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ل حم
بس
حی
ل
م اهلل ا ر ن ا ر م
روزنه
در سال  1381بود که در کالسهای نثر و شعر کالسیک فارسی مرتب با پرسشی گنگ
در اذهان دانشجویان مواجه میشدم که آیا همهی دانشمندان و ادیبان و صاحب قلمان
ایران زمین از اهل سنت بودهاند؟ و چرا با آمدن صفویت در ایران خشکسالی فرهنگی
صورت گرفته؟!
البته بنا به روش تدریسی که برای خود اختیار کرده بودم دانشجویان را مکلف
مینمودم تا خود پس از بحث و بررسی جواب را دریابند .این پژوهشهای دانشجویان

باعث شد پرده از خیانتهای بسیار ننگی برداشته شود؛ چه بسا برخی در پاورقیهای
تحقیقاتشان بر کتابهای قدیم سعی کرده بودند بسیاری از شاعران و ادیبان و علما و
دانشوران فارسی زبان را شیعه جلوه دهند .و چه بسا برخی ابیاتی و یا متونی از کتابها را
که با طبع آنها سازگاری نداشته از باب تعصب و تنگ نظری حذف نموده بودند .و چه
بسا برخی ابیاتی رکیک و زشت و یا جمالتی در نهایت فقر و افالس بالغت به کتابهایی
که آیت ادب و بالغتند افزوده بودند تا نشان دهند که این شاعر ،یا آن نویسنده و
دانشمند شیعه مذهب بوده است!! ..و چه بسا محققانی که کلمه "رافضی" ـ شیعه ـ را
در پاورقی به زیدیان یمن (!) شرح دادهاند.
از آن روز جمع آوری کتابی در این باب ذهن مرا بخود مشغول داشته بود .ولی از
آنجا که میدانستم چنین مولودی اگر چه بدنیا آید نمیتواند در سایه نظام چاپ و نشر
کتاب در کشور عزیزمان چهرهی تابان خورشید را ببیند این شور و حماس من گل
نمیانداخت!
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تا اینکه نام کتاب "خلفای راشدین در نظم و نثر فارسی" گوشهایم را نوازش داد .و
هنگامی که فهمیدم کتاب در یک جلد متوسط است دهانم از حیرت واماند که چگونه
گردآورندهی کتاب توانسته بحری بی ساحل را در کوزهای ناچیز جای دهد؟!

کتاب در حقیقت زحمتی است قابل ارج ولی نه برای همیشه .بلکه تنها پله یا پیکانی
است که اول راه را نشانه میرود.
امیدوارم دانش پژوهان وعاشقان علم و ادب بام این ساختمانی که استاد "فریدون
سپر" زیر بنایش را نهاده ،به سقف آسمان برسانند.
البته شایسته است پژوهشگران عزیز به اسباب و علل این خیانتهای علمی اشاره کرده
بر فقر و فالکت فرهنگی تشیع صفوی نیز انگشت گذارند.
تشیع صفوی مذهبی تنگ نظر و تکفیری و خونین بود که چون قارچ سمی در قرن
دهم ایران زمین را بلعید ،و کمر شکوه و عظمت ایران را از عرش ثریا به فرش خاک
زد .و نام نامین ایران را از تاریخ جهان حذف نمود .و فارسی و ادبیات آنرا زنده بگور
کرد .و در سایه فقر و تنگدستی مجبور شد با تقلب در همه چیز سعی کند نام و نشان
دیگران را بر شانهی خالی خود بچسپاند!..
حقد و کینه ،مکر و دروغ ،نیرنگ و تکفیر ،دشنام و ناسزا گفتن از صفات و
ویژگیهای این مذهب خرافاتی است.
لحظاتی پیش از نگاشتن این سطور در ترجمهی عربی کتاب "مثنوی معنوی"

موالنای روم به عنوان" :جواهر اآلثار فی ترجمة مثنوی خداوندگار " اثر شاعر عراقی
عبدالعزیز صاحب الجواهر ورق میزدم که بناگاه چشمم به این بیت سرشار از حقد و
کینه افتاد:
من هو الکافر حقا و الیقین!!
فی الحدیث جاء خال المؤمنین
دست دراز کرده مثنوی را از کتابخانهام برگرفتم تا بیت موالنا را توتیای چشمانم
کنم .موالنا میفرمایند:
در خبر آمد که خال مؤمنان

بود اندر قصر خود خفته شبان
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و این شاعر صفوی کینهتوز تکفیری دایی و خال مؤمنان در تعبیر موالنا را به "کافر
حقا و یقینا" تفسیر کرده است!!..
متأسفانه اینگونه تحریفات و تجاوزها پس از قرن دهم در کتابهای فارسی به کثرت
صورت گرفته است.
چون کتاب استاد سپری جایگاه خود را در کتابخانهی فارسی نوین آنچنان که
شایسته آن است نیافته ،خواستم با عرضهی مجدد کتاب در زنده نگه داشتن کتاب و پیام
آن سهیم باشم .احیانا در ثنایای کتاب اشتباهاتی امالئی یا تایپی مشاهده شد که آنها را
تصحیح نمودم .شاید برخی از روایات و احادیث وارده در کتاب از نظر معیارهای علم
حدیث ضعیف و یا احیانا نادرست هم باشند ،ولی در حقیقت آنها بیانگر محبت و عشق
و عالقهی نویسندگان به بزرگان دین و تربیت یافتگان مدرسهی خاتم المرسلین و
رسول هدایتاند ،و وجود آنها نمادی است از رواج این روایات در جامعهی آنروز ایران
زمین که چون سایر جهان اسالم بر مذهب اهل سنت بوده است ،و همانطور که می

دانید احادیثی که صحیح نیست و ضعیف می باشد نسبت آن به رسول اهلل صلی اهلل علیه

و آله و سلم جایز نمی باشد و استدالل به آن اعتباری ندارد و ما تا جایی که امکان
داشت احکام آن احادیث را بیان کرده ایم.

در مواردی که احیانا با گرداورندهی کتاب اختالف سلیقهای پیش آمده ،یا دیدهام که
نقطهای را روشنتر کنم در پاورقی بدان اشاره کرده با (ب) که رمز "بازخوان" باشد بدان

اشاره کردهام.
این گوهر کمیاب و این «بحر در کوزه» را از جانب گرداورندهی آن به اهل علم و
ادب تقدیم میدارم تا شاید عقلها را به اندیشیدن وادارد ،و عظمت و شکوه نیاکان موحد
و خداپرستمان را بار دگر در ایران زمین پاک از بدعت و خرافات و مردهپرستی شاهد
گردیم.
د .علیرضا حسنزاده

پیشگفتار
خداوند تبارک و تعالی را سپاس میگویم که به این بندۀ ناچیز توانی بخشید تا در

قلمرو نظم و نثر فارسی به کنکاش و جستجو بپردازد و از گنجهای پر دُرّ و مروارید
فرهنگ ایران زمین ،گوهرهای فروزانی را برگزیند ،و به مشتاقان ادب و هنر تقدیم
نماید.
()1

عِقدهایی گرانبها که قرنها و زمانها بر گردن میهن جلوه گری میکردند و رهگذران

اعصار و قرون گاه گاهی به آنها مینگریستند و از درخشندگیهای خیره کنندهشان تاب
خیره شدن را نداشتند و زمانی بدون توجه به آنهمه تَلَألُؤ راه خویش را میگرفتند ،و
قصۀ گنجینه ارزشمند ما چنین بود!
گاه گاه نیز سخن شناسان سره یاب ،در گلستان نظم و نثر ،گلها و ریاحین خوشبو را
میچیدند و مشامشان را عطر آگین میکردند.

تهها و اشعاری هستند که در
وفهها و ریاحین ،نوش 
این گوهرهای تابان و گلها و شک 

بوستان ادب و فرهنگ ایرانی ،در دواوین شعرا ،در تذکرهها ،در تواریخ و در کتابها و

آثار ادبی و عرفانی منظوم و منثور در بیان شخصیّت واالی خلفای راشدین نوشته یا

سروده شدهاند.

عظمت کار در حدّی است که هرگاه شاعر یا نویسندهای خواسته است که
ممدوحش را بستاید و یا او را به صفات نیکو ترغیب کند ،او را به صدق ابوبکر ،عدل

عُمَر ،حلم و شرم عثمان ،علم و پرهیزگاری علیس ستوده است .و آنگاه که از
ناهنجاریها و بی عدالتیها خسته شده است با دعا و ناله و زاری بانگ بر میآورد که
خدایا:

 -عقد :گردنبند.
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یا علیی در صف مردان فرست

()1

یا عُمَری در ره شیطان فرست

روح متالطم و حقیقت جو ،در البالی نفع طلبیها و افزون خواهیها به میان میآید و
برای دسترسی به هدف خود ،در قالب مدح ،ممدوح را چنین می ستاید:
مانند علی سرخ غضنفر توئی ارچـه

از نسـل فریـدونی نـه از آل عبـایی

چـــون حیـــدر ذوالفقـــار بـــرکش

()2

تــا چــرخ جهــود ســان نجنبــد

ممدوح گرچه فریدون نژاد و از تبار شاهان است اما نیرو و شجاعت علی را دارد ،و
باید حیدروار با شمشیری به بُرندگی ذوالفقار بر دشمن بتازد تا از تقدیر شرّ چرخ
آسمان جلوگیری کند.
غور در آثار منظوم و منثور ،ما را به این حقیقت می رساند که حق هر چند تلخ
باشد ،در وجدان آدمی نفوذ فراوانی را داراست ،و بیداری ذهن آگاه در توجیه مبانی
فکری ما را به نحوی ژرف اندیشی ماورایی میکشاند ،و حقایق را در پشت دیوار حس
ملموس می سازد.
مرا بوبکـر تقی را گـو ببیــن

شـد ز صدیقی امیر المحشــرین

اندر این نشأت نگر صدیق را

()3

تا به حشر افزون کنی تصدیق را

آنگونه که مولوی از نشأت دنیا ،صدیق را در مییابد تا در نشأت آخرت تصدیق
ماورایی کند ،و از هم و غم ناداوریها ،و اغماضها آزاد گردد.

 دیوان نظامی گنجهای .چون علی رمزی است از مردانگی و شجاعت .و عمر شخصیتیی اسیت یه در ایادییمیعدد پتامبر از او به فاروق ی جدا سازنده یق از باطل ی نامبرده است .و در گفیار پتامبر ا یر ص اسیت یه
شتطان را جرأت قد نهادن در راهی ه عمر میپتماید نتست! و نظامی بانی
شتطان فرست تا آنها را تار و مار ند( .ب)
 دیوان خاقانی شروانی. -مثنوی معنوی -دفیر ششم.

بیر مییآورد یه عمیری در ره
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کالم شاعر و نویسنده ،در این نوع آثار ،معاملهای نیست ،هرچند در راه معامله دنیا ،و
کش و قوسهای مقام طلبیها ،و مدایحی برای ارضای حاکمان به وجود آمده باشد او
میخواهد ،سخن را به فالن مقام تقدیم کند ،تا به هدفی برسد و ستودن مفاخر را پیش
میکشد که محمود است و پسندیده و تذکاری است از وارستگان نمونه چنانکه
رشیدالدین وطواط وقتی فتوحات و جنگهای عالءالدین اتسز را میستاید تسلط او را
عُمَر گونه می شمارد ،و شکی نیست که این جنگها و خونریزیها ،همه برای خاموش
کردن آتش افزون طلبی و قدرت مداری است اما ،شاعر در باطن ،این هجوم
ناجوانمردانه را نمی پذیرد و با زیرکی ویژهای ممدوح را به عدالت تشویق میکند

گرچه در بیشتر موارد شاهان و حاکمان ،سخن شنو نبودهاند:
در فتوح بالد بد کیشان

()1

ملک او چون خالفت عُمَرست

شهابالدین صابر ممدوحش را به داشتن علم علی و شرم عثمان

همین شاعر،
توصیف میکند ،گرچه مشبَه به اجلی از مشبَه است و فاصله این دو رکن تشبیه از زمین
تا به ثُریا است.
زهی در فطرت تو علم حیدر

زهی ،در طینت تو شرم عثمان.

2

روح آدمی از معرفت و معنویت سیراب میشود ،زرق و برقها ،تکاثرها ،و لذت
طلبیها ،مانعی برای رسیدن او به مدارج معنوی است ،گریزهای ادباء و شاعران به هنگام

ستایش ممدوح نمونهای از بیدار باش روح و روان آدمی است که درد را بگونهای دیگر
تسکین میدهند ،و بر زخم خطرناک سرطانی ستایش شدگان ،مرهمی موقتی مینهند ،و

قصۀ تاریخ ادب و فرهنگ ما چنین است که ،اگر ستمگران مدح شدند ،با این مدحها
مردند ،ولی تاریخ ،صفات ممدوحان حقیقی را هیچ وقت فراموش نکرده است.

 دیوان رشتد الدین وطواط. -دیوان رشتد الدین وطواط.
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اگر زورگویی به عُمَر تشبیه میشود و خود در ناز و نعمت و تکاثر و ریخت و پاشها
میزید ،تاریخ زندگی عُمَر از پس قرنها فریاد میزند که چهارده پینه بر ردای خلیفه
مسلمین بوده است و عُمَر شدن آسان نیست.
تا به روز عدل دار الحکمة از تأثیر عدل

()1

همچو دارالملک انصاف عُمَر معمور باد

در چنین حالتی ،عشق نیز محکی دارد ،و دکانداران مسند نشین و داعیان صدر طلب
شایستگی رسیدن به مدارج عالیه آن را نخواهند داشت.
جامی از قافله ساالر ره عشق ترا

بپرسند که آن کیست؟ علی گوی ،علی

سهگران سود طلب ،باالنشینان فرصت جو ،و قاطعان طریق و
عشق ،برازندۀ وسو 
منهج معرفت نیست ،هرکه باشی تا از خود نبری و به معبود نپیوندی ،پیوندی اتصال به
مثبتها و اعراض سیستماتیکی از منفیها ،در خور ورود به خلوتخانه عشق نیستی و قافله
ساالر این حرکت و اتصال علی است.
مدار سیر و صیرورت ،دل است ،دلی که طور وجود و غار ثور قلب عارف میباشد
اگر ابوبکر در غار ،درد نیش مار را میپذیرد ،و انعکاس آن قطره اشکی است که بر
گونۀ مظهر رسالت میچکد و از خواب بیدارش میکند .دل نیز غاری است که یار
میجوید ،صدیق صفت باش تا در غار دل سکونت گزینی آنچنانکه پیر خردمند شاه
نعمت اهلل می گوید:
به گرد کوه و بیابان دگر نخواهم گشت

()2

به غار دل روم و یار غار خود باشم

یار غار ،در قلمرو اندیشه سید ما ،شهسوار پادشاه عشق و آیینه دار آینه معنا است.
دل بُوَد آیینه ،او آیینه دار

 دیوان سنایی غزنوی. -دیوان شاه نعمت اهلل ولی

آینه آیینه داری بایدش
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یار یاران ترک اغیاران کند

()1

گر چو سید یار غاری بایدش

آنگاه که دل را از غیر حق پاک کنی خلوتگاه یار غار خواهد شد.
خانه دل که رُفتهایم از غیر

خلوت یار غار می بینم

در فرازی دیگر بادهای خشم و آز و شهوت ،درخت وجود بند بازان سود طلب و

معماران کاخ نفسانی را درهم میشکند و از بیخ میکند.
باد خشم و باد شهوت ،باد آز

()2

برد او را که نبود اهل نماز

این طوفانها و تندبادها نمیتوانند کوه معنویت علی را کوچکترین حرکتی دهند و
این همان اتصال ذره به صحرا است.
کوهم و هستی من ،بنیاد اوست

ور شوم چون کاه ،بادم یاد اوست.

آنانکه عقل سودجو را به غالمیِ عشق ریا سوز درآورده و بر درگاه حضرت محبوب

و معبود دل دادهاند ،از هرچه و هرکه آنها را از این مرکز دور کند روی گردانند ،محوری
باید تادل از آن انرژی و نیرو بگیرد و با شتابی فراوان به گرد معبد دوست طواف نماید.
چیست مزد کار من؟ دیدار یار

()3

گرچه خود بوبکر بخشد چل هزار

بخشش ابوبکر ،پلی است برای رسیدن به فیض دیدار یار که نیروی محرک آن عشق

است عقل بازاری و معاملهگر نمیتواند در مقام رویارویی با عشق مصلحت شکن ،در
آید زیرا از طرفی خرد آمیخته با تعلقات دنیوی ،نیروی پیکار را به بهای محافظه کاری

 دیوان شاه نعمت اهلل ولی. مثنوی معنوی. -مثنوی معنوی -دفیر دو .
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از دست داده است و از جهتی نیروی شرکت دراین مصاف ،باید خیلی کاراتر و مؤثرتر
باشد که فاقد آنست چنانکه مولوی می گوید:
آن خطا دیدن ز ضعف عقل اوست

عقل کل مغز است و عقل جزو ،پوست.

اگر دل را از قید و بندهای مادی و وسوسههای نفسانی پاک کنیم ،صالحیت حرکت
در مسیر معرفت را خواهیم داشت ،اخالقیات و ارزشهای معنوی زمانی در خدمت دل
قرار گیرند ،قراردادهای بادکنکی و توخالی و بند و بستهای سودزای عاقبت سوز ،یکی
پس از دیگری کعبه دل را رها میکنند و بتهای هوی و هوس و خشم و حسد و کینه و
غرور ...مانند الت و منات و عزی و هبل سرنگون میشوند و حَرم قلب برای جذب
انوار الهی آماده میگردد.

در این حرکت روحی ،غیر خدا از دل رخت بر میبندد و انسان صاحبدل و وارسته
هر کاری را که انجام میدهد برای رضایت خداوند است و علی در مرحله ضبط نفس و
توجه به عوالم معنوی چنان به عالم معنا مینگرد که پهلوانی را که به صورت آن
بزرگوار آب دهان میاندازد ،میبخشد و در آن فضای ملکوتی ،دفاع از شخصیت خود
را کنار میزند:
در زمان انداخت شمشیر آن علـی

کـــرد او انـــدر غـــزالش کـــاهلی

گشت حیران آن مبارز زیـن عمـل

وز نمودن عفو و رحمت بی محل

گفت :بـر مـن تیـغ تیـز افراشـتی

()1

از چه افگندی؟ مـرا بگذاشـتی؟

اندیشههای دیگران درباره خود،

بزرگان و پیکارگران حقیقی هرگز از داوریها و

هراسی ندارند ،زیرا حقیقت در بحث و انتقاد آشکار میشود و در تبادل افکار و نظرات
مختلف است که چهره حق و حقیقت از پشت پردههای ابهام روی مینماید.

 -مثنوی معنوی – دفیر اول.
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داستان حیات معقول چنین است که در این نوع بینش ،فضای معنوی در سیطره
ارزشهای کاذبانه و ساختگی و نفع زا نیست ،و آدمی سبکبار و آزاد در فضایی دور از
تشخصهای اسارت آفرین به انسان و ارزشهای واال و ضد خویشتن پرستی و خود فریبی
میاندیشد و تابلوی معنویت زندگی پارسا گرایانه را در افکار خویش مجَسَم میکند و
درمییابد.
از حیات شفاف و عشق به حرکت به سوی کمال مطلوب راه 
آهنی کانتظار صیقل کرد

روی را صاف و بی غبار کند

ز انتظار رسول :تیغ علی

در غزا خویش ذوالفقار کند

انتظار جنین درون رحم

()1

نطفه را شاه خوش عذار کند

استعارهای

تبدیل شدن آهن به ذوالفقار و نطفه به جنین و جنین به انسان زیبا چهره،
از نوعی حرکت از قوت به فعل و نقصان به کمال است که در سلوک معرفت ،گذشتن
از وادیها و بیابانهای خطرناک نفسانی را تضمین میکند بگونهای که معیارها تکاملی

میباشند و پایانشان آغازی است بر استمرار وجود.

در این نگرش فاصلهها در هدف از بین میروند و تعدد و کثرتها به اتحاد میگرایند

و نایزن در یکی نی میدمد و اختالفها و تضادها به وحدت آهنگ لبهای نیزن
میانجامد.
در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم
چون احمد و بوبکریم در کنج یکی غاری

اما چو بگفت آییم یاری من و یاری تو.
زیرا که دّوی باشد غاری من و غاری تو

()2

معیار صاحبدل ،کوکبه دنیا و تجمل و زرق و برق امارت و فرمانروایی نیست ،یعنی

وظایف ،نقطههای روشن بر خط اتصالی حیاتند که در چهار چوب شخصیت منفی
 دیوان بتر – غزلتات شمس. -دیوان بتر – غزلتات شمس مولوی.
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بندبازان سلطهجو و ریاکاران قدرت طلب نمیگنجد آنچنانکه عُمَر از گروهی


میپرسد که :اگر در بعضی امور رخصتی جایز شمرم با من چگونه رفتار میکنید؟ یکی
از حاضرین میگوید :مانند تیر کج تو را راست میکنیم(.)1

حاکمیت و نظام سلطه تنها به قدرتش میاندیشد و هر نغمۀ آزادیخواهی را که از
حلقوم برآید در گلو خفه میکند و به احدی اجازۀ انتقاد و اظهار نظر نمیدهد و خود را
برتر از هر چیز و هرکسی و به اصطالح پاسدار نظام قانون و ارزش میشمارد در
حالیکه با اسارت افکار انسانها جامعه تسلیم میسازد و عُمَر گرچه تازیانه به دست

میگیرد و تعزیر میکند و کیفر میدهد اما نفسها به راحتی از نای در میآیند و مردم در


فضای باز استنشاق میکنند .طبری نقل میکند که« :و چنین روایت کنند که وی گفتند:
اگر شبانی را بر لب رود ]دجله[ و فرات گوسپندی هالک شود من بترسم که خدای عز

وجل از من بپرسد و گوید چرا ]او را نگاه نداشتی[» .و همین عُمَر فاتح و کشور گشا
میشود بزرگترین فرمان تاریخ عدالت را صادر میکند
وقتی وارد شهر ایله؛ دروازه شام ،

که« :هرکس که درم دارد زاد و علفه از بازار بخرد .و هرکس که درم ندارد از بیت المال
بستاند و بخرد و هیچ زحمت مردم ندهند تا خدای عز وجل مرا بدین عقوبت نکند که

از شما به مردم رنجی رسد و گوید تو خواستی که بزرگی کنی و.»!!...

اسالم اینچنین فرمانده و خلیفهای بار میآورد که هدفش آزادی و حریت انسان از

زنجیرهای اسارتآفرین بیخدایی و ستمگری است و اغلب مدعیان سلطه گر نظامهای
بشری آدمیان را به زیر سلطه خود در میآورند و آزادگی را به بهای ارزان میفروشند.
سنایی غزنوی عارف سوخته دل و سالک بلند آوازه ،دره و تازیانه عُمَر و ذوالفقار و
شمشیر علی را در ایجاد جامعه توحیدی آزاد یکسان می داند:
یا چون عُمَر به دُرَه جهان قرار ده

یا چون علی به تیغ فراوان حصارگیر

 عوارف المعارف شتخ شهاب الدین سهروردی -ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی. -دیوان سنایی غزنوی.

()2
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در قصیدۀ «نکوهش اصحاب قال» تازیانه و دوال کیفر عُمَر را ،دولت مینامد و
میگوید :عُمَرها فراوانند ولی سخت کوشان ستم ستیز نایابند:
دولتی بود آن دوالی کش عُمَر در کف گرفت
()1

ورنه عُمَر هست بسیاری نمی بینم دوال

عُمَر بدعت شکن و پیکارگر ضد ارزش است و در هوایی استنشاق میکند که نای
معنایش تاب تحمل آلودگیها را ندارد .و فضای شریعت را با حد و تعزیر از هر نوع
آالیش پاک میکند اگر چه مخاطب او پسرش باشد.
آن امامی کو ز حجت بیخ بـدعت را بکنـد نخل دین در بوستان علم زو آمد بـه بـار
آنک در پیش صحابان فضل اوگفتی رسول تا قیامت داد علمش کـار خلقـان را قـرار
()2
حنیفه را چراغ امتان گفت او سه بار
شمع جنـت خواند ُعمَر را نبی یک بار وبس بو 
آوازۀ شرم و حیای عثمان در فضای تاریخ اسالم طنین انداز است و پارسائیش به
او اجازه نداد که در برابر آشوبگران از خود دفاع کند.


پارسایی کو که در محراب و مصحف بیگناه
()3

تا زغوغا سوزش شمشیر چون عثمان کشد

به فرمان این خلیفه بود که قرآن مجید به صورت کنونی درآمد و از تعدد قرائتها و

کثرت لهجهها چشم پوشی شد و به یک قرائت اکتفا گردید.

بدین جمعی که عثمان کرد بهر بندگی حق را
()1

تو زین چون خواجگی جوئی بگو کو شرم عثمانی

 دیوان سنایی غزنوی .دوال :تازیانه از چر یتوانات( .ب) دیوان شتخ فریدالدین عطار -قصاید. -دیوان شتخ فرید الدین عطار -قصاید.
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کسانیکه از پرتو قرآن خواجگی و فرمانروایی میجویند و دل به آیات جانبخش آن
نمیسپارند ،نمیتوانند داعیان و قرآن خوانان حقیقی باشند.
ور در عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو؟

()2

دیده روشن ز دین و سینه بیدار کو؟

اسالم میخواهد که جامعه مسلمانان را از تکاثر و توجه به قید و بندهای اسارتبار
آزاد کند و از اشاعه فرهنگ جاهلیت و افراط و تفریط نجات دهد و حاکمیت نظام
بردگی تقلید و پیروی کورکورانه مادی گرایانه را به تعاون و تشریک مساعی و احسان و

خدمتگذاری نسبت به دیگران تبدیل نماید ،غزالی درباره ساده پوشی چنین میگوید:

«علی گفت :خدای تعالی عهد فرو گرفت بر أئمۀ هدی که جامه ایشان کمترین

مردمان بُوَد تا توانگر بدو اقتدا کند و درویش دلشکسته نشود»(.)3

در چنین مکتبی بالل حبشی سیاه رنگ و برده ،از ننگ بردگی آزاد میشود و یار و

یاور پیامبر و یارانش میگردد و ثروت ابوبکر و عثمان و عبدالرحمن بن عوف در
خدمت اسالم قرار میگیرد و نظام ارزشی تقوی مالک برتری میشود و کاخهای
اشرافیت و سیستم طبقاتی ناموزون درهم میریزد بگونهای خلیفه مسلمانان عُمَر بن

خطاب چنان ساده و بی پیرایه میزیَد که چهارده پینه و رقعه بر جامه دارد! و تمام
رسوم ظاهری تشریفات و دور شو کور شوها را رها میکند و در عمل از حداقل
معشیت استفاده مینماید و به نیازمندان و کم دستان نشان میدهد که اسالم ماورای
قراردادهای اشرافی ضد اصالت روحی انسان است .هنگامیکه در راه شام قصری را
میبیند که با گچ و آجر ساخته شده است تکبیری میزند و میگوید :گمان نمی کردم

 دیوان شتخ فرید الدین عطار -قصاید. تمتای سعادت اما محمد غزالی. -تمتای سعادت اما محمد غزالی .یعنی :چون میرین مردمان بود( .ب)
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که شخصی در میان این امت زندگی کند که به شیوه اشرافیت هامان و فرعون خانه
بسازد(.)1
این ساده زیستن به معنی گسستن قید و بندهای دست و پا گیر و مسخ ارتباطات و
اخالق و رفتار اشرافیت ،چنان شخصیتی انقالبی و انسانی به عُمَر میبخشد که سفیر
روم در برابر بیپیرایگی و عظمت روحی او زانو میزند و آنچنان تحت تأثیر آزاد منشی
و ساده زیستن خلیفه مسلمانان قرار میگیرد که میگوید« :حکم کردی و داد دادی
الجرم ایمن و خوش نشستهای و مَلِک ما حکم کرد و داد نکرد و پاسبان بر بام کرد و

ایمن نخفت»(.)2
تاریخ هرگز این عظمت را فراموش نمی کند که سفیر به دنبال قصر خالفت عمر

میگردد و قصری نمی یابد و به او میگویند :عُمَر در درختستانی در سایۀ درخت
خرمایی خوابیده است .موالنای بلخ مانند نقاش ماهری جریان را چنین میآراید:
زیــر خرمــا بــن ز خلقــان او جــدا

زیــر ســایه خفتــه بــین ،ســایۀ خــدا

آمـــد او آنجـــا و از دور ایســـتاد

مــر عُمَــر را دیــد و در لــرز او فتــاد

هیبتــی ز آن خفتــه آمــد بــر رســول

()3

حالتی خوش کرد بر جانش نزول

و سفیر با خود چنین سخن می گوید:
رفتـــهام در بیشـــۀ شـــیر و پلنـــگ

روی من زیشــان نگردانیــد ،رنـــگ

بــس شدســتم در مصــاف و کــارزار

همچو شـیر آن دم کـه باشـد کـار ،زار

 سلک السلوک ضتاء الدین نخشبی. اسرار الیویتد محمد منور در شرح رامات شتخ ابوسعتد ابو الختر. -مثنوی معنوی – دفیر اول.
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بس که خوردم بس زدم زخمِ گـران

ودهام از دیگـــــران
دل قویتـــر بــ 

بی سالح این مـرد خفتـه بـر زمـین

من به هفت اندام لرزان ،چیست این؟

()1

در این موضوع ارتباط نماینده امپراطوری روم شرقی با خلیفه مسلمانان از نوع رابطه
دیپلماسی و سیاسی نیست بلکه تالقی و برخورد دو نوع فکر سلطه گر و ضد سلطه
است که مبانی حقوقی و قوانین بسیاری از تمدنهای به ظاهر طالیی و درخشان را زیر

سؤال میبرد.

در ادبیات ،همۀ اشیا ،ارزش ویژ های دارند و سنگ ،کوه ،درخت ،گیاه ،گل ،آهن و

هرچه که در حوزه اندیشه شاعر یا نویسنده قرار میگیرد با توجه به سودی که برای
آدمی داراست ارزیابی میگردد و هویت و موقعیت مخصوصی مییابد« :ذوالفقار» یکی

از بهترین سوژههاست که سنبلی است برای قدرت برتر منهای نیرنگها و ناجوانمردیها.

آنجا که سراسر ادبیات شکوهمند اسالمی با تمام وسعتی که دارد ،فضایی است برای

جوالن ضربههای مردانۀ صاحب ذوالفقار ،اگر شمشیر پادشاهان و زورگویان قدرت

مدار ،وسیلهای است برای قلع و قمع دشمنان و بریدن گلوهای آزاد مردان ستم ستیز و
به زیر سلطه در آوردن توده محروم و به سیاهچال انداختن صاحبدالن رنجبر و مبارزان
عدالت طلب ،شمشیر علی پاسدار حرمت آزادگی و شرف و عدالت انسانی است ،و

شاعران و نویسندگان به ناچار ممدوحشان را به ذوالفقار تشبیه کردهاند ،مسعود سعد
میسراید:
سلمان شاعر نامدار این چنین ،
تو حیدری نبردی و در صف کارزار

اندر کف تو خنجر تو ذوالفقار بـاد

کان بـه خیبـر قبضـۀ حیـدر کشـید

 او تیغی کشـید انـدر مصـاف
دست

بــر کشــید او تیــغ تیــز دیــن فــزای

 مثنوی معنوی – دفیر اول. -دیوان مسعود سعد سلمان.

دیـــن پیغمبـــر کشـــید
از بـــرای

()2
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سعدی شاعر و نویسنده نا آرام ،در قصیدهای رسا و بلیغ شجاعت ،بخشش،

جوانمردی ،جود ،نماز و عظمت روحی علی را چنین میستاید:
زور آزمــای قلعــه خیبــر کــه بنــد او

در یکدیگر شکست بـه بـازوی ال فَتـی

مردی که در مصاف ،زره پیش بسته بود

تاپیش دشـمنان ندهـد پشـت بـر غـزا

شیر خدای و صفدر میدان و بحر جـود

جانبخش در نماز و جهان سوز در وَغـا

دیباچــه مــروت و ســلطان معرفــت

فتــوت و ســردار اتقیــا
لشــکرکش

( )1

قاعدۀ تاجداران و زورمداران فرهنگ سلطه بر این است که ،میکشند و به بند
میکشند تا در سایه قدرت حکومت ،چند صباحی در ناز و نعمت زندگی کنند و از
ارزشها و فضائل اخالقی به ضد ارزش و هواهای نفسانی میگرایند و این قصه درد و
رنج انسان است .علی چنان از بند نفسانیات و خزعبالت حیات مادی رسته است که
شمشیر و نمازش دو ستون خانه وجودند ،وجودی که یک سر آن به شمشیر آزادگی و
سر دیگر به زهد و عبادت و کماالت معنوی ،پیوند دارد.

پادشاهان و فرمانروایان حکومت میکنند و ثروت میاندوزند ،و اینها ،حلقههای

اتصالی زنجیر زورمداری است که توده مردم را رعیت مینامند و خود را وارثان
گنجهای پیشینیان و چه بخششهای بیحساب و ریخت و پاشها!! و ابوبکر به هنگام
مرگ وصیت مینماید که هرچه از من بماند به بیت المال باز برید.

طبری میگوید« :چون بمرد ،همه به بیت المال باز بردند تا چادر که بر او افگنده

بود»( .)2و کفنش را از ردای کهنهاش تهیه کردند .و سفارش میکند که «مرا یکی ازار و

 لتات شتخ مصلح الدین سعدی شترازی – قصاید. -تاریخ نامه طبری :محمد بن جریر طبری به تصحتح محمد روشن.
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یکی ردای کهنه کفن کنید از بهرآنکه جامۀ نو زندگان را باید که اندر او عبادت کنند ،و

کفن مردم از بهر خاک باید ،اگر کهنه باشد شاید»(.)1

آنچه که ما را به حقیقت نزدیک میکند ،ارتباط زندگی انسانها و سخنهایشان است
آدمی در توجیه مبادی اعتقادی و تبیین و تعلیل فلسفه وجودی جهان بینی و ایده
ئولوژی به یک سلسله مباحث نظری متوسل میشود که در میدان عمل و جلوه دادن
شخصیت حقیقی ،از ارزشها دور میگردد ،و هویت کاذبانه و شخصیت نامتعادل نفع

گرای مصلحت اندیش پیدا میکند .عُمَر مردی را دید که سر در پیش افگنده یعنی
که؛ من پارسایم ،گفت :ای خداوند! گردن کژ راست باز کن خشوع اندر دل بُوَد نه اندر
گردن»(.)2

تا درون آدمی از قید و بندهای سودجوی دنیوی پاک نشود ،قلب آمادگی پذیرش

انوار معرفت الهی را پیدا نمیکند .معاذ بن جبل صحابی معروف نقل میکند که

پیامبرص فرموده است که :اندک ریا شرک است.

اصوالً  ،لب با ذکر خدا و دل با یاد غیر حق ،بر خالف توحید ابراهیمی است.

وارستگان دریای یکتا پرستی کوشیدهاند که خود را از هر شائبهای که آنان را از مسیر
معنویت منحرف میسازد دور نمایند تا بتوانند به کشتی نجات دست یابند و به ساحل
معرفت و سلوک برسند .غزالی در کیمیای سعادت ،عبادت عاشقانه علی ابن ابی طالب

را چنین توصیف میکند.

«علی چون در نماز خواستی شد ،لرزه بر وی افتادی ،و گونه بر وی بگشتی ،و

گفتی آمد وقت امانتیکه بر هفت آسمان و زمین عرضه کردند و ایشان طاقت آن

نداشتند»(.)3

 تاریخ نامه طبری :محمد بن جریر طبری به تصحتح محمد روشن. تمتای سعادت اما محمد غزالی. -تمتای سعاد اما محمد عزالی.
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اینچنین عبادت ،اتصال به انوار فیض الهی و قرار گرفتن در مدار عبودیت و گسستن
زنجیرهای شرک و پرستش غیر توحیدی است.
امروزه آنچه جوامع اسالمی را به نوعی انحطاط اخالقی و رفتاری کشانده ،فرهنگ

ریاکاری است که قرآن مجید به شدت با آن مبارزه میکند .سجاده نشینی که زهد
ظاهری را وسیلهای برای معروف شدن میداند و در درون ،بیمار شهوت خود پرستی و
در آشکار ،مدعی سلوک و معرفت است چگونه میتواند به عالم معنوی آشنا شود و دل

را از گرد و غبار تزویرها و خود فریبیها پاک نماید .مؤمن در برابر خداوند و اجرای
احکام الهی تسلیم است و هیچگاه خود را بازیچه امیال و آرزوهای شیطانی قرار

نمیدهد و در صورت سهو و اشتباه و خطا از کجرویها ،سهوها و خطاهایش توبه


مینماید و پل گناهان و نافرمانیها را خراب میکند .و در چنین حرکتی روح و قلب از
کینه و حقد و ...دور میشود .انتقامها و پیکارهای عقیدتی هم باید خالصانه و دور از هر
نوع شرک و ریا و خود محوری و کینه توزی باشند چنانکه سنایی غزنوی تابلوی نبرد
معنوی و مبارزه در راه خداوند را چنین نقاشی مینماید:
جعفر طیّار باید تا به علّییّن پرد

()1

حیدر کرّار باید تا ز دشمن کین کشد

شعرا و عرفای ما مالک برتری انسانها و فلسفه حیات بشری را در پرهیزگاری و

اتصال قلب به منبع محبت و لطف الهی میدانند و اگر عبادت و پرستش سالک را از
خود پرستی و خویشتن نگری نرهاند و تابلوی حیات برزخی و ناتوانی هنگام مرگ را
برایش نیاراید و حقایق پشت دیوار حسّ و عالم ما وراء را به گونهای هنرمندانه مجسّم

نکند ،رهرو معرفت به بیراهه خواهد رفت و نقطههای اتصالی زمان را در پیوند حیات
مرگ درک نخواهد کرد .سعدی خورشید فروزان ادب و فرهنگ فارسی در این زمینه

چنین نور افشانی مینماید:
 -دیوان سنایی غزنوی – قصاید.
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ای که پنجاه رفت و در خوابی

مگــر ایــن پــنج روز دریــابی

تا کی این باد کبر و آتش خشم

شــرم بــادت کــه قطــرۀ آبــی

کهل گشتی و همچنـان طفلـی

شیخ بودی و همچنان شـابی

ور بــه تمکــین ابــن عفــانی

ور بــه نیــروی ابــن خطّــابی

ور به نعمـت شـریک قـارونی

ور به قـوّت عـدیل سـهرابی

ور میسّر شود کـه سـنگ سـیاه

زّر صــامت کنــی بــه قُلّــابی

ملک الموت را به حیلـه و فـن

()1

نتــوانی کــه دســت برتــابی

سعدی ماهرانه نقطههای حیات تاریک و روشن را رنگ آمیزی میکند و با فصاحت

و بالغتی شگفت انگیز پردههای اوهام و تخیالت را باال میزند و حقایق را در تجسم

شخصیت عثمان و نیروی عدالت عمر و ثروت قارون و قدرت و توان سهراب یل،
آشکار مینماید و سرانجام همه را اسارت در برابر مرگ میشمارد ،مرگی که گروهی در

کامش ناتوان و ذلیلند و جماعتی بر فراز جهانهای مادی به سوی عالم معنا پرواز
میکنند و از زنجیرهای تعلقات دنیا آزاد میگردند.

عطار نیشاوری ،پیکار با نفس و رسیدن به مدارج معنوی را وهبی و فیضی میداند نه

طلبی و کسبی گرچه کسب در افاضۀ معنا ،بی اثر نیست و در منطق الطیر ،ابوبکر صدّیق
را اینگونه می ستاید:
هـــرچِ حـــق از بارگـــاه کبریـــا

ریخــت در صــدر شــریف مصــطفی

آن همــه در ســینه صــدیق ریخــت

ال جــرم تــا بــود ازو تحقیــق ریخــت2

آنچه که در صفحات قبل آمده ،نتیجه عاقالنه و میل شدیدی است که نویسنده با
خلوص نیت و تمایل قلبی به مطالعۀ آثار و کتابها و دیوانهای شاعران ،نویسندگان،

 لتات – بوسیان. -2منطق الطتر. 2 - /
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مؤرّخان ،عارفان و دانشمندان مسلمان دارد و کوشیده است که در این منابع و مآخذ
گرانبها مطالب و اشعاری را که دربارۀ خلفای راشدین آمده است گردآوری و با شرح
و توضیح در اختیار مشتاقان و فرهیختگان قرار دهد .البته پیدا کردن منابع و آثار دست
اول کار آسانی نبود ولی با عنایت الهی این خواسته انجام شد و اینک نظر خوانندگان
گرامی را به نکات زیر معطوف میدارد:

 -1هدف نویسنده از انتخاب موضوع کتاب عالقۀ شدیدی است که نسبت به بسط
عدالت و نصفت و بیان خصلتهای ویژۀ اخالقی و ملکات فاضلۀ انسانی
وارستگان جهان معرفت و پیش کسوتان تاریخ اسالم و بشریت دارد ،و در نقل
اشعار و عبارات هیچگونه دخل و تصرفی صورت نگرفته است تا تعهد و رسالت
نویسندگی محفوظ گردد.
 -2سخن دربارۀ خلفاء و توضیح خصلتهای آنها ،سبب برتری هیچکدام بر دیگری
نیست زیرا نویسنده در این اثر خواسته است که آثار مربوطه را گردآوری کند و
مطالب در خور توجه و دقت نظر را توضیح دهد ،و تعصب و جانبداری را
نسبت به شخصیت خاصی رها کند و خلفاء را چهار نور در چهار جهت و چهار
گوهر در یک دریا میداند.
 -3نویسنده با تمام وجود به وحدت اسالمی و رفع اختالف گروهها و دستههای
مختلف مذهبی اعتقاد دارد و تشتّت و چند دستگی و تفرقه را بر خالف مسیر
دینی و معرفت الهی میشمارد و قلم و بیان هر اندیشمندی را که از یکپارچگی
امت اسالمی دفاع کند عزیز و گرامی میدارد.
 -1آنچه در کتاب آمده است نقل و گلچینی از آثار و مآخذ زبان فارسی ادباء،
شعراء ،نویسندگان و عارفان ایرانی و اسالم است .و اگر از منابع عربی و زبانهای
دیگری استفاده میشد مثنوی هفتاد من کاغذ میگردید .و در میان آثار فارسی نیز
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به منظورجلوگیری از اطالۀ کالم و خسته نکردن خوانندگان مقدار اندکی از ابیات

تهها انتخاب گردیده است.
و نوش 

 -5در انتخاب کتابها سعی شده است که آثاری از مؤرخان و نویسندگان و شاعران و
عارفان طراز اول و صاحب نظر مانند :تاریخ طبری ،کشف المحجوب هجویری،
کیمیای سعادت غزالی ،رساله قشیریه ،اسرارالتوحید فی مقامات الشیخ ابی سعید،
عوارف المعارف ترجمه ابو منصور عبدالمؤمن اصفهانی ،مناقب الصوفیة ،فیه ما

وح األرواح و کلیات و
فیه ،منطق الطیر ،تذکرة األولیاء ،مفتاح النجاة ،انیس التائبینَ ،ر ُ
دواوین شاعرانی مانند ،فردوسی طوسی ،سنایی غزنوی ،عطار نیشابوری ،خاقانی
شروانی ،مسعود سعد سلمان ،جالل الدین مولوی ،رشید الدین وطواط ،شاه
نعمت اهلل ولی و عبدالرحمن جامی و غیره ،استفاده شود.

