاظم رجال ايران آن برخاسته
فردوسي كه پايداري او به شاهنامه است كه هم از لحاظ زبان و مليت ايران يكـي  
از اركان عمده و بنيانهاي عظيم ادبيات ماست و هم به عنوان يك محصـول ادبـي   

آيد؛ شـيخ ابـوجعفر    فكر بشر يكي از شاهكارهاي ادبي عموم عالميان به شمار مي
ب شيعه كه همين ماه گذشـته جشـن هـزارة والدت او را در    طوسي از اركان مذه

اي بـود در جهـانگيري و    الملك كه در عصـر خـود نابغـه    مشهد برپا داشتيم؛ نظام
جهانداري و ادارة مملكت، و كتاب جاويدان او در آيـين سياسـت و مملكــداري    

ر نامه از كتب مهمي است كـه در ايـن فـن بـه يادگـا      به نام سيرالملوك يا سياست
مانده است؛ محمد غزّالي طوسي كه كتابهاي او در توسعة زبان فارسـي و اسـتوار   
كردن اساس آن، و در ريختن اساسي براي دين اسالم و، آميختن اسالم و تصوف 

مانند كرد و بنياني نهاد كه در خداپرسـتي يگانـه و يكتـا و قابـل      با دين، كاري بي
ت و اخـالق را بـه مقـام بلنـد     دوام و پيروي است؛ نصيرالدين طوسي كـه حكمـ  

اي كه براي بشر در عهـد او امكـان داشـت رسـيد.      نشانيد و در رياضيات به مرتبه
موضوع بحث ما اينجا چهارمي اين پنج تن است، يعني غزّالـي طوسـي كـه او را    

  )1(االسالم ناميدند.حجة
  

2  
  

ريسـي و   االسالم غزالي يك نفـر محمـدنام طوسـي بـود كـه پشـم       حجةپدر 
دانسـت. دكـاني    و از عوام بود و حتي خواندن و نوشتن نمي )2(كرد بافي مي صوف
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كرد، ولي بـا آنكـه    نشست و كسب مي ين طوس، آنجا ميشن داشت در شهر حاكم
عامي بود اهل حال و اهل دل بود. بعضي اوقات در مجلس زهاد و عرفـا حاضـر   

سـت و آرزو  گري شـد و مـي   شد و گاهي از وعظ و كالم آنان وقتش خوش مي مي
كرد كه فرزندي داشته باشـد كـه واعـظ و عـارف بشـود. اوقـات ديگـري در         مي

كـرد، بـاز اگـر     هاي آنها را استماع مي يافت و گفته مجالس فقها و علما حضور مي
د خدا به او فرزندي دهـد كـه   رك شد دعا مي شنيد كه بر دلش كارگر مي چيزي مي

آورد قـدري را بـراي حـوايج     مي فقيه و عالم شود. از كسب خود هرچه به دست
كـرد، و در راه خـدمت بـه     قي را به صوفيه و علما نياز مـي بداشت و ما خود برمي

  داد. آمد انجام مي آنان هرچه از دستش برمي
صاحب دو پسر گرديـد،   باف) عاقبت اين محمد طوسي غزّال (يعني صوف

بوحامـد و لقـب   اولي را محمد ناميد و دومي را احمـد. محمـد بعـدها بـه كنيـة ا     
معروف شد، و او همان اما غزّالي است كه فقيه و عالم دينـي بزرگـي    اإلسالم حجـة

فتوح و لقب مجدالـدين مشـهور شـد و عـارف و زاهـد و      لبود؛ احمد به كنية ابوا
صوفي و واعظ نامداري شد. آرزوي محمد طوسي برآورده شد، اما آن روز ديگـر  

ببرد. هنوز فرزندان او طفل بودند كه او فـوت   زنده نبود كه آن دو را ببيند و لذّت
مشربِ خود را وصي خـود و قـيم اوالد صـغير خـود      شد. يكي از دوستان صوفي

كرده بود و به او سپرده بود كه به آنها نوشتن و خوانـدن بيـاموزد و در تربيـت و    
تعليم ايشان جد و جهـد وافـي مبـذول دارد، و از آن علـم و معرفتـي كـه خـود        

ور سازد. مـال   باف حسرت آن را به گور برده بود الاقل اين دو پسر را بهره صوفي
بسيار مختصري براي فرزندان خود به ارث گذاشـته بـود، و آن صـوفي كـه قـيم      

اي  صغار بود همه را در راه تعليم و تربيت آن دو صرف كرد. چون از خـود مايـه  



١٠٩ غزالي طوسي

كه هردو را به يكـي از  نداشت كه خرج ايشان را متكفّل شود چنان مصلحت ديد 
مدارس ديني بفرستد كه مثل ساير طالب در آن سكني بگيرند، تـا هـم معاششـان    

  فراهم باشد و هم توفيق تحصيل بيابند.
ه بود. از اواخر قـرن  دقبيل مدارس چند سالي بود كه در ايران فراوان ش اين

بـر از  چهارم هجري مدرسه ساختن در ممالك اسالم باب شده بود و در ايـران خ 
انـد در دسـت    مدارسي كه حتي پيش از وفات سلطان محمود غزنوي ساخته بوده

باشـد و شـاگردان در   » روزي شبانه«است. ولي اينكه مدرسه به اصطالح اين زمان 
  اي از باني و واقف مدرسه داشته باشند تازه بود. آن مقيم باشند و ماهانه

سـي بـود، و اختيـار    الملك طو عهد سلطنت ملكشاه و وزارت خواجه نظام
الملـك سـپرده شـده     ادارة مملكت و دخل و خرج قلمرو حكومت به دست نظـام 

كرد، و وسـايل   ورزيد و هم علما را اكرام مي بود. خواجه، هم به صوفيه ارادت مي
معاش و اسباب كار هردو فرقه و گروه را فراهم كرده بود. دوازده نظاميـه سـاخته   

بزرگ حوزة اسالم، كه اولي آنهـا نظاميـة بغـداد    ساخت در دوازده شهر  بود و مي
هجري). اين  459بود، و آن در سالي تمام شده بود كه غزالي ما نُه ساله بود (سنة 

ها در حكم مدارس عالي بود كـه طـالب پـس از فـرا گـرفتن تحصـيالت        نظاميه
ان دادند در اين مدارس بـه ايشـ   ابتدايي و مقدماتي اگر استعداد و قابليتي نشان مي

شد تا به خرج دولت تحصيل خود را تكميل كننـد و بـه    حجره و مقرري داده مي
  )3(هاي عاليتري نائل شوند. رتبه

عالوه بر آن مدارس عالي كه عرض كردم عدة زيادي هم مـدارس ابتـدايي   
و مقدماتي بنا كرده بودند كه خرج نگهداري آنها و حقـوق و مواجـب اسـتادان و    

شد، و عدة زيادي از اهل خير و مبـرّت كـه    رداخته ميشاگردان از جانب دولت پ
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ثروتي داشتند نيز از براي بناي نام نيك و ثواب آخرت مدارس بنا كـرده بودنـد و   
امالك و مستغالتي بر آنها وقف كرده بودنـد كـه از ممـرِّ عايـدات آنهـا مـدارس       
بچرخد. هيچ شهري نبود كه به فراخور وسعت و جمعيتش يك يـا چنـد مدرسـه    

داشته باشد. شهر طوس كه موطن غزالي بود شهر كوچكي بود، اما مـوطن خـود   ن
الملك هم بود، و بالطبع در آنجا هم مدرسه يا مدارسي ساخته بودند. اينها به  نظام

گرفـت و   بود، يعني شـاگرد در آنهـا منـزل مـي    » روزي مدارس شبانه«اصطالح ما 
شد و در حوزة تـدريس   ت ميتحت مراقبت و نظر مدير و استادان آن مدرسه تربي

داد و كتـابي را كـه    گشت و به درس و مباحثـه گـوش مـي    علما و فقها حاضر مي
هـاي اسـتادان را در اوراق    گرفت و گفته براي خواندن او تعيين كرده بودند فرا مي

  كرد. كاغذ يادداشت مي
عمدة توجه به جانب صـرف و نحـو و قـرآن و حـديث و فقـه و اصـول       

شـد.   براي فرا گرفتن زبان عربي قدري ادبيات عرب نيز تعليم مي معطوف بود، اما
كردند، و شاگردان هم ناچار  دادند و بحث مي معلمين غالباً به زبان عربي درس مي

بودند كه آن زبان را بياموزند كه زبان قرآن و حديث و دين و علم آن روز عربـي  
آموزانِ مبتدي  ال دانشبود، ولي شك نيست كه بعضي از آموزگاران به مالحظة ح

دادنـد و معـاني لغـات مشـكل را بـه الفـاظ و        گاهي توضيحاتي نيز به فارسي مي
  كردند. عبارات فارسي بيان مي

كردند كه  شاگرداني كه شوق و ميل مفرطي به تعلم داشتند به اين اكتفا نمي
ي فقط نزد استادان مدرسة خود درس بخوانند. اسم هر عالم و فقيه و مدرس بنـام 

ـ مجلـس    )4(شنيدند كه ـ خواه در خانة خـود و خـواه در مدرسـة ديگـري      را مي
نشسـتند و از   حضور او به دو زانو بر زمين مي ررفتند و د درس و تلقين دارد، مي
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  كردند. تقرير او استفاده مي
شـدند   مدرسين بزرگ كه عدة زيادي شاگرد در مجلس درسشان حاضر مي

گفتند) كه از سـاير شـاگردان دانـاتر و     ها را معيد مياي هم داشتند (اين چند خليفه
رفـت هريـك از ايـن     شـد و مـي   كه درس استاد تمام مي تر بودند و همين باهوش
كـرد و تقريـر اسـتاد را بـراي      ها چند تني از شاگردان را دور خود جمع مي خليفه

  د.دا كرد و مشكالت را توضيح و سؤاالت را جواب مي ايشان اعاده و تكرار مي
در چنين محيطي و با چنين اوضاع و احوالي بود كه محمد غزالي تربيت و 

  تعليم يافت و بزرگ شد.
تـوان تقسـيم كـرد: دورة     مدت زندگاني غزالي را به سـه دورة متمـايز مـي   

كسب علم و تقليد، دورة امامت و فقاهت و تدريس، دورة پختگي كمالِ نفـس و  
  ارشاد.

  

3  
  

هجري در طابرانِ طوس بود. مقدمات علـوم را   450والدت امام غزالي در 
ابتدا نزد ابوحامد احمد بن محمد رادكـاني فـرا گرفـت كـه اهـل رادكـان، محلـة        
ديگري از طوس، بود. سپس به گرگان رفته پيش امام ابونصر اسـماعيلي تحصـيل   
كرد و افادات او را در اوراق و پاره كاغذها و حواشيِ كتب ثبـت و تعليـق كـرد.    

گشت دزدان و عيـاران بـه كـاروان حملـه بـرده       از گرگان به طوس برميكه  همين
اي را هـم كـه غزالـي     اموال ايشان را غارت نمودند، و از آن جمله كيسه يا تـوبره 

نتايج تحصيل خود را در آن نهاده بود گرفتند. غزالي پـيش رئـيس دزدان رفـت و    
جـواب داد  » چيسـت؟ تعليقـه  «التماس كرد كه تعليقات او را پس بدهد. او گفت 
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ام بـر   در آن هميان، كتابها و كاغذهايي است، و من مطالبي را كه از استادم شنيده«
ام  اي ندارد، اما من راه دوري پيمـوده  ام. اينها از براي شما فايده آنها يادداشت كرده

ام و بـدون آنهـا زحمـاتم بـه هـدر       ام تا اين علـوم را آموختـه   سر برده و عمري به
اگر به اينكه مـا ايـن انبـان را از تـو     «رئيس دزدان خنديد و گفت: ». خواهد رفت

كني كه ايـن علـوم را يـاد     ايم زحماتت به هدر خواهد رفت چگونه ادعا مي گرفته
با وجود اين توبره را به غزالي پس دادند، امـا او از ايـن قـول رئـيس     ». اي! گرفته

از وقـت خـود را   دزدان درس عبرت گرفت و چون به طوس برگشت سه سـالي  
صرف مطالعه و تكـرار و فـرا گـرفتن دروس خـود كـرد تـا دزد نتوانـد او را از        

  علومش محروم كند.
بعد از آن درحدود بيست سالگي از طوس بـه نيشـابور كـه آن روز مركـز     

شـهر  الحرمين جويني كه اعلم علمـاي آن   علماي خراسان بود سفر كرد و نزد امام
و عالوه بر فقه و اصول و الهيات و كالم و منطـق  بود به كسب علم مشغول شد، 

و جدل و خالف قدري هم حكمت و فلسفه آموخت. اين فلسـفه خوانـدن او را   
او » شفا«اند  سنّيانِ متعصب نپسنديدند و بر اين كار او اعتراض شديد كرده و گفته

سـفه  را بيمار كرد و به راه خطا افكند، و ديگر نتوانسـت خويشـتن را از تـأثير فل   
هاي عارفانهء او را ناشي از فلسفه خواندن  و حتي بعضي از انديشه )5(رهايي دهد،

    اند. دانسته
زودي علوقريحـة او و   غزالي در تحصيل علم به سرعت پـيش رفـت و بـه   

حتي برتر بودن استعداد او از استعداد استادش آشـكارا گرديـد؛ از راه كوشـش و    
ه در ميان همدرسـان مبـرِّز و برجسـته شـد.     كثرت كار خود را به جايي رسانيد ك

هنوز استادش زنده بود كه او دست به تـأليف و تصـنيف زد، رسـاالت علمـي و     
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كتابهاي مقدماتي در فقه و اصول نوشت و شهرت او در اقطار پيچيد چنان كه، از 
  قرار مذكور، استادش ابوالمعالي جويني بر او حسد برد.

رس خواند كـه او نـزد قشـيري و عمـوي     نزد ابوعلي فارمذي طوسي نيز د
كرد و بـه ايشـان درس    پدر غزالي درس خوانده بود. با همدرسان خود مباحثه مي

داد. بزودي از تقليد و متابعت راي اساتيد خسته شد و بزودي آثار شـك و   هم مي
  ترديد در او پديدار گرديد.

د و در به لشكرگاه سلطان ملكشـاه سـفر كـر    )6(پس از فوت دو استاد خود
ه و علماي نامدار مناظره كرد و بر ايشان فايق آمـده  مئالملك وزير با ا حضور نظام
خواجة بزرگ  گرديد. در اين موقع بيست و هفـت سـاله بـود و ايـن      منظور نظرِ

تاريخ را بايد مبدأ دورة دوم زندگاني او محسـوب داشـت. كتابهـايي كـه در ايـن      
هايي بـود كـه مخصـوص     ي داشت و متندوره تأليف كرد بيشتر جنبة كتاب درس

محصلين به جهت تحصيل فقه و اصول. ولي چون در غير اين فنون نيز تحصـيل  
كرده بود و صاحب راي و نظر شده بود كتابها و رسـاالتي نيـز در كـالم و جـدل     

هاي مذهبي ديگري كه مورد عتـاب اهـل    تأليف كرد و بر فالسفه و باطنيه و فرقه
ه را كـه در آن ايـام باعـث نگرانـي         ها زمان بودند رديه نوشـت. مخصوصـاً باطنيـ

دستگاه حكومت شده بودند و تعليمات ايشان پسند خاطر انبوه عظيمـي از مـردم   
ه   رساله )7(بود بيشتر مورد طعن و تعرّض قرار داد بر اباحيـ اي نيز به فارسي در رد

د كـه مـراد او از   آي تأليف كرد كه به طبع هم رسيده است و از مندرجات آن برمي
انـد و بـه ايشـان تشـبه      بسـته  اند كه خـود را بـه صـوفيه مـي     اباحيه جماعتي بوده

اند ولـي قـوانين و احكـام شـريعت و      كرده ظهر دعوي مسلماني مي اند، به كرده مي
ايـم و   اند كه ما انسان كامل شده آورده اند و بهانه مي هعبادات را زير پا گذاشته بود
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هاي رديه عموماً بسيار تند  لحن او در اين رساله )8(ع شده است.تكليف از ما مرتف
ماند كه جـز ديـن و مـذهب و طريقـة      است و به شيوة يك امام فقيه متعصب مي

دانـد و پيـروان آن را مسـتحق آتـش دوزخ      خود هر طريق ديگـري را باطـل مـي   
  شمارد. مي

ة     هجـري نظــام  484در  بغــداد الملـك طوســي او را بـه تــدريس دز نظاميـ
منصوب ساخت و او سي و چهار پـنج سـاله بـود كـه بـه ايـن شـغل پرداخـت.         

گويند تـا آن زمـان نزديـك بـه هفتـاد رسـاله و كتـاب تصـنيف كـرده بـود و            مي
مشهورترين عالم و فقيه آن عصر گرديده بود. چهار سالي وظيفـة تـدريس را بـر    

تصنيف نيز همـت  عهده داشت و به وعظ و خطابه و مطالعه و مناظره و تأليف و 
شـدند و او   گماشت. در مجلـس درس او علمـا و فقهـاي بـزرگ حاضـر مـي       مي

شد اما باطن او راضي نبـود. در موقـع سـي و نُـه      بزرگترين عالم عصر شمرده مي
سالگي انقالبي در حال او پديد آمد و ناگهان منصب تدريس و تعليم را رها كرده 

، و سـه سـال پـس از    488ين در سـال  به عنوان سفر حج از بغداد خارج گرديد. ا
الملك بود؛ و مبدأ سومين دورة زنـدگاني او كـه هفـده سـال طـول آن       فوت نظام

  است اين سال بود.
المقـدس و دمشـق    مـدتي در بيـت  پيش از آنكه حج گزارد بـه شـام رفتـه    

معتكف گرديد و خرقة پشمينة خشـن پوشـيد و بـه انـواع عبادتهـا و رياضـتها و       
. در ايـن مـدت كتـاب    )9(كشيدنها به تهذيب نفس خود كوشيد يمجاهدتها و سخت

العلوم را تصنيف كرد كه مطلقاً بزرگترين يعني مهمترين و گرانبهاترين كتاب  احياء
  )10(اوست.

از  498و تكميل نفـس غزالـي ده سـال طـول كشـيد، و در      مدت رياضت 
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ن كـالم او  دمشق به بغداد برگشت و به وعظ كردن مشغول شد، ولي اين بار لحـ 
هـاي دانشـمندان    تر بود تا به خطابه به شيوة اهل حقيقت يعني عرفا و صوفيه شبيه

الدين را نيز تدريس كرد و سـال   و فقيهان، در بغداد كتاب بزرگ خود احياء علوم
بعد به موطن اصلي خويش طوس عـودت كـرد، و در اينجـا بـود كـه در پنجـاه       

آن كيميـاي سـعادت اسـت بـه     سالگي دومـين كتـاب بـزرگ خـود را نوشـت و      
در خطّ اخـالق و معرفـت باشـد     هزباني ك كه خواندن آن بر هر فارسي )11(فارسي

واجب است. كيمياي سعادت نظير احياءالعلوم است و هردو برحسب يـك طـرح   
كنـد.   يك مرد را از ديگـري مسـتغني نمـي    و نقشه ترتيب داده شده است، اما هيچ

السالم آن را شخصاً بـه فارسـي نوشـته اسـت     ا حجـةعادت كه س يمخصوصاً كيميا
زبانان مهمتر باشد و بايد چاپ صحيح و متقني از آن هرچـه   شايد ازلحاظ فارسي

  زودتر منتشر كرد.
برد كتاب ديگري نيز به عربي نوشت به نام  سر مي در زماني كه در طوس به

قـي و  الضّالل كه در حكم شرح احوال و بيـان تحـوالت فكـري و اخال    المنقد من
روحي خود اوست و شايسـتة آن اسـت كـه آن را بـه فارسـي ترجمـه و منتشـر        

اين سه كتاب از آثار مهم دورة پختگي و كمال اوسـت. در ايـن دوره از    )12(كنند.
مناظره و جدال و رد نوشتن بر اين فرقه و آن فرقه دست كشيده بوده اسـت و در  

نگريسته است،  گيري مي مح و سهلپيروان همة اديان و مذاهب و فرَق به نظر تسا
هذا گاهي خالصة بعضي از كتب ردية سابقش را به مناسـبتي در ميـان فصـول     مع

جمله آن رسالة رد اباحيه را مجمالً در كتاب كيمياي  اين كتب گنجانيده است، من
سعادت جا داده است. و اين عجيب است كه يك فقيه مـتكلّم در آفـاق و انفـس    

عقيده و مذهبي را سـنجيده و عاقبـت سـر از گريبـان تصـوف و      سير كرده و هر 
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عرفان بدر آورده باشد و در بند تهذيب نفس خود و ارشاد ديگران باشد و، با اين 
همه، خويشتن را نتواند از گذشـتة خـود و از دورة تعصـب و سـختگيري خـود      

  بالمرّه رهايي دهد.
ينـي و خانقـاهي از   اي براي طـالب علـوم د   زّالي در طوس مدرسهغباري، 

براي صوفيه ترتيب داد، و وقت خود را بين وظايف متعددي كـه بـر خـود حـتم     
كرده بود تقسيم كرد. يك بار به اصرار وزير و سلطان وقت بـه نيشـابور رفـت و    
چند ماهي در نظامية آنجا تدريس كرد، امـا دوبـاره بـه طـوس برگشـت و ديگـر       

  وس و سفر به نيشابور و بغداد نرفت.هرچه به او اصرار كردند زير بار ترك ط
الملوك اسـت كـه در بعضـي     نصـيحةازجمله كتب فارسي و خواندني غزالي 

دانـيم   الملك اشتراك دارد، و چون نمي نامة نظام حكايات با سيرالملوك يا سياست
الملـك اسـت يـا در ن     نامه عين تأليف و انشاي نظام كه آيا نسخه موجود سياست

دانيم كه اين دست بـردن و الحـاق    اند، و نمي دست برده و بر آن چيزهايي افزوده
طور مسلم بگـوييم   توانيم به ده باشد) كي اتفاق افتاده است نميكردن (اگر واقع ش

يك از ديگري اقتباس كرده است. اين كتاب هم سابقاً چاپ شده اسـت (بـه    كدام
هـاي   اي جديد، و حال كه نسـخه  اهتمام جناب استاد همائي)، ولي از روي نسخه

ايم) حـق ايـن    تر و بهتري تهيه شده است (عكسهاي نسخ كه از خارج آورده قديم
است كه چاپ خوب و صحيحي از آن نشر شود. مبالغي مكتوب و مراسله نيز بـه  
فارسي از غزالي در دست است كه بعد از وفـاتش آنهـا را جمـع آورده و از آنهـا     

اند. ايـن مجموعـه يـك بـار بـه نـام فضـائل اإلمـام (يـا االنـام) در            كتابي ساخته
طوري اسـت   پ شده است و هر سه آنهندوستان، دو بار ديگر هم در طهران، چا

اشد و الزم است كه از نو طبع شود. در مقدمـة ايـن كتـاب (در نسـخة     بكه نبايد 
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چاپ هند) اظهار شده است كه گردآورندة آنها ابوالفتوح احمد غزالي (برادر خود 
  م نيست.االسالم بوده است) ولي اين مسلّ حجة

و پـنج و پنجـاه و شـش    هجري، و سن او بين پنجـاه   505فوت غزالي در 
بود. نعش او را در طابران طوس دفن كردند و قبر او تا صد و پنجاه سالي پس از 

  آن تاريخ زيارتگاه مردم بود. مثل باقي آثار كهنة طوس امروز اثري از آن نيست.
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هاي غزالي كه از آنهـا مطـالبي مربـوط بـه تـاريخ       قطعاتي از بعضي از نامه
آيـد، نقـل    مرتبة او نزد خاليق و ارباب قدرت به دسـت مـي  زندگاني او و مقام و 

  نويسي باشد. اي از سبك انشاي او در نامه كنم كه درضمن هم نمونه مي
اي نوشت. نام اين سـلطان ذكـر    دو سالي قبل از وفات به سلطان عصر نامه

نشده است ولي به احتمال قوي سلطان سنجر بـوده اسـت پسـر ملكشـاه. سـبب      
ه آن بود كه غزالي را نزد سلطان متهم كرده بودند به اينكـه بـا امـام    نوشتن اين نام

دانيد كه در آن زمان  اعظم اهل سنّت ابوحنيفه نعمان بن ثابت مخالف است، و مي
شد  كردند و مخالفت با ابوحنيفه را مي سالطين عموماً به مذهب ابوحنيفه عمل مي

ويش احضـار كـرد تـا از وي    گناه بزرگي شمرد.  سلطان غزالي را به لشكرگاه خـ 
مؤاخذه كند. غزالي از طوس به مشهد رفـت و از آنجـا بـه سـلطان ايـن نامـه را       

  نوشت:
اي پادشاه اسالم، بدان كه اين داعي را پنجاه و سـه سـال از عمـر گذشـته     
است، چهل سال در درياي علم غواصي كرد تا به جايي رسـيد كـه سـخن وي از    

درگذشت. بيست سال در ايام سلطان شهيد روزگار اندازة فهم بيشتر اهل روزگار 



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١١٨ 

و از او بـه اصـفهان و بغـداد اقبالهـا ديـد، و چنـد بـار ميـان سـلطان و          گذاشت 
اميرالمؤمنين رسول بود در كارهاي بزرگ، و در علوم دين نزديك به هفتاد كتـاب  
تصنيف كرد، پس دنيا را چنان كه بـود بديـد و بجملگـي بينـداخت، و مـدتي در      

اهللا عليـه   اهللا صـلوات  مقدس و مكه مقام كرد، و بر سر مشهد ابـراهيم خليـل  ال بيت
عهد كرد كه هرگز پيش هيچ سلطان نرود و مال هيچ سـلطان نگيـرد و منـاظره و    

بر ايـن وفـا كـرد، و اميرالمـؤمنين و همـه سـلطانان        تعصب نكند، و دوازده سال
ي اشارتي رفته است بـه  دعاگوي را معذور داشتند. اكنون شنيدم كه از مجلس عال

حاضر آمدن. فرمان را بـه مشـهد رضـا آمـدم، و نگاهداشـت عهـد خليـل را بـه         
گويم كه: اي فرزند رسول شفيع بـاش تـا    لشكرگاه نيامدم، و بر سر اين مشهد مي

ايزد ملك اسالم را از درجة پدران خويش بگذراند و در آخرت به درجة سـليمان  
ود و هم پيغمبر، و تـوفيقش ده تـا حرمـت عهـد     السالم رساند كه هم ملك ب عليه

السالم نگه دارد و دلِ كسي را كه روي از خلـق بگردانيـد و    اهللا عليه ابراهيم خليل
به سوي خداي آورد بشُوليده نكند. و چنين دانستم كـه ايـن بـه نزديـك مجلـس      

تر است از آمدن بـه شـخص و كالبـد، كـه آن كـاري و       تر و مقبول عالي پسنديده
فايده است و اين كاري است كه روي در حق دارد. اگر پسنديده اسـت   بي رسمي

فمرحبا، و اگر به خالف اين فرماني بود در عهدة عهد شكستن نباشم كـه فرمـان   
سلطاني به اضطرار الزم بود، فرمان را به ضرورت منقاد باشم. ايزد تعالي بر زبـان  

جل نباشد و امروز اسالم را از آن و دل آن عزيز آن راناد كه فرداي قيامت از آن خ
  ضعف و شكستگي نباشد، والسالم.

گويد چون ايـن نامـه پـيش سـلطان بردنـد       گردآورندة مراسالت غزالي مي
گفتگوي بسيار پيش آمد و بدخواهان غزالي و هواخواهان او هريك چيزي گفتند 
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ه در و عاقبت كار بدين انجاميد كه برحسب امر سلطان غزالي را بـه لشـكرگاه كـ   
تروغ بود خواستند تا سلطان او را ببيند و سخن او بشنود. سلطان به ديدار غزالـي  
بر پاي خاست و او را در بر گرفت و بر كنار تخـت نشـانيد. غزالـي تقريـري در     
حضور سلطان كرد مشتمل بر دعا و ثنا و نصيحت و بيـان حاجـت خـود، كـه در     

كه آن سخنان را بنويسد تا بر وي  خاطر سلطان بسيار مؤثر افتاد و از وي خواست
بخوانند. از سلطان حاجت و تقاضاي او اين بود كه وي را از درس گفـتن معـاف   
دارد و بگذارد كه در كُنج خانه و خانقاه خويش بنشيند ومشكالت طالب علوم را 

  كنند حل كند و جواب بگويد. كه به حضور مي روند و سؤالي مي
االسالم نسـخة   حجـةام هرچه تمامتر مرخّص كرد. سلطان او را با اعزاز و اكر

تقريري را كه پيش سـلطان كـرده بـود نوشـت و فرسـتاد و چنـدي بعـد كتـاب         
  الملوك را به جهت سلطان تأليف و تقديم كرد. نصيحة

هـا منـدرج اسـت كـه      نامة مختصر ديگري از قول او در اين مجموعة نامـه 
  گويد: يمضمون آن توصيه در باب اهل طوس است در آن م

ايزد تعالي ملك اسالم را از مملكت دنيا برخوردار كناد و آنگه در آخـرت  
پادشاهيي دهاد كه پادشاهي روي زمين در وي حقيـر و مختصـر گـردد، كـه كـار      
پادشاهي آخرت دارد، كه مملكت روي زمين از مشرق تا به مغرب بـيش نيسـت،   

ال، و جمله زمين نسبت بـا  و عمر آدمي در دنيا صد سال بيش نبود در اغلبِ احو
پادشاهيي كه ايزد تعالي كسي را در آخرت دهد كلوخي است، و همـة واليتهـاي   
روي زمين گرد و غبار آن كلوخ اسـت، كلـوخي و گـرد كلـوخي را چـه قيمـت       

باشد؟ و صد سال را در ميان ملك ازل و ابد و پادشاهي جاودان چه قدر باشد  مي
تر از عبادت شصت  ز عدل از سلطان عادل فاضلكه بدان شاد بايد بود؟... يك رو
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دولت بداد كه آنچه ديگري به شصـت سـال توانـد     ساله است، چون ايزد آن سازِ
كرد تو به يك روز بتواني كرد، چه اقبال و دولت باشد زيادت ازين؟ و حال دنيـا  

انـد كـه:    چنان كه هست بدان تا در چشم تو مختصر گردد، كه بزرگان چنين گفته
اي سـفالين بـودي كـه     اي زرين بودي كه نمانـدي و آخـرت كـوزه    دنيا كوزهاگر 

بماندي، عاقل كوزة سفالين باقي اختيار كردي بر كوزة زرين فاني، فكيف كه دنيـا  
 كوزة سفالين است كه نماند و آخرت چون كوزة زرين كه هرگـز نشـكند، عاقـل   

هميشه پيش چشـم خـود   چگونه بود كسي كه دنيا اختيار كند؟ اين مثل انديشد و 
حدي رسيده است كه عدل يك ساعته برابر عبادت صد سـاله   دارد. و امروز به مي

انـد و غلـه بـه سـرما و      مان طوس رحمتي بكن كه ظلم بسيار كشيدهداست. بر مر
اي صد ساله از اصل خشك شده و هر روستايي را هآبي تباه شده است و درخت بي

يال گرسنه و برهنه، اگر رضا دهد كه از پشت هيچ نمانده مگر پوستيني و مشتي ع
ايشان پوستين باز كنند تا زمستان برهنه با فرزندان در تنوري شوند رضا مـده كـه   
پوستشان باز كنند. و اگر ازيشـان چيـزي خواهنـد همگنـان بگريزنـد و در ميـان       

  كوهها هالك شوند، و اين پوست باز كردن باشد.
تـو مـذهب كـه    «ند كه از وي سؤال كردند ا ها آورده در همين مجموعة نامه

در معقوالت مذهب برهان و آنچه دليل عقل اقتضا «و او در جواب گفت » داري؟
ه تقليـد   ئكـس را از ا  كند، و اما در شرعيات مـذهب مـن قـرآن اسـت، و هـيچ      مـ

  ».كنم، نه شافعي بر من خطي دارد و نه ابوحنيفه براتي نمي
  

5  
  

تـرين   تـرين مقـام بـه عـالي     لـم از پسـت  غزالي طوسي در پرتو تحصـيل ع 
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درجات علمي رسيده بود و در ساية حسن ذوق و حسن انتخاب و انديشـة بلنـد   
دستگاهي در دين اسالم تأسيس كرده بود كه بعد از پيمبر اسـالم از بـراي كسـي    

از ل ديگر توفيق چنان تأسيسي حاصل نشد. نزديـك بـه هشتصـد و شصـت سـا     
االسالم لقب دادنـد و ايـن نـه از آن     حجـةوزگار او را گذرد، و در آن ر وفات او مي

لقبها بود كه در عصر ما معني خود را از دست داده و بسيار فـراوان شـده اسـت.    
تند (و اين را يكي از بزرگان علـم و  فاالسالم گفتند اين را نيز گ حجـةوقتي كه او را 

عبـداهللا   الدين سبكي گفتـه اسـت) كـه اگـر پـس از محمـد بـن        اركان دين ـ تاج 
  بود. جز غزالي نمي پيغمبري به دنيا آمدني بود آن پيغمبر به

غزالي در عالم اسالم مركزي خـاص دارد، هـم از لحـاظ فلسـفه و هـم از      
لحاظ تصوف و دين و هم از وسعت اطالعات و معلومات و هم از كثـرت تـأثير   

گي كه در افكار ديني و تعقُّالت مغرب و مشرق. از همان حدود سي و هشت سال
كرد همت بر ايـن گماشـته بـود كـه در شـرعيات و الهيـات        در بغداد تدريس مي
اي بنمايد. در بغداد بيش از سي و پـنج كتابخانـه بـود، و در     اسالمي اصالح عمده

شد و نتيجة آن آزادفكـري و تسـاهل و    نظامية بغداد طب و فلسفه نيز تدريس مي
اي فالسفه را خوانده و در دو كتاب تسامح نسبت به مخالفين بود. غزالي كه كتابه

تـدريج   الفالسفه رأي ايشان را باطل خوانده بـود بـه   خود مقاصدالفالسفه و تهافت
خود در تحت نفوذ فكري فيلسوفان قرار گرفته بود. كتـاب منطقـي بـراي طريقـة     

اي  استدالل شرعي نوشته بود مبتني بر اصول منطق ارسطوئي با اصـطالحات تـازه  
حات منطق يوناني و نزديكتر به الفاظ و تعبيرات شرعي. براي خـود  غير از اصطال

نوعي فلسفة ديني هم تأسيس كرده و ترتيب داده بود غير از فلسـفة يونـاني ولـي    
هرحال فلسفه بود. اقوال متكلّمين و حكمـاي الهـي از بـراي او تحصـيل يقـين       به
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نمود، ولـي   قانع نميكرد، صرف قبول تعبدي قول بزرگان دين هم او را  عقلي نمي
بـازهم در فلسـفه عميـق شـد و      .توانست بر عقل تنها بنـا نهـد   الهيات را هم نمي

توان به حقيقت اعلي و حق محض رسـيد.   عاقبت معتقد شد كه از آن راه نيز نمي
رامـش خـاطر را از دسـت داد و عاقبـت در سـال      آشك و بدبيني او بيشتر شد و 

تدريس به بغداد رفته بـود، بيمـاري سـختي او    ، چهار سال بعد از آنكه براي 488
عارض او شد كه قواي او را از كار انداخت و مدت شش ماه او را حتي از سخن 
گفتن و درس دادن به شاگردان مانع گرديـد. در زمـاني كـه در نشـابور بـه درس      
خواندن مشغول بوده بود، به تصوف نيز توجه كرده بود و حتي عمـالً بـه بعضـي    

وفيانه هم پرداخته بود. اينجـا در بغـداد در ايـن بيمـاري سـخت آن      رياضتهاي ص
تصوف به ياري او برخاست و او را از نوميدي نجات بخشيد. ادراك كرد كه اگـر  

نمايد، اگر تعبد صرف متشرعه او را قـانع   تعقّل محضِ فالسفه راه به حقيقت نمي
زل و راهـي كـه آن را   سازد، چيزي هست بينابين، منزلتـي بـين منـا    و خرسند نمي

توان اميد وصول به حقيقت را داشت. آن راه  توان راه وسط ناميد، از آن راه مي مي
  نامند. را به اصطالح اهل طريقت راه يحبهم و يحبونه مي

بحث در طريقت تصوف مستلزم وقت بيشتري است و بايد در گفتارهـاي  
اجمال بسيار تفاوت عمـدة آن   مفصل و مستقل به آن پرداخت. اينجا به اختصار و

دي     كـنم و مـي   را با طريقت عبادت صرف متشرعه عرض مي گـذرم. عبـادت تعبـ
خـوانم و روزه   پرسـتم نمـاز مـي    تعليمي نوعي معامله است. خداوندا من تـرا مـي  

كنم، تو مـرا در بهشـت خـود منـازل و      گزارم و اعمال نيك مي گيرم و حج مي مي
كنم تو مرا در دوزخ مسوزان و از عذاب  افرماني نميدرجات عطا فرما، و گناه و ن

آخرت مصون دار. تصوف ارتباط مابين دوستان است، به قول رابعة عدويه آتـش  
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زدن در بهشت و آب ريختن بر دوزخ است تا خدا را به خـاطر محبـت فيمـابين،    
دانـد   دارد و مي طمع بهشت و بيم دوزخ، بپرستند. صوفي خداوند را دوست مي بي
كند تـا   دارد. باطن خود را از صفات مكروه پاكيزه مي ه خداوند او را دوست ميك

  اليق محبت و دوستي گردد.
پيش از عهد غزالي اهل شرع و اهل تصوف نسبت به يكديگر بيگانه بودند 

ورزيدند، دستگاه خالفت بغداد حسين بن منصور حالّج صـوفي را بـه    و عناد مي
جسـدش را سـوزانيد و خاكسـترش را در دجلـه      فتواي اهل شرع بر دار كشيد و

ريخت، و متشرعين معتقد بودند كه عموم صوفيه از شرع و دين روي گردانند، و 
شدند كه چنين هم بودنـد. مسـلماً اباحتيـان     شايد در ميان صوفيه كساني يافت مي

كه به قول غزالي خود را به صوفيه بسته بودند از احكـام شـرع گريـزان بودنـد و     
  كردند. ينكه عناداً و عمداً برخالف شرع عمل ميحتي ا

گويند انديشة وفق دادن مابين شـريعت و طريقـت از    غزالي را چنان كه مي
آن بيماري سخت جسماني و عذاب روحاني كه در سي و نُه سالگي در بغداد بـه  
آن مبتلي شد نجات داد و شفا بخشيد. به فكرش رسيد كه از بـراي هـر دينـداري    

ضروري است و از براي هر صوفي عمل كـردن بـه آداب عبـادت و     نزعة تصوف
اعتقاد به شرع پيغمبر واجب است و شريعت و طريقت در پهلوي يكـديگر بايـد   

  بند باشد تا به حقيقت برسد. بروند و شخص بايد به هردو پاي
از بغداد به حج رفت يعنـي بـه قصـد حـج بيـرون رفـت (ظـاهراً در مـاه         

ماهي بعد از آنكه دچار مرض سخت روحي و جسمي  ، شش488الحجة سال  ذي
شده بود) ولي ابتدا به جاي مكه به شام رفت و دو سالي منزوي و معتكف گرديد 

المقدس سفر كرد و از آنجا به مكـه رفـت و بعـد از آن مدينـه را      و سپس به بيت
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زيارت كرد و مدتها در صحراها گشته باز به شام عودت كـرد و بـه كـنج اعتـزال     
الدين پرداخت. ده سال اين دورة عزلـت   خزيد و به تأليف كتاب احياء علوم خود

به بغداد عودت و رجعت كـرد. انـدك مـدتي     498و هجرت او طول كشيد و در 
و وعظ كردن پرداخت، ولي سال بعد تـرك تـدريس     آنجا به تدريس احياء العلوم

احيـاءالعلوم  كرد و به طوس برگشت. در طوس كتابي به فارسي نوشت كـه تـالي   
ن كيمياي سعادت است. دستگاه ديني مبتني بـر شـريعت و طريقـت را    آاوست و 

كه خود طرح كرده بود در اين دو كتاب به تفصـيل بيـان كـرده اسـت و تكليـف      
آدمي را در قبال خالق و در رفتار با همنوع خود بـه صـورت عقايـد و عبـادت و     

كرده، شرح تغييرات باطني و سير  تنزيه باطن و اخالق حسنه و اخالق سيئه معين
نفساني خود را كه منجر به يافتن اين راه وسـط گرديـد در كتـاب مختصـر ولـي      

الضالل كه پنج سالي قبل از فوت نوشت آورده است و  پرمعناي خويش المنقد من
بيان كرده كه چگونه اصناف مختلف طالبين حق را آزمود و در طريـق هريـك از   

د است و تنها طريق تصوف است كه انسان را به حـالتي  آن طرق چه آفاتي موجو
  رساند كه وصول به حق را متضمن است. مي

الملك يـك سـال    در مدتي كه در طوس بود به اصرار فخرالملك پسر نظام
به نيشابور رفت و چند ماهي در نظامية آنجا تدريس كـرد، ولـي از آنجـا بـاز بـه      

ات و تصـوف پرداخـت، و ديگـر    طوس برگشت و در همان شهر بـه تعلـيم الهيـ   
اصرار سالطين و وزرا به اينكه به نيشابور يا بغداد رفته آنجا تـدريس كنـد مفيـد    

  نيفتاد.
شيوة تفكر و تعقل غزالي در اسالم بكلي تازگي داشت و منحصر به خـود  
او بود، و نظير آن شيوه را قرنها بعد از او دكارت در اروپـا پـيش گرفـت. امتيـاز     



١٢٥ غزالي طوسي

ان علماي دين اسالم در اين بود كه در كسب دانش و در شك كـردن  غزالي در مي
شد منتهاي جرأت و دليري را داشت، مثل  در آنچه به عنوان علوم يقيني تعليم مي

طالّب علوم در مدارس جديد اروپايي معتقد بود كه هيچ امري را مسلّم و حقيقي 
ي ثابت شده باشد، و نبايد شمرد مگر آنكه حقيقت آن به دليل علمي و برهان عقل

آن مسلم شده نيز همواره بايد در مظنة شك و ترديد باشد و راه بحث دربـارة آن  
باز باشد تا به مجردي كه خطا بودن آن ثابت شد از عرصة مسلّمات اخراج گردد. 
بنابراين هيچ دستگاه ديني و دولتي و ديواني و هيچ مؤسسـة علمـي هرگـز نبايـد     

الف امور مسلّمه بشود، و از انتقاد مطالبي كـه بـه عنـوان    اي برخ مانع اظهار عقيده
حقيقت پذيرفته شده است جلوگيري كند، و موافقت هم نبايد بنمايند كه دسـتگاه  
ديگري چنين منعي بكند. انسان در آنچه مربوط به انسانيت است بايد آزاد باشـد.  

ر امـري را  در همة انواع علوم بايد تحقيق و بررسي شود. بايـد سـبب و دليـل هـ    
االمـر بزرگتـرين مـانع وصـول بـه       جستجو كرد. قبول عقايد برحسب قـول اولـي  

حقيقت است. كوركورانه به قول گذشتگان نبايد متكي شد. خود او بـدين جهـت   
حظـه كـرد كـه مـا     به بررسي عقايـد مـوروثي و اكتسـابي خـويش پرداخـت. مال     

ري كـه برهانشـان همـراه    توانيم به دريافتن حقيقت اميدوار باشيم مگر در امو نمي
خودشان است، يعني ادراك حسي هم مورد اعتماد نيست و انسان را غالباً فريـب  

دهد. حتي در صحت اصول ضرورية تفكر هم شك است. پـس بـر عقـل نيـز      مي
توان اطمينان  اعتماد نيست. حس بنا به شهادت عقل مردود است، به عقل هم نمي

  يا قاضي ديگري باشد.كرد. پس شايد باالتر از عقل حكَم 
سپس احتمال اين را مي دهد كه زندگي در اين دنيا به قياس با دنياي ديگر 
خواب باشد و پس از مرگ اشياء بر انسان به نحـو ديگـري جلـوه نمايـد؛ وضـع      



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٢٦ 

ديگري خارج از اين حيزِ مكان و زمان وجود داشته باشـد و آن را بتـوان بـا قـوة     
اي مثل قواي صوفيه و پيغمبـران و   راك كرد: قوهديگري غير از وجدان معمولي اد

  توان وحي و الهام ناميد. اي كه آن را مي باالتر از ادراك عقالني، قوه
الضالل يا كمـي بعـد از آن    زمان با المنقد من االنوار كه ظاهراً هم ةدر مشكا

 العلوم (قسـم اول،  نوشته شده است مطالبي گفته است كه قول خود او را در احياء
شـود عقلـي    كند و از آن معلوم مي كتاب اول، فصل هفتم) در باب عقل تعديل مي

شـود و   كار برده مـي  كند آن عقلي است كه در امر استداللهاي ديني به كه او رد مي
كنند. اين متكلّمين به اعجاز معتقدنـد؛   متكلّمين آن را وسيلة اثبات عقايد خود مي

كند كه سه با ده برابر است يـا از ده بزرگتـر    تواند اثبات و توسط اعجاز آدمي مي
است. اين در استدالل عقالني متكلمين مقبول است و اين است عقلي كه در نظـر  

  غزالي مردود است. ورنه مسائل عاليه را بايد بينش و تعقُّل متفقاً حل كنند.
  
  يادداشتها

كردنـد و   معني واقعي آن را اراده مي دگفتن . در آن زمان القاب معني داشت و وقتي كه حجةاالسالم مي1
  فهميدند مقصود چيست. همه مي

. گويا غزالي نسبت خانوادگي ايشان بوده است، چون كه بحث از يك نفر غزالي كبيـر هسـت كـه بـه     2
بـافي داشـته    قولي عموي پدر او (يعني برادر جدش) بوده، و اگر اين نسبت ارتباطي با شغل صوف

  وده است.البد شغل آبا و اجدادي ب
كنم، اما اگر بـه تعبيـرات معمـول آن عهـد      . ببخشيد كه مطلب را با اصطالحات عهد خودمان بيان مي3

  شود. تحرير كنم فهم آن قدري مشكل مي
شد و گاهي (بخصوص در اوايل و قبـل از   . مدارس گاهي به نام دارالفقه يا دارالحديث نيز خوانده مي4

  شد. رس منعقد ميپيدا شدن مدرسه) در مساجد مجلس د
كه در آن قول ابوبكر بن العربي المعافري شاگرد  510و  482المنطقيين ابن تيميه، ص  . كتاب الرد علي5

  كند. غزالي را در اين باب نقل مي



١٢٧ غزالي طوسي

  .478الحرمين در  و امام 477. ابوعلي فارمذي در 6
  :. كتب غزالي در رد بر اسماعيليان به ترتيب تاريخي از اين قراراست7

الحـق   حّجـةالمستظهري كه چاپ شده است و منتخب آن با ترجمة آلمـاني نيـز منتشـر شـده اسـت؛        
فصـل جـواب    12جواب كالمي از اسماعيليان كه در بغداد بر غزالي عرضه شد؛ مفصل الخالف در 

كالمي كه در همدان بر وي عرضه شد؛ الدرج المرقوم بالجداول جواب كالمي كه در طـوس بـر او   
؛ القسطاس المستقيم كتابي مستقل اسـت در بيـان ميـزان علـوم و اظهـار اسـتغنا از امـام        عرضه شد

  الضّالل) (المنقد من          معصوم كه چاپ شده است.
الدين (ربـع مهلكـات)    در آلمان به طبع رسيد در احياء علوم 1933. گذشته از اين رسالة مستقل كه در 8

  يشان اشاره كرده است.كتاب دهم، صنف ثالث) نيز در چند سطري به ا
) گويد وقتي كه غزالي وارد دمشق شـد خواسـت داخـل    247تا  246( ة. ابن شداد در االعالق الخطير9

شناختند مـانع شـدند، روي بـه جـامع دمشـق آورد و در       خانقاه سمياطيه شود، صوفيه كه او را نمي
  شود. خوانده مي الزاوية الغزاليةاي از آن مقيم شد، و اين گوشه به نام او  گوشه

ـ  هجري مقارن با استيالي مغول بر ايران دانشمندي در دهلي در دربار شـمس  620. اين كتاب را در 10
سعد (يـا ابـي سـعيد)     الدين ابي الدين ايلتتمش به نام وزير او ابوالمعالي محمد بن فخرالملك شرف

در دست است (بنـده هنـوز    هاي متعدد قديم و صحيح از آن الجنيدي به فارسي ترجمه كرد. نسخه
ام) و سزاوار است كه ارباب همت و استطاعت به چاپ كردن اين ترجمـه   نسخة كاملي از آن نديده

اي تازه و كامل و آن را چاپ و منتشـر كـردن، منتـي     (اگر تمام باشد) يا به واداشتن كسي به ترجمه
  ترس عامه قرار دهند.زبانان بگذارند و يكي از كتابهاي بزرگ عالم را در دس بر فارسي

. اين كتاب يك باري در طهران به اهتمام آقاي احمد آرام چاپ شده است اما چاپ خـوبي نيسـت.   11
اي در كتابخانة خديوي در مصر مـورخ   جمله نسخه نسخ قديم و معتبر از اين كتاب فراوان است من

ششـم يـا هفـتم هجـري در      اي متعلـق بـه قـرن    القاسم الفقيهي، و نسخه به خط عبداهللا بن ابي 576
كه فعـالً   1390اي در كتبخانة عاطف افندي به شمارة  ، و نسخه185كتبخانة چلبي عبداهللا به شمارة 

هجري كتابت  700امضاي الحاقي هندوشاه بن سنجر بن عبداهللا الجيراني را دارد، ولي شايد قبل از 
طهران هست و وسيله از براي شده باشد، و نسخة بسيار خوبي است. عكس بعضي از اين نسخ در 

  تجديد چاپ فراهم است.
انضمام شرح احوال غزّالي در چنـد   اند كه به اي از اين كتاب تحت عنوان راه رستگاري كرده . ترجمه12

  شمارة مجلّة جلوه منتشر شده است، ولي به عقيدة من بهتر از اين بايستي.



 
  
  
  
  

  *فارسيادبيات  تدريس
  

  پرويز ناتل خانلري
  

گويا قصد و غـرض اصـلي از تـدريس ادبيـات     «گفت:  يكي از دوستان مي
». فارسي در مدارس ايران آنست كه شاگردان را از هرچه ادبيات است بيزار كننـد 

آيـد   دسـت مـي    هاي كه ب بينم نتيجه ميدانم كه قصد اينست يا جز اين، اما  من نمي
ن نيست. سال به سال توجه و اعتنـاي شـاگردان بـه ادبيـات فارسـي كمتـر       جز اي
شود و اطـالع ايشـان از قواعـد زبـان و ادبيـات كشـور خـود رو بـه نقصـان           مي
  گذارد. مي

يابنـد كمتـر كسـي     ميان شاگرداني كه از تحصيل در دبيرستانها فراغت مـي 
نوشـتة او داراي   است كه بتواند مطلبي را به زبان خود در چند صفحه بنويسـد و 

عبارات درست و معاني مرتب منطقـي باشـد. ذوق و اعتنـاي ايشـان بـه ادبيـات       
يابد كه در دورة زندگي شايد جز ديـوان حـافظ،    فارسي نيز تا آن حد پرورش مي
اند، هرگز ديوان شاعري را نگشايند. فهم دقـايق   كه در خانه تفأل به آن را آموخته
شود و جوانان مـا بـا    كم دشوار مي نسل حاضر كم و لطايف ادبيات قديم نيز براي

گردند. ما به اين دلخوشـيم كـه ايرانـي ذاتـاً شـاعر و       رموز ادبي فارسي بيگانه مي
                                                            

.486تا  481، شمارة هفتم، صص 1324* سخن، سال دوم، تيرماه   
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صاحب ذوق است و اين معني را، مانند داستانهاي ديگري كـه از مفـاخر گذشـته    
انحطـاط  بينيم كه قرنهاست  كنيم، و نمي داريم، پيوسته نزد آشنا و بيگانه تكرار مي

بر ذوق ما مستولي شده و شايد كمتر ملتي را بتوان يافت كه مدتي چنـين دراز در  
يك از فنون هنر اثري درخور ذكر نياورده باشد. امـروز   حال ركود مانده و در هيچ

رشـتة ادبـي، فـرق شـعر و نثـر را       بيشتر شاگردان كالسهاي متوسطة ما، حتـي در 
غلـط   صـفحه از شـاهنامه را هـم بـي     و يـك  يابنـد  دانند و وزن شعر را درنمي نمي
  خوانند. نمي

نخست بايد دانست كه غرض از تدريس ادبيات در هر كشـوري چيسـت،   
شود. به گمـان مـن از    آنگاه بايد ببينيم كه اين غرض نزد ما تا چه حد حاصل مي

تدريس ادبيات ملي بايد چند نتيجه به دست بيايد. يكي آشنايي جوانان با مـĤثر و  
ري و ذوقي گذشتگان خود، كه موجب دلبستگي ايشان به كشور و ملـت  سنن فك

گـردد، و ايـن خـود يكـي از مهمتـرين       و ايجاد نحوة تفكر و ذوق خاص ملي مي
هاي مختلف تجزية امور و تعقل  رود. ديگر آموختن شيوه مباني مليت به شمار مي

ـ   ن ذوق فردي پـرورش مـي  آمنطقي و ادراك جمال كه به وسيلة  س از آن يابـد. پ
آشنا شدن با اصول و قواعد زبان و آموختن طرق گوناگوني كه براي بيـان معنـي   

پذير است. نتيجة ديگري كـه بايـد از تـدريس ادبيـات      مقصود در هر زباني امكان
طـوري كـه بتواننـد از     انتظار داشت پرورش ذهن و قواي فكري جوانان است، به

هره برگيرند و امور زندگي را بهتر و هاي بزرگان گذشته ب ثمرة تجربيات و انديشه
  تر ادراك كنند. تر و روشن ماعي را وسيعتتر دريابند و به اين طريق مسائل اج دقيق

يك از ايـن اغـراض    توان گفت كه هيچ در مدارس ما از تدريس ادبيات مي
ز در طريقـة تعلـيم   جـ شود. پس بايد علت را جسـتجو كـرد و علـت     حاصل نمي

  نيست.



١٣١ تدريس ادبيات فارسي

  قواعد زبان
اگردان ما با اصول و قواعد زبان فارسي آشنايي ندارند. زيرا كـه دسـتور   ش

طـور بسـيار نـاقص و سـطحي      زبان را جز در سـالهاي اول دبيرسـتان آن هـم بـه    
آموزند، و پيداست كه با ايـن مقدمـة    اند چيزي نمي خوانند، و از آنچه خوانده نمي

سـتوري زبـان در ضـمن    توانند از دقايق و رمـوز ذ  هاي بعد نمي نادرست در سال
  مطالعة آثار ادبي قديم و جديد چيزي استنباط كنند.

  

  فنون ادبي
اند، زيرا  بهره اما دربارة فنون ادبي، بايد گفت كه شاگردان ما بكلي از آن بي

كه اين فنون هنوز عبارت از قواعد كهنه و مندرسي است كه قرنها پيش، از زبـان  
ان به وجود آمده، و گذشته از اينكه مبتني بر عربي اقتباس شده يا به تناسب آن زب

گونه روش علمي و منطقي نيست در اغلب موارد هم با زبان فارسـي منطبـق    هيچ
نمي شود. معاني و بيان نزد اديبان ما هنوز از قواعدي كه سكاكي براي زبان عرب 
 وضع كرده بود چندان تجاوز نكرده و نويسندگان ايراني در اين باب كاري انجـام 

اند جز آنكه همان قواعد را با عبارات مغلق به فارسي نقل كننـد و مثالهـايي،    نداده
اغلب نادرست، براي قواعدي كه بيشـتر آنهـا تنهـا در زبـان عربـي مصـداق دارد       

معنـي را در سـال پـنجم متوسـطه      بتراشند. نتيجه آنكه چندي اين معاني بيـان بـي  
ند و بيزار شدند، و ناچار اين درس تدريس كردند و شاگردان از آن چيزي درنيافت

تعطيل شد. علم بديع، يعني قواعـد تزيينـات لفظـي و معنـوي، كـه از آثـار ادوار       
انحطاط ذوق و فكر ايران است، نيز چندي جزء مواد درسـي بـود و خوشـبختانه    

اي از قواعـد كـج و معـوج و منـدرس و      متروك شد. امـا عـروض كـه مجموعـه    
هـاي ادبـي    شباهت نيسـت مـدتي در رشـته    ت بينادرست است و به علم طلسما
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وار قواعـد آن را بـه خـاطر     شـد. اگـر بعضـي از دانشـجويان طـوطي      تدريس مي
آوردنـديعني پـس از آنكـه مـدتي      اي از آن به دست نمي سپردند كمترين نتيجه مي

كردند فـرق مـوزون را از نـاموزون     افاعيل و مشتقات و مزاجفات آنها را از بر مي
پوشي شد و قواعد قافيه نيز به دنبـال   . سرانجام از تعليم آن نيز چشمشناختند نمي

شود و اگر بشـود   يك از فنون ادبي در دبيرستانها تدريس نمي آن رفت. اكنون هيچ
  نيز، با آن اسلوب، سودي از آن به دست نخواهد آمد.

  
  تاريخ ادبيات

شود. بـا اينكـه    تاريخ ادبيات هنوز نزد ما با تاريخ زندگي شاعران اشتباه مي
در سالهاي اخير كتبي در تاريخ ادبيات نوشته شده و تا حدي اصول ايـن فـن در   
آنها مراعات گرديده است هنوز نقصهاي بسيار در اين كار هست. ازجملـه يكـي   

دانـيم   خواهيم آنچه را كـه خـود مـي    آنكه، برحسب شيوة مندرس تعليم قديم، مي
ن كـار نـه وقـت و فرصـت شـاگرد و نـه       يكباره به شـاگردان بيـاموزيم و در ايـ   

گيريم. ديگر آنكه به علل اجتمـاعي تحـوالت ادبـي و     احتياجات او را در نظر مي
كنيم تـا بـه ذكـر جزئيـاتي از زنـدگي       بيان چگونگي آن تحوالت كمتر تو جه مي

شاعران و نويسندگان كه شايد در ايجاد سـبك و پـرورش فكـر و ايجـاد معـاني      
شـود كـه بسـياري از     خوبي ديـده مـي   است. در امتحانات بهايشان تأثيري نداشته 

دانند اما نامي  شاگردان مثالً سال تولد و وفات و تاريخ سفرهاي ناصرخسرو را مي
اند از مطلب و معـاني و مقصـود    اند و اگر نامي از آن آثار آموخته از آثار او نشنيده

  خبرند. بي نويسنده و شيوة بيان و مختصات لغوي و دستوري كتاب بكلي
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همچنـين مقـداري از وقـت ايشــان در آمـوختن شـرح احـوال شــاعران و       
نويسندگان درجـة دوم و سـوم ماننـد عمعـق بخـارايي و اديـب صـابر و عثمـان         

رود و حـال آنكـه كسـاني ماننـد فردوسـي و       مختاري و امثال ايشان به هـدر مـي  
ني از واجبـات  مولوي و نظامي و سعدي و حافظ را كه شناختن آنان براي هر ايرا

  شناسند و از آثارشان اطالع كامل و دقيقي ندارند. است چنانكه بايد نمي
از اين گذشته آموختن شرح حال و سوانح زنـدگي و ذكـر آثـار شـاعر يـا      

گونه سـودي در بـر نـدارد و     اي، اگر شاگردان با آثار او آشنا نشوند، هيچ نويسنده
  د.رو آور است كه بزودي از خاطر مي درسي مالل

  

  نمونه آثار ادبي
در سالهاي گذشته كه هنوز ترقيات مشعشع(!) شروع نشـده بـود كتابهـايي    
حاوي منتخب ادبيات فارسي از نظم و نثر براي تدريس در مدارس وجود داشت 

توان آن كتـب را خـالي از هـر     بود. البته نمي» )1(فرائداالدب«آنها   كه بهترين نمونة
ـ  عيب و نقصي دانسـت، امـا در هر   ر اساسـي درسـت مبتنـي بـود و رفـع      حـال ب

هاي آن اشكالي نداشت. وزارت فرهنگ تدريس آن كتب را ممنـوع كـرد و    نقيصه
كند در مدارس بياموزند.  مقرر داشت كه به انحصار كتابهايي را كه خود منتشر مي

در روش جديد به جاي يكي چندين كتاب از آثار ادبيات فارسي چاپ كردند كه 
يــوان فرخــي و مســعود ســعد ســلمان و كليلــه و دمنــه و از آن جملــه منتخــب د

نامه و شاهنامه و مثنوي مولوي و چند كتاب به قلم نويسـندگان امـروزي    سياست
بود. همة اين كتابها را چندي به اجبار به شاگردان فقير مدارس فروختند و چـون  

تخـاب  اجبار از ميان رفت ايشان را در خريدن يك يا چند كتاب از آن جمله، به ان
معلم، مختار كردند. اما خواندن همة اين كتابها در كالس، با فرصت مختصري كه 
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هاي ادبيات فارسـي بـه    شاگردان داشتند، ميسر نبود. ناچار، در عمل، قرائت نمونه
همان كليله و دمنه انحصار يافت و ممتحنان نيز در جلسات امتحـاني همـان را از   

له و دمنه، به عنوان يگانه شاهكار جـاوداني  شاگردان خواستند و به اين طريق كلي
ادبيات فارسي و تنها مقياس و معيار فصاحت و بالغت، در تمـام كالسـهاي دورة   

  دوم دبيرستان تدريس مي شود.
اما اين شاهكار جاويد براي جوان امـروزي نـه مفيـد اسـت و نـه جالـب.       

ة كتاب، در تمثيل جالب نيست زيرا مطالب آن با زندگي او ارتباطي ندارد، نويسند
از جانوران، خواسته است طرز سلوك نديمان و مقربـان را در پيشـگاه پادشـاهان    
مستبد و خودرأي آن روزگار بياموزد. بارهـا درضـمن تـدريس كليلـه و دمنـه از      
شاگردان شنيده شده است كه اين مطالب به ما چه ربطي دارد؟ اگر خداي نـاكرده  

خواند و مطالب آن در ذهن او مؤثر شود نه همان جواني با دقت كليله و دمنه را ب
سودي نخواهد برد بلكه بسيار زيان خواهد كرد، زيرا به جاي آنكه در مدرسـه بـا   

شنا شود آامور و مسائل اجتماعي اين زمان كه مورد ابتالي او و محتاج بدانهاست 
با اصول اجتماعي مندرس قرون گذشته پرورده شده و فكرش به جاي پيشـرفت،  

  سير واژگونه كرده است.
اين نكات از نظر معاني بود. اما از نظر بيان نيز كتاب كليلـه و دمنـه بـراي    

پـردازي آن   سـازي و عبـارت   شاگردان امروزي مفيد نيست، زيرا كـه طـرز جملـه   
تواند براي بيان مقاصذ مردم اين زمان سرمشق قرار گيرد و در انـواع حـوايج    نمي

  كار برود. زندگي امروزي به
از همه بدتر آنكه در همين نسخة كتاب كليلـه و دمنـه هـم، كـه از طـرف      

گـذاري   وزارت فرهنگ براي دبيرستانها چاپ شده، به پيروي از سنن قديم، نقطـه 
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ها كهنه و بـراي مـردم امـروز نامـأنوس      اند و چون ساخت جمله را رعايت نكرده
بـارات آن  است، شاگرد جـز بـا ممارسـت و تمـرين بسـيار از عهـدة خوانـدن ع       

كنـد و ايشـان را از    آيد و اين خود مشكلي ديگر براي شاگردان ايجـاد مـي   برنمي
  سازد. درس فارسي متنفر مي

نتيجة همين اسلوب تعليم زبان و ادبيات است كه جوانان ما از عهدة بيـان  
خواننـد بـه    اي كه در اين كتب مـي  آيند. لغات و تعبيرات كهنه مطالب خود برنمي

آموزنـد   آموزنـد و اگـر مـي    يد و طرز تعبير معـاني امـروزي را نمـي   آ كارشان نمي
است كه بيشتر به دست كسـاني ماننـد خودشـان    ه سرمشق ايشان مقاالت روزنامه

  نوشته شده است.
هاي جديد ادبي، مانند داستان و  خواهيم شيوه نكتة ديگر اينكه ما هنوز نمي

به رسميت بشناسـيم و هنـوز   نمايش، را كه در ادبيات رسمي قديم ما نبوده است 
كنيم كه ادبيات منحصر به قصـيده و غـزل و ربـاعي يـا تـاريخ و كتـب        گمان مي

  اخالقي است.
شود كه ادبيات فارسـي در نظـر    از همة نكات مذكور اين نتيجه حاصل مي

شاگردان صورت آثاري خـالي از لطـف و ذوق و كهنـه و متـروك يافتـه، كـه بـا        
آيد و نـه از آن لـذتي حاصـل     ، يعني نه به كارشان ميزندگي ايشان ارتباطي ندارد

  كنند. مي
بينيم كه ادبيات قديم فارسـي متـروك    با اين مقدمات عجب نيست اگر مي

ميرد. اگر از اين امـر خرسـند نيسـتيم     كم در اين سرزمين مي شده و ذوق ادبي كم
  اي برآييم و چارة كار دشوار نيست. بايد در پي چاره
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  چارة كار
ول تدريس زبان و ادبيات فارسي، جز آنچه مربوط به ذوق و همـت  در اص

  معلم است، به گمان من بايد نكات ذيل را منظور داشت و اجرا كرد:
ـ كليات دستور زبان فارسي را بايد از دورة ابتدايي به اختصار آموخت و 1

در دورة اول متوسطه قواعد آن را بسط داد و در ضمن خوانـدن قطعـات نظـم و    
  بايد آن قواعد را به شاگرد يادآوري كرد و او را به تمرين و تكرار واداشت. نثر

هاي منتخب نظـم و نثـر در دورة ابتـدايي و هـم در سـالهاي اول       ـ نمونه2
متوسطه بايد چنان انتخاب شود كه از حيث سـاخت عبـارت و نكـات دسـتوري     

اديبانه را از  سازي متضمن هيچ اصل كهنه و منسوخي نباشد. عبارت زائد و جمله
اين قطعات حذف بايد كرد تـا ذهـن شـاگرد بـا دقـت و صـراحت و وضـوح و        

شـود،   سادگي در بيان خو بگيرد. در نثر، اگر قطعاتي از نويسندگان قديم نقل مـي 
بايد به اين منظور در آنها دست برد و تا جايي كه اسلوب بيان تغيير نكند، وجـوه  

  كهنه را از عبارات آن حذف بايد كرد.منسوخ صرف افعال و لغات و تعبيرات 
ـ براي سالهاي چهارم و پنجم دبيرستان بايد كتاب واحد مبسوطي شـامل  3
هاي مختلف نظم و نثر فارسي در همة ادوار ادبي فراهم آيد كـه در آن، بـه    نمونه

اي  ترتيب تاريخ، نخست هريك از آثار ادبي به اختصار معرفي شود و سپس قطعه
. نكات دستوري و مطالب آموختني دربارة طـرز بيـان و اسـلوب    از آن درج گردد

تعبير و جز اينها بايد در ذيل صفحات يا در پايان هر قطعه به وضوح قيد شود تـا  
  شاگرد در ضمن مطالعة متن به آن نكات توجه كند و در ذهنش جايگير شود.

ـ    4 د ـ فنون ادبي را نيز، تا آنجا كه الزم است، درضـمن همـين قطعـات باي
آموخت. مثالً به جاي آنكه اصول وزن و قافيه و انـواع شـعر و بعضـي از دقـايق     
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شاعري را در كتابي جدا و ضمن درسي مستقل بـه شـاگردان بيـاموزيم، بايـد در     
ضمن تدريس قطعات منتخب ادبي اين مطالب را مندرج ساخت. مثالً اصول وزن 

ت و با مثالهايي واضـح  شعر فارسي را در طي چند سطر به عبارت ساده بايد نوش
آن را آشكار ساخت. سپس اوزان معروف شعر فارسي را در ضمن نقل قطعاتي از 
شاعران بزرگ و مشهور معرفي بايد كـرد. همچنـين نخسـتين بـار كـه در كتـاب       

شـود بايـد، پـيش از آوردن مـتن، بـه       قصيده يا مثنوي يا رباعي و غزلي نقـل مـي  
انواع را بيان كرد و سپس به عنوان نمونه عبارتي ساده، خصوصيات هريك از اين 

  قطعة منظور را نشان داد.
هاي مختلف و خاصه براي رشتة ادبـي بايـد    ـ براي كالسهاي ششم رشته5

تر تهيه شود و حـاوي نكـات بيشـتري از قواعـد و      تر و دقيق اين منتخبات مفصل
اي ادبيـات  نكات فنون ادبي باشد. همچنين بسياربجاست اگر هريك از آثار گرانبه

هاي كوچكي كه شمارة صفحات آنها از بيست نگذرد، انتخاب و  فارسي در جزوه
خالصه شود و به قيمت ارزان در دسترس شاگردان قرار گيرد. تا در تاريخ ادبيات 

شود شاگردان بتوانند منتخـب آن را   اي بحث مي هرگاه كه از آثار شاعر يا نويسنده
  وة بيان ان اطالع يابند.به دست بياورند و از مطالب و شي

اي  با اجراي اين روش شايد كار تدريس زبان و ادبيات فارسـي بـه نتيجـه   
بينيم تاحدي جلوگيري شود و گرنه چشم اصـالح   برسد و از اين انحطاطي كه مي

شود و شايد، اگـر چنـد سـال بـر      نبايد داشت و اين خرابي روز به روز بيشتر مي
كلي با ادبيات فارسي بيگانه شـوند و در خوانـدن   همين منوال بگذرد، جوانان ما ب

  و نوشتن چند سطر به زبان مادري خود فرو بمانند.
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  يادداشتها:
تأليف عبدالعظيم قريب گركاني به كوشش دكتر ناصر رحيمي و محمدرسول درياگشت،  .  فرائداالدب1

   .1387چاپ جديد، از انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار يزدي، 
  



  
  
  
  
  

  *نيشخند حافظ شيراز
  محمدجعفر ياحقي

  
  بارد از اين چرخ مقرنس، برخيز فتنه مي

  كـه بـه ميخانـه پناه از همـه آفات بريم
  

گيـرد، عـالوه بـر منـابع اوليـة       دسـت مـي   مورخ قرن هشتم آنگاه كه قلم به
روشـن اجتمـاعِ آن روزگـار، نـاگزير      تاريخي، براي تكميلِ تصويري دقيق از سايه

نخست كليات عبيد را بخواند و فساد اخـالق زمانـه را از خـالل فكاهيـات      است
هـا و مفاسـد اجتمـاعي ديـوان      وي بجويد، و آنگاه براي شناخت بقيـة نابسـاماني  

  حافظ را در مطالعه گيرد.
» ناسـوتي «اصطالح،  آيد و به شعر حافظ آنگاه كه از عالم الهوت به زير مي

هـا ميـان كليـة     ي و نمـودار بـاريكترين رابطـه   شود، شعري است كامالً اجتماع مي
اي  گونه آنچه از شعر حافظ جنبة اجتماعي دارد، به طبقات جامعه. نزديك به تماميِ

ناميد، همـان هنـري   » اي طنز گونه«توان آن را  عرضه شده كه با اندكي گذشت مي
فرامـوش  كه در ادبِ گذشتة ما تنها به نام عبيد زاكاني رقم خورده است. اما نبايد 

برخالف عبيد، سخت پوشيده و عفيف ازكار درآمده، تا آنجا » طنز حافظ«كرد كه 
                                                            

.305تا  286* مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، سال يازدهم، شمارة دوم، صص 
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مـورد و دور از   كه طرح مقولة طنز در ديـوان وي شـايد بـراي برخـي كـامالً بـي      
  نظر آيد. واقعيت به

 هايي را كه فتنة مغول تحت لـواي حكومـت ايلخانـان بـر ايـران      نابساماني
نفوذ مذهبِ مصـلحتيِ آن روزگـار بـه اوج خـود      تحميل كرد، در قرن هشتم زير

پوشي را گشودند و  رسيده بود. درِ ميخانه ها را بستند و درِ تزوير و ريا و حقيقت
فرزانگان را به زوايـاي حـزن كوچاندنـد. فقهـا در پنـاه قـدرتها دام نهادنـد و بـا         

واه در و قـدرتهاي خودخـ   )1(بازي گربة عابد را وسيلة فريب مردم قرار دادند حقه
پيشه كردند و از هرگونه كوششـي بـراي ابقـاي جهـل و     » محتسبي«ساية مذهب 

اي ديگر حرف حساب و خيرخـواهي   ناداني مردم دريغ نورزيدند. در چنين زمانه
بايسـت   سرِ كسي نمي شود و براي آگاه كـردن و ابـالغِ پيامهـا راهـي ديگـر مـي      

  جست.
اش همه بـر   تد و تيرهاي انديشهاف چنين به تنگنا مي راستي آدميزاد وقتي اين

جـز خنديـدن و تلـخ     توانـد برگزينـد بـه    نشـيند، چـه راهـي مـي     خاك ناكامي مي
اي به تلخـي بالهـت و بـه نـاگواري نادانيهـاي اجتمـاعيش،        ... خنده  خنديدن؟!

توانسـت در سرنوشتشـان مسـؤوليتي     نيشخندي تمسخرآميز به ناداني آنها كه مـي 
و در اين پايه از رنجيـدگي اسـت كـه سـر بـر دامـنِ       همپاية رسالت رقم بخورد، 

خندد و چه تلـخ و نـاگوار، نيشـخندي تـوأم بـا       بيني كه مي نوميدي، حافظ را مي
  ريشخند!
  خون پياله خور كه حالل است خون او    
  در كار يار باش كه كاري است كردني    

  )2()339(ديوان، ص 
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آيد و گاه حتـي   هن ميانگيزي آن زودتر به ذ در هر طنزي اغلب جنبة خنده
درحالي كه اين جنبه در شعر حـافظ بسـيار    )3(آميزيم آن را با هزل و سبكسري مي

خواهـد   طنز رنجي است كـه مناعـت دارد و نمـي   «اند  رنگ است. با اينكه گفته كم
، امـا رنجـشِ حـافظ از زمانـه، بـا همـة منـاعتش خـود را         )4(»خود را نشان بدهد

آزارد و مسؤوليت فسـاد و نابهنجـاري    ننده را هم مينُمايد كه هيچ، گاهي خوا مي
  اندازد. جامعه را به گردن او مي

نيشخند حافظ بازتابِ يك چنين رنجش ژرف و پردامنه اسـت از محيطـي   
مبتذل، در ذهني حساس، همراه بـا پرداخـت و جهتـي هنرمندانـه كـه بـا نـوعي        

انسـاني و چنـد    باشد. يعنـي طنـزي عميـق و    صميميت و دلسوزگي نيز همراه مي
انگيزي آن است، و  ترين بعدش، چنان كه گفته شد، جهت خنده رنگ بعدي، كه كم

هـاي   نمايد. با توجـه بـه ايـن جنبـه     رخ مي» در خود نگريستن«به جاي آن نوعي 
را چنين خالصه كرد: اجتماعي، كوبنده، » طنز حافظ«توان ويژگيهايِ  گوناگون، مي

  ، ستيهنده و سرانجام دردناك.پرخاشجو، موفق، سازنده، رسوا
توان تعبير كرد؟ ... شايد بـا لختـي    از هنري با اينهمه ويژگي به چه چيز مي

 آن ديـوانگي كـه  «و يا به قـول يكـي از منتقـدين بـه     » نوعي فرزانگي«احتياط، به 
و شايد به همـين  ». انجامد ظاهرش فرزانگي است، آن فرزانگي كه به ديوانگي مي

  كند: كه حافظ خود اشاره مي قسم ديوانگي باشد
  طاعت ديوانگان ز ما مطلب ورايِ    
  كه شيخ مذهب ما عاقلي گنه دانست    

  )24(ديوان، ص 
 هنـر «تعبير كرديم به معني راسـتين كلمـه، زيـرا    » هنر«از نيشخند حافظ به 



 29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران ١٤٢ 

شهود صرف است نه شهود عقلي و نه منطق رياضي و نه قضاوت، بلكه شـهودي  
مفهوم و قضاوت، هنر شكل اشراقي معرفت است كـه بـدون    است كامالً عاري از

گونه شهود و معرفت  . اين)6(»توان درك كرد تر را نمي آن شكلهاي بعدي و پيچيده
گـذرد و بـه    ها از سطح احساس درمـي  تواند باشد، بلكه مرتبه احساسي ساده نمي

كـه از   رسد، شناختي عيني و آگاهانه. و اگـر بنگـريم   مرحلة ادراك و شناخت مي
اي كـه در حـافظ بـه     گونه دريافتها همان خنده اسـت، خنـده   عوارض بيروني اين

انجامد ـ زهرخند ـ ، سرانجام حقيقت ايـن خنـده در تحليـل روابـط و        مي» درد«
موجبات آن خود يك مسئلة پيچيده و عيني است، مبتنـي بـر ادراكـي آگاهانـه از     

هر فكر و موضوع تازه عالقة انسان اند: كه  محيط بيرون. دربارة ماهيت خنده گفته
كنـد. آدمـي بـراي مبـارزه بـا ايـن        انگيزد و امور غيرعادي ما را نگران مي را برمي

خواهد بـا   كند و مي نگراني و تحريك عاطفي، مقداري نيروهاي خود را بسيج مي
اي كـه بـا آن    شـود كـه مسـئله    آن امر ناگوار به مبارزه برخيزد، ناگهان متوجه مـي 

خطر است، در ايـن ميـان نيروهـايي كـه      است يك امر موهوم و كامالً بي رو روبه
براي مقابله با خطر بسيجيده شده بود چون مصرفي ندارد، بايد بالفاصله از حالت 

صورت نيرويي ذخيـره شـده، رهـا     انفجار درآيد و مصرف بشود. اينجاست كه به
ا خنده و قهقهه و شود و بسته به شدت و ضعف آن، در شخص ايجاد لبخند ي مي
  .)7(كند انگيز مي گهاي اش نعره

انگيزد به نظر من تمـام   اما درحالتي كه حافظ از طنز خويش در آدمي برمي
رسد كه حافظ از مسـائل زمـان خـويش و     شود. به نظر مي اين مراحل، عملي نمي

كند كه خواننده را تـا مرحلـة    هاي موحشي تصوير مي ها و رنجهايش صحنه عقده
برد، اما ناگهان اين نيروهـاي ذخيـره شـده بـر مغـزش فـرو        خنده پيش مي نهايي
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كند و گاه هم او را ممكن است شرمسار  ريزد و در او بغض مطبوعي توليد مي مي
  گرداند.

دهد كه مشكلي گشوده شـده اسـت امـا چـون در طنـز       هر خنده نشان مي
حاصـل ايـن    مانـد، و  حافظ مشكل همچنان باقي است، خنده در مرحلة كمون مي

  كمون چنانكه گفته شد نوعي بغض است.
  من ارچه عاشقم و رند و مست و نامه سياه    
  گنهند! هزار شكر كه ياران شهر بي    
  )136(ديوان، ص             

پسندند و مزاحم خـود   كارند و آن را كه نمي همه گنه» ياران شهر«آنگاه كه 
تواند سياهكاريشان را گـردن   دهند و كسي را كه نمي پندارند، به گناه نسبت مي مي

جز اينكه گناهان خويشـتن   تواند برگزيند به كنند، حافظ چه راهي مي نهد، سياه مي
به اين گناهها آلوده نيستند شاكر باشـد! و بگويـد:   » ياران شهر«برشمرد و از اينكه 

فتاب را آوقتي به حجت با كسي برنيامدي و »! گنهند هزار شكر كه ياران شهر بي«
  تواني بكني به جز تصديق و تجاهل! نستي دليل آفتاب بگيري چه مينتوا

  پير ما گفت: خطا بر قلم صنع نرفت    
  آفرين بر نظر پاك خطاپوشش باد!    
  )72(ديوان، ص             

كوبد، امـا نـه بـه     آزارد، و سرانجام مي كند. مي خنداند، تحقير مي حافظ نمي
انگيـزد، بـا    ، با رنجي كه در تو برمـي اندك تدريج و اندك يك بار و دفعي، بلكه به

كنـي   نهد، و خالصه با عفونتي كه در خود احساس مـي  نفرتي كه در وجود تو مي
خواهم مردم را سرگرم كنم، قصدم  من نمي«هم دربارة خود نوشت:  )8(... سويفت

بـرد. در   . و حافظ اين تحقير را تا مرز افتضاح پيش مي)9(»تحقير و آزارشان است
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ها همه به گردنشان  شوند و بار مسؤوليت ير آنها كه مقصرند توبيخ نيز مياين تحق
  شود. شدت از آنها بازخواست مي افتد و به مي

  كشِ ما گرچه ندارد زر و زور پير دردي    
  خوش عطابخش و خطاپوش خدايي دارد!    
  )84(ديوان، ص             

كشـد   مـي  زند و سرانجام با خنده حافظ با آن زهرخند مخصوص ضربه مي
اما نه آن را كه سرگرم است، بلكه آن را كه مضحكه به حسـاب او گذاشـته شـده    

زنـد و تـا     طور غيرمستقيم عالوه بر آن به خود خواننده نيز نيش مي است و گاه به
كني كـه   خواني حس مي آزارد و ناگاه تو كه شعر حافظ را مي مرز انفعال او را مي

  كشي. از خويشتن خجالت مي
  ور كه رند و حافظ و مفتي و محتسبمي خ    
  كنند چون نيك بنگري، همه تزوير مي    
  )136(ديوان، ص             

هراسد كه در اين زمانة گنهكار، پاي خودش نيز به ميـان   حافظ از اين نمي
  پسندد، آلوده گردد: ها كه خود نمي كشيده شود و دامنش به بسياري نابهنجاري

  خواستنبرد روز باز اي كه صرفه ترسم    
  نان حالل شيخ ز آب حرام ما    
  )9(ديوان، ص             

  و يا:
  پوشي من از غايت دينداري نيست خرقه    
  پوشم اي بر سرِ صد عيب نهان مي پرده    
  )234(ديوان، ص             
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او بر سرِ اين است كه ترا بياگاهاند، به هر بهايي كه شده، حتـي بـه بهـاي    
. )10(كنـد  ش به آنچه از آن نكـوهش مـي  نابودي خودش، به بهاي آلوده كردن خوي

اگر تو درد را شناختي او رسالت خود را به پايـان بـرده اسـت و بـه همـين هـم       
شـده   هم ملـول مـي  » نفس فرشتگان«خرسند است. مالحظه كنيد مردي كه گاه از 

  دهد. گونه رياكاري را به خود نسبت مي است بدين
  آيد گفتي: از حافظ ما بوي ريا مي    
  بر نفست باد كه خوش بردي بويآفرين     
  )121(ديوان، ص             

شود و چه بسا كه به رويتـان   خنديد ناراحت مي چرا وقتي شما به كسي مي
ايـد و   پرخاش كند! علتش اين است كه شما با افزار خنده بـه جنـگ او برخاسـته   

وجودي ايد كه او م  تان همچنين نشان داده خواهيد او را نابود كنيد، شما با خنده مي
ضعيف و قابل ترحم است و شما به مراتب از او برتريد و همان خنده حكـايتگر  

دهـد و در مقابـل    پيروزي و برتري شماست. اين است كـه تـن بـه زبـوني نمـي     
خندد و بـا   خيزد. حافظ به جهان و آدميانش مي تحقيركنندة خويش به مقابله برمي

بينـد كـه بيهـوده رنـج      ه است و ميكند، او تمام راهها را رفت جهالت آن مبارزه مي
هاي مبارزه را خود آزموده باشـد   روي الزم نيست كه تمام شيوه برد. اما به هيچ مي

آنچه براي حافظ روشن شده، اين است كه در آن موقعيت خاص جز با اين شيوه 
  توان اقدام كرد. نمي

  ترسم كه روز حشر عنان بر عنان رود    
  خوار تسبيح شيخ و خرقة رند شراب    
  )167(ديوان، ص             

خندد مطمئن نيست كه هميشه پيروز باشد بلكـه فقـط او    حافظ با آنكه مي
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شايد خندة  )11(خنده را به عنوان طريق مبارزه پيش كشيده است. خندة برنارد شاو
قوانين اجتماعي و آرمانهاي بشـري اسـت،    تلخ انساني باشد كه معتقد به پيروزي

پايد. اما خندة حافظ بيشتر خندة  ظام بورژوازي ديري نميكسي كه اميدوار است ن
انديشـد و كمتـر روزنـي در     اي مبهم مي فيلسوفي است بدبين و نااميد كه به آينده

ـ جاسـت كـه    شـود. و همـين   هايش به پيـروزي گشـوده مـي    افق انديشه اي از  ارهپ
ورد، با ايـن  آ طنزهاي فلسفي وي عمق انديشة خيام و ابوالعالء معرّي را به ياد مي

تفاوت كه در نحوة تفكر آن دو جنبة مجرد فلسفي غلبه دارد و در حافظ فرزانگي 
  و هوشمندي.

  در عيش نقد كوش كه چون آبخور نماند    
  آدم بهشت روضة دارالسالم را    
  )6(ديوان، ص             

اگر من امروز گنهكارم، مرا از آن گزيري نيست، چـرا كـه از همـان آغـاز،     
  شت آدم رقم خورده بود:گناه در سرنو

  نه من از پردة تقوي بدر افتادم و بس    
  از دست بهشت ابد پدرم نيز بهشت بر    
  )56(ديوان، ص             

» جبـر «اي  گاهي حتي در زمينة فلسفي انديشة حافظ همچون خيام به گونه
  ور است. رسد و با تمامي اين احوال از همان زهرخند ويژة او نيز بهره مي

  د به خرابات نه خود افتادممن ز مسج    
  اينم از عهد ازل حاصل فرجام افتاد    
  )67(ديوان، ص             

  و يا:
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  شويم كنون به آب مي لعل خرقه مي    
    توان انداخت نصيبة ازل از خود نمي    
  مگر گشايش حافظ در اين خرابي بود    
  كه بخشش ازلش در مي مغان انداخت    
  )14(ديوان، ص             
ها البته از ديدگاه فلسفي چندان بكر و نگفته نيسـت، بلكـه    شهگونه اندي اين

بيشتر همان حرفهايي است كه آدمي در نخستين ازمنة حيات فكري خويش بـدان  
رسيده است. اما آنچه شعر حافظ را در ايـن زمينـه بخصـوص قابـل ذكـر نشـان       

اي عميـق و   دهد، همان هنر شاعري اوست كـه در اينجـا بـه خـدمت انديشـه      مي
  توار فلسفي درآمده است يعني همان زبان پرنيش و كنايه و هنرمندانه.اس

    رد و صاف ترا حكم نيست خوش دركش!به د  
  كه هرچه صافي ما كرد عين الطاف است    
  )32(ديوان، ص             

شود كه پس از شناسـايي كامـل مـورد     اي هدف واقع مي در هر طنزي نقطه
روهي هم در اين مبارزه در برابـر او قـرار   گيرد و طبعاً گ حملة طنزنويس قرار مي

گيرند. پس در هر طنزي نخستين گام شناسـايي و دانسـتن اسـت و البتـه كـه       مي
كس حتي اهل شك و بدبيني و آنها كـه   باشد. هيچ هدف از دانستن عمل كردن مي

شـوند.   معتقد به اصالت صور محسوس هم نيستند، در مرحلة دانش متوقف نمـي 
اي است اما بـه قصـد    شناختن جهان كار بسيار پسنديده«نتقدين: به قول يكي از م

دگرگون كردن آن. زماني هست براي دانستن، زماني براي خراب كـردن و زمـاني   
. هـدف هـر طنـزي خـراب كـردن اسـت و مهيـا نمـودن         )12(براي دوباره ساختن

مقدمات بازسازي آنچه در اثر غفلت و ناداني ديگران متالشـي شـده اسـت. پـس     
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زنويس بايد مشكل را بشناسد و با نيشخند ـ كه وسيلة تعرض اوست ـ بـر آن    طن
تـر اسـت. طنزنـويس     آگـين  ترباشـد، طنـز خشـم    پيروز شود. هرچند مشكل عظيم

طنز يـك  : «)13(هميشه احساس نوعي پيروزي معنوي دارد و به قول لونا چارسكي
شـناخت هـدف،   . پـس از  )14(»پيروزي اخالقي است كه پيروزي مادي را كم دارد

كوشد با زيركـي بـه نقطـة ايـراد      آيد. در اينجا طنزنويس مي مرحلة حمله پيش مي
نزديك شود و فضاحتش را تا آنجا كه ممكن است به نحوي روشن كند كـه هـم   
سخنش را گفته باشد و هم اين ايراد مستقيماً به كسي يا جـايي برخـورد نداشـته    

توان بهتـر از هـر    موفق است كه امروز مي بينيم حافظ تا آنجا در اين كار باشد. مي
مأخــذ ديگــر از روي شــعر او فســاد زمــانش را بررســي كــرد. در شــعر حــافظ  

هايي است پرمعنا كه تماماً برخاسته از محيط اجتماعي و سياسي روزگـار   رمزواره
باشد و نخست بايد آنها را شناخت و منظور حافظ و دائـرة اسـتعمال آن را    او مي

  ريافت و آنگاه به سراغ شعرش رفت.در زبان وي د
  

*  
  

آنگاه كه امير مبارزالدين حاكم شيراز به دسـتاويزهاي شـبه مـذهبي بـراي     
بندد و درِ تزويـر و   ها را مي هاي خويش درِ ميخانه سرپوش گذاشتن بر سياهكاري

ريزد، و كساني را كه سـراز   هم مي نشين را به گشايد و بزم رندان خرابات ريا را مي
خـوراني را كـه بـه     آزارد و وظيفـه  هـا مـي   آورند به دسيسه هاي وي درمي رينابكا

شوراند، چه تعبيـري بهتـر    اند، بر آنها مي مصالحي سر از گريبان مذهب بدر آورده
تواند اين ناسازيها را بيان كند؟ بـه شـرط اينكـه خـاطرات      مي» محتسب«از كلمة 

بـه معنـاي آن روزگـار ـ     ، ـ  »احتسـاب «تاريخي را كه در پشت اين كلمه و حرفة 
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     نهفته است، به ياد بياوريم. اينجاست كه حافظ بـه كنايـه، و درلبـاس آن نيشـخند
سـتاند.   گيرد و تقاصِ بغض خويش را از او مي را مي» محتسب«ويژة خود گريبان 

  و راستي اين تعبير چه همه زيباست!
  شراب خانگي بيمِ محتسب خورده    
  وشانوشبه روي يار بنوشيم و بانگ ن    

  بردند ز كوي ميكده دوشش به دوش مي
  كشيد به دوش امام شهر كه سجاده مي    
  دال داللت خيرت كنم به راه نجات    
  مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش    
  )191(ديوان، ص             
  

همه سختگيري، همواره سالوس و ريايِ زهدفروشان حـافظ را   در قبال اين
شان بر منبر و محراب است و آن كار ديگرشان در  وهآزارد و از واعظاني كه جل مي

گـردد كـه مچشـان را     كشد. اينجاست كه هميشه پي فرصـت مـي   خلوت، رنج مي
  بگيرد و رسوايشان كند. اگرچه آنها در چشمِ حافظ خود رسواي دو عالمند.

  بياموز اي دل طريق رندي از محتسب    
  مست است و در حق او كس اين گمان ندارد    
  )86(ديوان، ص             

پـرواي از محتسـب    در اوج و فرود تاريخ، رندان همواره پي فرصتند تا بـي 
  گلويي تر كنند.

  پوش در عهد پادشاه خطابخشِ جرم    
  كش شد و مفتي پياله نوش حافظ قرابه    
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  صوفي ز كنج صومعه با پاي خم نشست
  كشد به دوش تا ديد محتسب كه سبو مي

  )193(ديوان، ص         
اي ديگر بايد جسـت. اينجـا اسـت كـه      دنيا بر وفق مراد نيست و چاره اما هميشه

  كند: حافظ تجويز مي
  بخش و باد گلبيز است اگرچه باده فرح    
  به بانگ چنگ بخور مي كه محتسب تيز است    
  )20(ديوان، ص             

حافظ در جو نامطلوب زمانة خويش، در دو جناح ناچـار بـه تقيـه اسـت،     
اي تحت نفوذ  در آن روزگار يعني تمامي جامعه، جامعهسياست و مذهب. مذهب 

كه بـا همـه   » شمردند آنچنان انفاس او مي«سياست. و اين دو جناح به قول بيهقي 
گذاشـت، بـازهم    كرد و سرپوشها كه بر غضب خويش مـي  احتياطها كه حافظ مي

يك بار از چنگ دستگاههاي كنترل مـذهب نتوانسـت بگريـزد و بـه كفـارة ايـن       
جويي يكـي از نيكمـردان آن روزگـار، يعنـي موالنـا       مجبور شد به چاره صراحت

گـر مسـلماني از ايـن اسـت كـه حـافظ       «الدين ابوبكر تايبادي، بيت معروف  زين
  .)15(كرده است اي زمزمه مي اي نسبت دهد كه بر در ميكده را به ترسابچه» دارد...

كنـد   ة وي رهبري ميها ما را به اوضاع آشفتة زمان مجموع اين نيش و كنايه
دست توانايي بسته اسـت و توانمنـدان را   «دهد كه چگونه فرزانگان را  و نشان مي

ريز پياله  كش از ترس زمانة خون و حاصل اينكه رندان قرابه» پاي ارادت شكسته...
آلود به آب ديـده   هاي مي دارند و در روزگار پرهيز خرقه در آستين مرقع پنهان مي

  شويند. مي
كوشد پرخاشهاي حافظ را دفع كنـد.   ت برخي از آن مقاومتها كه مياين اس



١٥١ نيشخند حافظ شيراز

گاه  ناپذير است. تا آنجا كه هيچ اما تالش وي در اين ميانه سخت پيگير و خستگي
گـاه   طنزنويس ممكن است مدتها در كمين بماند اما هـيچ «نشيند، زيرا  از پاي نمي

  .)16(»حالت تدافعي به خود نگيرد
  مي مغانه بيار ام بس، شراب خانگي    
  حريف باده رسيد اي رفيق توبه وداع    
  وشوي خرقه كنيد ام شست خداي را به مي    
  شنوم بوي خير از اين اوضاع كه من نمي    
  )198(ديوان، ص             
هاي عوامانه كه نشانة نـاداني و   ها و سختگيري نظري رغم تمامي تنگ علي  

مشـرب و بلنـدنظري   اي وسـعت   حوصـلگي اسـت، شـيوة طنـز حـافظ گونـه       كم
  ».سختگيري و تعصب خامي است«آموزد، تا ارباب مذاهب بدانند كه:  مي

  گر پير مغان مرشد من شد چه تفاوت؟    
  در هيچ سري نيست كه سرّي ز خدا نيست    
  )49(ديوان، ص             

ها در انتخاب راه نيز متفاوت، لكم دينكم ولي  راهها مختلف است و سليقه
وجـه حاضـر نيسـت     كنـد و بـه هـيچ    انتخاب خود اشتباه مي دين. آن كس كه در

  خطاي خود را بپذيرد معذور است.
  زاهد و عجب و نماز و من و مستي و نياز    
  تا ترا خود ز ميان با كه عنايت باشد    
  راه برندي نبرد معذور است رزاهد ا    
  عشق كاريست كه موقوف هدايت باشد    
  )108(ديوان،             
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اي فـردي و   اجتماعي، نيز طنز حافظ دو رويـه دارد. رويـه   در مسير كاربرد
اي جمعي. درحالي كه اغلب طنزنويسـان بـزرگ بـه يكـي از ايـن دو روش       رويه

، طنزنويس بزرگ، هجايش متوجه فـرد اسـت، در   )17(اند. مثالً گوگول بسنده كرده
  جنبة اجتماعي دارد. )18(حالي كه طنزِ شچدرين

و همـان   )19(داشـت  نخست عبيـد را رنجـه مـي   هاي قرن هشتم،  نابهنجاري
شدت بيشتر گريبان حافظ را گرفته بود. با اين تفاوت كه اگـر   افساد اندكي بعد ب

هـاي   توانست صريحاً مسائل را با زبان هـزل و طنـز طـرح كنـد و دسـته      عبيد مي
مختلف مردم را به محاكمه كشد، اين امكان ديگر براي حافظ فـراهم نبـود. روي   

ات است كه طنز او بسيار پوشيده و ضمني عرضه شده، و در نوع خـود  همين جه
  مجهز گرديده است.» زبان رمزي«اي  به گونه

  واعظ شهر چو مهر ملك و شحنه گزيد    
  من اگر مهر نگاري بگزينم چه شود؟    
  )155(ديوان، ص             

داند كه ديگر زمان اصالح گذشـته اسـت و كـار از بنيـاد ويـران       حافظ مي
مـردم دفتـر   «و » كشـد  صـراحي مـي  «بيند زيرا كـه او   چشمها ديگرگونه مي است،
 )20(»گيرد آتش اين تزوير در دفتر نمي«كند كه چرا  و از اين تعجب مي» انگارند مي

مسؤوليتي خـواب را بـر    مشربي و بي تر اينكه در دنياي او كه تنگ و از آن شگفت
ي شـده، اميـد وي همـه آن    رهروان گران كرده است و كوي و برزن از عشاق تهـ 

و چـون تسـليم   » كه از طرفي، مردي از خويش برون آيـد و كـاري بكنـد!   «است 
بر سر آنست كـه گـر ز دسـت برآيـد،     «شورد  ها مي حوادث نيست و بر نابساماني

بـرد كـه    به سـر مـي   لو همواره در اين خيا» دست به كاري زند كه غصه سر آيد
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تمامي اينها نوعي مبارزه اسـت بـر   ». دازدفلك را سقف بشكافد و طرحي نو دران«
عليه مفاسد، و مسلم است كه براي رسيدن به جهان مطلوب، دشـواريهاي فـراوان   

هـا بتوانـد بيـرون برآيـد؟ حـافظ نيـك        در پيش است، و كيست كه از اين معركه
راه شهر جهالت به سوي شهر عقل از شـهر آشـوبها   «داند كه به قول شچدرين  مي
  .)21(»گذرد مي

خيـزد و   گونه طنز اين است كه عاملش از اجتمـاع برمـي   هاي اين از ويژگي
شـود. و بـدون    كـار گرفتـه مـي    هم به نفع جامعه و در جهت پيشبرد مقاصد آن به

ترديد پرخاش طنزنويس هم خود پرخاشي اجتماعي است، درحـالي كـه هجـو و    
ديگـر طنـز، كلـي    غزل بيشتر جنبة فردي و اقناع غرايز شخصي دارد و به عبارت 

است و جمعي، و هجو، جزئي و فردي. چنين هنري شايد همان چيزي باشد كـه  
توان آن  كند، كه مي ، ياد مي)23(»سفارش اجتماعي«از آن به عنوان  )22(اكوفسكييما

ناميد. تمام شاهكارهاي شعري جهان بر اثر اين » درد اجتماعي«را از ديدگاه ديگر 
كنـد   نيازهاي گوناگون به پرورش هنرمندان كمك مـي انگيزه به وجود آمده است. 