در خاتمه از عنایتها و محبتهای بی دریغ دوستان فاضل و ارجمندم آقایان هادی
طبیبی و غالم رضا ابکایی که صادقانه کتابخانه شخصی خود را در اختیار اینجانب
گذاشتند تا از کتابهای کمیاب و مآخذ استفاده نمایم کمال سپاسگذاری و امتنان را دارم.
رب العالمین.
و آخر دعوانا أن الحم ُد هلل ّ
1376 /11/ 26
فریدون سپری

فصل اول
الف -محمد بن جریر طبری
ب -حکیم ابوالقاسم فردوسی
ج -شیخ ابواسحاق کازرونی
د -ابوسعید ابوالخیر
هـ -ابوالقاسم قشیری
و -الهجویری الغزنوی
ز -امام محمد غزالی

الف :محمّد بن جریر طبری ( 013- 222،222هـ ق)
ابوجعفر محمّد بن جریر بن کثیر بن غالب ،تاریخ نگار و مفسّر و فقیه و محدّث ایرانی
قرن سوم هجری یکی از نوابغ روزگار و جهان اسالم است که به علّت وسعت نظر و

دانش و آگاهی زیاد مرتبۀ واالیی دارد .طبری دارای تألیفاتی است مانند« :کتاب الذیل

کتاب تفسیر القرآن ومعانیه» و «کتاب التاریخ».
والمذیل»ُ « ،
دو اثر از تألیفهای محمُد بن جریر طبری در میان آثار او اعتبار و ارزشی به تمام دارد:
تفسیر قرآن او ،و تاریخ او.
تاریخ طبری از معتبرترین و نامدارترین تاریخهای عمومی جهان و اسالم است که از
جهت جامعیّت و درستی و اتقان همواره مورد نقل و استناد و استفاده و اقتباس تاریخ
نگاران و دانشمندان بوده است(.)1

اصل تاریخ طبری به نام «تاریخ األ َُم ِم والملوک» بوده که ابوعلی محمّد بن محمّد
بلعمی به دستور امیر منصور بن نوح سامانی آن را از عربی به زبان فارسی برگردانده
است.

در این کتاب به تفصیل در باره خلفای راشدین سخن گفته شده است و نوشتهها و

مطالب آن از قدیمیترین و مستندترین اسناد تاریخ اسالم میباشد:
 -1سفر پیامبرص در کودکی به شام

هنگامیکه پیامبرص در کودکی با عمویش ابوطالب به شام رفت و بُحَیرای راهب به
ابوطالب گفت :آگاه باش یا اباطالب که این بهترین همه خلق است به روی زمین ،برو او
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پیامبر خدای است»( .)1در آن هنگام ابوبکر صدّیق نیز همراه آنان بود« .و نخستین سفر

او آن بود ،و ابوبکر صدّیق با ایشان ببود اندر آن راه»(.)2

بعید به نظر نمیرسد که ابوبکر از جریان بُحیرا آگاه شده باشد و همین آگاهی ،در
ایمان آوردنش به پیامبر سهم بسزائی دارد.
 -2اسالم ابوبکر صدّیقس

طبری در بارۀ اسالم آوردن ابوبکر شرح کاملی داده است که پیش از رسالت ،پیامبر با
مینشست محمّدص و گروهی از
ابوبکر دوست بود و هنگامیکه ابوبکر در خانه کعبه 
مردم پیش او میآمدند و از او میخواستند که آنان را راهنمایی کند .روزی به

محمّدص میگوید :چرا بتها را پرستش نمیکنی؟ آن انسان واال پاسخ میدهد که؛
بتهایی را که با دست خود میسازیم چگونه بپرستیم ،این سخن در ابوبکر بسیار تأثیر
گذاشت و او را به فکر کردن وادار نمود و زمانیکه جبرئیل امین در غار حراء آیات
()3

مبارک سوره عَلَق

را بر حضرت محمّدص وحی کرد و خدیجه و علی به اسالم

گرویدند ،پیغمبر تصمیم گرفت که ابوبکر را به اسالم دعوت کند:

«پس پیغمبرص از خانه بیرون آمد که به خانۀ ابوبکر رود ،و ابوبکر از در بیرون

آمد که به خانه پیامبر آید .و هردو به راه اندر هم رسیدند و یکدیگر را بپرسیدند.

پیغامبرص گفت :من به خانۀ تو میآمدم به سگالشی(.)1

ابوبکر گفت :من نیز بر این عزم بیرون آمدم که به خانه تو آیم .پیغمبر گفت :تو به
چه کار همی آمدی؟ ابوبکر آن حال بگفت .پیغامبر گفت :یک فریشته دِی( )5به نزدیک

 منبع مذ ور. ، 1/ منبع مذ ور. ، 1/ ﴿﴾...               -2چاره جویی،اندیشه ردن ،مشورت.
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من آمد و مرا از خدای عزّ وجلّ پیغام آورد و گفت :مردمان را به خدای خوان تا
بگروند و مرا به خدایی پرستند و به پیغمبری تو مُقّر آیند .و این بت پرستیدن دست باز
دارند و من آمدم تا با تو مشورت کنم تا که را خوانم و این سخن با که گویم؟ ابوبکر
گفت :نخست مرا خوان که من دوش بدین تدبیر اندر بودم ،و امروز پیش تو بدین کار
همی آمدم ،و مرا با تو جز این سخن نیست ،پیغمبر شاد شد و هم آنجا دین بر او عرضه

کرد ،و ابوبکر بگروید .و پیامبرص به مسلمانی هیچکس آن شادی نکرد که به مسلمانی
ابوبکر.

ابوعُبَیده در کتاب «غریب الحدیث» از پیامبرص روایت کرده است که گفت:

هیچکس را اسالم بر وی عرضه نکردم إال که در آن اندیشهای کرد مگر ابوبکر که وی
بی اندیشه مسلمان شد به رغبت»(.)1

به گفته طبری ،عثمان بن عفّان ،عبدالرحمن بن عوف ،زیَبر عَوّام ،طلحۀ بن عُبیداهلل و
سعد بن ابی وقّاص به دعوت ابوبکر مسلمان شدند(.)2
-9آوردن اسیران بدر

در غزوه بدر الکُبری که اسیران مشرکان را به حضور پیامبرص آوردند پیامبر ،در باره
آنان و غنائم جنگی با اصحاب مشورت کرد .عمربنخطّاب گفت :یا رسولاهلل! نظر
من ایناست که ،اسیرها را بکشیم؛ حمزه ،عبّاس ،و علی عقیل را بکشد تا دیگران آنان
را نکشند و کینه و اختالف پیش نیاید .عبّاس (عموی پیامبر) که اسیر بود به عمر گفت:
ک» ای عمر ،قطع رحم کردی خداوند ترا قطع رحم
ت ال َر ََ ِح َم قَطَ َع اهللُ َرِح َم َ
«یا ُع َمر! قَطَع َ
کند ،و پیامبرص ،آن تدبیر را نپسندید .و عبداهلل بن رواحه از مبارزان انصار گفت« :یا
رسولاهلل ،غنائم و اسیران را در آتش بسوزانید تا از آنها اثری نماند» .پیامبرص این نظر
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را نپذیرفت .و گفت« :چه تدبیر میکنید؟» ابوبکر گفت« :یا رسولَاهلل ،اینان عموها و
عموزادگان و خویشان تو و ما هستند و خداوند ما را بر ایشان پیروز کرد؛ باید به آنان
رحم کنیم و چون دارا و ثروتمند هستند آنها را مال و نقدینهای عوض کنیم هم آزاد
میشوند و هم مشکل مالی ما مسلمانان حلّ خواهد شد» ،پیامبرص این تدبیر را پسندید
و تبسّم کرد و گفت:
«یا ابوبکر ،مَثَل عُمَر چنان است که مثل جبرئیل ،هرکجا عقوبت و بال بُوَد از
خدای تعالی حق تعالی او را فرستد ،چنانکه قوم لوط و قوم فرعون ،و مَثَل تو از
فرشتگان چون میکائیل است که هرکجا خدای تعالی رحمت خواهد ،او را فرستد .باران
او آورد ،و رحمت بر قوم یونس او آورد و عذاب بگردانید و یونس را از شکم ماهی
بیرون آورد....

پس پیامبرص گفت :هر دو نیک گفتند .اکنون صبر کنیم تا خدای تعالی چه فرماید:

پس خدای تعالی هم در آن مجلس آیت فرستاد .قولهُ تعالی ﴿   
              

﴾   

(األنفال)67:

()1

«هیچ پیامبرى را نرسد که اسیرانى داشته باشد تا آنکه در زمین کشتار بسیار کند،
[شما] متاع دنیا را مىخواهید .و خداوند [مصلحت] آخرت را مىخواهد .و خداوند
پیروزمند فرزانه است».

-4اقامه نماز به امامت ابوبکر هنگام مرض الموت پیامبرص

پیامبر بزرگوار به هنگام بیماری (مرض الموت) به ابوبکر میگوید که :به مسجد رود و

برای مسلمانان نماز بخواند و به نیابت او امامت کند «چون هنگام نماز بود عایشهل
را گفت :مردمان گرد آمدند و مرا همی چشم دارند که نماز کنم ،و من نتوانم همی
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شدن .بوبکر را بفرمای تا مردمان را نماز کند .عایشهل گفت :ای پیغمبر خدای،
بوبکر مردی تنگ دل است و چون بر جای تو بیستد خویشتن نتواند داشتن ،و گریستن
آیدش ،کس دیگر را فرمای .پیغمبرص سه بار این بگفت که :بوبکر را بفرمای تا

مردمان را نماز کند .و عایشهل هر باری همچنین بگفتی تا آنگه که پیغمبرص چنین
گفت که :شما بودید که برادرم را؛ یوسف ،از راه بخواستید بردن .بفرمای تا نماز کند.

بوبکر را بفرمود ،و هر پنج نماز بوبکر کردی»(.)1
 -1خطبۀ ابوبکر به هنگام خالفت

«من این کار بدان پذیرفتم خواستم که خالف و داوری و خون ریختن و شمشیر زخم
نَبُود .و من امروز یکی از شما ام ،و از من گاه صواب آید و گاه خطا ،چون صواب آید؛
خدای را شکر کنید ،و چون خطا کنم؛ مرا راه نمایید و دست گیرید و از آن خطا آگاه

کنید .و تا من به طاعت خدای در باشم مرا طاعت دارید .و چون از او روی بتابم مرا
طاعت مدارید .و شما از بیعت من بحل اید .و اکنون بروید و کار پیغمبر گیرید که او
مرده است تا حقّ او بگزاریم به شستن و نماز کردن و به گور کردن .و بوبکر از منبر

فرود آمد و به خانه پیغمبر شد تا او را بشوید و به گور کند با جمعی از یاران»(.)2
 -6خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه

خطبۀ ابوبکر در برابر جیش اُسامه بن زید برای نبرد با روم نمایانگر روح آزاد منشی و
عدالت و بلند نظری و سعۀ صدر ابوبکر و مسلمانان صدر اوّل اسالم است.

«ای مردمان ،نخستین چیزی که شما را وصیّت میکنم آن است که ،فرمان برید آن را

که بر شما امیر است و خیانت مکنید و از غنیمت مدزدید و چون ظفر بیابید زن و
کودک خرد را مکشید و ویرانی مکنید و درخت برومند مبرید ،و چهارپایان را مکشید
 -منبع مذ ور/

.
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مگر آنکه بخرید .و به شام اندر راهبانا ناند ترسا( )1آنکه ایشان به صومعه اندراند و آنجا
اندر همی ترسایی کنند از خلق بریده ،و با خلق حرب نکنند و کس را نیازارند ،ایشان را

میازارید و کس را از ایشان مکشید» .چون بوبکر وصیّت تمام کرد اُسامه گفت« :ای
خلیفۀ رسول خدای ،عمر بن الخطّاب را بفرمای تا با ما برود تا مرا از او یاری بُوَد.
بوبکر بفرمودش تا زیر عَلَم او برفت و با به لشکر شد»(.)2

جلوهگر است که برای همۀ زمامداران و فرمانروایان

در جریان اسامه چند نکتۀ مهم

درس بزرگی میباشد؛

اوّل :با وجود اینکه اسامه جوان کم سن و سالی است عُمَر حاضر میشود که در
رکاب او بجنگد و فرماندهیش را بپذیرد.
دوم :در خطبۀ خلیفه ،آزادی نسبت به عقاید دینی و احترام رهبانان مسیحی کامالً
نمایان است .و روح متعالی خلیفه ،سربازان مسلمان را از کشتن غیر نظامیان و
خردساالن حتی حیوانات باز می دارد.
سوم :اسالم از غارت و پایمال کردن حقوق مردم و بریدن و سوختن درختان و
مزارع بیزار است.

 -7وصیّت ابوبکر به هنگام مرگ

«و اندر این مدّت خلیفتی هشت هزار درهم هزینه کرده بود از بیت المال .چون بمرد،
وصیّت کرد که هرچه از من بماند همه به بیت المال باز برید تا بستر که بر آن خفت هام،

چون بمرد ،همه به بیت المال باز بردند تا چادر که بر او افگنده بود .چون بمرد از او سه
پسر و سه زن و سه دختر بماند .و چون عمر بنشست هیچکس را از ایشان چیز
نداد»(.)3

 زاهدان مستحی. منبع مذ ور/ -منبع مذ ور.2 /
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و بوبکر وصیّت کرده بود که مرا زن من بشوید (اسماء بنت عُمَیس) ،و پسرم
عبدالرحمن آب بر من بریزد ،بجز این دو تن نخواهم که مرا کس بیند ،و فرمود که :مرا
یکی ازار و یکی ردای کهنه کفن کنید از بهر جامه نو زندگان را باید که اندر او عبادت
کنند .و کفن مرده را از بهر خاک باید ،اگر کهنه باشد شاید.»...

 -8تقسیم غنائم و اخماس در خالفت عُمَر
عمر خطاب پس از فتح بیت المقدس و مصر تصمیم گرفت که غنائم و اخماس را

بگونه عادالنهای میان مسلمانان تقسیم کند ،گروهی به او گفتند:

«نیکو گفتی و لیکن نخستین خویشتن را ده .عمر گفت :ندهم که نخست آن کس را

دهم که خدای عزّو جّل او را فضل کرده است ،یعنی اهل بیت پیغمبر را( .)1عمر دیوان
محاسبات تشکیل داد و به ترتیب اولویت به شیوه زیر عمل نمود:
 -1گروه بنی هاشم.
 -2رزمندگان غزوۀ بدر.

 -3هرکس که بعد از بدریان مسلمان شده است از زمان پیامبرص تا خالفت ابوبکر.
 -1همه سواران و پیادگانی که از مدینه به شام رفته بودند.
هریک را به اندازه جهد و کار سهمی داد از دو هزار درم تا پانصد درم و برای هر
زنی که از بیت رسول خدا مانده بود پانصد درم مقرّر کرد و سهم خود را به اندازۀ نیاز
در حدّاقل ،معین نمود .و هر سال به جامۀ زمستانی و تابستانی و یک شتر که با آن حج

میکرد و اسبی که بر آن مینشست بسنده کردی(.)2

 منبع مذ ور.26 / -منبع مذ ور26 /
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 -3خبر پیروزی سپاه ساریه در ایران

زمانیکه فرستاده «ساریۀ» سردار اسالم خبر پیروزی مسلمانان را در ایران برای عُمَر

آورد ،خلیفه او را نشناخت و فرشی بافته از لیف را که بر آن مینشست در زیر او نهاد و
خود بر زمین نشست و ام کلثوم؛ زنش که دختر علی بن ابی طالب بود کمی نان
جوین با قدری روغن زیتون و نمک را آورد و عُمَر به او گفت« :چیزی نپختی؟ گفتا

چه پزم که مرا جامه نیست که اندر پوشم .و جامۀام کلثوم دریده بود .عمر با او مزاح
کرد و گفت :ترا جامه چه باید .ترا آن بس که دختر علی بن ابی طالب باشی و زن عمر
بن الخطّاب و فاطمه ترا مادر بُوَد و جدّت پیغمبر خدای بُوَد .پس رسول را گفت که
بسم اهلل .بخور که اگر ام کلثوم از ما خشنود بودی کار طعام ما بهتر از این بودی .پس

چون نان بخوردند .آن مرد دانست که عُمَر او نشناسد .گفتا :یا امیرالمؤمنین .من
رسول ساریهام به خبر فتح و غنیمت و خمس .عمر گفتا :الحمد هلل ،و روی نهاد و از

هر چیزی او را همی پرسید .آن سفط( )1او را بنمود با گوهر .عمر گفتا :این را هم با
ساریه برو او را بگوی این همه به میان مسلمانان قسمت کن که با تو حرب کردند که

ایشان حق ترند بدین از من»(.)2

 -11رفتن عمربن خطاب همراه با غالمش به شام

عمر بن خطاب خود و غالم و شترش به سوی شام میرود ،به این صورت که در شهر
اَیله مردم منتظر آمدن او بودند در حالیکه خلیفه بر شتری سوار بود و غالمش از پی
شتر ،و پاالن اشتر غالم دریده بود و آنِ عمر درست بود «به در اَیله برسید دانست که
همی مردمان پیش او آیند ،خواست او را نشناسند بر اشتر غالم بر نشست و اشتر

خویش غالم را داد .و خود بر اشتر غالم تنها برفت بشتاب از پیش چون بر درِ شهر

 سَفَط :ستد ،صندوقچه ،جعبه – یعنی یک صندوق گوهر را به خلتفه داد. -منبع مذ ور. 2 /
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رسید مردمان شهر پیش آمدند و او را از عمر خبر پرسیدند و گفتند :امیر المؤمنین کجا
أمام ُکم او گفتی اینک رسید»(.)1
است؟ «گفتاُ :ه َو َ

مقصود خلیفه از این کار ،درسی است که در طول تاریخ پر نشیب و فراز اسالم به

زمامداران فرصت طلب و مقام دوست میدهد.

آری عمر بدون نگهبان و محافظ و ناشناخته چون غالمی وارد شهر میشود و از

تشریفات و همه شیوههای استکبار و اتراف دوری مینماید .و باآلخره مردم فهمیدند که
امیرالمومنین و اصحاب و لشکر رسیدند .عمر از خانه بیرون آمد و نگذاشت که مردم

به شهر اندر فرود آیند تا زحمت شهریان نَبُوَد و گفت« :هرکس که درم دارد زاد و علفه

از بازار بخرد .و هرکس که درم ندارد از بیت المال بستاند و بخرد و هیچ زحمت مردم

عز و ّجل مرا بدان عقوبت نکند که از شما بر مردم رنجی رسد و گوید:
ندهند تا خدای ّ

تو خواستی که بزرگی کنی و ...کردی تا مردم را زیان و زحمت رسد ،و از آنجا به شام
شد و به هر شهری که برسید همچنان کرد و به هر جای از عدل خویش پیدا کرد»(.)2

 -11ذکر سیرت عمر
عمر از زمانیکه به اسالم گروید با تمام وجود به این دین الهی خدمت کرد .و تاریخ
عدل و نصفت( )3برتر از عدالت و نصفت او نمی شناسد:

و چنین روایت کنند که وی گفتی« :اگر شبانی را بر لب رود دجله و فرات

گوسپندی هالک شود من بترسم که خدای عزّ وجّل از من بپرسد و گوید :چرا او را

نگاه نداشتی؟» و روایت کنند از او که :دیدیم به گرمای گرم اِزاری( )1بر میان بسته و بر

 منبع مذ ور.23 / -منبع مذ ور.23 /
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دشت ،اشتران صدقات را قطران( )1همی مالید به دست خویش کنی ،گفتا :زیرا که خدای

عزو ّجل نگاهبان این مرا کرده است و فردا آنجا از من بپرسند .آن مرد گفت :روزی چنین
ّ
گرم؟ گفتا :گرمای روز قیامت از این سخت تر خواهد بود ،چون اینجا گرمای ریاضت
و مجاهدت بکشند آنجا بدان گرما گرفتار نشوند( .)2ذکر سیرت و رفتار عمر در این
مختصر نمی گنجد و ما به این حدّ بسنده می کنیم.
 -12عثمان بن عفان و ابو ذرغفاری

در دورۀ خالفت عثمان بن عفّان ،ابوذر غفاری از صحابۀ رسول خدا را با معاویه

نامهای به خلیفه نوشت و از ابوذر گله کرد و گفت« :اگر با وی
اختالف افتاد و معاویه 
صحبت توانی کردن واِلّا او را اشتری ده و دستوری ده تا او را بکشم .عثمان جواب داد
که ترسم که تو از آن کسها باشی که فتنه بر این امّت برانگیزی ،ترا با ابوذر کاری نیست
نفقه ده تا به مدینه باز آید .معاویه ،بوذر را گفت :امیر المؤمنین ترا همی خواند .او را

شتر و نفقه داد نستد ( )3و پیاده برفت و از شام و به مدینه آمد».

بوذر در مدینه به خدمت خلیفه آمد و کعب األحبار هم در مجلس بود ،عثمان به

بوذر گفت ،من نمیتوانم که مسلمانان را وادار کنم که صدقه بدهند ،بوذر گفت :این بر
تو واجب است زیرا از پیامبرصشنیدم که فرمود« :ا ِمرت بِم ِ
ِ
األخالق» و این مکارم
کارم
ُ ُ َ
اخالقی توجه کردن به تهیدستان و صدقه دادن به آنها است .کعب گفت :در تمام کتابها
و دینها آمده است که هرکس فریضۀ خدا را انجام دهد چیز دیگری بر او واجب

نیست .بوذر خشمگین شد با عصایش ضربهای بر سر کعب زد و سرش را شکست.

کعب برخاست و از خلیفه تقاضای قصاص کرد ،عثمان از او خواست که ابوذر را
ببخشد و کعب او را بخشید.
 -قطران :مادة روغنی شکل و ستاه رن

ه از برخی درخیان مانند صنوبر و عرعر می چکد ،قطران زغیال سین

در معالجه داء الصدف و اگزما بکار می رود.
 منبع مذ ور. 62/ -نسید :نگرفت.
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عثمان ،بوذر را پند داد و گفت :لختی این زبان کوتاه کن و با مردمان احتمال کن.
بوذر گفت :مرا دستوری ده تا از میان مردمان بیرون شوم که من با مردمان این زمانه

زندگانی نتوانم کردن .عثمان گفت :کجا خواهی؟ گفت :به رَبَذه شوم که پیغمبرص

مرا گفت :بوذر تنها زید و تنها میرد ،و او روز قیامت تنها از گور برخیزد .بوذر برفت و
به رَبَذه شد ،و عثمان او را لختی اشتر داد و گوسفند داد .او به رَبَذه اندر همی بود،

منزلی است اندر بادیه»(.)1

 -19سیره علی بن ابی طالب س

در سیرت علی بن ابی طالبس ،امیرالمؤمنین آمده است که آن بزرگوار هیچگاه در
برابر بت سجده نکرد و این عظمت مختص به اوست« ،صبور بر رنجها ،سخی ،مبارز،
هرگز هزیمت نرفت ،عالم و زاهد ،و هرگز با خدای تعالی شرک نیاورد و بت نپرستید و

خمر نخورد و دروغ بر زبان وی نرفت و جز راست نگفتی»(.)2

خطبهها و فرمانها و دستورهایش نموداری از عالیترین هدیههای الهی است که بر


قلب مبارکش الهام شده است.
 -14اسالم علی 
علی در کودکی و هفت سالگی به پیامبر ایمان آورد و دریچۀ فیض و محبت الهی را در
قلبش باز کرد:

«پس علی بن ابی طالب درآمد ،و هفت ساله بود ،و پیغمبر را دید و خدیجه که

سجود همی کردند و پیش ایشان اندر چیزی نبود .علی گفت :یا محمّد؛ این سجود که
را همی کنی و چیست که این همی کنی؟ گفت :خدای آسمان و زمین را میپرستم و
من پیغامبر اویم .جبرئیل مرا فرمود که :خدای را پرستم و مردمان را بدو خوانم .و اگر
 منبع مذ ور . 31 / -منبع مذ ور.616 /
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تو به من بگروی ،از کافری برهی و از بت پرستیدن .علی گفت :بروم از بوطالب پدرم
باز پرسم که بی فرمان او من کاری نتوانم کردن .و بیرون شد .پیغامبر گفت :یا علی! این
سجود ما پنهان دار و جز بوطالب را کس آگاه مکن .علی چون به در سرای رسید باز
گشت و گفت :یا محمّد! خدای تعالی مرا بیافرید و با بوطالب سگالش نکرد ،مرا نیز به
دین خدای و پرستش او سگالش به بوطالب هم نباید کردن .این دین که ترا فرمودند بر

من عرضه کن .پیغمبرص دین بر او عرضه کرد .و علی بن ابی طالب قبول کرد و نماز

پیشین( )1پیغامبر بکرد .و آن سخنان پنهان داشتند و جبرئیل بازگشت»(.)2

 -11کُنیۀ بوتراب برای علی 
کُنیۀ بوتراب ،افتخاری است برای علی و همۀ علی صفتان تاریخ« :و اندر این غزو ذا ُ
ت

العُشیره( )3بود که پیامبرص طلب علی بن ابی طالب کرد و نیافت .و او از دیه بیرون
شده بود و به زیر خرمابُنان خفت .پیغمبرص خود به طلب او شد و او را یافت به زیر
خرمابُنان خفته و جامه از وی باز شده و تن او به خاک اندر رفته .پیغامبرص آواز کرد

و گفت :قُم یا أبا تُراب( .)1و این بوتراب بر علی بماند ،و او بدین فخر کردی و دوست
داشتی که کسی او را بدین کنیت خواندی .پس عمّار یاسر گفت :با علی من خفته بودم
هم اندر آن خاک ،آواز پیامبر را شنیدم ،بیدار شدم پیامبر را دیدم که علی را بیدار
میکرد .و علی برخاست و پیش او بیستاد .و پیغمبر به ردای خویش سر و روی علی
پاک همی کرد و میسترد و میگفت :یا علی ،اندر دو جهان بدبخت تر از آن کس
نیست که ترا دشمن دارد و ترا کشد و بر سرت زخم زند تا این ریش تو از خون سرت

خشک شود»(.)5

 نماز پتشتن :نماز ظهر. منبع مذ ور. 6 - / منزلی نزدیک مدینه بوده است. -2ای بوتراب (پدر خاک) برختز.
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سیرۀ پیامبراسالم و خلفای راشدین در تاریخ طبری ،نموداری از زندگانی ابر مردهای
نظام الهی است که با تمام نیرو و امکانات میکوشند انسان را از خود محوری نجات
دهند و او را به ملکات فاضله اخالقی و دستورات الهی آشنا سازند.

علی ،به هنگام ضربت عبدالرحمن بن ملجم ،به فرزندان و یارانش دستور میدهد که

سبحاناهلل از این همه عبقریت و

از همان شیری که به او میدهند به قاتلش نیز بنوشانند،
شکوه و آزادگی!

ب :حکیم ابوالقاسم فردوس ( 211-023هـ ق)
حکیم ابوالقاسم منصور بن حسن فردوسی طوسی ،یکی از درخشانترین شاعران حماسه
سرای ایران در قرن چهارم هجری است که به حق میتوان گفت :در تمام تاریخ پر
نشیب و فراز این سرزمین شاعر آزادۀ میهن دوستی چون او ظهور نکرده است.

حکیم طوس در «ستایش پیغمبر و یارانش» اینچنین از خلفای راشدین سخن به

میان میآورد:

تــرا دیــن و دانــش رهانــد درســت

ره رســــتگاری بیایَــــدت جســــت

اگــر دل نخــواهی کــه باشــد نژنــد

نخــواهی کــه دائــم بُــوی مســتمند

بـــه گفتـــارِ پیغمبـــرت راه جـــوی

دل از تیرگیهـــا بـــدین آب شـــوی

چه گفت آن خداوند تنزیـل و وحـی

خداونـــد امـــر و خداونـــد نهـــی

کــه خورشــید بعــد از رســوالن مِــه

نتابیـــد بـــر کـــس ز بـــوبکر بـــه

عُمـــر کـــرد اســـالم را آشـــکار

بیاراســـت گیتـــی چـــو بـــاغ بهـــار

پس از هر دوان بـود عثمـان ،گـزین

خداونـــد شـــرم و خداونـــد دیـــن

چهــارم علــی بــود جفــت بتــول

کــه او را بــه خــوبی ســتاید رســول

که مـن شـهر علمـم علـیّم در اسـت

درست این سخن قول پیغمبر است(.)1

استاد دکتر ذبیح اهلل صفا دربارۀ مذهب و عقیدۀ فردوسی میگوید:

 شاهنامه فردوسی از روی چاپ و ولّرسن پس از مقابله چاپ تور نرما ان و ژول مول و ضبط نسیخه بیدلها دریواشی – به توسّط سعتد نفتسی – یابخانه و مطبعه بروختم – طهران 2
اما این یدی « :أنا مدینة العلم وعلی بابها

 -جلد اول.
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«چنانکه از ابیات منقول و نیز از آنچه فردوسی در آغاز شاهنامه آورده است ،بر

میآید شاعر ما مردی شیعی مذهب ،و در اصول عقاید نزدیک به طریقۀ معتزله( )1بوده

()2

است.

 معیزله – پتروان واصل بن عطا ه در برابر محدثتن و اشاعره ایسیادند و از زمان بنی امته به بعد قرنها بیر افکیارمرد غالب بودند از جمله به عدل و صفات الهی عتن ذات است ،و منزلة بتن منزلیتن ،اعیقاد داشیند.
 با مال تأسف باید اعیراف نم ه تاریخ بستاری از شخصتیهای برجسیه ی یابخانه ی فارسی و بخصوصادیبان ایران زمتن مورد تحریف قرار گرفیه است .و در یقتقت زبان و ادبتات فارسی همزمان با روی ار آمدن
دولت صفویه شتعه و تن

نظری و مذهب پرسیتشان زنده بگور شد! برخی از وته آسیتنان میعصب نتز برای پر

ردن این جای خالی با بتریمی دست به تاریخ دراز رده ،بستاری از شخصتیهای طراز اول یابخانه ی فارسی
را شتعه قلمداد نمودند .ه فردوسی طوسی (فردی ه سنی مذهب بودن او واضحیر از آن است ه بیوان او را به
دیگر مذهبی نسبت داد) از جمله ی آنان است.
البیه آنچه دست این افیراگویان را باز نگه داشیه این است ه ایوال زندگی فردوسی همواره در هالهای از ابها بوده
است و هر آنچه در مورد زندگی او بتان شده زائتده اوها و ختاالت میباشد .بقول اسیاد مجیبی متنوی:
یقتقت مطلب این است ه از ایوال و سرگذشت شخصی او (فردوسی) مطلب یقتقی معیبر بستار می بدست
ما رستده ،ولی در باب او مقدار زیادی قصه و افسانه در یب مندرج است ه آنها را بکلی (یا تقریبا بکلی)
ندیده باید گرفت… (فردوسی و شعر او).
و باید گفت ه بستاری از محققتن با انصاف شتعه نتز شتعی بودن فردوسی را صراییاً رد ردهاند چنانکه :د یر
جعفری لنگرودی در یاب (راز بقای ایران در سخن فردوسی) معیقد است ه فردوسی شتعه مذهب نتست اما
اعیقاد مفرط به اهل بتت دارد( .روزنامه اعیماد  ) 6/ /3و نتز محمد علی اسالمی ندوش در یاب “چهار
سخنگوی وجدان ایران ”مینویسد :درباره مذهب فردوسی بح

زیادی صورت گرفیه است او را منسوب به

شتعه دوازده امامی ،زیدی و سرانجا هفت امامی دانسیهاند ه هتچ یک دلتل میقنی به همراه ندارد .این بح
نشأت گرفیه از ابتات آغازین شاهنامه است ه به نظر میرسد ه در آنها دست برد زیادی راه یافیه است از
مجموعه شاهنامه چنتن برمیآید ه فردوسی برفراز فرقهها یر ت می رده( .چهار سخنگوی وجدان ایران –
محمد علی اسال ندوش) اما در مورد اشعاری ه فردوسی در وصف ستدنا علی ر اهلل وجهه سروده است باید
گفت :سرودن این اشعار هم دلتلی دیگر برسنی مذهب بودن فردوسی است .زیرا اهلسنت و الجماعة محبت آل
رسول را از واجبات میشمارند و تا به یال هتچ سنی مذهبی دیده به جهان نگشوده مگر اینکه محبت آل و
اصحاب رسول گرامی اسال در خون و گوشت او عجتن بوده است( .ب)
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بنابر آنچه نظامی عروضی نیز گفته بیت ذیل بر اعتزال او داللت می کند:
به بینندگان آفریننده

را نبینی مرجان دو بیننده را

و با آنکه شاعر در ابیات ذیل نام خلفای ثالث را پیش از علی ذکر کرده:
()1

که خورشید بعد از رسـوالن مِـه

نتابیــد بــر کــس ز بــوبکر بــه

عُمـــر کـــرد اســـالم را آشـــکار

بیاراســت گیتــی چــو بــاغ بهــار

پس از هر دوان بود عثمان ،گزین

خداوند شـرم و خداونـد دیـن

ولی چون در مدح و نعت علی بن ابی طالب بیش از دیگران مبالغه کرده و نیز در دو
بیت ذیل به صراحت به تشیّع خود اعتراف نموده است:
اگر چشم داری به دیگر سرای

به نزد وصّی و نبـی گیـر جـای

گرت زین بد آید گنـاه منسـت

چنین است و آیین و راه منست

و این اعترافات او را ابیات متعددی از هجو نامه نیز کامالً تأیید نموده است ،پس
بنابراین مقدّمات حکم اوّلی ما در اینکه فردوسی شیعی و نزدیک به طریقۀ معتزله بود

ثابت میشود»(.)2

گرچه پاسخ به نظر استاد در این جا موردی ندارد ولی نظر خوانندگان گرامی را به
چند نکته زیر معطوف مینماید.

 فردوسی در این شعر معیقد است بعد از پتامبران؛ ابوبکر صدیق رضیاهللعنه بهییرین و بافيیتلت تیرین انسیانهااست ،یال آنکه هتچ شتعهیی (ییی زیدیه ه در بستاری از عقاید و ایکا با اهلسنت موافیق اسیت) چنیتن
اعیقادی ندارند .و این دلتلی است بر سنی بودن او( .ب)
 -تاریخ ادبتات در ایران جلد اول – د یر ذبتح اهلل صفا – مؤسسه انیشارات امتر بتر .231/
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 -1نسبت دادن اعتزال به فردوسی

در بیتی که نظامی عروضی به استناد آن به اعتزال فردوسی اشاره میکند ،با کمی دقّت
متوجه میشویم که معنای آن چیز دیگر است و صد در صد بر معتزله بودن او داللت
ندارد گو اینکه این مذهب کالمی سنّی است مانند ماتریدی و اشعری.
به بینندگان آفریننده را

نبینی مرنجان دو بیننده را

یعنی با چشم حسّ و سیستم دریافت ظاهری و حواس مادی نمی توانی آفریننده
هستی را بشناسی ،چنانکه موالنای روم در داستان فیل مثنوی آگاهی حسّی و عقالنی را
ناقص میشمارد و میگوید:
چشم حسّ همچون کف دست است وبس

نیست کس را بـر همـۀ آن دسـترس

در کــف هــر یــک اگــر شــمعی بُــدی

اخــتالف از گفتشــان بیــرون شــدی



 -2اهل تسنن و علی
اهل تسنّن ،علی را داماد پیامبر ،اسداهلل ،ابوتراب ،خیبرگیر ،سر حلقۀ فقیران دریا دل،
نمونه تقوی و مرد میدان شجاع و آزادگی و عدالت میدانند و جز خوارج که گروه

اندکی بودند کسی پیدا نمیشود ،که محبت علی در دلش نقش نشده باشد و اصوالً در
اسالم هرجا سخن از علم و آزادی است نام علی هم هست .ستودن علی بن ابی طالب
به صفات حمیده بر تشیّع کسی داللت نمیکند چنانکه همه شاعران و ادیبان گذشتۀ

ایران ،علی را نیز ستودهاند و گروه اندکی از آنان شیعی بودهاند(.)1

 در تذ ره دولیشاه سمرقندی می خوانتم … ":فردوسی را فرمود تا به نظم شاهنامه قتا نماید .گویند ه او را درسرا بوسیان خاص خود فرمود تا یجرهای مسکن دادند و مشاهره و وجه معاش مقرر ردند و مدت چهار سال
درخطه غزنتن به نظم شاهنامه مشغول بود… و سلطان گاه گاه او را نوازش وتفقد میفرمود و الیفات به ایاز ه
از جمله خاصان سلطان بود نمی رد ایاز از این تافیه شد و از روی معادات در مجلس خیاص بعیر

سیلطان

رساند ه فردوسی رافيی است و سلطان محمود در دین و مذهب بغایت صلب بوده و در نظر او هتچ طائفیهای
دشمنتر از رفيه نبودهاند .خاطر سلطان از این سبب بر فردوسی میغتر شد .روزی او را طلیب فرمیوده از روی
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 -9بعضی از اشعاری که بر شیعه بودن فردوسی داللت دارند

بعضی از اشعاری که بر شیعه بودن فردوسی داللت دارند الحاقی هستند و در بعضی از

نسخههای موجود ضبط نشدهاند چنانچه در پاورقی شاهنامۀ چاپ وولّرس آمده است

که دو بیت زیر:
مــنم بنــده اهــل بیــت نبــی

ســـتایندۀ خـــاک پـــای وصـــی

ابا دیگران مر مرا کار نیست

جز این مر مرا راه گفتـار نیسـت

محذوفاند و همچنین به ابیات دیگری نیز اشاره شده است.

در نسخه c
 -4فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی ،سرایندۀ شاهنامه است

فردوسی چه شیعه باشد و چه سنّی ،سرایندۀ شاهنامه است ،و شاهنامه منظومه عشق،
شور ،رنج ،درد ،آزادگی ،میهن دوستی ،حماسه سرایی و غلیانهای روحی ایرانیان در
طول تاریخ حیات ملی ما است.
در نسخه مثنوی یوسف و زلیخا که بسیاری از محققان ایرانی و خارجی( )1آن را از
فردوسی میدانند خلفاء چنین ستایش شدهاند:
صـــحابان او جملـــه اخیـــر بدنـــد

همه هر یکـی همچـو اختـر بودنـد

ولـــیکن از ایشـــان چهـــار آمدنـــد

کــه در دیــن حــق پایــدار آمدنــد

ابـــوبکر صـــدّیق شـــیخ عتیـــق

که به روز و شب مصـطفی را رفیـق

عیاب به او گفت :ه تو قرمطی بودهای؟ بفرمایم تا تو را در زیر پای فتالن هالک نند تا جمع قرامطه را عبرت
باشد .فردوسی فی الحال درپای سلطان افیاد ه من قرمطی نتسیم بلکه اهلسنت و جماعیم و بر من افیرا یرده
اند"( .تذ رة الشعراء دولیشاه سمرقندی چاپ محمد عبادی)( .ت)
 د یر اِنه ونولد و ادوارد براون ،ضمناً نسخه ای ه ابتات مورد نظر را در آن می یابتم به یابخانیه میوزة برییانتیاتعلق دارد.
آقای د یر صفا مثنوی یوسف و زلتخا را از فردوسی نمی داند (تاریخ ادبتات ایران ،جلد اول.)231-233 /
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پس از وی عُمَر بُد که قیصر به روم

ز سهمش نیارسـت خفـتن بـه بـوم

سُــیم ،میــر عثمــان دیــن دار بــود

کــه شــرم و حیــا زو پدیــدار بــود

چهــارم علــی ابــن عّــم رســول

ســر شــیر مــردان و جفــت بتــول

از آزار ایـــن چـــار ،دل را بتـــاب

()1

کــه آزارشــان دوزخ آرد بــه تــاب

ما در این نوشتار ،نمیخواهیم خود را با تنگ نظری و تعصّب و جانبداری یک
طرفه رنگ آمیزی کنیم و آزادگانی اندیشمند و دانشمند و فاضل را با عینک مذهبی
خویش ببینیم بلکه سعی ما در این است که ننگ تهمت ترس و باری به هر جهت بودن

ادهای چون فردوسی پاک کنیم ،از این نظر
و نان به نرخ روز خوردن را از دامن مرد آز 
است که نویسنده نمی پذیرد که مدح خلفاء به علت جلب نظر محمود سبکتکین

متعصّب بوده باشد .و اهلل أعلم.