آيد. شايد بـه   و يا احياناً عامل مؤثري براي محبوبيت و موفقيت آنها به حساب مي
همين علت بود كه برنارد شاو، نخست در روسيه و آلمان بيشتر شـهرت داشـت.   

هاي عالم و طبقة كارگر پيشرفت مقاصد خود و بهتر شدن وضع  زيرا سوسياليست
  .)24(دانند هاي برنارد شاو مي زندگي كارگران را به حد زيادي مرهون نوشته

ــ بـه قـول    » نودولـت «هاي زمانه و درگيري حكامِ  به هر تقدير نابهنجاري
حافظ ـ و انحراف مذهب و ديگر مكتبهاي فكـري كـه بـه قيمـت بـارور نشـدنِ        

سـهمي عمـده    بينـي حـافظ    شد، در چگـونگي جهـان   ها و نيروها تمام مي انديشه
هاست كه تنها  بيني پراضطابي كه شاهد نابودي و پوسيدگي همة اليه داشت. جهان
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كنـد، پنجـة    دستي كه بر كار است و مسير زمانـه را بـه سـود خـويش معـين مـي      
اي را  خودخواهي قدرتمندان است، و هيچ ستارة اميدي در راه نيست كه گذرنـده 

. و حاصل ايـن ظلمـت، خـواب اسـت،     رهنما باشد، چه رسد كه آفتابي يا مهتابي
هاي جامعه و به سنگيني جهل، و حافظ بر بـالين ايـن    خوابي به ژرفاي درماندگي

دمـان كـه اگـر بتوانـد      بيدار است، بـه انتظـار سـپيده    )25(»شهر سنگستان«خفتگانِ 
چه مبارك سحري هست و چه فرخنـده  «دهد، » تازه براتي«هنگام  اي را شب خفته
شد تا سخني به گوشهاي سنگين فرو كند و اگـر هـزار بـار آن را    كو . مي)26(»شبي

گويد. و آنان را كه خويشتن در چشم ظاهربينان  نشنيده گيرند، هزار و يك بار مي
  كند. كنند ناگاه به طرز فجيعي رسوا مي اند و ادعاي عصمت مي آراسته

  ساقي چو يار مهرخ و از اهل راز بود    
  فقيه همحافظ بخورد باده و شيخ و     
  )213(ديوان، ص             

روي، من بدينسان مفتضـح   داني و به دنبالش مي آن را كه تو اهل صالح مي
  ديدم كه:
  بردند ز كوي ميكده دوشش به دوش مي    
  كشيد به دوش امام شهر كه سجاده مي    
  )155(ديوان، ص             
  

در  دهـد و جلـو آنهـا كـه     العمل نشان مي در قبال فاجعة ريا مصرانه عكس
داننـد، خـود را بـه مراتـب      چشم مردم خويشتن را مجري سنتها و مستحبات مـي 

نمايد و بر رغم آنها دست به هر شايست و نشايستي فـراز   بدتر از آنچه هست مي
  كند. مي
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  اگر امام جماعت طلب كند امروز    
  خبر دهيد كه حافظ به مي طهارت كرد    
  )90(ديوان، ص             

ويژه ريـاي آن طايفـه    العمل تزوير زمانه است، به اين تجاهر به فسق عكس
كه در چشم مردم بتهاي تقدس شده و عوام مسير سرنوشت خويش را بـه دسـت   

  اند. آنها سپرده
  الخبائثش خواند وش كه صوفي ام آن تلخ    
  العذارا قبلةاشهي لَنا و اَحلي من     
  )5(ديوان، ص             

تعبيـر كـرد كـه خـود بيـان      » يرنـد «توان بـه   از اين ويژگي طنز حافظ مي
كه قبالً يادآور شديم، نهايـت بـا تعبيـري    » فرزانگي«ديگري است از همان صفت 

و قلنـدري كـه حـافظ بـدان     » مالمتي«مĤبانه، زيرا كه اين ويژگي در مشربِ  حافظ
  موسوم است، سهمي عمده دارد.

العمل هشت قرن تسلط بيگانـه بـر    توان گفت، عكس طنز حافظ درواقع مي
امعة ايران است. مقاومتهاي سرسختانه و مثبـت قرنهـاي اوليـه (بابـك، مازيـار،      ج

المقفع، سنباد و ...) و نهضتهاي پرخاشگر حسن صباح و اسماعيليه و شـعوبيه بـا   
همة اثرهايش به نتيجة قطعي نرسيد. بعد از تركتازي مغـول، كـه جامعـة ايـران از     

آمد ايراني  ا كوتاه شد، الزم ميج نمود و دستها از همه همه سو شكست خورده مي
اي اعـراض از دنيـا و    با افزاري ديگر به مبـارزه برخيـزد. روي ايـن اصـل دسـته     

مقاومت منفي را دامن زدند و تن را انداختند تا پيرهن نخواهند و كمي هم، چون 
افزار طنز به مبارزه برخاستند. كه البته اثـرش بـه مراتـب از     حافظ و عبيد با دست

  بيشتر بود. دستة اول
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برم كه دلنشيني طنز او كـه از   سخن را با اين رندي ديگر حافظ به پايان مي
شـود. زيـرا كـه وي مسـائل      صميم دلش برخاسته، به هنر شاعري وي مربوط مي

كنـد و   چين مي معمولي بيرون را كه در چشم ظاهربينان جلوة چنداني ندارد دست
دهد، و آنگاه  تخيل بدانها شكل مي سپارد و در كورة به ذوق هنرآفرين خويش مي

افتهاي الزم، با الهام از جوهر اصلي شعر، پخته و صيقلي رها و ظ پس از دستكاري
اختيـار روح   اي كه جو زمانة حـافظ را دريافتـه بـي    كند، و خواننده شده عرضه مي

بيند و تنها براي يك لحظه هم كه هسـت   خود را در جالي سخن وي منعكس مي
انديشي كـه در   عر زبان حال خود اوست. اين مايه هوشياري و باريكپندارد ش مي
يك تصاوير شاعرانه و نيشخندهاي حافظ متجلي است، در تحريـك عواطـف    يك

سزا دارد زيرا كه حافظ غمهاي زمانـة خـويش را در    و احساس خواننده سهمي به
  پناهي تصوير كرده است. بي

  
  يادداشتها:

، 1352)، انتشارات دانشگاه تهران 2اهللا صفا، جلد سوم (بخش  ان، دكتر ذبيح. رك: تاريخ ادبيات در اير1
  . 986صفحه 

. شمارة صفحه مربوط به ابيات حافظ در اين مقاله، از ديوان حافظ به اهتمام محمـد قزوينـي و دكتـر    2
  قاسم غني است.

يـران، گـردآوري بيـژن    رجوع شود به: طنـزآوران امـروز ا  » طنز«و » هزل«. براي آگاهي از تفاوت بين 3
، و نيز: مجموعه سـخنرانيهاي دومـين كنگـرة    7، ص 1349پور و عمران صالحي، چاپ اول  اسدي

، مقالـة  21تحقيقات ايراني، جلد اول، از انتشارات دانشكدة ادبيات و علوم انسـاني مشـهد، صـفحة    
  اندوهجردي. اداز دكتر بهز» طنز چيست؟«

  .148، صفحة 1350از رحمت مصطفوي، چاپ دوم، تهران . بحثي كوتاه دربارة صادق هدايت، 4
  .234، ص 1344. كليات زيباشناسي، از بندتو كروچه، ترجمة فؤاد روحاني، بنگاه ترجمه و نشر كتاب 5
  .227. كليات زيباشناسي، ص 6
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  .73، چاپ اول، ص 1351. دربارة ادبيات، از لوناچارسكي، ترجمة ع. نوريان، انتشارات پويا، تهران 7
  م.) بزرگترين نويسندة ايرلندي در قرن هجدهم. J. Swift  )1667-1745. جوناتان سويفت 8
9................. .  

، مقالـة  130. براي تفصيل اين نكته رجوع شود به: نامة اهل خراسان، از آقاي دكتر يوسـفي، صـفحة   10
  .1347، تهران »اي در شعر حافظ نكته«

  ميالدي) ، نويسندة ايرلندي. George, Bernard Shaw )1950-1856. جرج برنارد شاو 11
  .138. كليات زيباشناسي، ص 12
شـناس   م) منتقـد و ادب  A. V. Lunacharsky )1873-1933. آناتولي واسـيلي يـويچ لوناچارسـكي    13

  بزرگ روس.
  .77. دربارة ادبيات، ص 14
  .208سي، ص شم 1327اصغر حكمت، تهران  . رك: از سعدي تا جامي، ترجمة علي15
16 .Dictionary of Word Literary Terms, Great Britain, 1955, by Losenb T. Shinly, p. 359  
  م) نويسندة نامدار روس.N. V. Gogol )1809-1852ويچ گوگول  . نيكالي، واسيليه17
ـ   م) Saltykov  M. I. )1826-1889. ميخائيل يوگرافوويچ سالتيكوف18 ا نـام  طنزنويس بزرگ روسـي كـه ب

  شهرت يافته است.» شچِدرين«مستعار 
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  ، نوشتة آقاي دكتر يوسفي.1351
  گيرد عجب گر آتش اين زرق در دفتر نمي  كشم پنهان و مردم دفتر انگارند . صراحي مي20

  )104(حافظ، 
  ، صفحة پنج.1350ي بزرگساالن، ترجمة باقر مؤمني، صداي معاصر، تهران، چاپ چهارم، . قصه برا21
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  *كيش مزدكي
  
  احسان يارشاطر
  )*(ترجمة م. كاشف

  
كيش مزدكي يك جنبش مذهبي عرفاني با وجوه تند اجتماعي بـود كـه در   

ميالدي) باليدن گرفت و در ايران انگيـزة دگرگونيهـاي    488-531عهد قُباد(كواد، 
 انقالبي با ماهيت سوسياليستي شد، ولي در پايان شاهنشاهي قباد بيشتر به كوشش

رحمانـه سـركوب    چيني خسرو اول انوشيروان پسـر و جانشـين قبـاد بـي     و زمينه
پسند و خواستار برابري بود و درصورت تند خويش مبلّغ  گشت. اين جنبش، عامه

گونـه قيـود اجتمـاعي بـود كـه       توزيع منصفانة ثروت و شكسـتن يـا تخفيـف آن   
  گذاشت زن و خواسته در دست طبقات ممتاز گرد آيد. مي

افكار اشتراكي در اروپا انگيزة عالقة خاصي به تـاريخ ايـن جنـبش    توسعة 
گشت و در يكصد سال گذشته به اين كـيش توجـه بسـيار شـده اسـت. نولدكـه       
نخستين دانشمندي است كه دركارِ اين فرقه پژوهشي منظّم كرد و منابع يونـاني و  

بيـان كـرد.   سرياني و عربي و فارسي را فراهم كشيد و حقايق اساسي تاريخ آن را 

                                                            

.42تا  6نامه سال دوم، صص  * ايران  
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 )1(پژوهش او اساس همة تحقيقات و شرح وبسـطهاي بعـد بـوده اسـت. نولدكـه     
ــاد را شــاهي ســخت   ــد نمــود و قب ــن جنــبش را تأكي ــذهبي اي ــت م اراده و  ماهي

سياستمداري كاردان توصيف نمود كه به كيش مزدكي رغبت داشت ولي به گمان 
و ارباب دين بود، از  او اين رغبت چندان كه به اقتضاي كوتاه كردن دست بزرگان

  راستي ايمان نبود.
بـه   *هاي دوم و سوم / هشتم و نهم ادوارد براون در بحث از رافضيان سده

فـون و   1919و در  )2(پيوند موجود ميان اين جنبشها و آيـين مـزدك اشـاره كـرد    
اي از فـرق كـه پـس از ابومسـلم      زندنك دربارة دوام تعاليم مزدك در ميـان پـاره  

هـاي   پـردازي كـرد و هماننـدي    غالباً گرايش اسماعيلي داشتند، سخنبرخاستند و 
وي مـزدك را   )3(اي تعاليم مزدكي و معتقدات دروزيان لبنـان نشـان داد.   ميان پاره

النهرينـي آشـنايي داشـته و     داند كه با فرهنگ ايراني و بين كسي از مردم شوش مي
رت موجود دين زردشتي آميز وي به منظور اصالح و پاكيزه كردن صو تعاليم صلح

اي دربارة بالشويسم در ايـران   زاده مقاله بوده است. يك سال بعد محمدعلي جمال
  منتشر كرد كه مانند گفتار براون مبني بر پژوهش نولدكه بود. )4(قديم

سن است با عنـوان   پژوهش عمدة ديگر در اين زمينه تحقيق آرتور كريستن
انتشار  1925اي مستقل در  به صورت رسالهكه » پادشاهي قباد و كمونيزم مزدكي«

يافت. در اين رساله نويسنده با سعي در تحليل كاملتر منـابع و نيـز بـا اسـتفاده از     
هـاي نولدكـه    گيري منابعي تازه كه نولدكه بدانها دسترسي نداشت، بعضي از نتيجه

                                                            

به تاريخ هجري قمري *. در اين مقاله عدد يا عددهايي كه در سمت راست هر مميز قرار دارد مربوط  
هاي دوم و سوم هجري  است و عدد يا عددهاي كه در سمت چپ آمده مربوط به تاريخ ميالدي (سده

  قمري / هشتم و نهم ميالدي).
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اد سن كيش مزدكي را در اصل از ريشة دين مـانوي، و قبـ   را پيراسته كرد. كريستن
دوست توصيف كرد كه نه به علـل سياسـي و اجتمـاعي، بلكـه بـه       را شاهي مردم

  .)5(بهروزي بينوايان داشت به كيش مزدكي روي آورد يسبب آرزويي كه برا
تحقيق عمدة بعد از استاد غالمحسين صديقي است كه پيونـد خرّميـان بـا    

اي كـيش مزدكـي را   هـ  اي از جنبـه  مزدكيان را دقيقاً مطالعه كرد و غيرمستقيم پاره
  )6(روشن ساخت.

)، كـه بعضـي   1953» (مزدك و فرفوريـوس «آلتهايم و اشتيل در مقالة خود 
هاي مذهبي ايـران و رم را   نظرات آن بيشتر مبتني بر حدس و گمان است، انديشه

در قرن سوم مقايسه نموده و به تأثيرات عرفاني و نوافالطوني در فلسـفة مـذهبي   
  اند. آيين مزدك اشاره كرده

پيگولوسكايا نيز در كتاب خود راجع به شهرهاي ايـران در قـرون وسـطي    
فصلي را به جنبش مزدكيان اختصـاص داده و آن را در اصـل ناشـي از اعتـراض     
روستاييان شمرده است. پيگولوسكايا همچنين اصالحات خسـرو و نيـز شـورش    

  )7(.داند را در خوزستان به رهبري انوشكزاد مربوط بدان مي 549سال 
را منتشر كرد كه پژوهش جـامعي  » مزدك«اوتو كليما كتاب  1957در سال 

است دربارة اين جنبش در زمينة تاريخ ساساني و دينهاي خاورميانه. كليما كـيش  
پنـدارد كـه از احـوال اجتمـاعي و      مزدكي را جنبشي اجتماعي در پيراية ديني مـي 

دك را يك مصـلح اجتمـاعي   اقتصادي ايران عصر ساساني برخاسته بود. كليما مز
داند  كوش و توانا مي شمارد و ، مانند نولدكه، قباد را سياستمداري سخت مبارز مي

كه سعي در گرداندن اين جنبش به سود خود داشت. بيست سـال بعـد كليمـا بـا     
رسالة پيشين را دنبـال كـرد و   » پژوهشهايي در تاريخ كيش مزدكي«تحقيقي ديگر 
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خود را شرح و تفصيل بيشتر داد. كليمـا بـا اشـاره بـه     در آن پژوهشهاي نخستين 
كدام از منابع آن عصـر بـرده    چهارم قرن ششم نام مزدك در هيچ اينكه تا تقريباً سه

گيـرد   شود، و اشاره به جنبش وي تنها به صورت غيرمستقيم است، نتيجه مـي  نمي
ودن م مزدك بايد به سبب كوشش عمـدي خسـرو انوشـيروان در زد   اكه افتادگي ن

باشد كه در زمان وي تأليف شـده  » نامگ خداي«آن از همة اسناد و ازجمله كتاب 
/  139بوده است. ولي اين زدايش ياد مزدك را ، به گمان كليما، ابن مقفع (مقتول 

) با گنجاندن گزارشي از وي در ترجمة عربي خود از اين كتاب جبـران كـرد   756
كليمـا   )8(هاي بعد شـد.  و عرب دورهو همين گزارش مأخذ عمدة مورخان ايراني 

كشاند تا اثبات نمايد كه ممكن است در كلمـة مـزدك    سخن را قدري به درازا مي
دو نام همانند ولي جداگانه، يكي ايراني (مزدك يا مژدك) و جز آنهـا) و ديگـري   
سامي (مزدق از ريشة زدق)، در غرب يا جنوب غرب ايران كه عناصـر فرهنگـي   

  )9(امي هردو وجود داشته است باهم تلفيق شده باشد.ايراني و س
توان يافت كـه بيشـتر از كـيش     كمتر مبحثي از مباحث ايران ساساني را مي

با وجود اين دانـش مـا از كـيش     )10(مزدكي موضوع اين همه پژوهش شده باشد؛
مزدكي به علت كمـي منـابع نـاچيز مانـده اسـت. تعقيبهـاي سـخت مزدكيـان از         

دانيم، مگـر در مـوارد    دكي هيچ باز نگذاشته است و آنچه هم كه ميهاي مز نوشته
شمار، گرفته از سخنان دشمنان ايشان است. ولي چنان كـه خـواهيم ديـد     انگشت

كاوشي در همين منابع اعتقادات مزدكي را بيشتر از آنچه كه تـاكنون مـورد قبـول    
  .دبوده روشن خواهد كر

  
  

  منابع
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طور كلي به دو گروه همزمـان ساسـانيان و    بهوان ت منابع كيش مزدكي را مي
ايـن   )11(پس از آن تقسيم كرد. نخستين گروه شامل آثار سرياني و بيزانسي اسـت. 

منابع به احوال مذهبي ايران چندان اعتنايي ندارند و از تعاليم مـزدك جـز انـدكي    
ي كنند و در اين باره گفتارشان معموالً بازگرداندن نظـر دولـت ساسـان    عرضه نمي
همه اين منابع براي بازسازي رويدادهاي شاهنشـاهي قبـاد و خسـرو     است. با اين

  انوشيروان ارج بسيار دارد.
گروه ديگر شامل منابع عربـي و فارسـي و فارسـي ميانـه اسـت. از گـروه       
فارسي ميانه كه در قرنهاي سوم و چهارم / نهم و دهم تأليف شده برخالف انتظار 

آيد و محتواي آنها عمالً چيزي مگر طعن و لعـن   ميجز اطالع ناچيزي به دست ن
  )12(نيست.

انـد عمومـاً آنهـايي     تاريخهاي ايراني و عربي كه به كيش مزدكـي پرداختـه  
هاي  اند و مأخذ عمدة ايشان ترجمه هستند كه روايات تاريخي ايران را ثبت نموده

ريخي زمـان  توجه اين آثار بيشتر به رويـدادهاي تـا   )13(است.» نامگ خداي«عربي 
قباد و خسرو انوشيروان است كه ماجراي مزدك نيز يكـي از آنهاسـت. از تعـاليم    

شـود،   جز وصفي از آيين اجتماعي وي كه به لحني ناخوشايند بيـان مـي   مزدك به
گويند. براي پژوهش در آيين مزدكي بسيار مهمتـر آثـار بعضـي از     تقريباً هيچ نمي

/  496-548ص محمـد شهرسـتاني (  نويسندگان كتابهاي ملـل و نحـل و بخصـو   
ــوفي       عكــه مأخــذ اطالعــاتش ابو )14() اســت153-1076  يســي هــارون وراق (مت
) يك دانشمند مانوي و يا زردشتي صاحب اطالع بوده است كـه اسـالم   247/861

پذيرفتــه و ظــاهراً بــه بعضــي آثــار اصــيل مزدكيــان دسترســي داشــته اســت.  از 
 شـت در حق اين فرقـه نظـري كمـابيش معتـدل دا     و فردوسي نيز كه )15(نديم ابن
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  آيد.  اطالعات سودمند به دست مي
نام برد كـه در  » نامه مزدك «دربارة مزدك بايد از مأخذ ديگري هم با عنوان 

وار از واقعة مزدك بـوده   اصل به فارسي ميانه بوده است. اين كتاب شرحي داستان
يان اوست. اين كتـاب را ابـن   كه به قصد سرگرمي تأليف شده و هماهنگ با بدگو

مقفع به عربي ترجمه كرده بود و ظاهراً رواج بسيار داشـته و مأخـذ بعضـي آثـار     
 )16(»نامه سياست«مانند در گفتار بلند  فارسي و عربي قرار گرفته. گزارشهاي داستان

آمده بايد مـأخوذ از   )17(داراب هرمزد» روايات«و همچنين داستان منظومي كه در 
و ابـن بلخـي و    )18(هـاي بيرونـي   ب باشـد. سرچشـمة بعضـي از گفتـه    همين كتا

  و ابن اثير نيز همين كتاب است.  » التوريخ مجمل«
  توان به فقرات زير اشاره كرد: نامه مي از جملة مطالب مأخوذ از مزدك

الف) داستان نقبي كه مزدك فرمود تا در آتشكده زير آتش مقدس زدنـد و  
نجا پنهان ساخت تا به قباد چنان فرا نمايد كه آتـش بـا   او يكي از پيروان خود را آ

  گويد و با تظاهر به اين معجزه قباد را سوي خود بكشاند؛ او سخن مي
دي همسر/خواهر وي كه با نيرنگ ايـن زن  رب) داستان رهايي قباد به پايم

  پذيرد؛ و وعدة مساعد به زندانبان صورت مي
ا زن خود يعني مـادر خسـرو را   ج) داستان اين كه مزدك از قباد خواست ت

  به او واگذارد و خسرو نگذاشت؛
  د) گفتگوهاي مزدك و قباد دربارة دريغ داشتن خواسته از نيازمندان؛

هـ) داستان زادن خسرو از دختري كه قباد در خوزستان يا خراسان هنگـام  
زمـون كـردن قبـاد خسـرو را پـس از      آگريز به سوي هياطله به زني گرفته بود و 

شدن وي، و اين كه خسرو در گفتگويي زبانهـاي ناراسـتي مزدكيـان را بـه      بزرگ
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  قباد نشان داد؛
و) كشتار مزدكيان توسط انوشيروان با باژگونه فـرو كـردن سـر ايشـان در     

  )19(هاي آدمي پديد آيد. خاك تا منظرة قلمستاني از پيكره
  

  خنستني مرحلة آيني مزدك
بانه كشيد آغازش متعلـق بـه زمـاني    آيين مزدك با آن كه در روزگار قباد ز

را كـه   )20(پيشتر است. منابع اسالمي كسي به نام زرادشت (زردشت) پسر خُرّگان
اين  )21(شمارند. گذار آيين مزدك مي موبد يا موبدان موبدي از مردم فسا بود، بنيان

سخن را جاشواي دروغين (بند بيستم) كه منبعي سرياني از همان روزگـار اسـت   
فرقة پليد مجوسان را «گويد قباد  م.) تأييد كرده است. جاشوا مي 507ليف (سال تأ

زمـان ايـن زردشـت مشـخص     ». خوانند، از نو برقرار كـرد  كه فرقة زرتشتكان مي
  نيست.  

) كه منبع ديگري از همان ايام و متعلق بـه  475بنا بر ماالالس انطاكي (ص 
بوندس در رم پديد آمـد  ) است شخصي مانوي به نام 245-313عهد ديوكلسيان (

و اعتقادات نويني آورد كه با مانويت رايج سازگار نبود؛ سپس به ايـران رفـت تـا    
خوانند، تبليغ كند. ماالالس در  مي )22(»درست دينان«آيين خود را كه ايرانيان آيين 

خواندنـد. ايـن    مـي  )23(»درست دين«گويد كه قباد را  ) مي633اي ديگر (ص  فقره
  )24(ع اسالمي نيز، نهايت به صورتهاي تحريف شده، آمده است.لقب در مناب

توان گرفت كه پـيش از روزگـار مـزدك مـذهبي      از آنچه گذشت نتيجه مي
شد. اين كه جنبش مزدكي در  كه بعداً قباد بدان شناخته مي )25(نوين بنياد شده بود

شـده   عهد ساسانيان دست كم دو مرحله داشته است، نيز توسط ابن نـديم تأييـد  
كند. بـه گفتـة او مـزدك قـديم      ياد مي» مزدك اخير «و » مزدك قديم«است كه از 
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اي از آيـين زردشـتي اسـت. ايـن      ا مزدكيان بود كه شاخهيبنيانگذار خرّميه باستان 
هـاي زنـدگي بهـره بجوينـد و از      داد كه از خوشي مزدك پيروان خود را اندرز مي

واالخـتالط)   ةدوسـتكامي (المواسـا   آنچه خوردني و نوشيدني است به برابـري و 
نـوازي هـيچ فـرو     خويشتن را سيراب سازند؛ از تسلّط برهم بپرهيزند و از ميهمان

بند اين مذهب بود همان است كه در عهد قباد پديـد   نگذارند. مزدك اخير كه پاي
  )26(پيروانش بر دست خسرو انوشيروان كشته شد. ةآمد و با هم

وندس را لقب زردشت پنداشته و گمان برده به بعد) ب 98سن (ص  كريستن
اي ديگـر در فارسـي ميانـه و بـه      يا كلمـه  bwyndkاست كه اين كلمه صورتي از 

دهد كه زردشت و بونـدس   و حال آنكه كليما ترجيح مي )27(است» مقدس«معناي 
كـه مـاالالس داده اسـت بـراي      300تـاريخ حـدود    )28(را دو فرد جداگانه بدانـد. 

و جاشواي دروغـين بـه زمـان مـزدك      )29(كه بنا بر منابع اسالميزردشت خرّگان 
توان زد: يكـي آن كـه بنيـاد     نمايد. دوحدس مي نزديكتر بوده است، بسيار زود مي

وشيانت ساين فرقه همزمان با پايان هزارة زردشت بوده كه مقارن آن انتظار ظهور 
الملـك   گفتار خواجه نظامتوان در  اي به اين نكته را مي اشاره رفت. نيم (مهدي) مي

دانسـت و از گـردش    گويد مزدك از علم نجوم چيزي مي ) يافت كه مي257(ص 
ستارگان چنين دريافته بود كه مردي ظـاهر خواهـد شـد و همـة اديـان را نـاچيز       

سـال پـيش از    258خواهد كرد. از آنجا كه روايات زردشـتي تـاريخ زردشـت را    
گروهي انتظار داشتند كه هزارة زردشت، بـر  بعيد نيست كه  )30(شمارد، اسكندر مي

كردنـد، در   طـور حسـاب مـي    حسب اينكه عمر اسكندر و روزگار سلوكيان را چه
اواخر سدة چهارم يا آغاز سدة پنجم به پايـان رسـد. حـدس ديگـر ارتبـاط دادن      

گوينـد در   ) كـه مـي  309-79بدعت مزدكيان است با بدعتي در زمان شاپور دوم (
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زيرا كـه تقريبـاً شـك     )31(رباد مهراسپندان تن به سوگند آتش سپرد؛مقابله با ان آذ
نيست كه بنيانگذار آيين مزدك، با آنكه آيينـي بـاطني آورده بـود كـه از بسـياري      

خوانـد و   جهات همانند دين مانوي بود، كيش خود را تعبيـر راسـتين اوسـتا مـي    
رت نخستين باز مدعي بود كه دين بهي زردشت را درست و پاكيزه كرده و به صو
گفتـار   )32.(كننـد  گردانده است و اين همان است كه بيشتر منابع بـدان اشـاره مـي   

) كه با 353، ص التنبيهگويد ( مسعودي در اين معني اهميتي ويژه دارد زيرا كه مي
هـاي گونـاگون    مزدكيان روزگار خود گفتگو داشته و در دو اثر جداگانـه از جنبـه  

به تفصيل سخن گفته بوده و ظاهراً از روايات مزدكيان هاي آن  آيين مزدك و فرقه
مزدك كتاب زردشت يعنـي اوسـتا را   «گويد كه  نيك آگاه بوده است. مسعودي مي

 )33(».اعتقـاد داشـت  » بـاطن «و » تأويل«كرد... و نخستين كسي بود كه به  تأويل مي
 رسـد. زنـديك   تأملي در اصطالح زنديك (عربي: زنـديق) بـه همـين نتيجـه مـي     

است و به مانويان و هماننـد ايشـان   » گزارنده«آميز و به معناي  اصطالحي نكوهش
فـراهم كـرده بودنـد،    » گزارش«يا » زند«ويژه به پيروان مزدك كه براي اوستا  و به

زنـديق  » مجـازاً «گويـد مانويـان را فقـط     شـود. گفتـار بيرونـي كـه مـي      اطالق مي
  )34(اند. پنداشته مزدكيان را ميرساند كه زنديق تمام عيار  اند مي شمرده مي

توانـد   بايد در نظر داشت كه در اوستا عبارتهايي هست كـه بـا تأويـل مـي    
) آمـده  44(چهـارم،  » ونديـداد «مبناي آيين اجتماعي مزدكيان قرار گيرد. مـثالً در  

پول، زن، يا پند (خرد) خواسـت بايـد    ،كيشي، برادري يا دوستي اگر هم«است كه 
خواهد پول داد و آن كس را كه خواسـتار زن اسـت زنـي بـه      كسي را كه پول مي

  »جويد كالم مقدس آموخت. كابين سپرد و آن كه را كه خرد مي
تـوان در   براي اتكاء آيين مزدك بر كيش زردشتي (و نه آيـين مـانوي) مـي   
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شناسـي   خود آيين مزدك هم داليلي جست. شهرسـتاني در وصـفي كـه از يـزدان    
د كه در عالم باال چهار نيرو برابـر كرسـي خـداي بـزرگ     نويس كند مي مزدكيان مي
گونه كه موبدان موبد و هربدان هربد و سپاهبد و رامشـگر   اند، به همان قرار گرفته

تواند بنيـاد مـانوي داشـته باشـد. قبـاد       ايستند. اين گفتار نمي در برابر شاهنشاه مي
را برهم زند؛  يشتدآنكه اساس جامعة زر توانست تن به بدعت مانوي دهد بي نمي

، »ديـن زردشـتي تهـذيب يافتـه    «توانست پيروي خود را از يك  درصورتي كه مي
آنكه سازمان ديني زردشـتيان را از بـن برافكنـد، توجيـه كنـد. اگـر چنـان كـه          بي

بود، در آثـار   مانويت سرچشمة كيش مزدكي مي )35(سن نتيجه گرفته است كريستن
رفت و نيز ابن نديم كه از ديـن   اي مي شارهمانوي كه شمارةشان كم نيست به آن ا

) آن را از 326-38ص (هاي آن گزارش دقيق و درستي داده است  مانوي و شاخه
  انداخت. قلم نمي

گـزاران مـانوي    دريافت ايـن كـه چـرا بعضـي منـابع مـزدك را از بـدعت       
نوي بودن را كه در آن زمـان نمونـة بـدديني    ادشوار نيست. تهمت م )36(اند شمرده

بايـد بديشـان زده باشـند. مـاالالس كـه       مل بوده است بدگويانشان در ايران ميكا
فقط سخن راوي ايراني خود را باز گفتـه   خواند كيش مزدكي را بدعتي مانوي مي

) هم از او پيروي نموده اسـت. كـيش مزدكـي از آنجـا كـه      818و تئوفان (متوفي 
بايـد كـار بـدگويان را     مي آييني عرفاني است با مانويت پيوندهاي آشكار دارد كه

آسان كرده باشد. بعالوه كيش مزدكي با آن كه مانند كـيش زردشـتي و بـرخالف    
شمارد ازحيث نوع ثنويت و حكمت اخالقي و  آيين معنوي زندگي را مطلوب مي

گفتـة وراق   )37(پرهيز از خونريزي به مانويت نزديكتر است تا به كـيش زردشـتي.  
به هم سنجيده و آن دو را نزديـك بـه هـم يافتـه      كه دو كيش مزدكي و مانوي را
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اند كه مـذهب آنهـا آيـين     است، منافي اين نيست كه مزدكيان در اصل مدعي بوده
اصالح شده و مهذّب زردشت است. براي فهم تقيـة رايـج در ميـان مزدكيـان در     

هـاي زردشـتي    اعصار اسالمي درك اين معني اهميت بسيار دارد. بدبختانه از فرقه
دانيم، و گرنه ممكن بود به اين نتيجه رسيد كـه مـذاهب عرفـاني اوايـل      نمي هيچ

  قرنهاي مسيحي در دين زردشتي نيز موجب ظهور بدعتهاي عرفاني شده باشند.
  

  مرحلة دوم آيني مزدك
از زنـدگاني   شـود.  مرحلة دوم تاريخ اين فرقه با مزدك بامدادان آغـاز مـي  

 )38(گويد كه از مردم مذريه ) مي893، ص دانيم. طبري (يكم مزدك جز اندكي نمي
اند. در اين كه او آيين زردشـت خرّگـان    بود و ديگران از چند جاي ديگر نام برده

را تازه گردانيد و در آن جاني نو دميد، ترديد نيست. منابع اسالمي عموماً از آيـين  
ط بـه  كند و نظر فقـ  دهند كه از فلسفة مذهبي او يادي نمي وي گزارشي مشابه مي

تعاليم اجتماعي و اخالقي او دارد. يكي از كاملترين اين گزارشها را ثعـالبي آورده  
گفت كه خدا روزي (ارزاق) در جهان نهاد تا مردم ميان خود بـه   ميمزدك «است 

كس را بر ديگري فزوني نباشد؛ ولي مردم برهم  مساوات بخش كنند چنان كه هيچ
ناتوانان را شكستند و روزي و مال را همه ستم كردند و برتري جستند؛ زورمندان 

خود برگرفتند. فرض است كه از دولتمندان بگيرند و بينوايان را دهند تا همـه در  
مال يكسان شوند. هركس را كه فزوني درخواسته يـا زن يـا متـاع اسـت حـق او      

افزايد كه بـه اعتقـاد    ) مي893طبري (يكم، ص  )39(»بدانها بيشتر از ديگري نيست.
گونه اعمال، اعمال خير است و ماية خشنودي خـدا و درخـور بهتـرين     ك اينمزد

پاداش ايزدي است. فردوسي نيز جزئياتي ديگر از حكمت اخالقـي مزدكيـان يـاد    
  كرده است:
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  بپيچاند از راستي پنج چيز    
  كه دانا بر اين پنج نفزود نيز    
  كجا رشك و كين است و خشم و نياز    
  و چيره بازبه پنجم كه گردد بر ا    
  تو گر چيره باشي بر اين پنج ديو    
  گيهان خديو هپديد آيدت را    
  از اين پنج ما را زن و خواستست    
  كه دين بهي در جهان كاستست    
  زن و خواسته بايد اندر ميان    
  )40(چو دين بهي را نخواهي زيان    
شناسـي كـيش مزدكـي، هماننـد دينهـاي       توان گمان كرد كـه در جهـان   مي

مپاره زردشت انـد و الزم   اي آفتهـاي اخالقـي بـوده    ي و مانوي، ديوان تاريكي تجسـ
چشـمي در زن و خواسـته آنهـا را پـس رانـد و از تـوان        بوده كه با زدودن هم مي

  افكند.
كننـد كـه مـزدك بـراي تقسـيم عادالنـة زن و        منابع موجود مشخص نمـي 

بيشتر سخن از مبـاح   خواسته محتمالً چه آيين و راهي نهاده بوده است. اين منابع
آورند و ايـن   خيزد در ميان مي كردن زنان و هرزگي و آشفتگي تبار كه از آن برمي

زننـد. بـا انـدكي     گـزار مـي   همه از مقولة افتراهايي است كه معموالً به فرق بدعت
كار بستن چنين اصولي ناممكن بوده است.  ر عمل بهدتوان پي برد كه  بصيرت مي
كـرد   يد اين است كه مزدك يك سلسله اقداماتي را تبليغ مينما تر مي آنچه درست

 )41(تا طبقات باال را از مزاياي نـارواي خـود محـروم و بـه بينوايـان كمـك كنـد.       
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ازجملة اين اقدامات به احتمال بسيار تقسيم امالك بزرگ، منـع احتكـار، تعـديل    
عمومي بـه   سهم مالكانه از محصول، تخفيف امتيازات طبقاتي، و تأسيس بنيادهاي

هـاي اشـتراكي عهـد     سود نيازمندان بود. از اطالعات موجود دربارة بعضي دهكده
كم در نواحي روستايي، پديد  توان نتيجه گرفت كه هدف مزدك، دست اسالمي مي

آوردن اجتماعاتي بود كه در آن مردم همه دارايي خود را يك جا گـرد آورنـد تـا    
ه شود (پايين ديده شود). ابن فقيـه (ص  نياز واقعي هركس از مال همگاني برآورد

نقـل   )42() از متوكلي از نويسـندگان قـرن سـوم / نهـم    89) و تاريخ قم (ص 247
ها مگـر سـه آتشـكدة عمـده را      آتشكده ةاند كه مزدك فرمان داده بود كه هم كرده

خاموش گردانند و درنتيجه آتش دهكدة فروجـان از توابـع فراهـان بـه آتشـكدة      
ربايجان متصل شده بود تا آن كه پس از شكسـت مزدكيـان بـه    آذرگشنسب در آذ

خواسـت   توان دريافت كه مزدك مـي  جاي نخستين باز آورده شد. از اين گفته مي
هـا   سازمان روحاني دين زردشتي را ساده گرداند و همراه با آن در دارايي آتشكده

  هايي بنا نهند. محدوديت
را كه به اصرار آنان انجام پذيرفت، هاي مزدكيان و اقداماتي  بعضي از برنامه

توان با اعمال متقابلي دريافت كه خسرو انوشيروان بـراي جبـران ناخشـنودي     مي
ها كه موجب گرايش به مزدكيـان شـده بـود، بجـا      مردم و رفع بعضي ناخرسندي
) انوشيروان اموال سران مزدكي را گرفت و بـه  897آورد. بنا بر طبري (يكم، ص 

وال مردم را گرفتـه بودنـد گـردن زد و    مبسياري از كساني را كه ا بينوايان بخشيد،
مالها را به صاحبانشان باز داد؛ فرمان داد تا كساني كه به دارايي ديگران زيـان زده  
بودند، تاوان دهند و به اندازة گناه خـود كيفـر يابنـد؛ فرمـود كودكـاني را كـه در       

زيست، و اگر مـردي   دك با آن مياي سپارند كه كو تبارشان گفتگو بود به خانواده
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بايست مهر او را چنان كه خانوادة زن را خشنود گرداند  به زور زني گرفته بود مي
بپردازد، آنگاه زن مختار بود كه با وي بماند يا همسر ديگري برگزيند، مگر آن كه 
زن پيش از آن شوهري داشته بوده است كه در اين صورت نزد شوي پيشـين بـاز   

بزرگزاده را كـه سرپرسـتي نداشـتند در پنـاه خـود       نيز گفت كودكان گشت؛ و مي
پاية ايشان بودنـد بـه    خواهد گرفت. سپس از آن ميان دختران را به مرداني كه هم

زني داد و از خزانه بديشان جهاز بخشيد و براي پسـران دختـران نـژاده بـه زنـي      
الي  كاست پذيرفت از البه و  كم توان بي ها را هميشه نمي گرفت. با آن كه اين گفته

هايي كه پس از غلبة مزدكيان خسرو با آنهـا درگيـر بـوده     توان از دشواري آنها مي
  )43(است، تصوري حاصل كرد.

و اما دربارة تعاليم مزدك راجع بـه زنـان، بـه احتمـال قـوي وي اخـتالف       
. طبقات را منكر بود و با زناشويي زنان بـا مردانـي از طبقـات ديگـر موافـق بـود      

شـمرد و زنـان مكـرر را     محتمالً تعدد زنان و رسـم بپاداشـتن حـرم را نـاروا مـي     
زن درآينـد. بـا آن كـه گـواهي دقيقـي در دسـت        گذاشت تا به همسري مردان بي

توان فرض كرد كه در مقررات مـالي قـوانين ازدواج تسـهيالتي پديـد      نيست، مي
ا كه معمـوالً بيـوه يـا    آورد. همچنين محتمالً مقررات ازدواج چكَري و استوري ر

هـيچ حقـي بـه     كرد كه بي پسر مرده بود ناگزير مي خواهر يا دختر مردي را كه بي
بعيد  )44(ازدواج با يكي از خويشاوندان پدري مرد متوفي تن در دهد، تخفيف داد.

شـوند بايـد    گونه زناشويي زاده مي نيست كه مقرر كرده باشد كه پسراني كه از اين
برحق پدران و مادران طبيعي خود خوانده شوند، نه آن مردي كـه  پسران و وارثان 

بند سنّت البته در حكم برهم  ها در چشم زردشتيان پاي درگذشته بود. اين نوآوري
بايـد كـه خسـرو     زدن تبار و از ميان بردن خاندان و امتيازهاي طبقـاتي بـود. مـي   
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ن حمـايتي بـيش از   بسياري از رسوم ديرين را از نو برقرار ولي براي حقـوق زنـا  
  )45(گذشته معمول كرده باشد.