 -تاریخ ادبتات در ایران -جلد اول -ذبتح اهلل صفا.23 /

ج :شیخ ابو اسحق کازرونی ( 224-022هـ ق)
ابراهیم بن زادان فرخ بن خورشید ،معروف به شیخ ابواسحاق کازرونی ،شیخ و مرشد و

عارف چهارم و اوائل قرن پنجم ،در قریۀ «نورد» کازرون به دنیا آمد و پدرش شهریار
زردشتی بود و مسلمان شد و مادرش یانویه نام داشت ،این عارف بزرگ یکی از

چهرههای شگفت انگیز تاریخ عرفان اسالم است .کتاب فردوس المرشدیة فی أسرار

الصمدیة ،که سیرت نامۀ شیخ ابواسحاق است اقتباس از کتابی به زبان عربی است که
امام ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن علی سعد آن را حدود  511تألیف کرده و شیخ فرید

الدین عطار در تذکرة األولیاء خود از مطالب آن استفاده نموده است .تألیف خطیب امام
ابوبکر به طور قطع از میان رفته است.
محمود بن عثمان کتاب مذکور را در سال  827هجری به فارسی ترجمه کرده و در

برگرداندن آن تغییراتی را انجام داده و بخشی از آن را «أنوار المرشدیة في أسرار الصمدیة»
نامیده است .این کتاب در سال  3491به اهتمام فریتز مایر استاد و رئیس شعبه اسالم
شناسی دانشگاه بال (سوئیس) ،به چاپ رسید و برای بار دوم در سال 3111به کوشش
ایرج افشار به زیور طبع آراسته شد.

اکنون نظر خوانندگان گرامی را به آنچه که در کتاب فردوس المرشدیة درباره خلفای

راشدین آمده است جلب میکنیم:
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 -1فصل -در ذکر کرامات خلفاء راشدین

()1

کرامات امیر المؤمنین ابوبکر

هشام بن عروه روایت کند از عایشهل که گفت :چون پدرم رنجور شد که در آن
رسولاهللص در کدام روز وفات

رنجوری وفات یافت ،یک روز مرا گفت :یا عایشه!

یافت؟ گفتم :در روز دوشنبه .گفت :امید میدارم که من نیز در روز دوشنبه وفات کنم،
پس در روز دوشنبه وفات کرد .عایشهل گفت :چون سکرات مرگ بر پدرم پدید آمد
دیدم که پدرم دلتنگ شد و به یکبارگی دل ازین جهان برگرفت و به وقت خود مشغول
شد ،گفتم:
ي ما یُغنِي الثَراءُ عن ال َفتَى
أَما ِو ّ
فریاد که مال هیچ سودی نکند

صد ُر
إذا َحش َر َجت یَوماً وضا َق بِها ال َ
چون مُرد دل و سینه شود روزی تنگ

ابوبکر دیده باز کرد و گفت :یا دختر من چنین مگوی؟ لیکن بگوی:
﴿( ﴾    ق)19 :

()2

پس گفت :چون من درگذرم مرا شوی و هم بدین جامه که پوشیدهام دفن کن و
جامۀ نو به من مکن ،یعنی به کفن من مکن که جامۀ نو بزندگان اولی ترست از مردگان،
و چون مرا بشوئید در کفن نهید و نماز کنید بر من پس مرا بر تخت نهید و گوشه تخت

محمد!
برگیرید و بر روضۀ مطّهر خواجه انبیاص برید و سه بار بگوئید :یا ابا القاسم ،یا ّ

رسول اهللِ اینک یار غار تو بر دَر است اگر قفل گشوده شود و هر یک بجایی افتد ،مرا
یا َ

در اندرون برید دفن کنید در پهلوی پیامبرص و اگر قفل گشوده نشود مرا بگورستان

 فردوس المرشدیّة فی أسرار الصمدیّة به انيما روایت ملخّص آن موسو به أنوار المرشدیّة فی أسیرار الصیمدیّةتألتف محمد بن
عثمان به وشش ایرج افشار ،انیشارات انجمن آثار ملی شماره  - 23صفحات .12-1 -1
 -ترجمه :هنگا بتهوشی و سخیی مرگ ی سکرات مرگ ی به یقتقت فرا رستد.
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بقیع برید و دفن کنید .عایشهل گفت :چون پدرم وفات کرد او را بشستیم و بوی
خوش کردیم و کفن کردیم هم بدان جامه که پوشیده بود و نماز کردیم بر وی .پس او

را برداشتیم و بر تخت مردگان و بر در روضۀ مقدس پیغامبرص آوردیم و سه بار
رسولِ 
اهلل! اینک صاحب تو بر دَر است در حال قفل
محمد ،یا
َ
گفتیم :یا اباالقاسم ،یا ّ
گشوده شد و از همدیگر بیفتاد و آوازی شنیدیم از اندرون روضه که میگفتِ « :
أدخلُوا
الحبیب إلی حبیبِه مشتقاق»( .)1یعنی؛ درآورید دوست به بر دوست
الحبیب إلی حبیبِه فإ َن
َ
َ
که دوست بدوست مشتاق است.
کرامات امیرالمؤمنین عُمَر
اَنَس بن مالک گفت :یک روز آدینه عُمَر بر منبر بود و خطبه میکرد و ما حاضر
الجبَ ِل»( .)2یعنی یا
الجبَ ِل یا ساریةُ إلی َ
بودیم .در میان خطبه آواز داد و گفت« :یا ساریةُ إِلی َ

ساریه بکوه رو .دو باره این کلمه بگفت .بعد از نماز مردمان پیش امیر المؤمنین علی
رسولِ 
شدند و گفتند :یابن َع َم ِ
اهلل بدان که عُمَر در میان خطبه چنین سخن بگفت .امیر

رسولاهللص که

المؤمنین علی گفت :عُمَر نگوید إالّ حق بدرستی که من شنیدم از
ضرب الح َق َعلی لِ ِ
سان ُع َمر ،ویَ ِدهِ» یعنی؛ حق تعالی بدست و زبان
گفت که« :إن اهللَ تعالی َ َ َ
عُمَر حق پدید میکند .بعد از آن برخاست و پیش عُمَر رفت و گفت :یا امیرالمومنین
مردم میگویند که :تو در میان خطبه سخن گفتی .عُمَر گفت :نه ،و لیکن حجاب از
پیش من برداشتند از پیش منبر تا نهاوند و حوالی آن و بدیدم چهار فرسنگ .چنان دیدم
که مشرکان کمین کرده بودند از پس کوه بر مسلمانان و مسلمانان دیدم که هزیمت بر
ایشان افتاده بود و مشرکان در پس کوه کمین کرده بودند تا مسلمانان هالک کنند پس

 أخرجه ابن عسا ر ( )2 6/ 1وقال :منکر ،وأبو الطاهر ذاب ،وعبد الجلتل مجهیول) [ نیز العمیال (.]) 1 3مُصحح.
 -طبری و شتخ شهاب الدین عمر سهروردی و دیگران به این صورت نقل رده اند« :یا ساریةُ الجَبَلِ -الجَبَلَ».
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آواز دادم بمهتر لشکر اسالم که ساریه بود و گفتم :یا ساریه بکوه رو و ساریه آواز من
بشنید و بکوه شد و کمین بگشاد و ایشان بکشت و بر ایشان ظفر یافت .پس
امیرالمومنین علی خطی نبشت که این خط امیرالمومنین عُمَر ست بساریه ،باید که
خبر باز نماید از آواز عُمَر خطّاب که شنیدی که گفت :یا ساریه بکوه رو .ساریه
جواب باز کرد که این نامه در جواب امیرالمومنین از ساریه انصاری ،امّا بعد بدان یا

الجبَ ِل یا ساریةُ
امیرالمومنین که آواز تو شنیدم در وقت نماز جمعه که گفتی« :یا ساریةُ إلی َ
الجبَ ِل» و گویی چنان بود که میان من و تو نبود إالّ یک باع( .)1و این نامه بعد از دو
إلی َ
ماه به مدینه آوردند.
کرامات امیرالمومنین عثمان 
میرفتم ،در راه زنی دیدم
أَنَس بن مالک گفت :من به مجلس امیر المؤمنین عثمان 
جوان و او را نیک بنگریستم و محاسن وی تأمل کردم .پس نزدیک امیر المؤمنین عثمان

در شدم .چون مرا بدید گفت :یکی از شما در آمد و اثر زنا در هر دو چشم وی
ظاهرست .من عجب بماندم .گفت :تو ندانستی که زناء چشم ،نگریستن است .اگر توبه
کنی نیک و إالّ ترا تأدیب کنم .من توبه کردم .بعد از آن به هیچ نامحرم ننگریستم .پس

گفتم :یا امیرالمومنین بعد از پیغامبرص وحی آمد بدیگری؟ گفت :نه .و لیکن من به
بصیرت دل و برهان و فراست صادق بدانستم(.)2
کرامات امیرالمومنین علی
عُمَر بن ذی مرب الهمدانی گفت :آن هنگام بر سر امیرالمومین علی زده بودند من به
نزدیک وی شدم .امیرالمومنین علی عِصابه( )3بر سر بسته بود ،گفتم :یا امیرالمومنین
زخم خود بر من بنمای تا ببینم .عصابه از سر خود بگشاد تا بدیدم .گفتم :هیچ رنجی

 باع :اندازه ای از سر انگشت دست راست تا سر انگشت دست چپ وقیی ه دسیها را افقی به طرفتن باز نند. در همتن یاب در بح رسالة قشتریه به نقل از صفحات  3 - 31به موضوع اشاره شده است. -عصابة :دسیمال ،سربند ،عمّامه.
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نباشد این خارشی است .امیرالمومنین دو بار گفت :بدرستی که من مفارقت خواهم کرد
از شما .امّ کلثوم دختر وی از پس پرده بگریست .امیرالمومنین گفت :خاموش باش ای
دختر من ،اگر ترا می دیدی آنچه من میبینم نگریستی ترا .عُمَر گفت :من گفتم :یا
امیرالمومنین ترا چه می بینی؟ گفت :اینک مالیک و پیغامبران و اینک محمّد

رسولاهللص و میگوید :یا علی بشارت باد ترا که به جایی خواهی آمدن نیکوتر و

خوشتر از آنجا که تو در آنی .و حال همچنان بود که وی فرموده بود».

 -2اولیای خدا کسانی هستند که همیشه در راز و نیاز با خداوند ،شب بیدار و

همواره در روزهاند و چشمهایشان از خوف خداوند گریانست.

و امیرالمومنین ابوبکر در صفت ایشان گفت« :اولیای خدای تعالی رویهای

ایشان زرد باشد از بی خوابی شب ،و چشمهای ایشان آشفته باشد از گریستن ،و شکم
های ایشان به پشت باز خفته باشد از گرسنگی ،و لبهای ایشان خشک باشد از
تشنگی»(.)1

 -1انسان مؤمن به ویژه فرمانروای مسلمانان نمی تواند همۀ مردم را راضی و
خشنود کند زیرا ستمگر از قاضی دادگر متنفر است و توانگر درویش را به حقارت

مینگرد:


امیرالمومنین عُمَر در زمان خالفت گفت« :هیچ شب نمی گذرد بر من إِالّ که

مردمان نیمۀ از من خشنودند و نیمۀ منکر و ناخشنودند .آنکس که داد او میدهم

خشنودست ،آنکس که داد از وی میستانم ناخشنود است .حق تعالی و تقدس همه را
چشم اعتبار و گوش اختیار و زبان استغفار و دل بیدار کرامت کناد»( .)2آنکس که به

رضایت خداوند میاندیشد ،در اجرای وظایف و حرکت به سوی هدف به داوری خلق
خدا ،کاری ندارد و آنچه برایش مهم است خشنودی خالق میباشد.
 فردوس المرشتدیّه فی اسرار الصمدیّة .11/ -منبع مذ ور/

.
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 -9زرق و برقها و دلبستگیها و ناز و نعمتهای دنیا ،روح آدمی را به اسارت

میکشند و دل سالم را از او میگیرند:


روایت است که امیرالمومنین عُمَر بر اسبی نشاندند و آن اسب تبختر میکرد و

وی را میجنبانید ،عُمَر گفت« :مرا بر اسبی نشاندند که چون بر آن نشستم دل خود

را باز ندیدم»(.)1

 -5کتاب وسنّت با آیات و احادیث فراوان ،ریا و نفاق را به شدت محکوم نموده و

آثار شوم آنها را بگونههای مختلف بیان کردهاند .صحابۀ کرام و صلحای امت نیز با

عبارات و جمالت گوناگونی در بارۀ ریاکاری و اوصاف ذمیمه سخن گفتهاند:

جههُ فرموده است« :المرآةُ فی ال ّدین أَخفی َعلی
در وصیّت امیرالمومنین علی و َک َرَم اهللُ َو َ
ِ
أ ُّمتی ِمن َد ِ
بیب ِ
اللیلة الظلماء» ،یعنی «ریا در دین بر امتان چنان
النمل علی الصفاء فی
پوشیده تر است از رفتن مورچه بر سنگ ساده در شب تاریک»(.)2

()1
()3
العزیز فرمود« :که
روحه
َ
َساهللُ َ
 -6خطیب امام ابوبکر  /گفت :شیخ مرشد قَد َ
چون مسجد جامع سه صف تمام کرده بودم ،شبی مصطفیص را به خواب دیدم و

رهای سفال در دست داشت و خاکستر در
امیرالمومنین ابوبکر صدّیق با وی بود و پا 

آن بود و مصطفیص آن خاکستر به دست مبارک خود بر میگرفت و طرح مسجد

بیشتر از آنکه بود میانداخت .چون بیدار شدم روز دیگر بیامدم و آن موضوع که

رسولص خاک انداخته بود و نگاه کردم و آن خاکستر بدیدم و بنای مسجد بدان نشانه
نهادم و چهار صف بساختم»(.)5

 منبع مذ ور. 21/ منبع مذ ور.631/ ابوبکر محمد بن عبدالکریم بن علی بن سعد سومتن جانشیتن شیتخ ابواسیحاق و مؤلیف میین عربیی فیردوسالمرشدیّة می باشد.
 -2شتخ ابواسحاق ازرونی است.
 -فردوس المرشدیّه.233/
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 -8و اعتقاد کنیم که امیرالمومنین ابوبکر بعد از رسولص خلیفه بود بحق و
فاضلترین همۀ صحابه بود و بعد از امیرالمومنین عُمَر بود و بعد از وی امیرالمومنین
عثمان بود ،و بعد از وی امیرالمومنین علی بن ابی طالب بود ،و ایشان هر چهار
اهلل َعلَی ِهم أ ِ
خلفای راشدین بودند ِرضوا ُن ِ
ین»(.)1
َجمع َ
َ

 -منبع مذ ور. 6 - 6 /

د -ابوسعید ابوالخیر ( 223-023هـ)
ابوسعید ابوالخیر عارف جانگداز و سالک سلوک معرفت ،یکی از چهرههای تابناک عالم
عرفان و معنای جهان اسالم در اواخر قرن چهارم و اوائل قرن پنجم هجری است.
سخنانش به روانی آب زالل و لطافت نسیم بهاری ،تشنگان وادی معرفت را سیراب
و مشامشان را عطر آگین می کند:

«درویشی از شیخ ما ( )1سؤال کرد:
«او» را کجا طلب کنیم؟

گفت :کجاش جُستی که نیافتی؟»(.)2

درباره «حیرت» که سرگشتگی عارف از آن همه فیض و رحمت الهی است سالک

به مرحلهای میرسد که سر از پا نمیشناسد ،و غرق در تعجب و حیرت به دنیا و ما

فیها مینگرد و انوار ربایندۀ فیوضات و الهامات ،او را مسخّر و رام خود میسازند.
-1شریعت ،طریقت ،حقیقت

شیخ را پرسیدند از شریعت و طریقت و حقیقت( ،)3شیخ ما گفت :این اسامی منازلست
و این منازل بشریّت را بُوَذ( .)1شریعت ،همه ،نفی و اثبات بُوَذ بر قالب و هیکل ،و
طریقت ،همه محور کلّی باشد و حقیقت همه حیرتست.

 ابوسعتد ابوالختر است. یکسو نگریسین و یکسان نگریسین صد ماجرا از شتخ ابوسعتد ابوالختر ،انیخاب و تلختص از فرییدون مشیتری. 3/
 به نظر نویسنده شریعت و طریقت و یقتقت هر سه یکی است :سه نگیردد بریشیم ار او را = پرنتیان خیوانی ویریر و پرند( .هاتف اصفهانی).
 -2در رسم الخطّ قرون اولته بود را «بوذ» می نوشیند و میخواندند :آنانکه به فارسی سخن می رانند = در معرفی
دال ،ذال را نشناسند
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رت»( .)1از حیرت
یرفت و میگفت« :یا
بوبکر صدّیق از دنیا م 
هادی الطریق َح ُ
َ
حقیقت آواز میداد :این گفتها نشانست و نشان از بی نشان کفرست(.)2
﴿              
               
            
            

.﴾   

()3

 -2سوال عمر بن خطاب از کعب االحبار

شیخ ما گفت که :عمر خطاب پرسید :مر کعب األحبار را که کدام آیت یافتی در توریة

میگوید« :أال َمن
(توراة) مختصرتر ،گفت :اندر توریة ایدون یافتم که حقّ سبحانه و تعالی 

ما قبل وی ار سا ن و جز «وای» بُوَد = دال است و گرنه ذال معجم خوانند.
 ای هدایت ننده راه یتران شد . أسرار الیویتد فی مقامات الشتخ ابن سعتد  /تأ لتف محمد بن منوّر بن ابی سعتد بن ابی طاهر بن ابی سعتد مَتهنی /به اهیما د یر ذبتح اهلل صفا .چاپ چهار . 6 /
 (سوره فیح« ) 3/محمد فرسیاده خدا است ،و سانی ه با او هسیند در برابر افران تند و سرسخت ،و نسبت بهیکدیگر مهربان و دلسوزند .ایشان را در یال ر وع و سجود میبتنی .آنان همواره فيل خدای را میجویند و
رضای او را میطلبند .نشانه ایشان بر اثر سجده در پتشانتهایشان نمایان است .این ،توصتف آنان در تورات
است ،و اما توصتف ایشان در انجتل چنتن است ه همانند شیزاری هسیند ه جوانههای (خوشههای) خود را
بترون زده ،و آنها را نترو داده و سخت نموده و بر ساقههای خویش راست ایسیاده باشد ،بگونهای ه برزگران
را به شگفت میآورد( .مؤمنان نتز همتن گونهاند .آنی از یر ت بازنمیایسیند ،و همواره جوانه میزنند ،و
جوانهها پرورش مییابند و بارور میشوند ،و باغبانانِ بشریت را بشگفت میآورند .این پتشرفت و قوّت و
قدرت را خدا نصتب مؤمنان می ند) تا افران را به سبب آنان خشمگتن ند .خداوند به سانی از ایشان ه
ایمان بتاورند و ارهای شایسیه بکنند آمرزش و پاداش بزرگی را وعده میدهد».

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

70

بغ ِ
َریی مل ََیِدنی» هرکِ مرا جُست مرا یافت و هرکِ جز مرا
َط َل َبنی َو َجدَ نی و َمن َط َل َ
جُست هرگز مرا نیافت .و در برابر این نبشته بود:
ِ
َشو ُق.
قَد َ
طال َشو ُق األبرا ِر إلی لقائی َوأنا إلی لقائ ِهم أ َ
()1
دراز گشت آرزومندی ایشان بمن و من بدیدار ایشان آرزومندترم .
-9جریان سفیر روم و عمر بن خطابس

شیخ ابوسعید ،جریان سفیر روم و عمر بن خطاب را چنین عارفانه رنگ آمیزی میکند
شیخ گفت که« :کلب الروم( )2رسولی فرستاد با امیرالمومنین عُمَر ،چون در آمد سرای

او طلب کرد نشانش دادند ،او با خود میگفت که :این چگونه خلیفه است که مرا
نزدیک او فرستادند چون دَرِ سرایِ او بیافت او را عجب آمد ،پرسیدند از حاضران،
گفتند :بگورستان رفته است .بر اثر او برفت .او را دید درگورستان به میان ریگ فرو
شده و بی خویشتن افتاده .پس رسول گفت :حکم کردی و داد دادی الجرم ایمن و

خوش نشستۀ ،و ملک ما حکم کرد و داد نکرد و پاسبان بر بام کرد و ایمن نخفت»(.)3

شیخ بزرگوار در نقل این داستان که به افسانه شبیه است به موارد زیر توجه داشته
است.
الف – زمامدار باید به رفاه و عدل بیندیشد و در فکر تجمالت و ظواهر نباشد.

ب – سفیر روم که از سوی امپراطوری قدرتمند جهان آن روز نزد عمر میآید اقتدار

و شوکت افسانهای امپراطوران رومی را در برابر خاک نشینی و سادگی خلیفه
مسلمانان بی ارزش میشمارد.

 -أسرار الیویتد – فصل دو /

.

 مقصود امپراطور رو است ه سفتری را نزد عمر بن خطّاب فرسیاد. -اسرار الیویتد.فصل دو . 1 /
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ج -رسول روم به عدالت خلیفه اقرار میکند و میفهمد که آن همه ،زرق و برق و
دور شو ،کور شو رومیان جز تظاهر و نیروی پوشالی نبوده است.
د -باید مسلمانان از خواب غفلت به خود آیند و خود و جامعه شان را از ننگ
بردگی نفس و خیانتکاران ضد اسالم نجات دهند.
 -4مسئولیت مسلمان در برابر اوامر و نواهی الهی

مسؤولاند و فریضۀ نماز ارتباط مخلوق با خالق و

مسلمانان در برابر اوامر و نواهی الهی

اتصال روح به مبدأ اعلی است.
ِ
لمسلِ ُم
کوع فَ َ
بن أبی طالب َ عن َمعنَی ال ُر ِ
قال :ا ُ
علی ُ
شیخ ما گفتُ « :سئ َل أمیرالمومنین ُ
ب ُعنُ ِقی لَم أ ََدع دینی و عبادةَ َربَی» .
یَرَک ُع ویَ ُق ُ
ول بَِقلبِ ِه :لَو ُ
ض ِر َ
( )

 -1دانش و بصیرت علی 
دانش و بصیرت و منطق معرفتی علی بهترین و عالیترین مبلّغ اسالم و منطقی ترین
جهاد در راه حق و ترویج این دین مبین است.

شیخ گفت« :مردی از جهودان به نزدیک امیرالمومنین علی آمد ،و گفت :یا

امیرالمومنین ،خدای ما کی بُوَد و چگونه بُوَد؟ گونۀ روی علی بگشت و گفت:
خدای ما بی صفت بُوَد و بی چگونه بُوَد ،چنانکه بود همیشه بُوَد ،او را پیش نیست و از
پیش همۀ پیشهاست ،بی غایت و منتهاست و همۀ غایتها دونِ او منقطع زیرا که او غایت
غایتهاست .یهودی گفت :گواهی دهم که در روی زمین هرکه جز چنین بگوید باطلست
ِ
ول ِ
اهلل»(.)1
محمداً َر ُس ُ
وأنا أ َ
شه ُد أن َّل إله إّلَ اهللُ وأ َن ّ

 ترجمه :از امتر المؤمنتن علی  درباره ر وع پرستده شد ،گفت :مسلمان به ر وع می رود و با قلبش می گوید:اگر گردنم را برنند دین و عبادت پروردگار را رها نمی نم.
 اسرار الیویتد .فصل دو  . 6 /یعنی؛ و من گواهی میدهم ه هتچ خدایی نتست مگر اهلل؛ معبود بر یق ،و اینکهمحمد رسول و فرسیادهی اوست.
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آنچه که امیرالمومنین علی دربارۀ خداوند گفته است خالصه و چکیده و عصارۀ

قرنها تالش و کوشش متکلّمان اسالمی است که کوشیدهاند حیات مسلمانان را از کفر و

شرک نسبت به خداوند نجات دهند ،هرچند در پارهای اوقات نتوانسته باشند حقّ مطلب
را ادا کنند.
 -6توجه نکردن عمر بن خطاب  به شوکت ظاهری خالفت

خلیفۀ مسلمین عُمَر به مقام و شوکت ظاهری خود هیچ توجهی ندارد و در بازار قسمتی
از سر آستینش را که جدا شده بود با کارد ببرید« :امیر المؤمنین عُمَر خطّاب در بازار

فضله( )1سر آستین بکارد ببرید»(.)2

ماجراهای ابوسعید ،قلندر وادی عشق و گفتارهای آرام بخش او در این مختصر
نمیگنجد ،و بجاست برای حسن خِتام باز هم با کالمش به وجد آییم:

مردی از شیخ پرسید« :از خلق به حق چند راه است؟ شیخ ما گفت :به عدد هر

ذراتی از موجودات راهی است به حق .اما هیچ راه نزدیکتر و بهتر و سبکتر از آن نیست

که راحتی به کسی رسد .ما بدین راه رفتیم و همه را بدین وصیّت میکنیم»(.)3

 باقتمانده – بازمانده. اسرار الیویتد .فصل سو . 1/ -یکسو نگریسین و یکسان نگریسین. 63/

هـ ابوالقاسم قُشَیری ()242 - 034 ،084
ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن از بزرگان ،دانشمندان و صوفیان قرن پنجم هجری است.
از این عارف کتابهای متعدّدی به جا مانده که زینت بخش تاریخ زرّین اسالم شده است.

شیریّة» را
از جمله «نحو القلوب»« ،لطائف اّلشارات»« ،ترتیب السلوک»« ،رسالهی قُ َ
میتوان نام برد.


شیریّه دو ترجمه فارسی در دست است که مرحوم استاد بزرگوار بدیع
از رسالهی قُ َ
الزمان فروزانفر ترجمۀ دوم را انتخاب کرده و موارد اختالف با ترجمۀ اول را در

حواشی آورده است.

اینک در دریای پر امواج رسالۀ قشیریّه صدفهای دُرّ و گوهر را می چینیم:

ابوبکر صدّیقس
 -1ورع از دیدگاه ابوبکرس

بزرگان دین و صلحا کوشیدهاند که از شُبهات خود را دور نمایند تا در حرام نیفتند و
این دوری از شبهه را « َورع» گویند.

ابوبکر صدّیق گفت« :ما هفتاد گونه حالل دست بداشتهایم از بیم آنک در حرام

افتیم»(.)1

 -2استقامت و پایداری از نظر ابوبکرس

استقامت و پایداری یکی از ویژگیهای انسان با ایمان است ،خداوند متعال در قرآن کریم
میفرماید:
 ترجمة رساله قشتریّه .با تصحتحات و اسیدرا ات بدیع الزمیان فروزانفیر .مر یز انیشیارات علمیی و فرهنگیی.. 66- 6
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﴿            

﴾     

(فصلت)31 :

«کسانى که گفتند :پروردگارمان خداست ،آن گاه استوار ماندند .فرشتگان [با این
پیام] بر آنان فرو مىآیند که نترسید و اندوهگین نباشید و به بهشتى که وعده داده
مىشدید خوش باشید».

ابوبکر صدّیق گوید :اندر معنی خدای عزّ وجّل که گفت ﴾ ﴿ :اینکه
شرک نیارند»(.)1
ابوبکر صدیق استقامت را شرک نورزیدن میداند ،زیرا اگر شرک با توحید آمیخته

شود همه ارزشها را از آدمی میگیرد.

عمر گوید ﴾﴿ :یعنی که روباه بازی نکنند»(.)2
 -9آمدن عثمان بن عفان به خدمت پیامبر ص

در ادب ،سخن فراوان گفته شده است و شیخ قشیری در باب چهل و سیم در آداب به

روایت زیر اشاره میکند:

روایت کنند از پیغمبرص که ابوبکر و عُمَرب نزدیک او بودند ،پای دراز کرده

بود ،عثمان در آمد پای بر کشید و بپوشید و گفت« :شرم دارم از مردی که فرشتگان
آسمان از وی شرم دارند و این تنبیهی بود بدین حدیث که حشمت عثمان اگر چه

بزرگ بود نزدیک او حالتی که میان او و ابوبکر و عُمَرب بود صافی تر بود»(.)3

 رساله قشتریُه . 3/ منبع مذ ور. 3/ -منبع مذ ور.23 /
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 -4ابوبکر صدّیق ،یار غار

ابوبکر صدّیق ،یار غار و صاحب و همراه رسول گرامی بوده است جاذبه و معنویت

پیامبرص چنان میدان مغناطیسی قوی داشت که همۀ یارانش را به فرا خور اخالص و
ایمانی که داشتند در بر میگرفتند و ابوبکر که یکی از اکابر اصحاب آن حضرت بود از
امواج دایره معنوی بسیار زیادی مستفید میگردید:

«چون خداوند تعالی صدّیق را صحبت اثبات کرد که رسولص بر وی شفقت

چنانکه خبر داد ﴿( ﴾       توبه )1()11 :و آزاد مرد،
مشفق باشد بر آنکس که با وی صحبت دارد»(.)2

عُمَر بن خطّاب 
 -1راه رفتن عمر س
عُمَر ،مرد میدان عمل و عدالت با شتاب راه میرفت تا نیازش را زودتر بر آورد و از کبر
و خودپسندی دورتر شود:

«عمر خطّاب بشتاب رفتی براه ،گفتی چنین رفتن به راه حاجت زودتر برآید و از

کبر دورتر بُوَد»(.)3
 -2فروتنی عمرس

مسلمانان به ویژه زمامدار و حاکم اسالمی باید با خضوع و خشوع در عبادت و کار،
نفس سرکش و نیروی منفی تکبّر را رام نماید.

 آنگاه ه به همراهش (ابوبکر) می گوید :اندوه مخور ه خدا با ماست. رسالة قشتریّه. 1 / -منبع مذ ور. 3/
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عُروة بن زُبیر گوید« :عمر بن الخطّاب را دیدم مَشکی آب بر گردن .گفتم :یا
امیرالمؤمنین چرا کردی این؟ گفت :زیرا که وَفد( )1بسیار آمده بودند از هرجای ،به سمع
و طاعت من ،تکبر اندر من آمد من خواستم که آن بر خویشتن بشکنم ،و برفت و

همچنان آن مشک به خانه زنی انصاری برد و خنبهای( )2وی پر کرد»(.)3
 -9صبر عمرس

صبر گرچه تلخ و سخت است اما میوۀ شیرین دارد .شکیبایان ،فاتحان قلّههای سختیها
و مصاعب روزگارند چنانکه خداوند نیز با صابران است:

عمر خطاب گوید« :اگر صبر و شکر دو مرکب بودندی( )1بر هرکدام که نشستمی

باک نداشتمی»(.)5

 -4کلید بهشت؛ دوستی با بینوایان است

بنخطاب گوید که« :پیامبرص گفت :هر چیزی را کلیدی است و کلید بهشت،
عمر 
دوستی درویشان( )6است و درویشان صابر همنشینان خدای تعالی باشند روز قیامت»(.)7

هرکس که به بینوایان و مستمندان توجه نکند از شخصیّت واالیی برخوردار نخواهد
بود.

 جمع وافد گروه و هتئت اعزامی به نزد پادشاه و فرمانروا. ظرف سفالی بزرگی ه در آن آب یا سر ه یا چتز دیگر بریزند. -منبع مذ ور/

.

( -2ی) در بودندی نشانه ماضی اسیمراری است یعنی می بودند.
 منبع مذ ور. 3 / -6بی نوایان و تهتدسیان.
 -1منبع مذ ور.2 /
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 -1بانگ برآوردن عمر به هنگام خطبه نماز جمعه

الجبل» یعنی ای ساریه
عمر در میان خطبۀ روز جمعه بانگ بر میآورد« :یا ساریةُ
َ
(فرمانده سپاه اسالم در ایران) به کوه توجّه کن و ساریه متوجّه میشود که سپاه ایران
میخواهد از پشت کوه به آنان حمله کند و نقشه دشمن خنثی میگردد« .از

امیرالمومنین عمر درست است که او گفت :یا ساریةُ الجبل در میان خطبه روز جمعه و
رسیدن آواز عمر به ساریه در آن وقت تا از عدو پرهیز کرد و بر کوه شد در آن

ساعت»(.)1

عثمان بن عفّان
 -1روایت أنس بن مالک در شأن عثمانس

مؤمن ،دارای قوّۀ فراست و تیز هوشی است و در البالی قضایا و رخدادها حقایق را در
مییابد:
از أَنَس بن مالک روایت کنند که گفت :اندر نزدیک عثمان بن عفّان شدم،2 
و اندر راه زنی دیده بودم ،اندر وی نگریستم .عثمان گفت :از شما کس بُوَد که درآید

و آثار زنا بر وی پیدا باشد؟ من گفتم :وحی به تو آمد از پسِ پیغامبرص؟گفت :نه و

لیکن بدانند به برهان و فراست راست.3

 منبع مذ ور.6 3-6 3/ رفیم. -منبع مذ ور. 3 - 31/
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 -2دیدن مالک بن انس در خواب

مالک بن أَنس را به خواب دیدند گفتند :خدای با تو چه کرد؟ گفت :خدای مرا بیامرزید

الحي ال ّذی ّل
به آن کلمه که عثمانِ بن عفّان گفتی چون جنازۀ دیدی ،سبحا َن َ
ت»(.)7
یمو ُ
 -9احترام عثمان بن عفان نزد پیامبرص

روایت کنند از پیغمبرص که ابوبکر و عمرب نزدیک او بودند پای دراز کرده بود
عثمان در آمد پای بر کشید بپوشید و گفت :شرم نداری از مردی که فرشتگان آسمان از

وی شرم دارند»(.)2

علی بن ابی طالب 
 -1سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند

جههُ گوید« :سادات مردمان اندر دنیا جوانمردانند ،و سادات
امیرالمؤمنین علی َک َرَم اهللُ َو َ
مردمان اندر آخرت پرهیزگارانند» .3آری تنها مالک رستگاری در قیامت پرهیزگاری و
تقوا است.
 -2شکر و صبر علی

آدمی باید در تمام لحظات زندگی سپاسگذار نعمتهای الهی باشد و در برابر نامالیمات

و سختیهای روزگار صبر پیش گیرد:

جههُ گفت« :الهی مرا نعمت دادی شکر تو نکردم و بال
گویند علیّ مرتضی َک َرَم اهللُ َو َ

بر من نهادی صبر نکردم ،بال دائم نکردی ،الهی از کریم چه آید مگر کرم».1
 منبع مذ ور.113/ منبع مذ ور.23 / منبع مذ ور. 62/ -2منبع مذ ور. 66/
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علی بن ابی طالب گفت« :صبر از ایمان به جای سرشت از تن».1
 -9بخشش و جوانمردی علی 
جههُ غالمی را بخواند نیامد ،دیگر بار بخواند،
روایت کنند که امیرالمومنین علی َک َرَم اهللُ َو َ
هم نیامد دیگر را بخواند ،نیامد ،علی بر پای خاست آمد او را دید ،پشت باز گذاشته

گفت« :ای غالم آواز من نشنیدی که چندین بار ترا خواندم؟ گفت :شنیدم ،گفت :پس

چرا نیامدی؟ گفت :کریمی تو دانستم ،ایمن بودم از عقوبت تو ،کاهلی کردم نیامدم،

جل».2
گفت :برو که ترا آزاد کردم از بهرِ خدای ّ
عزو ّ

 -4جود و سخای علی 
جههُ بگریست گفتند :چراست این گریستن؟
روزی امیرالمؤمنین علی مرتضی َک َرَم اهللُ َو َ
گفت :هفت روز است تا هیچ مهمان به خانه من نیامده است ترسم که خدای عزّ وجلّ
مرا خوار بکردست».3

 -1بهشت ،مشتاق علی است

واندر خبر همی آید که بهشت مشتاق است به سه کس :به علی و عمّار و سلمان رضی
اهلل عنهم اجمعین.1

 منبع مذ ور. 13/ منبع مذ ور. 32/ منبع مذ ور.2 2/ -2منبع مذ ور. 3 /
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 -6ادراک و بینش معنوی علی 
از رُوَیم حکایت کنند که گفت« :از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب حکایت کنند که
آواز ناقوس 1به گوش وی آمد ،یاران را گفت :دانید که این ناقوس چه میگوید؟ گفتند:
ِ
ص َمد یَبقی».2
المولی َ
ندانیم ،گفت :میگوید :سبحا َن اهلل َح ّقاً أ َن َ
 -7پند دادن علی در خواب به بشر بن الحارث

بِشر بن الحارث گوید که :امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را به خواب دیدم گفتم :یا
امیرالمؤمنین مرا پندی ده ،گفت :چه بود شفقت نمودن توانگران بر درویشان برای
خدای و نیکوتر از آن تکبّر درویشان بر توانگران به ایمنی به خدای ،گفتم :یا
امیرالمؤمنین زیادت کن ،این بیتها بگفت:
ت میت اً فَ ِ
ت حیّ ا
ص رَ
قَ د ُکن َ َ
َع َز ب دا ِر الفن اء بَی ت

 -زن

و َع ن قَ ِری ب تص ُیر میت اً
()0
فَ اب ِن بِ دا ِر البق ِاء بَیت اً

بزرگ لتسا ،نواقتس جمع آن است.

 در یقتقت خداوند پاک است ومولی بی نتازی است جاویدان .منبع مذ ور.6 6/ منبع مذ ور .116/مرده ای بودی و زنده شدی و بزودی می متری .در جهانی فانی خانه ای ارجمنید شید پیسخانه ای را در دار آخرت بساز.

و -ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی الجالبی الهجویری
الغزنوی()242
ابوالحسن هجویری عارف سوخته دل و گوهر شناس دریای معرفت در اواخر قرن
چهارم (معاصر ابوسعید ابو الخیر –  111-357هـ) به دنیا آمد و به احتمال قوی در سال
 165یا کمی بعد از آن وفات یافت:
گروهی او را «پیر هجویر»« ،سید هجویر» و جماعتی «جُلّابی» یا «هجویری» یا

خواندهاند.

«غزنوی»

هجویری از امام ابوحنیفه تقلید میکرد و در تصوّف از جنید بغدادی پیروی مینمود.

کتاب ارزشمند «کشف المحجوب» که اثر گرانبهای اوست ،گویا در سال ( 135هـ)

در الهور نوشته شده و در حدود سال ( 112هـ) به پایان رسیده است .این کتاب از

قدیمیترین کتابهایی است که در تصوف اسالمی به زبان فارسی به رشته تحریر

درآمده است.

آنچه که در سطرهای بعد میآید ،نقل یا اقتباسی از کتاب مذکور است:

ابوبکر صدّیق
 -1ابوبکر صدیق امام اهل طریقت

هجویری برای اثبات مشرب تصوّف و عرفان به زندگی اکابر صحابۀ رسول خداص
توسّل میجوید؛ از جمله در بیتی می گوید:
إ ّن الصفا صفةُ الص ّدیق

إِن أ ََر َ
دت صوفیّاً علی التحقیق .

 -در یقتقت ،صفا صفت صدیق (ابوبکر) است ،اگر می خواهی صوفی یقتقی باشی.
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از آنچ صفا را اصلی و فرعی است؛ اصلش انقطاع دلست از اغیار و فرعش خلوّ
دست از دنیای غدّار و این هر دو صفت صدیق اکبرست ،ابوبکر عبداهلل بن ابی قُحافه

از آنچ امام اهل این طریقت وی بُوَد».1

به اعتقاد شیخ هجویری ابوبکر صدیق سر سلسله صدّیقان مسلک تصوّف است.
 -2امام هجویری ،ابوبکر را چنین میستاید

«امام و سیّد اهل تجرید ،2و پیشوای ارباب تفرید و از آفات نفسانی بعید ،ابوبکر بن
عبداهلل بن عثمان الصدّیق کی 3ویرا کرامات مشهورست و آیات و دالئل ظاهر اندر

معامالت و حقایق.1»..
 -9مناجات ابوبکرس

سط لی ال ّدنیا و َزهَدنی فیها» «گفت :دنیا بر من
ابوبکر در مناجاتش میگفت« :اللّ ُه َم أب ُ
فراخ گردان آنگاه مرا از آفت آن نگاه دار» و اندر تحت این ،رمزیست یعنی نخست دنیا
بده تا شکر کنم آنگاه توفیق آن ده تا از برای تو دست از آن بردارم و روی از آن
بگر دانم تا هم درجۀ شکر و انفاق یافته باشم و هم مقام صبر و تا اندر فقر مضطّر نباشم
کی فقر مرا به اختیار باشد.5
در دعای صدّیق به رازی دست مییابیم که حلقۀ اتصالی است بین فقر و غنا ،و فقر

اختیاری و اجباری ،و دیباچهای است بر کتاب حیات!

 شف المحجوب /ابوالحسن علی بن عثمان الجُالبی الهجویری الغزنوی /تصیحتح اسییاد محقیق زنیده ییاد ،و–ژو وفسکی به اهیما قاسم انصاری  /یابخانه ظهوری 3
 تز ته نفس و توجّه به عالم غتر ماده. ه ،رسم الخط آن زمان است. -2منبع مذ ور.13/
 -منبع مذ ور.31/

 /صفحه
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آری آنگاه که مال به آدمی روی میآورد و نتواند او را در اسارت خویش به زنجیر
کشد ،حاضر میشود که بالل حبشی برده هم فکر را به بهای گزافی بخرد و او را اذیّت
و آزار نجات دهد و خود را به بلندترین مرتبه انفاق برساند.

تاریخ اسالم از گذشتها و بخششهای ابوبکر سخن ها دارد.

 -4در زمینۀ خطبۀ خالفت صدیق چنین میگوید

زُهَری از وی (ابوبکر) روایت کرد که چون وی را به خالفت بیعت کردند وی بر
منبر شد ،1و خطبه کرد و اندر میان خطبه گفتِ « :
نت حریصاً علی اإلمارةِ یَوماً َوّل
واهلل ما ُک ُ
ِِ
ت فیها ِ
راغباً َوّل َسأَلتُها اهللَ قَ ُ
لَی لَةً قَ ُ
راحة» .
ط فی ِس ٍر ًَ َوّل عالنِیَة وّل لِی فی
ط وّل ُکن ُ
اإلمارة من َ
َ
«به خدا سوگند که هرگز روز و شبی آزمند فرمان روایی نبودم و به آن تمایل
نداشتم و هیچگاه در پنهان و آشکار آن را از خدا نخواستهام و در فرمانروایی آسایشی

ندارم» .سپس هجویری ادامه میدهد« :و چون بنده را از خدای عزّ وجلّ به کمال صدق
برساند و به محلّ تمکین مُکرّم گرداند منتظر وارد 3حقّ باشد تا بر چه صفت آید وی بر
آن میگذرد ،اگر فرمان آید فقیر باشد و اگر فرمان باشد امیر باشد ،اندرین تصرّف و
اختیار نکند چنانک صدّیق اندر ابتدا کرد».1

رضا ،هم در عرفان و تصوّف تسلیم شدن در برابر اراده و فرمان مشیت حقّ است
تسلیم شدن به معنی عدم کارایی نیست چنانکه صدیق هیچگاه در انجام دستورات الهی

و اوامر پیامبرص و امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی نکرد.

 رفت. منبع مذ ور.3 / الها . -2منبع مذ ور.3 /
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 -1خواب نوفل بن حیّان
1

نوفل بن حیّان وفات آمد ،من به خواب دیدم که قیامتستی و جملۀ خلق اندر
حسابگاهندی ،پیغمبر را دیدم مُتشمَّر 2ایستاده بر حوض خود و بر راست و چپ وی
مشایخ دیدم ایستاده ،پیری را دیدم نیکو روی و بر سر ،موی سفید و خدّ 3بر خدّ پیغمبر
نهاده و اندر برابر وی نوفل را دیدم ایستاده ،چون مرا بدید بسوی من آمد و سالم گفت.

وی را گفتم :مرا آب بده .گفت :تا از پیغمبرص دستوری خواهم ،پیغمبرص به
انگشت اشارت کرد تا مرا آب داد .من از آن آب بخوردم و مر اصحاب خود را بدادم
کی 1از آن جام هیچ کم نگشته بود .گفتم :یا نوفل بر راست پیغمبر آن پیر کیست؟
گفت :ابراهیم خلیل الرحمن و دیگر ابوبکر صدّیق».5

 -6بخشش ابوبکر 
در احادیث نبوی از صدق و بخشش و پرهیزگاری ابوبکر ،سخنها رفته است ،از جمله
که تمام دارایی خود را بخشید و چیزی برای عیال و فرزندانش باقی نگذاشت و
هنگامیکه رسول خدا از او پرسید :برای عیالت چه گذاشتی؟ گفت :خدا و رسول خدا.
ابوبکر صدّیق صاحب صحو 6بود ،آفت قبض دنیا بدید و ثواب ترک آن معلوم کرد،

دست از آن بداشت تا پیغمبرص گفت :عیال را چه ماندی؟ گفت :خدای و رسول

وی».7

 هجویری. آماده. رخسار ،گونه. -2ه.
 -منبع مذ ور/

. 6-

 -6بتداری بعد از محو و یکی از اصطالیات تصوّف است.
 -1منبع مذ ور. 33/
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 -7آهسته نماز خواندن ابوبکر 
صدّیق به هنگام نماز شب آیات و اوراد را آهسته میخواند و عُمَر نماز را با صدای
یداد ،پیامبرص علّت را از هر دو پرسید ،ابوبکر گفت« :آنکس که با او
بلند انجام م 
مناجات میکنم صدایم را میشنود .و عمر گفت :خفتگان را بیدار میکنم و شیطان را

میرانم.


رسولاهللص گفت :بر تو باد یا ابوبکر که بلندتر خوانی .و عُمَر را گفت :تو نرم تر


خوان مر ترک عادت را».1

عمر بن خطّاب
 -1ساده زیستن و دادگری عمرس

ونهای که قوِّه
عمر از ساده پوشان و دادگران تاریخ سیاسی و اجتماعی اسالم است ،بگ 
ادراک ،تیز هوشی ،مدیریت ،صالبت ،ژرف اندیشی و عدالت خواهی او کم نظیر

میباشد .در همان زمانی که بر منطقۀ وسیعی از جهان حکومت میکرد ،به اندازه کفافش
از بیت المال استفاده نمینمود و چندین رقعه و پینه بر جامهاش بود :و از عمر

میآید که« :وی مرقّعه داشت سی پیوند برآن گذاشته و هم از عُمَر میآید
خطّاب 
که گفت :بهترین جامها آن بُوَد که مؤنت 2آن کمتر بُوَد».3
 -2حق بر زبان عمر جاری می شود

ِ
ِ
عمر» حقّ بر زبان عمر
در روایت آمده است که :پیامبرص فرمود« :الح ُق یَنط ُق علی لسان َ

ک فی أُ َمتی فَ ُع َم ُر».
سخن میگوید .و نیز گفت« :قَد کا َن فی األ َُم ِم ُم َحدَثو َن فَإن یَ ُ

 منبع مذ ور. 3 / مؤنت ،مؤونة ،خواربار ،بار و گرانی ،بها ،نفقه عتال. -منبع مذ ور. 1/
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اندر امّتان پیشین «محدَثان» بودند و اگر درین امّت باشد ،عمر است» .از وی میآید
ِ
السوء» «عزلت راحت بُوَد از همنشینان بد».1
کی گفت« :اَ ُلعزلَةُ َ
راحة من ُخلَطاء ُ
مُحدَثان کسانی هستند که استعداد ویژهای برابر امور معنوی دارند و قلبشان مرکز
الهامات و واردات معنوی است و از جهانهای ماوراء حسّ خبر میدهند.
 -9خلوت گزیدن عمر بن خطاب 
هجویری دربارۀ خلوت گزیدن عمر بن خطّاب میگوید:

«آنگاه این کس اگر چه در میان خلق بُوَد ،از خلق وحید بُوَد و همتّش ازیشان فرید

بُوَد و این مقامی بس عالی و بعید بُوَد و راست این صفت عمر بود .کی 2از راحت
عزلت نشان داد و وی به ظاهر اندر میان والیت امارت و خالفت بود ،و این دلیل واضح
است کی اهل باطن اگرچه به ظاهر با خلق آمیخته باشند دلشان به حق آویخته باشد و

اندر جملۀ حال بدو راجع باشند».3

آنچه که در زمینۀ خلوت و عزلت قابل ذکر است این است که ،انسان واال کسی
است که در میان جامعه زیست نماید و با مردم روبرو شود و خود را با گناهان و
معاصی الهی آلوده نکند و دل را به خالق بسپارد و از دامهای شیطان و نفس نهراسد و
پیکار میدان نبرد با عوامل منفی وجود گردد.
روش عمر این بود ،و روش همه معرفت شناسان خطّه تاریخ نیز چنین بوده است و
خواهد بود.
 -4امام حسین و عمر

هجویری داستانی را بیان میکند که خطّ السیر معرفتی و تربیتی مربیّان و پدران و مادران
مسلمان و غیر مسلمان است به این صورت که روزی عمر میبیند که امام حسین بر

 منبع مذ ور.3 / منبع مذ ور.3 / -منبع مذ ور.3 /
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پشت پیامبرص سوار شده است و ریسمانی در دهان رسول اکرم میباشد .عمر
ِ
ِ
ِ
ب ُهو یا ُع َمر».1

میگوید« :نع َم ال َج َم ُل َج َملُک یا أبا عبداهلل» پیغمبر گفت« :نعم الراک ُ
آری! چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار.
 -1شیطان اسیر عمر است

پیر هجویر به موضوع غلبۀ شیطان بر انسان اشاره میکند که همیشه در حوزۀ سیطرۀ
ابلیس قرار میگیرد و جز بندگان صالح خدا کسی توانایی رهایی از این اسارت را ندارد
و به حدیث نبوی زیر استناد مینماید:
پیغمبرص گفت« :ما ِمن أ َ ِ
ب شیطانَهُ» «هیچکس
َحد إّلّ َوقَد غَلَبَهُ شیطانُهُ إّلّ ُع َمر فَإنَهُ غَلَ َ
نیست کی نه شیطان وی را غلبه کردست( ،یعنی هوای هر کسی مر ایشان را غلبه

انسانها در تیر

کردست) إلّا عُمَر که وی مر هوای خود را غلبه کردست».2یعنی همۀ
رس شیطان قرار میگیرند و (اکثراً) مغلوب میشوند و عُمَر شیطان و هوای نفسانیش را

به بند میکشد.
 -6ازدواج عُمَر با «أمّ کلثوم» دختر «علی بن ابی طالب»

در کشف المحجوب چنین آمده است:

«و اندر خبرست کی عمربن خطّاب مر ام کلثوم را دختر فاطمۀ بنت محمّد

مصطفیص خطبه کرد از پدرش علی ،علی گفت :او پس خردست و تو مردی پیری

و مرا نیّت است که به برادر زاده خودش 3دهم (عبداهلل بن جعفر) عمر پیغام فرستاد یا
اباالحسن! اندر جهان زنان بسیارند بزرگ و مراد من از أم کلثوم اثبات نسل است نه دفع

 منبع مذ ور« ،33/یا اباعبداهلل! بهیرین شیر ،شیر توست!» پتامبر فرمود« :ای عمر! بهیرین سوار ار اوست!»« .ابااباعبداهلل» ممکن است یستن  بوده باشد.
 منبع مذ ور. 6 / -خودش به معنی خود .

91

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

ِ
ِ
سبی» .1کنون مرا سبب هست بایدم
سب یَن َقط ُع إّلَ َسبَبي ونَ َ
شهوت لِقولِهص « ُک ُل َسبَب ونَ َ

تا نسب نیز با آن یار باشد با هر دو طرف به متابعت وی محکم گردانیده باشم .علی

وی را بدو داد و زید بن عُمَر از وی بیامد».2

 -7چگونگی مسلمان شدن عمر بن خطّاب س

عمر بن الخطّاب بشنید کی خواهر و دامادش مسلمان شدند ،قصد ایشان کرد با
شمشیر آخته و مر قتل ایشان را ساخته و دل از مهر ایشان پرداخته ،تا حق تعالی
لشکری را از لطف اندر زوایاء سوره (طه) به کمین نشانده تا به در سرای آمد .و

خواهرش میخواند:

﴿ ﴾            
(طه)3 -1 :

3

جانش صید دقایق آن شد و دلش بسته لطف آن گشت طریق صلح جست و جامه

جنگ برکشید و از مخالفت به موافقت آمد».1

آیات شیوا و بلیغ ودل انگیز سورۀ مبارکه (طه) چنان در دل عُمَر تأثیر شگرفی
میگذارد که ناگهان آن همه دشمنی به عالقه و ایمان تبدیل میشود و به حضور رسول
گرامی میرود و ایمان میآورد.

 -8عمر و وفات پیامبرص

نهای که
هنگام وفات پیامبر اسالمص همه اصحاب ،بسیار ناراحت و غمگین بودند بگو 
سر از پا نمیشناختند .و عمر شمشیر برکشید کی هرکه گوید :محمّد بمرد سرش

 هر سبب و نسبی قطع می شود جز سبب و نسب من. منبع مذ ور.21 / «طه! قرآن را بر تو نازل نکردیم ه خود را در رنج افگنی مگر اینکه تذ ری است برای سی یه از خیدا مییترسد».
 -2منبع مذ ور/

-

.
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محمداً
محمداً فَإ َن ّ
ببرم ،صدّیق اکبر بیرون آمد و آواز بلند برداشت و گفت« :أَّل َمن َعبَد ّ
وت»  .و آنگه برخواند   ﴿ :
ومن َعبَ َد َر َ
محمد فَإنّهُ َح ٌی ّل یَ ُم ُ
قَد َ
مات َ
ب ّ
1

﴾            

(آل عمران)111 :

2

عُمَر ساکت شد و دیگر چیزی نگفت.

عثمان بن عفّان
 -1منقبت عثمان بن عفان 
هجویری در ستایش و منقبت عثمان بن عفان ضمن آوردن القاب و عناوین معنوی
به جریانی تاریخی اشاره میکند که بسیاری از شکّها و تردیدها را بر میدارد ،که چرا
خلیفه برای دفاع از خود ،از نیروی حکومتی استفاده نکرد؟ و چگونه بنی هاشم که
مدافع خلیفه بودند ،بر ضدّ شورشیان برنخاستند و با آنان نجنگیدند؟!
و نیز گوهر گنج حیا و أعبد اهل صفا و متعلّق درگاه رضا و مُتولّی و متمکّن بر

طریق مصطفیص و ابوعمرو عثمان بن عفّان کی وی را فضائل هویداست و
مناقب ظاهراند کُل معانی و عبداهلل بن رباح و ابوقتادهب روایت آرند کی :روز حرب
الدار ما به نزدیک عثمان چون غوغا در درگاه وی جمع شدند ،غالمان وی سالح
برداشتند .عثمان گفت :هرکه سالح بر نگیرد از مال من آزادست و ما از ترس خود

بیرون آمدیم».3

 هر س محمد را عبادت می ند محمّد مرد و هر س پروردگار محمّد را می پرسید او زنده است و نمی مترد. «و محمّد جز پتامبری نتست ه پتامبران پتشتن قبل از او در گذشیند آیا اگر بمترد یا شیه شیود بیه پیتش ازاسال بر می گردید؟!»
 -منبع مذ ور.3 -3 /
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 -2حسن بن علی نزد خلیفه میرود

حسن بن علی نزد خلیفه میرود و از او میخواهد که اجازه دهد تا با
بجنگد ،و خلیفه به او میگوید« :یا ابن أخی ِ
ک حتّی یَأتِ َی
ارجع واجلِس فی بیتِ َ
َ
فالحاجةَ لَنا فی ِ
إهراق ال ّدماء».
«ای برادرزاده باز گرد و اندر خانه خود بنشین تا فرمان خداوند و تقدیر او چه باشد

شورشیان
اهلل َُ بأم ِرهِ
ُ

کی ما را به خون ریختن مسلمانان حاجت نیست» و این عالمت تسلیم است اندر حال

ورود بال اندر درجۀ خلّت ،1چنانکه نمرود آتش برافروخت و ابراهیم را  اندر پلّه
منجنیق نهاد .جبرئیل آمده و گفت« :هل لَ َ ِ
ک فَال» ،3گفت :پس از
حاجة ؟ أ َّما إلی َ
َ
ک من َ
ِ
ِ
لمهُ بحالی».
خدای بخواه گفتَ « :حسبی من سؤالی ع ُ
مرا آن بس کی او میداند کی به من چه میرسد و او به من داناتر از من به من ،او
داند کی صالح من در چیست .پس عثمان به جای خلیل و غوغا به جای آتش و حسن
به جای جبرئیل اما ابراهیم را  از بال نجات و عثمان را  اندر بال هالک و نجات
را تعلّق به بقا بود و هالک را به فنا» .1مرحوم استاد ابواألعلی مودودی در «خالفت و

ملوکیّت» میگوید که :عثمان از نیروی دفاعی دارالخالفة استفاده نکرد تا به زمامداران
بعد از خود نشان دهد که خلیفه برای حفاظت از خود به قوّۀ قهریّه متوسل نشود ،و
حاکم اسالمی نباید نیروی سرکوبگر و ضدّ مردمی را به کار برد.

 دوسیی. اییتاجی داری؟ اما به تو اییتاجی ندار -2منبع مذ ور.3 -32/
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علی بن ابی طالب
 -1علی ،اسداهلل ،حیدر کرّار و اسوه فضیلت

علی ،اسداهلل ،حیدر کرّار ،ابوتراب و ابوالحسن شیر میادین شجاعت و أسوه فضیلت و

پرهیزگاری و مرد تاریخ گذشت و نصفت است «وَ مِنهم عمّ زادۀ مصطفی و غریق بحر

1
جههُ
بال و حریق نار وال و مقتدای اولیا و اصفیا ابوالحسن علی بن ابی طالب َک َرَم اهللُ َو َ
و او را اندرین طریقت شأنی عظیم و درجتی رفیع است .و اندر دقّت عبارت از اصول
ِ
األصول والبالء عُلِ ُی
حقایق حظّی تمام داشت تا حدّی کی جنید /گفت« :شی ُخنا فی

2

المرتَضی» شیخ ما اندر اصول و اندر بال کشیدن ،علی مرتضی است».3
ُ

در تصوف ،همۀ خرقه پوشان و پاکبازان سلوک خود را به علی نسبت میدهند و

گروهی نیز مانند نقشبندیه از ابوبکر صدّیق پیروی مینمایند.
 -2توصیه علی به یکی از مسلمانان

یکی به نزدیک وی (علی) آمد ،کی ای امیرالمؤمنین مرا وصیّتی بکن ،و وی گفتّ« :ل

تجعلن أكثر شغلك بأهلك وولدك ،فإن یكن أهلك وولدك أولیاء اهلل ،فإ ّن اهلل ّل یضیع أولیاءه ،وإن
ّ
ِ
ک ألَعداء ِ
اهلل».
ک و ُشغلُ َ
یكونوا أعداء اهلل ،فَما َه ُم َ
«نگر تا شغل زن و فرزند را مهمترین اشغال خود نگردانی کی اگر ایشان از دوستان

عز َو َج ّل اندوه
خدایند وی دوستان خود را ضایع نگرداند و اگر دشمنان خدایند ّ
دشمنان خدای چه میداری».1

 والیت و دوسیی با خدا خداوند رخسارش را گرامی داشت (زیرا هتچگاه در برابر بت سجده نکرد). منبع مذ ور.32/ -2منبع مذ ور.32/
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 -9علی ،دل شناس و مُوحّد کامل

علی ،دل شناس و مُوحّد کاملی است و بی نیازی را در غنای قلب میداند نه تجمالت و
زرق و برق و کاخ و امارات دنیوی:

پاکیزهترین کسبها

علی گفت کَرَّمَ اهللُ مر سائلی را کی  1از وی پرسیده بود ،که
القلب ِ
ِ
باهلل» و هر دل که به خدای تعالی توانگرباشد ،نیستی دنیا
چیست؟ گفت« :غناءُ
وی را درویش نگرداند و هستی آن شادی نیاردش».2
 -4عرفان علی

عرفان علی ،عرفان اتّصالی است آن چنانکه میفرمایدّ« :ل أَعبُ ُد َربّا لَم أ ََرهُ» و خدایی را
که نبیند پرستش نمی کند و خدا را به خدا میشناسد ،چون امیرالمؤمنین علی را
ت مادو َن ِ
فت اهلل ِ
اهلل بنوِر اهلل».
باهلل َو َع َرف ُ
پرسیدند از معرفت گفتَ « :ع َر ُ َ
خداوند را عزّ وجلّ بدو شناختم و جز خداوند را به نور او شناختم.3
 -1نماز علی

علی در نماز آن چنان خضوع و خشوع داشت که برای امثال ما قابل تصوّر نیست،
نمازی با راز و نیاز و اتّصال وجود به دریا ،نه اتّصال ذاتی بلکه کسب و ارادت و
الهامات معنوی و فیوضات ربّانی.

جههُ) قصد نماز کردی مویهای وی از جامۀ وی
و چون امیرالمومنین علی ( َک َرَم اهللُ َو َ
بیرون کردی و لرزه بر وی افتادی و گفتی :آمد وقت امانتی که آسمانها و زمینها از حمل

آن عاجز آمدند».1
 ه منبع مذ ور.3 / -منبع مذ ور. 22/

 -2اشاره به آییه  /1اییزاب        ﴿ :
 ﴾           ما بیر آسیمانها و زمیتن و
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 -6علی ،جواد امّت و کریم تاریخ عمل است

علی ،جواد امّت و کریم تاریخ عمل است ،هرگز به دنیا و ارزشهایش دل نمیبست و

آسان میبخشید .آری آن أسوه نیکو ،بخشنده است و ز ات بر بخشنده جایز نیست زیرا

هرچه دارد در طبق اخالق نهاده است چنانکه خود میفرماید:
فَ َما َو َجبَت َعلَ َی زکوةُ مال

ِ
ب ال ّزکوةُ علی جواد
و َهل یَج ُ

«پس مال کریمان مبذول باشد و خونشان هدر ،نه به مال بخیلی کنند و نه بر

خون».1

آنچه در باره امیرالمؤمنین علی گفته شود مانند داستان قطره و دریاست و ما قطراتی
بر ساحل وجود او.

وها امانت را عرضه ردیم .همه از تحمّل آن امیناع ورزیده ترستدند تا انسان بپذیرفت و انسان بستار سییمکار
و نادان بود .منبع مذ ور. 31/
 -منبع مذ ور.216/

ز :امام محمد غزالی ()232-223
امام ابوحامد محمد غزالی عارف و دانشمند و نویسندۀ توانای قرن پنجم هجری یکی از

چهرههای معرفتی جهان اسالم است.

درخشانترین

این دانشمند آثار فراوانی به زبان عربی دارد که از آنهاست« :إحیاء علوم الدین»،
الم ِنقذ ِم َن الضالل» ...و «کیمیای سعادت».
«المستصفی»ُ « ،
 -1کیمیای سعادت و خلفای راشدین

غزالی مختصری از کتاب إحیاء را به فارسی ترجمه کرد و آن را «کیمیای سعادت» نامید،

این عارف بزرگ در کیمیای سعادت در باره خلفای راشدین چنین میگوید:

«علی چون در نماز خواستی شد ،لرزه بر وی افتادی و گونه بر وی بگشتی ،و

گفتی :آمد وقت امانتیکه بر هفت آسمان و زمین عرضه کردند و ایشان طاقت آن را
نداشتند».1

نماز علی اتصال به انوار فیض الهی ،و قرارگرفتن در دایرۀ عبودیت و فراموش

نمودن خویشتن است .در عبارتی زندگی بی پیرایه عُمَر و جامه پینه بستهاش را چنین

توصیف میکند:

«اول مرقّع دار عمر بود که بر جامۀ وی چهارده پاره بر دوخته بود».2

غزالی میخواهد به زمامداران مسلمانان و حکومتیان و مدّعیان مسند نشین بگوید
که :اوّل شرط زمامداری و حکومت ،استفاده از حدّ اقل امکانات است .در آداب تالوت
رسولاهللص بر ابوبکر بر گذشت ،نماز

قرآن به دو موضوع زیر اشاره میکند که« :و

میکرد به شب و قرآن آهسته میخواند ،گفت« :چرا آهسته میخوانی؟ گفت :آنکه با


 تمتای سعادت -اما محمد غزالی – به تصحتح ایمد آرا  -چاپ دوازدهم  - 6صفحه . 6 -مأخذ مذ ور/جلد دو .621/
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وی میگویم میشنود؛ و عمر را دید به آواز میخواند ،گفت :چرا آواز میخوانی؟ گفت:
خفته را بیدار میکنم و شیطان را دور کنم ،گفت :هر دو نیکو کردید».1

در این دوگانگی قرآن خواندن و انجام نماز ،نیّت آدمی نقش اصلی دارد .شقیق بلخی

عارف مشهور نزد هارون الرشید خلیفه عباسی رفت و هارون به او گفت« :توئی شقیق
زاهد؟ گفت :شقیق منم اما زاهد نه! گفت :مرا پند ده ،گفت :خدای تعالی ترا به جای
صدیق 2نشانده است ،و از تو صدق در خواهد چنانکه از وی ،و به جای فاروق 3نشانده
ورین
است ،و از ت و فرق در خواهد میان حق و باطل چنانکه از وی ،و به جای ذوالنّ َ
نشانده است ،و از تو شرم و کرم در خواهد چنانکه از وی ،و به جای امیرالمؤمنین علی

2

مرتضی بنشانده است و از تو علم وجود و عدل در خواهد چنانکه از وی.5»...

غزالی عالوه بر بیان شاخصهای خلفا ،تصویری را از عارفی از بند اوهام نفس رسته
نشان میدهد که شکوه و هیبت هارون او را از گفتن حقایق و پند دادن به خلیفه باز
نمی دارد.

علی مرز بین زاهد وغیر زاهد را ،در انجام کار برای خداوند میداند.

«و برای این گفت علی مرتضی« :اگر کسی هرچه روی زمین مالست به دست
آوردی زاهدست اگرچه توانگرترین خلقست ،و اگر به ترک همه بگوید -و نه برای حق
تعالی است – وی زاهد نیست».6

 مأخذ مذ ور/جلد اول. 11/ ابوبکر . عمر . -2عثمان .
 مأخذ مذ ور/جلد اول.2 6/ -6منبع مذ ور/جلد دو . 6/
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در کالم علی ،پیام ارزشمند اقتصادی نهفته است؛ که مسلمان وارسته کوشش کند که
خود و جامعه مسلمانان را از فقر اقتصادی و سختی معیشت نجات دهد ،تا از زنجیر

اسارتبار بیگانگان آزاد شوند.


بزرگان هیچگاه خودبین نبوده و چنان تحت تأثیر آیات قرآن و مظاهر خلقت قرار

گرفته که چه شبها و روزها با اندوه و غم سرنوشت ساز زیستهاند:

«بدانکه چون صدیق 1با بزرگی وی مرغی را دیدی گفتی :کاشکی من تو بودمی...

و عمر گاه بودی که آیت قرآن بشنیدی بیفتادی و از هوش بشدی و چند روز مردمان
به عیادت وی رفتندی ،و بر روی او دو خط سیاه بودی از گریستن ،و گفتی :کاشکی
هرگز عمر را مادر نزادی ،و یک راه به در سرایی بگذشت ،یکی قرآن همیخواند در
نماز اینجا رسیده بود( ﴾    ﴿ :طور ،2)7 :از ستور خویشتن در
افگ ند از بی طاقتی و وی را به خانه بردند ،یک ماه بیمار بود که کسی سبب بیماری وی
ندانست».3

غزالی تصویری میآفریند که مرز میان اعتقاد و عمل را به هم نزدیکتر میکند ،و با

آوردن این رنگ آمیزیهای زیبا ،شکستن بت «خودبینی» و تمسّک به قرآن را دو عامل

مهم و حرکت آفرین حیات مؤمن به شمار میآورد .در مذمّت دنیا و لذت گرائی

میگوید« :زید بن ارقم همی گوید :با ابوبکر بودم ،وی را آب آوردند ،با انگبین

شیرین کرده ،چون به دهان نزدیک برد باز گرفت و بگریست بسیار چنانکه همه
بگریستیم ،چون خاموش شد دلیری نیافت کسیکه پرسیدی ،چون چشم بسترد گفتند :یا

خلیفۀ رسول اهلل چه بود؟ گفت :یک روز با رسول اهللص نشسته بودیم ،دیدم که به
دست چیزی را از خود دور همی کرد -و هیچ چیز ندیدم – گفتم :یا رسول اهلل آن
 ابوبکر . هر آینه عذاب پروردگارت شدنی است. -منبع مذ ور.1 6/
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چیست؟ گفت :دنیاست که خویشتن را بر من عرضه همی کند ،باز آمد و گفت :اگر تو
جستی از من ،کسانی که پس از تو باشند نجهند ،اکنون ترسیدم که دنیا مرا یافت ،ترک

کردم و بگریستم».1

گرچه غزالی در این موارد ،سندی را ارائه نداده است ولی ما حصل پیام او این است

که :دل بستن به دنیا آدمی را به بند میکشد و نمیگذارد ،شخصیّت و هویت اصلی
انسان بر وجود مادیش فرمانروایی کند و گاهی چنان دستخوش امیال شهوانی و
آرزوهای نفسانی میگردد که از حیوان پستتر میشود .توکّل ،عامل ارزشمندی در
پیکار سرنوشت آفرین انسانی است و دوری از اسباب ظاهر و شرایط و عوامل نامناسب
مخالف توکّل نیست.

«عمر به شام میرفت ،خبر رسید که آنجا طاعون عظیم است ،گروهی گفتند:

نرویم ،گروهی گفتند :از قَدَر حَذَر نکنیم ،عمر گفت :از قَدَر خدای به قدر خدای
گریزیم ،2و گفت :اگر یکی را از شما دو وادی بُوَد یکی پر گیاه و یکی خشک ،به
هرکدام که گوسفند بَرَد به قدر برده باشد ،پس عبدالرحمن بن عوف را طلب کرد تا

وی چه گوید ،وی گفت که :من از رسولص شنیدم که« :چون بشنوید که جایی وبا

ا ست آنجا مروید ،و چون آنجا باشید هم مقام کنید و بمگریزید ،پس عمر شکر کرد که

رأی او موافق خبر بود».3

غزالی با نقل روایت باال به یک موضوع اساسی و اصولی بهداشت و پزشکی اشاره
میکند و این حقیقتی است که در البالی کتابها و روایات تا به امروز مانده و بشریت را
به حیرت انداخته است.

 -منبع مذ ور/

.

 اسیاد مرتيی مطهری در یاب انسان و سرنوشت همتن موضوع را با جریانی از علی بن ابی طالب نقل می ند. -منبع مذ ور.3 3/
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در اسالم هرکاری که انجام میشود باید برای رضایت خداوند باشد ،و شرک در
عبادت گاهی به معنی عبادت دوگانه است .یعنی ،یک وجه آن برای خدا و وجه دیگر

به منظور دیگری است ،چنانکه آمده است« :و ازین بود که امیرالمؤمنین علی کافری
بیفگند تا بکشد ،وی آب دهان در وی پاشید ،بازگشت و نکشت و گفت :خشمگین
شدم ،ترسیدم که برای خدای تعالی نکشته باشم .و عمر یکی را درّه 1بزد ،آنکس
دشنام داد ،دیگرش نزد ،گفتند :چرا تقصیر کردی؟ گفت :تا این زمان او را به حق زدم،

اکنون که او دشنام داد اگر بزنم به قهر زده باشم».2

عالوه بر وجه توحید افعالی که خالی از هر نوع شرک آشکار و پنهان است در هر
دو نوع روایت ،ارزش و اهمیت جلوگیری از خشم به خوبی نمایان است و انسان با
ایمان و حکومتیان و دستگاه عدالت و ضابطین آنها باید به گونهای عمل کند که خود را

از زنجیر خشم و کینه و انتقام جویی نابخردانه نجات دهند.

عالم دوستی باید بر یکرنگی و یکدلی استوار باشد و تکلّفها و تشریفات ظاهری و

قید و بندهای بادکنکی عرفی ،بر خالف آیین دوستی و معاشرت صادقانه است :علی

میگوید :بدترین دوستان آن بُوَد که ترا حاجت بُوَد به عذر خواستن از وی و تکلیف


کردن برای وی».3

انسان باید در مسیر داوری و قضاء ،رازداری و سرپوشی را برگزیند و در هر حال

نسبت به مردم پاک طینت و پاکدل باشد :صدیق 1میگوید« :هر که را بگیرم ،اگر دزد

بُوَد و اگر میخواره بُوَد ،آن خواهم که خدای تعالی آن فاحشه 5بر وی بپوشد» .1بر قاضی

 تازیانه. منبع مذ ور/جلد اول21 / منبع مذ ور /جلد اول . 2/ -2ابوبکر
 -ار زشت
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و حاکم شرع واجب است که خود را در برابر خداوند مسؤول بداند و در حکمی که

صادر میکند از هیچ قدرتی غیر از خدا نترسد:

عمر گفت« :وای بر داور زمین از داور آسمان – روزی که او را بیند ،مگر آنکه

داد بدهد و حق بگزارد و به هوی حکم نکند و جانب خویشان خود نگاه ندارد و به بیم
و امید حکم نکند ،لیکن از کتاب خدای آینه سازد و پیش چشم خود بنهد و بدان حکم

میکند».2


عمر بن خطاب زمانی که خلیفۀ مسلمانان بود ،پارهای از شبها به پاسداری از شهر

میپرداخت تا به کسی ستم نشود و ستمگری از تیررس حکم او خارج نگردد :عمر

خطّاب به جای عسس 3خود شب میگردید ،تا هر کجا خللی ببیند به تدارک آن

مشغول شود ،و گفت :اگر گوسفندی گرکن 1بر کناره فرات بگذرانند و روغن در نمالند،
ترسم که روز قیامت که روز حسابست مرا از آن باز پرسند! و باز آنکه احتیاط و عدل او

چنین بود که هیچ آدمی بدان نتواند رسید».5

فیض الهی را که در غار تالوت قرآن مجید بر دل میتابد از دست داد زیرا ممکن

است آن تابش نور حقّ بر قلب دیگر تکرار نشود ،یا برای مدّتی متوقف گردد:

«و چون عرب میآمدند در روزگار رسولاهللص و قرآن تازه میشنیدند و

6
ست قُلُوبُنَا»
میگریستند و احوال بریشان پدید میآمد ،ابوبکر گفتُ « کنَا َک َما ُکنتُم ثُ َم قَ َ

گفت :ما نیز چون شما بودیم ،اکنون دل ما سخت شد ،که با قرآن قرار گرفت و خو
کرد ،پس هرچه تازه بُوَد اثر آن بیش بُوَد.

 منبع مذ ور/جلد اول. 3/ منبع مذ ور/جلد اول.2 6/ پاسبان شب ،شبگرد ،یارس ،نگهبان شب( .ب) -2گر.
 مبنع مذ ور/جلد اول.2 / -6ایوال جمع مکسریال و یال تابش فتض الهی در قلب است.
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و برای این بود که عمر حاج را فرمودی تا زودتر به شهرهای خویش روند،

گفت :ترسم که چون خو کنند با کعبه ،آنگاه حرمت آن از دل ایشان برخیزد».
غزالی در نقل دو روایت فوق به دو موضوع مهّم و اساسی تکیه میکند:

یکی اینکه بزرگان هیچگاه خویشتن بین نبوده و همواره خواستهاند که حقیقت را

بازگو کنند و به نفس سرکش اجازه دخالت در کارها ندادهاند ،و دیگر اینکه وارد شدن
در یک فضای روحی تحولی انقالب آفرین است و باید لحظات اولیه دگرگونی و
بازتاب تابش فیض را عزیز دانست زیرا خو گرفتنهای بعدی ممکن است از درجۀ

درک معنی بکاهد.
زهد

زهد ،دوری از دنیا و تعلقات زنجیر آسای آن و قانع بودن به حدّاقل معیشت حالل
است.

رسول اهللص خطبه میکرد ،گفت :هرکه ّل إِلهَ إِّلّ اهللُ به سالمت بیاورد به چیزی
دیگر نا آمیخته .بهشت ،وی راست ،علی برخاست و گفت :یا رسولاهلل! تفسیر کن

تا آن چیست که به وی نمیباید آمیخت؟ گفت :دوستی دنیا و جستن آن که قومی باشند
که سخن ایشان سخن پیغمبران بُوَد و کردار ایشان کردار جبّاران ،هر که ّل إِلهَ إِّلّ اهللُ

بیاموزد و این دروی نَبُوَد جای وی در بهشتست».1

دوری از زرق و برق دنیا آدمی را از ننگ بردگی و عبودیّت غیر خدا ،میرهاند و
انسان وارسته و دانای حقیقی ،کسی است که مرزی میان فکر و عمل او نیست .در
تاریخ فرهنگ و ادب فارسی خوی تظاهر و دوگانه بودن بسیار مورد مذمّت و انتقاد قرار

گرفته است .حافظ شیرازی شاعر غزل سرای مشهور ایران میگوید:

 -منبع مذ ور /جلد دو /

.1
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واعظان کاین جلوه در محراب و منبر میکنند
 



چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند

مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس
 



توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنـند

حفصهل7پدر خویش عمر را گفت« :چون مال غنیمت از شهرها در رسد،

جامهای نرمتر از این درپوش و طعامی خوشتر از این ساز ،تا این کسان که با تواند

بخورند ،گفت :یا حفصه! حال شوهر هیچ کس بهتر از زن نداند ،تو حال رسول بهتر از

همه دانی ،به خدای بر تو که رسولص چند سال در نبوت بود که وی و اهل وی چون
بامداد سیر بودندی شبانگاه گرسنه بودندی؛ به خدای بر تو که چند سال بر وی بر

گذشت و خرما سیر نیافت ،تا آنگاه که فتح خیبر افتاد».2

در نقل حکایت ،عظمتی نهفته است که پشت زمامداران دیکتاتور و زورگو را به لرزه

در میآورد و به انسان کرامت و شکوه خاصی میبخشد ،به گونهای که عمر با جامۀ پینه
بسته و زهد خاص خود ،توانسته ،دو قدرت بزرگ زمان ،یعنی حکومت ساسانیان و
امپراطوری روم را به زیر سلطه و اقتدار خویش در آورد و خواب راحت و آسایش را از
آنها بگیرد.

عمر به حفصه امّ المومنین میگوید« :دو یار از پیش رفتهاند :محمد و ابوبکر و ایشان

به راهی میرفتند ،اگر به راه ایشان روم به ایشان رسم ،و اگر نه مرا از راهی دیگر

ببرند».3

 زوجه پتامبر و دخیر عمر است. منبع مذ ور/جلد دو 1 2/ -منبع مذ ور/جلد دو .1 2/
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قدرت و سلطه حکومت چنان است که در اکثر موارد ،عدالت و آزادگی را از حاکم

میگیرد و او را به یک موجود سلطهگر ،زورگو و ستمگر تبدیل میکند و انسان هرچه
بارش کمتر ،و سبکبالیش بیشتر شود ،بهتر میتواند ،در فضای حریّت و آزاد زیستن،
زندگی نماید.
 -2هیبت و صولت عمر
غزالی در بارۀ هیبت عمر بن خطاب به روایت زیر اشاره میکند:

«و نیکوترین خُلق رسول اهللص را بود که یک روز زنان اندر پیش وی بانگ

همیکردند و غلبه همی داشتند ،عمر اندر شد ،بگریختند ،گفت :ای دشمنان خویش
ز من حشمت دارید 1و از رسول خدا حشمت ندارید؟! گفتند :تو از وی تندتری و

درشت تر .و رسولص گفت« :یا ابن خطّاب ،بدان خدای که نفس من به حکم وی
است ،که هرگز ترا شیطان اندر راهی نبیند که نه آن راه بگذارد و به راهی دیگر شود از

هیبت تو».2

-9عید مؤمن از نظر علیس

عید مؤمن روزی است که گناهی در آن انجام نپذیرد و مسلمان باید کوشش کند که
همواره زندگی خویش را از اسارت آرزوهای نفسانی و معصیّت الهی آزاد نماید:

«امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب قومی را دید آراسته ،گفت :این چیست؟ گفتند:

روز عید ایشانست ،گفت :آن روز که معصیت نکنم روز عید من است».3

 یعنی مالیظه مرا متکنتد. منبع مذ ور /جلد دو .2 3 / -منبع مذ ور /جلد دو .3 6/
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 -4جامۀ ساده و قلب روشن علی

نشانهای از بی پیرایگی و همسویی با فقر است« :و

جامۀ ساده و قلب روشن علی،

امیرالمؤمنین علی جامۀ مختصر داشت ،با وی عتاب کردند ،گفت :دل بدین خاشع
شود و دیگران اقتدا کنند و درویشان را فرا دلخوشی بود».1

 -1فایده خاموشی و سکوت ابوبکر صدیقس

صُمت و خاموشی یکی از وسائل و مراحل پیکار با نفس است که تخلیه وجود از
رذایل و تحلیه به فضائل بدون آن بسیار مشکل به نظر میرسد .و ناگفته نماند که
زیانهای پر حرفی در امور خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و دینی بر کسی

پوشیده نیست .در کیمیای سعادت آمده است« :و رسول اهللص گفت« :هرکه بسیار
سخن باشد بسیار سَقَط بُوَد ،و هرکه بسیار سَقَط بُوَد بسیار گناه بُوَد ،و هرکه بسیار گناه
بُوَد آتش به وی اولیتر» و از این بود که ابوبکر صدّیق سنگی در دهان نهاده بودی تا
سخن نتوانستی گفتن».2
موالنا جالل الدّین محمّد مولوی در مثنوی میگوید:
هرکه داد او حسن خود را در مزاد
دشمنان او را ز غیرت میدرند

صد قضای بد سوی او رو نهاد

دوستان هم روزگارش میبرند

سخن زیبا گفتن بدون محاسبه و بررسی پیامدهای آن؛ به زیبایی صورت میماند که
در معرض دید همگان قرار گیرد ،عالوه بر اینکه فرصت وقت گرانبها را از آدمی

میگیرد رشکها و حسادتهای دیگران را نیز به طغیان وا میدارد.