  
  مرحلة سوم آيني مزدك

گردد. تعقيـب   سومين مرحلة جنبش مزدكي با آمدن اسالم به ايران آغاز مي
امان اين فرقه توسط انوشيروان كه محتمالً در سرتاسر شاهنشـاهي درازپـاي او    بي

شـان را   توانست ريشـه ولي پيداست كه ن )46(دوام داشت، مزدكيان را متواري كرد،
است كه در نخسـتين قـرون اسـالمي مزدكيـان در سراسـر ايـران        براندازد. محقّق

اند و مراكز قدرت آنها به تفصيل در منابع اسـالمي يـاد شـده اسـت.      پراكنده بوده
ويژه در جبال و آذربايجان و پيرامون اصفهان و اهـواز و نيـز    نمايد كه به چنين مي

  )47(اند. مازندران) و خراسان و سغد مزدكيان بسيار بودهدر گرگان و طبرستان (
نباد (     ) مـي 297الملك (ص  خواجه نظام 137/755گويـد كـه در زمـان سـ (

انـد (در اينجـا    بـوده » از هر درمي نيم درم رافضي و مزدكـي «مردم جبال و عراف 
رافضي به معني غُالت شيعه است) و در زمان خود مي نيز محـتمالً چنـين بـوده    

، باز نشانة بسيار بودن مزدكيـان در  ت. اين گفته حتي اگر از مبالغه خالي نباشداس
اين نواحي است. با برافتادن شاهنشاهي ساساني و ناتواني روزافـزون زردشـتيان،   

اي يافتند. منابع ما درمورد فعاليـت مزدكيـان در نخسـتين     بروز تازه مزدكيان مجال
ـ  ند، ولي بهيكصد سال بعد از سقوط ساسانيان خاموش الت كرّات اعتقادات ويژة غُ

شيعه را ازقبيل اعتقاد به حلول ذات خدا در پيمبران و امامان و اعتقاد به تناسـخ و  
غيبت و رجعت امام و توسل به بـاطن قـرآن را بـه عقايـد مزدكيـان مربـوط مـي        

  )48(كنند.
) روشنگر است. شهرسـتاني پـس از   132گفتة شهرستاني (ص  ةدر اين بار
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گويد كه اين غالت هرجا به نامي  هاي برجستة اعتقادات غالت شيعه مي نكته ذكر
شـوند: در اصـفهان خرّميـه و كودكيـه، در ري مزدكيـه و سـنباديه، در        خوانده مي

روشن است كـه   )49(آذربايجان ذَقوليه، در چند جا محمره، و درماوراءالنهر مبيضه.
ت شيعه مسلمان واقعي نيستند و بـه  الغخواهد برساند كه  ميدر اينجا شهرستاني 

حقيقت اين است كه از نظر اعتقـادات ميـان غـالت و     بدعت مزدكي تعلّق دارند.
شـوند كـه    مزدكيان عهد اسالمي تفاوت چنداني نيست. غالت هنگامي پديدار مي

تشيع كه در اصل يك نهضت سياسي معتقد به خالفت موروثي بود، بـه صـورت   
نخسـتين كـانون    )50(آيـد.  ييني خاص درمـي آا اعتقاد به جنبشي مذهبي و انقالبي ب

 )51(گرايش غالت شيعه ظاهراً مختار ثقفي و دستيار و نايب وي ابـوعمره كيسـان  
بر خليفة اموي شوريد و به نـام   66/685يك از موالي بود. مختار در  بودند كه اين

بوهي از مـوالي  خواند دعوت آغاز نهاد. گروه ان محمد بن حنفيه كه او را هدي مي
ويژه ايرانيان دعوتش را اجابت كردند و در قيام وي شـركت جسـتند. مختـار     و به

سرانجام شكست ديد و كشته شد و سپاهش پراكنده گشت. اما عقايدي كه تبليـغ  
از نـو   كرد زنده ماند و در ميان فرق گوناگوني كه از هواخواهانش پديـد آمـد   مي

آنها غالباً درمورد سرنوشت امام و يا هويت  )52(هاي اين فرق و شاخهجلوه يافت. 
جانشين وي اختالف داشتند، ولي در اعتقاد به اصول بنيادي كه شـاخص غـالت   
بود و نيز مخالفت با حكومت وقت همه يكسان بودند. از سـابقهء مختـار چنـدان    

طرفـدار   دانيم، اما شك نيست كه در عراق و در غرب ايران عقايد غُـالت بـي   نمي
  است. نبوده

از توجه به همانندي واقعي اعتقادات غالت شيعه و خرّميـان (نومزدكيـان)   
از يك سو و يكي شمردن صريح ايشان در منابع اسالمي از سوي ديگر طبعاً ايـن  



١٧٥ كيش مزدكي

كردنـد   شـود كـه مزدكيـان كـه اكنـون تظـاهر بـه مسـلماني مـي          نتيجه حاصل مي
انـد و عقايـد    ت يافتـه بنيانگذاران اصلي گروههايي بودند كه به نـام غـالت شـهر   

غالت از ايشان الهام گرفته است. از طريـق غـالت بـود كـه مزدكيـان بـار ديگـر        
محملي براي بيان عقايد انقالبي و اعتقادات باطني خود پيدا كردند. گـاهي منـابع   

انـد و   ز جايي ديگـر از قبيـل صـابيان يـا بابليـان دانسـته      ااسالمي ريشة غالت را 
تعيين اصل آنها اختالف نظر دارند چنان كه بعضي آنها را پژوهندگان اخير نيز در 

هـاي   اي به صايبان و حرانيان يا بعضـي فرقـه   رسانند و پاره هاي ايراني مي به فرقه
يهودي و نصراني. با اين همه تصريح منـابع و وحـدت عقايـد و تناسـب اوضـاع      

ان نيسـت، ولـو   تر از مورد مزدكي كننده تر و قانع تاريخي در هيچ مورد ديگر روشن
آن كه اقوام و فرق ديگر خاورميانه با تأثراتي كه از عقايد عرفاني و مهدوي پـيش  

اند در تكوين عقايد غالت مؤثر بوده باشند. بايد بـه يـاد آورد كـه     از اسالم داشته
كيش مزدكي كه در زمان قباد به حيره نفوذ كرده بود در ميان تازيان نيـز پيروانـي   

بايـد كـه    گزاري و فرق گوناگون بـود مـي   ه مركز عمدة بدعتو كوفه ك )53(داشت
مطـي  رمزدكيان شده باشد. همچنـين بايـد توجـه داشـت كـه حمـدان ق       كانون نو

  نخستين جماعات اشتراكي خود را در حوالي كوفه سامان بخشيد.
مقارن پايان عهد امويان، مزدكيان بر ابومسلم گرد آمدند و بر كوشش خـود  

بـر آنهـا ضـربتي     137/755بومسلم به فرمان منصور خليفـه در  افزودند ولي قتل ا
پنداشـتند،   فقط رهبر سياسي و سپهساالر خود مـي  گران زد، زيرا كه ابومسلم را نه

بلكه چنان كه در منابع به صراحت آمده اسـت او را پيشـواي مـذهبي خـويش و     
پيروان  شمردند. تلخكامي و سرخوردگي سخت برابر با امام در قاموس شيعيان مي

اسي مذهبي از گونة جنبش غـالت شـد كـه اصـول     يابومسلم ماية چند جنبش س
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عقايد همة آنها از مزدك نشان دارد. از اين ميان يكي به رهبري سنباد بـود كـه از   
شوريد و مـدعي شـد    137/755دستياران نزديك ابومسلم و سپهدار او بود كه در 

را مزدكي مي شمردند و بـه تـرويج   كه روح ابومسلم در او حلول كرده و همه او 
كـانون شـورش او نيشـابور بـود كـه زادگـاهش بـود و         )54(كردند. اباحه متهم مي

  نمايد ابومسلم وي را در آنجا گماشته بود. مي
ــه در    ــروف برانگيخــت ك ــع مع در  774-158/75شــورش ديگــر را المقن

بـرد و  خراسان بر ضد مهـدي خليفـه برخاسـت و پيـام خـود را بـه مـاوراءالنهر        
ال سـ مزدكيان آنجا (مبيضه) و نيز گروهي از تركان گردش برآمدند. المقنع هشت 

ــا محاصــره  ــه درايســتاد ت ــد و در  مردان شكســت يافــت.  782-166/83اش كردن
گويند كه خود را به ميان آتش افكند كه مبادا اسير دشمن شود. نرشخي مؤلف  مي

او آورده اسـت از قـول وي    تـرين شـرح را دربـارة عقايـد     تاريخ بخارا كه مفصل
من خداي شمايم ... من آنم كه خود را به صورت آدم «به بعد)  90گويد (ص  مي

به خلق نمودم و باز به صورت نوح و باز به صورت ابـراهيم و بـاز بـه صـورت     
عيسي و باز به صورت محمد ... و باز به صورت ابومسلم و باز بـه ايـن صـورت    

) پيوستگي المقنع را با مزدكيان آشكارا بيـان كـرده   211بيروني (ص » بينيد. كه مي
  )55(»كرد. المقنع] پيروان خود را به آنچه كه مزدك آورده بود مكلّف مي«[است: 

هاي دوم و سوم هجري از مزدكيان به نامهاي گونـاگون يـاد شـده     در سده
ره (سـرخ جامگـان)     تر مزدكيه، خرّميه، خـرم  است كه از همه رايج ه، محمـ و  دينيـ

مبيضه يا سپيد جامگان است. نامهاي ديگـر آنهـايي اسـت كـه از نـام رهبرانشـان       
مأخوذ است چون جاويدانيه در جبال آذربايجان، بابكيه در همان حوالي، مازياريه 
ه   ه بيشتر در خراسان و مقنعيـه در خراسان، ابومسلميدر گرگان و طبرستان، سنبادي
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  )56(در ماوراءالنهر.
نيز غالبـاً بـه صـورت متـرادف     » باطني«و » زنديق«و » قرمطي«اصطالحات 

كـار   كار رفته است. منابع موجود اين اصطالحات را غالبـاً غيردقيـق بـه    مزدكي به
اي يا محلي را كه در ميان مزدكيان موجود بوده  رو اختالفات فرقه برند و از اين مي

  توان معلوم كرد. است نمي
دكيان يكي شـمرده شـده اسـت و دربـارة آن     اي كه بيش از همه با مز فرقه
ه اسـت. تصـور وحـدت ايـن دو جنـبش        هاي ديگر مي بيش از فرقه دانيم، خرّميـ

مذهبي اهميت خاص دارد زيرا كه براي تكميل اطالع خود دربارة كـيش مزدكـي   
استناد ما به تعاليم خرميه است و اعتبار اين اسناد بسته به اين وحدت است. ايـن  

مان مزدكيانند همچنان كه استاد صديقي پيش از ايـن بـه شايسـتگي    كه خرميان ه
آيد و من در اينجا  ) از منابع موجود آشكارا برمي197به بعد،  178نشان داده (ص 

  كنم.   فقط به ذكر چند مورد اكتفا مي
) 342گويد (ص  برد و مي كار مي ابن نديم اين دو نام را به جاي يكديگر به

: خرمية باستان ... در اصل زردشتي بودند و بعد در آيين خـود  اند خرميه دو طبقه«
ه        ه بابكيـ اصالحاتي كردند ... بنيانگزار مذهب ايشـان مـزدك بـود ... و امـا خرميـ

به بعد) درمورد خرميه همين  160بغدادي (ص » بنيانگزار ايشان بابك خرمي بود.
ه نـام      اند؛ يكي متعلق به پيش از ايشان] دو شاخه«[گويد:  را مي اسـالم كـه مزدكيـ

ابـن حـزم (يكـم، ص    » دينيه كه در عهد اسالمي پديد آمـد.  داشت و ديگري خرم
مزدكيان پيـروان مزدكنـد ... خرميـان يعنـي پيـروان       «كند  ) نيز اين را تأييد مي34

) اصل 22(ص » بيان االديان«ابوالمعالي محمد مؤلف » بابك گروهي از مزدكيانند.
كنـد و ايـن خـود داللـت بـر يكـي بـودن         اسالم مربوط مي خرميان را به پيش از
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دينــان را بــه  ) اصــل خـرم 353(ص » التــواريخ مجمـل «مزدكيـان و خرميــان دارد.  
) درمـورد اصـطالح خرميـه    102رساند. ابـن جـوزي (ص    صراحت به مزدك مي

خواندند زيـرا كـه اساسـاً     از القاب مزدكيان بود ... و ايشان را خرميه مي«گويد  مي
بدين قرار در پيوند  )57(»نها تفاوتي ندارند.آمذهب دارند و جز در جزئيات با يك 

ماند. درحقيقت از منابع  دينان اسالمي جاي شك نمي مزدكيان عهد ساساني و خرم
ساسـاني اسـت و ظـاهراً نـامي      ةاصطالح دور» دين خرم«اسالمي آشكار است كه 

  خواندند. است كه مزدكيان خود را بدان مي
اند. يكـي آن   ين نحو توضيح دادهددين را به چن موجود اصطالح خرّم منابع

اي  و ديگري آن را بـه خـرّم ناحيـه    )58(داند را مشتق از نام خرّمه همسر مزدك مي
روشن است كـه ايـن اشـتقاقها هـردو عاميانـه       )59(كند. نزديك اردبيل منسوب مي

بـدانيم.  » خـرم «فارسـي   است. توضيح بهتر البته اين است كه آن را مشتق از كلمة
ظاهراً بنيانگزار نخستين كيش مزدكـي مـذهبي آورده بـود كـه آرامـش و صـفا و       

چشمي و مشاجره و با ايثـار   اعتنايي به جمع مال و پرهيز از هم خرّمي ازطريق بي
چنان كه در زير  )60(كرد. نفس و برخورداري به اندازه از لذّات زندگي را تبليغ مي

د به اعتقاد مزدكيان يكـي از چهـار نيـروي حـاكم بـر جهـان       نشان داده خواهد ش
) 195است كه در اين عالم رامشگر مظهـر اوسـت. اسـتاد صـديقي (ص     » سرور«

كـه در بـاال   » ديـن  درسـت «(زردشـتي) و  » ديـن  به«را با » دين خرم«چنان كه بايد، 
  )61(گذشت سنجيده است.

وح جاويـدان  پس از درگذشت جاويدان بن سهرك، بابك كه مدعي بـود ر 
رهبـري مزدكيـان را در شـمال     201/816در او حلول كرده است، درحدود سـال  

ال     غرب و غرب و مركز ايران به دست گرفت و در زمان او خرميـان سـخت فعـ
شدند. بابك بر خليفة عباسي شوريد و تقريباً بيست سال ايسـتادگي ورزيـد و تـا    
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ش بزرگـي از جبـال و   كه شكسته شد و اعـدامش كردنـد بـر بخـ     223/837سال 
رانـد. بـا نـابودي بابـك اميـد مزدكيـان كـه         آذربايجان و نواحي مجاور فرمان مي

اي انقالبي به راه اندازند، بر باد رفـت. مزدكيـان    عباسيان را به زيان آورند و برنامه
كـام   رفـت بـه   در برانداختن امويان از جان كوشيده بودند، ولي آنگاه كه گمان مـي 

كار را مانع مهيبـي در راه برآمـدن آرزوهـاي خـود      باسيان محافظهرسيده باشند، ع
گير ايشان به عناوين خرمـي و رافضـي و زنـديق و ماننـد آنهـا       يافتند. تعقيب پي

هـاي   ايشان را بيش از پيش در خفا فرو بـرد و ناگزيرشـان سـاخت كـه بـه فرقـه      
و  )62(زمان مغـول اسالمي بپيوندند ولي رد پايشان را به نامهاي مزدكي يا خرمي تا 

) به شورشهاي پراكندة ايشـان  391الملك (ص  توان يافت. نظام حتي بعد از آن مي
تا پايان قرن سوم / نهم اشاره دارد و مقدسي و مسعودي كه هردو در قرن چهـارم  

تر گزارش حمـداهللا   اند. شگفت اند شخصاً با خرميان آميزش داشته زيسته / دهم مي
انـد،   مذهب بـوده  د مردم رودبار قزوين كه در پيش باطنيگوي مستوفي است كه مي

اند. ولي جماعتي را  كرده در زمان وي (قرن هفتم / چهاردهم) دعوي مسلماني مي
ويـژه   اين به )63(اند. داده خواند، به گفتة وي به مزدكي نسبت مي مي» مراغيان«كه او 

نـد و در تقريبـاً هفـت    ا جالب است زيرا كه اين گروه هنوز هم به همين نام بـاقي 
انـد كـه    دهكده در ناحية رودبار سكونت دارند. اينـان اجتمـاعي بـا آداب پنهـاني    

كننـد و   شمارند ولي با شيعيان ديگـر پيونـد نمـي    مذهب مي مردمش خود را شيعي
گيرند. آدابي نهـاني دارنـد كـه اداي رسـمي سـوگند هنگـام        بيش از يك زن نمي

مخفي داشتن آن از آن جملـه اسـت. در حـد    مكلف شدن به حفظ آيين مراغي و 
كنند و به آداب پاكيزگي و طهارت  غيرمراغي پرهيز مي توانايي از خوردن خوراك

هـاي پيشـين مراغـي را كـه مردمشـان سـوگند        بندند و بعضي دهكـده  سخت پاي
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اي بسـيار   اند. جمعي پيوسته و پشتيبان يكديگرند و لهجه اند، از خود رانده شكسته
با اين همه پس از قرن سـوم بيشـتر    )64(اند. هاي اطراف حفظ كرده لهجه تر از كهن

در ميان باطنيان و قرمطيان و ديگر غالت شيعه است كه بايد در جسـتجوي آثـار   
  )65(خرميان برآمد.

  
  آيني مزدك

انـد از فلسـفة    منابع موجود چندان كه به آيين اجتمـاعي مزدكيـان پرداختـه   
اند. يگانه مورد اسـتثناء شهرسـتاني اسـت (متـوفي           مذهبي ايشان جز اندكي نگفته

بـه   193) كه بنا بر نقل قول فشـردة وي از وراق و منـابع ديگـر (ص    458/1153
اند. نيروي روشني از  بعد) مزدكيان به دو اصل ازلي روشني و تاريكي اعتقاد داشته

ه نيـروي  كند و حال آنكـ  مند است و به قصد و اختيار عمل مي دانش و حس بهره
تاريكي نادان و كور و عملش مبتني بر خبط و انفاق است. آميزش اين دو اتفـاقي  

  و برحسب صدفه است چنان كه جداييشان نيز چنين خواهد بود.
به گفتة شهرستاني مزدكيان به سه عنصر آب و آتش و خاك معتقـد بودنـد   

لخير) و ديگـري  ي پروردگار نيكي (مدبراككه چون درآميختند دو ايزد پديد آمد ي
). خداي بزرگ كه غير از آن دو است به گمان ايشان در  پروردگار بدي (مدبرالشرّ

گونه كه شاه شـاهان (خسـرو) در    است همان )66(عالم برين بر كرسي خود نشسته
و » فهـم «و » تمييـز «نشـيند. پشـت او چهـار نيـروي      جهان زيرين بـر تخـت مـي   

ان كه در برابر شاه شاهان چهـار تـن يعنـي    اند همچن ايستاده» سرور«و  )67(»حفظ«
اند. ايـن چهـار    قرار گرفته )69(و هربدان هربد و سپهبد و رامشگر )68(موبدان موبد

اي از دوازده نيروي روحاني تدبير كار جهـان   در دايره )70(نيرو به ياري هفت وزير
آيد، آن  هرگاه كه آن چهار نيرو و اين هفت و دوازده در يك تن گرد )71(كنند. مي
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خيـزد. خـداي بـزرگ (خسـرو بالعـالم       شود و تكليـف از او برمـي   كس رباني مي
كند كه از مجموع آنهـا اسـم اعظـم بـه دسـت       االعلي) به نيروي حروف تدبير مي

سـرّ اكبـر بـر ايشـان گشـوده       )72(يد. كساني كه از اين حروف چيزي دريابنـد آ مي
ـ     نها كـه بـي  آشود و  مي اداني و نسـيان و بـالدت فـرو    بهـره افتنـد در كـوري و ن
  )73(مانند. مي

كـار بـرده اسـت،     كه شهرستاني درمورد نيروي تـاريكي بـه  » خبط«از كلمة 
توان نتيجه گرفت كه برخورد روشني با تاريكي نتيجة لغـزش اتفـاقي تـاريكي     مي

بوده است ولي اين سخن شهرستاني كه جداييشان هم اتفاقي و برحسـب صـدفه   
رديدانگيز است. چنين اعتقادي بـا اصـل قصـد و اختيـار كـه      خواهد بود، اندكي ت

شاخص عمل نيروي روشني است سازگار نيسـت، و عـالوه بـر آن بـراي تـأمين      
گـذارد. از   رستگاري كه ناچار بايد منظور تعاليم مزدكي باشد، نيز محلي بـاز نمـي  

) دربارة خرميان كـه معتقـد بودنـد    20-21اين گذشته با سخن مقدسي (دوم، ص 
كننـد و سـپس بـه مراحـل بـاال       اه و ستارگان روان درگذشـتگان را جـذب مـي   م

سپارند نيز سازگار نيست چه اين عقيده كه به اعتقـاد مانويـان نزديـك اسـت،      مي
اي است. بنابراين منظور وراق از صدفه در ايـن   حاكي از طرح رستگاري سنجيده

ميـزش چنـان رنـگ    مورد بايد ناظر به آن قسمت از روشني باشـد كـه درنتيجـة آ   
  تاريكي گرفته كه اميدي به رهايي آن به قصد و اختيار نيست.

گزارش گرانبهاي شهرستاني، باوجود فشردگي، صـورت و اصـول فلسـفة    
توان بـه قـرار زيـر     كند. اين اصول را مي مذهبي كيش مزدكي را خوب آشكار مي

  خالصه كرد:
ي و مـانوي چنـدان   ) اعتقاد اصولي به ثنويت اساسي كه از ثنويت زردشت1
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  دور نيست؛
) اعتقاد به سه عنصر اصلي، در برابر چهار عنصر زرئشتيان و پنج عنصـر  2
  مانويان؛
) اعتقاد به منزّه بودن خداي بـزرگ از ادارة روزمـرّة عـالم كـه از فـرض      3

  آيد؛ وجود دو پروردگار خير و شر برمي
آدمـي   ) اعتقاد به جهاني علوي كه عالم خـاكي مظهـر كوچـك و وجـود    4

  مظهر كوچكتر آن است؛
به نيروي رمزي و باطني حروف و كلمات و عداد كـه كليـدهاي    د) اعتقا5

  اند؛ دانش رستگاري
دين بر كسـي آشـكار گشـت، تكليـف     » سرّ«) اعتقاد به اين كه همين كه 6

خيزد و بنـابراين فـرايض دينـي معنـي ظاهريشـان را از دسـت        شرعي از او برمي
  دهند. مي

هاي مذهبي عرفاني است كيش مزدكي را آشكارا در  ت كه نشانهاين اعتقادا
آورد كه در قرون اول مـيالدي بـا آميزشـي از     حلقة اديان التقاطي و عرفاني درمي

  هاي ايراني و بابلي و سرياني و يوناني رواج گرفت. انديشه
مزدكيان به  ولي در سخن شهرستاني ناگفته بسيار است. مثالً درمورد عقيدة

ت و كـاركرد نبـوت تقريبـاً هـيچ         معاد  و آخرت يا آفرينش مبـدأ شـرّ و يـا ماهيـ
توان با گفتار ديگـران تكميـل كـرد و     گويد. ولي خوشبختانه سخن وي را مي نمي

  دراين رهگذر منبع عمدة ما اطالعاتي است كه از مزدكيان عهد اسالمي داريم.
د. همچنـين نشـان   به دوام آيين مزدك پس از دورة ساسانيان قبالً اشاره شـ 

نها را به همـين  آداده شد كه خرميان دنبالة مزدكيان بودند و بهترين منابع اسالمي 
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شناسند. ولي سخن اكثر عمدة اين منابع درمورد تعاليم خرميان محـدود   عنوان مي
آميز دربارة تـرك تكـاليف شـرعي و معتقـدات غيـر       است به گفتارهاي خصومت

ولي دو تن از ايشان يعني نوبختي (متوفي ميـان   اسالمي و اباحت در امور جنسي.
) اطالعات سودمندي 386/996) ومقدسي (سال تأليف 922و  912/  310و  301

ويـژه   دهـد. گفتـار مقدسـي بـه     از اصول عقايد و آداب ديني ايشان به دسـت مـي  
گويد با خرميان غرب ايران خود آشـنا بـوده، و نيـز از آن     اهميت دارد زيرا كه مي

نويسد (چهـارم، ص   طرفانه دارد. مقدسي مي ه سخن او لحني معتدل و بيجهت ك
شوند ولي در اعتقاد بـه   هاي متعدد تقسم مي ها و صنف خرميان به فرقه) «31-30

زعـم ايشـان    رجعت اتفاق نظر دارند و به تغيير اسامي و تبديل اجسام معتقدند. به
ز يـك روح واحـد حاصـل    پيغمبران با آن كه در شريعت و دين اختالف دارند ج

و هر مؤمني را تا آنگـاه كـه در او اميـد     )74(شود كنند و وحي هرگز بريده نمي نمي
شمارند، و تا كسي دين ايشان را بـه   ثواب و بيم عقاب است نكوكار (مصيب) مي

توان او را دشنام داد و بـر   خطر نيفكنده و قصد نابودي مذهبشان نكرده است نمي
كنند مگـر آنگـاه كـه خـروج كننـد؛       ونريزي سخت پرهيز مياو تخطّي كرد. از خ
دارند و بر ابوجعفر [منصور خليفـه] كـه او را كشـت لعنـت      ابومسلم را بزرگ مي

فرستند؛ و براي مهـدي بـن فيـروز پسـر فاطمـه دختـر ابومسـلم نمـاز بسـيار           مي
 نماينـد و بـه رسـوالني    گزارند؛ اماماني دارند كه در احكام بديشان رجـوع مـي   مي

» فريشـته «كنند و اين رسل را  معتقدند كه ميان ايشان به صورت ادواري ظهور مي
جوينـد؛ بنيـاد دينشـان     خوانند؛ به هيچ چيز چون باده و نوشيدني تبـرك نمـي   مي

اعتقاد به روشني و تاريكي است؛ از خرميان آنهايي را كه در ديار خودشان ديديم 
پاكيزگي و طهارت بودند و با مردم  بند ـ در ماسبذان و مهرجان قذق ـ سخت پاي 
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كنند؛ در ميانشان كساني را ديديم كه به اباحـت   به مهرباني و خوشرويي رفتار مي
زنان به شرط رضاي ايشان اعتقـاد داشـتند و نيـز بـه آزادي در رعايـت لـذّات و       

  ارضاي همه اميال تا آنجا كه ديگري را زيان نزند، معتقد بودند.
ر نيز به خرميان اشاره دارد. يكـي ضـمن بحـث از    مقدسي در دو فقرة ديگ

خرميـان يكـي از اصـناف مزديسـنان     ) «143، ص گويد (يكـم  ثنويت است كه مي
اند. معتقدند كه مبدأ عـالم   (المجوس)اند كه خود را در جامة مسلماني پنهان كرده

فقـرة  » ن فاسد شده و به تـاريكي بـدل گشـته اسـت.    آاي از  روشني است كه پاره
به بعد) مربوط به رهايي ذرات روشني اسـت و كـامالً رنـگ     20دوم، ص ديگر (

ام كـه سـتارگان عبـارت از سـپهرها و      من در كتاب خرميان خوانـده «مانوي دارد: 
كننـد و بـه مـاه     ب) هستند كه روان آفريدگان را جذب ميسوراخهايي (كري و ثُقَ

سيد [يعني چون هـالل  كند و چون يك سال ر ، آنگاه ماه آغاز باليدن ميسپارند مي
كند؛ آنگاه باز  فرستد و استفراغ مي ماه تمام شد] روانها را به آنچه برتر از است مي

  »پذيرد تا كه باز يك سال برآيد. رسد، مي روانهايي را كه نزدش مي
پيش از اظهار نظر در سخن مقدسي بهتر است كه به گفتار نوبختي و چنـد  

هايي كـه ازفرقـة كيسـانيه     در بحث از شعبه )75(منبع ديگر نيز توجه كنيم. نوبختي
غلو با ايشان آغاز شـد.  ): «32-33ص (گويد  دينان مي اند دربارة خرم منشعب شده

حتي معتقد بودند كه امام خداست، پيغمبر و رسول و فرشته است؛ ايشـان بودنـد   
بـه   سخن گفتند و در تناسخ روح مقاالت نوشتند؛ در اين جهـان » اظلّه«كه دربارة 

شـدند؛   معتقد بودند و قيامت و رستاخيز مردگان و شمار اعمال را منكر مي» دور«
اشتند كه سرايي جز اين جهان نيست و رستاخيز همانا خروج روان از يك دگمان 

تن و درآمدنش به تني ديگر است، چنان كه اگر نكوكار باشد به تني نيـك و اگـر   
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كه روان در اين تن با خوش اسـت و يـا   بدكار به تني بد درخواهد آمد؛ و نيز آن 
باقي سخن نوبختي توضيح » هاست كه بهشت و دوزخ است. در آزار، و همين تن

اعتقاد خرميان به تناسخ و ذكر آيات قرآني است كه خرميان براي اثبات نظر خود 
  اند. كرده انها استناد ميدب

جالب اسـت  ) نيز 41-42اي ديگر از نوبختي دربارة غُالت شيعه (ص  فقره
انـد و حـال    هاي غالت هستند كه خويشتن را به جامة شيعيان درآورده اينان فرقه«

آنگاه دربارة ابومسلميه » اند... ديني و مزدكي و زنديق و دهري آن كه در اصل خرّم
معتقـد بـه امامـت وي بودنـد و     «كنـد:   يعني پيروان ابومسلم چنين اظهار نظر مـي 

رگز نميرد؛ بـه لغـو فـرايض دينـي و تـرك همـه       مدعي بودند كه زنده است و ه
شـرعي اعتقـاد داشـتند و ايمـان را تنهـا عبـارت از معرفـت امـام خـود           تكاليف

شدند و فرقة خرّمي اشاره به اصل ايشان  دين ناميده مي ؛ از اين رو خرمددانستن مي
  شمردند.] [غرض اين است كه از اين رو ايشان را مزدكي مي» دارد.

دينان  خرم«) بايد اينجا افزود: 185را در اين موضوع (ص  گفتار شهرستاني
اي ديگـر از   فقـره » كنند. به دو اصل اعتقاد دارند و به قبول تناسخ و حلول ميل مي

رساند كه خرميان منكر رستاخيز بودند و ثواب و عقاب  ) مي113ص (شهرستاني 
  »دانستند. را در همين جهان مي

الملـك   ان نيـز مطـالبي امـده اسـت. نظـام     داب خرميـ آدر منابع اسالمي از 
كنند و قاتل  گويد كه خرميان هرگاه انجمن كنند بر قتل ابومسلم سوگواري مي مي

فرستند و بر مهدي بن فيروز پسـر فاطمـه دختـر ابومسـلم      او را پيوسته لعنت مي
فرستند. برخي از منابع از وجود جشنهاي كامجويي و عياشي در ميـان   صلوات مي

ولي مدركي بر راستي اين اظهـارات نـداريم. بـرعكس     )76(اند سخن گفتهخرميان 
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) از مراسم بيعت و زناشويي در ميـان ايشـان آورده   344ص (وصفي كه ابن نديم 
اند. مختصر شـرح ابـن نـديم آن     داشته دهد كه ازدواج را محترم مي است نشان مي

اين گـزارش دل   كه چون جاويدان پيشواي خرميان درگذشت همسر او، كه بنا بر
به مهر بابك سپرده بود، انجمني آراست تا بابك را به سپاه معرفي نمايـد و آنگـاه   

گاوي خواسـت و سـپس فرمـود تـا گـاو را      «گويد كه  همسر او شد. ابن نديم مي
كشتند و پوستش را باز كردند و بگستردند؛ سپس قدحي پر شراب بر پوست نهاد 

را در گرد قـدح نهـاد و سـپاهيان را يكايـك     هاي نان  و نان در آن شكست و پاره
اي از نـان برگيرنـد و در    پيش خواند و گفت كه گام بـر پوسـت گذارنـد و پـاره    

اي روان بابك من به تـو ايمـان   «شراب فرو برند و بخورند و در آن حال بگويند 
بايست دسـت   سپس هريك مي» گونه كه به روان جاويدان ايمان داشتم دارم همان
يرد و كرنش نمايد و آن را ببوسد. سپاهيان تا آنگاه كه همسر جاويدان بابك را بگ

كردند. آنگاه وي ايشان را خوراك و شـراب داد   خورش را آماده ساخت چنين مي
و بابك را بر بستر خود نشاند و خود كنارش نشست. چون هركـدام سـه جرعـه    

سـم] همسـري   اي ريحان برگرفت و به بابـك داد و ايـن بـود [مرا    نوشيدند شاخه
ــد و زناشــويي ايشــان را     ــرنش كردن ــد و ك ــيش آمدن ــپاهيان پ ــاه س ايشــان. آنگ

نمايد نكتة جالب بسـيار در بـر دارد و    اين گفتار كه كامالً راست مي )77(»پذيرفتند.
  )78(دهد. ماهيت ايراني و غيراسالمي آداب خرمي و نيز سادگي آن را نشان مي

انـد روشـنگر    كه از خرميان كرده توان دريافت وصفهايي چنان كه آسان مي
هاي عمده از آيين مزدك است و مطالب بسـياري را كـه شهرسـتاني ناگفتـه      نكته

كند. طبعاً بايد درنظر داشت كه گذشت چنـدين قـرن تعقيـب و     گذاشته بازگو مي
آزار مداوم و فقدان رهبري واحد و باالتر از همه گسترش اسالم و تظاهر مزدكيان 
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همـه   هايي در آيين مزدكي گرديد. بـا ايـن   دگرگوني و كمابيشيبه مسلماني سبب 
دست از آيين  آيد صورتي كمابيش مربوط و يك آنچه ازمنابع اسالمي به دست مي

تر از آنچه كه تـاكنون تصـور    و عرف است كه از آيين مزدك طرحي بسيار روشن
  كند. شد، عرضه مي مي

و مقدسي و شهرسـتاني  با تركيب و سنجش گفتارهاي نوبختي و ابن نديم 
  توان به شرح زير منظم كرد: مزدكيان را مي اصول دين خرّمي يا نو

    شناسي: جهان
  ـ اعتقاد به دو اصل روشني و تاريكي (مقدسي و شهرستاني)؛  1
  .اي كه مسخ و فاسد شده است (مقدسي) ـ تاريكي به عنوان روشني2

  فلسفة مذهبي:
ل در امـور ايـن جهـان اسـت     ـ انكار اين كه خـداي بـزرگ ايـزدي فعـا    1

  (مقدسي و شهرستاني)؛
هـاي ايـزدي در پيغمبـران و رسـوالن و فرشـتگان       ـ وحدت همه تجلـي 2

  (نوبختي و مقدسي و شهرستاني)؛
  دي (مقدسي)؛زـ غيبت و رجعت ائمة اي3
  ـ تداوم وحي (ابن نديم و مقدسي)؛4
عي ـ معرفت امام به عنوان جوهر دين (كـه دال بـر اسـقاط تكـاليف شـر     5

  است) (نوبختي)؛
  كتابهاي مقدس براي دريافت باطن آنها (نوبختي)؛ لـ اعتقاد به تأوي6
مرگـي او   ـ حلول روح ايـزدي در ابومسـلم (مقدسـي و نـوبختي) و بـي     7

  (نوبختي).



 ١٨٨  29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

  معاد:
  ـ انكار روز رستاخيز و ثواب و عقاب (نوبختي و مقدسي و شهرستاني)؛1
اقعي رستاخيز (نـوبختي و مقدسـي و   ـ اعتقاد به تناسخ به عنوان مفهوم و2

  شهرستاني).
  اخالق:

  ـ نهي خونريزي مگر به هنگام قيام ديني (ابن نديم و مقدسي)؛1
  ـ مدارا با نظرات ديني افراد به شرط عمومي ايمان (مقدسي)؛2
  ـ نيكي و خيرانديشي در حق ديگران (ابن نديم و مقدسي)؛3
  پرهيز از آزار ديگران (مقدسي).نديم و مقدسي) به شرط  ـ كامجويي (ابن4

  آداب ديني:
  ـ اهميت طهارت و پاكيزگي (مقدسي)؛1
نـديم) در مراسـم    نديم و مقدسـي) و نـان (ابـن    كار بردن شراب (ابن ـ به2

  زناشويي و بيعت و غير آن؛
  ـ آغاز انجمن ديني با تبرك جستناز پيشوايان روحاني؛3
  ـ نماز.4

مزدكيـان بـه   . در گـزارش شهرسـتاني از   اينجا به چند نكته توجه بايد كرد
فرينش توجه شده است و حال آنكه نـوبختي و مقدسـي در   آشناسي و نظام  جهان

ل مـ . فقـدان تقريبـاً كا  انـد  بحث از خرميان بيشتر به فلسفة دينـي ايشـان پرداختـه   
الـب در  طاطالعات اساطيري در اين گزارشـها محـتمالً بـه دليـل آن اسـت كـه م      

اسالمي بيان شده است. از تاريكي كه اصلي كامالً مستقل  شناسي چارچوب جهان
است كم سخن در ميان آمده و روشني كه اصل ايزدي است اهميت يافتـه اسـت.   
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دهندة واكنش تـدريجي مزدكيـان در برابـر توحيـد      توان نشان تأكيد روشني نيز مي
را  اسالمي و همچنين نتيجة گسترش و رواج عقيدة نوافالطوني باشد كه آفـرينش 

  پنداشتند. از طريق تجلّي و تنزّل تدريجي روشني مي
در زمينة اخالق بيان منابع ما محتوي دو مطلب متناقض است. يكي مربوط 

آيد كه مزدكيـان   جهاني است: از يك طرف از بعضي منابع برمي هاي اين به خوشي
بنــدوبار  دوســتدار زهــد بودنــد و از طــرف ديگــر ايشــان را خوشــگذران و بــي 

انـد. در   توان منكر شد كه مزدكيان ميلي به پرهيـز از لـذّات داشـته    انند. نميخو مي
اي شده است؛ به اين معني كـه ضـمن    ) چنين اشاره49پهلوي (چهارم، » ونديداد«

عبارتي آمده است كه مـزدك بامـدادان سـتمگر بـدديني بـود كـه ديگـران را بـه         
) گزارشي آورده 193خورد. شهرستاني (ص  خواند ولي خود سير مي گرسنگي مي

مزدك فرمان به كشتن انفس داد تا آدمـي را از بـدي و    «د اين معني است: كه مؤي
هاي  ولي از طرفي وصفهاي ديگر و بخصوص گفته» رهايي بخشد.  آاليش تاريكي

دهـد كـه مزدكيـان بـه بـرآوردن نيازهـاي خـود و         نديم و مسعودي نشان مـي  ابن
اند. به نظر من اين دو بيـان متنـاقض    ه شدههاي زندگي خواند كامجويي از خوشي

نمايندة دو گرايش مختلف است كـه در كـيش مزدكـي بايـد پـيش آمـده باشـد.        
گزار كيش مزدكي آييني مبتني بـر صـلح و صـفا آورد كـه خـونريزي و آزار       بنيان

گفـت كـه دل بـه وسوسـة ديـوان آز و       كرد؛ پيروان خود را مي ديگران را نهي مي
، ص شـاهنامه اند، نسـپارند (قـس.    و نياز كه سرچشمة بدي خشم و رشك و كين

انـدازه   داشت كه از زندگي تمتعي بـه  ) ولي دست كم بيشتر مؤمنان را مجاز مي46
چشمي در ميان آرند يا ديگري را آزار كنند. امـا درحـالي كـه     آنكه هم برگيرند بي

اي  مي شدند، پـاره ور  نگراني از خوشيهاي زندگي بهره عامه فارغ از بيم گناه و بي
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از گزيدگان و پارسامنشان يا محتمالً بعضي از فرق مزدكي براي ابراز پرهيزگـاري  
به زهد و انقطاع روي آوردند و اين سيري است كه در اسالم و دينهاي ديگر نيـز  

  پيش آمده است.
ويژه بابك، با  تناقض ديگر راجع به جنگهايي است كه بعضي مزدكيان و به

انـد. پاسـخ ايـن را مقدسـي از زبـان       يزي، در آنها دسـت داشـته  وجود نهي خونر
شناخته داده است: هرگاه كه وضع ايجـاب قيـام كنـد كشـتن نيـز       خرمياني كه مي

بايد فرض كرد كه اوضاع روزگار قباد چنان كـه گذشـت از مزدكيـان     رواست. مي
يـان  مرداني رزمنده و پيكارجو و انقالبي سـاخت و سـنّت طغيـان و قيـام را در م    

  ايشان برجا نهاد.
دگرگوني آييني اخالقي و مبتني بر صلح و صفا كـه منظـورش رسـتگاري    

هـاي   عـدالتي  روان است به آييني رزمجو و طغيانگر كه از طريق پيكار در رفع بـي 
جامعه بكوشد، نبايد ماية شگفتي بشود. نمونة ديگر آن سرگذشت صـفويه اسـت   

دهم / پانزدهم به اقتضاي احوال مبـدل  كه در آغاز اهل طريقت بودند و طي قرن 
  به رزمجوياني جسور شدند.

انـد،   نوبختي و مقدسي اباحة مزدكيان را به صورت مطلبي مسلم ذكر كـرده 
در ميـان خرميـان و پرهيـز     )79(ولي ازطرفي تصريح به اهميت پاكيزگي و درسـتي 

مـاز در  ايشان از آزار ديگران و نيـز وجـود نهـاد ازدواج و مراسـم زناشـويي و ن     
كند. روشن است كه خرميان فرايض مذهبي خـود   نقض ميميانشان آن را آشكارا 

  داشتند. كرد، محترم مي را، كه در هرحال با تكاليف شرعي مسلمانان فرق مي
اي الزم است. منابع موجـود عـالوه    دربارة اولياي مذهبي مزدكي هم اشاره

هـم كـه پـيش از اسـالم     بر بوندس و زردشت خرّگان و مزدك به شَـروين نـامي   
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در چشم خرميان ازهمه برتـر   )80() و اسفرايني161زيسته و بنا بر بغدادي (ص  مي
اند. شـروين   هاي ايشان خطاب بدو بوده، نيز ياد كرده بوده است و نيايشها و نوحه

ظاهراً از شهيدان مزدكي و محتمالً همان اندرزگري است كه به گفتـة مـاالالس و   
  )81(تار مزدكيان رهبر ايشان بود و در همان كشتار از ميان رفت.تئوفان در زمان كش

ازجملة پيشوايان ايشان در عهد اسالمي ابومسلم اسـت كـه معتقـد بودنـد     
روح ايزدي در او حلول كرده است. در سابقة ابومسلم با مزدكيـان تحقيـق كـافي    

ني عمـالً  نشده است. ابومسلم گذشته از پايگاه بلندي كه به عنوان پيشواي روحـا 
دينان يـاد   در ميان همة فرق مزدكي دارد، فرقة ابومسلميه كه گاهي مترادف با خرم

اينجـا مجـال بحـث در سرگذشـت      )82(مي شود نيز نام خود را از او گرفته است.
ابومسلم نيست، ولي در منابع اسالمي موارد بسيار است كه اشاره بـه پيونـد او بـا    

تر نمايان نيسـت از جهتـي    ند در منابع موجود روشناگر اين پيو )83(مزدكيان دارد.
مزدكيان باشد و از جهتي ديگر بـدان سـبب    در ميان نو» تقيه«بايد به سبب سنّت 

كه ابومسلم كوشش داشت دعوتش عمومي و درخور آرمانهاي طبقات گونـاگوني  
ي كه با امويان مخالف بودند، باشد. ولي در ميان خود مزدكيان ظاهراً هرگـز ابهـام  

اش  انـد. دختـرش فاطمـه و نـوه     شـمرده  در ميان نبوده است و وي را از خود مـي 
ه از   مهدي بن فيروز نيز چنان كه گذشت در شمار اولياي مزدكيانند. گروه كودكيـ

) 320الملك (ص  اند كه به گفتة نظام ظاهراً نام خود را از مهدي گرفته )84(خرميان
كيان با آن كه خود را از جملة غالت شيعه شد. ظاهراً مزد خوانده مي» كودك دانا«

اند، در بين خود به امامت ابومسلم و بازماندگان او معتقـد بودنـد.    كرده وانمود مي
اند ولي  شمرده دانيم كه پيش از ابومسلم و پس از نوة وي چه كسي را امام مي نمي

  ظاهراً بعداً سر به اطاعت امامان اسماعيلي سپردند.
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م و فردوسي و شهرستاني و نوبختي و مقدسي را كه كنار ندي گفتارهاي ابن
هم گذاريم، از آيين مزدك و رشد و تحول آن تصور بالنسـبه روشـني بـه دسـت     

توان رفت؛ بدين معني كه عالوه بر  آيد. ولي من معتقدم كه از اين هم فراتر مي مي
خـود  توان براي افـزايش اطـالع    منابعي كه گذشت منبع ديگري نيز هست كه مي

دربارة اعتقادات مزدكيان بـدان دسـت بـرد و آن اخبـاري اسـت كـه از نخسـتين        
تـوان كسـي را    باطنيان به ما رسيده است. چنـان كـه پوشـيده نيسـت دقيقـاً نمـي      

بنيانگذار آيين باطني دانست يا براي اين آيين آغاز مشخّصي معلوم كرد. همچنين 
ايي و انقالبـي خـود روي هـم    دانيم كه اصول معتقدات باطنيان درصورت ابتد مي

چندان پيوندي با اصول اسالمي نداشته است. عموماً اعتقاد بر اين است كه تعاليم 
باطني نمايندة اعتقادات و سنتي است كه از پيش از اسالم بـه ارث رسـيده اسـت    

شايد درست باشد  )85(ولي درمورد سرچشمة دقيق اين اعتقادات اتفاق نظر نيست.
توان به يك سرچشمة واحد منسوب  و فرق مربوط به آنها را  نمي كه كلية باطنيان

اند. ولي اگر كسـي   كرد و سنتهاي ايراني و سرياني و بابلي همه در آن سهم داشته
جـز كـيش    بخواهد كه يكي از اين سنن را به عنوان عامل عمـده برگزينـد آن بـه   

توانـد   ه بـود، نمـي  مزدكيان كه در غالب نقاط ايران مخفيانـه گسـترد   خرميان يا نو
باشد. دليل اين مدعا فقط همانندي تعاليم آنها نيست، كه گواهي منابع موجود نيز 

  رساند. همين را مي
اول «الملك گفتار بلند خود را دربارة باطنيـان چنـين آغـاز مـي كنـد:       نظام

» كسي كه در جهان اين مذهب معطّله آورد مردي بود ... نام او مزدك بن بامدادان
آورد. بيرونـي   از مزدكيان به عنوان پيشروان باطنيـان شـرحي مفصـل مـي     و سپس
اي نزديـك   ان و خرميـان رابطـه  قكند كه ميان مزدكيان و باطنيـان و زنـدي   تأييد مي

) نيز تصريح كرده است كه نخستين 107چنان كه مسعودي (ص  )86(وجود داشته؛
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ي كه از باطنيان وصـفي  بغداد )87(كسي كه به تأويل و باطن معتقد بود مزدك بود.
شـناخته   مفصل و سودمند، اگرچه دشمنانه، آورده و روشن است كـه آنهـا را مـي   

) كه خرميان كه مزدكي بودند در زمـان بابـك بـا    171كند (ص  است، تصريح مي
اند كه آنهايي كـه مـذهب    مورخان نوشته«گويد:  باطنيان همدست شدند. سپس مي
د و ميل به كيش نيكان خود داشتند ولي از بـيم  باطني را بنياد كردند مجوس بودن

اگر منظـور بغـدادي از   » شمشير مسلمانان تاب ابراز كيش واقعي خود را نداشتند.
مجوس پيوند دادن ميان باطنيان و زردشتيان است البته خطا رفته اسـت زيـرا كـه    

اي ميان آنها نيست ولي پيداست كه غرض بغدادي از مجوس  هيچ وحدت انديشه
اني است و مفهوم سخنش اين است كه اصل باطنيان ايراني و مربوط بـه پـيش   اير

  از اسالم است.
شـوند   به نامي شناخته مي گويد باطنيان هر جايي شهرستاني نيز آنجا كه مي

خوانند آشكارا باطنيان و مزدكيـان   و در عراق آنها را باطني و قرمطي و مزدكي مي
ـ الف) خرميان را از باطنيان مي   196(ورق سمعاني هم  )88(.ترا يكي شمرده اس

شـود كـه آنهـا را     خرمـي بـه گروهـي از باطنيـان اطـالق مـي      «گويد  شمارد و مي
هاي  الملك پس از وصفي طوالني از مزدكيان و شاخه و نظام» خوانند ديني مي خرم

از اينجا معلوم گشـت كـه اصـل    ): «320گيرد (ص  اسالمي ايشان چنين نتيجه مي
ايـن سـخنان صـريح بـا     » دينان و باطنيان هر سه يكي است. و خرم مذهب مزدك

كنـد (مـثالً    هاي مبهمي كه ريشة باطنيان را بـه جاهـاي ديگـر منسـوب مـي      اشاره
كند) تفـاوت بسـيار دارد.    بغدادي كه نظرات گوناگون را دربارة ريشة آنها نقل مي

نظـور از صـابيان   داد حتي مطمئن نبود كه م ماسينيون كه اصل صابي را ترجيح مي
و اين دودلي حـاكي از ابهـام شـديد     )89(بيان جنوب عراق،امردم حران است يا ص
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  هاست. گونه اشاره اين
بينيم  شناسيم مي شاهد ديگر اين است در ميان نخستين باطنيان فعالي كه مي

شمارة موالي ايراني بسيار است (حسين اهوازي، ميمون قـداح، دنـدان، ابوسـعيد    
و  )90(زكرويه، و ديگران) و نخستين كانونهاي دعوت بـاطني در ايـران   جنابي، ابن

در همان جاهايي است كه طبق منابع اسـالمي مراكـز مزدكيـان بـوده اسـت. اگـر       
دينـان و   گواهي منابع موجود را بر همانندي آيين باطنيان نخسـتين بـا آيـين خـرم    

سـياري از اصـول   بخـش ب  ماند كـه مزدكيـان الهـام    غالت شيعه بيفزاييم، شك نمي
خـود را پـيش   كوشيدند تا از طريق جنبش باطني نظرهـاي   باطني شدند و نيز مي

برند. بنابراين بجاست كه براي پي بردن بيشتر بـه اعتقـادات مزدكيـان بـه تعـاليم      
اي داشتند كه بنا بـر   باطنيان رجوع كنيم. باطنيان اوليه دربارة تكوين جهان اسطوره

، يكي نر و يكي مـاده،  »قَدر«و » كوني«بدأ اصلي آفرينش دو م» كُن«آن امر ايزدي 
را نمونـة بنيـادي هفـت پيغمبـر و     » قَـذَر «و » كـوني «را پديد آورد. هفت حـرف  

د «از اين دو اصـل نخسـتين سـه نيـروي      )91(هاي ايشان مي شمردند. وحي و » جـ
اسـرافيل  جبرائيل و ميكائيـل و   ةبرخاست كه برابر با سه فرشت )92(»خيال«و » فتح«

اند،  شد. با اين كه اين اسطوره را در مورد مزدكيان و خرميان ذكر نكرده شمرده مي
و ايزد مدبر خيـر و شـرّ كـه از يـك     دنمايد كه صورتي است از اسطورة  چنين مي

هانري كربن ريشة ايراني مفاهيم ايـن سـه نيـروي     )93(اند. خداي بزرگ پديد آمده
قرن چهارم / دهم) به روشني نشان (عقوب سجستانيويژه در آثار ابوي معنوي را به

را بخت ترجمه كرده كه در اينجا بيان ديگري است از مفهـوم  » جد«داده است كه 
  )94(در فرهنگ ايراني.» فَر«

جوهر تعاليم باطني تمايز ميان ظاهر وحي است با باطن آن. ظاهر وحي بـا  
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زل پيغمبـران مسـتتر اسـت    شود. باطن آن كه در پيام من هر دور نبوي دگرگون مي
تواند سرّ باطن را از طريق تأويل بـر مؤمنـان    ماند. امام در هر عصري مي ثابت مي

غالباً حالتي رمزي دارد و منوط به ماهيت عرفاني حروف و «صالح بگشايد. تأويل 
يگانگي ماهيت اين اعتقـادات بـا آيـين خرميـان آشـكار اسـت،        )95(»اعداد است.