 -6مدح و ستایش و مسؤولیت انسان از نظر عمرس

انسان در برابر سخنهایش ،مسؤولیّت تام دارد ،ستودن دیگران در صورتی که منطبق با
واقعیت نباشد درست نیست:
 منبع مذ ور /جلد دو .6 2 / -منبع مذ ور /جلد دو .21 /
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اما ممدوح را از دو وجه زیان دارد:
یکی اینکه عُجبی و تکبری در وی پدید آید :عمر نشسته بود با درّه ،1جارود

2

مردی بود آنجا فرود آمد ،یکی گفت :این مهتر ربیعه 3است ،چون بنشست عمر وی
را درّه بزد گفت :یا امیرالمؤمنین این چیست؟ گفت :نشنیدی که این مرد چه گفت؟ عمر
گفت :ترسیدم که چیزی اندر دل تو افتد ،آن عُجب خواستم که در تو بشکنم .و دیگر
اینکه چون به علم و صالح بر وی ثنا گویند ،کامل شود اندر مستقبل و گوید :من خود
به کمال رسیدم ،و ازین بود که در پیش رسولص مدح کردند ،گفت :گردن وی بزدی،

و رسولص بر صحابه ثنا گفته است ،گفت« :یا عمر ،اگر مرا به خلق نفرستادی ترا
فرستادندی» و گفت« :اگر ایمان جملۀ عالم با ایمان ابوبکر مقابله کنند ،ایمان وی
زیادت آید» و امثال این که دانست که ایشان را زیانی ندارد».1

امام غزالی میخواهد با نقل این روایتها ،آدمی را به انواع مدح آشنا کند ،زیرا ،چه

بسیاری از شاعران و ادیبان ،کسانی از حکومتیان را به صفاتی ممدوح ستودهاند که هیچ
عقل سالمی آن را نمیپذیرد و عالوه بر آن وجدانهای بیدار به ضدّیت با آنان

برخاستهاند.


ناصر خسرو قبادیانی به شاعران دربار محمود غزنوی حمله میکند و میگوید:
من آنم که در پای خوکان نریزم

 تازیانه. مرد شو  ،بد اخیر. بزرگ قبتله ربتعه -2منبع مذ ور /جلد دو . 1 - 1 /

مر این قیمتی درّ لفظ دری را
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هیچ شاعر آزادهای حاضر نیست که سخنان زیبا و آراستۀ خود را نثار پادشان خوک

صفت و شهوت ران نماید! و اگر گاهی شاعر و نویسندهای توانا ،صفتی عالی به ممدوح
خود داده ،برای تشویق او به کسب فضائل و انجام کارهای نیک و پسندیده بوده است.
 -7غلبه بر خشم ابوبکر صدیقس

«یکی ابوبکر صدّیق را دشنام داد ،گفت :آنچه از ما بر تو پوشیده است بیشتر است»،
«یکی ابوبکر صدّیق را در پیش رسول اهللص جفا میگفت و وی خاموش میبود ،و

چون در جواب آمد رسولص برخاست ،گفت :1تاکنون مینشستی چون جواب گفتن
گرفتم برخاستی ،گفت 2:تا خاموش بودی جواب تو فرشته میداد چون تو گفتن گرفتی
شیطان آمد نخواستم که با شیطان بنشینم».3

آنچه که ما را به حقیقت موضوع راهنمایی میکند اینست که :بدانیم تحمّل سخن
نادرست دیگری در باروری منش آدمی نقش بسزائی دارد چنانکه در تاریخ حیات
پیامبر بزرگوار اسالم آمده است که :مشرکان و دشمنان انواع تهمتها را به آن حضرت

میزدند در حالی که رسول اکرمص با شکیبایی ویژهای به آنان پاسخ میداد.

 -8کراهیّت مال دوستی از نظر علیس

مردان سترگ تاریخ معرفت هرگز به دنیا و ما فیها دل نبسته و همواره کوشیدهاند که
خود و دیگران را از دام زرق و برق دنیا و مال دوستی نجات دهند .علی درمی بر

کف دست نهاد و گفت« :تو آنی که تا از دست من نروی مرا هیچ سود نکنی».1

 یعنی ابوبکر گفت. رسول گفت منبع مذ ور /جلد دو / -2منبع مذ ور. 2/
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مال دوستی به معنی مال داشتن نیست زیرا چه بسا افرادی پیدا میشوند که با وجود

داشتن مکانت و ثروت به آن دل نبستهاند و در مواقع ضروری از مال خود انفاق میکنند
چنانکه رسول خداصگفت« :نِعم العو ُن علی تقوی ِ
المال».1
اهلل ُ
َ
2
عمر گفت« :چه جمع کنیم از مال دنیا؟ گفت  :زبان ذاکر و دل شاکر و زن
مؤمنه».3

 -3تنبیه مذمت فقر و گوشه گیری

نباید از احادیث و روایاتی که مال دنیا را مذمّت میکنند چنین استنباط شود که اسالم
به فقر و گوشه گیری و زندگی بخور و نمیر دستور میدهد بلکه شریعت نبوی
میخواهد به مسلمانان بفهماند که برای رفع تبعیضات و ایجاد قسط و عدالت اجتماعی
و جامعه مرفه و آزاد اسالمی الزم است که مسلمانان از اسراف و تبذیر و ریخت و پاش
دوری نمایند و به موقع نیز گذشت و ایثار کنند مانند عملکرد ابوبکر در خریدن بالل
حبشی سیاه پوست.
علی گوید« :چون دنیا بر تو اقبال کند خرج کن که از خرج کم نشود ،و چون از

تو بگریزد خرج کن که بنماند».1
 -11بخل

بخل بالی کشندۀ جامعه اسالمی است -ابوسعید خدری که یکی از اکابر صحابه
میگوید« :دو مرد اندر نزدیک رسولص شدند و بهای شتری
رسول خداست 
بخواستند ،بداد ،چون بیرون شدند پیش عمر شکر کردند ،عمر حکایت کرد با

 منبع مذ ور -633 /مال بهیرین یاوری بر پرهتزگاری است. یعنی خود پاسخ داد. منبع مذ ور.633/ -2منبع مذ ور2 /
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رسولص ،پس رسول گفت :فالن بیش ازین بستد و شکر نکرد ،پس گفت :هرکه از
شما بیاید و به الحاح 1از من چیزی فرا ستاند و ببرد آن آتش است ،عمر گفت :و چون

آتش است چرا میدهی؟ گفت زیرا که الحاح کند و حقّ تعالی نپسندد که بخیل باشم و
ندهم ،گفت :شما همی گویید که بخیل معذورتر از ظالم بُوَد ،چه ظلم است نزدیک حق

ظیمتر از بخل ،سوگند یاد کردست حق تعالی به عزّت و عظمت خویش که هیچ
تعالی ع 
بخیل را اندر بهشت نگذارد».2

حافظ در غزلی شیوا و بلیغ که چند بیت آن نقل میشود ،در مذمّت بخیل چنین

میگوید:


نوشــتهانــد بــر ایــوان جنّــت المــأوی


که هرکه عشـوۀ دنیـا خریـد وای بـه وی

سخا نماند سخن طی کنم شراب کجاسـت

بــده بشــادی روح و روان حــاتم طــی

شکوه سلطنت و حکم ،کی ثباتی داشت

ز تخت جم سخنی مانده است و افسرکی

بخیــل بــوی خــدا نشــنود بیــا حــافظ

ض ما ُن َعلَ ّی.0
پیالــه گیــر و کــرم ورز وال ّ

 -11ایثار جان و یار غار

تاریخ اسالم از واقعه هجرت چنین خبر میدهد که پیامبر بزرگوارص با ابوبکر صدیق؛

یار غار ،از مکّه به مدینه (یثرب) هجرت فرمود و علی در بستر پیغمبر خوابید تا
مشرکان گمان کنند که رسول اکرم از شهر مکّه بیرون نرفته و در رختخواب خویش
خوابیده است ،زیرا کافران میخواستند در همان شب پیامبر را بکشند:

«رسولص از قصد کافران میگریخت ،علی برجای وی بخفت تا اگر کافران

قصد کنند خویشتن را فدا کرده باشد ،حقّ جلّ جالله وحی کرد به جبرئیل و میکائیل که
میان شما برادری افگندم و عمر یکی درازتر کردم ،کیست از شما که ایثار کند؟ هر یکی
 اصرار و پافشاری ردن منبع مذ ور23 / -دیوان خواجه یافظ شترازی به اهیما ستّد ابوالقاسم انجوی شترازی . 2 - 22/
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از ایشان آن عمر درازترین میخواست از بهر خود ،حق تعالی گفت :چرا چنین نکنید
که علی کرد ،وی را با محمّد برادری دادم جان خویشتن فدا کرد و وی را ایثار کرد و بر
جای وی بخفت ،هردو به زمین شوید و وی را از دشمن نگاه دارید ،بیامدند ،جبرئیل
نزدیک سر وی بایستاد و میکائیل نزدیک پای وی گفت :بخ بخ 1یا پسر ابوطالب که حق
تعالی با فرشتگان خویش بر تو مباهات میکند ،و این آیت فرود آمد که﴿ :

( ﴾      بقره.2)217 :
 -12پندار ناصواب ،تجمل گرایی و ردای پینه بسته عمرس

زندگی پیامبر و مسلمانان صدر اوّل اسالم در منتهای سادگی و بی پیرایگی بود ،در
همان عصری که امپراطوریهای ایران و رُم از هیبت عمر بن الخطاب ،خواب راحتی
نداشتند چهارده پینه بر ردای خلیفه مسلمین بود و هیچگاه در تاریخ این ساده زیستن
عیب و نقصی برای خلیفه و جامعه اسالمی به حساب نیامده است ،و از زمانی که
مسلمانان به تجمّل گرایی و زرق و برق دنیا روی آوردند شکوه و عظمت خود را از
دست دادند.

«اگر جامۀ نیکو اندر پوشند و اسب و ساخت 3و تجمّل سازند .گویند :این نه

رعونت است ،که این کوری دشمنان اهل دین است ،که مبتدعان بدین کور شوند که
علماء با تجمّل باشند؛ و سیرت رسولص و ابوبکر و عمر و عثمان و علی و جامۀ

 بخ بخ :خوشا به یال. «و از مردمان سانی هسیند ه نفس خود را برای به دسیت آوردن خشینودی خیدای تعیالی فروشیند» .منبیعمذ ور. 1 /
 -ساخت :ابزار و یراق.
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خَلَق 1ایشان فراموش کنند ،و پندارند که آنچه ایشان همیکردند خوار داشتن اسالم بود
و اکنون اسالم به تجمّل وی عزیز خواهد شد؟».2

آنچه که از سیرت پیامبرص و خلفای راشدین فهمیده میشود اینست که :باید

زندگی علمای دینی و فرمانروایان اسالمی نیز در نهایت سادگی و بی پیرایگی باشد و
کوشش کنند که تهیدستان و مستمندان ،زندگی بهتری را دارا شوند.
 -19صبر

اهمیت و ارزش صبر بر کسی پوشیده نیست ،و همه دانشمندان و انسانهای وارسته
معتقدند که هیچ انسان ،مکتب و دینی بدون داشتن نیروی صبر و شکیبایی ،پیروز

نمیشود.


علی گفت« :صبر از ایمان همچنانست که سر از تن ،هرکه را سر نیست تن

نیست ،و هرکه را صبر نیست ایمان نیست».3
 -14ریا از نظر معاذ بن جبل و عمر

ریا از مهلکاتی است که بر صفحه اعمال خط بطالن میکشد ،و دارنده آن مانند سمّ

کشندهای است که همه از او میگریزند؛ ریاکار با روش منافقانه خویش ،آنچه را که در

دل دارد ،انجام نمیدهد و زندگیش لبریز از مکر و فریب است.

«معاذ 1همیگریست ،عمر گفت :چرا همی گریی؟ گفت :از رسولص شنیدم

که اندک ریا شرک است و گفت :مرایی 5را روز قیامت ندا کنند و آواز دهند :یا مرایی

 خَلَق :هنه. منبع مذ ور.6 2/ منبع مذ ور.662/ -2معاذ بن جَبَل از صحابه رسول خداست.
 -مرایی :ریا ار.
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یا نابکار یا غدّار ،کردارت ضایع شد و مزدت باطل شد ،برو و مزد آنکس طلب کن که

کار برای وی کردۀ».1

خداوند متعال در قرآن مجید چهرۀ ریاکاران را به خوبی ترسیم کرده است که﴿ :

( ﴾    بقره« .)11 :دلهایشان بیمار است و خداوند
بیماریشان را زیاد میکند».
امروزه آثار این بیماری روحی خطرناک بر کسی پوشیده نیست ،و آشکارا میبینیم که
انسان ریاکار برای رسیدن به هدف چگونه چهرۀ خود را عوض میکند و گاهی چنان
میشود.
مدافع دین و اصول عالیۀ اخالقی میگردد که به اصطالح «از پاپ کاتولیک تر» 

عمر مردی را دید سر در پیش افگنده یعنی که من پارساام ،گفت« :ای خداوند!2

گردنِ کژ راست باز کن خشوع اندر دل بُوَد نه اندر گردن».3
 -11ساده زیستن عمر و علیب

بزرگان اسالم کوشیدهاند که از حدّاقّل امکانات حدّاکثر استفاده کنند و هیچگاه
شخصیّت آدمی را با جاه و جالل و زرق و برق و صورت ظاهر ،نسنجیدهاند.

«عمر اندر بازار همی شد ،گوشت اندر دست چپ در آویخته بود و دِرَه 1اندر

دست راست ...عمر را دیدند اندر بازار و چهارده پاره بر اِزار 5وی دوخته بعضی از

 منبع مذ ور1 / خداوند :امروزه به معنی آقا ،صایب است. منبع مذ ور1 / -2تازیانه
 -ازار :زیر جامه -فوطه -شلوار –عمّامه
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ادیم ...1و علی جامه مختصر داشت ،با وی عتاب کردند ،گفت :دل ،بدین خاشع شود

و دیگران اقتدا کنند و درویشان را فرادلخوشی بُوَد».2

در ساده زیستن خلفا و مسلمانان آغازین ،درسی است برای همه جویندگان معرفت
و پویندگان کمال از این جهت که آنان سبکبال و سبکبار بودند و در دریای زندگی به
راحتی شنا میکردند و از میان امواج متالطم و طوفانی حوادث به ساحل نجات

میرسیدند صدق ابوبکر ،عدالت عمر و زهد علی و شرم عثمان به جویندگان راه


مستقیم درس سبکباری و بی آالیشی و ساده زیستن میدهند به گونهای که عمالً به ما

میآموزند که میتوان با ایمان و اخالص و اعتقاد راسخ اسالم را گسترش داد و
مجاهدان حقیقی یعنی پیکارگران در روز و زاهدان شب باشیم.

علی از رسول خداص روایت میکند« :هرگاه که خلق روی به جمع دنیا و

عمارات آن روند و درویشان 3را دشمن دارند ،خدای تعالی ایشان را به چهار خصلت
مبتال کند :قحط زمان و جور سلطان و خیانت قاضیان و شوکت و قوّت کافران و
دشمنان».2

«و از این گفت رسولص« :یا رب» ،قوت 5آل محمّد به قدر کفایت کن».6
حدیث نبوی فوق وظیفه ثروتمندان را در برابر تهیدستان و درماندگان روشن میکند
که آنان با انفاق و بخشش و دادن زکات خالء اقتصادی جامعه اسالمی را پر کنند و
درویشان و فقیران نیز نباید از کار و کوشش خودداری نمایند بلکه واجب است که با
سعی و تالش زندگی خود را از تیرگی فقر نجات دهند:

 ادیم :چر . منبع مذ ور.6 2/ درویشان :فقتران و تهیدسیان. -2منبع مذ ور.1 /
 خوراک – روزی. -6منبع مذ ور.1 2/

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

005

علی میگوید که« :درویشی باشد که عقوبت 7بُوَد ،و نشان آن بدخویی و شکایت
و خشم بر قضای خدای بُوَد ،و باشد که سعادت بُوَد ،و نشان آن نیکوخویی و گله
ناکردن و شکر گزاردن بُوَد».1

و وظیفۀ بزرگان دین و فرمانروایان اسالمی اینست که ،با پوشیدن لباس ساده و
دوری از تجمّل و احقاق حقوق درماندگان و بی نوایان ،اسالم را از تکاثر و افزون
خواهی نجات دهند یعنی خود کم بخورند و کم بنوشند و به زرق و برق دنیا روی
نیاورند تا بتوانند با سخنانی گیرا و دلنشین در قلوب رنجدیدگان تأثیر کنند.

علی گفت« :خدای تعالی عهد فرو گرفت بر ایشان جامۀ کمترین مردمان بُوَد تا

توانگر بدو اقتدا کند و درویش دل شکسته نشود ...عمر چهارده پاره بر دوخته بود».3
 -16تنبیه -رد سوء تفاهم

ممکن است برای عدهای سوء تفاهم پیش آید که پوشیدن لباس پینه بسته و کهنه،
مخالف اصول بهداشت و پیشرفت علمی است! با اندک دقّت و تأمّل در مییابیم که
استفاده کردن از لباس کهنه ،در صورتیکه تمیز و نظیف باشد هیچ اشکالی ندارد! و از
طرف دیگر با نگاهی سطحی به کاخها و کوشکها و ماشینهای گرانبها و تجمالت و

دکوراسیون خانهها و ادارات و ریخت و پاشهای عروسیها و مجالس شادی و عزاداریها
و صدها حیف و میلها ...به این حقیقت میرسیم که اگر بخش ناچیزی از اینها در راه بی
نوایان و رفاه آنان خرج کنند آیا بی نوائی خواهیم داشت! آری علی چنین بود و ما
چنین هستیم!!..

 عقوبت :شکنجه و عذاب و بدبخیی. منبع مذ ور.1 6 / -منبع مذ ور1 3 /
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 -17اسرار زکات دادن

همچنانکه نماز صورتی حقیقی دارد که آن روح صورت است ،زکات نیز چنین است و
چون کسی راز و صورت حقیقی آن را نداند ،زکات صورتی است بی روح ،و راز آن
سه چیز است:

راز اول (طبقه صدیقان ،نیک مردان و سره مردان)

بگونهای که انسان مؤمن

یکی اینکه خلق مأمورند به محبّت و دوستی حقّ تعالی،

واجب است که خداوند را از مال و جاه و حشمت و زنان و فرزندان و عشیره و
تجارت و هرچه که دارد بیشتر دوست داشته باشد ،و خداوند تعالی در قرآن مجید

سوره توبه  17/به آن دستور میدهد .و کسانی که از مدار تعلقات دنیوی میگذرند و به

روح زکات عمل میکنند سه طبقه و دستهاند:

طبقه اوّل :صدّیقان بودند ،هرچه که داشتند فدا کردند و گفتند :از دویست درم ،پنج
درم دادن کار بخیالن باشد ،بر ما واجب آن بُوَد که به همه بدهیم در دوستی دوست،

چنانکه ابوبکر جملۀ مال بداد ،رسول گفت« :عیال را چه باز نهادی؟» گفت« :خدای و

رسول خدای ،و عمر یک نیمه بیاورد» .گفت« :عیال را چه گذاشتی؟ گفت« :نیمی»
ین َکلِ َمتَی ُکما» تفاوت درجۀ شما همچُن تفاوت سخن
رسولص گفت« :بَینَ ُکما ما بَ َ
شماست».1
طبقه دوم :نیک مردان بودند ،که ایشان مال بر یک بار خرج نکردند و قوّت آن
نداشتند ،لیکن نگاه همی داشتند و منتظر حاجت فقراء و وجوه خیرات بودند ،و خود را
با درویشان برابر میداشتند و بر قدر زکات اقتصار نکردند ،2و چون درویشان رسیدند
ایشان را همچون عیال 3خود دانستند.1

 منبع مذ ور /جلد اول6 / یعنی از مقدار ز وة بتشیر می دادند. -زن و فرزند و سی ه مخارج زندگتش به عهدة شخص است.
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طبقه سوم :سره مردان 2بودند ،که ایشان بیش از آن طاقت نداشتند که از دویست
درم پنج درم بدهند ،بر فریضه اقتصار کردند 3و فرمان به دل خوش به زودی به جای
آوردند ،و هیچ منّت بر درویشان ننهادند.1

راز دوم (تطهیر دل از آالیش و نجاست بخل)

«سرّ دوم تطهیر دلست از آالیش و نجاست بخل :که بخل در دل چون نجاستی است که
سبب ناشایستگی اوست ،قرب حضرت حق را چنانکه نجاست ظاهر سبب بعد اوست
از نماز ،و آن نجاست بخل پاک نشود إالّ به خرج کردن مال :و بدین سبب زکات که
نجاست بخل را ببرد ،چون آبی است که بدو نجاست شسته آید .و برای اینست که
زکات و صدقه بر رسول و اهل بیت او حرامست که منصب وی را از اوساخ 5اموال
کردهاند».7
مردمان صیانت 6

راز سوم (شکر نعمت مال)

«سرّ سوم ،شکر نعمت است ،که مال ،نعمتی است ،چون در حق مؤمن سبب راحت و
دنیا و آخرت باشد ،پس چنانکه نماز و حج و روزه شکر نعمت تن است ،زکات شکر
نعمت مال است ،تا چون خود را بی نیاز بیند بدین نعمت ،و مسلمانی دیگر را همچون

خود درمانده بیند ،با خود گوید« :او نیز بندۀ خدایست همچون من ،شکر آن را که مرا
 منبع مذ ور. 6 / مردان پاک و خالص. به ز وة ا یفا می ردند. -2منبع مذ ور. 6 /
 ثافیها و چر ها. -6نگهداری.
 -1منبع مذ ور. 6 /
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از وی بی نیاز کرد و او را محتاج من کرد .با او رفقی 1کنم ،که نباید که این از من به
شبی برود -اگر تقصیر کنم – و مرا به صفت او گرداننده و او را به صفت من .پس

هرکسی باید که این اسرار بداند تا عبادت او صورت بی معنی نباشد».2

تنبیه( :زیان افراط و تفریط و اسراف و تبذیر)
مشکل اساسی ما مسلمانان در طول اعصار و قرون (منهای عصر سعادت نبوی و صدر
اول اسالم) به ویژه قرن معاصر اینست که :وجود افراط و تفریط و اسراف و تبذیر از

یک طرف و بی برنامگی و دخالت بیگانگان و استعمارگران از طرف دیگر ،نمیگذارند

که کشورهای اسالمی در امور اقتصادی و فرهنگی و ...خود را از اسارت ننگ آفرین
سلطه پذیری نجات دهند و مسلمانان وابستۀ نفس امّاره و تکاثر طلب ،به جای پیکار با
دشمن درونی و بیرونی خود ،روش خویشتن بینی را پیش میگیرد و به علت پیروزی از

فلسفه لذت گرایی از خدمت بینوایان و درماندگان سر باز میزند و حکومتها نیز به

علتهای گوناگون از جمله نداشتن برنامههای دقیق و منظم اقتصادی و غیره و سلطه


گری اهرمهای فشار خارجی نمیتوانند آنگونه که قرآن دستور میدهد فقیران و

دربندیان اقتصادی را از زیر فشار تنگدستی و محرومیّت برهانند.
یکی از شیوههای معامله سلف صالح امت این است که ،به سود اندک و معامله بسیار

قانع بودند تا محرومان نیز از قدرت خرید بهرهمند شوند :علی در بازار کوفه

میگردید و میگفت« :ای مردمان سود اندک را رد میکنید که از بسیار بیفتید».3
عمر گفت« :بازرگانان ،اول روز آخرت را بگذارد و پس از آن دنیا را».1

 مدارا و مهربانی. منبع مذ ور /جلد اول.. 6 / از سود بستار محرو شوید -2منبع مذ ور. 31 /
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عبدالرحمن بن عوف 7را پرسیدند« :توانگری تو از چیست؟ گفت :سود اندک را رد

نکنم».2

باید در سیستم اقتصاد خانواده ،از دو صفت خطرناک دوری کرد ،استکبار و اتراف:
استکبار آدمی را وادار میکند که خود را از همه باالتر و بهتر ببیند و باالنشینی و غرور،

خصلت همیشگی مستکبر است و کلیّه نشست و برخاستها و اعمال روزانه او نشان
آشکاری از استکبار میباشد چنانچه اشیاء نیکو و ارزان قیمت را نمیخرد و همیشه

میخواهد جایگاهش باالتر از دیگران باشد.

اتراف
خوشگذرانی و عیاشی و ریخت و پاشها ،صفات ممّیزۀ اتراف هستند قرآن مجید در این

باره میفرماید:

﴿             

( ﴾اإلسراء« .)16 :هرگاه بخواهیم سرزمینی آباد را نابود کنیم ،به گروه مُترف
(خوشگذران و سردمدار) فرمان میدهیم (که خود را اصالح کنند) (متأسفانه) به فسق و
بدکاری میپردازند و کلمه عذاب تحقّق مییابد و بخوبی نابودشان میگردانیم» ،خانواده

و جامعهای که اقتصادشان بر مبنای اتراف قرار میگیرد ،دخلها و خرجها با هم مطابقت
نمیکنند و در ازدواجها ،دعوتها ،جشنها ،خریدها ،فروشها به تجمّل گرایی روی


میآورند و ظاهر سازیها بر آنان چیره میگردد ،و از حدّ اعتدال خارج میشوند و راه
افراط و تفریط و اسراف و تبذیر را پیش میگیرند!...

 از صحابه رسول خداست. -منبع مذ ور. 31/

فصل دوم
الف -مسعود سعد سلمان
ب -شهاب الدین ابوالقاسم احمد سمعانی
ج -سنایی غزنوی
د -شیخ االسالم احمد جام
هـ -ادیب صابر
و -عثمانی مختاری
ز -رشیدالدین وطواط
ح -قطب الدین ابوالمظفّر (قرن ششم)

الف -مسعود سعد سلمان ()212 -223 -208
مسعود سعد سلمان شاعر قصیده سرای بلند آوازه نیمه دوم قرن پنجم و اوائل قرن ششم

هجری است که قصائد «حبسیات» او به علت احساسها و عواطف زیاد و کششهای
روحی و روانی منبعث از تحمّل زجر و فشار در زندانهای مخوف سه قلعه دهک ،سور

و نای از جاذبههای مخصوصی برخوردارند ،خلفای راشدین را پیشتازان عدالت و سنگر
سازان میدانهای معرفت میداند:

 -1ستایش (منصور بن سعید) به صدق ابوبکر و علم علی

در مدح (منصور بن سعید) چهره ممدوح را این چنین میآراید:
بزرگــا ســزد گــر کنــی افتخــار

که بی شک جهان را تویی مُفتخَـر

تــرا صــدق بــوبکر و علــم علــی

تــرا فضــل عثمــان و عــدل عمــر

تــویی در تــن ســرفرازان روان

1

تــویی در ســر کامکــاری بَصَــر

(قصائد)211/
 -2ستایش (امیر محمود غزنوی) به شجاعت علی و سیره عمر

در ستایش «امیر محمود غزنوی» که به سلطان غازی مشهور بود شجاعت او را به علی،

و سیره و روش او را به عمر تشبیه میکند و الحق در بیان سخن و بکار گیری مفاهیم و
معانی چیره دست و استاد است:
مطلع قصیده:
هوای دوست مرا در جهـان سـمر دارد

بــه هــر دیــار ز مــن قصّــه دگــر دارد

 -دیوان مسعود سعد سلمان به وشش رشتد یاسمی (  ) 1اشاره به شماره صفحه است.
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بتــا نگــارا برهجــر دســتیار مبــاش

از آنکه هجر سـر شـور و رای شـر دارد

امیر غازی محمـود سـیف دولـت کـو

شــجاعت علـــی و ســیرت عمـــر دارد

خجسته دولت اورا یکی درخت شناس

که عدل ،شاخ و هنر ،برگ وجود ،بردارد
قصیده)88( :

در مدح «عالء الدولة سلطان مسعود» مسعود را تمثیلی گویای خردی از قدرت
میداند:
حیدر و عدل عُمَر 
مسعود خسروی که سعادت به پیش او

هر گه که قصد عزم کند راهبر شود

شاهی که گر بیان دهد اخالق او خرد

فهرست بأس حیدر و عدل عمر شود
قصیده)126( :

مسعود که سالها ،تازیانۀ بی عدالتی و حبس و نفی بلد را آزموده است به آزادگان و

انسان دوستان مهر میورزد و آزاد شدن خود را از زندان ،تازه شدن «عدل عمر» به

حساب میآورد:

بریده نیست امید خالصی و راحت من

در این زمانه که تازه شدهست عدل عُمَر
قصیده)158( :

 -9شعر زیبای حکیم سنائی و قرآن گزیده عثمان

در قصیدۀ با شکوه و زیبایی به روانی آب زالل و به درخشندگی مروارید صدف که در
ستایش حکیم «سنائی غزنوی» سروده است شعر زیبا و بلیغ او را در خط السیر

میداند:
راهنمایی و ارشاد ،چون قرآن (نُبی) گزیده عثمان 
آنچه در طبع خلـق ،طبـع تـو کـرد

در چمـــن ابرهـــای نیســـان کـــرد
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و آنچه در راه گوش شعر تـو رانـد

در صــدف قطــرههــای بــاران کــرد

چون بدید این رهی 1کـه گفتـۀ تـو

کـــافران را همـــی مســـلمان کـــرد

کـــرد شـــعر جمیـــل تـــو جملـــه

چــون نُبــی 2را گزیــده عثمــان کــرد
(قصیده)732 :

 -4صولت ممدوح ،حیدری و خنجرش ذوالفقار است

در قصیدۀ دل انگیزی صولت ممدوح را حیدری و شیوۀ شکافتن خنجرش را عادت و
رسم ذوالفقار میشمارد:
ای بزرگی که باغ را دی را

شاخ بأس 3تو فتح بار آوَرد

تیغ تیز تو در مصاف عدو

شرک را تا به حشر کار آورد

حیدری صولتی و خنجرتو

عادت و رسم ذوالفقار آورد
(قصیده)589 :

در ادبیات فارسی هرجا اسمی از رستم است ،رخش تداعی میشود و هرجا نام علی

دهای در مدح سلطان مسعود در بیتی،
است ،ذوالفقار به یاد میآید و بالعکس! در قصی 
صنعت مراعات نظیر 1زیبا به کار برده شده است:
ای رستم نبرد بران سوی رزم رخش

وی حیدر زمانه بر آهنج5ذوالفقار

باز گوید:

 بنده و غال . قرآن. قدرت. -2به ار بردن لماتی ه با هم ارتباط دارند صنعت مراعات نظتیر گوینید ماننید رسییم ،رز  ،رخیش ،یتیدر و
ذوالفقار.
 -آهن .
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اندر کف تو خنجر تو ذوالفقار باد

تو حیدری نبردی و در صف کارزار

(قصیده)87 :
 -1علی قهرمان فتح ،خیبر گیر و علمدار نصرت

علی قهرمان فتح خیبر و علمدار نصرت وپیروزی است ،مسعود سعد در ابیات زیادی

ممدوح خود را به فاتح خیبر تشبیه میکند.
دست او تیغی کشید انـدر مصـاف

کان بـه خیبـر قبضـۀ حیـدر کشـید

بر کشـید او تیـغ تیـز دیـن فـزای

از بـــرای دیـــن پیغمبـــر کشـــید

در قصیدهای در مدح «بهرام شاه» این چنین ممدوحش را میستاید:
شاه را مانست روز رزم تفّ نبرد

(قصیده)115 :

اندر آن ساعت که حیدر قلعه خیبر گرفت

ب -شهاب الدّین ابوالقاسم احمد سمعانی ( -202 -283هـ ق)
شهاب الدین ابوالقاسم احمد بن ابی المظفّر منصورالسمعانی به گفتۀ عالمۀ «سُبُکی» در
«طبقات الشافعیة» از فقهاء و مفتیان و واعظان و شاعران قرن چهارم و اوائل قرن پنجم
رح أَسماء الَملِ ِ
اح َِ»  .اثر جاویدان این فقیه
ک الفتّ ِ
وح األرواح فی َش ِ
هجری است و کتاب « َر ُ
و دانشمند شافعی مذهب است که ما خالصهای از آن را دربارۀ خلفای راشدین نقل

میکنیم:


 -1نگهداری عنکبوت در غار از رسول اکرم ص و ابوبکر صدیق س

خداوند اگر بخواهد از کسی محافظت کند ،وسائل نجات و حراست او را فراهم میکند
چنانکه عنکبوتی در غار از رسول اکرم و ابوبکر صدّیق نگهداری کرد:

«و دوست ما با صدّیق در غار غیرت رفته ،ما عنکبوتی را به شحنگیِ 2وی فرستادیم

تا دستِ دعاوی و اباطیلِ شما فرو بندد و سیاست قهر ربّانی بر سر شما براند».3
 -2سنگریزه در دست پیامبر و ابوبکر و عمر تسبیح میکند

«و آن سنگریزه که رسولص برگرفت و بر دست خود نهاد ،چون آن سنگریزه خود را
آن خلعت و رفعت بدید ،برق سکوت از چهرۀ عهد فرو گشاد و به زَفا ِن 1شکر پیش
آمد ،گفت :سبحا َنِ 
اهلل ،ما در حجاب گنگی بودیم لیکن بر دستِ مهتر گویا شدیم .چون

 تالتف شهاب الدین ابوالقاسم ایمد بن ابی المظفر منصور السمعانی – به تصحتح و توضتح نجتب مایل هروی –شر ت انیشارات علمی و فرهنگی – چاپ اول . 63
 پاسبانی( .ب) روح األرواح.3 / -2زبان.
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در دست ابوبکر و عُمَر نهادند همچنان گویا بود ،چون بر دستِ دیگران نهادندگنگ شد

به حال خود ،و آن سّر متواری گشت».1

ذرهای که خدا را نیایش
تسبیح و ذکر سنگریزه ،معجزه حضرت رسالت است .

میکند در کف دست آن حضرت نیز ستایشگر ذات اقدس الهی است ولی حضرت
رسول با گوش معنا آن تسبیح را شنیده است.

امروزه دانشمندان بزرگ توانستهاند بسیاری از رازهای تله پاتی (ارتباط فکری) و

روشن بینی را کشف کنند و راههایی را بیابند که برای پسی کوکی نه سیس یعنی تأثیر
فکر در ماده ) (pkتحلیل و تعلیل علمی نمایند گرچه تاکنون موفقیت چندانی بدست
نیاوردهاند 2با توجه به تحقیقات روحی ویلیام کروکس ،پل ژیبیه ،آلفرد روسل واالس،

دکتر اوژن اوستی و دکتر راین قبول کردن شنیدن صدای تسبیح سنگریزه به صورت

معجزه و نیروی گیرنده باطن استبعادی ندارد».3

 -9حدیث نبوی در باره عمر 
عُمَر میآمد و تیغ حمایل کرده ،و از غیب ندا میآمد که« :طَِرقُوا لِع ِ
مین» برای
بد َر ِ
َ
ب العالَ َ
بنده پروردگار جهانیان راه باز کنید.


ای بر آب زندگانی آتشی افروخته




و اندران ،ایمان و کفر عاشقان را سوخته

ای کمالت کم زنان را صُرّهها 1پرداخته


وی جمالت مفلسان را کیسهها بر دوخته

 روح األرواح . 6 - 61/ پژوهشی درباره روح و شبح اثر نویسنده .نشر ایسان .چاپ اول . 13/ 11 رک به منبع فوق در بحثهای مربوطه. -2صُرّه :تسه زر.
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گه به قهر از جزع 1مشکین تیغها افروخته




029

گه به لطف از لعل نوشین شمعها افروخته

ای کف عشقت به یک ساعت به چاه انداخته


هرچه درصد سال عقل ما ز جاه اندوخته

 -4چشم حقیقت بین ،حقایق معنوی را درمییابد

چشم حقیقت بین ،حقایق معنوی را در مییابد چنانکه خلفای راشدین و مشرکان هر دو

طرف مینگریستند ،ولی مشرکان از پذیرفتن حق و دیدن شخصیت حقیقی پیامبرص
خودداری میکردند .در نحوه نگاه کردن است که ارزشها و ضد ارزشها به میان میآیند:

مینگریستند بوجهل و عُتبه و
«به همان دیده که ابوبکر و عُمَر و عثمان و علی 

شیبه و عقبه مینگریستند لیکن دیده بوجهل خیره شدۀ انکار بود .و دیده صدیق زدودۀ
استغفار بود .دیده عقبه حجاب افگنده شب رِدَ 2ازل بود ،و دیده عُمَر روشن کرده صبح
قبول ازل بود .دیده شیبه عصابه بستۀ ناخواست غیب بود ،دیده عثمان باز کردۀ اقبال
غیب بود .دیده عقبه بن ابی مُحبط کور کرده علم حق بود ،دیده علی سرمه کشیده حکم

حق بود».3

 -1توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند

توانگران باید نسبت به فقیران مهر و شفقت ورزند و باالتر از آن ،تکبّر تهیدستان بر
ثروتمندان و اغنیاست:

 جزع :تنه ،شاخه درخت. مردود ،هال ت. -روح األرواح/

.
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7
روحهُ -که او گفت :امیرالمؤمنین علی بن ابی
َس اهللُ َ
«و آوردهاند از بِشرِ حافی -قَد َ
لی ال ُف َقراء
طالب را  به خواب دیدم گفتم :مرا پندی ده ،فَ َ
أحس َن َع َ
قال :ما َ
طف األغنیاء َع َ
ِ
األغنیاء ثَِقةً ِ
ِ ِ ِ
باهلل چون نیکوست شفقت
ک تِیهُ ال ُف َقراء َعلَی
َحس ُن ِمن ذلِ َ
طَلَباً لثَواب اهلل ،وأ َ
توانگران بر درویشان برای طلب ثواب را ،و از آن نیکوتر تکبّر درویشان بر توانگران از

غایب اعتماد بر کرم حقّ.2»

آدمی آنگاه که دل به خداوند بندد ،شکوه و قدرت خلق را ناچیز میداند چنانکه
ب فی ال َق ِ
العی ِن» چون جالل و عظمت
صغَُر ال َخ ُ
لق فی َ
لب َ
علی گفته است« :إذا َعظُ َم ال َر ُ

حق در سینهای رخت افگند نشانش آن بُوَد که قدر خلق از آنجا برگیرد.

3

 -6خلوص نیت ابوبکر صدیق س

خلوص نیّت به معنی تخلیه وجود از منیّتها و ادراک عجز و ناتوانی آدمی است
چنانکه ابوبکر صدیق در اخالص مرکز صدق شد:

«پس چون عجز پیدا آمد همه کارها خود روی به تو نهد« .اَلعجز َعن َدر ِ
ک اإلدراک
ُ
إدراک» .صدّیق همه در میان نهاد تا بدان نقطه دایره رسید که چشمۀ صدق بود تا چنان
گشت که صد هزار و بیست و اندر نقطه عصمت و مالیکه ملکوت گواهی دادند که

منبع صدق ابوبکر است».1

 -7دوری بزرگان وادی معرفت از تکبر

بزرگان وادی معرفت و سالکان طریق معدلت با تمام وجود از تکبّر و خودپسندی

دوری کرده و خود را بی ارزش و ناچیز شمردهاند :عُمَر خطّاب با این خلعت رفعت –

 یکی از عرفای اسالمی است. رَوح األرواح . 11/ منبع مذ ور. 11- 1 / -2منبع مذ ور.23 /
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که «لَو کان ب ِ
عدی نَبیّاً لَکا َن ُع َمر» -1در راهی میرفت ،دست دراز کرد و کاه برگی
َ
نت ِ
هذ ِه التبنة» ای کاش این کاه بودم.
برداشت و گفت« :لَیتَنی ُک ُ
 -8شب زنده داری علی

بهترین شب امیرالمؤمنین علی شبی است که در آن بیدار باشد و خداوند را عبادت کند
آوردهاند که :شبی مهمانی
و بدترین شب او ،گذراندن عمر در خواب و غفلت است « 

آمد به خانه امیرالمؤمنین علی او را به نواخت و طعامی بداد و جامۀ خواب فرو کرد،
ِ
ثل
و آن مرد غافلوار تاروز بر آن جامه ببود ،آن مرد گفت« :ما کانَت لی فی عُمری لَیلَة م َ
قال علِی :وما کانت لی فی عمری لَیلَة ِمثل لَیلَتِک فی الن ِ
ِ
ِ
وم
َ
لَی لَتِ َ
َ
ّ
ک فی التَیَ ُقظ والعبادة .فَ َ َ ٌ َ
َ
والغَفلَ ِة» .گفت :مرا هرگز شبی چون شب تو نبوده است در طاعت و عبادت .علی گفت:

و مرا هرگز شبی چون شب تو نبوده است در غفلت».2
 -3سینۀ صدیق خزانۀ اسرار الهی بود

میگوید :چون خزانه دُرّ در سینه ابوبکر نهادند کاشکی ما را پاسبانی کوی
عُمَر 

صدیق دهند تا بر سطح سینه او چوبچۀ درد میزنیم .امروز صدیق را غار غیرت بود
صةً» « .خداوند متعال به
فردا یار خلوت« .إِ ّن اهللَ تَعالی یَتَجلّی لِلنّاس عا َمةً وألبی بِکر خا َ
صورت عمومی برای مردم تجلّی میفرماید و برای ابوبکر به صورت خصوصی».

 اگر پس از من پتامبری باشد هر آینه عُمَر است. منبع مذ ور. 31 - 36/ -منبع مذ ور.6 3-6 1/
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 -11حیای عثمان بن عفان

عثمان چنان حیایی داشت که فرشتگان از او شرم داشتند« :أَّل أَستَحیِی ِمن َر ُجل یَستَحیِی
ِمنهُ ال َمالئ َکةُ» مردی که معصومان عالم عِلوی از حیای او سر در می کشیدند من از او
شرم ندارم؟.1

 -11شریح قاضی و علی

خانهای خرید به کوفه ،چون خبر به امیرالمؤمنین علی
آوردهاند که شُریح قاضی /


ریدهای ،و عدول را گواه کردهای؟ شُریح
رسید شُریح را گفت :شنیدم که خانهای خ 
َل عَن
ک َوّل یُسأ ُ
ک یَوم ّل یُنظَُر فی کِتابِ َ
گفت :بلی خریدهام .علی گفت« :اتَ ِق اهللَ فَإنَهُ َسیَأتی َ
ک»« .یا شُریح از خدای بترس و بپرهیز که زود خواهد بود که به تو آید که در قباله
بَیِ نَتِ َ

تو ننگرند و از گواهان تو نپرسند.2»..

داستان شُریح درسی است برای همۀ قاضیان و حاکمان مسلمان.

 منبع مذ ور.6 3/ -منبع مذ ور.2 3/

ج -سنایی غزنوی ()202- 230 ،240
ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی عارف مشهور و شاعر و نویسنده توانای قرن
پنجم و اوائل قرن ششم سال تولد و وفاتش کامالً معلوم نیست و با تحقیقاتی که فضال

و دانشمندان دربارۀ این شخصیت معروف انجام دادهاند سال تولدش در حدود سالهای
 173 -163و سال وفاتش  535است.
بسیاری از شاعران و عارفان او را میستایند از قبیل جالل الدین محمد مولوی و
غیره این عارف بزرگوار در قصائدش خلفای راشدین را با فصاحت و بالغت میستاید
و ممدوحان خود را در صفات حمیده به آنها تشبیه میکند.
 -1نعت خواجه لوالک و اصحاب پاک او

 -1در قصیدهای در (نعت خواجه لوالک و اصحاب پاک او) میفرماید:
گفتم :ای بوبکر با احمد چرا یکتا شدی








گفت :هر حرفی که ضعفی یافت آن مُدغَم بوَد


گفتم :ای عُمَر تو دیدی بوالحکم 1بس چون برید







گفــــت :زُمرُدکی سزای دیدۀ ارقم بُوَد



2

گفتــــم :ای عثمان بناگه کشتۀ غوغا شدی


گـفت :خلخال عروس عاشقان زان دم بُوَد

گفتـــم :ای حیدر میی از ساغر شیران بخور


گفــت :فتـح ما ز فتح زادۀ مُلجَم بُوَد.3

(قصائد)741/

 بوالحکم :ابوجهل. اَرقَم :مار ستاه و سفتد و زهر دارد. دیوان یکتم ابوالمجد مجدودین آد سنائی غزنوی با مقدمه و یواشیی و فهرسیت بیه سیعی واهیمیا میدرسرضوی /انیشارات یابخانه سنائی 61.شماره صفحه یاب است ه شماره های بعدی نتز چنتن است.
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 -2در قصیدۀ بلندی در (حکمت و موعظه و نصیحت) که با مطلع بیت زیر آغاز می
شود:
ای خداوندان مال ،االعتبار االعتبار

ای خدا خوانان قال ،االعتذار االعتذار

این چنین خلفا را ستایش میکند:


الرسول»
قالاهلل» یا « َ
جز به دستوریّ « َ
قال ّ




ره مرو فرمان مده ،حاجت مگو ،حجّت میار

چار گوهر ،چارپایۀ عرش و شرع مصطفی است






1



صدق و علم و شرم و مردی کار این هر چار یار

چار یار مصطفی را مُقتـدا دار و بدان




ملک او را هست نوبت پنج ،نوبت زن چهار
(قصائد)191/

 -3در قصیدهای در ستایش (عارف ممجّد ابوالمعالی احمد بن یوسف بن احمد)
ممدوحش را به «چار یار» تشبیه میکند:


الله و کوهی به لون و حلم با بوئی و رنگ







کان دین را مایهی همچون بدن را پنج حس









آتش و آبی به قدر و لطف بی دود و بخار
لشکری مر ملک عزّ را چون نبی را چار یار
(قصائد)221/

 سکون به علّت وزن شعر است و دراصل «قالَ اهللُ»  -قالَ الرسولُ» بوده است .صدق برای ابیوبکر ،علیم بیرایعلی ،شر برای عثمان ،و مردی برای عمر به ار رفیه است.
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 -1در قصیدهای در ستایش «سرهنگ عمید محمد خطیب هِرَوی» این چنین از چهار
یار سخن میگوید:



ای چو عثمان و چو حیدر شرم روی و زورمند




وی چو بوبکر و چو عمر راست گوی و دادگر
(قصائد)279/

در هر دو مصراع بیت باال ،صنعت لفّ و نشر مرتّب به گونۀ زیبایی به کار رفته است:
شرم روی برای عثمان و زورمند برای حیدر و راست گویی برای ابوبکر و دادگری
برای عمر و هر چهار صفت ،چهار ویژگی برای خلفاست.

 -5در قصیدهای در (حال خود و نکوهش اصحاب صورت در بارۀ معرفت و تصوّف)

چهار یار را راهبر خود میشمارد و راه نجات و رهایی را پیروی از خلفای راشدین

میداند:


سپر ندارم درکف بـه دفـع تیـغ فلـک

چو ایمنم از طریق سداد میسـپرم

ز چار سوی سالمت به شاهراه نجات

چهــار یــار پیمبــر بَسَــند راهبــرم
(قصائد)371/

 -4در قصیدهای در (ستایش و نعت خواجۀ دو سرا ،سیّد انبیاء؛ محمّد مصطفی) خلفاء

میستاید.
را به چار صفت صدق ،قنوت ،1انفاق و استغفار 



صادقین بوبکر بود و قانتین فرّخ عُمَر




مُنِفقین عثمان ،علی مستغفرین آمد بهم

 -قنوت :دعا و نتایش و وقانت به معنی نتایشگر و دعا خوان است.
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 -7در غزلی زیبا این چنین نغمه سرایی میکند و صدق ابوبکر در تحمّل نیش مار در
غار حرا ،و جنگجویی و دالوری عمر در گسترش اسالم ،و پارسایی عثمان در شورش

مخالفان ،و شجاعت و فرماندهی علی را در صفّین اینگونه رنگ آمیزی مینماید:


خُلـق پیغـمبر کجا تا از بزرگان عـرب








صادقی باید که چون بوبکر در صدق و صواب


جور و رنج ناسزایان از پی یزدان کشد







یا نه چون عمر که در اسالم بعد از مصطـفی


زخم مار و بیم دشمن از بن دندان کشد







پارسایی کو که در محراب و مصحف بیگناه







حیـدر کرّار کو کاندر مصاف از بهر دین







از عرب لشکر ز جیحون سوی ترکستان کشد



تا ز غوغا سوزش شمشیر چون عثمان کشد
در صف صفّین ستم از لشکر مروان کشد
(قصائد)859 :

وعلَت َکلِ َمتهُ) سروده اینگونه
 -8در قصیدهای که در (تمجید و توحید باری َجلَت َعظَ َمتُهُ َ
از خلفاء سخن به میان آورده است:
مطلع قصیده:
آیا از چنبر اسالم دایم برده سر بیرون
ز سنّت کرده دل خالی ز بدعت کرده سر مشحون
هوی همواره شیطانی شده بر نفس تو سلطان
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تنت را جهل پیرایه دلت را کفر ،پیرامون
ور از اصحاب پیغمبر عتیق 1و عمّر و عثمان
علی و سعد و سلمان و صهیب و خالد و مظنون.2
تعـالی صانعی این جمله از آب او پدید آورد
پس آنگه جمله را هم وی به خاک اندر کند مدفون
(قصائد)512/
 -9در قصیدهای غرّا چهار یار نبی را چنین میستاید:
ور پی بوبکر خواهی رفت بعـد از مصـطفی

پای بردندان مـار و دسـت بـر دینـار کـو؟

ور بکوی عمّری کو داد 3و کو مَشک و مَهار

یک دراعه هفده من ده سال یک دستار کو؟

ور درِ عثمان گرفتی شـرم کـو و حلـم کـو؟

دیــدۀ روشــن ز دیــن و ســینۀ بیــدار کــو؟

1

تن فدای تیغ و جان در خدمت دادار کـو؟

ور همی گویی که هستیم چاکر شیر خدای

(قصائد)573 /
در قصیدۀ دیگری با همین قافیه و ردیف از عمر و علیب چنین میگوید:
سراسر جمله عالم پر ز شیراست
سراسر جمله عالم پر ز پیک است

ولی شیری چو حیدر با سخا کو؟()571
ولی پیکی چو عمّر بادپا کو؟()572

 عیتق :ابوبکر. سعد و سلمان و صهتب و خالد و مظنون از صحابه رسول خدا هسیند. داد :عدل. -2شترخدا :اسداهلل ،علی است.
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در این ابیات ،سخاوت علی و سرعت نبرد و جهانگشایی عمر نیک توصیف شده
است.
 -2در ستایش ابوبکر

 -7در قصیدهای در (نکوهش اصحاب قال) صدیق را سر حلقه صدّیقان و رنج کشان

میداند:
و هم سنگر «نوح کمال یافته» 

در جهان آزاده کو؟ تـا کـه بـا وی دم زنـیم

محرم و شایسته و اهل و مرید و بی مـالل

کوی صدّیقان بـه دیـده رفـت بایـد نزقـدم

راه تحقیقان به طاعت رفت باید نه بـه بـال

گر به عُقبی دیـده داری کـوت زاد آخـرت؟

ور به دنیا تکیه داری؟ هسـت دنیـا را زوال

صد هزاران رنج بوبکر ازیکی این حرف بود

1

گردم بوبکر خواهی بخشش یک نانت کـو؟

نوح نهصد سال نوحه کرد تاشد همچونال

ور کمال نوح جویی نوحهات کونیم سال؟

(قصائد)317/
سنائی رنج و بخشش بوبکر و کمال انسانی نوح نبی را ،حرکتهای سرنوشت ساز در
خط توحیدی پروردگار به حساب میآورد .در قصیدۀ دیگری صداقت بوبکر و حذاقت
علی را در برابر کفر و عناد فرعون و هامان قرار میدهد.
صدق بوبکری وحذق حیدری کردن رها

پس دل اندر زمرۀ فرعون وهامان داشتن
(قصائد)161/

 -2درتاریخ هجرت ،عظمتی نهفته است که پیامبرص در غار ثور سر در دامن
ابوبکر نهاد و به خواب رفت و ناگهان ماری از سوراخی سر بیرون آورد و ابوبکر برای

اینکه از حضرت رسولص محافظت کند پایش را بر سوراخ نهاد و مار که نتوانست
بیرون آید پای او را گزید و صدّیق شدت درد را تحمل کرد و اشک درد از چشمش بر

 -نال :نی باریک.
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گونۀ رسول اکرم غلطید و حضرت بیدار شد« .نیش مار» حماسه مقاومت و جان بازی
و اخالص در طول تاریخ پر نشیب و فراز اسالم است:
قوّت شرع از فقیهان میشناسم نز فقیر

الف بوبکر از محمّد میشناسم نه ز غار
(قصائد)219/

آری به زخم ماری ابوبکر صبر کرد

تا ال جرم وزیر نبی گشت و یار غار
(قصائد)235/

مصطفی را یار بوبکر است اندر غار و بس

بولهب را باز بوجهل است یار و همنشین
(قصائد)552/

به کار بردن (مصطفی – بوبکر – بولهب – بوجهل) از باب صنعت تضاد است.
گیرمت بوبکر نامت چون نداری صدق او

باری آن دندان مار وزخم آن درغار کو؟
(قصائد)576/

رمز موفقیت ابوبکر در «صدق» و یک رنگی اوست ،و صدّیقان تاریخ هیچگاه سنگر

صدق و تعهد را رها نکردهاند.

کی بترسد ز زخم مار آنکو

خویشتن یار غار خواهد کرد
(قصائد)133/

 -9در ستایش عُمَرس

عمر در تاریخ اسالم مظهر عدل و نمونۀ بارز اندیشه و درایت و تیز هوشی وکاردانی
است:
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 -1هرجا عدالت وجود دارد عمر نیز همراز عدل و نصفت است و عمر صفتان
تاریخ زیادند:
یک کوی ندانم که در آنجا عمری نیست

نام عمر از عدل بلند است و گر نی

(قصائد)111/
ور جود علی جوئی اینک کف او اِشرَب.1

گر عدل عمر خواهی آنک در او بنشین

(قصائد)67/
میگوید:
در قصیدهای در پند به (حسن عجائبی ملقّب به حسن زشت) 
پاکی از جور همچو عدل عمر

دوری از جهل همچو علم علی

(قصائد)251/
در قصیدهای در اندرز نصیحت (طاهر بن علی) چنین میسراید:
دست بنهاد چه درعمر خود از عدل عُمَر

آنکه مر مُلک مَلِک را ز نکو رائی و داد

(قصائد)271/
در قصیدهای در مدح (بهرامشاه بن مسعود غزنوی) عدالت او را به عمر تشبیه میکند:
امروز درین دور دریغی نخورد هیش

2

از عدل تویک سوخته برعدل عُمَر بر
(قصائد)252/

صیدهای در «انقالب حال مردمان و تغییر دَور زمان» شِکوَه سر میدهد و زبان
در ق 
اعتراض میگشاید که :کار دین و کشورداری به جایی رسیده است که ستمگر را چون

عمر عادل میشمارند!

 اِشرَب :بنوش -هتش :هتچ.
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گاه وصّافی برای وقف و ادرار 1و عَمَل

با عُمَر در عدل ظالم را برابر کردهاند
(قصائد)118/

میگوید که :در
در قصیدهای در «معرفت انسان کامل و ترجیح آن بر مردمان جاهل» 
روز رستاخیز ضمن حشر ستمگران عادالن را نزد عمر بن خطّاب میبرند:
ظالمان را حشر با آب نیاز

عادالن را زی 2امیرالمؤمنین عمر برند
(قصائد)156/

 -2لباس پینه بسته و ردای ساده و کهنه عُمَر درسی است برای مسلمانان روشنگر و
فرمانروایان آزاده:
ور دیو( )0ز ال حول تو خواهی که گریزد

از زرق تبّرا کن و با دَلقِ 2عمر باش
(قصائد)313/

 -3دربارۀ هماهنگی و موازنه نیروها ،و همسنگی کارگزاران نظام عملی حکومتی

یدهد:
چنین پیام م 

آهوی خود پیش افتد مرد باید چون عمر

چون عُمَر درزین نشیند بوالحسن بایدسوار
(قصائد)225/

لیک بهر مشورت را با مَلِک بهتر وزیر

وز برای مصلحت را با علی بهتر عُمَر

آری ،آنگاه که عُمَر سوار میشود باید هم رکابش علی باشد و زمانیکه عُمَر در باره

مصالح مسلمانان مشورت میکند بهتر است که با علی مشورت نماید.
 ادرار :مقررّی ،ماهانه. زی :بسوی. دیو :شتطان دهر -نتروی اهریمنی. -2دلق :جامه ژنده و مرقّع.

042

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

 -1در ترکیب بندی بلند و مشهوری که در ستایش ابوالمفاخر محمد بن منصور

قاضی القضاة خراسان سروده است ،او را به پیروی از «عدل دارالحکمة» «دار الملک
انصاف» عُمَر تشویق مینماید:

تا به روز عدل دارالحکمه از تأثیر عدل

همچو دار الملک انصاف عُمَر معمور باد

مجلس حکمت ز ناپاکان عالم پاک باد

منبر علمت ز مهجوران دین مهجور باد
(قصائد)731/

 -5در قصیدهای که «در بطالن حجّت دهریان و برهان بر اثبات ذات خداوند

سبحان» به رشتۀ نظم درآورده است ،عُمَر را از زبان پیامبر بزرگوارص «شمع جنّت»

مینامد و او را چنین نیکو میستاید:


ای خردمنــد م ــوحّد ،پــاک دیــن ه ــوشیار

از امام دین حقّ یک حجّت از من ،گوش دار

آن امامی ،کو ز حجّت بیخ عـدالت را بکنـد

نخل دین در بـوستان علم زو آمـد بـه بـار

آنک در پیش صحابان فضل او گفتی رسـول

تا قیامت داد علمـش کـار خلقـان را قـرار

شمع جنّت خواند عُمَر را نبی یک بار و بس

بو حنیفه 1را چراغ امتان گفـت او سـه بـار

(قصائد)239 -238/

 ابوینتفه نعمان بن ثابت مکّی ملقّب به اما اعظم یکی از ائمه و پتشوایان چهارگانه اهل سنّت است (میولید 31وفات 1

هجری) .البیه باید مخیصرا اشاره نمود ه اما در نزد اهل سنت عبارت است از یک فقته و عیالم و

دانشمند و پتشوای مذهبی ،و انسانی چون سایر بشر جایز الخطأ ،و این همان باور اولتیه شیتعه در میورد امیا
است .ولی میأسفانه بر این تصور در طول زمان شاخ و برگهایی افزوده شده تا اما در نزد شیتعه بیه موجیودی
فرابشری تبدیل گشیه و معصو از هر گناه ،و صایب ویی تلقی شده! و در واقع بگونه ای ادامیه نبیوت را در
البد او ترستم ردهاند ،و این اندیشه تماما با روح اسال و خیم نبوت رسول ا ر ص در تياد است .و تشیتع
علوی با آن بکلی بتگانه .و همچنتن امامت را متراث فرزندان پتامبر ا ر دانسیه اند ه با روح شورا یه قیرآن
بصرایت بر آن تکته گذاشیه مخالفت دارد ،و اثری است از رسوبات نظا سروی و پادشاهی در اییران زمیتن!
اینها از جمله ساخیارهای افراطی است ه توسط برخی مصلحت جویان به مذهب تشتع افزوده شیدهاسیت ،و
یيرت علی و امامان و شتعه های آنان از آن بکلی بتزارند!( ..ب)

043

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

 -6در قصیدهای در «نصیحت و ترغیب به طی طریق حقیقت» از سخت کوشی و

پاسداری عُمَر در اجرای عدالت اجتماعی و در دست گرفتن «تازیانه» برای احقاق
حقوق و جلوگیری از ستم و تجاوز چنین سخن میگوید.
یا چون عُمَر به درّه جهان را قرار ده

یا چون علی به تیغ فراوان حصار گیر

به کار بردن حرف ربط مزدوج «یا» برای تسویه است و حرف مزدوج «یا» که دو
بار تکرار شده است این حقیقت را در بر دارد که تازیانه عمر و تیغ علی یکسانند.

در قصیدۀ «نکوهش اصحاب قال» دوال و تازیانه چرمی عمر را دولت عدالت

مینامد و میگوید عُمَرها وجود دارند ولی سخت کوشان ستم ستیز نیستند:


دولتی بود آن دوالی 1کش عُمَر در کف گرفت ورنه عمر هست بسیاری نمی بینم دوال
(قصائد)317/
 -7در قصیدۀ مدیحهای که فقیه ابویعقوب بن احمد لجامی را سروده ،عمر و علی را
چنین ستایش کرده است:
چون عُمَر خطّاب سر سنّت و دینی

چون حیدر کرّار در علم و سخائی

سختگیری عُمَر در دفاع از دین خدا و سنّت نبوی ،و دانش و سخای علی زبانزد
خاص و عام است.
 -4در ستایش عثمان بن عفّان

 -7در تاریخ اسالم ،شرم و حیای عثمان ذوالنورُین خلیفه سوم ارزش ویژهای دارد و از
1

خدمات شایسته این خلیفه ،جمع کردن قرآن مجید است .که از تعدّد قرائتها و لهجهها

صرف نظر کرد و به یک قرائت اکتفا نمود:

 -دوال :تسمه – تازیانه ای ه از چر ساخیه شده باشد.
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تو ای مُقری 2مگر خود را نگویی کاهل قرآنم
که از گوهر نهای آگه که مرد صوت و الحانی
برهنه تا نشد قرآن ز پردۀ حرف پیش تو
ترا گر جان بُوَد عمری نگویم کاهل قرآنی
به اخماس و به اعشار و به ادغام و امالت 3کی؟
ترا رهبر بُوَد قرآن بسوی سرّ یزدانی
رسن دادت ز قرآن تا ز چاه تن برون آئی
که فرمودت رسن بازی ز راه دیو نفسانی؟!
بدین جمعی که عثمان کرد بهر بندگی حق را
تو زین چون خواجگی جوئی بگو کو شرم عثمانی
(قصائد)685/
عثمان ،قرآن را برای بندگی حق جمع کرد ولی تو از قرآن خواجگی ،امارت دنیا
جویی ،پس شرم و حیای عثمانی کجاست؟!
 -2از ویژگیهای زندگی عثمان عبادت و شب بیداری اوست:
پارسایی کو که در محراب و مصحف 1بی گناه
تا ز غوغا سوزش شمشیر چون عثمان کشد
(قصائد)859/
 ذوالنورین :صایب دو نور یعنی ازدواج با دو دخیر پتامبر ص یکی پس از دیگری. مقری :قرآن خوان. اصطالیات علم تجوید قرآن هسیند. -2مصحف :قرآن.
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باالخره در این راه جان داد و بگفته استاد ابواألعلی مودودی برای دفاع ز خود ،از
لشکریان اسالم استفاده نکرد.1
 -3عثمان اهل حلم و شرم و دارای چشم و دل بیدار است:
ور دَرِ عثمان گرفتی شرم کو و حلم کو؟

دیدۀ روشن ز دین و سینه بیدار کو؟
(قصائد)573/

یک جهان بوبکر و عثمان و علی بینم همی
آن حیا و حلم و عدل و صدق آن هر چار کو؟
(قصائد)573/
 -1در ستایش علی بن ابیطالب

علی اسداهلل و مرد میدانهای شجاعت و عدالت و سخاوت است .تاریخ اسالم این آزاد
مرد را از زبدهترین مردان تاریخ انسانیت و نصفت به شمار میآورد.
 -1علی شیر خداست و همواره در راه دین پیکار کرده است:
چون در خیبر به جز حیدر نکند از بعد آن

خانۀ دین را که داند کرد جز حیدر دری
(قصائد)656/

هیچ رونق بود اندر دین و ملت تا نبود

ذوالفقار حیدری را یار ،دست حیدری
(قصائد)662/

ذوالفقار علی شمشیر همیشه کشیده ضد ستمگر و سرکش راه خداست.

 -خالفت و ملو تّت  /ابواالعلی مودودی.
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هیچ کاری ناید از نقش علی و ذوالفقار

کار کردار علی دارد و گرنه روز جنگ

(قصائد)211/
ولی شیری چو حیدر با سخا کو؟

سراسر جمله عالم پر ز شیر است

(قصائد)571/
عالمی پر ذوالخمار 1است از خمار خواجگی

ای دریغا در جهان یک حیدر کرار کو؟
(قصائد)571/

جعفر طیّار 2باید تا به علّیّین پرد

حیدر کرّار باید تا ز دشمن کین کشد
(قصائد)138/

 -2علی دریای علم و دُرّ تابناک پیکره هستی است:
پاکی از جور همچو عدل عُمَر

دوری از جهل همچو علم علی

(قصائد)251/
چون حیدر کرّار دَرِ علم 3و سخائی

چون عمر خطّاب سر سنّت و دینی

(قصائد)616/

 -ذوالخمار :عوف بن ربتع بن ذی الرمحتن در جن

جمل مقنعه زن خود را روپوش خود قرار می دهید و از آن

پس به ذوالخمار یعنی مقنعه پوش مشهور می گردد.
 جعفر طتّار :جعفر بن ابی طالب و برادر علی است ه شهتد شد و پتغمبر فرمود :جعفر را می بتنم ه در بهشت بادو بال پرواز می ند .و از آن پس او را جعفر طتّار نامتدند.
 اشاره به «أنا مدینة العلم وعلیّ بابُها» است .البیه این روایت از جمله روایاتی است ه دوسییان نیادان در ییقیيرت علی بافیهاند .واگر مکانت و جایگاه واقعی آن یيرت را می دانسیند نتازی به ساخین چنتن رواییهایی
نداشیند( .ب)
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شو مدینه علم را در جوی و پس در وی خرام




تا کی آخر خویشتن چون حلقه بر داشتن.1
(قصائد)168/

 -3فتح خیبر ،شکست یهود و طلوع شکوه و عظمت اسالم بود ،و علی پهلوان ربانی
و کننده در خیبر است؛ باید کوشش کنیم که یکدل و یکرنگ باشیم و از وسواس نفس
خود را آزاد سازیم:



دَرِ کفر و جهودی را از اول چون علی برکن




که تا آخر چنو یابی ز دین تشریف ربّانی
(قصائد)681/

دعوی ایمان کنی و نفس را فرمان بری

با علی بیعت کنی و زهر پاشی بر حسن!
(قصائد)531/

 -1سنائی که از جان و دل علی را دوست دارد در قصیده زیبایی او را چنین

میستاید:


ای امیرالمؤمنین ای شمع دین ای بوالحسن


ای به یک ضربت ربوده جان دشمن از بدن

ای به تیغ تیز رستاخیر کرده روز جنگ















از برای دین حق آباد کرده شرق و غرب



وی به نوک نیزه کرده شمع فرعونان لگن

 -در ابتات بعدی مطالبی است ه می رساند الحاقی است و با اشعار قبلی و خط فکری سنایی مطابقت ندارد.
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تیغ إِالّ اهلل زدی بر فرق ال گویان دین







تا جهان خالی نکردی از بتان و بت پرست 







کردی از نوک سنانت عالمی را پر سُنَن

هرکه ال می گفت وی را می زدی برجان و تن







تیغ ننهادی ،ز دست و درع ننهادی ز پشت


تا نکردی الت را شهمات و عزّی 1را حَزَن







گر نبودی زخم تیغ و تیرت اندر راه دین




شاد باش ای شاه دین پرور ،چراغ انجمن







ال جرم اکنون چنان کردی که در هر ساعتی




دین نپوشیدی لباس ایمنی بر خویشتن







مرحبا ای مهتری کز بیم تیغت در جهان



کافری از جور دین بر خود بدرّد پیرهن












فرش کفر از روی عالم در نوشتی سر بسر











کمترانت را سزد گر مهتری دعوی کنند

پیش چشم دشمنانت خون همی آید لَبَن


 الت و عُزّی دو بت جاهلتت هسیند. -2وَثَن :بُت

0

ناصر دین هُدی و قاهر کفر و وثَن

 الگویان :سانی هسیند ه خدا را نفی می نند. -لبن :شتر

7


1
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هیچکس را در جهان این مایۀ مردی نبود











راه دین بود است مخوف از ابتدا لیکن به جهد











از برای نصرت دین ساختی هر روز و شب











پای این مردان نداری جامه ایشان مپوش











روز حرب از هیبت بلرزیدی زمین











ذوالفقارت گر بدیدی کرگدن در روز جنگ







سرکشان را سر به سر نابود کردی در جهان





















ای امیر نام گستر وی سوار نیزه زن
کو به میدان خطر سازد برای دین وطن
آن مخالف را همی موقوف کردی در زمن

 -یُلّه :جامه



 برگ بی برگی نداری الف درویشی مزن


 همچنان کز بیم خصمی تند ،مردی ممتحن


کاه گشتی در زمان گر کوه بودی کرگدن


تختهاشان تخته کردی ،حلّههاشان 5را کفن

 طراده :نتزه وتاه -زورق -2مجن :سپر



طبل و منجوق 1و طراده 2نیزه و خود 3و مجن

 منجوق :آنچه بر سر درفش و عَلَم نصب نند -چیر -خود :اله جنگی



1
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این جالل و این کمال و این جمال و منزلت








هر دلی کو مهرت اندر دل ندارد همچو جان


نیست کس را در جهان جز مر تو را ای بوالحسن







روی جنات العُلی هرگز نبیند بی خالف





گر نبودی روی و مویت هم نبودی روز و شب



ال یزالی ماند اندر نار 1با گُُرم 2و حَزَن







چون تو صاحب دولتی هرگز نبودی در جهان





هر دلی کو عشقت اندر جان ندارد مقترن









گر نبودی رنگ و بویت گل نبودی در چمن


هم نخواهد بود هرگز چون توئی در هیچ فن
(قصائد)192/

 نار :آتش -گُر  :اندوه ،غم ،به معنی زخم و جرایت آمده است.

د -شیخ اإلسالم احمد جام ()204-223
شیخ اإلسالم ابونصر احمد ابوالحسن جام نامقی معروف به «ژنده پیل» از عرفا و
صوفیان مشهور اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری قمری است که در دودمانی
محترم که سلسلۀ نسبشان به جریر بن عبداهلل بجلی یکی از اصحاب معروف رسول خدا
میرسید ،و در سن بیست و دو سالگی بر اثر خوابی که دید ،آنچنان انقالب شگرفی در
روحیۀ او به وجود آمد که حیاتی تازه یافت و به سلک عرفا درآمد .عبدالرحمن جامی
شاعر معروف و عارف قرن نهم هجری خود را از وابستگان معنوی این عارف بزرگ

میداند:


مولدم جام و رشحۀ قلمم

جرعه جام شیخ اإلسالمی است

ال جَرَم در جریدۀ اشعار

به دو معنی تخلّصم جامی است

شیخ جام عالوه بر ارشاد و تبلیغ ،کتابهای سودمندی را تألیف کرده است که با توجه
به روانی عبارت و تناسب بین الفاظ و معانی آنها ،از بهترین آثار عرفانی به حساب

جملهاند:

میآیند از آن


مفتاح النجاة ،انیس التائبین ،رسالۀ سمرقندیه ،کنوز الحکمة ،روضة المذنبین وجنّة
بحار الحقیقة .دیوان اشعاری به نام شیخ جام در هندوستان به چاپ رسیده
المشتاقین ،و ُ

نسخهای شعر احمد جام در کتابخانه

است که به احتمال قوی از آن عارف نیست ولی

میتوان اظهار داشت
نافذپاشا در استانبول وجود دارد که به گفتۀ مصحّح «مفتاح النجاة» 
که اگر تمام اشعار دیوان موصوف را از احمد جام ندانیم ،الاقل قسمت اعظم آنها را
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فعالً میتوانیم جزو اشعار مسلّم الصدور او بشناسیم ،مگر اینکه بعدها با پیدایش اسناد و
نسخه جدید و معتبرتری از دیوان احمد ژنده پیل خالف این فرض به ثبوت برسد.1
خالصه آنچه را که شیخ نامقی در باره خلفای راشدین نوشته و نقل کرده است به
استحضار خوانندگان گرامی میرساند:
 -1صدق ابوبکر

دل و زبان باید به یک موضوع بیندیشند ،و آدمی با صدق ،شخصیت واال مییابد:
«ابوبکر صدیقّ ل إلهَ إِّلّ اهلل محم ّد رسول ِ
اهلل بگفت ،چون به صدق گفت درجۀ
ُ
َ

اعلی یافت».2

 -2قاعده سوم در دوستی اصحاب

شیخ جام در قاعدۀ سوم از قواعد دهگانهاش مسلمانان را به دوستی و نیکی نسبت به
خلفای راشدین توصیه میکند:

«قاعده سوم :آن است که جمله یاران رسولص را جمع داری در دوستی و نیک

گفتن ،و هیچ کس را از ایشان بد نگویی ،چنان که خدای عزّ وجّل در کتاب عزیز
خویش فرمود:
﴿          

(﴾           الحشر.)11 :
«و [نیز] آنان راست که پس از اینان آمدند[ .انصار] مىگویند :پروردگارا ،ما را و آن
برادرانمان را که در ایمان آوردن از ما پیشى گرفتند ،بیامرز .و در دلهاى ما هیچ کینهاى

در حق کسانى که ایمان آوردهاند ،قرار مده .پروردگارا تویى که بخشنده مهربانى» .حق
 مفیاح النجات – تصنتف شتخ االسال ایمد جا «ژنده پتل» -بامقابلة پنج نسخه و مقدمه و تصحتح و تحشیتهد یر علی فاضل – انیشارات بنتاد فرهن

ایران2/

 أنتس الیائبتن وصراط اهلل المبتن جلد اول -تصنتف ایمد جا نامقی معروف به «ژنده پتل» در اوائل قرن ششیمهجری – با مقابله پنج نسخه و تصحتح و تشحثه علی فاضل – انیشارات بنتاد فرهن

ایران /

.
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سبحانه و تعالی ما را بدان بستود که ،ما ایشان را دعا کنیم ،و نیک گوییم ،پس شاید
ایشان را بد گفت :و از جمله ایشان ابوبکر را فاضلتر گوییم ،پس عُمَر را ،پس عثمان را،
پس علی را ،رضوان اهلل علیهم اجمعین .زیرا که ایشان نشستند به مقام رسول اهلل به
اتفاق جمله یاران ،و ایشان نصرت کردند مر دین خدای را عزّوجّل .و ایشان بر جای
بداشتند قواعد دین و شریعت را ،و ایشان بگسترانیدند بساط دین در آفاق جهان به

توفیق ایزد تعالی».1

 -9کالم علی در باره بخیل

علی میفرماید که :بخیل سر انجامش چنین است که در دنیا چون فقیران زندگی

بن
میکند و در آخرت مانند ثروتمندان محاسبه میشود «قال َع ُ
لی ُ
ِ
ب
جههُ:
َو َ
عیش فی الدُنیا َع َ
البخیل ُمستَعج ُل ال َفق ِر :یَ ُ
یش ال ُف َقراء ویُحا َس ُ
ُ
األغنیاء» .

أبی طالب َک َرَم اهللُ
ِ
ساب
فی ُ
العقبی ح َ

 -4عمل ،شرط اساسی ایمان است

مدّعیان میگویند و عمل نمیکنند! مانند عبداهلل بن اُبَی سر کردۀ منافقان و ابوبکر هرچه

را که بر زبان میآورد ،انجام میداد و در اندیشه پیروزی و موفقیت بیشتر اسالم بود.

«این همه از بهر آن گفته آمد که تا هر چیزی که میکنی ،و میگوئی ،بر اصل کنی و

گوئی ،و چیزی که میجوئی از معدن آن جوئی تا بیابی .ابوبکر صدیق که درجۀ
صدق یافت باوّل قدم یافت؛ زیرا که در دل کرده بود ،که هرچه شرط مسلمانی است
بجای آرد تا الجرم باوّل قدم در کوی صدّیقی نهاد ،و عبداهلل بن اُبَیّ ،چند سال در راه
اسالم میگفت قدم راست مینهم ،چون نه راست بود ،نی باوّل ،و نی بآخر ،همه بر هیچ

 أنتس الیائبتن .22،2 / -منبع مذ ور. 2/
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بود .اکنون بدانستی که چه میباید کرد ،بر سر کار اول قدم راست باید نهاد ،تا مقصود

حاصل شود».1

 -1سوال رسول اکرم ص از علی 
رسول اکرمص از امیر المؤمنین علی سوال کرد :ای علی! شش صد هزار گوسفند
میخواهی ،یا شش هزار دینار ،یا شش هزار سخن؟ امیرالمؤمنین علی گفت :یا رسول
اهلل ششصد هزار سخن میخواهم .رسولص گفت :ششصد هزار سخن را در شش
سخن جمع کردم ،این را نگاه دار« :اول گفت یا علی :چون مردمان را ببینی که بفضائل

مشغول باشند ،تو به تمام کردن فریضهها مشغول باش .دوم :چون مردمان را ببینی که به
شغل دنیا مشغول باشند ،تو به شغل آخرت مشغول باش .سوم :چون مردمان را ببینی که
به عیب جستن یکدیگر مشغول گردند ،تو به عیب تن خود مشغول باش .چهارم :چون
مردمان را بینی که به آرایش دنیا مشغول باشند ،تو به آرایش دین مشغول باش .پنجم:
چون مردمان را بینی که بوسیلت جستن خلق مشغول باشند ،تو بوسیلت حق مشغول
باش .ششم :چون مردمان را بینی که به بسیاری عمل مشغول شوند ،تا باخالص و
صفت عمل مشغول باش».2

 -6کوشش انسانهای وارسته

انسانهای وارسته و مصلحان راستین میکوشند که بدکاران و فاسدان را به اسالم دعوت

کنند و آنان را از شقاوت و بدبختی نجات دهند« :اما ولی باشد که صدهزار مرد بر
دست وی مسلمان شوند یا از فساد به اصالح آیند و از گناه کاری به اطاعت آیند،

همچنان که امیرالمؤمنین عُمَر؛ بنگر که چند شهرها بر دست وی گشاده شد و چند
هزار خلق به اسالم در آمدند».3

 مفیاح النجاة. 1/ مفیاح النجاة - 2/ -انتس الیائبتن . 33/

.

هـ -ادیب صابر (وفات بین  208و  222هـ ق)
ادیب صابر ،شهاب الدین شرف األدباء بن اسماعیل ترمذی ،شاعر مشهور ایرانی نیمه
اول قرن ششم ،اصل وی از ترمذ بود و شاعری او هم در آن شهر شروع شد ولی بعدها
در نواحی دیگر مانند مرو و بلخ و خوارزم روزگار گذرانید ،و به مدّاحی سنجر
اختصاص یافت.
وقتی سنجر او را به رسالت نزد اتسز خوارزمشاه فرستاد ،او چندی در خوارزم بماند
و اتسز را مدح گفت .اتسز توطئهای را برای قتل سنجر ترتیب داده بود و صابر از آن
آگاه شد و به وسیلهای سنجر را مطلع کرد ،و نقشه اتسز باطل گردید ،و او ادیب صابر
را در جیحون انداخت .از دیوان او نسخی در دست است ،و از مختصّات شعر او
سادگی و روانی است و غزلها و تغزّلهای لطیف دارد.

از دیوان ادیب صابر گوهرهای گرانبهای اشعار را درباره خلفای راشدین میچینیم:

قصیدهای در وصف خلفای راشدین

-1

در قصیدهای روان و ساده ممدوحش را به صفات برجستۀ خلفا میستاید .
1

چون ترا دیدند صدق و عدل بوبکر و عمر

مونست علم علی و حلم عثمان آمدند

فزوذه 2حرمت عدل عمر بدین درست

نموذه 3حجت علم علی زرای مُصیب

عدالت عمر و علم علی دو صفت مشخّصه ممدوحند.

 دیوان ادیب صابر ترمذی -به تصحتح و اهیما دانشمند گرامی آقای محمد علیی ناصیح شیامل شیرح ییال ویواشی و تعلتقات مؤسسه مطبوعاتی علمی آسیان قدس .3 -2 -شماره های بعد اشاره به صفحات است.
 فزوذه :فزوده. -نموذه :نموده.
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س ـیّد مشــرق علــی کــه هّمــت عــالیش

عــدل عمــر در زمــین شــرق پــرا کن ـد

ای پســـران نبـــی کـــی 1بـــوذ مـــرو را

صاحب دلدل وصّـی و فاطمـه ،فرزنـد

فعل و رسم تو ز میراث حسین و حسنند

علم و عدل تو ز آثـار علـیّ و عمرنـد

 -2ذوالفقار علی و دل و زهرۀ حیدری

ذوالفقار علی و دل و زهرۀ حیدری دو جلوه درخشان در قصائد ادیب هستند.
کجا ذوالفقاری کند کلک او

نبینی سری بی سرِ عنتری

2

ببایذ 3دل و زهرۀ حیدری

کرا عنتر و خیبر آید بدست

در این قصیده هر انگشت دست ممدوح در عدالت عمری است
عمر کاندر احکام عدل آمذست

1

قطب علوّ و تاج معالی علی کی یافت

هر انگشت از دست او عمّری
علمی که در جهان ز علی ماند یادگار

علی چنان نیرومند است که از ترس او عوف بن ربیع بن ذی الرمحین در جنگ
جَمَل مقنعه زن خود را روپوش خویش قرار میدهد و از آن پس به ذوالخمار یعنی

مقنعه پوش مشهور میگردد.