  .نيازمند تأكيد نيست
چرخـد آغـاز    از نظر باطنيان نبوت ادواري است و بر اساس عدد هفت مي

» اسـاس «يا » وصي«شود كه باطن پيام او را يك  هر دور با يك نبي پيامبر آغاز مي
رسـد و   گشايد. در هر دور امام هفتم به پاية نبـي پيـامبر (نـاطق) مـي     مي» امام«يا 

شود. امـام هفـتم دورِ    وخ ميغاز مي نهد و شريعت نبي پيشين منسآدوري جديد 
بن اسماعيل است كه در بازگشت خود به عنوان مهـدي يـا قـائم     محمدي، محمد

  )96(شريعت اسالم را فسخ خواهد كرد و باطن دين را كامالً آشكار خواهد نمود.
گفتار شهرستاني را دربارة مزدكيان و خرميان ياد كرديم و اينـك بـه قصـد    

  توجه كوتاهي خواهيم كرد.» قديم«اطنيان سنجش، به بيان وي در آيين ب
به بعـد) باطنيـان قـديم دربـارة صـفات و ذات       147بنا بر شهرستاني (ص 

آفريدگار (البارء) به توضيح روشن مثبتي قائل نبودند زيرا كه چنـين تصـريحي را   
گفتند كه او خـداي دو نيـروي    پنداشتند. فقط مي فريگان ميآدر حكم تشبيه او به 

فرينندة دو متخالف و داور ميـان آنهاسـت. شهرسـتاني سـپس وصـفي      متقابل و آ
آورد كه متضمن عقل اول و نفس  نوافالطوني از آفرينش جهان به اعتقاد ايشان مي

كل و عناصر و مركبات و جز آن اسـت كـه خـارج از بحـث كنـوني ماسـت. در       
گويد كه اساس دور نبوت عدد هفـت اسـت. هـر دور     قسمت آخر گفتار خود مي

سنن  ةدارد و كلي آورد و همه تكاليف را از آدميان برمي ديد رستاخيزي پديد ميج
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الكبـري) هنگـامي    مـةنمايد. رستاخيز بزرگ (القيا و شرايع دور پيشين را فسخ مي
است كه همه انفاس كمال يافته و به مرتبـة عقـل رسـيده باشـند. در ايـن هنگـام       

پراكنند  شكافد و ستارگان مي مي پاشد و آسمان افالك و عناصر و مركبات همه مي
پيچـد و مـردم بـه حسـاب خوانـده       گردد و آسمان درهم مي و زمين دگرگون مي

شوند و نيك و بد بازشناخته مي شود. ذرات راستي (جزئيات الحق) بـه نفـس    مي
پيونـدد و ذرات دروغ (جزئيـات الباطـل) بـه شـيطان دروغـزن (الشـيطان         كل مي

هر فريضه و حكم و سنتي كه روي زمين است در جهان  )97(گردد. المبطل) باز مي
و كلمات برابر تركيـب صـور و    باال برابري دارد به همان گونه كه تركيب حروف

اجسام است. هر حرف در عالم بر اين برابري دارد كه با طبيعت خـاص خـويش   
آمـوز (كلمـات    گـذارد. دانشـي كـه از كلمـات معرفـت      بر نفوس اين دنيا اثر مـي 

يه) كسب شود خوراك روح است همچنان كه غذايي كه از طبايع به دست التعليم
هـا روش اسـالف باطنيـان بـوده      ها و مقايسه اين تقابل )98(آيد خوراك بدن است.

كردنـد   اند و مردم هر دوره را به امامي دعوت مـي  است كه دربارة آن كتابها نوشته
  )99(دايت كند.ها را بداند و مردم را ه ها (موازنه) كه اين برابري

دهد كه اين آيين، سواي طرحي  مطالعة آيين ماقبل فاطمي باطنيان نشان مي
 بنوافالطوني دربارة آفرينش، در همه موارد اساسي بـا گفتـار شهرسـتاني در بـا    

  ده داشتند به:يآيين مزدكيان سازگار است كه عق
  آيد؛ ) خداي بزرگ كه منزه است و به وصف درنمي1
  متقابل؛ ) دو ايزد مدبر2
) يك جهان كبير در برابر يك جهان مياني (عـالم خـاكي) و يـك جهـان     3

  صغير (انسان)؛
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  ) تأويل رمزي حروف و اعداد به عنوان كليد اسرار دين؛  4
(عموماً معرفت رهبر روحاني) به عنوان جوهر ديـن و گـوهر   » معرفت) «5

  رستگاري.
باطنيـان، درمـورد وحـي    مزدكيان نيز، ماننـد   از آيين خرمي دريافتيم كه نو

امـا   )100(آوردند. بودند و براي رستاخيز تأويلي تمثيلي و رمزي مي» دور«معتقد به 
تأويل نوافالطوني آفرينش كه بديهي است با تصوري از جهان كه دقيقاً مبتني بـر  

شك تغييري است متأخر كه در ايـن تصـور پـيش     ثنويت باشد سازگار نيست، بي
پسند مؤمناني بوده است كه انديشة ظريف فلسفي داشتند و با  آمده و ظاهراً براي

مذاهب عرفاني آشنا بودند. ولي اعتقاد به روز رستاخيز كه شهرستاني بـه باطنيـان   
دهد، بنا بر قرائن ظاهري، ويژة مؤمنان بـوده اسـت، نـه بـاطن عقيـدت       نسبت مي

  )101(ايشان.
رة تحوالت آيين مزدكي توان دربا طبيعي است كه با قلت منابع موجود نمي

توان هميشه  در مراحل مختلف اظهار نظر كامالً دقيق و درست كرد. همچنين نمي
شود با اطمينان به مراحـل   مطمئن بود كه چقدر از اعتقادات باطني و خرمي را مي

ابتدايي آيين مزدك نسبت داد. ولي از سوي ديگر انكارپذير نيست كـه مفـاهيم و   
هاي گوناگون تداوم و ايستادگي نشان داده  سالمي به چهرهعقايد مزدكي در عهد ا

بايد منكر شد كه صورتهاي اسالمي كيش مزدكي منبع اطالعـاتي   است. و نيز نمي
  ارزشمند براي اطالع از آيين مزدكي دورة ساساني است.

  
  نتيجه

توان مسير آيين مزدكي را به شرح زير معلوم كرد. (در قرن پنجم  اكنون مي
محتمالً در روزگار شاهي بهـرام پـنجم يـا انـدكي پـس از آن، زردشـت       ميالدي، 
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خرّگان كه موبد يا به احتمالي موبدان موبد فسا در فارس بود دست به اصالحاتي 
در دين زردشتي زد و مدعي تأويل و تعبير درست اوستا شد.) نيز محتمـل اسـت   

رده جنبشـي را  كه با ادعاي اين كه روح يك رهبر روحاني گذشته در او حلول كـ 
كه پيش از او توسط بوندس آغاز شده بود، از نو برانگيخت و شـاخ و بـرگ داد.   
اين بوندس مدتي در رم پرورش يافته و در آنجا از بعضـي اديـان عرفـاني متـأثر     
شده بود. اعتقاد به مفاهيم باطني كتاب مقدس زردشتيان و تأويل آنها سـبب شـد   

  دهند. كه پيروان اين جنبش را زنديك نام
اي اعتقادات بود كه نظاير آن مقارن  تأويل مزدكيان از اوستا بهانة اظهار پاره

ظهور مسيحيت رواج بسيار يافته بود. مزدكيان قائل به وجود خدايي بزرگ و منزه 
از امــور دنيــا بودنــد و آفــرينش و گــردش جهــان را از دو ايــزد مــدبر آفريننــده 

يروهاي گردانندة كائنات در انسان هم متجلّي بـود  دانستند. بنا بر اعتقاد ايشان ن مي
و روان انسان كه از عالم مينوي است آرزوي باز پيوسـتن بـه جهـان سـرمدي را     

بخش كـه بـه    داشت. اين وصال فقط از طريق كسب معرفتي رهاننده و رستگاري
گشـت. ايـن رهبـران را     رهبران روحاني برگزيده و ملهم سپرده شده بود ميسر مي

شمردند و تواليشان نشاني از ناگسستن وحي الهي بود. ظهـور ايـن    الهي مي مظهر
رهبران مقدس منوط به فرا رسيدن دور ايشان بود و گردش ادوار به احتمال قوي 

داد و روان مردم  بر عدد هفت استوار بود. ثواب و عقاب در همين جهان روي مي
از آاليش تاريكي پاكيزه شـود و  ديد تا آنگاه كه  از طريق تناسخ پاداش يا كيفر مي

بتواند به جهان روشني باز پيوندد. [تأثيري از آراء بودايي كه در مشرق ايران رواج 
گرفته بود در اين اعتقادات پوشـيده نيسـت.] در زمينـة اخـالق بنيانگـذار كـيش       

گفت كه رنـج مـردم كـه سـبب آن      مزدكي ديني از آشتي و عدالت آورده بود. مي
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چشمي و ستيز و با اشتراك  يكي است، بايستي با رفع موجبات هموسوسة ديو تار
عادالنه و برادروار در همة وسايل و منابع موجود از ميان برداشته شود. مردم را از 

كرد كه كف نفس اختيار كننـد   داد و تشويق مي گردآوري خواسته و زن پرهيز مي
كـرده   لكي بر آن تحميـ چه كف نفس به رهايي روان از آاليشي كه نيروهاي تاري

  )102(نمود. بود كمك مي
تـوان   مسير اين جنبش از آغاز آن تا روزگار قباد بر مـا آشـكار نيسـت مـي    

انگاشت كه اين جنبش با تبليغاتي آرام، كه همانند دعوت اسماعيليه در قرون بعد 
افزود. ايران در زمان پيروز ساساني دچار چنـدين   بود، همچنان به پيروان خود مي

سامان با هياطله شكست خـورد و   كه پيروز در جنگي بي 484فت شد و در سال ا
هاي عظيم اجتماعي و اقتصادي و سياسـي گشـت.    كشته شد، ايران دچار دشواري

بايسـت بـه    نگهاي پياپي و مالياتهاي گزاف توان كشور را گرفته بود و اينك ميج
كشـور نيـز بـه دسـت     خواري پرداخت خراج به هياطله نيز تن دردهد قسمتي از 
  فاتحان افتاده بود و بخش بزرگي از سپاه از ميان رفته بود.

متقارن اين زمان بود كه رهبري جنبش به مزدك بامدادان رسيد كـه مـردي   
و معتقد به عدالت اجتماعي و رفاه بينوايان. بـا   )103(بود پرجاذبه و با خوي انقالبي

نودي شـ زدك با اسـتفاده از ناخ رهبري او اين جنبش رنگ تند اجتماعي گرفت. م
ولـي   )104(گيري از امتيازات طبقات بزرگـان و روحانيـان پرداخـت.    مردم به خرده

فقط به فرضية اجتماعي بر اساس مساوات بـس نكـرد، بلكـه چـون مـرد كـار و       
كوشش بود بر آن شد تا عقايد اشتراكي خود را به جامة عمل درآورد. روسـتاييان  

دستان تعليمات او را پذيرفتند و بـه وي گرويدنـد    لي تهيطور ك وران و به و پيشه
(ولـي بردگـان در برنامـة او جـايي      )105(كه در جستجوي عـدالت اجتمـاعي بـود   
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گذشـتند؛ پـايين    به او از اين زمينة تازه درنمي نداشتند و گرنه منابع ما براي حمله
  ديده شود).

البـي مـزدك   دربارة تأثيري خارجي كه در تشـكيل و گسـترش نظـرات انق   
بـاره   تـوان چيـزي گفـت. منـابع موجـود در ايـن       دست داشته باشد، مشـكل مـي  

خاموشند. ا. ج. سيمكاكس براساس شباهتي كـه ميـان گفتگـويي بـين منسـيوسِ      
درحـدود  » وِي«حكيم چيني (از پيروان كنفوسيوس) و امپراطور هوي از سلسـلة  

مه آمده است، معتقـد بـه   پيش از ميالد با گفتگوي مزدك و قباد كه در شاهنا 320
ولي با توجه به روابط ضعيف چـين و ايـران شـك     )106(امكان تأثري از چين بود.

ــذيرفتني   ــد اســت. پ ــالي بعي ــن احتم ــه اي ــة   نيســت ك ــأثري از فرق ــر امكــان ت ت
اي التقاطي و معتقد به مسـاوات بودنـد و در قـرن دوم     هاست كه فرقه كارپوكراتي

تس اسكندراني بنياد شده بود و تا قرن ششم ميالدي توسط حكيم عارف كارپوكرا
كردنـد و   دوام داشت. پيروان او زردشت و فيثاغورث و افالطـون را تقـديس مـي   

ميان آموزشهاي  )107(موضوع عمدة حكمت اخالقي ايشان بود.» عدالت اجتماعي«
انگيـز اسـت؛ هـردو بـراي      هـاي شـگفت   مزدك و تعليمات كارپوكراتس همانندي

آورنـد و يـك نـوع مدينـة فاضـله       ه و زن يك نـوع دليـل مـي   اشتراك در خواست
منظورشان بود و هردو درمورد اسـقاط تكـاليف شـرعي نظرهـاي يكسـان ابـراز       

بعالوه نظير عقيدة مزدكيان را به خداي بزرگ كـه از ادارة روزمـرة    )108(داشتند. مي
عتقـادات  به عنوان اساس رستگاري، در ا» عرفان«جهان منزه است، و نيز اعتقاد به 

بنابراين امكان آن هست كه مزدكيان يا در  )109(توان ديد. ها نيز مي فرقه كارپوكراتي
  ا طي، تحوالت خود از فرقة كارپوكراتي عقايدي اقتباس كرده باشند.يآغاز كار و 

بند عـدالت و آسـايش    قباد كه هم شاهي كاردان و بلندپرواز بود و هم پاي
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پسنديد، پشـتيبان مـزدك    بزرگان و موبدان را نميو پاگير  مردم بود و قدرت دست
كرد، پذيرفت و قوانيني نهاد كـه از   شد و تأويلي را كه اين جنبش از دين بهي مي

 )110(افكنـد.  سـابقه پـي مـي    كاست و اصـالحات اجتمـاعي بـي    مزاياي بزرگان مي
ة         پشتيباني شاهنشـاه، مزدكيـان را دل داد و گسـتاخ كـرد. درنتيجـة حمـالت عامـ

هـايي   و انبارها و كوشكها و حرمهاي دولتمندان آشـفتگي  )111(دانها دكيان به غلّهمز
  پديد آمد. بزرگان و موبدان سخت به كوشش افتادند و قباد را برانداختند.

اي از بزرگان كه به كـيش مـزدك    آنگاه كه قباد با ياري هياطله و كمك پاره
تر پـيش رفـت.    ده بود و آهستههشيارتر ش )112(گرايشي داشتند باز به تخت رسيد،

ولي دليلي در دست نيست كه يكسره رأي خود را برگردانده باشد. درآمدن او بـه  
و هم به علـل سياسـي بـوده باشـد و      )113(بايد هم به داليل قلبي كيش مزدكي مي

تـدريج او را بـه جلـوگيري و     هـاي مزدكيـان بـه    ظاهراً حتي پس از آنكه تندروي
  ن كشيد، همچنان در ايمان خود پابرجا بود.سرانجام سركوبي ايشا

صورتي آميختـه بـه    داستان پايان مزدك و برافتادن و كشتار مزدكيان غالباً به
پرداري ذكر شده است. مزدكيان سـعي داشـتند كـه كـاووس پسـر       داستان و خيال

بزرگ قباد را كه بديشان ميلي داشت به زيان خسرو كه پسر كـوچكتر و محبـوب   
خسرو كه از پشتيباني موبـدان زردشـتي و بزرگـان     )114(ه تخت رسانند.قباد بود، ب

ضد مزدكي برخوردار بود سرانجام در شاه دميد تـا بـه نقشـة او بـراي سـركوبي      
هـاي مزدكيـان و شـايد نيـز دستكاريشـان در       ها و فتنه روي مزدكيان تن داد. زياده

نون بسـياري از  اموالي كـه بـه عنـوان اشـتراك ضـبط كـرده بودنـد محـتمالً تـاك         
گردان كرده بود و بعيد نيست كـه مـردم آرزو    هواخواهان پيشين را از ايشان روي

اي مـذهبي ترتيـب    كردند كه نظم و امنيت از نو جايگزين شود. خسرو مناظره مي
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داد كه در آن محكوميت پيشواي مزدكيان از پيش مسلّم شده بود. بيشـتر منـابع از   
در اواخر روزگار  528اند كه ظاهراً در سال  ن گفتهكشتار مزدكيان در تيسفون سخ

قباد ولي با رهبري خسرو درگرفت كه اكنون عمالً زمام شاهي را به دست داشت. 
در پي اين كشتار تعقيب مزدكيان در استانها آغاز گشت و در ابتداي شاهي خسرو 

اد، تكرار شد. كيش مزدكي بسياري از پيروان و بيشـتر تـوان خـود را از دسـت د    
هـاي اداري و مـالي و    پـاي سـركوبي ايشـان در زمينـه     ويژه چـون خسـرو پابـه    به

اجتماعي كمر به اصالحات وسيعي بست و اين اصالحات را با سـختگيري تمـام   
پيش برد، مزدكيان متواري شدند يا خفا اختيار كردند، ولـي بخصـوص بيـرون از    

  مراكز شهري برجا ماندند.
ن شاهنشاهي ساساني مزدكيان كوشـش از سـر   با پيروزي مسلمين و برافتاد

گرفتند. ظاهراً مزدكيان در اواخر دولت ساساني كه سـخت در آزار بودنـد اصـول    
عقايدشان را تنظيم و يا تعديل كردند كه بعد عمدة اين عقايد توسط غُالت شـيعه  

كم از ساسـانيان ندارنـد    اقتباس شد. مزدكيان كه امويان نيز در تعقيب ايشان دست
براي گريز از خشم خلفا و پرداخت جزيه اغلب تظاهر به مسلماني كردند؛ ولي و 
جاي ائتالف با اهل سنت گرد شيعيان درآمدند كه مدعي حق موروثي بودنـد و   به

رفتند. تشيع كـه   شمار مي اميه و جناح انقالبي اسالم به نمايندة مخالفان سياسي بني
وي حـق مـوروثي بـود، انـدك انـدك      در آغاز اساسي عربي داشت و مبتني بر دع

هاي نو  اي از عقايد و انديشه ويژه موالي شد كه آميزه پناهگاه طبقات ستمكش و به
مĤبي به ارث بـرده   النهرين باستان و دوران يوناني با خود آوردند كه از ايران و بين

گرويدنـد و   بودند. در ايران درحالي كه مالّكين زردشتي اندك اندك به تسنن مـي 
شدند، مزدكيان ديد انقالبي شيعيان كيساني را پذيرفتند و در  واخواه حكومت ميه
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تنظيم آيين آن سهيم شدند. فرقة كيساني و چندين شاخه كه از آن برخاسته است، 
عمالً صاحب همان عقايد و نمايندة همان اعتقاداتي بود كه از يك طرف در ميـان  

بينيم. گواهي منابع  يان و قرمطيان ميخرميان و از طرف ديگر در بين نخستين باطن
موجود، و نيز وحدت تقريبي تعاليم خرمي و باطني حكايت از سير و تحـولي در  

  جنبش مزدكي است.
هـاي   بيشتر نتيجة دعوت كيسانيان بود كه بازگوي دگرگونيبرافتادن امويان 

دكيـان  قتل ابومسلم كـه نومز  )115(اقتصادي و اجتماعي روزافزون جهان اسالم بود.
شمردند نامرادي سختي براي آنان بود،  وي را پيشواي روحاني و سياسي خود مي

كدام از جنبشهاي نيمه سياسي و نيمه مـذهبي كـه در پـي آن برخاسـت      ولي هيچ
ب رفته را به جوي باز آرد. عباسيان نيرو گرفتند و مزدكيان باز متواري آنتوانست 

يعي پيوسـتند. حتـي پـيش از سـال     و مخفي شدند و ناگزير باز به گروههـاي شـ  
كه قيام بابك به ناكامي كشيد، در جهان شيعه كانوني نو و جهتي نـوين   223/837

پديد آمده بود. كيسانيان كه با برافتادن امويان و استقرار عباسيان درحقيقـت دليـل   
وجود خود را از دست داده بودند، به خاندان اسماعيل بن جعفر بيعت كردند كـه  

نما حالت انقالبي گرفتنـد   بعضي كيسانيان سابق و بعضي مزدكيان مسلمانبا ياري 
داران تعـرض اجتمـاعي و نماينـدگان صـفوف انبـوه مـوالي        و به عنـوان مشـعله  

كـامالً طبيعـي بـود     )116(ستمديده دنبالة جنبش خاندان محمد بن حنيفه را گرفتند.
عـدالتي اجتمـاعي    بـي كه مزدكيان كه ظاهراً سرنوشتشان اين بود كـه همـواره بـر    

اعتراض كنند و هدف تعقيب طبقة حاكم باشـند، انديشـه و كوشـش خـود را در     
كار اندازند. هنگـامي كـه اسـماعيليان در شـمال      تشكيل و تقويت جنبش باطني به

كاري پيش گرفتنـد،   افريقا به كام رسيدند و خالفت فاطمي را بنا نهادند و محافظه
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از آنها بريدند و همچنان به اعتراض اجتماعي خود  باطنيان تندرو (قرمطيان) عمالً
  ادامه دادند.

مزدكيـان در روزگـار   يـين اقتصـادي   آاجتمـاعي و   منابع موجود از برنامـة 
انــد ولــي دو اثــر  اســالمي، چنــان كــه گذشــت، عمومــاً خيلــي كــم ســخن گفتــه

مـا  اي از نظم اجتماعي كه ظاهراً ملهم از آرمانهاي مزدكي بـوده، بـراي    گونه طرح
نُويري است كـه روايتـي از ابـن رِزام    » االرب يـةنها«اند. يكي كه در  محفوظ داشته

رزام جامعـة   كند. ابن (قرن چهارم / دهم) را كه مزدكيان را دشمن مي دارد نقل مي
روستايي حومة كوفه را كه حمدان قَرمط از باطنيان تندرو در قرن سوم / نهم بنياد 

پـس از آن كـه روسـتاييان    «ا بر ايـن وصـف حمـدان    كند. بن كرده بوده وصف مي
كرد » الفت«هاي عراقي را به آيين خود درآورد... ايشان را ناگزير از  بعضي دهكده

ور شـوند.   كه عبارت بود از گردآوري تمام اموال در يك جا تا همگان از آنها بهره
وسـتاييان از  گزيدند تا همه آنچه را كـه ر  داعيان در هر دهكده مردي امين را برمي

احشام و گوهر و اثاثيه و جز آن داشتند دريافت كند. در برابر اين امـين برهنگـان   
آورد چنـدان كـه در ميـان     بخشيد و همه نيازهاي ديگر مردم را برمـي  را جامه مي

كـرد تـا بـا     كوشيد و غيرت مي شد. هركس در كار مي مؤمنان ديگر بينوا ديده نمي
اي باالتر رسد ... چون اين كار خـوب قـرار    ه مرتبهرساند ب سودي كه به گروه مي

گرفت حمدان قرمط داعيان را فرمود تا شبي زنان را همه گرد كردند تـا بـا همـة    
گفت ايـن كمـال و برتـرين مرتبـة      مانعي جمع شوند زيرا كه حمدان مي مردان بي

گويـد نزديـك ري    كـه مـي   )118(از گفتـار مسـعودي   )117(»دوستي و برادري است.
توان جماعتي از اين دست را در نظـر   ستايي است كه خاص مزدكيان است، ميرو

  آورد و فرض كرد كه اين جماعات را مزدكيان عهد قباد بنا نهاده بودند.
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ــه معــروف اســت.    گــزارش ديگــر وصــف ناصرخســرو از لحساســت ك
ناصرخسرو كه هم داعي اسماعيلي و هـم شـاعر و جهـانگرد بـود و لحسـا را در      

كه شهر را انجمني از شش تـن   )119(گويد يده است در وصف آن ميد 443/1049
ابوسعيد جنابي هستند، بـه انصـاف و عـدالت     حكمران پيشين )120(كه همه پيروان

شـد دسـتش    دادند و اگر كسي درويش يا بدهكار مي گردانند. مردم ماليات نمي مي
را گرفتند تـا كـارش نيكـو شـود. هـركس كـه قرضـي داشـت فقـط مايـه            را مي
افتـاد وي را چنـدان    دانست به لحسا مـي  پرداخت؛ و اگر غريبي كه صنعتي مي مي

رسـيد و او   دادند تا آغاز كسب كند. اگر زمين يا مال كسـي را زيـاني مـي    مايه مي
كـرد.   بـاداني آن نداشـت حكومـت بـه رايگـان در آبـاداني آن يـاديش مـي        آتوان 

ـ «كـرد.   رد مـي آآسياهايي بود كه رايگان غلبه  د و فروخـت و داد و سـتد بـه    خري
كردند و سرب در زنبيلها بود ... چون معامله كردندي زنبيـل شـمردندي    سرب مي

مـردم لحسـا   » و همچنان برگرفتندي و آن نقد كسي از آن ميان بيرون نبردنـدي... 
خواندند، زيرا كه ابوسعيد ايشان  شمردند، بلكه ابوسعيدي مي خود را مسلمان نمي

ز داشته و خود را مرجع ايشان خوانده بود. ابوسعيد گفته بود كـه  را از مسلماني با
باز خواهد آمد. بر حاكمان بود كه تا بازگشت وي نگذارند ميـان مـردم مخـالفتي    

ن كه مردم محمد را به پيغمبري قبول داشتند، در آنجا مسـجد آدينـه   آپيش آيد. با 
صد نماز داشت مـانع او  كرد. اگر كسي ق خواند و خطبه نمي نبود و كسي نماز نمي

شدند. فقط يك مسجد بود كه يك ايراني به هزينة خود براي حاجيان ساخته  نمي
نوشيدند. شهر بيست هزار مرد سپاهي داشت و در آن سـي   بود. شراب هرگز نمي

كردند. در لحسا گوشت  هزار بردة حبشي و زنگي بود كه كشاورزي و باغباني مي
د توجه داشت كه در زمان ساسانيان بحرين و هجر شد. باي هر حيواني فروخته مي
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از استانهاي ايران بودند و درنتيجه لحسا يا (االحسا) سابقة ايراني داشت و بيشـتر  
  )121(هاي خليج فارس ايراني و يهودي بودند. مردم كناره

جــاي آن كــه بــا  هــا و آراء مزدكــي بــه بينــيم كــه انديشــه بــدين قــرار مــي
سرو انوشيروان از ميان برود، برجا مانـد و تـا روزگـار    امان خ هاي بي گيري سخت

هايي كه ناشي از تغيير احوال بـود ـ در ميـان خرميـان و      اسالم ـ البته با دگرگوني 
  قرمطيان و جنبشهاي همانند به حيات خود ادامه داد.

 
  ها: ادداشتي
نوشـتة اقـاي احسـان     Mazdakismكه با ترجمـة مقالـة     Cambridge University با سپاسگزاري از . *

 ,The Cambridge History of Iran, Vol. III (2), pp. 991-1024 The Seleucidيارشـاطر در  

Parthian and Sasanian Periods, ed. Ehsan Yarshater, Cambridge University Press 1983. 
  نامه) اند. (ايران موافقت كرده

 ,Noldeke, T. Geschichte der Pesser und Araber Zur Zeit Sasaniden/   445-67، ص طبـري . 1

Leiden, 1879   284-91، ص »سوسياليزم شرقي«؛  / “Orientalischer Socialismus,” Deutsche 

Rundschau XVIII.  

  به بعد.  308، 172، ص تاريخ ادبيات ايران، يكم. 2
 ,Wesendonk, O. G. von, “Die Mazdakiten, …” Der New Orient VI/  35-41، ص مزدكيـان . 3

Berlin, 1919  127-30، 85-88، همانجا، هفتم، ص »مذهب دروزيان«؛.  
؛ چهـارم ـ پـنجم، ص    11-5، ص 1920، دورة جديد، سوم، برلن، »كاوه«، »بالشويسم در ايران قديم. «4

8-15 .   
5 .Christensen, A., Le Reigne du roi Kawadh I et le Communisme Mazdakite, Copenhagen, 

1925, pp. 107 ff.  
  / 1938، پاريس، »جنبشهاي مذهبي ايرانيان در قرنهاي دوم و سوم هجري«، يالمحسين صديقغ. 6

 Les Movements Religieux Iraniens au II et au VI siecle de l’hegire  
7.  Pigulevskaia, N., Les villes de l’etat Iranian aux epoques Parthe et sassanide   
  /  22ح  70به بعد،  53به بعد؛  16. ص 8

Klima, o, Beitrage Zur Geschichie des Mazdakismus. Prague, 1917.  

  به بعد 98به بعد،  85. ص 9



٢٠٧ كيش مزدكي

به بعد؛  147. براي صورتي از انتشارات راجع به مزدك در شوروي رجوع كنيد به همان اثر، ص 10
  به بعد. 243، ص 1977، ، پراگ Mazdak» / مزدك«كليما، 

 ,Pscud0-Joshua the Stylite, Chronicle, ed. And tr. W. Wright . ايـن آثـار عبـارت اسـت از:    11

(Cambridge, 1882), paras ix, xx, xxi-xxiv; Procopius, Persian Wars I. v-xi, II, ix; 
Agathias, Histories, tr. J. D. frendo (Berlin - New York, 1975), IV, chaps 27-30, pp. 130-
4; malalas of Antioch, (Chromographia, in J. P. Migne(ed), Patrologiae Cursus 
Completus, Series Graeca XCVII (Paris, 1860), Cols 465, 633, 653; Theophanes, in 
Migne, op. cit., CVIII (Paris. 1863), Col. 396. For other Syriac and Greek sourses see 

Klima, Mazdak, p. 20. N. 24. 

  ) فقرات مربوط به مزدك را ترجمه كرده است.20-22ن (ص س . كريستن12
؛ 883-96؛ طبـري، يكـم، ص   185-86، يكم، ص »تاريخ«. عمدة اين منابع عبارت است از: يعقوبي، 13

، ص  Westenfeldفلد / ، به كوشـش وسـتن  »المعارف«؛ ابن قتيبه، 1165؛ سوم، ص 1588دوم، ص 
التـاريخ المجمـوع علـي التحقيـق     «؛ سعيد ابـن بطريـق،   67-69، ص »اخبارالطوال«؛  دينوري، 328

، »تاريخ سـتي ملـوك االرض  «؛ حمزة اصفهاني، 247؛ ابن فقيه، ص 190-92، يكم، ص »والتصديق
بـه بعـد؛    167ص به بعد؛ سوم،  21، دوم، ص »كتاب البدء والتاريخ«به بعد؛ مقدسي،  106، 56ص 

، 196؛ مـروج، دوم، ص  353-54، 101، ص »واالشـراف التنبيـه  «به بعد؛ مسعودي،  30چهارم، ص 
؛ بيرونـي،  177، 171، 168، بـه كوشـش كائتـاني، يكـم، ص     »تجارب االمم«؛ ابن مسكويه، 27سوم 

به كوشـش   ،»غرر اخبار ملوك الفرس«؛ ثعالبي، 209، ص  Zachau، به كوشش زاخائو »اآلثارالباقيه«
 42، چاپ مسكو، هشـتم، ص  »شاهنامه«؛ 596-604(با ترجمة فرانسه)، ص  Zotenbergزوتنبرگ، 

، 23، بـه كوشـش لسـترنج و نيكلسـن، ص     » فارسنامه«؛ ابن بلخي، 86-88، ص »تاريخ قم«به بعد؛ 
 ، تلخيص و»االرب يـةنها«؛ 967-79، به كوشش محمدتقي بهار، ص »تاريخ بلعمي«؛ بلعمي، 84-91

؛ ابـن  353-54؛ 178-79، 95، 73، ص »مجمـل التـواريخ والقصـص   «؛ 226-27ترجمة براون، ص 
، بـه  »مفاتيح العلـوم «؛ خوارزمي، 220-212، به كوشش عباس اقبال، ص »تاريخ طبرستان«اسفنديار، 

، چـاپ بيـروت، ص   »التـاريخ  الكامل في«االثير،  ابن؛ 38-37  ، ص Van Vlotenكوشش فان فلوتن 
؛ مسـتوفي،  88، بـه كوشـش فاليشـر، ص    »مختصر تاريخ البشر«به بعد؛ ابوالفداء،  434بعد، به  314

  .61، به كوشش و ترجمة لسترنج، ص »القلوب هةنز«
  .41-42، ص »الشيعه فرق«؛ قس. نوبختي، 188، 185، 132، 113-14، 109ص » الملل والنحل. «14
  .405-80؛ به كوشش تجدد، ص 342-44. به كوشش فلوگل، ص 15
  .254-78. ص 16
 Dārāb Hormazyār’s Rivayat, ed. M. R. Unrala/  214-30. دوم، ص 17



 ٢٠٨  29/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

 Fūck, J. W., “Sechs Ergagānzungen …” in J. W. Fūck, (ed.)/  80-79به كوشش فوك، ص . 18

Documenta Inedita, 1952. 

بعد، قس، نولدكه، طبري، ص به  55، ص »پژوهش«به بعد؛ كليما،  66به بعد،  59سن، ص  كريستن .19
  .2ح  461

  . ظاهراً پسر خورگ.20
  .177؛ قس ابن مسكويه، يكم، ص 185؛ يعقوبي، يكم، ص 893. طبري، يكم، ص 21
22 .Ton darasthenon به بعد ديده شود. 96سن، ص  . كريستن  
  daris به جاي Darasthenon. در اصل 23
  .36 ، ص» مجمل«؛ 602؛ ثعالبي، ص 56ص  . حمزه،24
  . زردشتي نه مانوي. ذيل ديده شود.25
  . همانجا.26
) آمده كه بليناس حكيم به فرمان قباد طلسمهايي تعبيه كرد. نام بليتاس 88-86(ص » تاريخ قم«. در 27

  .312كند كه ممكن است با نام بوندس درهم شده باشد. قس. ابن نديم، ص  اين شك را ايجاد مي
  بعد. به 157، ص »مزدك. «28
  كند. او را حتي معاصر مزدك معرفي مي» االرب يةنها«؛ 893. مثالً طبري، يكم، ص 29
توضـيح روايـت تـاريخ    «به بعد؛ قـس. زاخـائو،    53، ص »باز يا جادوگر زردشت، سياست«. هنينگ، 30

  به بعد. 26، ص 1977، چهلم،  BSOAS، »زردشت
» ضـد زردشـتي  «پور دوم يـك مـذهب   گويد كه در اواخر شاهنشاهي شا ) مي76. بيروني (فوك، ص 31

  پديد آمد.
؛ بلعمـي، ص  101، ص »التنبيـه واالشـراف  «؛ مسـعودي،  342؛ ابن نديم، ص 893. طبري، يكم، ص 32

بـه بعـد؛    45، ص »شاهنامه«؛ 292، سيزدهم، ص 1913-20، قاهره، »االعشي صبح«؛ قلقشندي، 967
ستم، پروكوپيوس (يكـم / دوازدهـم،   ؛ جاشواي دروغين، بند بي314؛ ابن اثير، ص 73، ص »مجمل«

  گويد كه قباد ايبريان (گرجيان) را تشويق كرد كه از آداب زردشتي پيروي كنند. ) مي4-2ص 
  .101، ص »التنبيه واالشراف. «33
  .185؛ شهرستاني، 79. فوك، ص 34
  به بعد. 32به بعد،  23، ص »پژوهش«به بعد؛  183، ص »مزدك«به بعد؛ كليما،  98. ص 35
؛ قس. ابن نـديم،  63. ماالالس، همانجا؛ تئوفان، همانجا؛ ابوالفرج اصفهاني (چاپ بوالق)، هفتم، ص 36

  .342ص 



٢٠٩ كيش مزدكي

  .193. شهرستاني، ص 37
انـد و نيـز    . اين كلمه نقطه ندارد و قرائت آن مسلّم نيست. براي حدسهايي كه درمورد محـل آن زده 38

ائـت  ر؛ ق14ح  174بـه بعـد،    160، ص »كمـزد «زادگاههاي احتمالي ديگر رجوع شود بـه كليمـا،   
به بعد)  368(ص  خوانده است» مرغاب«آلتهايم را كه اين كلمه را به استناد آوانويسي فارسي ميانه 

  مشكل بتوان پذيرفت.
؛  967؛ بلعمـي، ص   86؛ يعقوبي، يكم، ص  885؛ وصفهاي مشابهي در طبري، يكم، ص 600. ص 39

  آمده است. 89 الملك، ص ؛ نظام 84ابن بلخي، ص 
  .1614؛ چاپ كلكته، ص  46. هشتم، ص 40
بر محاسن حفظ امتيازات طبقاتي ظاهراً بايد نشانة واكنشي بر ضد عقايد مزدكـي   » نامة تنسر«. تأكيد 41

  ).18به بعد،  12باشد. (ص 
  .4ج  9پنجم، ص  _، چهارم »كاوه«زاده در  . دربارة او رجوع شود به مقالة جمال42
-85، ص »مـزدك («خسرو بحثي تقريباً مفصل كرده است  ثير مزدكيان بر اصالحاتأدربارة ت. كليسا 43

278.(  
  .653-55، سوم، ص »تاريخ كمبريج ايران«. درمورد اين دو اصطالح رجوع كنيد به 44
آيد كـه مزدكيـان وضـع زنـان را      اند برمي . از اعمالي كه منابع اسالمي به دو بانوي مزدكي نسبت داده45

گوينـد همسـر مـزدك بـوده و ديگـري زن       ود بخشيده بودند. اين دو يكي خرميه است كـه مـي  بهب
توانند جزء  جاويدان بن شهرك. جالب توجه است كه در ميان دروزيان نيز هم مردان و هم زنان مي

  .1، ستون 128، ص »دروزيان«(خواص) باشند. رجوع كنيد به وزندونك، » عقّال«
  ).328رو رهبران مزدكي را تبعيد كرد (ص . بنابراين قتيبه خس46
؛ نرشخي، 342؛ ابن نديم، ص 27، سوم، ص »الذهب مروج«؛ 535، ص »التنبيه واالشراف«. مسعودي، 47

؛ قـس.   67؛ چهـارم،   568؛ يـاقوت، دوم، ص   91، به كوشش مـدرس رضـوي، ص   »تاريخ بخارا«
  .858، هفتم، ص  Iran in Mittelater» / ايران در قرون وسطي«،  Schwarzشوارتز 

الفرق «؛ بغدادي،  41، 32؛ نوبختي، ص  438، ص »مقاالت االسالميين«. مثالً رجوع شود به اشعري، 48
  .185، 132، 113، 109؛ شهرستاني، ص  154، ص »بين الفرق

  .311الملك، ص  . قس. نظام49
، كمبـريج،   B. Lewis, The Origins of Ismailism» / هـاي اسـماعيليه   ريشـه «. قس. برنارد لـوئيس،  50

  به بعد. 23، ص 1940
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  در دانشنامة اسالم، چاپ دوم.» كَيسان«. رجوع شود به مادلونگ، 51
. رجوع شود به ذيل سبونيه، كيسانيه، هاشميه، حارثيه، راونديه، خطابيه، رِزاميه، ابومسلميه و شـعبات  52

بـه بعـد؛    18به بعد،  5بعد؛ اشعري، ص به  19آنها در كتابهاي ملل و نحل بخصوص نوبختي، ص 
نقـد  «؛ ابـن جـوزي،   108-52به بعد؛ شهرسـتاني، ص   26به بعد؛ ملطي، ص  26، 18بغدادي، ص 
)، 249، ص »خانـدان نـوبختي  («به بعد؛ عباس اقبال  94، به كوشش محمد منير، ص »العلم والعلماء

  فهرست مفيدي از منابع هر فرقه فراهم كرده است.
، 167؛ مقدسـي، سـوم، ص    299، ص »معـارف «؛ ابن قتيبه،  298د به يعقوبي، يكم، ص . رجوع شو53

  .77سن، ص  ؛ كريسن1ح  170؛ نولدكه، طبري، ص  31چهارم، ص 
، چهـارم،  »مروج الـذهب «به بعد؛ مسعودي،  119ويژه طبري، سوم، ص  . دربارة سنباد رجوع شود به54

  به بعد. 132صديقي، ص  به بعد؛ 279الملك، ص  به بعد؛ نظام 188ص 
بـه بعـد؛    308. براي قيامهاي ديگر كه پس از قتل ابومسلم درگرفت رجوع كنيد به براون، يكم، ص 55

  به بعد. 459، ص »تاريخ ايران بعد از اسالم«كوب،  به بعد؛ زرين 111صديقي، ص 
 178، ص » العـوام  ةتبصر«به بعد، همچنين  107. براي جزئيات و منابع رجوع كنيد به صديقي، ص 56

  به بعد ديده شود.
. درمورد خرميان و وابستگي ايشان به مزدكيان و فرق همانند آنها رجوع شـود بـه طبـري، دوم، ص    57

)؛ 79؛ بيرونـي (فـوك، ص   353، ص »التنبيه واالشراف«به بعد؛ مسعودي،  33؛ نوبختي، ص  1588
، 185؛ شهرسـتاني، ص   93خي، ص ـ الف؛ نرش  196؛ سمعاني، ورق 220، 212ابن اسفنديار، ص 

 … ,Flügel, “Bābekح /  533به بعد،  531، بيست و سوم، ص »بابك«؛ اسفرايني در فلوگل،  194

ZDMG. 1869   به بعد. 254الملك، ص  ؛ نظام  
  .354، ص »مجمل التواريخ«؛  279الملك، ص  . نظام58
  .427. ياقوت، دوم، ص 59
  .91ص  و ملطي، 342. قس. ابن نديم، ص 60
آميز به يكي از اين دو نام يـا بـه    اي طعنه ) ظاهراً اشاره23در ابن بلخي (ص» خواردين«. كلمة موهن 61

  نام ديگري است.
 26، ص  B. Spuler, Iran in Fruh Islamischer Zeit» / ايران در قرون نخسـتين اسـالمي  «. اشپولر، 62

اهللا،  . خواجه رشيدالدين فضل10ح  241، ص  Die Mongolen in Iran« / مغول در ايران«(منابع) و 
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(مرجع اخير را مـديون دوسـت گرامـي     152-53، به كوشش كارل يان، ص »تاريخ مبارك غازاني«
  آقاي منوچهر كاشف هستم).

  .61، ص »القلوب هةنز. «63
بـه   169، يكـم، ص  »شناسي  نشرية ايران«. دربارة جماعات مراغي رجوع شود به احسان يارشاطر در 64

  بعد.
  .204، ص »ايران«. قس. اشپولر، 65
  يعني معبود مزدك آمده است.» معبوده«. در متن 66
) ترجمه كرده نيست چون در اين صورت بـا قرينـة   81سن (ص  كه كريستن» ياد«. در اينجا به معني 67

گرفـت نـه   » غفلـت «را بايـد بـه معنـي    » نسـيان «خود در عالم خاكي تطبيق نخواهد كرد. همچنين 
  ؛ پايين ديده شود.»فراموشي«

  .227، ص »االرب يةنها«؛  37؛ خوارزمي، ص  109؛ رجوع شود بيروني، ص ة. به معني قاضي القضا68
، بهرام پنجم رامشگران را در دربـار  28، به كوشش احمد زكي پاشا، ص »كتاب التاج«. بنا بر جاحظ، 69

  .159برترين مرتبه داد؛ قس. ص 
؛ كليمـا،   81سن، ص  ؛ رجوع شود كريستنن، و جز آ»پيشكار«، »ساالر«رند مانند . همه نام فارسي دا70

  دربارة آنها بحث كرده است. 188، ص »مزدك«
و جز آن. شهرستاني سيزده نـام ذكـر كـرده اسـت؛ كليمـا، همانجـا؛       » ستاننده«، »دهنده«، »خَواهنده. «71

  بر دليل روشني نيست. ) در بعضي از اين كلمات مبني362-63اصالحات آلتهايم (ص 
  . ظاهراً يعني كساني كه به اسرار كيش مزدكي آشنا شده باشد.72
  چهار در معني ضد آن چهار نيرو است. ن. توجه بايد كرد كه اي73
  »گويند كه جهان هرگز بدون نبي نيست. مزدكيان مي): «80. قس. بيروني (فوك، ص 74
دينيـه از ايشـان (كيسـانيه و امثـال ايشـان)       فـرق خـرم  «كنـد:   . نوبختي اين قسمت را چنين آغاز مي75

دينان مربوط به پيش از اسالم است. بعـالوه بـا ايـن     كه درست نيست زيرا كه اصل خرم» برخاست
  گفتة وي كه اصل اعتقادات غالت از خرميه است منافات دارد.

  ؛ اسفرايني، همانجا.161. مثالً بغدادي، ص 76
  ).327اون (ص . با استفاده از ترجمة بر77
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هاي ديگـر ايـن مراسـم نشـان از      كشتن گاو و همچنين بعضي جنبه Widengrea. به عقيدة ويدنگرن 78
 Babakīya and Mithraic Mysteries,” Mysteria“آداب آيين مهر دارد. رجوع شـود بـه مقالـة او:    

Mithrae  به كوشش اوگو بياچيUgo Bianchi  667-95، ص.  
  .103. قس. نرشخي، ص 79
  .533، ص »بابك«. در فلوگل، 80
  .123سن، ص  ، كريستن3؛ ح  62. رجوع شود به نولدكه، طبري، ص 81
  .345. رجوع شود به ابن نديم، ص 82
  .103؛ نرشخي، ص  177، 171، 161. رجوع شود به بغدادي، ص 83
  .194، 132. شهرستاني، ص 84
نظرات مختلـف را بـه اختصـار بررسـي كـرده      كه  97به بعد،  19. رجوع كنيد به برنارد لوئيس، ص 85

  است.
  .79. فوك، ص 86
  .102، ص »التنبيه واالشراف. «87
به بعد) قرمطيان و ديلم (يعنـي   26. قابل توجه است كه ملطي (ص 185، 132؛ قس. ص 147. ص 88

  دهد. نهد و آنگاه از اعتقادات ايشان شرحي باطني مي خرميان) را باهم در يك گروه مي
  ، چاپ اول.»دانشنامة اسالم«، در »رمطيانق. «89
  ، ستون الف.198، چاپ دوم، ص »دانشنامة اسالم«در » اسماعيليه«. مادلونگ، 90
  ، ستون الف.203. همان اثر، ص 91
  به بعد. 104. ص 92
  به بعد. 91. ص 93
، 1961و پاريس، تهران  H. Corbinليف هانري كربن أ، ت Trilogie Ismaelienneدر » كتاب الينابيع. «94

  به بعد. 8ص 
  . مادلونگ ، همانجا.95
  ».خطابيه«. براي وصفي فشرده از آيين باطني رجوع شود به مادلونگ، همانجا و نيز 96
يينهاي ثنوي مشترك است. آشكار است كه در اينجا شيطان به جاي اصل شر آدر تمام  م. اين سرانجا97

  قرار گرفته است.



٢١٣ كيش مزدكي

هـاي   بـه بعـد جنبـه    8، ص »كتـاب الينـابيع  «ويـژه ابويعقـوب سجسـتاني در     . منابع ديگر بـاطني بـه  98
  اند. نوافالطوني و حروفي و باطني اين آيين را نشان داده

  .203، ص »اسماعيليه«. براي بعضي اعتقادات ديگر باطنيان رجوع شود به مادلونگ، 99
شود؛ رجوع شود  وزيان نيز ديده مي. بسياري از اعتقادات مشترك ميان مزدكيان و باطنيان در بين در100

  به بعد. 127، ص»مذهب دروزيان«به وزندنك، 
. مادلونگ (همانجا) آغاز قرن چهاردهم / دهم را تاريخ نخستين پيدايش عقيدة نوافالطوني در ميان 101

  داند. باطنيان مي
  .193. قس. شهرستاني، ص 102
  .596. قس. ثعالبي، ص 103
  . باال ديده شود.104
يا اصطالحي شبيه آن آمده است؛ رجوع شـود ابـن مسـكويه، يكـم، ص     » عدليه«در منابع اسالمي  .105

  .297الملك، ص  ؛ قس. نظام 84؛ ابن بلخي، ص  168
  به بعد. 206، ص »مزدك«. در كليما، 106
هـاي   اي از نوشـته  بـه بعـد) فقـره    209، ص «مزدك(«به بعد؛ كليما،  16، ص  Liboron. ليبورون / 107

  رپوكراني را ذكر كرده است.كا
  به بعد. 25. ليبورون، ص 108
  اند. ها به جاي پروردگاران مدبر معتقد به چند فرشته به بعد؛ كارپوكراني 20. همانجا، ص 109
  .57؛ شاهنامه، ص  27، چهارم، فصل  Agathias؛ آگاتيس  5. پروكوپيوس، يكم، ص 110
  .43. قس. شاهنامه، ص 111
گويد كه چندين تن از بزرگان و شاهزادگان بـه آيـين مـزدك درآمـده      ) مي79ك، ص . بيروني (فو112

ز آن ابودند. كاووس پسر ارشد قباد و سياوش كه پس از بازگشت قباد به سپهسـاالري رسـيد بايـد    
؛ قـس. پيگولوسـكايا در كليمـا،     1ح  145جمله بوده باشند. رجوع شود بـه نولدكـه، طبـري، ص    

  .4ح  243و  30ح  151، ص »مزدك«
قباد زنديق (يعني مزدكي) بود؛ نيكي «كند كه  ) از هشام بن محمد روايت مي888. طبري (يكم، ص 113

بـه بعـد) كـه شـاهي قبـاد از آن       106گويد (ص  حمزه مي». آشكار كرد و از ريختن خون بيزار بود
شرح خـود را  ) كه 167جهت به پايان رسيد كه او همه در بند آخرت بود. قس. مقدسي (سوم، ص 

  از طبري گرفته است؛ قس. پروكوپيوس، يكم / يازدهم.
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  . بنا بر پروكوپيوس يكم / يازدهم قباد از كاووس بيزار بود.114
بـه بعـد،    27. براي بحثي در اين تغييرات و ارتباط آن با شيعيان رجوع شود به برنارد لـوئيس، ص  115

32.  
  .24. قس. برنارد لوئيس، ص 116
يادداشـت  «به بعد. براي جزئيات بيشتر رجوع شـود بـه دخويـه،     97برنارد لوئيس، ص  خوذ ازأ. م117

  به بعد / 27، ص 1186، ليدن، »دربارة قرمطيان بحرين و خلفاي فاطمي
De Goerje, Mémoire sur les Cormothes du Bahrain et les Fortimiders  

  .27، سوم، ص »الذهب مروج. «118
  به بعد. 123، ص 1923 ، برلن،»سفرنامه. «119
) گفتـه مـراد فرزنـدان    5ح  99بـه بعـد،    44طور كه برنارد اوئـيس (ص   همان». فرزندان«. در اصل 120

  روحاني است.
  .36. رجوع شود به دخويه، ص 121



 
  
  
  
  

  *علت دوام و بقاي بعضي اشعار
  

  يغالمحسين يوسف
  
  شعر داني چيست مرواريدي از درياي عقل    
  شاعر آن افسونگري كاين طرفه مرواريد سفت    
  صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نيست شعر    
  اي بسا ناظم كه نظمش نيست االّ حرف مفت    
  شعر آن باشد كه خيزد از دل و جوشد ز لب    

  دلها نشيند هركجا گوشي شنفتباز در 
  اي بسا شاعر كه او در عمر خود نظمي نساخت
  وي بسا ناظم كه او در عمر خود شعري نگفت

  (بهار)
  

اي ديگـر   علت دوام برخي آثار و عمـر زودگـذر پـاره    باب در گفتن سخن
البته كاري دقيق و دشوار است بخصوص اگر بخواهيم ازنظر فلسفه و زيباشناسي 

بدين نكته توجه كنيم. بعالوه محتاج فرصتي بيشتر است تـا بتـوان در   و نقد ادبي 

                                                            

.134تا  115وم، صص س، شمارة 1347* مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال چهارم، پائيز   
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اي اسـت و   رسد به منزلـة اشـاره   اين زمينه بهتر انديشيد. آنچه اينك به عرض مي
سنجان. بدين ترتيـب بـديهي    طرح موضوعي با احتراز از ذكر آراء گوناگون سخن

  توان ادا كرد. است حق مطلب را نمي
مـدت شـعري يـا     را درنظر گرفت كه رواج كوتاهنخست بايد اين موضوع 

اثري با دوام آن فرق دارد يعني ممكن است اشعاري مـدتي رواج يابـد و مشـهور    
ها فراموش گردد. به عبارت ديگـر شـهرت هميشـه     شود و چندي بعد  از خاطره

.  عكس اين نيز محتمل اسـت كـه شـعري مـدتها     )1(نة دوام و پايداري نيستانش
و رواجي پيدا نكند و بعد بدرخشد و قوت تأثيرش پايـدار باشـد.    ناشناخته بماند

از مقتضيات روز معروف شـده و   يايم. شعري به سبب آثار نوع اول را فراوان ديده
اند از پـسِ   بعد مرده است. اما در اينجا بيشتر سخن بر سر آثاري است كه توانسته

ر گمنـامي از طبـعِ   قرنها هنوز رونق خود را حفظ كنند، چـه در شـهرت و چـه د   
گوينده زاده شده باشند. اينك تأمل كنيم كه ايـن اشـعار داراي چـه خصوصـياتي     

  اند؟ بوده
 )4(و قالـب  )3(براي معني و مضمون )2(راست است كه به قول بندتو كروچه

توان خاصيت هنري جداگانه قائل شد و هنري بودن آنها به واسطة رابطة ميان  نمي
ولي شايد براي آساني بحث بهتر باشـد در جـوهر و    )5(اين دو و وحدت آنهاست

تفكيك تأمل  ان ـ به شمادة اشعار و صورت و قالب آنها ـ براي دريافت علت دوام 
  كنيم.

، )7(، تولستوي)6(اند مانند ورون اكثر كساني كه در باب شعر و هنر انديشيده
و عواطف و  آثار شعر و هنر را مظهر تجلي احساس )9(، و هارتمن)8(بندتو كروچه

و احساس را عنصر مهم و  )10(اند و در هنر و ادب عاطفه درون صاحب اثر دانسته



٢١٧ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

سنجان در بيان تفاوت ميـان آثـار    . حتي برخي از سخن)11(اند جوهر اصلي شمرده
شـويم   نياز نمي خوانيم و باز از آنها بي گويند: آثار ادبي را مكرر مي علم و ادب مي

فهوم و معلوم ما شد به مطالعـة مجـدد آنهـا احتيـاجي     ولي آثار علمي همين كه م
هاي ادبـي بخصـوص شـعر     دانند كه نوشته نداريم. سبب اين اختالف را در آن مي

استوار اسـت.   )12(هاي علمي بر پاية عقل مبتني بر احساس و عاطفه است و نوشته
اگر نياز ما به مطالعـه و تأمـل در شـعر و ادب دائمـي و پايـدار اسـت علـت آن        

دهـد. ايـن    گونه آثار به ما دسـت مـي   ناپايداري احساسي است كه از خواندن اين
گويند:  نمايد و موجب شگفتي است ولي در پاسخ مي ظاهر متناقض مي موضوع به

كنيم ـ كه به واسـطة     وقتي ما از خواندن شعري حالتي خاص درخود احساس مي
شود و هرگـاه   زايل ميانتقال عواطف گوينده به ماست ـ اين احساس اندكي بعد  

بخواهيم آن حال بار ديگر دست دهد از رجوع مجدد بدان آثـار نـاگزيريم. بـدين    
سبب سرعت زوال اين حال و انفعال و عاطفه را در خواننده موجب نياز مسـتمر  

  .)14(شمرند آنها مي )13(او به مطالعة آثار ادب و سبب دوام و خلود
از  )16(»نقـد حيـات  « )15(ئو آرنولـد ازآنجا كه شعر درحقيقت بـه تعبيـر مـاث   

نظرگاه گوينده و به بياني ديگر تصوير شخصيت عاطفي صاحب اثر است بنابراين 
انگيـزد بـدين    هر شعري براي خود رنگ و بويي دارد و احساسي را در مـا برمـي  
كنـد   نيـاز نمـي   سبب است كه مثالً خواندن غزل سعدي ما را از غـزل حـافظ بـي   

ثار غنايي است و همين سـخن را درمـورد قصـايد مسـعود     اگرچه هردو از نوع آ
سعد سلمان و ناصرخسرو و داستانهاي نظامي و ويس و رامـين و اشـعار بهـار و    

  .)17(پروين و وصف متنبي و بحتري توان گفت
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ن از ميـان  آازطرف ديگر عواطف انسان از عشق و كينه و حماسه و امثـال  
ون جلوه كند و شدت و ضـعف يابـد   رود. ممكن است بر اثر موجباتي دگرگ نمي

انگيـزد همـواره در    كند يـا ايـن احساسـات را برمـي     اما سخني كه آن را تعبير مي
  .)18(نفوس مؤثر است

اي در شـعر   آيد كه آيا هرنوع احساس و عاطفه اما اينجا اين سؤال پيش مي
بيان شود همين دوام را دارد و هميشه در نظر خواننـدگان مرغـوب اسـت؟ البتـه     

طور مطلق پاسخ مثبت داد. آثار فراواني كه  توان بدين سؤال به نين نيست و نميچ
جا مانده است همه به يك نسبت از توجـه و اقبـال خواننـدگان     از شعر فارسي به

اند و برخي ديگر جال  برخوردار نيست. بعضي بسيار زود به فراموشي سپرده شده
بيشتر انديشيد كه چـه معـاني و    و قيمتشان روزافزون است. پس بايد در اين باب

اش پايدارتر است؟ و دوام آثار ادب تـا چـه حـد     مفاهيمي در شعر لطف و جاذبه
  بدين موضوع بستگي دارد؟

اين كه شعر بايد اصالت داشته و شـاعر در بيـان عواطـف خـود صـادق و      
صميمي باشد محتاج به استدالل نيست. شـعري كـه از درون گوينـده نجوشـد و     

ي باطني براي بيان آن احساس نكند شعر نيست. به عبارت ديگر تـا  شاعر ضرورت
شاعر چيزي براي گفتن نداشته باشد سخنش از دل برنخاسته است و ناچار بر دل 

و بـه جـاي آن كـه خـود     » سـازند  شـعر مـي  «. آنان كه از سرِ تقليـد  )19(نشيند نمي
نظيـر  » انـد  ر شدهثأاز خاطرات شاعرانة آثار گذشته مت«احساسي داشته باشند فقط 

استعداد ولـي بامعلومـاتي هسـتند كـه داسـتان خـود را بـر لئـون          همان بانوي بي
نداشـت و تولسـتوي در ايـن مقـام     » تـأثري هنـري  «خواند ولي  تولستوي فرو مي

تواند بـه مـردم سـرايت كنـد      شعري كه از شعر ديگر پديد آيد نمي«نوشته است: 



٢١٩ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

را نيـز تنهـا   » همانند هنر«گذارد و اين  مي را در اختيار ايشان» شبه هنر«بلكه فقط 
بـدين سـبب   ». )20(شناسي آنان فاسد شـده باشـد   دهد كه ذوق زيبايي به كساني مي

ثار ادب را صدق و اصالت عاطفـه  آاست كه همواره يكي از لوازم شهرت و دوام 
  .)21(اند در صاحب اثر شمرده

ضـروري اسـت    صداقت و صميميت شاعر در بيان آنچه در دل دارد البتـه 
شود مثالً بعيد نيست كـه فرخـي سيسـتاني     تنهايي دليل بقا و دوام آثار نمي ولي به

شاعر دورة غزنوي به واسطة كثرت عطايا و نواخت فراوان محمود و اميرمحمد و 
امير يوسف ـ كه وي را از منتهاي فقر و گمنامي به كمال ثروت و عـزت رسـانده    

وده باشد ولي چندي پس از آن روزگـار اشـعار   بودند ـ از سرِ صدق ايشان را ست 
وي در ايــن زمينــه صــورت فرديتــي پيــدا كــرده اســت ازقبيــل بيــان احساســات 

آميز كسي به كس ديگر براي غرض و مقصودي. از اين قبيـل اسـت شـعر     ارادت
يا برخي قصايد انوري در ستايش سـنجر و   )22(عنصري در وصف شمشير محمود

ول و شراب و جامه و چيزهاي ديگر. راست اسـت  ديگر رجال عصر و تقاضاي پ
كه قدرت بيان اين شاعران در بسـياري مـوارد ممكـن اسـت مـا را تحـت تـأثير        
مدايحشان قرار دهد و ممدوح را به چشم اعجـاب بنگـريم ولـي غالبـاً موضـوع      
سخن در تنگناي روابـط شخصـي و فرديـت گرفتـار اسـت و شـمول و وسـعت        

  تأثيرش كم.
ثار هنري فقط در انحصـار گروهـي معـدود درآيـد در     آوقتي دانيم  البته مي

هنـر  «شـود و يكـي از جهـات عمـدة تفـاوت       محدوديت همان محيط اسـير مـي  
. از اين قبيل است آثار )23(و هنر متعلق و متوجه به عموم نيز همين است» خواص

. )24(هنري دورة قرون وسطي در مغرب زمين و دورة درازي از تـاريخ ادبيـات مـا   
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شـود   بينيم در همان اعصار و گاه در همين گونه آثار نيز اشعاري ديده مـي  مي ولي
يابد ازقبيل  آيد و به گروه كثيري تعلق مي كه از اين انحصار و اختصاص بيرون مي

  طمغـاج   الدين محمـود قلـج   قصيدة انوري در بيان احوال مردم خراسان براي ركن
و حـال آن كـه مرثيـة     )26(محمـد يحيـي  و يا اشعار خاقاني در رثاي امـام   )25(خان

  اين كيفيت را ندارد. )27(مرگ محمود غزنوي فرخي سيستاني در
نظر از اين كه آيـا وابسـته بـه     پس عالوه بر اصالت احساس شاعر و صرف

اي ديگر گشت كه چرا برخي شعرها  خواص است يا عموم مردم بايد دنبال لطيفه
  چنين نيست؟ اي ديگر هميشه زنده و مؤثر است و پاره

شـود و   رسد كـه آنچـه موجـب وسـعت تـأثير شـعر مـي        چنين به نظر مي
مال معني و جـوهر سـخن   تافتد كليت و اش بخصوص در دوام و بقاي آن مؤثر مي

باشد يعنـي آزاد شـدن از اختصاصـات و قيـود شخصـي و عصـري و مقاصـد و        
مكـان   طـوري كـه در هـر زمـان و     اغراض ديگر و پروازي به سوي افقي برتر، به

خـوانيم   درخشش خود را حفظ كند. وقتي شعر خيام را در بيان سرنوشت بشر مي
  گفت: بينيم كه مي گر مي اختيار احوال مردم همة اعصار را در آن جلوه بي

  زندش جامي است كه عقل آفرين مي    
  زندش صد بوسه ز مهر بر جبين مي    
  گر دهر چنين جام لطيف اين كوزه    
  زندش! زمين مي سازد و باز بر مي    
  

ها و عوالم دروني او كه در  ها و سرگشتگي قبيل است ديگر انديشه و از اين
  ».خود حقيقت نقد حال ماست آن«زند و  شعرش موج مي



٢٢١ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

  آنان كه محيط فضل و آداب شدند    
  شمع اصحاب شدند در جمع كمال    

  ره زين شب تاريك نبردند برون
  گفتند فسانه اي و در خواب شدند

      

*  
  

  يك قطرة آب بود و با دريا شد
  يك ذرة خاك با زمين يكتا شد

  آمد شدن تو اندرين عالم چيست؟
  دا شديآمد مگسي پديد و ناپ

تـوانيم ديـد وقتـي از تنهـايي و      نظير همين كيفيت را در شعر حافظ نيز مي
گويد يـا كوتـاهي عمـر مـا را بـه يادمـان        خبري انسان در پهنة گيتي سخن مي بي
  آورد: مي

  كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست؟    
  قدر هست كه بانگ جرسي ميĤيد اين    
        *  
  عاقبت منزل ما وادي خاموشان است    
  حاليا غلغله در گنبد افالك انداز    
        *  
  پنج روزي كه در اين مرحله مهلت داري    
  خوش بياساي زماني كه زمان اين همه نيست    
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  بر لب بحر فنا منتظريم اي ساقي    
  همه نيست فرصتي دان كه ز لب تا به دهان اين    

تنها در اين افكارِ حكمي نيست كه شعر حافظ هميشه پرتأثير است. شكوة 
او از عصر تاريك مبارزالدين محمد زبان دل همـة كسـاني اسـت كـه از اوضـاع      

  اند: محيط خود رنج برده
  شكند آسمان كشتي ارباب هنر مي

  كنيمتكيه آن به كه بر اين بحر معلق ن
    *  

  بيا كه رونق اين كارخانه كم نشود
  به زهد همچو تويي يا به فسق همچو مني

  توان ديدن ز تندباد حوادث نمي
  درين چمن كه گلي بوده است يا سمني

  ببين در آينة جام نقش بندي عيب
  كه كس به ياد ندارد چنين عجب زمني

  ازين سموم كه بر طرف بوستان بگذشت
  رنگ نسترنيعجب كه بوي گلي هست و 

  مزاج دهر تبه شد درين بال حافظ
  كجاست فكر حكيمي و راي برهمني

وقتي نيز كه رسوم ناهنجار زمان روح حافظ را به طغيـان بـر ضـد هسـتي     
بخشد و صـالي بيـداري و    انگيزد سخنش به همة مردم صاحب درد اميد مي برمي

  كوشش است:



٢٢٣ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

  بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم    
  ك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيمفل    
  اگر غم لشكر انگيزد كه خون عاشقان ريزد    
  من و ساقي به هم تازيم و بنيادش براندازيم    

اجتناب از تصـريحات خـام و انصـراف بـه طـرف      «همين كليت در بيان و 
است كه به تعبير دشتي شعر حافظ را زبان حال همـة مـا كـرده اسـت و     » مفاهيم

  .)28(»گويد از مكنون فكر و روح ما سخن مي«كنيم كه  يهنوز حس م
آزردگي از جهـاني كـه    وقتي در برابر اختالفات و جنگهاي افراد بشر و دل

صـورت   افي حافظ متأثر شده تأثر خود را بهمهست و نبايست چنين باشد ضمير 
كلي بازگو كـرده اسـت كـه امـروز نيـز هـر انسـان بشردوسـتي هنگـام مشـاهدة           

  ردد:گ نوا مي انگيز اين زمان با او هم حاصل و نفرت اي بيخونريزيه
  جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه    
  چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند    
        *  
  بافد الفد يكي طامات مي يكي از عقل مي    
  ها را به پيش داور اندازيم بيا كاين داوري    

گويـد. فردوسـي،    تنها حافظ نيست كه در شعر فارسـي چنـين سـخن مـي    
هـايي را در شـعر خـود جـاودانگي      سعدي، مولوي و برخي ديگر از اين راه نكته

  آورند. اند كه هميشه تار و پود روح ما را به اهتزاز درمي بخشيده
جـوي ملـت    و نمودار روح اسـتقالل  اشاهنامة فردوسي ـ كه حماسة ملي م 

هـا و اسـاطير    افسانهپرتالش ايران پس از حملة عرب است ـ فقط صورت منظوم  
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و » نماينده و مبين حقايقي كلـي و ابـدي  «گونه اساطير را  ايراني نيست. امروز اين
شمارند كه در جريان تاريخ ملتي پيدا شده  مي )29(»جمعي فكر دسته«كاملترين نوع 

كنـد   گويند مثالً تأثيري كه درفش ملي در ذهن افراد مـي  است و در مقام تشبيه مي
انگيزد نظير همان نوع مشاركت ذهني و همفكري است كـه   برمي و احساساتي كه

. اكنون كه شاهنامة فردوسـي را  )30(آورده است اساطير ملي در ميان قومي پديد مي
دمـد   دوستي و مردانگي و دليري مي خوانيم روح حماسة ملي ايران در ما ايران مي

اي ديگـر از   مجرد از هرگونه تعينات فردي و اختصاصات عصـري، يعنـي گوشـه   
  آرزويي كه انسان دارد.

مثنوي مولوي، گلستان و بوستان سعدي، بسياري از آثار عرفاني فارسـي و  
اي از اشعار متأخران و معاصران نيـز از چنـين كليـت و اشـتمالي برخـوردار       پاره

است. مقصود آن نيست كه اين گويندگان همه در مباحث كلي و اجتماعي سـخن  
كسي نبايد مطلقاً احوال و تجارب شخصي خود را در شعرش  اند و يا آن كه رانده

بياورد بلكه بيان تأثرات فردي حتي سوانح زندگاني و گاهي اشـعار اخـواني ايـن    
گروه چنان از پوستة شخصيات و حد و رسم زمانه خارج شده و صورت كلـي و  

ا و شود در هرجـ  نان آشنا ميآعمومي و انساني پيدا كرده است كه هركس با زبان 
كند مثالً در قرن هشتم هجري مبارزالـدين   هر عصر به خواندن آثارشان رغبت مي

آميز خود زندگي را بر مردم فـارس   محمد از آل مظفر و عمال او با اعمال تعصب
كنـد كـه    كنند. حافظ اين واقعه را به چنان حالتي بيان مي فرسا مي سخت و طاقت

در جسـتجوي حقيقـت سرشـان بـه      اي است از دل همة كسـاني كـه   شعر او ناله
  ديوارهاي تزوير و ريا كوفته شده است:

  



٢٢٥ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

  كنند داني كه چنگ وعود چه تقرير مي    
  كنند پنهان خوريد باده كه تعزير مي    
  جز قلب تيره هيچ نشد حاصل و هنوز    
  كنند باطل در اين خيال كه اكسير مي    
  گويند رمز عشق مگوييد و مشنويد    
  كنند ه تقرير ميمشكل حكايتي است ك    
  ما از برونِ ِدر شده مغرور صد فريب    
  كنند تا خود درون پرده چه تدبير مي    
  خور كه شيخ و حافظ و مفتي و محتسب مي    
  كنند چون نيك بنگري همه تزوير مي    

در سـخن ايـن    ـكليت بيان هنري را ـ كه بسيار موضوع بحث شده اسـت    
تجارب سعدي در آثار او، و افكار بلند توان يافت. انعكاس عواطف و  شاعران مي

الدين محمد در اشعارش، يا احساسـات فردوسـي در شـاهنامه و تـأثرات و      جالل
هاي نظامي در داستانهاي وي بسا كه چنين رنگي دارد. حتي در مشروطيت  انديشه

از ايـن   ـن ـ شعر فارسي كه قبالً سخت اسير تقليد و شخصـيات بـود     آو پس از 
اي منظوم بـه فـرخ نيـز      ارج شد چندان كه كمي بعد بهار در نامهكلي خ صورت به

  .)31(از تعينات فردي خود را آزاد كرده شعري اخواني را همگاني نموده است
يـادكردني اسـت كـه     )32(اينك سخن بتدتو كروچه و ويلهلم فن هومبولت

تجسم هنري داراي صفت كلي يا جهاني است ... هر تجسم هنريِ صـرف در آنِ  «
واحد هم آن تجسم است هم تمام جهان ـ جهاني است كـه بـه آن شـكل فـردي      
خاص درآمده و آن شكل فردي همانند جهان  است. در هر نوايي كه از دل شاعر 
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كنـد سرنوشـت بشـر، همـة      خيزد، در هر صورت خيالي كـه وي ايجـاد مـي    برمي
، همـة مـاجراي   اميدها، پندارها، دردها، خوشيها، بزرگيها و درماندگيهاي آدميـزاد 

پذيرد و تـوأم   عالم يعني تحوالت آن و نمو دائمي آن كه به نيروي خود تحقق مي
  .)33(»با رنج و شادي است همة اينها در آن نهفته است

  

پراكنـد و   روست كه غزل سعدي در وصال نـور شـوق و نشـاط مـي     از اين
  گويد: بخشد، وقتي مي شبِ شادمانيِ ما را نيز روشني مي

  

  راستي شب ما روز روشن است هامشب ب    
  رغم دشمن است عيد وصال دوست علي    
  گذرد يا نسيم باغ؟ باد بهشت مي    
  يا نكهت دهان تو يا بوي الدن است    

  

گويد تلخي اين غـم را بـه    هنگامي هم كه از فراق و سوز اشتياق سخن مي
  چشاند: ما مي

  شب فراق كه داند كه تا سحر چند است    
  ه زندان عشق در بند استمگر كسي كه ب    
  پيام من كه رساند به يار مهر گسل    
  كه برشكستي و ما را هنوز پيوند است    
  قسم به جان تو گفتن طريق عزت نيست    
  به خاكپاي تو، وان هم عظيم سوگند است    
  كه با شكستن پيمان و بر گرفتنِ دل    
  هنوز ديده به ديدارت آرزومند است    



٢٢٧ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

  برگي نيست كاهفراق يار كه پيش تو     
  بيا و بر دل من بين كه كوه الوند است    

 )34(اين معني البته در ادبيات ديگر ملل هم مصداق دارد. مثالً لوئي آراگـون 
شاعر معاصر فرانسوي از سرگذشت يكي از فرانسوياني كه در جنگ جهـاني دوم  

هـر   اي جاوداني سـاخت كـه   به توسط آلمانيها تيرباران شد منظومه 1941به سال 
گيـرد. خواننـده بـا     فرانسوي و هر انساني هرگاه آن را بخواند تحت تأثير قرار مي

 )36(به گوش دل نام گابريل پري )35(يورياشود و در گورستان  شاعر همداستان مي
آورد كه  تپد و به ياد مي حس دلش براي فرانسه مي شنود كه در زيرِ زمينِ بي را مي
دوسـتاني ديگـر در    باز چهره خواهد نمـود و وطـن  دمها بر گورستان ايوري  سپيده

  .)37(آنجا خواهند غنود
سـرود آن كـس كـه در زيـر شـكنجه آواز      «منظومة ديگر اراگـون بـه نـام    

نيز شهرت فراوان يافـت و ترجيـع آن از كلمـات قصـار شـد. ايـن        )38(»خواند مي
مل سه مـاه درد  ترجيع گويا مأخوذ از عبارتي است كه مردي فرانسوي پس از تح

آورده اسـت   پسين ساعات زنـدگي بـه قلـم   در وا و عذاب در دورة اشغال فرانسه
يابم كه اگر  كنم درمي اينك كه بار ديگر گذشتة خود را بررسي مي«بدين مضمون: 

آراگون شعر ». پيمودم قرار بود زندگي را از سر گيرم همان راه پيشين را دوباره مي
و در هـر بنـد آن را تكـرار نمـوده اسـت.       )39(از كردهخود را با اين دو مصراع آغ

تنها براي  عبارتي از نامة يك زنداني بر اثر تأثر شاعرانه و بيان هنرمندانة آراگون نه
ملت فرانسه صورت مظهر و سمبولي را پيدا كرد، بلكـه هـركس ايـن منظومـه را     

يـرد. زيـرا   گ پرست قرار مـي  بخواند تحت تأثير سرود حماسي اين مرد اسير وطن
  دردي ديگر از آالم سرنوشت انسان را در بر دارد.
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توان رمز دوام و محبوبيت شـعر بزرگـاني نظيـر فردوسـي، حـافظ،       آيا نمي
سعدي، خيام و مولوي و امثـال ايشـان را در اصـالت و صـميمت احسـاس ايـن       
شاعران و كليت و اشتمال جوهر شعر آنان و طرز بيانشان دانست كـه آثارشـان از   

و مرزِ زمان و زبان گذشته و ارزشي جهاني يافتـه اسـت. شـايد راز شـيفتگي      حد
به مولوي و نيز حسن قبـول   )41(به شعر حافظ و نيكلسون )40(حد و حصرِ گوته بي

زمـين تاحـدي ناشـي از همـين      از رباعيات خيام در مغـرب  )42(ترجمة فيتز جرالد
مانـد و نمـايش    باقي مينكته باشد. بخصوص جايي كه در ترجمه فقط روح شعر 

گردد. عكس اين موضوع نيز صادق اسـت. مـا هـم     لطائف زبان اصلي مقدور نمي
بينيم سـخن هملـت را در درام جـاوداني     وقتي تيرگيهاي اهريمني را در جهان مي

كننـده   دنيا و هرچه در آن است چقدر خسته«يابيم كه  شكسپير زبان حالِ خود مي
. باغي است كه دست توجه مدتهاي دراز از آن دور فايده شده است.. و پوچ و بي

اند و تخم خـود   روييده اينك بارور شده شززه در گوشه و كناررمانده. علفهاي ه
  .)43(»پراكنند را به اطراف مي

ـ » بـودن و نبـودن  «يا آنجا كـه هملـت در بـاب     كنـد   انديشـه مـي   ةحكيمان
اهايي از گذرگاه حيـات  هاي دروني و تخيالت او خواننده را به ياد تنگن كشمكش

اندازد كه شايد خود نيز از آنها به سختي گذشته و يـا چـه بسـا در آنجـا فـرو       مي
  مانده باشد:

  
تر آن است كه ضـربات   مسأله اين است! آيا شريف» بودن يا نبودن«

و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شويم يـا آن كـه سـالح نبـرد بـه      
تـا آن ناگواريهـا را از ميـان     دست گرفته بـا انبـوه مشـكالت بجنگـيم    

مـرگ دردهـاي    برداريم؟ مردن ... خفتن ... همين و بس؟ اگـر خـوابِ  



٢٢٩ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

كنـد   قلب ما و هزاران آالم ديگر را كه طبيعت بر جسم ما مسـتولي مـي  
پايان بخشد، غايتي است كه بايد البته البتـه ارزومنـد آن بـود. مـردن ...     

جاست. در آن زمان  همين خفتن ... خفتن. و شايدخواب ديدن. آه، مانع
كه اين كالبد خاكي را به دور انداخته باشيم، در آن خواب مرگ، شـايد  
رؤياهاي ناگواري ببينيم! ترس از همين رؤياهاست كه ما را به تأمـل وا  

گونه مالحظات اسـت كـه عمـر مصـيبت و سـختي را       دارد و همين مي
يـك خنجـر   كند زيرا اگر شخص يقين داشته باشـد كـه بـا     طوالني مي
هـا و   تواند خود را آسـوده كنـد كيسـت كـه در مقابـل لطمـه       برهنه مي

خفتهاي زمانـه، ظلـم ظـالم، تفـرعن مـرد متكبـر، آالم عشـق مـردود،         
داران، و تحقيرهايي كه اليقـان صـبور    درنگهاي ديواني، وقاحت منصب

بينند، تن به تحمل دردهد؟ كيست كـه حاضـر بـه     از دست نااليقان مي
رها باشـد و بخواهـد كـه در زيـر فشـار زنـدگاني پـرمالل        بردن اين با

پيوسته ناله و شكايت كند و عرق بريزد؟ همانا بيم از ماوراء مـرگ، آن  
گـردد شـخص    سرزمين نامكشوفي كه از سرحدش هيچ مسافري برنمي

دارد تــا همــه  كنــد، و مــا را وا مــي را حيــران و ارادة او را سســت مــي
ييم و خود را به ميان مشقاتي كه از حد رنجهايي را كه داريم تحمل نما

خبر هستيم پرتاب نكنيم. آري تفكر و تعقل همه را ترسـو   و نوع آن بي
آميـز تـوأم    كند و عزم و اراده، هر زمان كه با افكـار احتيـاط   و جبان مي

دهد. خياالت بسيار بلند،  از دست مي اگردد رنگ باخته صالبت خود ر
مانند و به  و جريان طبيعي خود باز مي به مالحظة همين مراتب، از سير

  .)44(»روند... رسند و از ميان مي مرحلة عمل نمي
  
ورزد و آن را از لـوازم   تا وقتي كه انسان به آزادي عشـق مـي   كنم گمان مي
شاعر معاصر فرانسوي را خطاب بـه آزادي   )45(شمرد شعر پل الوار حيات خود مي
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  انجام يافته است:ستايد كه چنين آغاز و  خواند و مي مي
  ام هاي مدرسه بر روي دفترچه«    
  بر روي ميز تحريرم و بر روي درختها    
  برروي شن و برف    
  نويسم ... نام ترا مي    
        *  
  و با نيرو و قدرت يك كلمه    
  گيرم زندگاني را از سر مي    
  ام من براي شناختن تو به دنيا آمده    
  براي ناميدن تو    
  .)46(»اي آزادي    
درنظر بگيريم كه مهمترين عنصر شعر جوهر و محتوي آن است، با اين اگر

مقدمات شعرهايي كه معني و مضمون آنها گرفتار چارچوب احوال فردي و سـود  
تواننـد بـود ولـي     و زيان و محدوديت موضوعات روز است چندان ديرپاي نمـي 
ونـد دهنـد   هـم پي  آثاري كه قادرند تار و پود عواطف انسانهاي قرون مختلف را به

استعداد دوام و بقا را دارند. بدين طريق شعر خواهد توانست به تعبيـر تولسـتوي   
  .)47(آميز انسانها مؤثر افتد در اتحاد محبت

صورتي چنين عواطفي به شاعر دست خواهـد داد و در   اما بايد ديد در چه
انده شعر او جلوه خواهد نمود؟ تأمل در آثار گذشتگان و آنان كه سخنشان باقي م

كند. شايد بتوان گفت شـاعراني كـه    و قبول عام يافته است اين نكته را روشن مي
انـد   در زمان خود احوال و مسائل حياتي روزگارشان را حس كرده و با آنها زيسته



٢٣١ علت دوام و بقاي بعضي اشعار 

هايي از رنجها، شاديها، آرزوها و تالشهاي انسان عصرشان را  هشو در آثارشان گو
انـد. اينـان درحقيقـت قسـمتي از      رخوردار شـده اند از چنين توفيقي بيشتر ب نموده

انـد. تـاريخي كـه بـه سرانگشـت       تاريخ زندة بشريت را در شعرشان متجلي كرده
آهنـگ   يابيم بلكه دل ما نيز با تپش آن هم تنها حركت نبض آن را درمي احساس نه

شود. مگر نه اين است كه حافظ و سعدي و فردوسي هريك به نـوعي تـاريخ    مي
راز درون مردم روزگار خويش را گاه در لباس داسـتان و گـاه بـه     حيات عصر و
انـد؟   ها و سـمبولها و زمـاني بـه روشـني در شعرشـان عرضـه كـرده        مدد استعاره

درحقيقت شعور و وجدان بيدار روزگـار اسـت كـه در شـعر اينـان تبلـور يافتـه        
بـان  درخشد و به عبارت ديگر همدلي با انسان است كه اينك شـعر آنـان را ز   مي

  حال عموم كرده است.
اگر بخواهيم به تعبيـر امـروزي موضـوع را بيـان كنـيم شـايد ايـن سـخن         

شاعر در عهد خويش در شعر اين شاعرانِ » مسؤوليت«نادرست نباشد كه موضوع 
آن كه مباحث ادب امروز در عصـر   خودي خود تحقق پذيرفته است، بي هبراستين 

آزادي طبع و قريحه است نه گرفتـار كـردن   نان مطرح شده باشد. البته الزمة هنر آ
ن در قالبها و قواعد ثابت و معين اكنون نيز كه از احساس مسؤوليت شاعر سخن آ

رود منظور آن نيست كه اين كار بايد دستوري و اجباري باشد و شاعر به شيوة  مي
نگاري منتقد فقط شعر اجتماعي گويد تا مورد پسـند افتـد. بلكـه غـرض      روزنامه

اي ديگر است يعني همچنان كه شـاعري صـميمي در حـين آفـرينش اصـيل       نكته
كنـد بلكـه از    هنري وزن و قافيه و موضوع سخن را با درنگ و تأمل انتخاب نمي

طور نيز شعور و وجدان حساس  گيرد همان جوشد و شكل مي درون و زبان او مي
قـرار گرفتـه   آن كه تحت تأثير اجباري  خود بي و عواطف زنده و شامل او خود به
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شود و ايـن تـأثرات در    گذرد متأثر مي باشد در برابر آنچه بر او و ديگر انسانها مي
يابد. در اين حالت گويي محتـوي سـخن وي راز درون همـة     شعرش انعكاس مي

انـد و بـه صـورتي فشـرده و      كساني است كه با او در آرزوي عالمي زيباتر زيسته
يافته و از او به يادگار مانده  ر صورت بيانمجتمع و هرچه بارزتر و گوياتر در شع

  است.
بديهي است اين موضوع در عين حال كـه تـا حـدود زيـادي راز و دوام و     

زندگي انسانهاي  كند در عصر ما كه مقبوليت اشعار گويندگان بزرگ را روشن مي
هم پيوستگيِ بيشتر يافته و فكرها بيدارتر شده ولي مسائل و مصائب  روي زمين به

كند. اين نكتة مهـم را تولسـتوي    نمايد، اهميتي بيشتر كسب مي تر مي ت عظيمحيا
هنر لذت و سرگرمي نيست. هنر موضـوع  «نوشت:  كرد كه مي سالها پيش درك مي

بزرگي است. هنر يك عضو حيات انسانيت است كه شعور معقول انسـانها را بـه   
احساسـات انحصـاري    كند ... مضامين هنر آينده را بيـان  حوزة احساس منتقل مي

جويي، افسردگي، بيـزاري و شـيفتگي ـ در همـة اشـكال ممكـن آن ـ         ازقبيل جاه
تشكيل نخواهد داد كه فقط براي كسـاني كـه خـود را بـه زور از كـارِ شايسـته و       

اند قابل وصول و جالب توجه اسـت بلكـه مضـامين هنـر      درخور آدمي جدا كرده
استثناء عموميـت دارد   .. كه براي همه بيخواهد بود .آينده بيان احساسات انساني 

... احساساتي كه آدميان را به سوي اتحاد جلب كند ... شكل هنر نيز چنان خواهد 
  .)48(»بود كه در دسترس همة انسانها باشد
رسـد كـه در انتقـال و ابـالغ چنـين معـاني و        اينجا اين نكته به خاطر مـي 

يان شاعر تـا چـه حـد تـأثير و     مفاهيمي صورت و قالب شعر و به عبارت ديگر ب
  اهميت دارد و چگونه بايد باشد، اين موضوع نيز البته درخور توجه است.
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*  
اگر درنظر بگيريم كه در هر رشته از اثار هنري هدف اصلي ابالغ و انتقـال  
تجربة عاطفيِ هنرمند با ديگران است و به عبارت ديگر بايد جوهر و روح آن اثر 

آن وقت تأثير و اهميت صورت و قالب و يا مواد  )49(قاء شودبه ديگر افراد بشر ال
گردد بخصوص كه به قول هارتمن  و مصالح كار هنرمند در اين مقصود معلوم مي

، بنابراين صورت ظاهر )50(»سازد هنر چيزي است كه باطني را در ظاهر نمايان مي«
ـ در حد خـود  كه نمودار جوهر درونيِ شعر است و نمايشگر آن   ـيا قشر بروني  

درخور اعتناست. در شـعر ايـن وظيفـه بـر دوش زبـان و كلمـات و تعبيـرات و        
گيرد نهاده شـده   صورت قالب سخن شكل مي تصويرها و وزن و قافيه و هرچه به

است. هر اثري كه ديرتر پايدار مانده و مـورد توجـه گروهـي بيشـتر واقـع شـده       
دم اعصـار مختـاف آن را   گمان به صورت بهتري نيز بيان شـده اسـت كـه مـر     بي

شوند. اهميت كار هنرمند در بيان و انتقـال عواطـف و    يابند و از آن متأثر مي درمي
هريك از محصوالت هنر اين «گردد:  هاي خود از اين سخن بهتر معلوم مي انديشه

نتيجه را دارد كه گيرندة تأثير آن محصول هنري، يا به وجـود آورنـدة هنـر، و بـا     
ر عصـر او، پـيش از او و يـا بعـد از او همـان تـأثير هنـري را        تمام كساني كـه د 

  ».)51(كند اند و يا خواهند گرفت، رابطة خاصي پيدا مي گرفته
ثار هنري تا حد زيادي نيز بستگي به آن دارد كه تـا چـه   آپس درجة توفيق 

پايه هنرمند توانسته باشد آنچه را در درون خود دارد به ديگران منتقل كند و آنـان  
نوا كند. بدين سبب اسـت كـه    با دنياي خود آشنا بلكه با خويشتن همدل و هم را

شمرند و معتقدند  برخي، يكي از صفات آثار هنريِ ارجمند را مفهوم بودن آنها مي
هاي بزرگ هنري عـالم همـه از ايـن خصيصـه برخوردارنـد كـه چنـين         كه پديده
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دودي روشن و مفهـوم باشـد   اند. در مقابل هنري را كه فقط براي مع جاودان مانده
بيننـد   انگارند و در آن نوعي وابستگي به طبقـات ممتـازه مـي    از هنر ملي جدا مي

زمـين را   آميـز رايـج در آثـار متـأخران مغـرب      حتي به همـين دليـل ابهـام افـراط    
  .)52(ن كه بخواهند هنر تو را محكوم كنندآ پسندند بي نمي

قالبي مناسب و موزون در تـأثير   بنابراين در شعر نيز زباني روشن و بليغ و
اي از هنر شاعر اسـت   و ترويج آن و بقا و دوامش البته مؤثر است و اين نيز جلوه

كه با وجود همة تغييراتي كه برحسب زمان در زبان و تركيبات و تعبيـرات شـعر   
توانـد پـس از مـدتهاي دراز مـردم نسـلهاي بعـد را از        دهد بيان وي مي روي مي

تنها باخبر گرداند بلكـه همگنـان را بـه همـان عـوالم       هاي او نه عواطف و انديشه
و شيوة بيان شاعر هنرمند در عين رسايي، زيبا  دروني شاعر رهبري كند. البته زبان

كنـد و   انگيز است زيرا هنر خود نوعي اعجاب در برابر زيبايي ايجاد مي و اعجاب
ل و ممتنعِ سعدي و خيام همين لطف بيان نيز در رواج شعر اثر دارد چه شيوة سه

  باشد و چه زبان مزين و عالي و درخشندة حافظ.
اي خـاص   ابتكار در بيان و طرز تعبير و تصوير معاني كه شـاعر بـه شـيوه   

خود با ما سخن بگويد و با سبك ديگران فرق داشته باشد نيز زيبايي و كمال بيان 
ن اصـالتي دارد هرگـز   فريننده كـه شعرشـا  آكند. شاعرانِ بزرگ و  او را تكميل مي

شـود و نظيـر پيـدا     سخنشان عين ديگران نيست بدين سبب شعر ايشان كهنه نمي
كند. مثالً با آن كه مقلدانِ سعدي و حافظ طرز غزل آنان را سالها تكرار كـرده   نمي

اند هرگز طراوت و زيباييِ بيان سـعدي و حـافظ در نظـر مـا      و به ما عرضه داشته
  كاستي نگرفته است.

وه همان معاني انساني و شامل را ـ كه در ابتداي سخن موجـب بقـا و    بعال
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همگاني شدن و حتي جهاني شدنِ شعر ديديم ـ زبان توانـا و بيـان هنـري شـاعر      
كند. به عبارت ديگر كليت تا حـدود زيـادي صـفت بيـان      بدان صورت عرضه مي

اطر هنري نيز هست و منحصر به روح و معني شعر نيست. حاصل آن كه قبول خ
  به لطف سخن نيز بستگي دارد.