گویی در آن زمانش علی داشت زیر ران

کاسیبِ ذوالفقار در آمذ 5بذوالخمار

 -9کمال حلم و تحمّل یار غار (ابوبکر)

کمال حلم و تحمّل در یار غار (ابوبکر) متجلّی است:
 ی :ه. عنیر :قهرمانی نترومند ه مغلوب علی شد. ببایذ :بباید. -2آمذست :آمدست.
 -درآمذ :درآمد
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جمال فضل و تفضّل درو نهاذ 1خدای

کمال حلم و تحمل بیار غار اندر
()175

هر کس صالحیت یار غار شدن را ندارد ،دوست دیگر است و یار غار دیگر!
اگر با یار خوذ 2وقتی بغار اندر شوذ 3مردی بقدر ومنزلت هرگز چو یارغار کی باشد؟
هر آدمی نمیتواند با قدر و منزلت و جاه و جالل ،علی و جعفر طیّار گردد:
بقدر و مرتبت هر حیدری کرّار کی گردد

()187

بجاه ومرتبت هر جعفری طیّار کی باشد؟
 )187(

در ترکیب بندی برندگی شمشیر علی مرتضی را برای ممدوحش آرزو میکند:
از عِرق مصطفا به سخاوت چنو نخاست

1

یا رب بده سیاست شمشیر مرتضاش
()111

در قصیدهای ممدوح را به کرامت مصطفی و دالوری علی میستاید:
ای حیدری نسب کی بذاتتنسب کند

اخــالق مصــطفایی و افعــال حیــدری

در صدر نیکنامی و در صف پـر دلـی

چون مصطفا کریم و جو 5حیدر دالوری
()113

 نهاذ :نهاد خوذ :خود شوذ :شود -2چنو :چون او
 -جو :چو





058

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

در ابیات فراوانی ممدوحانش را به صفات گوناگون علی ستایش میکند:
علی دل است و همان معجز است در قلمش

که بـوذه بـوذ علـی را بـذوالفقار انـدر

ز نعمـــتش بنیـــاز انـــدر آن بدیـــد 1آمـــد کی از شجاعت حیـدر بـذوالخمار انـدر
()171
جمال عترت و فخر شـرف علـی کـی بعلـم

اگر عدیل علی خـوانمش سـزا باشـد

توئی بعلم و سخاوت جـو 2مصـطفی معـرو


همین صواب جو نسبت بمرتضا باشد
()181

او را به روز خشم و رضـا جـون نگـه کنـی

گویی درست وراست علی مرتضاستی
()315

آن خداوند کی حیـدر دل و زهـرا نسبسـت

شیعت حیدر و زهرا همه خـدمتگر او
()117

از آن قِبَــل کــه مــرا زور حیــدری دادنــد

کشان ز خیبر نصرت بذوالفقار منست
()21

جو مصطفی بهمـه فخـر و فضـل موصـوفی

جو مرتضا بهمه علم و جـود متّصـلی
()291

 بدید :پدید -چو :چو -جون :چون.
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کعبه آل نبی شد قبلۀ آل علی







چون علی ذات شریفش صدر و بدر عالمست









دوستدار کعبه و قبله ست هرکو عاقلست

 چون نبی قدر رفیعش صدر و بدر محفلست
()198

فرزند حیدری ز عدو ذوالخمار ساز

و اندر هالک او ز قلم ذوالفقار کن
()215

و -عثمان مختاری (تولد بین سالهای  243و  – 228وفات بین
سالهای  212و )228
عثمان مختاری شاعر قصیده سرای مشهور قرنهای پنجم و ششم هجری است .و
بسیاری از پادشاهان غزنوی و دیگران را مدح کرده است.

اشعار این شاعر ادیب و دانشمند را دربارۀ خلفای راشدین با هم میخوانیم:

 -1ستودن قطبالدین محمد بن علی به«ثانی اثنین» ابوبکر

در قصیدهای زیبا میر قطب الدین محمد بن علی را به «ثانی إثنین» ابوبکر میستاید.1
بــاد قــدر تــو از ســپهر اعلــی

کـار دشـمن ز سـافلین ،اســفل

ای خداونــد صــد هــزار هنــر

باش از این پس هزار سال اَقَـلّ

ثانی اِثنـین اِذ هُمـا فـی الغـار

بــا أمــان خــدای عــزّ وجــلّ
(قصائد)319 :

 -2عدل عمر و علم علی

در قصیدهای به نام لغز قلم در مدح ابوشجاع بن ابوغالب دبیر ،ممدوح را به عدل عُمَر و
علم علی ستایش میکند:
روانت با شرف عدل عُمَر خطّاب

دلت به قوّت علم علیّ بوطالب
()31

 دیوان اشعار عثمان مخیاری -به اهیما جالل الدین همائی اسیاد دانشگاه تهران – بنگیاه و نشیر ییاب تهیران2

صفحه  - 13شماره های پایتن ابتات شماره های صفحات یاب است.
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 -9صدق ابوبکر و علم علی

در قصیدهای در مدح سلطان ارسالن غزنوی ،صدق ابوبکر و عدل عُمَر صفتهای ارزنده
ممدوحند.
خدایگان سالطین و صدر ملک خدای

که صدق و عدل چو بوبکر وچون عُمَر دارد
()55

 -4ذوالفقار حیدر و تازیانه عدالت عمر

در قصیدهای ذوالفقار حیدر و تازیانه عُمَر با هم بکار رفته است:
سیاست را نهادش بازهمچون درّۀ عُمَر

کفایت را زبانش ذوالفقار حیدری گشته

()121
شقیش حصن دولت ،چو خنجر علی است

نوکیش یار ملّت ،چون درّۀ عُمَر
()178

 -1تجلی صفتهای خلفا در ممدوح

در ممدوح صفتهای ویژۀ خلفای راشدین نهفته است:
بوبکر شد از ایمان وَز داد عُمَر ،فرمان

وز زهد و حیا عثمان آن چون علی اندر دین
()132

 -6علی شمشیرش را به دشمن می دهد

علی آنچنان آزاده است که در نبرد ،شمشیرش را به دشمن میدهد و ممدوح نیز چنین

است:
شاهی که از دلیری و آزادگی دهد

در جنگ چون علی بکف خصم ،ذوالفقار
()112
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ممدوح چنان امیری است که اخالق علی و آیین محمّد صدارد.
میری که حسام او در دین محمد

اخالق علی دارد و آیین محمّد
()618

ز -رشید الدین وطواط ( 230-234هـ .ق)
سعد الملک رشید الدین محمّد بن عبدالجلیل عُمَری بلخی شاعر قرن ششم هجری

است که به گفته یاقوت حَمَوی در معجم األدباء« :از نوادر و شگفتیهای روزگار و

فاضلترین روزگار خود و داناترین مردم به

یگانه دهر و غرائب آن بود ،در نظم و نثر
دقایق زبان تازی و اسرار نحو و ادب ،آوازه وی در آفاق پیچید و در اقلیمها نام بردار

شد» رشید کتابهای متعددی به زبان فارسی و عربی نوشته است که قدرت او را در
نویسندگی و شاعری نشان میدهد و از آن جمله است:

«حدائق السحر فی دقایق الشعر» به زبان فارسی« ،دیوان شعر عربی»« ،دیوان رسائل

عربی»« ،دیوان شعر فارسی» ،7و چهار کتاب مهم درباره خلفای راشدین به نامهای
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
أنس
«تحفةُ
الصدیق من کالم أبی بکر الص ّد ِیق»« ،فَ ُ
صل الخطاب من کالم ُع َم َرب ِن الخطّاب»ُ « ،
الله ِ
مطلوب ُک ِل طالب ِمن ِ
فان ِمن ِ
کالم علی ب ِن أبی طالب».
کالم عثما َن ب ِن ع ّفان» و «
ُ
اینک بطور مختصر درباره هر یک از کتابهای خلفاء توضیح مختصری خواهیم داد:
 -1تحفۀ الصدّیق من کالم امیرالمؤمنین ابی بکر الصدیق 
رشید الدین در باره این کتاب چنین میگوید:
«چون کتاب «فصل الخطاب ِمن کالم امیرالمؤمنین عمر بن الخطاب »بساختم و کتاب
«مطلوب ُکل طالب ِمن ِ
کالم علی بن أبی طالب» بپرداختم ،ارکان دین و دولت و اعیان ملک
ّ
ِ1
ِ
ص َم ُهم ِم َن المخافات این هر دو کتاب بدیدند و از
و ملت ،صانَ ُه ُم اهللُ تعالی م َن اآلفات وع َ
شجرات فراید آن ثمرات فواید بچیدند فرمودند که :صدّیق اکبر ابن أبی قحافه پیغمبر

راص در حال حیات صاحب غار بود و در حال ممات نایب کار ...کلمات آن نامدار
مهمل گذاشتن و الفاظ آن بزرگوار معطّل ،بدرستی مصلحت نباشد ..من به حکم
 دیوان رشتد الدین وطواط -با مقدمه و مقابله و تصحتح سعتد نفتسی -ناشر یابفروشی بارانی شاه آباد 3 -خداوند میعال آنان را از آفیها نگهدارد و از مخافیها یفظ ند.

.
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نصیحت شریفشان صد کلمه از کلمات صدّیق اکبر ابن أبی قحافه فراهم آوردم و در
این کتاب آنرا به پارسی بر سبیل ایجاز شرح کردم و کتاب را «تحفة الص ّدیق ِمن ِ
کالم

امیرالمؤمنین ابی بکر الص ّدیق» نام نهادم».1

 -2فصل الخطاب من کالم امیرالمؤمنین عمربن الخطاب 
به گفتۀ رشید الدین پس از نوشتن صد کلمه دربارۀ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب
عدهای از اکابر مملکت و اعاظم دین به او میگویند که «در شرح کلمات امیرالمؤمنین

عمر بن الخطّاب که بر افرازندۀ اسالم و بر آورندۀ اصنامست نیز چیزی بباید پرداخت
تا ذکر جمیل ،مترادف تر و أجر جزیل ،متضاعف تر شود و هیچ بد گوینده عیب
جوینده را مجال مقال نباشد ،من بر موجب فرمان ایشان صد کلمه از امیرالمؤمنین عُمَر
بن الخطّاب که غُرَرِ اقوال و دُرَرِ امثالست 2معین کردم و در شرح آن صد کلمه این
کتاب فراهم آوردم و کتاب را «فصل الخطاب ِمن ِ
کالم عُ َمر ب ِن الخطاب» نام نهادم».3
 -9أنس اللهفان من کالم امیرالمؤمنین عثمان بن عفان 4
رشید در مقدمۀ کتاب میگوید« :چون از شرح کلمات آن سه امام ،که امنای دین و
خلفای راشدینند رضوان اهلل علیهم اجمعین فارغ شدم ،بزرگان دین خواستند تا صد کلمۀ
دیگر از کلمات ذی النورین نیز حاصل آورم و خاطر بر شرح آن گمارم ،هر چند
کلمات او عزیز الوجود 5بود به حکم اشارتی که فرموده بودست چه در حال حیات و

 دیوان رشتد الدین وطواط . ، 1/ غُرَر جمع غُرّه :پسندیده -برگزیده .غُرَر اقوال :سخنان نتکو و پسیندیده ،دُرَر جمیع دُرّة :مرواریید درشیت .دُرّهامثال مثلهای نتکو و مروارید گونه
 دیوان رشتد الدین وطواط. ، / - 2اللهُفان :سیمدیده درمانده.
 -نایاب و م یاب.
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چه در حال ممات 1او با این هم جهد کردم و صد کلمه از کلمات ذی النورین به

دست آوردم .و شرح آن به پارسی بر سبیل اختصار نوشتم و این کتاب را «أنس اللهفان
ِمن ِ
امام المؤمنین عثمان بن ع ّفان »نهادم».2
 -4مطلوب کُلَّ طالبٍ من کالم امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب 
اولین کتاب از این سلسله است و در مقدمه میگوید:

«امیرالمومنین و امام المتّقین علی بن ابی طالب با آنکه امام اخیار و قُدوۀ ابرار 3و

سیّد فتیان 1و مقدّم شجعان بود ،فصاحتی داشت که عقود جواهر از انفاس او در غیرتند
و نجوم زواهر 5از الفاظ او در حیرت و عمرو بن بحر جاحظ ،که در کمال براعَت 6و
وفور بالغت نادرۀ این امت و اعجوبۀ این ملّت بود ،از مجموع کالم امیر المؤمنین علی
– سالم اهلل علیه و علی آله ،که جمع بدایع غُرَر و روایع 7دُرَرست ،صد کلمه اختیار
کرده است و هر کلمه از آن برابر هزار داشته و به خط خود نبشته و خلق را یادگار
گذاشته .واجب دید آن صد کلمه را به دو عبارت نظم و نثر پارسی تفسیر کردن و در
تفسیر هر کلمه دو بیت شعر از منشآت خود که مناسب آن کلمه بود آوردن ،تا فایدۀ آن
عالم تر بُوَد و منفعت آن تمام تر و هر دو فریق ،هم ارباب نظم و هم اصحاب نثر ،در

مطالعۀ آن رغبت نمایند».8

 شاید از راه خواب بوده باشد. دیوان رشتد الدین وطواط . ، / ابرار جمع بُرّ :نتکو اران .قدوة ابرار :پتشوای نتکو اران. -2فِیتان جمع فیی :جوانان – جوانمردان.
 زواهر جمع زاهره :درخشانها. -6براعت :برتری ،تفوق و بزرگواری.
 -1روایع جمع رایعه ،رایعه مون رایع است :سی ه مرد را به واسطه زیبایی و خوبی خود به شگفیی بتاورد.
 -3دیوان رشتد الدین وطواط. /
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 -1ستودن ممدوحان به صفات خلفای راشدین

رشید الدین ممدوحانش را به صفات خلفای راشدین میستاید :
1

در فتوح بالد بد کیشان

ملک او چون خالفت عُمرست
()91

 -2شهاب الدین صابر ،از نظر علم به حیدر و از جهت شرم به عثمان تشبیه شده
است.
زهی! در طینت تو شرم عثمان

زهی در فطرت تو علم حیدر

()611
 -3سیّد تاج الدین ابوالغنائم رافعی شیبانی ،هنر علی گونه دارد.
مثل علی خلیفه یزدانی از هنر

فرع علی ،خلیفۀ سلطانی از نسب
()37

 -1در قصیدۀ ذوبحرین 2در مدح عالء الدولة اتسز تقارنی میان علم علی و عدل
عمر را در ممدوح میبیند.
در دل تو مایه علم علی

بر در تو سایۀ عدل عُمَر
()171

 -5در قصیدهای ذوقافیتین 3باز سخن از علم علی وعدل عُمَر است.

 لته اشعار از دیوان رشتد الدین وطواط مورد اسیفاده قرار گرفیه است و شماره های پایتن ابتات شماره هیایصفحه های یاب است.
 ذوبحرین شعری است ه در دو وزن عروضی خوانده می شود. -شعری است ه مصراع بتت ها دو قافته دارند.
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در علم او ز مایه علم علی اثر

در عدل او ز سایه عدل عمر نشان
()378

و باز هم ،علم علی و عدل عمر دو ارزش ویژه ممدوحند.
در علم ،خاطر تو نهاد علی نهاد

در عدل ،سیرت تو طریق عُمَر گرفت
()521

ممدوح عُمَر وار مجری عدالت و دشمن و نابود کننده ستمگر است.
در بسط عدل و رفع ستم عهد ملک او

ایام را قرینه عدل عُمَر شده
()136

 -6تیر ممدوح مانند صالبت فاروق کافران را متفرق میکند.
سهم تو چون صالبت فاروق

جمع کفّار را کند تفریق
()311

 -7صدق ابوبکر صدیق و زهد فاروق ،وقف وارثی برای ممدوح است.
هم وقف گشته بر تو ز صدّیق صدق و زهد

هم ارث مانده ز فاروق زهد و نام
()333

 -8ذوالفقار و علی دو نام وابسته به هم حتی در مدح ممدوح.
تو به حرب اندر خرامیـده ،بکـردار علـی

در کف میمون تو تیغی بسـان ذوالفقـار
()216
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یزدان نهاده معجزه 1صـد چـو ذوالفقـار
()211

تـــو حیـــدر رزمـــی و خنجـــر تـــو

در دیــــن عمــــل ذوالفقــــار کــــرده
()131

شاهی ،که وقف کرد بر اشخاص مشرکان

تیــغ چــو ذوالفقــار ز بــازوی حیــدری
()156

در تمام دیوان اشعار رشید ،عدل عُمَر و علم و قدرت علی سایه گستر است.

 میأسفانه در مدایح ،اغراقها و مبالغه گوئتها فراوان است چنانکه در این بتت نوک قلم ممیدوح از صید ذوالفقیارمعجزه گر تر است.

ح -قطب الدین ابوالمظفّر (قرن ششم)
قطب الدین ابوالمظفّر منصور بن اردشیر سنجی عبادی مروزی ،عارف قرن ششم هجری

در کتاب «مناقب الصوفیّة» در بارۀ خلفای راشدین چنین میگوید:
 -1گلیم ابوبکر

«و ابوبکر را دیدم که گلیمی داشت پاره بر آنجا میدوخت» .1ممکن است بعضی
مردم ساده اندیش این نوع زندگی را بر خالف پیشرفت و تمدن بدانند در حالیکه الزم

است که حیات پیشوایان دینی و رهبران جامعههای عقب مانده یا در حال رشد سبکبالتر
و بی آالیشتر و دور از اسراف و تبذیر باشد .در عصر حاضر نیز مهاتما گاندی رهبر

فقید هندوستان با به کار گیری روش مقاومت منفی خود و جامعهاش را از تجمّل گرایی
نجات داد.
 -2ایثار ابوبکر

دوست باید در سختیها و هنگام بروز مصائب ،وجود خود را در طبق اخالص بگذارد

و در راه دوستش فداکاری و ایثار کند چنانکه ابوبکر چنین کرد.

«و این بود که رسولص هجرت کرد .از همه صحابه جز ابوبکر صدیق کس با

وی نرفت .از آنکه به همه وجهی شایسته وی بود و حق تعالی او را یار خواند﴿ ،

( ﴾      توبه .)11 :در غار رفت خود را فدای او کرد.

 مناقب الصوفتة -قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشتر سنجی عبادی میروزی -از نوشییه هیای قیرن ششیمهجری – به وشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج افشار -ناشر یابخانه منوچهری /ص .1
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جامه پاره کرد و در سوراخها نهاد ،و پاشنه در یک سوراخ نهاد که جامه نمانده بود.

مار پاشنه او را زخم کرد و نجنبید و ننالید .از آنکه سیّدص سر بر زانوی او نهاده بود.

گفت :نباید که بیدار شود و این طریق محبت بود که میسپرد».1
 -9عمر و علی نمونههای ضد استکبار و اتراف

نمونههای ضد استکبار و اتراف و خوشگذرانی بودند« .امیرالمؤمنین

عُمَر و علیب

جامهای که پوشیدی پارههای بسیار بر آن دوختی .گفتند :یا امیرالمؤمنین این

علی

چیست؟ گفت :مرقّع پوشیدن ،خشوع دل و مذمّت نفس ثمره دهد ،برای آن میپوشم».2

«و امیرالمومنین عُمَر جبۀ خود را پاره بر دوخته است .روایت است که وی را

دیدند در وقت خالفت جامهای پوشیده و پارههای بسیار بر آن دوخته ،از آن جمله سه
پاره نمد بود بر میان کتف و جامه بر یکدیگر دوخته».3

 -4پیامبر و اصحاب صفّه

پیامبرص با آن همه محبتی که به فاطمه زهرا داشت ،نیازمندان اصحاب صفّه را بر آن
1

بزرگوار ترجیح داد.

«امیرالمؤمنین علی روایت کرد که رسولص وقتی چیزی در حجره آورد.

فاطمهل گفت :مرا بده .گفت به تو ندهم و اصحاب صفّه بیرون گرسنه میباشند.
نخست آنجا برم .آنچه زیادت باشد پیش تو باز آرم».5

 منبع مذ ور.31/ منبع مذ ور.1 / منبع مذ ور.1 / -2اصحاب صفه سانی بودند از اصحاب ه بر روی سکوی مسجد می خوابتدند.
 -منبع مذ ور.32/
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 -1راضی شدن به قضا و قدر عمر

راضی شدن به قضا و قدر و پذیرفتن مقدّرات الهی ،آدمی را از اتکا به غیر خدا باز

میدارد ،و رضا به معنی تسلیم بودن در برابر اراده پروردگار است و با کوشش و تالش

مغایرتی ندارد.

نامهای نوشت با ابوموسی اشعری که همه چیزها در رضاست ،اگر توانی
عُمَر 

راضی باش و إال صبر کن».1
 -6صدق از نظر علی

هیچ نعمتی برای انسان باالتر از صدق نیست و صدق در سه چیز پدید آید :در قول و
در حال و در عمل.

«امیرالمؤمنین علی چنین گفته است که :برکت صدق ،مرد را بهتر از مال بسیار

است که مال ،خرج راست و به خرج نیست شود .اما زبان راست گوی هر چند راست

میگوید درجۀ او در دین زیادت میشود».2
 -7ادراک و فراست مؤمن از نظر عمر

ادراک و فراست و نیروی تفکر و بینش مؤمن رابطه قلب و زبانش را آشکار میکند.

«امیرالمؤمنین عُمَر گفت :رسولص به ابتدا در آن متوقّف بود .3پس جبرئیل

بیامد و گفت:

هر چه عُمَر میگوید بشنو که ما میگوییم« :الح ُق ی ِ
نط ُق َعلی ِ
لسان ُع َمر».2
َ
آدمی اگر دل را از وسوسهها و آرزوهای نفسانی پاک کند ،دلش آینه سا میشود.

 منبع مذ ور. 6/ منبع مذ ور. 1 / یعنی درباره الهامات قلبی عُمَر سا ت بود و چتزی نمی گفت. -2منبع مذ ور. 3/

فصل سوم
الف -انوری ابیوردی
ب -خاقانی شروانی
ج -حکیم نظامی گنجه ای
د -شیخ فریدالدین عطار
هـ -شیخ شهاب الدین ابوحفص عُمَر سهرودی
و -محمد عوفی
ز -جالل الدین مولوی
ح -سعدی شیرازی

الف :انوری ابیوردی (وفات )280
اوحد الدین علی بن محمد بن اسحاق ابیوردی شاعر قصیده سرای مشهور قرن ششم،
خلفای راشدین را با ویژگی هایشان این چنین میستاید:
-1تشبیه خواجه سعد الدین اسعد به خلفا

در قصیدهای در مدح «خواجه سعد الدین اسعد» میگوید:
به سـر مصـطفی شـریف قـریش

کــه ز جمــع رُسُــل عزیــز تــر ســت

بــه صــفا و وفــا و صــدق عتیــق

1

که ز دل ،جان فروش وشرع خرست

بـــه دلیـــری و هیبـــت عُمَـــری

2

کــه ظهــور شــریعت از عُمَــر ســت

3

کـــه حقیقـــت مؤلـــف سُوَرســـت

1

بــه کــف و ذوالفقــار مرتضــوی

که به حـرب انـدرون شـیر نرسـت

5

بــه حیــا و حیــات ذوالنــورین

(قصائد)65/
در این قصیده ،صفا ،صدق ،وفای به عهد و اخالص ابوبکر صدیق و دلیری ،هیبت و
صالبت عمر بن الخطاب و حیا و حیات عثمان بن عفّان و شجاعت علی بن ابی طالب
و ارزش ذوالفقار وصف شده است.

 ابوبکر صدیق.  -ی نسبی است. لقب عثمان بن عفّان است. -2سُوَر جمع مکسر سورة است یعنی عثمان سوره های قرآن را جمع رده است.
 -دیوان انوری جلد اول قصائد به اهیما محمد تقی مدرس رضوی /بنگاه ترجمه و نشر یاب /چاپ دو . 21
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 -2ستودن قطب الدین مودود «شاه» به صفات خلفا

در قصیدهای در صفت بغداد و مدح قطب الدین مودود «شاه» اعتقاد ابوبکر ،صولت

عمر ،خشوع عثمان ،حکمت علی چنین میآید و ممدوح را به آن صفات متصف
میکند:
به اعتقادِ ابوبکر و صولتِ فاروق

به ترسکاری عثمان و حکمت حیدر
(قصائد)217/

 -9در مناجات باری تعالی

در «مناجات باری تعالی» که با تسلط و رنگ آمیزی شاعرانه پردههای گوناگون و بدیع
خلقت را منقّش می نماید و اشعاری به صولت رعد و تندر و غرش صاعقه و بلندای
کوههای سر به فلک کشیده و امواج توفنده دریا و ...میسراید از خداوند پوزش

میطلبد و خود را از تهمتهای زیر و معتقدات خالف ،بری میداند:

نه در خالفت بوبکر دم زنم بـه خـالف

نــه در امامــت فــاروق 1در مجــال نُطَــق

نه درنشستن عثمان چو رافضی بد گوی

نه درشجاعت حیدر چو خارجی 2احمق

 عمر بن الخطّاب. -دشمن علی بن ابی طالب.
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2

سر خـوارج خـواهم شـکافته چـو انـار

دل روافض 1خواهم کفیده چون جوزق

یکی جریدۀ اعمال خود نکـردم کشـف

هزار کس را کـردم بـه مـدح ،مسـتغرق

کنون که عذر گناهان خویشـتن خـواهم

ز دیده خون بچکد بر بدن به جای عرق
(قصائد)271/

 -4هیبت و صولت عمر بن خطاب 
در قصیده با شکوهی که در مدح «عماد الدین پیروز شاه» سروده است اینگونه از هیبت
و صولت عمر بن خطاب سخن میگوید که؛ شیطان از سایه عمر میترسد و هر جا که
قدرت دشمن شکن او جلوه کند ،اثری از نیروی اهریمنی نخواهد بود و مکمّل
ضربتهای مهلک عمر در نبرد با دشمنان دین ،شمشیر برنده حیدر است:
معرکۀ مکر دیــو ،ظــلّ عمــر بشکنــــد
دین به عُمَر شد قوی گرچه پس از عهد او

چرخ که نظّاره بود دید که منکر شکست
باقی ناموس کفر خنجر حیدر شکست
(قصائد)92/

 روافض نامی است ه به تشتع تحریف شده صفوی اطالق داده میشود .رافيتان آن عده از شیتعتان افراطیی وتکفتری هسیند ه همهی صحابه ویاران رسول خدا ص جز تعداد بسیتار انید ی را میورد لعین و نفیرین قیرار
میدهند .و بر این باورند ه پتامبر خدا ص یيرت علی را به عنوان خلتفه پس از خیود انیخیاب نمیود ولیی

یاران رسول ا ر دسیور پتامبر خویش را زیر پا نهادند و ابوبکر را به خالفت برگزیدند .همچنتن رافيتان چون
نظا پادشاهی خالفت پس از پتامبر ا ر ص را متراث خاندان آن یيرت دانسیه و دوازده اما معصو پس از
پتامبر تراشتدهاند .غافل از اینکه ایمان به عصمت آن امامان در یقتقت طعنه ای است شنده بر پتکیر عقتیدهی
خیم نبوت رسول ا ر ص .میأسفانه امروزه بستاری از شتعتان جهان و بخصوص شور ما بیدا ایین تنیدروان
تکفتری افیاده اند و عقاید باطله و ضد قرآنی آنها ه مخالف دسیورات یيرت امتر المؤمنتن است را نادانسییه
تکرار می نند! (ب)
 -جوزق :غوزه و غالف پنبه ه هنوز پنبه آن را در نتاورده باشند.
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مکّه در سایه تدبیر و عدالت عمر آرامش دارد:
مکّه بی سایه عُمَر دارد

دیو چندان عَلَم زند که نَبّی

(قصائد)126/
در قصیدهای که در مدح «احمد بن مخلص» آمده است ممدوح را مروج نام عمر و
عدل او را عدالت عمری مینامد:
نام تو بسی تربیت نام عُمَر داد

زان روی که عدل تو چو عدل عمر آمد
(قصائد)111/

در قصیدۀ مدحیّه «صدر الدین محمّد میراب مرو» چنین میگوید:
محمّد آنکه وزارت بدو نظام گرفت

چنانکه دین محمّد به داد و عدل عمر
(قصائد)196/

 -1ذوالفقار حیدر کرار

در قصیدهای که در مدح «سلطان خنجر» گفته است :خنجر دست سلطان سلجوقی را به
ذوالفقار حیدر کرار تشبیه میکند:
در دست علی ،ذوالفقار باشد

در دست تو گویی که خنجر تو

(قصائد)132/
در مدحیّه «امیر تاج الملوک ابوالفوارس» ممدوح را در نبرد با دشمنان ،چون علی
میشمارد:
ای در نبرد ،حیدر کرار روزگار

وی راست کرده خنجر تو کار روزگار
(قصائد)172/

در ابیات دیگری از ممدوح خود چنین یاد مینماید:
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به روز جنگ ،با دستان رستم

080
به پیش خصم ،با پیکار حیدر
(قصائد)221/

شاه حیدر هاشم تَبَعِ احمد نام

که ز گردون ،سریرست وز خورشید ،کاله
(قصائد)118/

تو بر پشت رخشی چو رستم خرامان

به کف ذوالفقاری چو حیدر گرفته
(قصائد)135/

تیغ تو تیغ حیدر عربی

کوس تو کوس حیدر رازی
(قصائد)177/

علی قهرمان پیکار درون و بیرون است هر جا سخن از زهد و عرفان به میان

میآید علی جلوه میکند و هرجا نبرد با کفار و مشرکین رنگ آمیزی میشود ذوالفقار
میدرخشد.

ب :افضل الدین خاقانی شروانی ()232-233
مدح پیامبر و خلفا

شاعر قصیده سرا و چیره دست قرن  6هجری در قصیدهای که پیامبرص را ستوده از

خلفاء چنین سخن گفته است:
آورده روزنامــه دولــت در آســتین

مهرش نهاده سوره و النجم إذا هـوی

1

داده قرار ،هفت زمـین را ببازگشـت

کرده خبـر ،چهـار امـین را ز مـاجرا

2

هر چـار ،چـار حـدّ بنـای پیمبـری

هــر چــار ،چــار عنصــر ارواح اولیــا

بی مهر یار در ایـن پـنج روزه عمـر

3

نتوان خالص یافت از این ششدر فنا

و در قصیده دیگری اینگونه عظمت روحی و شخصیت معنوی آنان را میستاید:
چهار یارش تا تاج اصفیا نشدند

نداشت ساعدِ دین ،یاره داشتن ،یارا

1

خاقانی در این ابیات رهایی از زندان تعلّقات دنیای زودگذر را در گرو مهر و محبّت
نسبت به چهار یار میداند.

در قصیده و شکوائیه و مدحیه دیگری اینچنین مقام خلفاء را ستایش میکند:
هر داستان که آن نه ثنای محمّدست

دستان کاهنان شمر آنرا نه داستان

خواهی که پنج نوبت الصّابرین زنی

تعلیم کن از چار خلیفه طریق آن

از صادقین ،وفا طلب از قانتین ،ادب

1

از متّقین ،حیا وز مستغفرین ،بیان

 اشاره به سوره مبار ه نجم است. چهار امتن بمعنی چهار خلتفه است. دیوان خاقانی شروانی /بکوشش د یر ضتاء الدین سجادی / 3-6/یابفروشی زوّار. -2دیوان خاقانی شروانی /بکوشش د یر ضتاء الدین سجادی / 3-6/یابفروشی زوّار.
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مقصود از پنج نوبت ،اذان نماز و اقامه آن است که باید بر مبنای تبعیّت از خلفاء
انجام پذیرد.
تشبیه پدر به عمر و خود به عثمان

خاقانی در قصیده دیگری در مدح پدرش علی نجّار پدرش را به عمر و خود را به

عثمان تشبیه میکند:

هم به ثنای پـدر خـتم کـنم چـون مُقـیم

نان من ازخوان اوست ،جامگی از خان او

بــاد دعاهــای خیــر در پــی او تــا دُعــا

اوّل او یاربســــت و آمــــین پایــــان او

در عقب پنج فرض اوست دعا خوان من

یا رب کارواح قدس ،بـاد دعـا خـوان او

گر ز قضای اول عهـد عُمَـر در گذشـت

2

تـــا ابـــد مگـــذارد نوبـــت عثمـــانِ او

چهار یار چهار رکنند

در مطلع دوم( :تجدید مطلع) قصیده «تحفة الحرمین وتُفاحة الثَ َقلین» که در کعبه معظّمه

در مدح حضرت رسول سروده است اینگونه از «چهار رکن یعنی چهار یار» یاد میکند:


مصطفی کعبه است و مُهر کتف او سنگ سیاه







گرد چهار ارکان او بین هفت طوق و شش جهت 



چهار ارکانش ز یاران ،چار اقران آمده









هر کف از بهر کفِ او زمزم احسان آمده

در این ابیات ،مصطفیص به کعبه و کتفش به حجراألسود 0و کف دستش به آب
زمزم و چهار رکن وجود مبارکش به چهار خلیفه تشبیه شده است.
 دیوان خاقانی شروانی /بکوشش د یر ضتاء الدین سجادی /3-6/یابفروشی زوّار. مأخذ مذ ور. 66/ -مأخذ مذ ور. 1 /
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تشبیه پسر عمویش به عثمان و خود به علی

خاقانی ،در تب و تاب مرگ پسر عمویش ،او را «عثمان» و خود را «علی» که ماتمدار
خلیفه مقتول است معرّفی میکند:


دلم مرگ پسر عم سوخت و در جانم زد آن آتش


که هیمهاش عرق شریان گشت و دودش روح حیوان







سخن در ماتم است اکنون که من چون مریم از اوّل







علی را گو که غوغای حوادث کشت عثمان را













در گفتن فرو بستم به مرگ عیسیِ ثانی


علی وار از جهان بگسل که ماتم دارِ عثمانی

1

تشبیه ممدوح به علی

در قصیدهای در تهنئت عید و مدح اتابک اعظم مظفّر قزل ارسالن بن ایلدگز ممدوح را
به «علی» تشبیه مینماید:

در کشور دولت چون نبی شهر علومی

2

مانند علی سرخ غضنفر توئی ار چه
گر تیغ علی فرق سری یک سره بشکافت

در بیشۀ صولت چو علی شیر وَغایی
از نسل فریدونی نه از آل عبایی
البرز شکافی تو اگر گرز گرایی

 مأخذ مذ ور2 / اشاره به «أنا مدینةُ العلمِ وعلیٌ بابُها» است (من شهر علمم وعلی درِ آن است). -مأخذ مذ ور2 1/

3
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تشبیه خلفا به چهار ارکان

این شاعر قصیده سرا و سخنور که سخت ترین قوافی و اوزان عروضی رام و مسخّر

اوست در ترکیب بندی که در مدح رسول اکرمص سروده و به مدح ناصرالدین ابراهیم
به پایان رسانیده است میگوید:
مهیّا کرد پنج ارکان ملّت را به چار ارکان















کنون جز ناصرالدّین کیست؟ کز بهر نیابت را











1



که هریک جدولی بودست کز دریای او آمد
ز بعد چارتن 2در چار بالشهای او آمد


3

شاعر بلند پایه شروان ،علی را ستم شکن و بدعت شکاف معرّفی میکند:
ای چراغ یزیدیان که دلت
تارکِ ذوالخمار بدعت را

چون علی خیبر ستم بشکافت
ذوالفقار تو الجرم بشکافت

در دو بیت زیر شمشیر ممدوح را به ذوالفقار برنده علی تشبیه مینماید:
5

گر تیغ علی شکافت فرقی

او البرز از سنان شکافد

چون حیدر ذوالفقار برکش

تا چرخ جهود سان نجنبد

 چار ار ان ،چهار خلتفه است. چارتن همان چهار یار و چهار خلتفه است. مأخذ مذ ور.223-223/ -2مأخذ مذ ور.211/
 -مأخذ مذ ور/

.

 -6مأخذ مذ ور/

.

6

1
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نامیدن ممدوح به «فاروق دین افزا»

خاقانی ،ممدوح خود را «فاروق دین افزا» مینامد و فاروق ،لقب عُمَر بن خطّاب

خلیفه دوم است.
از در افریقیه تا حدّ چین

نام او فاروق دین افزای باد

1

خاقانی ،در یک بیت ،ممدوحش را «حیدر فاروق عدل» میداند و «فاروق» یعنی عُمَر
بن خطاب نمونه کم نظیر مجری عدالت و برابری است.
حیدر فاروق عدل ،جعفر فرقان پناه

کز شرف او سماک ،رُمح سپاهش سزد

2

در بیت دیگری مظفرالدین قزل ارسالن را به «فاروق عجم ستان» که نقاب را از
چهره بی بی شهربانو گشاده است تشبیه میکند.
هر عقده که روزگار بندد

دست شه کامران گشاید

وز گرد مصاف روی نصرت

شاهنشه شه نشان گشاید

یعنی که نقاب شهربانو

 مأخذ مذ ور. 3/ مأخذ مذ ور. 1/ -مأخذ مذ ور/

.

فاروق عجم ستان گشاید

3

ج :حکیم نظامی گنجهای (وفات )412-432
حکیم ابو محمّد الیاس بن یوسف بن زکی ابن مؤیّد نظامی ،شاعر و داستان پرداز
مشهور ایران در قرن ششم هجری است .در باره تاریخ تولّد او اختالف روایت وجود
دارد و به احتمال قوی بین سالهای  531تا  511میباشد.
آوازه داستانهای لیلی و مجنون ،خسرو و شیرین و اشعار توحید نظامی نه تنها در
ایران زمین قرنها طنین انداز است بلکه کشورهای آسیای میانه (شوروی سابق) را نیز فرا
گرفته است .نظامی تنها شاعری است که در اشعارش تعهّد اخالقی به کار رفته است.
اینک صفحات کتاب را به اشعار شیوایش در باره خلفای راشدین آراسته میگردانیم:
 -1ستایش پیامبرص و خلفا در لیلی و مجنون

در مثنوی لیلی و مجنون در نعت پیغمبر اکرمص خلفاء را چنین میستاید:
ویــن خانــه هفــت ســقف کــرده

بــر چــار خلیفــه وقــف کــرده

ص ـدّیق ،بــه صــدق پیشــوا بــود

فــاروق ،ز فــرق هــم جــدا بــود

و آن پیــر حیــائیِ 1خــدا تــرس

بــا شــیر خــدای بــود همــدرس

هــر چــار ز یــک نــور بودنــد

ریحـــان یـــک آبخـــورد بودنـــد

زین چار خلیفه ملک شد راست

خانــه بــه چهــار حــدّ مهیّاســت

ز آمــــــیزش ایــن چهارگانــه

شد خوش نمک این چهـار خانـه

دین را که چــهار ســـاق دادی

زیـــــنگونه چـــهار طـــاق دادی

 -پتر یتائی :عثمان بن عفّان
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چون ابروی خوب تـو در آفـاق

هم جفت شد این چهار و هم طاق

از حلقۀ دسـت بنـد ایـن فـرش

1

یک رقص تو تا کجاست تا عرش

()133-132
 -2ستایش چهار یار در شرف نامه

درشرف نامه در «مناجات بدرگاه باری عزّ اسمُهُ» که با بیت زیر:
بزرگا بزرگی دها بی کسم

توئی یاوری بخش و یاری رسم

شروع میشود اسب بالغت را چنین در میدان میراند:
نویسم خطی زین نیایشگری

مسجّل به امضای پیغمبری

گواهی درو از که؟ چاریار

که صد آفرین باد بر هر چهار

نگهدارم آن خط خونی رهان

چو تعویذ بر بازوی خود ،نهان
()813

 -9ستایش عمر و علی در مخزن االسرار

در مثنوی مخزن األسرار در نعت رسول اکرمص با سالست و شیوایی چنین میسراید:
مــا همــه جســمیم بیــا جــان تــو بــاش
از طرفـــی رخنـــۀ دیـــن مـــیکننـــد

مــا همــه مــوریم ســلیمان تــو بــاش

وز دگـــر اطـــراف کمـــین مـــیکننـــد

شــحنه ،تــوئی قافلــه تنهــا چراســت؟

قلــب تــو داری؟ عَلَــم آنجــا چراســت؟

علیـــی در صـــف مـــردان فرســـت

یـــا عُمَـــری در رهِ شـــیطان فرســـت

شــب بــه ســر مــاه یمــانی در آری

ســر چــو مــه از بــرد یمــانی بــر آر.

بـــا دو ســـه در بنـــد کمربنـــد بـــاش

کـــم زن ایـــن کـــم زدۀ چنـــد بـــاش

 لتات خمسه یکتم نظامی گنجه ای -با مقابله و تصحتح از روی صحتح ترین نُسخ معیبر چاپی و خطّی چاپچهار  -انیشارات امتر بتر -تهران .2 -2 / 66
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 -4ستایش خلفا در شرف نامه

در مثنوی شرف نامه در معراج «پیغمبر اکرمص اینگونه از چهار یار سخن به میان

میآورد:

ندانم که شب را چه احـوال بـود

شبی بـود یـا خـود یکـی سـال بـود

چو شـاید جانهـای مـا در دمـی

بـــر آیـــد بـــه پیـــراهن عـــالمی

تن او صافی تـر از جـان ماسـت

اگر شد به یک لحظه و آمد رواسـت

بــه از گــوهر جــان نثــارش کــنم

ثنـــا خـــوانی چـــار یـــارش کـــنم

گهر خر چهارنـد ،گـوهر ،چهـار

فروشـــنده را بـــا فضـــولی چکـــار

به مهر علـی گرچـه محکـم پـیم

ز عشـــق عمـــر نیـــز خـــالی نـــیم

همیدون درین چشم روشن دماغ

ابــوبکر ،شمعســت و عثمــان ،چــراغ

بدان چـار سـلطان درویـش نـام

شــده چــار تکبیــر دولــت تمــام
()819 -818

د :شیخ فرید الدین عطّار نیشابوری ()428- 423-203
فرید الدین محمّد عطار نیشابوری از صوفیان مشهور قرن ششم و اوائل قرن هفتم
هجری است.
شخصیت واال ،متانت ،وارستگی و قدرت شاعری ،او را در عالم عرفان شاخص و
ممتاز نموده است بطوریکه شاعران و صوفیان قرنهای بعد به استادی و پرهیزگاریش

اعتراف میکنند.
دیوان اشعار

از عطّار آثار گرانبهایی بیادگار مانده است از قبیل :اسرار نامه ،خسرو نامه ،مصیبت نامه،
منطق الطیر ،الهی نامه ،تذکرة األولیاء ،دیوان قصاید و غزلیات.