*  
اي كه درباب موجبات دوام شعر به عـرض رسـيد ازقبيـل نشـان      چند نكته

دادن كوهي است به مويي. اما از اين مختصر مي توان دشواريِ نقد و قضاوت در 
باب آثار هر عصري را دريافت زيرا از يك طرف داوريها از حب و بغض و تأثير 

و  تـوان بـه اطمينـان رواج    ت و از طرف ديگر اكنون نميسليقة شخصي فارغ نيس
بيني كرد ولي اين موضوع را شايد بتوان پـذيرفت كـه دوام و    دوامِ شعري را پيش

  بقاي آثار ادب خود نوعي ضابطة نقد ادبي است.
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  *عارفي از خراسان
  غالمحسين يوسفي

 

  فكن كما خلقك حراً اهللا خلقك
  اشـد آزاد بـزاد آفريآدايت ـخ

  الخير ابوسعيد ابي

  
همـواره نـام دكتـر     اسـرارالتوحيد الخيـر در كتـاب    سرگذشت ابوسعيد ابي

آورد. كسـي نيسـت كـه بـا      را به ياد من مي )2(انگليسي و جيمز بازول )1(جانسون
بـزرگ انگلسـتان، دكتـر     بيات انگليسي آشنا باشد و نام اديب و سـخنور زبان و اد

ســاموئل جانســون، را نشــنيده باشــد چنــدان كــه او را پــس از ويليــام شكســپير 
شمرند. مقـام بلنـد و شـهرت فـراوان دكتـر       ترين نابغة ادبي انگلستان مي محبوب

رح حـالي  سـرود. شـ   او نيست. وي شعر نيز مي دآثار ارجمن جانسون فقط مرهون
نقـاش معـروف را چنـان     )4(شـاعر نوشـت رينولـدز    )3(هم كه از ريچـارد سـاوج  

طور  درحالي كه بازويش را به باالي بخاري تكيه داده بود همان«كه مجذوب كرد 
ايستاده آن را تا به آخر خواند و چون از خواندن فراغت يافت و نشست بازويش 

                                                            

. اين مقاله 191تا  135، صص 1348*. مجلة دانشكدة ادبيات مشهد، سال پنجم، شمارة دوم، تابستان 
راديو ايران در روز » مرزهاي دانش«صورت مشروح سخنراني نويسندة اين سطور است در برنامة 

  .1347پنجشنبه بيست و دوم اسفند 
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شكسـپير   )5(»مكبـث «ون در بـاب  رسالة انتقـادي جانسـ  ». حس شده بود كلي بي به
نيز به  )6(مورد توجه منتقدان عصر واقع شد. نخستين فرهنگ بزرگ زبان انگليسي

فرساي مداوم به وجود آمـد و ايـن شـاهكار     توسط او در طي هفت سال كار توان
انگيز بود كه در همان شبِ انتشارش دانشـگاه اوكسـفورد بـا     چنان مهم و اعجاب

حصيلي مؤلف آن را تجليل كرد. در طي سالهاي بعـد جانسـون   الت اهداء مقام فارغ
پردازي سالها قلم زد و سـرانجام بـا طبـع     نويسي و قصه نگاري و مقاله در روزنامه

قدرت استنباط خود را در نقد ادبـي نشـان داد و مقـام     )7(انتقادي كليات شكسپير
 )8(»گي شـاعران زند«بزرگ شكسپير را به جهانيان شناساند. شاهكار سوم او كتاب 

  است شامل شرح حال پنجاه و دو تن از شاعران انگلستان.
آزمايي نمود و در  هاي گوناگون طبع راست است كه دكتر جانسون در زمينه

برخي جاها بسيار خوش درخشيد اما اگر گفته شود بيشترِ استعداد و نبوغ وي در 
ترتيب داده  )9(او سخنوري و مرهون كتابي است كه جيمز بازول در باب زندگاني

  است سخني گزاف نيست.
چيمز بازول جواني مستعد از مردم اسكاتلند بود. وي بيسـت و سـه سـاله    

بـا دكتـر جانسـون ـ      )10(در كتابفروشي مردي به نام ديويس 1763بود كه در سال 
كه در آن هنگام پنجاه و چهار سال داشت ـ آشنا شد. اندك انـدك ميـان ايـن دو     

پديد آمد كـه مـدت بيسـت و يـك سـال، يعنـي تـا درگذشـت         دوستي پايداري 
جانسون، ادامه يافت. بازول در طي اين مدت از همة سخنان و رفتـار و كـردار و   
جزئيات احوال دكتر جانسون يادداشتهاي فراواني فراهم كـرد كـه پـس از مـرگ     
استاد آنها را به صورت كتـاب درآورد. رابطـة بـازول بـا دكتـر جانسـون از نـوع        

ص مريدان به پير و مرشد خويش بود چنـدان كـه وقتـي در اسـكاتلند ديـد      اخال
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، خوشش آمده و كودك نيز از ديـدن  )11(جانسون از دخترك خردسال او، ورونيكا
خوش آمدنش از جانسون در نظرم عزيزتـرش  «وي خوشحال شده است، نوشت: 

  ».كرد و اعالم كردم به دخترم پانصد ليره بيش از حقش خواهد رسيد
حاصلِ سخن آن كه كتـاب بـازول در شـرح احـوال دكتـر جانسـون، نـام        
جانسون و بازول را در جهان بلندآوازه ساخت و كار محبوبيت ايـن كتـاب بـدان    
پايه رسيد كه اگرچه بسيار مفصل است دانشمندي اوكسفوردي پنجاه دفعـه آن را  

ز قدري از كتـاب  هر رو«نوشت:  مي )12(اي مانند استيونسون خوانده بود و نويسنده
  ».بازول را بر سبيل انجيل مي خواند و تا دمِ مرگ آن را خواهد خواند

به عبارت ديگر شـايد اگـر بـازول نبـود دكتـر جانسـون بـا همـه نبـوغ و          
يافـت و نيـز    شخصيت بزرگ ادبي و فكري خود چنـين شـهرت و اهميـت نمـي    

زمينـة   وجود جانسون استعداد درخشـان بـازول را در نويسـندگي بخصـوص در    
  .)13(نويسي بارور كرد و به آفرينش چنين كتاب بزرگي برانگيخت تذكره

غرض از اين مقدمه آن كه شايد نظير چنين ارتبـاطي را در ميـان ابوسـعيد    
الخير عارف بزرگ قرن پنجم و نوادة او محمد بن منور نويسندة كتاب ارجمند  ابي

را قلـم محمـد بـن منـور     بتوان جست. درحقيقت سيماي پير مهنـه   اسرارالتوحيد
روشن و نوراني كرده است و ازطرفي ديگر شخصيت ابوسعيد و رفتـار و كـردار   
اوست كه سراسر كتـاب اسـرارالتوحيد را در بـر گرفتـه و ايـن اثـر خوانـدني را        

گونه كتابها كه در مناقب و مقامات عارفان نوشـته   وجود آورده است. بعالوه اين به
نگاريها و نشـان دادن   اي واقع خصوص از لحاظ پارهشده ازنظرگاههاي گوناگون ب

برخي از افكار و احوال عامة مردم روزگار و تاريخ اجتماعي ايران درخور توجـه  
شنايي بيشتري است بـا عـارفي از خراسـان از    آ. در اين مقاله نيز مقصود )14(است
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اسـرارالتوحيد فـي مقامـات الشـيخ      «خالل كتـابي كـه مـزين بـه نـام هموسـت:       
  ».سعيد ابي

*  
الخير صوفي مشهور قرن پنجم هجري روز يكشنبه  اهللا بن ابي لابوسعيد فض
م.) در مهنـه از قـراي معتبـر     997دسـامبر   7هجـري (=   357اول ماه محرم سال 

، به دنيا آمد و پس از هشتاد و سه سال و چهار )15(خاوران، ميان ابيورد و سرخس
 12هجـري (=   440چهارم شعبان سـال   دينهآماه زندگي، هنگام نماز خفتن شب 

  .)16(م.) در همان مهنه درگذشت و به خاك سپرده شد 1049ژانوية 
مردي با ورع و ديانت، و «، در مهنه عطار بود )17(پدر ابوسعيد، بابو بوالخير

ه و اصـحاب  از شريعت و طريقت به آگاهي، و پيوسـته نشسـت او بـا اهـل صـفّ     
مهنه جلساتي داشت كـه هـر هفتـه در خانـة      وي با صوفيان». طريقت بوده است

خواندند و پـس   وارد از اين گروه را نيز فرا مي شدند و مسافران تازه يكي جمع مي
پرداختند. پس بعيد نيست كه ابوسـعيد   از نماز و اوراد و صرف طعام به سماع مي

تحت تأثير تربيت پدر به اهل طريقت گرويده باشد بخصوص كه در كـودكي وي  
تـا نظـر   «كرد او را با خود به اين مجالس بـرد   از همسر خود خواهش ميمادرش 

  .)18(»درويشان و عزيزان بر وي افتد
تحصيالت اولية ابوسعيد در مهنه انجـام پـذيرفت. نخسـت نـزد ابومحمـد      

قرآن آموخت. در همين روزگار بود كه وقتي همـراه پـدرش بـه قصـد      )19(عياري
قاسم بشـر ياسـين از مشـاهير علمـاي عصـر و      رفت ابوال نماز آدينه به مسجد مي

بينـي   مشايخ زمان چشمش بدو افتاد و براي او آيندة درخشاني را در طريقت پيش
رفت  )20(آنگاه ابوسعيد براي تحصيل ادب به دستور پدر پيش ابوسعيد عياري كرد
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بود ـ درصورتي كه نصيحت معلـم پيشـين را    » امام و اديب و مفتي«ـ كه لغوي و 
همت با حـق داري تـو را بهتـر از آن كـه روي      العيني فـةاگر طر«داشت كه:  به ياد

در نزد اين استاد بود كه صرف و نحو آموخـت و نيـز سـي    ». زمين ملك تو باشد
هزار بيت شعر جاهلي فرا گرفت و به ياد سپرد. درعين حال ابوالقاسم بشر ياسين 

تا بـه سـال    )21(آموخت نيز به تربيت معنوي وي عنايت داشت و مسلماني بدو مي
  م.) درگذشت. 990هجري  (=  380

بـه   )22(از اين پس ابوسعيد براي آموختن فقه به خدمت ابوعبداهللا الحضري
و از پيشـوايان شـافعي بـود و    » امام وقت و مفتي عصـر «مرو رفت. اين ابوعبداهللا 

 متفـق و مختلـف در  «شاگرد ابن سريج، و از طريقت نيز آگاهي داشت. ابوسـعيد  
مدت پنج سال بر امام ابوعبداهللا حضري برخواند. چون شيخ تعليق تمام كرد امـام  

بـه   . پنج سال ديگـر از عمـر بوسـعيد   )23(»ابوعبداهللا به رحمت حق تعالي پيوست
هجـري)   417(م.  )24(شاگردي در محضر ابوبكر عبداهللا بن احمـد قفـال مـروزي   

همدرسان وي ». ال تمام كرددر اين مدت دو تعليق بر قف«گذشت و فقه خواند و 
هجـري) و   438(م.  )25(در اين ايام شيخ ناصر مـروزي و شـيخ بومحمـد جـويني    

  .)26(بوعلي سنجي بودند
بر روي هم ابوسعيد ده سـال در مـرو بـه تحصـيل گذرانـد سـپس عـازم        
سرخس شد و در نزد ابوعلي زاهر بن احمـد سرخسـي بـه شـاگردي پرداخـت.      

 389(م.  )27(حديث بود و مـذهب شـافعي داشـت    ابوعلي مفسر و فقيه و صاحب
آموخت و نماز پيشين علم اصـول و   هجري). بوسعيد در نزد وي بامداد تفسير مي

  .)28(نماز ديگر اخبار رسول
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از سالها پيش روح خداپرستي و توجه به حق در بوسعيد قوت داشـت تـا   
وت او، انـد كـه در روزگـار صـبا     بعد به سلك اهل طريقت درآمد. روايـت كـرده  

پدرش از سرِ ارادت بر ديوار سراي خود نام محمود غزنـوي و صـورت خـدم و    
حشم و پيالن وي را نقش كرده بود. بوسعيد گفـت بـر ديـوار و سـقف خانـة او      

پدرش گفت: اي پسر اين چيست؟ شـيخ گفـت: هـركس بـر     ». «اهللا، اهللا«نوشتند: 
  .)29(»ديوار خانة خويش نام امير خويش نويسد

بود كه درويشي مجـذوب و شـوريده بـه نـام لقمـان مجنـون        در سرخس 
بوسعيد را بديد و او را به نزد ابوالفضل محمد بن حسـن سرخسـي،    )30(سرخسي

هجـري)،   378از مشايخ صوفيه برد ـ كه مريد شـيخ ابونصـر سـراج طوسـي (م.      
. ابوسعيد از اين پس مراتب تربيـت عرفـاني را   )31(مؤلف كتاب معروف اللمع، بود

ر نظر ابوالفضل سرخسي گذرانده و پير و مرشدش اوسـت. در ايـن دوران بـه    زي
برد  سر مي تربيت نفس و تحمل رياضتها پرداخت و مدتي با پير در يك صومعه به

ها آموخت. سپس به اشارة ابوالفضـل سرخسـي بـه مهنـه آمـد و بـه        و از او نكته
ا،امسـاك و  خدمت مادر مشغول شد. هفت سـال در مهنـه زيسـت. شـرح عبادته    

هـا و رياضـتهاي وي در ايـن مـدت بسـيار اسـت و بـر روي هـم          داري خويشتن
آورد كه براي شكستن نفس و رستن از خواهشـهاي   تصويري از ابوسعيدپديد مي

او و كاستن از خودخواهي بشري بـه تحمـل هـر سـختي تـن در داده و از خلـق       
خلوت و تفكر  گسسته و يكسر به خداي پيوسته است. گاه در صومعة خويش در

گذراند و گاه در صحراها و كوههـا و بيابانهـا و جاهـايي كـه      داري مي زنده و شب
آشفت. اسباب معيشتش بـه   سكوت و سكون و جمعيت خاطر او را هيچ چيز نمي
  حداقل ممكن بود و خورد و خوراكش از آن ناچيزتر.
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را در بـرد و برخـي    سـر مـي   اي از اوقات را در خانة پـدر بـه   ابوسعيد پاره
خانقاههاي اطراف بخصوص در رباط كهن. پدرش او را غالباً سرگرم رياضـتهاي  

ديد و مراقب حال وي و نيز نگرانش بود. يكي از راههايي كه ابوسـعيد   سخت مي
براي استيالء بر نفس برگزيده بود و در نظر او اهميت داشـت خـدمت درويشـان    

كرد، و در خـدمت درويشـان    ميرفت، ضعفا را در كارها ياري  بود. مساجد را مي
داشـت و خـاك و خاشـاك     چندان كوشا بود كه مبرز و متوضاي ايشان پـاك مـي  

برد حتـي از جهـت تـأمين مخـارج ايشـان بـه چيـز         خانقاه را به زنبيل بيرون مي
شـد و وي   خواستن از اين و آن پرداخت. هر روز از عطاي مردم به او كاسته مـي 

ديد. گاه دستار و كفـش و آسـتر و    كار مؤثرتر مياين روش را در قهر نفس از هر 
در راه «فروخـت و هرچـه داشـت     جنبة خود را بـراي مخـارج آنـان مـي     )32(اورة

هرگـاه مشـكلي روي   ». اي نان بود كردي، اگر خود لقمه درويشان و خلق بذل مي
كـرد و بـاز    رفت و رفع اشكال مي نمود به نزديك پيرِ خود ابوالفضل حسن مي مي
  .)33(گشت مي

بعد از اين مدت آرزوي صحبت پير او را به سـرخس بـاز كشـاند و يـك     
سر برد. سپس به اشارة ابوالفضل به نيشابور پيش ابـو   سال ديگر در خدمت وي به

م.)، عارف مشهور و مؤلـف   1021-942هجري (=  412-330عبدالرحمن سلمي 
پـس   از ايـن  يعنـي  )34(كتاب طبقات الصوفيه، رفت و به دسـت او خرقـه پوشـيد   

  بوسعيد خود به مقام ارشاد رسيد تا ديگران را به طريقت هدايت كند.
اين مرحله نيز كه گذشت بوسـعيد بـه دسـتور ابوالفضـل سرخسـي بـراي       
راهنماييِ خلق بـه زادگـاه خـود مهنـه برگشـت و بـاز بـر عبـادت و رياضـت و          

م بسـيار  ترتيب مريدان پرداخت. ديري نگذشت كـه مـرد   مجاهدت افزود و نيز به
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نوشـيدند و پوسـت    به حرمت او شـراب نمـي   نبدو گرويدند چندان كه همسايگا
امـا   .)35(خريدنـد  افتاد به تبـرك بـه بيسـت دينـار مـي      اي كه از دست او مي خربزه

پس از آن به ما نمودند كـه آن  «ابوسعيد درمورد اين شهرت و احترام گفته است: 
از انبوهي مريدان وي برآشفته بودند ـ   بزودي گروهي از مخالفان ـ كه ». ما نبوديم

بر ضد او به نزد قاضي رفتند و به كافريش گواهي دادند و گفتند: به هر زميني كه 
رويـد حتـي روزي    وي را آنجا گذر افتد از شومي اين مرد در آن زمين نبات نمي

جماعتيـان آن  «در مسجد بود و زنان بر بام آمدند و نجاست بر سرش انداختند و 
گفتند تا اين مرد ديوانه در اين مسـجد باشـد    جد از جماعت باز ايستادند و ميمس

بوسعيد در اين احوال به عشـق حـق مجـذوب و بـه ايـن      ». ما به جماعت نشويم
  ابيات در زير لب مترنم بود:

  تا شير بدم شكار من بود پلنگ    
  پيروز بدم به هرچه كردم آهنگ    
  تا عشق ترا به بر درآوردم تنگ    
  از بيشه برون كرد مرا روبه لنگ    

شـيخ را بنـدي كـه از    «در اثناي اين احوال پدر و مادر شيخ درگذشـتند و  
و يكسـر بـه رياضـت و مجاهـدت     » جهت رضاي ايشـان بـر راه بـود برخاسـت    

جايهـا بـه عـالم خـود مشـغول       پرداخت و هفت سال ديگر در بيابانهـا و خلـوت  
ـ )36(بود ود و بوسـعيد حـل مشـكالت خـود را در     . اينك پير ابوالفضل درگذشته ب

بـه  رو از طريق بـاورد و نسـا    جست. از اين مي )37(صحبت شيخ ابوالعباس قصاب
سر برد تا شيخ بوالعباس خرقة خـود را   نزد او به آمل رفت. يك سال نيز با وي به

پوشيد. به قـول   به دست خويش در او پوشاند و اين خرقة دوم بود كه بوسعيد مي
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پوشد گويي چنانستي كه بر اهليت خـويش از   آن كه دو خرقه مي«ور محمد بن من
در خدمت ابوالعبـاس  ». آردي خرقة مشايخ و تبرك دست ايشان دو گواه عدل مي

 417) و ابوعبــداهللا داســتاني (م. 425قصــاب بــه ديــدار ابوالحســن خرقــاني (م. 
د. در مهنه باز مريدان . آنگاه ابوالعباس او را روانة مهنه كر)38(هجري) نيز نايل آمد

  بر وي گرد آمدند و در اينجا بود كه خبر وفات ابوالعباس در آمل بدو رسيد.
دوران شاگردي و تربيت نفساني او تا چهل سالگي او طول كشيده است و 

پس به حقايق عرفاني معرفت حاصل كرده و بـه هـدايت مردمـان پرداختـه      از اين
د از هـيچ كوششـي ازجملـه مسـافرتها و     . شيخ در رسيدن به اين مقصـو )39(است

درك محضر بزرگان خودداري نكرد بخصوص كه بـه قـول ابوالحسـن خرقـاني:     
. بعالوه در اين مـدت هـيچ   )40(»ابتدا دو چيز وايست كرد يكي سفر و يكي استاد«

شد منتهي زهد  يك از آداب شريعت در سفر و حضر از او فوت نمي سنت و هيچ
داشت كه ريا نورزيده باشد. سـرانجام پـس    پوشيده ميو رياضت خود را از خلق 

از عمري دراز در مهنه درگذشت ولي گويي پس از مرگ زندگي از سر گرفـت و  
روز به روز نامورتر شد. بر روي تربت او اين شعر را نوشـتند بـه سـفارش خـود     

  وي:
  سألتك بل اوصيك ان مت فاكتبي    
  علي لوح قبري كان هذا متيما    

  ارفاً سنن الهويلعل شجيا ع
  )41(يمز علي قبر الغريب مسلما

الخير بيرون از مراحلي كه در طريقت و عرفان طي كرده مردي  ابوسعيد ابي
شـيخ  «خوانده و دانشمند بوده است و اين كه يكي از احفادش نوشته است:  درس
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اهللا روحه در علوم ظاهر و باطن متبحر و متفتن بـود و در هـر علمـي بـه      ما قدس
هركـه  «سخني نادرست نيست بخصوص كه به قـول همـو    )42(»اقتدا داشت كسي

دعوي طريقت و حقيقت كند كه راهبر او علم نباشد به حقيقت مغرورست... علم 
يقـت بـدان مشـغولند)    رعلم باطن حاصل آيد اما علم باطن (كه مشايخ ط ظاهر بي

ح اسـت كـه   . اين بيان دكتر مارگرت سـميت صـحي  )43(»علم ظاهر حاصل نيايد بي
بايد و شايد تربيت شـده در   طور ابوسعيد ... در نزد بهترين معلمين زمان خود به«

علم قرآن و زبان عربي و اشعار اسالميه ماهر و در خدمت شـيخ ابوالقاسـم بشـر    
. بعـالوه جـز اسـتادان    )44(»ياسين علم الهي و تعاليم صوفيه را تحصيل كـرده بـود  

-419الحرمين ابوالمعـالي جـويني (   است امامبزرگي كه محضرشان را درك كرده 
) و ابوالقاسم سليمان ناصر انصاري و حسن بن ابوطـاهر جبلـي و عبـدالغافر    478

و شـيخ ابواسـحق كـازروني     )46(انـد  و ديگران از ابوسعيد روايت كرده )45(الشروي
. سـؤال بسـيار دقيـق و    )47() عارف قرن پنجم با او مكاتبه داشته اسـت 352-426(

شيخ از ابن سينا ـ كه بحث در اين زمينه سوابقي هم داشته ـ نمـوداري از     منطقي
وسعت دانش بوسعيد است و توجه او به دقايف علوم بعالوه طرز خطاب بوعلي 
در جواب نامة شيخ از احترام فيلسوف بزرگ عصر به عارف مشهور روزگارِ خود 

خوانـده  » شـيخ اجـل  «اي ديگـر نيـز او را    چنـان كـه در نامـه    )48(كند حكايت مي
  .)49(است

سـينا و گفتگوهـاي سـه روزة آنـان و      در كتابها از مالقات ابوسـعيد و ابـن  
اما محققانِ معاصر بيشتر احتمـال   )50(ارادت يافتن بوعلي به شيخ سخن رفته است

اند نه مالقات و مصاحبتي، و  اند كه اين دو تن با يكديگر فقط مكاتباتي داشته داده
سـينا بـا ابوالحسـن خرقـاني      را تحريفي از داسـتان مالقـات ابـن   شرح ديدار آنان 
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هـايي كـه    . در هرحـال نامـه  )52(آورده است  )51(االولياء ةدانند كه عطار در تذكر مي
سينا و ديگـران رد و بـدل شـده و حشـر و نشـر او بـا ديگـر         ميان بوسعيد و ابن

  دهد. دانشمندان عصر مقام فضل و كمال بوسعيد را نشان مي
باد، بسـت، مـرو،   اهاي ابوسعيد به آمل، خرقان، بسطام، دامغـان، اسـتر  سفر

مرورود، هرات، طوس و نيشابور و اقامت در برخي از اين شهرها به شـهرت نـام   
بلنــد او افــزوده بــود. ســالطين و رجــال قدرتمنــدي ماننــد طغــرل ســلجوقي و  

جـه او را  نظـر و تو  گذاشـتند و حسـن   بيك و ابراهيم ينال به او احترام مـي  چغري
الملك طوسـي وزيـر مقتـدر سـالجقه خـود از       . خواجه نظام)53(شمردند مغتنم مي

و سـلطان سـنجر    )54(بود» مريد شيخ«ارادتمندان بوسعيد و به قول محمد بن منور 
ميهنه جايي مبارك است و تربت شيخ موضعي كـه از  «گفت:  پس از مرگ وي مي

  .)55(»آن عزيزتر و بزرگوارتر نبود
انـد. سـبب آن اسـت كـه وي بـه       شاعري بوسعيد نيز سخنها گفتـه  در باب

واسطة ذوق لطيف و محفوظات بسياري كه از اشعار فارسي و عربي داشته اسـت  
آورده كـه اكثـر آنهـا حـاوي      غالباً در مجالس خود ابياتي به مناسبت بر زبـان مـي  

ان را با هاي عرفاني و به صورت رباعي بوده است حتي جواب ايراد مخالف انديشه
و نيز گفته اسـت در   )56(نوشته جاي دعاي شفاي بيماران بيت مي داده و به شعر مي

بلكه دو بيت خوانده » اين كاري بزرگ باشد«پيش جنازة او آيت قرآن نخوانند كه 
  :)57(شود

  خوبتر اندر جهان از اين چه بود كار    
  دوست برِ دوست رفت و يار برِ يار    
  و اين همه شاديآن همه اندوه بود     
  آن همه گفتار بود و اين همه كردار    
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اين موضوعات موجب شده كه در برخي تذكره ها و كتابها اشعاري را بـه  
. اتة آلماني اين اشعار را كه در تذكره ها به اسم بوسعيد بود تا )58(نام او ثبت كنند

ا در رديـف  . بر اثر اين روايات بوسـعيد ر )59(رباعي گرد آورد و منتشر ساخت 92
» يكـي از بزرگتـرين شـعراي مشـهور صـوفيه     «و  )60(گويان فارسي نخستين رباعي

اغلب شعراي صوفيه خواه ايراني خواه ترك و هندي كه بعـد از او  «اند كه  شمرده
و در زبـان فارسـي او و    )61(»آمدند اين طرز و روش او را برگزيده پيروي نمودند

و خيام را  )62(اند ي باهم قابل مقايسه دانستهگوي خيام را به واسطة شهرت به رباعي
شـيخ پـرواي   «نويسـد كـه    . درحالي كه مؤلف اسرارالتوحيد مي)63(تحت تأثير وي

همه آن بوده است كه از پيران ياد داشـته  «گفته  و ابياتي كه مي» بيت گفتن نداشتي
قـول  . نوادة ديگر او نيز از )64(و فقط يك رباعي و يك بيت از خود اوست» است

كند كه بيشتر اين ابيات سرودة پيـر ابوالقاسـم    خود شيخ همين موضوع را نقل مي
االنس  هاي عرفاني مانند نفحات تذكره«. بعالوه در برخي )65(بوده است بشر ياسين

كـه مؤلـف آن معاصـر بـا     » المحجوب  االولياء شيخ عطار و كشف ةجامي و تذكر
اند از شـاعري او سـخن بـه ميـان      وشتهشيخ بوده است ـ با اين كه حاالت او را ن 

شايد منظور احفـاد و مريـدان او كـه سـلب     «اند. اين نيز حدسي است كه  نياورده
كنند از بابت اعتقـاد بـه بلنـدي مقـام او بـوده باشـد زيـرا كـه          شاعريت از او مي

راق مرد عارف اسـت و از ايـن لحـاظ    غشاعرپيشه بودن درنظر آنها دون مرتبة است
باور بدارند كه شيخ فكر خـود را صـرف عـرض و طـول عـروض و      اند  نخواسته
اي  بخصوص كه حتي در شرح يكي از رباعيهاي او رساله )66(»كرده است قافيه مي

اند و در مقدمة آن رساله به صراحت وي را گوينـدة   به نام رسالة حورائيه پرداخته
  .)67(اند آن رباعي دانسته
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بـه شـاعري ابوسـعيد پرداختـه و     از محققان معاصر كسي كه بيش از همـه  
داليلي در اين باب انديشيده است شـادروان سـعيد نفيسـي اسـت كـه در كتـاب       

هرگونه قرينـه و دليلـي را در ايـن زمينـه ذكـر      » سخنان منظوم ابوسعيد ابوالخير«
در كتابها ثبت شده  )69(و با توجه به رباعياتي كه به نام ابوسعيد و ديگران )68(كرده

قطعه و بيت پراكنده به نام اشعار ابوسـعيد ابـوالخير گـرد     88اعي و رب 726تعداد 
  آورده است.

غرض آن كه هرچند شاعري ابوسعيد مورد ترديد شده است ولـي در ذوق  
خوانيش شك نيست و شـواهدي بسـيار از آن    شاعرانة او و شعرشناسي و مناسب

ــه  ــاب اســرارالتوحيد نمون ــز اي بجاســت. در كت ــر وي و ني جــاز او در هــايي از نث
  .)70(شود نگاري ديده مي نامه

بينـي بلنـدآوازه    در ميان عرفاي ايران ابوسعيد به بزرگي و دانـش و روشـن  
آميز ابوالحسن خرقاني بـا ابوسـعيد ـ كـه از راه حـج در       است. رفتار بسيار احترام

داشت عارفان عصر نسبت بدو. خرقـاني بـه    خرقان بماند نموداري است از بزرگ
تو عزيزتر از آني كه تو را به مكه برند، كعبه را به تو آرند تا تـو را  « گفت: وي مي

سـتود   و نيز در بيان مجذوبيت و فناي بوسعيد در ذات حق وي را مي» طواف كند
  .)71(»اين جا همه حقي اين جا همه حقي!«كه 

در روزگار شيخ مهنه حتي كساني كه نخست منكر مقام معنوي و فضـل و  
اندك كه وي را بهتر شناختند بدو ارادت ورزيدند ماننـد امـام    ككمالش بودند اند

، )72(هجــري) و مريــدان او 465-376ابوالقاســم عبــدالكريم قشــيري نيشــابوري (
 442، شيخ ابوعبداهللا محمد معـروف بـه باكويـة شـيرازي (م.     )73(ن تونييابوالحس

بـوبكر اسـحاق   ـ ا  )74(هجري) ـ كه به نيشابور رفت و به ديدار ابوسعيد نايل شـد  
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، و ديگـران. بعـالوه نـام    )77(، بومسلم فارسي)76(، قاضي صاعد نيشابوري)75(كرامي
كه  شاگرد امام قفال در اسرارالتوحيد بسيار است )78(اشخاصي مانند ابوبكر خطيب

انـد. همـين حسـن شـهرت      از راههاي دور به درك محضر پير مهنه اشتياق داشته
را  ويحزم اندلسـي و ذهبـي    رغم ابن كي، عليالدين سب موجب آمده است كه تاج

و برخـي ديگـر ماننـد زكريـاي      )79(به درستي اعتقاد و پايگاهي بلند ستوده اسـت 
گذارخانقاه و نيز همـة آداب صـوفيه را    قزويني او را واضع طريقة تصوف و بنيان

. )80(اند و مشايخ تصوف را يكسر شاگردان ابوسـعيد شـمرده   منسوب بدو پنداشته
اند چنان كه در ميـان   لقب داده» سلطان«وي را به مناسبت همين بلندي مقام حتي 

  .)81(»اند صوفية ايران هفت تن را سلطان لقب داده و سالطين سبعه گفته
در تصوف و بيان معاني عارفانه به شعر فارسي ابوسعيد را پيشـرو كسـاني   

بـه يقـين پيـر و     دانند و وقتي ممكن نشده است مانند سنائي و عطار و مولوي مي
اند كه شايد او از شـيوة   مرشدي براي شيخ فريدالدين عطار معين كنند حدس زده

آنكـه محضـر او را درك كـرده     تربيت و تعليمات ابوسعيد الهام گرفتـه اسـت بـي   
نامـه،   بخصوص كه عطار در غالـب آثـار منظـوم خـود ازجملـه در الهـي       )82(باشد

از ابوسـعيد و مقامـات او مكـرر يـاد كـرده       الطيـر  نامه، و منطق اسرارنامه، مصيبت
. از تحقيقات معاصران نيز كتابي نيست كه در تصوف نوشـته شـده و در   )83(است

  .)84(آن از بوسعيد سخن نرفته باشد
از بركت وجود شيخ و مقـام معنـوي او فرزنـدان و بازمانـدگانش نيـز تـا       

هم در خراسان معروف ديرزمان از توجه و احترام مردم برخوردار گشته و تا قرن ن
تدريج عدة فرزندزادگان او بسيار شده بودند چنـدان كـه در حملـة     . به)85(اند بوده

از شـكنجه و زخـم تيـغ كشـته     «غزان فقط در مهنه صـد و پـانزده تـن از ايشـان     
  .)86(»شدند
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اي از سرگذشـت بوسـعيد نمـوده شـد. امـا اينـك        با اين مقـدمات گوشـه  
هايي از شخصيت فكـري   از زندگاني او يعني جلوه پردازيم به قسمتهايي ديگر مي

  و عرفانيش تا در ضمن به ارزش كتاب اسرارالتوحيد نيز پي برده باشيم.
*  

دو كتـاب مأخـذ    الخير در شرح احوال و شيوة تربيت و ارشاد ابوسعيد ابي
كه اثـر  » الخير ميهني حاالت و سخنان شيخ ابوسعيد ابو«اساسي است: يكي كتاب 

اهللا بـن   الـدين ابـو روح لطـف    رود نوشتة جمـال  حفاد اوست و گمان مييكي از ا
تر  تر و جامع است كه از اولي مفصل )88(. كتاب دوم اسرارالتوحيد)87(سعد باشد ابي

و مهمتـر اسـت و ارزش آن هــم از نظـر مطالــب و هـم از لحــاظ انشـاء و طــرز      
يكـي ديگـر از    نويسندگي بيشتر. نويسندة اسرارالتوحيد يعنـي محمـد ابـن منـور    

اعقاب شيخ بوسعيد و پسر عم مؤلف نخستين است كـه از كتـاب وي نيـز سـود     
  جسته چندان كه در بسياري از موارد روايات هردو كتاب همسان است.

مؤلف اسرارالتوحيد در سه باب كتاب خـود كوشـيده اسـت همـة مراحـل      
از بـدايت كـودكي   «زندگاني ابوسعيد را از ابتدا تا انتها تصوير كند و هر چيزي را 

. )89(دانسته يا خوانده و شنيده است به قلـم آورد  در اين باب مي» و عنفوان جواني
اي كرامـات نـامعقول دربـارة     البته برخي رياضتهاي عجيب و بـاورنكردني و پـاره  

و بيشتر زادة دماغ مريدان و پيـروان اسـت    )90(ابوسعيد در اين كتاب مذكور است
اند كه روايات مربوط بـه ديگـران    ا افزوده و پروايي نداشتهكه به مرور زمان بر آنه

گونه مـوارد ـ كـه خواننـدة      نظر از اين . اما صرف)91(را نيز به پير خود نسبت دهند
توان  تواند آنها را از اقوال درست باز شناسد ـ از كتاب اسرارالتوحيد مي  محقق مي

ه است آشنا شد. به روايـت  چنان كه ابوسعيد آن را باور داشت با طريقت تصوف آن
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» هيچ كـس بـن هـيچ كـس    «زيرين توجه فرماييد تا معلوم شود مردي كه خود را 
  گونه ادعاها نبوده: اهل اين )92(خواند مي

رود، گفت سهل است بزغي و  شيخ را گفتند كه فالن كس بر روي آب مي«
ت زعنـي  پرد گف برود. گفتند كه فالن كس در هوا مي اي نيز بر روي آب مي صعوه

و مگسي نيز در هوا بپرد. گفتند فالن كس در يـك لحظـه از شـهري بـه شـهري      
چنين  شود. اين برود، شيخ گفت شيطان نيز در يك نفس از مشرق به مغرب مي مي

چيزها را بس قيمتي نيست، مرد آن بـود كـه در ميـان خلـق بنشـيند و برخيـزد و       
و يك لحظـه از خـداي غافـل    بخسبد و با خلق ستد و داد كند و با خلق درآميزد 

  .)93(»نباشد
واسطة حملة غزان مردم ايـران ازجملـه اهـل مهنـه      در قرن ششم هجري به

صدمات بسيار ديده بودند و فساد اعتقاد و ضعف اخالق رواج داشت. محمد بـن  
در خراسان از تصوف نـه  «و » قحط دين است و نايافت مسلماني«ديد  منور كه مي

درصـدد برآمـد بـا گـرد آوردن احـوال و      » ه حال و نه قالاسم ماند و نه رسم و ن
سـالكان را  «اي از زندگاني عارفان حقيقي را نشان دهد تا  افكار جد خويش نمونه

  .  )94(»در سلوك طريق حقيقت راهبري و مقتدايي باشد
در نظر ابوسعيد طريقت تربيتي نفساني بود كه آدمي را به سـعادتي درونـي   

گفـت تصـوف    هر كار اعتنايي نداشت و در حضور جمع ميرساند. وي به ظوا مي
كه مرقعي بدوزند و درپوشند و پندارند كه همه كارها راسـت گشـت.   «آن نيست 

گويند كه يك بار ديگر بدان خُم فرو بر تا كبودتر  بر آن سر خُم نيل بايستند و مي
اق جامـة  . وقتـي از عـر  )95(»گردد كه چنان دانند كه صوفيي اين مرقَّع كبود اسـت 

اي كه پيوسته دور و بر او  فرجي براي بوسعيد آوردند صوفيانه، شيخ پوشيد. گربه



٢٥٥ عارفي از خراسان

ما بر آن بـوديم كـه خـود را بـه جامـة      «گشت بر آن مرقَّع شاشيد. شيخ گفت:  مي
در  )96(»صوفيان بيرون اريم و ساعتي صوفي باشيم. اين گربه بر صوفيي ما شاشيد!

اين عبارت پيداست كه تصـوف فقـط بـه خرقـه      اينجا نيز طنز ظريف پير مهنه از
  كرد: پوشيدن نيست. شيخ شريعت و طريقت را چنين خالصه مي

  اين است شريعت    از دوست پيام آمد كاراسته كن كار
  )97(اين است طريقت    مهر دل پيش ار و فضول از ره بردار

ديـد كـه    وي معني همة عبارات مختلف را در تعريـف تصـوف يكـي مـي    
و هيچ تكلّف تو را بيش از تو بـي تـو نيسـت، چـون بـه      » التكلّف كالتصوف تر«

. سعي بوسعيد بر آن بود كه اگر آدمي )98(»خويشتن مشغول گشتي از او باز ماندي
ها و خويهاي ناپسند است ـ فايق آيـد    بتواند بر نفس خود ـ كه مظهر خودخواهي 

ايـن خـود   گام اصلي را در راه حق و كسـب سـعادت معنـوي برداشـته اسـت و      
مهمترين اصل تصوف بود زيرا بشر بدين طريق قادر است بـديها را از خويشـتن   
دور و خود را تصفيه كند تا منش انساني در او قوت گيرد. البته ايـن كـار دشـوار    

كوه را به مويي كشيدن آسانتر است از آن كه از خـود بـه خـود    «بود و به قول او 
شد اين معنـي را بـه مريـدان     يله ممكن مياز اين رو شيخ به هر وس». بيرون آمدن
يك روز شيخ با جمعي صوفيان به در آسيايي رسيدند، اسب بـاز  «كرد.  گوشزد مي

گويـد؟   دانيـد كـه ايـن آسـيا چـه مـي       داشت و ساعتي توقف كرد. پس گفت: مي
دهـم و   ستانم و نرم باز مـي  گويد كه تصوف اين است كه من دارم. درشت مي مي

كـنم تـا آنچـه نبايـد از خـود دور       كنم، سفر خود در خود مي گرد خود طواف مي
. در )100(»التصـوف هوالخلـق  «گفت:  . و زماني از قول جنيد بغدادي مي)99(»كنم مي

هـاي   يـابيم كـه بـه شـيوه     بسياري از سخنان او كه تأمل كنيم همين نكته را درمـي 
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  گوناگون بيان كرده است:
  »بندة آني كه در بند آني«
  »ه سر نشنو تا خواجه به در نشنواين كار ب«
  »زندان مرد بود مرد است«
  »پنداشت و مني تو حجاب است از ميان برگير به خداي رسيدي«
  )101(»هرچه نه خداي را نه چيز و هركه نه خداي را نه كس«
  

بنده به يك قدم به خداي رسـد ...  «براساس اين نظر بوسعيد معتقد بود كه 
بيـرون نهـي تـا بـه      خودست و آن آن است كه قدم از ميان بنده و حق يك قدم ا

اش بكاهـد   به عبارت ديگر به همان نسبت كه انسان از خودپرستي )102(»حق رسي
  ترين وعظ پرمغزِ او توجه فرماييد: به خدا روي تواند آورد. به اين كوتاه

شيخ ابوسعيد يك بار به طوس رسـيد مردمـان از شـيخ تقاضـاي مجلـس      «
آمدنـد   ابت كرد، بامداد در خانقاه استاد تخت بنهادند و مردمان ميكردند، شيخ اج

آمـد   ان قرآن برخواندند و مـردم مـي  يست. چون شيخ بر تخت شد و مقرشن و مي
چندان كه كسي را جان ماند، معـرف برخاسـت و گفـت: خـدايش بيـامرزاد كـه       

د و اهللا علي محمـ  هركس از آنجا كه هست يك گام فراتر آيد. شيخ گفت و صلي
اله اجمعين، و دست بر وي فرود آورد و گفت: هرچه ما خواستيم گفت و جملـة  

خدايش بيامرزاد كه هركس از آنجا كه هست يك «اند او بگفت  پيغامبران بگفته
چون اين كلمه بگفت از تخت فرود آمد و آن روز بـيش از ايـن    ».گام فراتر آيد

  .)103(»نگفت
گرفـت   مردان خدا را هم در مسجد ميبا اين طرز فكر بوسعيد سراغ چنين 

  ».همه جا خانة عشق است چه مسجد چه كنشت«يعني  )104(و هم در خرابات
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كوشيد دنياپرستي و طمع بـه نعمـت و مـال را در دل     وي در همه حال مي
انديشيد كه فرو رفتن در چارچوب دنياي مادي  پيروان سرد گرداند زيرا چنين مي
روزي شـيخ بـه راهـي    «رزشـهاي معنـوي اسـت.    سبب غفلت از تربيت درون و ا

آوردنـد،   كردند و آن نجاست به خيك بيرون مـي  گذشت، كنّاسان مبرز پاك مي مي
گريختند. شيخ ايشـان را   صوفيان چون آنجا رسيدند خويشتن فراهم گرفتند و مي
گويـد مـا آن    گويد. مـي  بخواند و گفت: اين نجاست به زفان حال با ما سخني مي

فشانديت و جانها از بهـر   لذتيم كه شما زر و سيم بر ما مي بوي با شطعامهاي خو
كرديت و هر سـختي و مشـقّت كـه از آن حكايـت نتـوان كـرد در راه        ما نثار مي

كرديت. به يك شب كه با شـما صـحبت داشـتيم بـه      دست آوردن ما تحمل مي به
يخـت! چـون   گريزيد؟ ما را از شما بايد گر رنگ شما شديم، از ما به چه سبب مي

  .)105(»شيخ اين سخن تقرير كرد فرياد از جمع برآمد و بگريستند و حالتها رفت
وقتي ديگر بوسعيد پيش خواجه امام بومحمد جـويني آسايشـي را كـه در    

از بهـر آن كـه [در گرمابـه] بـا تـو      «ستود  پسنديد و مي كرد مي حمام احساس مي
. زمـاني نيـز فرمـود    )106(»سـت ينابزاري و سطلي بيش نيست و آن نيـز از آنِ تـو   

هاي نيكو و ظريفي را كه مريدي از عراق براي او آورده بود به گمان آن كـه   جامه
اي از آن  پـاره پـاره كردنـد و بـر هـر خـاربني پـاره       «با آنها دل شيخ را صيد كند، 

بياويختند. درويش چون بديد منفعل شد و عظيم شكسته شد. شيخ بدين حركـت  
را به نزد ما چه قيمت اسـت و آن پنداشـت تـو بـه سـبب ايـن        بدو نمود كه دنيا

  .)107(»ها همه دنياپرستي بوده است ... دنيا بر دل آن درويش سرد گشت جامه
*  
خواسـت مردمـان بـدان     گفـت و مـي   طريقتي كه بوسعيد از آن سـخن مـي  
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هايي از شيوة تربيت  بگروند نوعي تربيت روحاني بود و كتاب اسرارالتوحيد جلوه
هـاي مريـدان راههـاي     دهد. پير مهنه بـراي كاسـتن از خودپرسـتي    و را نشان ميا

دانسـت.   گزيد و يكي از مهمترين آنها را خـدمت بـه ديگـران مـي     گوناگون برمي
روزي ... در ميان سخن گفت از سر خانقاه تا بن خانقاه همه گوهر است ريخته، «

ت تا برگيرند، چـون نديدنـد   چرا برنچينيد؟ خلق باز نگريستند پنداشتند گوهر اس
. اين خـدمت  )108(»بينيم! شيخ گفت: خدمت! خدمت! گفتند: اي شيخ ما گوهر نمي

كـم چنـان اهميتـي     به درويشان ـ كه نخست براي تربيت نفس بود ـ در نزد او كم  
راحتي بـا دل مسـلماني رسـاندن    «ترين راه تقرّب به خدا  گفت: كوتاه يافت كه مي

  .)109(»است
كتاب اسرارالتوحيد نام حسن مـؤدب، خـادم مخصـوص شـيخ،      در سراسر
شود و چهرة وي در ميان اطرافيان بوسعيد مشخص است. خواجـه   فراوان ذكر مي

حسن مؤدب در نيشابور مردي محترم و محتشم بود كه بـه شـيخ ارادت يافـت و    
كنـد   واقعة زيرين حكايت مـي ». هرچه داشت از مال دنيا در راه شيخ صرف كرد«

گونه بوسعيد از راه خدمت به خلق مظاهر خودبيني را در مريـدان، ازجملـه   كه چ
برده است. در اين روايت نكتة بسـيار بـاريكي نهفتـه     از ميان مي بدر حسن مؤد

بـه تربيـت رياضـت    «است و از آن روي يادكردني اسـت: وي حسـن مـؤدب را    
هنـوز از آن   كـرد و  فرمود و آنچه شرط اين راه بود او را بـر آن تحـريض مـي    مي

خواجگي در باطن خواجه حسن چيزي باقي بود. يـك روز شـيخ، حسـن را آواز    
داد و گفت: يا حسن كواره بربايد گرفت و به سر چهارسوي كرمانيان بايد شـد و  

اي و جگربند كه يابي ببايد خريد و در آن كواره بايد نهادن و در پشـت   هر شكنبه
ره در پشـت گرفـت و بـه حكـم اشـارت      گرفتن و به خانقاه رسانيدن،. حسن كوا
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سـر چهارسـوي    ضـرورت بـه    آمد، بـه  شيخ برفت و آن حركت بر وي سخت مي
كرمانيان آمد و هر شكنبه و جگربند كه يافت بخريد و در كواره نهاد و بـر پشـت   

دويـد و او از خجالـت    گرفت و آن خونها و نجاسـتها بـر جامـه و پشـت او مـي     
هاي فاخر ديده بودند و امـروز   مدت نزديك با جامهمردمان حيران كه او را در آن 

ديدند و او را از سر خواجگي برخاستن بغايت سخت بود و همـة   بدين صفت مي
مـا يخـرج    گويد: انَّ آخرَ اهللا عليه وسلم مي خلق را همچنين بود كه مصطفي صلي

ه آن . و خود مقصود شيخ از اين فرمان اين بود كسـةالرئا عن رؤس الصديقين حب
باقيِ خواجگي و حب جاه كه در سر اوست از وي فـرو ريـزد. چـون حسـن آن     
كواره در پشت گرفت و بر اين صفت از سر چهارسوي كرمانيان به خانقـاه شـيخ   

گويان، و اين يك نيمة راست بازار نشـابور بـود، چـون از در     يآورد به كوي عدنَ
ين را همچنان بـه دروازة حيـره   خانقاه درآمد و پيش شيخ بيستاد شيخ فرمود كه ا

بايد بردن و پاكيزه بشست و باز آوردن، و آن ديگر نيمه از چپ بـازار شـهر بـود.    
حسن همچنان به دروازة حيره شد و آن آلتها پاك كرد و باز آورد. چون به خانقاه 
ب جـاه چيـزي بـا وي نمانـده بـود، آزاد و خوشـدل         رسيد از آن خواجگي و حـ

وايي  نون اين به مطبخي بايد سپرد تا اصحابنا را امشب شكنبهدرآمد. شيخ گفت اك
باشد، حسن آن را بداد و اسباب راست كرد و مطبخي بـدان مشـغول شـد. شـيخ     
ديده بود كه حسن را در آن رياضت رنجي عظيم رسيده بود. حسـن را آواز داد و  

سـر  هـاي نمـازي معهـود پوشـيد و بـه       اكنون ترا غسلي بايد آورد و جامهگفت: 
اهل بـازار   ةچهارسوي كرمانيان بايد شد و از آنجا تا به دروازة حيره بايد و از هم

اي در پشت گرفتـه؟ پـس حسـن بـه حكـم       كس را ديدي با كواره پرسيد كه هيچ
يـك دكـان پرسـيد،     اشارت برفت و از سر بازار تا آخر بازار كه آمده بـود از يـك  
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يا آن كس تو بودي. چـون حسـن   كس نگفته بود كه اين چنين كس را ديديم  هيچ
بيني و االّ هيچ كـس   پيش شيخ آمد، شيخ گفت: اي حسن آن تويي كه خود را مي

آرد او را قهـر   را پرواي ديدن تو نيست، آن نفس توست كه ترا در چشـم تـو مـي   
بايد كرد و بماليد ماليدني كه تا بنشكنيش دست از او نـداري و چنـان بـه حقـش     

اي خود و خلق نماند. حسن را چون آن حـال مشـاهده   مشغول كني كه او را پرو
واي  افتاد از بند پندار و خواجگي بكلي بيرون آمد و آزاد شد و مطبخي آن شـكنبه 

بپخت و آن شب سفره نهادند و شيخ و جمع بر سر سفره بنشستند، شـيخ گفـت:   
  .)110(»خوريد واي حسن مي اي اصحابنا بخوريد كه امشب خواجه

داشـت   آزاري به هر صورت و به هرحال باز مـي  ا از مردمبوسعيد مريدان ر
حتي در مقام امر به معروف و معتقد بود كه صوفي بايد به چشم شفقت بـه همـه   

. در تعاليم خـود زهدورزيـدن و روي از زنـدگي برتـافتن را نيـز منـع       )111(بنگرد
شـيخ   شـمرد.  و توجه به حق را در همة احوال برتر از هر رياضتي مي )112(كرد مي
گذاشت يارانش به عبادات و رياضتهاي خود فريفتـه شـوند و از ايـن راه بـه      نمي

كرد كـه بهتـرين فـرد     خودبيني و خودپسندي گرفتار آيند حتي به آنان گوشزد مي
اسرائيل در نظر خداوند آن كسي بود كه به تحسـين انتخـاب ديگـران مغـرور      بني

  .)113(نشد و خود را بدترين اين قوم شمرد
بـدين سـبب    )114(مهنه در تأديب به رفق معتقد بود نه به عنف و خشم پير

شد  آورد و همين رفتار بيشتر موجب تنبه آنان مي گاه لغزشهاي ياران را به رو نمي
مـدت  «چنان كه وقتي در طوس بدو گفتند يكي از مريدانش به نـام سـيد حمـزه    

صبوح دارد و غالمان چهل شبانروز است تا او به فساد مشغول است و صبوح بر 
». هم درنشانده و كنيزكان را خمر داده است و همه را برهنه كرده است و مست به



٢٦١ عارفي از خراسان

عجب! بر چنان درگاهي گناه كم از اين نبايـد كـرد! و بـيش از ايـن     «شيخ گفت: 
نگفت و هيچ اعتراض نكرد. چون سيد حمـزه را خبـر دادنـد كـه شـيخ بوسـعيد       

فت و ديگر روز به خدمت شيخ آمد و شـيخ  رسيده است حالي به ترك آن كار بگ
به قرار هر بار مراعاتش كرد و آن سخن بر روي او نياورد و آن نظر كـه در حـق   

. بوسعيد عيب مردمان را از سر مالمـت بـه   )115(»سيد داشت هيچ نقصان نپذيرفت
ديـد بـدين سـبب در جـواب      نمود و اين كار را دور از جوانمردي مـي  ايشان نمي

بدن شيخ را بر بازوي او جمع كرده بـود   )116(ـ كه در گرمابه شوخ  سؤال درويشي
» آن كـه شـوخ مـرد پـيش روي او نيـاري     «و از معني جوانمردي پرسيد ـ گفـت:   

  .)117(بعدها عطار نيز اين روايت و سخن بوسعيد را پسنديد و به نظم آورد
شيخ به همة جزئيات احوال مريدان توجه داشت حتي بـه آنـان آداب غـذا    

جـويي و اقتصـاد و    و نيز به زنـان ايشـان رعايـت صـرفه     )118(آموخت خوردن مي
. در شـيوة تربيـت بوسـعيد از زنـدگي     )119(كـرد  نظافت و كدبانويي را گوشزد مي

داد و ياران را به تفرّج بـه شـنا    بازي مي شد. گاه خود صالي آب عملي غفلت نمي
و پيـران را بـه يـك چشـم      . به عنـوان مربـي و پيـر، جوانـان    )120(برد و صحرا مي

كس از ايشان در چشم  هيچ«گفت:  نگريست و در جواب اعتراض اشخاص مي مي
ما خرد نيست و هركه قدم در طريقت نهاد اگرچه جوان باشد به نظر پيـران بايـد   

اند روا بود كه به روزي بدو خواهنـد   نگاه كردن كه آنچه به هفتاد سال به ما نداده
  .)121(»كس در چشم خرد ننمايد باشد هيچداد، چون اعتقاد چنين 

پير مهنه به افكار و روحيات مردم معرفت كامل داشت. رفتـار او در برابـر   
اي از ايـن بصـيرت اوسـت.     مردي كه آمده بود از اسرار حق چيزي بياموزد جلوه

اي را ـ كه موشي در آن كـرده بودنـد ـ بـدان مـرد        شيخ دستور داد قوطي سربسته
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مرد را در خانه وسوسـه گرفـت   ». زينهار تا سر اين حقّه باز نكني«دادند و گفت: 
كه آيا در قوطي چيست؟ و سرانجام در آن گشود و موش بيرون جست. بـه نـزد   

من از تو سرّ خداي تعالي طلب كردم تو موشي به من دادي؟ شـيخ  «شيخ آمد كه 
اشـت سـرّ   گفت: اي درويش ما موشي در حقّه به تو داديم تو پنهـان نتوانسـتي د  

  .)122(»خداي را با تو بگوييم چگونه نگاه خواهي داشت؟
از بعضي از سخنان بوسعيد شايد بتوان دريافت كه وي چگونه مـردم را از  

و بـه   داشـته  گوييهاي منجمان و احكام نجومي بازمي اعتقاد به سخنان ناروا و پيش
يخ به نشابور بـود  در آن وقت كه ش«انگيخته است:  ايمان و اتكاء به خداوند برمي

گفتند و عوام خلق به يك بـار   يك سال مردمان سخن منجمان و احكام ايشان مي
در زفان گرفته بودند كه امسال چنين و چنين خواهد بود، شيخ روزي بر سر منبر 
گفت: ما امروز شما را از احكام نجوم سخن خواهيم گفت. پس گفت امسال همه 

اهد چنان كه پار همه آن بود كه خـداي تعـالي   آن خواهد بود كه خداي تعالي خو
. پيـر مهنـه بـا بيـان     )123(»خواست ... دست بر روي فرودآورد و مجلس ختم كرد

خواننـد   شنوند و مـي  داد كه آنچه مي معني خردمند به مريدان درس خردمندي مي
خردمند آن اسـت  «با دقت بسنجند و سخن درست و استوار را دريابند و بپذيرند: 

ن كارش پديد آيد همه رأيها را جمع كند و به بصيرت در آن نگرد تا آنچه كه چو
صواب است از او بيرون كند و ديگر را يله كند همچنان كه كسي را دينـاري گـم   
شود اندر ميان خاك اگر زيرك باشد همه خاك را كه در آن حوالي بود جمع كند 

  .)124(»ارد تا دينار پديد آيدذو به غربالي فرو گ
همه بزرگي و حشمتي كه بوسعيد در نظر مريدان و معتقـدان داشـت بـا     با

نمود و درحقيقت ايشان را به مردمي و خويهاي نيـك رهنمـون    ها مي آنان فروتني



٢٦٣ عارفي از خراسان

اي بدو از سـر   التّراب ـ كه در نامه  ةشد. چنان كه در پاسخ درويشي به نام حمز مي
  رستاد:تواضع نوشته بود: تراب قدمه ـ اين بيت را نوشت و ف

  گر خاك شدي خاك ترا خاك شدم    
  )125(چون خاك ترا خاك شدم پاك شدم    

پسنديد. وقتي در  خدمتي را ـ كه رنگي از چاپلوسي داشت ـ نمي   اما خوش
درويشي دست دراز كرد و آن كاه برگرفـت و  «مسجد كاهي بر ريش او افتاده بود 

ين كاه را بر محاسـن مـا   در مسجد بينداخت. شيخ رو به وي كرد و گفت: ... تو ا
  .)126(»روا نداشتي، چون روا داشتي كه در خانة خداي بينداختي!

ثير داشـت، زيـرا   أسخنان صريح و گاه درشت شيخ نيز درحد خود حسن ت
انـد و   حالت ايشان چنين بودست كه از سر راسـتي رفتـه  «به قول محمد بن منور 

الجرم از آن كلمة درشـت كـه    اين مراعات به ريا و نفاق مر ايشان را نبوده است
آمده است، به سـبب صـدق و    اند چندين خوشدلي و صفا پديد مي گفته ايشان مي

مداهنتي در راه ديـن. و در عهـد مـا از هـزار كلمـه كـه بـه مراعـات و لطـف           بي
نمايد زيرا كه به ريا و نفاق و مداهنت آميخته  گوييم يك ذره آسايش روي نمي مي

  .)127(»است
هـا   ماتي كه پيروان براي بوسعيد قائل بودنـد وي از خودنمـايي  باوجود مقا

كه حكايت كرامات او بنويسـند و بـه اطـراف برنـد و     «خواست  دور بود و نمي به
از اين رو به خواجه عبدالكريم خادم خـاص خـود ـ كـه حكايـاتي      » مشهور شود

مبـاش   نويس حكايت«چند از اين قبيل را براي درويشي به قلم آورده بود، گفت: 
. در عين حال وقتـي درويشـي ـ كـه همـه      )128(»چنان باش كه از تو حكايت كنند

مـن ايـن همـه كارهـاي     «خدمتهاي خشن بر عهدة وي بود ـ به بوسـعيد گفـت:    
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كند و  دارم كه شيخ احسنت و زهي مي توانم كرد! طمع مي سخت براي خداي نمي
ن درويـش و گفـت   فرمايد، شيخ را خـوش آمـد از راسـتي آ    به تحسين مددي مي

كردي او را تحسـين   ديدي كه درويش كاري مي چنان كنيم. بعد آن چون شيخ مي
  .)129(»كردي و او بدان خوشدل بودي و قوت گرفتي

هاي ظريـف كـه بوسـعيد در خـالل حكايـات بـه مريـدان         چه بسيار نكته
هـاي   اند و نمونـه  اي است كه پس از او اكثر عارفان برگزيده آموخت. اين شيوه مي

تـوانيم ديـد كـه سـرِّ       الدين محمد مولوي مي آن را در آثار سنائي و عطار و جالل
ديدند. به ايـن داسـتان كـه بوسـعيد      را در حديث ديگران گفتن خوشتر مي ندلبرا

  براي ياران نقل كرده است توجه فرماييد:
العزيز وقتي زنبوري به موري رسـيد، او را ديـد    اهللا روحه شيخ گفت قدس«

نهادنـد و او را خسـته    بـرد، مردمـان پـاي بـر او مـي      اي گنـدم بـه خانـه مـي     دانه
گردانيدند، زنبور آن مور را گفت كه اين چه سختي و مشقت است كه تو براي  مي
كشي بيا تا ببينـي   اي؟ به يك دانة محقّر چندين مذلّت مي اي بر خويشتن نهاده دانه

گيرم. پس مور را به دكان  مي خورم، بي اين مشقّت نصيب كه من چگونه آسان مي
قصابي برد. گوشت آويخته بود، زنبور درآمد از هوا و بر گوشت نشسـت و سـير   

اي فراهم آورد تا ببرد، قصاب فراز آمد و كاردي بـر ميـان وي زد و    بخورد و پاره
او را به دو نيم كرد و بينداخت، زنبور بر زمين افتاد، آن مـور فـراز آمـد و پـايش     

گفت: هركه آنجا نشيند كـه خواهـد چنـانش كشـند كـه       كشيد و مي بگرفت و مي
  .)130(»نخواهد

*  
رفتار بوسعيد در دستگيري از مستمندان و حمايت از زيردستان و مظلومان 



٢٦٥ عارفي از خراسان

نيز درخور توجه و درخشنده است و درسي بوده اسـت بـراي مريـدان، ازجملـه     
زري را كه زنـي  روزي كه خانقاهيان در عسرت و تنگدستي بودند وي صد دينار 

آورده بود يكجا به توسط حسن مؤدب براي پيرمردي طنبورزن به گورستان حيره 
خوانـد. شـب پـيش از     فرستاد. طنبورزن پير شده بود و كسي او را به بزم فرا نمي

شدت تهيدستي و نوميدي به گورستان رو آورده و به درگاه خدا ناليـده بـود كـه    
يز مرا بيرون كردند، اكنـون مـن و تـو و تـو و     همه خلقم رد كردند زن و فرزند ن«

. ايـن روايـت اسـرارالتوحيد    )131(»من، امشب ترا مطربي خواهم كرد تا نانم دهـي 
  .)132(شباهت تام دارد با داستان پير چنگي و عمر در مثنوي مولوي

وقتي شيخ در بازار نيشابور كنيزكي را در نزد برده فروشي ديد كه با نـواي  
  خواند: چنگ مي
  امروز در اين شهر چو من ياري ني    
  آورده به بازار و خريداري ني    
  آن كس كه خريدار بدو رايم ني    
  وان كس كه بدو راي خريدارم ني    

بوسعيد وي را خريد و آزاد كرد و به زني به مردي داد كه كنيزك خواهـان  
وي سـتر  . زماني نيز در گرمابه جبة صوف و دستار قيمتي خود را به مـ )133(او بود

. روزي ديگر شيخ بـه مـؤذن   )134(و خود برهنه ماند» تا برگ عروسي كند«بخشيد 
وارد و  مسجد دستور داد درست زري را كه تركي بدو داده بود به دو سگبانِ تـازه 

نمود و بـه فكـر غـذاي سـگان      نيازمند دهد. وي حتي به حيوانات هم شفقت مي
  .)135(آوارة شهر نيز بود

با خلقش داوري و «وك با همة طبقات تمايل داشت و بوسعيد به حسن سل
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ولي درعين حال حق و حقيقت نيز در نظرش ارزشي تمام داشت  )136(نبود» جنگ
و چنين نبود كه به منظور حفظ حسن ارتباط با مردمـان و رعايـت خـاطر ايشـان     
حقيقت را نديده گيرد و لب از سخن فـرو بنـدد، بخصـوص در جـايي كـه پـاي       

گفـت و شـيخ ابوالقاسـم     روزي شيخ در نشابور مجلس مي«ميان بود. مظلومي در 
آباد.  قشيري حاضر بود و هم در آن روز او را دعويي بود به آسيايي در ديه حسين

گفـت آنِ مـن اسـت. مقـري در مجلـس شـيخ        كـرد و او مـي   روستايي دعوي مي
د امام راست خواند: لمن الملك اليوم. شيخ ... گفت با منت راست است با استا مي

شـوي   . دفاع شـيخ از جامـه  )137(»آباد از آنِ من است گويد آسياي حسين كن كه مي
و  )138(شـور و بهـاي اَشـنان    فقير در برابر محتسب كرامي نشابور ـ كه مـزد جامـه   

ـ نمـوداري    )139(اي چنـد زده بـود   صابون را به تمامي نداده و آن بيچاره را تازيانه
ديـدگان. اكـراه وي از قبـول ارادت     يردسـتان و سـتم  ديگر از حمايت اوست از ز

، شحنة مقتدر نيشابور و برادر كهـين سـلطان طغـرل، بـه واسـطة      )140(ابراهيم ينال
الدولـه والـي نيشـابور نيـز ـ كـه از ابوسـعيد         . با سـيف )141(كاري ابراهيم بود ستم

 از مـا «كرد وي را به فرزندي قبـول كنـد ... شـرط كـرد و گفـت:       درخواست مي
پذيرفتي كه ظلم نكني و لشكر را دست كوتاه داري تا بر رعيت ظلم نكند؟ گفت: 

الدوله خـدمت كـرد و بيـرون     كردم. شيخ گفت: ترا به فرزندي قبول كرديم. سيف
آمد و عدل و نيكوسيرتي آغاز نهاد تا چنان شد كه به عدل و انصاف در خراسـان  

  .)142(»و عراق مشهور شد و به جوانمردي بدو مثل زدندي
گفـت:   سـتود ازجملـه مـي    پير مهنه در خالل حكايتها نيز عدل و داد را مي

اهللا عنه، چون درآمـد سـراي    الروم رسولي فرستاد به اميرالمؤمنين عمر رضي كلب«
گفت كه اين چگونه خليفه است كه مـرا   او طلب كرد نشانش دادند، او با خود مي



٢٦٧ عارفي از خراسان

فـت او را عجـب آمـد. پرسـيد از     انـد؟ چـون در سـراي او بيا    نزديك او فرستاده
حاضران، گفتند به گورستان رفته است. بر اثر او برفت. او را ديد در گورستان بـه  

خويشتن افتاده. پس رسـول گفـت: حكـم كـردي و داد      ميان ريگ فرو شده و بي
اي و ملك ما حكم كرد و داد نكـرد و پاسـبان    دادي. الجرم ايمن و خوش نشسته

  .)143(»خفتبر بام كرد و ايمن ن
بينـيم چنـان نيسـت كـه      با همه روح تسامح و مدارايي كه در بوسـعيد مـي  

مسلمانت به زمزم شـويد و هنـدو   «وار بگويد با نيك و بد چنان سر كن كه  عرفي
هركه با هركسي بتوانـد  «گويد:  آميزد و مي هم نمي بلكه حق و باطل را به» بسوزاند

ركسي خورد و خـواب توانـد كـرد    نشست و از هركسي سخن تواند شنيد و با ه
  .)144(»بدو طمع نيكي مدار كه نفس او را به دست شيطان باز داده است

*  
بينيم كه  در كتاب اسرارالتوحيد خانقاه بوسعيد را مركز اجتماع درويشان مي

نهاد بلكه اسـباب معيشـت    تنها به دردهاي دروني پيروان مرهم مي در آنجا شيخ نه
كرد. مخارج روزانة مريدان و از راه رسيدگان از مـالي تـأمين    آنان را نيز فراهم مي

رِ ارادت بـه خـدمت پيـر مهنـه نثـار        گرديد كه مردم احسان مي مي كردند و از سـ
يكي آن بوده «نواز بود و از عادات نيكوي او  نمودند. بوسعيد نيز سخت مهمان مي

م دراز نكـردي و  كاسه نبودي دست به طعـا  است كه تا يكي از مسافران با وي هم
كاسه  هر صوفيي كه نو رسيدي تشريف وي آن بودي كه شب نخستين با شيخ هم

. از طرف ديگر پير مهنه نيز به روش ديگر مشـايخ ـ كـه آن را مطـابق     )145(»بودي
شـد هـم در آن روز خـرج     دانستند ـ هرچه عايد خانقاه مـي   سنت رسول خدا مي

. ورد وي نيز هرشب اين بود كه خداونـد  )146(نهاد كرد و چيزي براي فردا نمي مي
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روزيِ فرداي درويشان را عطا فرمايد و اين مناجـات را بـر ورد و نمـاز ديگـران     
نهاد زيرا حاصل اين عبـادات نصـيب    براي ثواب آخرت و طلب درجه ترجيح مي

شد و نيكي طلبيدني بود براي روزگار خويش و حال آن كـه راز   نفس شخص مي
  .)147(»نيكي خواستن براي غير«ند موقوف و مصروف بود بر و نياز او با خداو

كـرد، بعـالوه    بوسعيد وسايل معيشت خانقاهيان را از هرحيـث فـراهم مـي   
چنان كـه  «نمود،  هاي مفصل برپا مي و مهماني» دعوتهاي باتكلُّف«رسم داشت كه 

ها در حضور وي  ، در اين ضيافت»كرد هزار دينار زيادت در يك دعوت خرج مي
پـذيرفت. بوسـعيد در ديگـر امـور هـم مـردي        راسم سماع صوفيان نيز انجام ميم

بخشنده و دست و دل باز بود، مثالً روزي صد دينار زري را كه بونصر شـيرواني  
. ايـن رفتـار او و وسـائل    )148(بدو تقديم كرده بود يكجا به استاد حمـامي بخشـيد  

و غذاهاي مطبوع و خـوبي   ـشد   تنعم و عيش صوفيان ـ كه به دست او فراهم مي 
نمود و آنـان   گشت در نظر گروهي با درويشي سازگار نمي كه براي آنان آماده مي

ديدند در خانقـاه بـر چهـار     انگيخت. شيخ را كه مي را به انكار طريقت شيخ برمي
اينجا «كردند كه  اند، اعتراض مي بالش تكيه زده و درويشان در خدمتش كمر بسته

مرد با چندين تنعم نيز از فقرا چون تواند بود؟ ايـن پادشـاهي   فقر كجاست و اين 
پيران خود را «گرفتند كه  صراحت بر او خرده مي و به» است نه صوفي و درويشي

گـاه كـه بـذل و    ». گنجـد  اند و گردن تو در زه پيرهن نمي از مجاهده ضعيف كرده
ايـن  «گفتنـد:   نگريستند با خود مـي  بخشش و مخارج گزاف دستگاه بوسعيد را مي

، سرتاسر كتـاب اسـرارالتوحيد پـر اسـت از     »كند چه اسراف است كه اين مرد مي
هد بسياري حاكي از انكار و مخالفت متشرعان و زاهدان و قاضي و محتسـب  اشو

  .)149(و برخي از عامة مردم با روش زندگاني و تنعم شيخ و مريدان او
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ن و صـوفيان در  بيت گفتن بوسعيد در مجلـس، و سـماع و رقـص جوانـا    
خانقاه و شعر خواندن قواالن و وجد و شـور و تـأثراتي كـه بـه حاضـران دسـت       

جوانـان را  «گفـت:   داد نيز مورد ايراد معارضان بود و شيخ ناگزير در پاسخ مي مي
نفس از هوا خالي نباشد و ايشان را هواي نفس غالب باشد و هوا بر همـه اعضـا   

 دستشان بريـزد و اگـر پـاي بردارنـد هـواي      غلبه كند اگر دست برهم زنند هواي
پايشان كم شود، چون بدين طريق هوا از اعضـاي ايشـان نقصـان گيـرد از ديگـر      
كباير خويشتن نگاه توانند داشتن، چون همه هواها جمـع شـود و العيـاذ بـاهللا در     

. در )150(»تر كه به چيزي ديگـر ريـزد   كبيره مانند، آن آتش هوا در سماع ريزد اولي
اي بـراي تصـفية درون و    و وسـيله توانست نوعي عبـادت   پير مهنه سماع مينظر 

سماع هركس «رو معتقد بود كه  توجه به عالم معني و پيوستن به حق باشد. از اين
اگر بر هواي نفس شنود موجب وبال و ظلمت شـود و  » رنگ و روزگار وي دارد

شيخ در حكم نماز  . چنين سماعي را)151(»سماع درست آن باشد كه از حق شنود«
  .)152(شمرد مي

اي از سنتها و عبادات معهود فقهـا و   پابند نبودن شيخ به حج ظاهري و پاره
بـه آتـش    )153(شـد  نيز برخي سخنان كه بر زبان او رفته بود و سوء تفسير هم مـي 

اندك كار مخالفت منكران با شيخ باال گرفـت و بيشـتر    زد. اندك مخالفتها دامن مي
كـرد و از   از ناحية اهل ظاهر بود. ابوالحسن تـوني او را لعنـت مـي    اين خصومتها

. قاضي سيفي ازجملـه قضـات   )154(گذشت كويي كه خانقاه شيخ در آنجا بود نمي
داد و بــه قصــد جــان بوســعيد  معتبــر و مــنعم در ســرخس، كســان را چيــز مــي

دادند چنـان   وران در معابر او و پيروانش را دشنام مي . حتي پيشه)155(انگيخت برمي
كه بر سر كوي عدني كوبان دكان داشت ـ چون ايشان را ديـد    ـكه روزي قصابي  
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خواران، سر و گردن ايشان نگر،  با خود گفت: اي مادر و زن اينها! مشتي افسوس«
  .)156(»چون دنبة علفي! و دشنام چند بگفت

جز مخالفـت در عقيـده و مشـرب، جمعـي از فقيهـان و       بعيد نيست كه به
خ متصوفه بيم آن داشتند كه شخصيت و نفوذ كالم بوسعيد مريدانشـان رابـه   مشاي

. از )157(»و آن مرغ دررسد كه چينه از پـيش ايشـان برچينـد   «سوي وي جلب كند 
توانستند وجود بوسعيد و شهرت و عزت روزافزون او را تحمل كننـد.   رو نمي اين

كـه در نيشـابور    هجـري) نيـز رسـيده بـود     456-384حـزم (  اين كه به گوش ابن
پوشد و گاهي حرير ـ كه بر مردان حـرام اسـت ـ      ابوسعيد گاهي جامة پشمينه مي

گزارد و گاه نـه نمـاز فريضـه و نـه نافلـه       گاهي در يك روز هزار ركعت نماز مي
، خود شـاهدي ديگـر بـر    )158(خوانند آورد و اين شوه را كفر محض مي جاي مي به

  آنهاست.نظر مخالفان و شايعات انكارآميز 
ها در برابر ابوسعيد همداستان شدن ابـوبكر   العمل يكي از شديدترين عكس

اسحاق كرامي و قاضي صاعد رئيس اصحاب راي و روافض در نيشابور بـود كـه   
كه اينجا مردي آمده است از ميهنه «محضري نوشتند و به امضاي همگان رساندند 

گويـد،   ر بيت و شـعر مـي  گويد و بر سر منب كند و مجلس مي و دعوي صوفيي مي
كند و جوانـان را رقـص    فرمايد و رقص مي گويد، و سماع مي تفسير و اخبار نمي

خورانـد، و   خورد و مي فرمايد و لوزينه و گوزينه و مرغ بريان و فواكه الوان مي مي
گويد من زاهدم و اين نه شعار زاهدان است و نه صـوفيان ... ايـن محضـر بـه      مي

خدمت سلطان غزنين، جواب نبشتند بـر پشـت محضـر، كـه      غزنين فرستادند، به
ائمة فريقين شافعي و بوحنيفه بنشينند و تفحص حال او بكنند و آنچـه مقتضـاي   
شريعت است بر وي برانند. اين مثال روز پنجشنبه دررسيد. آنها كه منكران بودند 
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بـا جملـة   شاد شدند و گفتند فردا آدينه است، روز شنبه مجمعي سازيم و شيخ را 
اگـر فراسـت بوسـعيد و آگـاهي وي از     ». صوفيان بر دار كنيم بر سر چهار سـوي 

ضماير ابوبكر اسحاق و قاضي صاعد نبود ـ كه سبب شد ايشان از انكار برگردنـد   
و بدو ارادت ورزند ـ هرآينه جان بوسعيد و يكصد و بيست تن مريدان او بر سر   

خ در جواب اعتذار قاضي صاعد، معروف . دوبيتي كه شي)159(اين كار تباه شده بود
آميـز   به ماه نشابور، خوانده است نموداري اسـت ديگـر از طـرز تفكـر مسـالمت     

  بوسعيد در چنين ماجراها:
  گفتي كه منم ماه نشابور سرا    
  اي ماه نشابور، نشابور ترا    
  آنِ تو ترا و آنِ ما نيز ترا    
  )160(با ما بنگويي كه خصومت ز چرا    

ي كه به بوسعيد نسبت داده شده است و در ايـن واقعـه سـبب    كرامت مهم
نجات او گرديد، اشراف اوست بر ضماير مردم. وي بدين وسيله از افكار و نيات 

كرد و آنان را  شان را برمال مي شد و راز نهفته ديگران، از دوست و دشمن، آگاه مي
الت و سـخنان  آورد. در سراسر كتاب اسـرارالتوحيد وحـا   در سلك معتقدان درمي

هـا بـه چشـم     گـويي  هـا و پـيش   بينـي  هاي فراواني از اين نهان شيخ ابوسعيد نمونه
اين قوه يا خاصيتي اسـت  «اند:  . شادروان بهمنيار در اين مورد نوشته)161(خورد مي

كه امكان تحصيلش هم به قواعد علمي و هم به عمل ثابت شده و دانشمندان اين 
اءت افكار، و از تصرف در اراده و فكر ديگران به عصر از اشراف بر خواطر به قر

آور بـه ممارسـت بـر بعضـي      آورند، اين نيروي شگفت تعبير مي )162(القاء و ايحاء
اش قدرت بر جمع فكر و توحيد حواس  رياضتها و مشقتهاي مخصوص كه نتيجه
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آيد، و از رياضتهاي بسيار سخت و مراقبتهاي طوالني كه مؤلف  است به دست مي
وجـه بعيـد نيسـت كـه ايـن قـوه        اند بـه هـيچ   يگران از ابوسعيد حكايت كردهو د
. البتـه نظيـر ايـن كرامـت در     )163(»تـر بـه وي افاضـه شـده باشـد      صورتي كامل به

  .)164(شود سرگذشت ديگر عارفان نيز ديده مي
اگر به اين نكته توجه كنيم كه تا چه حد طبقات مختلف مـردم از خـواص   

رد، پير و جـوان، پـول و امـوال فـراوان بـه بوسـعيد تقـديم        تا فرودستان، زن و م
شـويم و هـم از    اند آن وقت هم از درجة نفوذ و مكانت شيخ بـاخبر مـي   كرده مي

شده است. بعـالوه همـين    اينكه مخارج فراوان خانقاه و ياران او چگونه فراهم مي
ــد كــرد. كتــاب    ــدان را روشــن توان ــه خــود دليــل و شــك و مخالفــت معان نكت

هذا اين سيم و  . مع)165(ارالتوحيد روايات بسياري از اين قبيل را نيز در بر دارداسر
كرد و گاه گرفتـار   هاي فراوان شيخ را كفايت نمي هاي بسيار و بخشش زرها هزينه

افتاد كه بوسعيد، حسن مؤدب خـادم خـاص    رو بسيار اتفاق مي شد. از اين وام مي
و بود ـ براي گرفتن پول يا چيزي معـين بـه    خود را ـ كه تنظيم مخارج خانقاه با ا 
فرسـتاد   كرد و در اين باب به آنان پيغام مـي  نزد اشخاص حتي دشمنانش روانه مي

نمود. در همة موارد آنچه شيخ خواسته بود  صراحت مطالبه مي و منظور خود را به
گونه درخواستها را ـ كه بخصوص به منظور صـرف    . اين)166(شد درنگ مهيا مي بي

روزي يكـي در  «شمرد و حال آن كه  براي غير و امور خير بود ـ بوسعيد جايز مي 
گفـت مـن مـردي     خواست و مي مجلس شيخ برخاسته بود و از مردمان چيزي مي

بـراي آنكـه    ،داامفقيرم. شيخ گفت: چنين نبايد گفت؛ بايد گفت كه من مـردي گـ  
رّهاي حق جل و جالله يرّفقر س167(»است از س(.  

بوسـعيد حاضـر   اين احـوال تنهـا مـردان نبودنـد كـه در مجلـس        در همة
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كردند بلكه زنان نيز در همـة   ورزيدند و مال نثارش مي شدند يا بدو ارادت مي مي
  البته نه به اندازة مردان. )168(جستند اين مراحل شركت مي

*  
از آنچه گذشـت سـيماي بوسـعيد تاحـدي روشـن شـده اسـت امـا ذكـر          

او با مردم بخصوص با اهل مذاهب ديگـر چهـرة وي را   مختصري از طرز سلوك 
  دهد. به طرزي بارزتر نشان مي
و خـدا را در  » به عـدد هـر ذره راهـي اسـت بـه حـق      «پير مهنه معتقد بود 

  .)169(توان يافت جا مي همه
  در راه يگانگي نه كفرست و نه دين    
  )170(يك گام ز خود برون نه و راه ببين    

داشت به مريدان نيـز شـفقت و مهربـاني و لطـف      مردي كه چنين اعتقادي
  پسنديدو نه ريا را. آموخت و يكرويي و صداقت. نه خصومت را مي معاشرت مي

  گر زان كه هزار كعبه آباد كني    
  به زان نبود كه خاطري شاد كني    
  گر بنده كني ز لطف آزادي را    
  زاد كنيآبهتر كه هزار بنده     

*  
  و باشطلبي دلج گر قُرب خدا مي    
  اندر پس و پيش خلق نيكوگو باش    
  القول شوي خواهي كه چو صبح صادق    
  خورشيدصفت با همه كس يك رو باش    
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رفـت كـه بـه مسـجد      رويي به كليساي ترسايان مـي  بوسعيد با همان گشاده
اي از  داد كه در آنجـا نيـز آيـه    ان را اجازه مييمسلمانان و خانقاه درويشان؛ و مقر

. آخر مگر نه كليسا هم خانة خدا بود و در آنجا هـم خـدا را   )171(قرآن را بخوانند
  پرستيدند. مي

  راه تو به هر قدم كه پويند خوش است    
  وصل تو به هر صفت كه جويند خوش است    
  روي تو به هر چشم كه بينند نكوست    
  ذكر تو به هر زبان كه گويند خوش است    

ر بودند با رفق و مردمـي تـوأم   رفتار شيخ با كساني كه در نظر مردم گناهكا
هم در آن وقت كه شيخ بـه نشـابور   «بود نه آن كه آنان را بيازارد و از خود براند. 

رفت. چون به سر خاك مشايخ رسـيد جمعـي را    بود روزي به گورستان حيره مي
زدنـد. صـوفيان در اضـطراب آمدنـد،      خوردند و چيزي مـي  ديد آنجا كه خمر مي
احتساب كنند و برنجانند، شـيخ مـانع شـد. چـون نزديـك      خواستند كه ايشان را 

باشيد، در آن جهان  ايشان رسيد گفت: خداوند چنان كه در اين جهان خوشدل مي
نيز خوشدلتان داراد. جماعت برخاستند و جمله در پاي شيخ افتادند و خمرهـا را  

مـردان   بريختند و سازها بشكسـتند و توبـه كردنـد و از يـك نظـر شـيخ از نيـك       
. از اين قبيل است مدارا و محبت وي در حق جوان قـوالي مسـت كـه    )172(»دندش

. يـك  )174(و دستگيري او از ميخـوارة مدهوشـي ديگـر    )173(به خانقاه آورده بودند
زني مطربه، مست، روي بگشاده و آراسـته نزديـك   «روز نيز در ميان بازار نيشابور 

تر شو! شـيخ گفـت دسـت از او    شيخ رسيد. جمع بانگ بر وي زدند كه از راه فرا
  بداريد. چون آن زن نزديك شيخ رسيد، شيخ گفت:



٢٧٥ عارفي از خراسان

  آراسته و مست به بازار آيي    
  اي دوست نترسي كه گرفتار آيي؟    

  .)175(و توبه كرد» آن زن را حالتي پديد آمد و بسيار بگريست و در مسجدي شد
كـرد   كاران چنين مشفقانه و با جوانمردي سلوك مـي  پيري كه با معصيت  
رو شبي  داشت از جانب او و مريدانش اندك آزاري به كسي برسد. از اين روا نمي

كه در خانقاه صدوقي، در همسايگي سيد اجل حسن، سماع صوفيان خواب سـيد  
حسن را آشفته بود و چـاكران او از بـام خانقـاه خشـت بـر سـر درويشـان فـرو         

داد و بـر چشـم    مـي  گرفت و بوسـه  يك خشت را برمي شيخ آن يك«افكندند،  مي
گفت: هرچه از حضرت نبوت رود عزيز و نيكو بود و آن را به دل و  نهاد و مي مي

كوبـان   همان شب به دستور شيخ صوفيان به خانقاه كوي عدني». جان باز بايد نهاد
رفتند و روز ديگر پگاه بوسعيد برخاست و همراه ياران به عذرخواهي نـزد سـيد   

  .)176(حسن آمد
كوشيد كه از رفتار او غبـار كـدورتي بـر دل     دازه كه پير مهنه ميبه همان ان

كسي ننشيند و در استرضاي همگنان ساعي بود در برابر خطا و آزار و زخم زباني 
شـنيد كـه ابوالقاسـم     نمـود. اگـر مـي    ديد بردباري و گذشت مـي  كه از ديگران مي

دارد  ا دوست مـي بوسعيد حق سبحانه و تعالي ر «قشيري از سر انكار گفته است: 
دارد. فرق چندين است در اين راه كـه مـا    و حق سبحانه و تعالي ما را دوست مي

آن پشـه هـم   «، پاسخ او به قشيري آن بود كه »همچندانِ پيليم و بوسعيد چند پشه
. روزي كـه در كـويي از   )177(»تويي ما هيچ چيز نيستيم و ما خود در ميان نيسـتيم 

م فرو ريخت و جامة شيخ را آلوده كـرد و مريـدان وي   نيشابور زني خاكستر از با
آرام گيريـد!  «برآشفتند و خواستند صاحب خانه را بازخواست كنند، شيخ گفـت:  
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كسي كه موجب آتش بود با او بـه خاكسـتر قناعـت كننـد، بسـيار شـكر واجـب        
  .)178(»آيد

  گفت ژوليده دستار و موي همي    
  كف دست شكرانه ماالن به روي    
  نفس من در خور آتشمكه اي     
  به خاكستري روي درهم كشم؟    

از سخن بوسعيد به قشيري ـ كـه درويشـي را بـه واسـطة خالفـي خرقـه        
آميز شيخ  توان روش رفق بركشيده و بسيار رنجانده و از شهر بيرون كرده بود ـ مي 

اي استاد، درويشي را كـه  «گفت:  را درك كرد. وي به امام قشيري در اين باب مي
وزينه از شهر بيرون توان كرد و به حجاز افگند، چندين رنجانيـدن و  لم لقمة به ني

  .)179(»خرقه بركشيدن و رسوا كردن چرا؟
بينـيم، بلكـه    در اسرارالتوحيد بوسعيد را در لباس اندرزگويانِ خشك نمـي 

گويد. رفتار وي در خانقـاه و حتـي    غالباً با همگنان چون دوستي مشفق سخن مي
ساده و صميمانه است و پروايي ندارد كه از بازار نيشابور بـه واسـطة   در معابر نيز 

هوس درويشي از همراهان، شلغم جوشيده بخرد و در مسجد با درويشان تنـاول  
، )181(. وقتي كه اشـك چشـم او در مـرگ فرزنـد خردسـالش روان اسـت      )180(كند

گرفتـار   بينـيم  انگيـزد و او را انسـاني صـادق و صـميمي مـي      همدردي ما را برمي
هاي ديگر آدميان نه چون برخي ناصحانِ مالمتگر كه گويي خود در عـرش   ناكامي

نمايند كه آالم و مصائب اين جهان را هرگز به آستان قدس  قرار دارند و چنين مي
خواهند ديگران را از برون در مغـرور و فريفتـة    ايشان راه نيست و بدين شيوه مي

  صد فريب سازند.



٢٧٧ عارفي از خراسان

هـا و اظهـار    عيد در مجالس خـود نيـز واعـظ غمخـواري    به قول ريتر، بوس
كرد كه در آن به عذاب دوزخ  ندرت در مواعظش از آياتي ياد مي ندامتها نبود و به

تهديد شده است. خصيصة عمـده و برجسـتة او محبـت سرشـار وي نسـبت بـه       
خواسـت بـا سـخنان گـرم و      جاي آن كه آنان را بيم دهد مي . به)182(مريدانش بود

  گيز خود در دل ايشان را ه جويد و ضميرشان را صافي گرداند.شوران
پير مهنه روح و دلي چندان حساس و اثرپذير داشت كه شنيدن يـك بيـت   

درنگ برخيزد و بـه زيـارت    شد بي خوش عمارة مروزي از زبان قوال، موجب مي
كـرد. روزي   . حتي يك جملة امير مقامران او را دگرگون مي)183(خاك عماره برود
آمدنـد برهنـه، هـر يكـي ابـزار پـاي چـرمين         جمعي برنايان مي«در بازار نيشابور 

آوردند، چون پيش شيخ رسيدند شيخ پرسيد  پوشيده و يكي را بر گردن گرفته مي
كه اين كيست؟ گفتند: امير مقامران است. شيخ او را گفـت: ايـن اميـري بـه چـه      

اي  ون شـيخ بشـنيد نعـره   يافتي؟ گفت: اي شيخ به راست باختن و پاك باختن. چ
  .)184(»بزد و گفت: راست باز و پاك باز و امير باش!

گونه روايات است كه سيرت و خـوي او را چنـين تشـخيص     از خالل اين
ورزيـد و نسـبت بـه     شيخ اخالقي لطيف داشت و با كسي دشـمني نمـي  «اند:  داده

اصـحاب   كـرد و بـا   و به همة يـاران انعـام و احسـان مـي    » كرد داوري نمي«كسي 
  .)185(»نمود مذاهب و اديان مهرباني مي

پير مهنه عالوه بر ذوق شاعرانه، طبع ظريفي نيز داشت. بعضي از سـخناني  
  اش. گويي كند و گاه از بذله سنجي او حكايت مي كه به مناسبت گفته است از نكته

يكي از اهل هنري ... در راه ازشيخ سؤال كرد كـه اي شـيخ در ايـن    «وقتي 
العرشِ استوي. شيخ گفت: ما را در ميهنه پيرزنـان   گويي كه الرحمن عليآيت چه 
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. در بعضـي از مـوارد   )186(»باشند كه ياد دارند كه خداي بود و هـيچ عـرش نبـود   
آموز در بر داشته نظير حكايتي كـه در عيـادت    اي عبرت گونه اشارات او لطيفه اين

ي كـه بـر اثـر مشـاهدة رفتـار      يا سـخن  )187(استاد امام ابوالقاسم قشيري گفته است
ه قشـيري بـوده اسـت:        سگان كوي با سگي بيگانه به زبـان آورده و غرضـش تنبـ

گونه اسـت   . از اين)188(»بوسعيد در اين شهر غريب است با وي سگي نشايد كرد«
آميز كه در مجلسي به طرز نشستن شيخ بوعبداهللا باكو نمـوده و او   اي تأديب اشاره

  .)189(ه ترك ادب سزاوار نيسترا متوجه كرده است ك
اي ظريـف   مانـد، شـيخ نكتـه    در روايت زيرين، اگرچه به مزاح و بذله مـي 

گفته و درحقيقت فرق ميان نظرگاه بلند و روشن خود و مشرب تنـگ فقيهـان را   
در ابتداي حالت شيخ كه هنوز اهل ميهنه شـيخ را منكـر بودنـد    «باز نموده است: 

ب    رئيس ميهنه، خواجه حمويه، د انشمندي فاضل از سرخس آورده بـود بـه تعصـ
داد. روزي اين دانشمند به مجلس شـيخ آمـد،    گفت و فتوي مي شيخ تا مجلس مي

ك تا به چه حد معفوست در جامه كـه بـدان   يكسي از شيخ سؤال كرد كه خون ك
ك خواجه امـام اسـت و اشـارت بـدان     ينماز توان كردن؟ شيخ گفت: امام خون ك

هـا از وي پرسـيد، از مـا حـديث وي      فـت: ايـن چنـين مسـأله    دانشمند كـرد و گ 
  .)190(»پرسيد

كرد. روزي در گذرگاهي كنـار   گويي نيز مي طبعي بذله بوسعيد از سرِ خوش
كرد كه اي گوهر بيا! زني سر از سراي بيـرون   فرياد مي«گودالي آب مردي را ديد 

يمه موصوف، شيخ و كرد، پير و سياه و آبله زده و دندانهاي بزرگ و به صفات ذم
. )191(»جمع را نظر بر آن زن افتاد، شيخ گفت: چنان دريا را گوهر به از اين نباشـد 

كـرد از   گاهي نيز شيخ خود براي مريدان رواياتي از سر شوخي و طيبت نقل مـي 



٢٧٩ عارفي از خراسان

پـس او را گفتنـد كـه خـواهي كـه       اعرابي را كنيزكي بود نامش زهره،«اين قبيل: 
ت  رزكت بميرد؟ گفت: نه كه زهاميرالمؤمنين باشي و كني ة من رفته شود و كار امـ

  .)192(»شوريده گردد
تـوان   را بدون اشاره به دو سه نكتة زير نمـي  بوسعيدبحث از منش و رفتار 

    پايان بخشيد. اگرچه تصويري كه محمد بن منور در كتـاب اسـرارالتوحيد از جـد
وي ايـن تصـوير را   خويش نقل كرده است تابناك است باز گاه گـرد و غبـاري ر  

كند. به عبارت ديگر برخي روايات نيز در كتاب هست كه با مقـام بلنـد    مكدر مي
چشمي بوسعيد با برخـي از مشـايخ،    نمايد. از اين قبيل است هم شيخ سازگار نمي

چنان كه وقتي دريافت حسن مؤدب به خواجه مظفّر ارادتي پيدا كرده اسـت او را  
ر بـاب عبـادات و رياضـتهاي گذشـته و مقامـات      ). گاهي كه د193مالمت نمود(

معنوي خود سخن رانده است ـ اگر چنين گفته باشد ـ از گفتـار او انـدكي بـوي      
فرسا كـه مريـدان    . برخي تكليفهاي توان)194(رسد خودنمايي و رعونت به مشام مي

را فرموده است نظير آنچه به پير شبوبي دستور داده و سرانجام جان او بر سر اين 
هـا و شـفقت او نسـبت بـه يـاران       ظاهر از غمخـواري  به )195(ار به باد رفته استك
  دور است. به

ه و پرتنعم بوسعيد و يارانش در آن عصر در چشـم مـا نيـز بـه     زندگي مرفّ
ماند. هرچنـد بوسـعيد نيازمنـدان و درمانـدگان را      شيوة درويشي و وارستگي نمي

يافتـه   منـدي نمـي   يا ديگـر حاجـت  دهد كه آ كرد اين تأمل دست مي دستگيري مي
است كه از وسعت معيشت خود بكاهد و بدو مدد رساند؟ البته جواب اين سؤال 

انـد. شـايد چـون رفتـار      مثبت است و مستحقان و ارباب حاجت هنوز بسيار بوده
طالب(ع) را در توجه به مسـتمندان   بن ابي مردان بزرگي چون پيغمبر اسالم و علي
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يابـد پـس بايـد او را در حـد خـود       ن از بوسعيد فزوني ميدر ذهن داريم توقعما
  نگريست و سنجيد.

خـوانيم،   روايات مكرري كه در باب چيز خواستن پير مهنه از اين و آن مي
نيازي عارفان مغايرت  و پيش از اين نيز بدان اشاره شدف ظاهراً با وارستگي و بي
گرفتـه باشـد. حتـي در     دارد هرچند اين مطالبات براي مخارج خانقاهيان صورت

واپسين روز حيات منتظر است كـه بوسـعد دارا از غـزنين برگـردد و سـه هـزار       
ديناري را كه بوسعيد وام داشت و از سلطان غزنين درخواست كرده بـود بيـاورد   

  .)196(تا شيخ دلش از اين بابت فارغ شود و بتواند از دنيا بيرون رود
تربيت و تهذيب نفس، بشري بود از  اگربه خاطر بياوريم كه بوسعيد با همه

بيني مـا   وقت شايد واقع نمود آن همين خاك و فرشته نبود و چنين ادعايي هم نمي
نظـر ... ايـن   «ها را پاسخ گويد. بعالوه به قول بعضي از معاصـران:   گيري اين نكته

  .)197(»نيست كه وي از همه جهت مظهر كمال فكر عرفان بوده است
*  

الخير بود، ارزش و  رض رسيد اگرچه در باب ابوسعيد ابيآنچه تاكنون به ع
دهد زيرا همـة ايـن سـخنان و بسـياري      فايدة كتاب اسرارالتوحيد را نيز نشان مي

نكات ارجمند و دانستني ديگر در اين كتاب فراهم آمده است. محمـد بـن منـور    
وع، هيچ تر از اين مجم تر و بافايده پيش از اين خادم جمعي جامع«نوشته است كه 

ــود  . )198(»مريــد در بيــان روش و جمــع فوايــد مقــاالت پيــر خــويش نســاخته ب
ژوكوفسكي نيز معتقد است كه اسرارالتوحيدنخستين كتابي است كه به شرح حال 

  و اين هردو سخن درست است. )199(يك صوفي بزرگ اختصاص يافته است
ن ابوسـعيد  كتاب اسرارالتوحيد عالوه بر آن كه مهمترين مأخذ براي شناخت



٢٨١ عارفي از خراسان

الخير و پي بردن به احوال و افكار اوست حاوي اطالعـات فراوانـي اسـت در     ابي
هـايي از   باب رسوم و آداب و طرزتربيت و تشكيالت مجامع صوفيان و نيز گوشه

دهـد كـه بسـيار مهـم اسـت.       اوضاع اجتماعي مردم ايران را در گذشته نشان مـي 
خي روايات و معاني عرفاني نيـز  تفسيرها و توضيحات محمد بن منور در باب بر

. با همه ارادت مؤلـف بـه متصـوفه،    )200(كند به روشن شدن موضوعات كمك مي
كتاب چنان نيست كه يكسر در محامد آنان پرداخته شده باشد بلكـه وي بارهـا از   

شـده سـخن رانـده     معانيي كه در رفتار و اخالق و احوال خانقاهيان نيز ديده مـي 
  .)201(است

ديگر كتاب اسرارالتوحيد شيوة نثر آن اسـت، اگرچـه اخـتالف     مزيت مهم
كند كه اين كتاب هم مانند اكثر آثار  هاي موجود اين حدس را تأييد مي ميان نسخه

صوفيه دستخوش تغيير گشته و از آن تحريرهاي متعـددي پديـد آمـده و برخـي     
و در كمـال   مانده است. نثر اسرارالتوحيد ساده و روان و دور از هر تكلّفي اسـت 

اي  انگيز. كلمات و تركيبات در عين درستي و فصـاحت وسـيله   سادگي زيبا و دل
تر. از خالل سطور اين كتاب لطف  است براي اداي معني به صورتي هرچه روشن

توان تشخيص داد. حكايات  ذوق محمد بن منور و مهارت او را در نويسندگي مي
ه مزيت ديگري است كـه بـر جاذبـة    گوناگون و پرمغزي كه نويسنده به قلم آورد

افزايد. شادروان احمد بهمنيار ـ كه خود از دوستداران نثر سـادة فارسـي     كتاب مي
پـردازي نويسـنده شـرحي     و از استادان شايستة اين مكتب بود ـ در بـاب داسـتان   

در «نگاشــته كــه بســيار دقيــق و اســتوار و يــادكردني اســت: محمــد بــن منــور   
يشتر نويسندگان كه تنها به ذكر كلمات وقـايع و احـوال   سرايي برخالف ب حكايت

طـور دقـت    پردازند جزئيات هر واقعه و حالـت را تشـريخ و منظـرة آن را بـه     مي
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ترين نمونة اين نـوع شـرح و وصـف حكايـت مـرد       توصيف كرده است. و عالي
آب و گيـاه و   ... در ايـن حكايـت منظـرة ريگـزار پهنـاور و بـي      )202(حلواگر است

ي كوچك و بزرگ ريگ روان، و سرگرداني و هراسـناكي مـرد حلـواگر و    ها پشته
تكاپو و تالش او را در جستن راه نجات و خوشحالي او را هنگام يافتن سبزي و 

هـم   هـاي زنجيـر بـه    هاي بسيار كوتاه و منسجم و چون حلقه چشمة آب، با جمله
خود را شاهد و  نوعي تشريح كرده است كه خواننده هنگام خواندن آن، پيوسته، به

پنـدارد؛ و همچنـين قيافـة ابوسـعيد را كـه از دور نمايـان        بلكه صاحب واقعه مي
تـوان   شود به تفصيلي وصف كرده است كه برطبق آن تصويري از ابوسعيد مي مي

تر چگونگي وضو كردن و اذان و قامت گفتن و فريضـه   رسم كرد؛ و از همه دقيق
ه ترتيب معمول شافعيان ذكـر كـرده و   و سنت گزاردن ابوسعيد است كه درست ب

عمل يا حركتي را كم و بيش يا پس و پيش نكرده است ... اين است كـه نزديـك   
گذرد و مندرجاتش همچنان تازه و به نثر مفهـوم و   به هشت قرن از تأليف آن مي

حدي شبيه و نزديك است كه خوانندة آن چنين تصـور   مستعمل در اين زمان تا به
خواندن شيواترين نثري كه از قلـم مـاهرترين نويسـندة قـرن اخيـر      كند كه به  مي

  .)203(»جاري شده است اشتغال دارد
و فرهنگـي ملـل متحـد    سبب نيست كه وقتي سازمان تربيتـي و علمـي    بي

خواسته است برخي از كتابهاي فارسي را براي معرفي فرهنگ ايران بـه  » يونسكو«
ي ايـن مقصـود برگزيـده    ابـر  حيد را نيـز زبانهاي ديگر برگرداند، كتاب اسرارالتو

  .)204(است
در هرحال محمد بن منور با نگارش كتاب اسرارالتوحيد هم نـام خويشـتن   

  و هم نام ابوسعيد را در صفحة روزگار پايدار كرده است.
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