اکنون خوانندگان گرامی را به چیدن گلها و شکوفههای معنوی این عارف بزرگ فرا
میخوانم:

چهار یار
صدّیق مطلق ،آنکه پسِ مصـطفی بـه حـقّ شایســ ـته از او نبــــود هــــیچ پیشــــوا
در باخت مال و دختـر در پـیش یـار غـار جان هم بباختسـت بـه او یـارِ بـی دغـا

1

دیدنــد جــان خواجــه ،صــحابه ســزای او کــاری کجــا کننــد صــحابه بــه ناســزا؟
گــر تــو قبــول مــینکنــی در خالفــتش واجــب کنــد ز منــع تــو تکــذیب اولیــاء
***

 -دغا :به فیح اول به معنی نادرست و دَغَل.
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فاروق اکبر ،1آنکه چـو طاهـا و هـو شـنید درهای و هوی آمـد و شـد صـید طاوهـا
آهوی طاوها چو بر آوردی هـای و هـوی پر مشک شد ز آهـوی هـو نافـه در هـوا
چون نوش کرد ازکف ساقی شراب خاص حــالی خــروش عــام بــرآورد کالصّــال

2

هرگز ندید ار چه بسی دیـده بـر گماشـت شــمعی ازو فروختــه تــر جنّــت العّــال
میر سـوم ،خالصـۀ دیـن ،آنکـه در کشـید آب حیـــات معرفـــت از کـــوثر حیـــا

3

آن ذات پــاک او ز کــف ســیّد دو کَــون هم کـوه حلـم دیـده و هـم قُلـزُم 1سـخا
5

در بحر بی نهایت قرآن چو غوطـه خـورد

شد غرق بحر و کرد در آن بحر سر ،فدا

دانی بر آسیای فلـک چیسـت ایـن شـفق؟

بر خون بگشت از غـم خـون وی ،آسـیا

***
صدری که بُود از پس و عُلوِی 6ز پس بُوَد آن صدر ،صدر هر دو جهان بُود ،مرتضـا
شیر خدا و ابن عّم نبـی ،آنکـه بـاز یافـت

تختی چو دوش خواجه7وتاجی چو هَل أَتی

 فاروق ا بر :عمر بن خطاب. -الصّال ،به فیح صاد بان

برآوردن برای طلب سی.

 مقصود عثمان بن عفّان است. -2قلز  :دریا.
 اشاره به شیه شدن خلتفه ،عثمان در یال قرآن خواندن است. -6علوی به ضّم عتن به معنی بلند.
 -1خواجه ،یيرت رسول گرامی.
( -3سوره اإلنسان.) /
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چــون مصــطفاش در اســداهلل مثــال داد طغـــرای آن مثـــال کشـــیدند ال فتـــا

1

این حلقۀ دری که دری جُسـت تـا بیافـت وان در درِ مدینـــۀ علمســـت و بابُهـــا

2

گــر عشــق چــار یــار نــداری میــان جــان صورت مکن 3کـه پـنج نمـازت بُـوَد روا
گر چار رکـن کعبـۀ دل ،چـار یـار نیسـت زنّـــار چـــار کـــرد گـــزین و کلیســـیا

1

مسلک عطّار ،از تعصّب و یکسو نگری دور است و با دید باز عارفانه ،تضادها و

تناقضات مکاتب و نحلههای مختلف را مادون توحید میشمارد در «اسرار نامه» این
چنین از خلفای راشدین سخن میگوید:

ابوبکر
نخســـــتین قـــــدوۀ دارالخالفـــــه

جهــان صــدق و پــور بــو قُحافــه

اســاس دیــن حــق ،بنیــاد تحقیــق

نیابـــت دار شـــاه شـــرع ،صـــدیق

ســـپهر صـــدق را خورشـــید انـــور

چــــراغ اولیــــا صـــدّیق ابــــوبکر

شــریعت را نخســتین قــرّۀ العــین5

6

 -اشاره است به یدی

رفیـــق مصـــطفا و ثـــانی إثنَـــین

«ال فیی إال علی ،ال ستفَ إِالّ ذوالفقار»

 اشاره است به یدی «أنا مدینةُ العلم وَعلیٌ بابُها». گمان مکن. -2دیوان فرید الدین عطار نتشابوری با تصحتح و مقابله سعتد نفتسی چاپ سو . -2/
 نور چشم. -6الیوبه             ﴿ -21 /
« .﴾        اگر شما او را (پتامبر) ییاری نمیی نتید البییه
هنگامی ه افران پتغمبر را از مکه بترون ردند خدا یاریش رد آنگاه یکی از آن دو تن (رسول ا ر ) به رفتق
و همسفر خود (ابوبکر) گفت :اندوه مخورخدا با ما است».
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شراب شرع چـون جوشـی بجوشـید

بــــه آمَنّــــا و صَــــدَقنا بنوشــــید

نخستین جام حکمـت نـوش او کـرد

ز دست مصطفا سر جوش او خـوَرد

نبـــی را در امامـــت پـــیش رفتـــه تـــوانگر آمـــده ،درویـــش رفتـــه

 هــرآنچش بــود بــا دختــر فــدا کــرد
چو حق در گـوش جـان او نـدا کـرد 
چو در باخت آنچِ بودش زرّ و سـیمی بســاخت از مــال دنیــا بــا گلیمــی
زهـــــی بیننـــــدگیّ و پاکبـــــازی و لـــیکن نیســـت صـــدّیق ببـــازی
مخــالف گــو بیــا برخــوان و بشــناس
ز اوّل تـــــــــا روز قیامـــــــــت
در اوّل هـــم دم او در هـــر انـــدوه









دعو َن إل ی قَ وم أول ی ب أس
َس تُ َ
نبــی در حــقّ او کــرده کرامــت

1

چه در شهر و چه در غار و چه در کوه

در اوســط نایــب خــاص نخســتین

پیمبـــر را نیابـــت کـــرده در دیـــن

در آخــر در بــرِ او خفتــه در خــاک

2

زهی پیر و مرید و چست و چـاالک

()25 -21

عُمَر
عطّار ،که آنگونه از صدّیق و یار غار سخن گفته است ،فاروق اعظم را چنین میستاید،
ستایشی فراخور و شایسته عُمَر:
سپهر دیـن عُمَـر ،خورشـید خطّـاب

چراغ هشت جنّت شـمع اصـحاب

چـــه شـــمعی کافتـــاب نـــامبردار

طـــواف او کنـــد پروانـــه کـــردار

ازین پرتو که بـود آن شـمع دیـن را

نمی شایسـت جـز خلـد بـرین را

اگــر او قطــب دیــن حــق نبــودی

کمـــال شـــرع را رونـــق نبـــودی

 سوره الفیح. 6/ اسرار نامه شتخ فرید الدین عطار نتشابوری با تصیحتح و تعلتقیات و یواشیی د ییر سیتد صیادق گیوهرین-انیشارات صفی علتشاه. - 2/
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ز بهــر ســر بریــدن ســر بــداد او

بــدان شــد تــا ســر آرد نهــاد او

چــو آهنــگ ســر شــمع هُــدی کــرد

به پیش طای طاهـا سـر فـدا کـرد

چو چشـم جـان او اسـرار بـین شـد

شکش برخاست مشکلها یقین شد

شــــریعت را کمــــال افــــزود اوّل

ز چــل مــردان یکــی او بــود اوّل

رسولش گفت گر بودی دگـر کـس

نبی جز من نبودی جز عُمَر ،کـس

خداونـــد جهـــان از نـــور جـــانش

ســخنها گفتــه بــی او بــر زفــانش

1

چو حق را حلقـۀ در گـوش کـرد او

بنــامش زهــر قاتــل نــوش کــرد او

از آن بــر خویشــتن زهــر آزمــودی

کـه صــد تریــاق فــاروقیش بــودی

چنــان شــد ظلــم در ایّــام او گــم

کــه اشــکی در میــان بحــر قُلــزم

جهــان از عــدل او آســوده گشــته

ســـتم از بـــیم او نـــابوده گشـــته

عجـــم را تــا قیـــامت در گـــشاده

هزار و شصت و شش منبـر نهـاده
(اسرار نامه)25،26 -

عثمان 
عثمان بن عفان در تاریخ اسالم و ادب و فرهنگ فارسی و عربی سه ویژگی دارد؛
جامع قرآن ،ذوالنورین و دارای شرم و حیا.
امیـــر اهـــل دیـــن اســـتاد قـــرآن

امیرالمـــــؤمنین ،عثمـــــانِ عفّـــــان

گـــزینِ خواجـــۀ کَـــونَین بـــوده

بـــــدامادیش ذوالنـــــورین بـــــوده

اگــر حلــم و حیــا گشــتی مصــوّر

ز ذوالنـــــورین بودنـــــدی منـــــوّر

حیا ایمانست یا جز وی ز ایمانسـت

بهر وجهی که هست از نـور عثمانسـت

 -زبان.

098

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

نگــین حلقــۀ حلــم و حیــا اوســت

ســر أحـــرار و تــاج اســـخیا اوســـت

چــو دیــوان الهــی بــا هــم انــداخت

ز قـــدمت شـــمّۀ در عـــالم انـــداخت

همــه در جمــع او مهمــان اویــیم

همـــه اجـــر خـــور دیـــوان اویـــیم

در اوّل عمــر در قــرآن حــق کــرد

در آخــر خویشــتن قربــان حــق کــرد

ز بس کو خون قرآن خـورد از آغـاز

مگــر زان خــورد قــرآن خــون او بــاز

رســـیده بـــود پـــیش صیییبغةاهلل

کــه خــونش صــبغۀ اهلل گشــت ،ناگــاه

کــه کــرد آن را ز پــی دنیــای غ ـدّار
نـــه میـــل دنیـــای غـ ـدّار کردنـــد
یکــی را بــر ســـر قــرآن بکشـــته
یکــی را ز هــر دل از بــر فکنـــده
ازین بگذر خدا راباش کاصل اوست

نـــدانم تـــا کـــه بـــود آن را روا دار
کــه بــا مــردان دیــن ایــن کــار کردنــد
یکـــی را در نمـــاز آســـان بکشـــته
یکـــی در کـــربال بـــی ســـر فگنـــده
دگر سر برنـه ودر سـرکش ای دوسـت
(اسرار نامه)27-26-

علی 
علی ،شیر میادین شجاعت و نور مصابیح هدایت است ،علم علی و انفاق و فضیلتش در
تمام اعصار ،ضرب المثل آزادگان و دلدادگان و دلداران وادی عشق و معرف الهی
میباشد.


ســـوار دیـــن پســـر عـــم پیمبـــر

شجاع صدر صـاحب حـوض کـوثر

بــتن رســتم ،ســوار رخــش دلــدل

بـــدل ،غـــوّاص دریـــای توکّـــل

علــی القطــع افضــل ایّــام او بــود

علــی الح ـقّ حج ـۀُ اإلســالم او بــود

مُنــــادی سَــــلُونی 1در جهــــان داد

بیک رمز از دو عـالم صـد نشـان داد

« -سَلُونی قبل أن تَفقدونی» پتش از اینکه مرا از دست دهتد از من سوأل تند :از اما علی .

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

099

چنـــین بایـــد نمـــاز از اهـــل رازی

کــه تــا باشــد نمــاز تــو نمــازی

چنان شد در نماز از نور حـق جـانش

کــه از پــائی بــرون کردن ـد پیکــانش

نمــازش چــون چنــین باشــد گزیــده

بالحمـــدش چنـــان گـــردد بریـــده

ز جــودش ابــر دریــا پرتــوی بــود

بچشــمش عــالم پــر زر جــوی بــود

تــو ای زر زرد گــرد از نــا امیـــدی

تو نیز ای سـیم مـیکَن ایـن سـپیدی

که چون این سرخ رو سر سبز ره شـد

سپید و زرد بـر چشـمش سـیه شـد

زهی صـدری کـه تـا بنیـاد دیـن بـود

دلــش اســرار دان و راه بــین بــود

ز طفلــی تــا کــه خــود را پیــر کــردی

بــرین دنیــای دون تکبیــر کــردی

چــو دنیــا آتــش و تــو شــیر بــودی

از آن معنـــی ز دنیـــا ســـیر بـــودی

اگــر چــه کــم نشــیند گرســنه ،شــیر

نخوردی نـان دنیـا یـک شـکم سـیر

از آن جســـتی بـــدنیا فقـــر و فاقـــه

کــه دنیــا بــود پیشــت ســه طالقــه

اال یـــا در تعصـــب جانـــت رفتـــه

گنـــاه خلـــق بـــا دیوانـــت رفتـــه

ز نــادانی دلــی پــر زرق و پــر مکــر

گرفتـــار علـــی گشـــتی و بـــوبکر

گهـی ایـن یـک بُـوَد نـزد تـو مقبــول

گهــی آن یــک شــود از کــار معــزول

گرین یک ،به گر آن دیگـر تـرا چـه؟

چو تو چون حلقـه بـر در تـرا چـه؟

همه عمـرت در یـن محنـت نشسـتی

نــدانم تــا خــدا را کــی پرســتی؟

تـــرا چنـــد از هـــوا راه خـــدا گیـــر

خــدایت گــر ازیــن پرســد مــرا گیــر

یقــین دارم کــه فــردا پــیش حلقــه

یکـــی گردنـــد هفتـــاد و دو فرقـــه

چه گویم جمله گر زشـت ار نکوینـد

چــو نیکــو بنگــری جویــان اوینــد

خــدایا نفــس ســرکش را زبــون کــن

فضــولی از دمــاغ مــا بــرون کــن

دل مــا را بــه خــود مشــغول گــردان

تعصّــب جــوی را معــزول گــردان
(اسرار نامه)27،28 -
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منطق الطیر
7

عطّار در مثنوی منطق الطیر که تمثیلی عرفانی از پیکار با نفس امّاره است خلفاء را

چنین نیکو میستاید:

 -7فضیلت ابوبکر صدّیق
در فضیلت ابوبکر صدّیق با چنان جاذبهای سخن میگوید که هر خوانندهای را تحت
تأثیر قرار میدهد.
خواجه اوّل کـه اوّل یـار ،اوسـت

ثانی اثنین إذ هما فی الغار ،2اوسـت

صدر دین ،صدّیق اکبر ،قطب حق

در همــه چیــز از همــه بــرده ســبق

هـــر چِ حـــقّ از بارگـــاه کبریـــا

ریخـت در صــدر شـریف مصــطفی

آن همه در سـینۀ صـدّیق ریخـت

ال جرم تـا بـود ازو تحقیـق ریخـت
(منطق الطیر)21-23 ،

سپس آنچنان از صدیق تعریف میکند که به وجد میآید و انسان کاملی را که جهان
و مافیها را طالق داده باشد در او میبیند و بلندای روح را در سکوت و شب زنده داری
بوبکر تجسم مینماید.
چون دو عالم را به یـک دم در کشـید

لب ببست از سنگ 3وخوش دم درکشید

سر فـرو بـردی همـه شـب تـا بـروز

نــیم شــب هــویی بــر آوردی بســوز

هــوی او تــا چــین برفتــی مشــک بــار

مشـــک کـــردی خـــون آهـــوی تتـــار

زین سبب گفت آفتـاب شـرع و دیـن

1

علــم بایــد جســت ازینجــا تــا بچــین

 منطق الطتر (مقامات الطتور) شتخ فریدالدین محمد عطار نتشابوری به اهیما د یر ستد صیادق گیوهرین بنگیاهترجمه و نشر یاب . 23
 الیوبة  21/دربارة آیه در صفحات قبل توضتح داده شده است -3گویند سنگی در دهان گذاشیه بود ه سخن بتهوده نگوید.
« -4اطلبو العلم و لو بالصتن»
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سنگ زان بودی به حکمت در دهانش

تــا بســنگ و هنــگ هــو گویــد زبــانش

نی که سـنگش بـر زفـان بگرفـت راه

تـــا نگویـــد هـــیچ نـــامی جـــز إلـــه

ســـنگ بایـــد تـــا پدیـــد آرد وقـــار

مـــردم بـــی ســـنگ کـــی آیـــد بکـــار

چــون عمــر مــویی بدیــد از قــدر او

گفــت کــاش آن مــویمی بــر صــدر او

چــون تــو کــردی ثــانیاثنیــنش قبــول

ثـــانیاثنـــین او بـــوَد بعـــد رســـول

(منطق الطیر)21-

عطّار در پایان ابیات ،خطاب به خداوند متعال میگوید :خدایا چون تو ابوبکر را در

قرآن «ثانی اثنین» یعنی نفر دوم دو نفر نامیدی ،لذا پس از رحلت رسول خداص نیز
ثانی اثنینی و جانشین پیامبر بود.

 -1عُمَر ،فاروق اعظم
در تاریخ اسالم عُمَر ،فاروق اعظم و معیار حق و باطل است و اسالم او یعنی نابودی
کافران و مشرکان و شکستن کمر امپراطوری روم و اکاسره ایران!
خواجــۀ شــرع آفتــاب جمــع دیــن

ظ ـلّ حــق فــاروق اعظــم شــمع دیــن

ختم کـرده عـدل و انصـافش بحـق

در فراســت بــوده بــر وحــیش ســبق

1

آنک حقّ طاها برو خواند از نخست

تــا مطهّــر شــد ز طاهــا و درســت

های طاها در دل او هـای و هوسـت

فرّخ انک از های و هو درهای هوست
(منطق الطیر)21-

ذوق هنری و بینش عرفانی ،قدرت شگفت انگیزی در تجسّم صحنهها و رویدادها به
عطّار بخشیده است ،با آنکه در اوصاف مبالغه میکند اشعار بر دلها مینشیند و خواننده

 -فی االُمَمِ مُحدَثوُنَ فَإن یَک فی اُمَیی فَعُمَرٌ.
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فکرش را به آنها میسپارد و توصیف عدالت و ثبات شخصیت ممدوحی چون عُمَر ،راه
انتقاد و انکار را بر او میبندد.
آنـــک دارد بـــر صـــراط ،اوّل گـــذر

هســـت او از قـــول پیغمبـــر :عُمَـــر

آنـــــک اوّل حلقـــــه دار السّـــــالم

او بدســـت آرد زهـــی عـــالی مقـــام

چو نخستش حق نهد در دست ،دست

آخرش با خود برد آنجـا کـه هسـت

کــار دیــن از عــدل او انجــام یافــت

نیـــل ،جنـــبش ،زلزلـــه ،آرام یافـــت

شمع جنّـت بـود و انـدر هـیچ جمـع

هــیچ کــس را ســایۀ نَبــوَد ز شــمع

شــمع را چــون ســایۀ نَبــود ز نــور

چون گریخـت از سـایۀ او ،دیـو ،دور

چون سخن گفتی حقیقت بـر زفـانش

از رای قلبــی خــدا گشــتی عیــانش

چون نبی دیدش که او میسوخت زار

گفت شمع جنّـت اسـت ایـن نامـدار

گــه ز درد عشــق جــان مــیســوختش

گه ز نطـق حـقّ زفـان مـیسـوختش
(منطق الطیر)25،21-

 -0عثمان بن عفان؛ مظهر شرم و حیا
در تاریخ اسالم عثمان بن عفان مظهر شرم و حیاست و در تمام اوراق ادب و فرهنگ
مسلمانان ،شرم عثمان وجه مشخّص اوست.
خواجۀ سنّت کـه نـور مطلـق اسـت

بل خداوند دو نور 1بـر حـق اسـت

آنک غرق قدس و عرفـان آمدسـت

صــدر دیــن عــثمنِ 2عفّــان آمدســت

رفعتــی کــان رایــت ایمــان گرفــت

از امیرالمـــؤمنین ،عثمـــان گرفـــت

رونقــی کــان عرصــۀ کــونین یافــت

از دل پــر نــور ذی النــورین یافــت

 دو نور ،دو دخیر رسول ا ر ص (رقتّه و ا لثو ) ه به ترتتب به عقد نکاح عثمان در آمدند. -عثمن ،به همان شکل یاب ی یا رسم الخط عثمانی ی نوشیه شده است.
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یوســـف ثـــانی بقـــول مصـــطفا

بحـــر تقـــوی و حیـــا کـــان وفـــا

کــار ذی القربــی بجــان پرداختــه

جــان خــود در کــار ایشــان باختــه

ســر بریدنــدش کــه تــا بنشســتۀ

از چـــه پیوســـته رحـــم پیوســـته

هــم هــدایت در جهــان و هــم هنــر

امـــتش در عهـــد او شـــد بیشـــتر

هــم بعهــد او شــد ایمــان منتشــر

هم ز حکمـش گشـت قـرآن منتشـر

ســیّد ســـادات گفتـــی بـــر فلـــک

شــرم دارد دایــم از عثمــان ،مَلَــک

هم پیامبر گفت در کشف و حجاب

حقّ نخواهد کـرد بـا عثمـان ،عِتـاب

چون نبـود او تـا کنـد بیعـت قبـول

بــد بجــای دســت او دســت رســول

حاضــران گفتنــد مــا بــر ســودمی

گــر چــو ذوالنــورین غایــب بــودمی
(منطق الطیر)26،25-

 -2علی ،اسطورۀ مقاومت ،شیرخدا
علی ،اسطورۀ مقاومت ،شیرخدا ،پیشوای راستین ،باب علم رسول ،شوهر فاطمه ،فرزند
کعبه ،صاحب اسرار ،اقضی القضاۀ و ابن عمّ مصطفاست.
خواجـــه حـــقّ ،پیشـــوای راســـتین

کــوه حلــم و بــاب علــم و قطــب دیــن

ســــاقی کــــوثر ،امــــام رهنمــــای

ابـــن عـــمّ مصـــطفا ،1شـــیر خـــدای

مرتضـــای مجتبـــا ،جفـــت بتـــول

خواجـــۀ معصـــوم ،دامـــاد رســـول

در بیــــــان رهنمــــــونی آمــــــده

صــــاحب اســــرارِ سَــ ـلُونی آمــــده

مُقتــدا بــی شــک باســتحقاق ،اوســت

مفتــی مطلــق ،علــی اإلطــالق اوســت

چون علـی از غیبهـای حـقّ یکیسـت

عقــل را در بیــنش او کــی شکیســت؟

هم ز أَقضیکُم علـی جـان آگـه اسـت

هم علـی ممسـوس فـی ذاتِ اهلل اسـت

 -رسم الخطّ یاب منطق الطتر رعایت نشده است.
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از دم عیسی کسی گـر زنـده خاسـت

او بــدم دســت بریــده کــرد راســت

گشــته انــدر کعبــه آن صــاحب قبــول

بــت شــکن بــر پشــتی دوش رســول

در ضــمیرش بــود مکنونــات غیــب

زان بـــرآوردی یـــد بیضـــا ز جَیـــب

گـــر یـــد بیضـــا نبـــودیش آشـــکار

کـــی گرفتـــی ذوالفقـــار آنجـــا قـــرار

گاه در جوش آمـدی از کـار خـویش

گــه فــرو گفتــی بچــه اســرار خــویش

در همــه آفــاق هــم دم مــینیافــت

در درون میگشت و محـرم مـینیافـت
(منطق الطیر)26-

ة

تذکر االولیاء

عطّار در اشعار فراوانی خلفای راشدین را ستایش میکند که ما به همین اندازه اکتفا

میکنیم و برای استفاده بیشتر به کتاب تذکرة األولیاء 1این شاعر و نویسنده عارف روی
میآوریم.

 -7صدّیقان خود را ستایش نکنند

2
َست بِ َخی ِرُکم»
چنان که صدّیق اکبر گفت« :ل ُ

3

 -1در نامگذاری حسن بصری
در باره نامگذاری حسن بصری؛ از بزرگان تابعین ،چنین آمده است:

«نقل است که چون او 1در وجود آمد ،پیش عمربن خطّاب بردند .فرمود که:
ِ
س ُن الوجه» او را حسن نام کنید که نیکو روی است».2
سناً ،فَإنَهُ َح َ
« َس ُموهُ َح َ
 تذ رة األولتاء شتخ فریدالدین عطار نتشابوری -بررسی ،تصحتح مین ،توضیتحات از د ییر محمید اسییعالمی-انیشارات یابفروشی زوار -چاپ سو . 61
 رسم الخطّ یاب رعایت شده است.« -از شما بهیر نتسیم» قسمیی از خطبة خالفت است (منبع مذ ور/

).
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 -0تعصب نکردن با نزدیکان پادشاه

«و با هیچ کس از نزدیکان پادشاه تعصّب نکنی إالّ به حقّ ،چنان که از امام ابوحنیفه/
سؤال کردند« :از پیوستگان پیغمبرص کدام فاضلتر؟» گفت« :از پیران صدّیق و فاروق

و از جوانان عثمان و علی و از دختران فاطمه ،و از زنان عایشه اجمعین».3

 -2خواب دیدن امام شافعی رسول اکرم را

«شافعی 2گوید که رسولص را به خواب دیدم .مرا گفت« :ای پسر تو کیستی؟ گفتم:
یا رسول اهلل! یکی از امّت تو ،گفت :نزدیک آی .نزدیک شدم .آب دهن به خود بگرفت

تا به دهن من کند .و من دهن باز گشادم .چنان که به لب و دهان و زبان من برسید .پس

گفت :اکنون برو ،که برکات خدای بر تو باد».

و هم در آن ساعت امیرالمؤمنین علی را به خواب دیدم که انگشتری خود بیرون

کرد و در انگشت من کرد .تا علم نبی و ولی در من سرایت کرد».5

 -2سخنان توحیدی علی بن ابیطالب

عطّار با نقل سخنانی توحیدی از علی بن ابی طالب کام جان را چنین شیرین میکند« :و

این سخن آن است که از مرتضی سؤال کردند که :خدای عزّ وجّل را به چه شناختی؟

گفت« :بدان که شناسا گردانید مرا به او ،که او خداوندی است که او را شبه نیست و او

 -یسن بصری ،ابوسعتد یسن بن یسار بصیری ( 1-

هیی ق) از فقهیا و زهیاد عصیر یجّیاج و عمیر بین

عبدالعزیز.
 منبع مذ ور. - 1/ منبع مذ ور. / -2اما محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان ابن شافع یکی از ائمه چهار گانه اهل سنت است ( 12- 1هی ق).
 -منبع مذ ور . 1/میأسفانه شتخ عطّار برای ایادی و روایات منابع و مآخذی ذ ر نمی ند.
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را در نتوان یافت به هیچ وجهی و او را قیاس نتوان کرد به هیچ خلقی ،که او نزدیک
است در دوری خویش و دور در نزدیکی خویش ،باالی همۀ چیزهاست و نتوان گفت
که تحت او چیزی هست .و او نیست از چیزی و نیست چون چیزی و نیست در چیزی
و نیست به چیزی .سبحان آن خدایی که او چنین است ،و چنین نیست هیچ چیز از غیر

او».1

 -4صحبت صدیق

«اگر خواهی که اهل صحبت باشی ،صحبت با یاران چنان کن که صدّیق کرد با

پیغمبرص که در دین و دنیا مخالف او نشد .الجرم حق تعالی صاحبش خواند».2

 منبع مذ ور.2 1/ -منبع مذ ور. 23/

هـ :شیخ شهاب الدین ابوحفص عُمَر سهروردی ()402-203
شیخ شهابالدین سهروردی عارف مشهور قرن ششم و اوائل قرن هفتم هجری به

فیات
روایت سُبُکی در «طبقات الشافعیة» به پانزده واسطه و به نوشتۀ ابن خلکان در « َو ُ
األعیان» به چهارده واسطه به خلیفۀ اول (ابوبکر صدّیق )میرسد .در فقه و حدیث از
محضر عمویش شیخ ضیاء الدین ابوالنجیب سهروردی و ابوالقاسم بن فضالن و

عدهای دیگر از فقهاء و محدّثان نیمه دوم قرن
هبةاهلل شبلی و 
ابوالمظفر جاللالدین 
ششم هجری استفاده کرده و در تصوف از محضر عمویش شیخ ابوالنجیب و شیخ
عبدالقادر گیالنی و شیخ ابوالسعود و شیخ ابومحمد عبداهلل بصری تلمّذ 1و استفاده نموده
است.

اثر مشهور شیخ سهرورد «عوارف المعارف» از آثار درخشان عرفان و تصوف

اسالمی است که به زبان عربی نوشته شده و اسماعیل بن عبدالمؤمن ابی منصورماشاد

عبدالسّالم کاموی داشته ،در سال  665به فارسی برگردانده است اکنون از نوشتههای این

کتاب 2به چند مورد که در بارۀ خلفای راشدین آمده است اشاره میکنیم:
 -1نقل حدیث نبوی از ابوهریره

ابوهریره حدیثی را از رسول گرامیص روایت میکند که سرمشقی برای تمام صلحا و
کسانی است که اهل روزه هستند و خود را از اسارت غذاهای لذیذ و افراط و تفریط

آزاد میکنند.

 شاگردی(.ب) عوارف المعارف – تألتف شتخ شهاب الدین سهروردی – ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی (قرن هفیم) -بهاهیما قاسم انصاری – شر ت انیشارات علمی و فرهنگی . 62-
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رسولاهللص در سفری بود ،طعامی نزدیک وی آوردند ،ابوبکر و عُمَرب را

«

گفت بیائید بخورید .ایشان گفتند :ما بروزهایم .1گفت :بخورید که چون بروزه باشید
ضعیف شوید ،و از خدمت کردن باز مانید و محتاج آن شوید که کسی خدمت شما

کند».2

 -2مسؤلیت انسان در برابر اعمال و رفتارش

انسان در برابر اعمال و رفتار و گفتارش مسؤول است و مسلمان نباید به شیوهای عمل

کند که دیگران را وادار به غیبت نماید و صفت زشت تهمت و بدگمانی را در خود و

دیگری تقویت کند« .و منقول است از امیرالمؤمنین عُمَر که گفت :هرکس که خود را
در مقام تهمت باز دارد ،اگر خلق ،گمان بد در حق او جایز دارند ،باید که مالمت ایشان
نکند که زمام این مالمت ،به کف او بوده است ،اگر خود را در آن مقام باز ننمودی،
هیچکس سنگ مالمت بر سوی وجود او نزدی ،پس فرمود که :هرکس که از مناهی
شرع احتراز نکند و اوقات نمازهای پنجگانه ضایع کند ،و محرّمات شرع ،مباح دارد ،ما
او را رد کنیم ،و اگر دعوی کند که :مرا اندرونی به سامان است و سر و کاری و روز
بازاری دارم با حضرت عزّت ،آن دعوی بروی تاوان بُوَد ،و ما او را قبول نکنیم».3

آنچه از سخنان عُمَر فاروق فهمیده میشود این است که ،عبادت آدمی تنها یک
جهت دارد ،و آن ،جهت خدایی است و اگر مسیر پرستش عوض گردد ،هواجس و
آرزوهای نفسانی در دفاع از شخصیّت خودِ شخص و ارزشهای بادکنکی پذیرش جامعه
سر در میآورند و آدمی را از درون به بند میکشند .موالنای بلخ در دفتر اول مثنوی
میگوید:

 روزه مسیحب و سنت بوده است. منبع مذ ور. 3/ -منبع مذ ور. - /
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1

دشمنان او را ز غیرت مـیدرنـد

صد قضای بـد سـوی او رو نهـاد

دوستان هـم روزگـارش مـیبرنـد

در پناه لطف حق بایـد گریخـت

کاو هزاران لطف بر ارواح ریخت

تا پناهی یـابی آنگـه چـون پنـاه

آب و آتــش مــر تــرا گــردد ســپاه

هرکه داد او حسن خود را مـزاد

اگر انسان ارزشها و خوبیها و زیبائیهایش را در معرض نمایش دیگران قرار دهد ،در

غمههای وسوسه انگیز تعریف
دام کینۀ دشمن و محبت دوست گرفتار میشود و ن 
دوستان و آوای حسادت و حقد دشمنان او را از حرکت بسوی معبود باز میدارند ،باید
به خداوند پناه برد تا زنجیرهای بندگی غیر خدا بریده شود و آدمی از درون آزاد گردد.
 -9عثمان و تفسیر آیهای از قرآن

«و در خبر آمده است که امیرالمؤمنین عثمان از تفسیر آیۀ

﴿  

کردهای غیر تو
( ﴾ زمر . )63 :از رسولاهللص پرسید :وی گفت :سؤالی عظیم 
2

از من سؤال نکرده ،بدانکه کلید آسمانها و زمینها این تسبیح استّ« .ل إلهَ إّلّ اهللُ واهللُ
ِ
اآلخر ِ
ِ ِ
اهلل والحم ُدلِ ِ
ِ
أکب ر سبحا َن ِ
الظاه َر
له َوّل َح َ
َ
َُ ُ
ول وّل قُ ّوةَ إِّلَ باهلل ( َع َز َو َج َل) ،استَغفرو اهللَ ّ
األو َل َ
0
ِ
ِ
ِ
ِ
الحم ُد بیَده ال َخ ُیر َو ُه َو علی ُک َل َشیء قدیر» .
المل ُ
ک ولَهُ َ
الباط َن لهُ ُ

 -هر س زیبائتش را در معر

نمایش و افزون طلبی قرار دهد صدها قيای بد به او روی می آورد.

 لتد های آسمانها و زمتن نزد اوست. منبع مذ ور . 6 -هتچ خدایی جز اهلل نتست و خداوند بزرگیر است پیا ی و سییایش از آنِ خداسیت و هیتچنترویی جزء نتروی خداوند میقدر وشکوهمند نتست از خداوند ه اول و آخر و ظاهر و بیاطن اسیت آمیرزش
بخواهتد ملک هسیی و یمد مال اوست و نتکی در دست اوست و او بر هر چتزی توانا است.
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 -4زدودن ننگ تکدّی گری از جامعه اسالمی

جامعۀ اسالمی باید از ننگ تکدّی و گدائی پاک شود و فقیر ،زندگی بهتر داشته باشد:

«روزگار امیرالمؤمنین عُمَر سائلی سؤال میکرد ،و حاضران او را چیزی نمیدادند،
ایشان را گفت :چرا به این سائل باز نمیدادید؟ ،گفتند :وی را طعام دادیم ،زیادت

میخواهد .عمر نظر کرد .در زیر بغل سایل توبرهای آویخته بود پر از نان ،او را گفت:

تو نه سایلی که تو بازرگانی ،پس آن توبره از وی بستد و پیش شتر بریخت و او را چند

درّه 1بزد».2

 -1امام علی و فقر

فقیر ضمن اینکه الزم است کوشش کند که خود را از دام تنگدستی رهاند باید اهل
صبر باشد و از فقر شکایت نکند ،البته وظیفه ثروتمندان و حکومتها نیز در امحای فقر

جههُ – گفته است
بسیار سنگین است« ،امام المتقین و سیّد اولیاء علی مرتضی – َک َرَم اهللُ َو َ
که :فقر یا سبب مثوبت و سعادت ،یا سبب عقوبت و شقاوت است .نشان آنکه واسطه
نیل نجات و اعالی درجات باشد آنست که :فقیر به حیلت و زینت اخالق حمیده
مُتَحَلّی باشد .و در طاعات باری سبحانه و تعالی مسارعت نماید و از فقر شکایت نکند.

بلکه در کل احوال شاکر حضرت عزّت باشد».3
 -6ثروت همفکر در پیشبرد برنامه الهی

ثروتمند همفکر در پیشبرد برنامۀ الهی از بخشش مال خود کوتاهی نمیکند ،ابوبکر با

بهای گزافی بالل حبشی را میخرد و آزاد مینماید و در راه اسالم از بذل مال و ایثار
جان دریغ ندارد.

 تازیانه. منبع مذ ور.32/ -منبع مذ ور.32/
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«رسول خداص گفت :هیچکس را از آن منّت نیست بر من که ابوبکر بن ابی
قحافه .و در روایتی دیگر گفت :از هیچ مال چندان نفع به من نرسید که از مال
ابوبکر.1»

 -7ساده زیستن عمر و علی ب

صحابۀ کرام کوشش میکردند که از حدّاقلّ امکانات رفاهی و ضروریّات زندگی

بهرهمند شوند و از هر نوع افراط و تفریط دوری گزینند.


جامهای به سه درم بخرید و آستین آن دراز بود،

وردهاند که امیرالمؤمنین علی
«آ 

پارهای از وی ببرید .و امیرالمؤمنین عُمَر گفت :اگر میخواهی که صاحب و رفیق

رسولص باشی ،جامه را رُقعه کن 2و نعلین 3کهنه را اصالح کن و در پای میکن ،و
اومید را کوتاه کن و سیر مخور».1

 -8سخنی از علی بن ابی طالب

جههُ – گفته است« :قناعت شمشیری
امیرمؤمنان و مقدّم محقّقان مرتضی علی – َک َرَم اهللُ َو َ

است که هرگز کند نشود».5

قناعت ،آدمی را از نیاز و اتّکا به دیگران باز میدارد و بسوی خودکفائی و استقالل
شخصیّت ،راهنمایی میکند.

 منبع مذ ور. 3/ پتنه ن. فش ها. -2منبع مذ ور. 2 /
 -منبع مذ ور ( . 1/شرح ابن ابی الحدید ج  /2ص

).
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 -3اندیشیدن مؤمن به خداوند در نماز

باید در نماز به خداوند اندیشید ،و این اندیشه همراه با افعال و اقوالی است که ارتباط

مخلوق را با خالق برقرار مینماید ،تسامح در نحوۀ تمرکز فکر و گسستن بندهای
عبودیت خداوند ،انحراف از دستور الهی است.

میگوید که:
«و حرکت و ارتعاش در نماز روا نیست که اُمّ رومان مادر عایشهل 

در حضور ابوبکر نماز میکردم و میجنبیدم ،بانکی به هیبت بر من زد و گفت :از
تمامی نماز ،سکون اطراف است ،و نماز گزاردن ،ادای عبودیّت و صحّت بندگی ظاهر

کردن است».1

 -11مؤمن به رضایت الهی فکر میکند

مؤمن در هرکاری به رضایت الهی فکر میکند ،نماز و روزهای که آدمی را به این تفکّر
وادار ننماید حرکتی در خالف مسیر توحید است .و دوستیها و دشمنیها هم بازتابی از

میلها و هواجس نفسانی خواهند بود.

«عُمَر خطّاب گفت :اگر کسی نماز بسیار کند و روزۀ بسیار بدارد .و چون با قومی

دوستی کند که نه از بهر رضای حق تعالی باشد او را هیچ منفعت نباشد از آن کثرت

نماز و روزه».2

 -11سفارش پیامبرص به علی در باره نمک خوردن

پیامبرص به علی میفرماید که :پیش از غذا خوردن و پس از آن اندکی نمک بخورد.
اهمیت این دستور ،امروزه بر کسی پوشیده نیست.

«رسولص به علی گفت که :ای علی! چون طعام خواهی خورد ،مبدأ به نمک

کن ،و چون خوردن به آخر رسد ،ختم به نمک کن که نمک شفای دردهاست و هفتاد
درد و علّت از اندرون زایل کند».1

 منبع مذ ور. 1/ -منبع مذ ور. 63/
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 -12انسان وارع از شبهه دوری میکند

انسان وارع 2از شبهه دوری میکند و عبادتش یقینی است نه ظنّی.
«رسولص گفته است :اساس دین بر وَرَع است».3

و عُمَر خطّاب گفت :صاحب وَرَع آن باشد که خود را حقیر نکند نزد اهل دنیا.

یعنی از ایشان سؤال نکند».1

 -19زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد

زمامدار مسلمان باید از انتقاد دیگران نهراسد و به پندها و نصایح و نظرات مردم توجّه
کند.

عُمَر از گروهی از صحابه پرسید« :اگر من در بعضی امور رخصتی 5جایز دارم و

طریق عزایم 6نسپرم شما با من چگونه باشید؟ قوم جمله خاموش بودند .و در جواب
عُمَر هیچ سخن نگفتند .سه نوبت این سخن مکرّر کرد .در آن میان پسر سعد

قویم ال َقدح» .ای عُمَر ،اگر از جادۀ شرع و احکام عزائم میلی
حاضر بود گفت« :قَ َو َ
مناک ت َ
کنی در امور شریعت و انحرافی نمایی ،ترا چنان با طریقۀ واضح و راه صواب آیم که

 منبع مذ ور ، 2 /اشاره به «یا علیٌ ابدَأ طعامَک بالملح» تُحَفُ العقول .ص . 1 پرهتزگار( .ب) ترجمه یدی « :مالکُ دینِکُمُ الوَرَعُ» ترک اإلطناب شماره .233 -2عوارف المعارف . 32-
 تغتتر یکم شرعی از سخت به آسان با بقای یکم اصلی را رخصت گویند مانند خوردن گوشیت میردار بیرایشخص
ميطّر و گرسنه.
 -6تغتتر یکم شرعی از سهولت و آسانی به صعوبت و سخیی عزیمت گویند ،مانند شکار یتوانات در یج یه بیا
آنکه یکم اصلی آن إبایت است یرا می باشد.
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تیری که کژ شده باشد ،و اندازندگان صائب ،به وفور قوّت و شمول مکنت آنرا راست

کنند .عُمَر این سخن از وی بپسندید و تحسین کرد».1

 -منبع مذ ور/

. 2-

و :محمّد عَوفی ( 402 -232هـ ق)
سدیدالدین محمد بن محمد بخاری ،نویسنده و دانشمند معروف ایرانی در اواخر قرن
ششم و اوایل قرن هفتم هجری و از اعقاب عبدالرحمن بن عوف صحابی معروف است.
جدّ عوفی امام ابوطاهر یحیی بن طاهر ابن عثمان از علمای حدیث و معرفت أنساب
عرب بود.
عوفی در بخارا به دنیا آمد و تحصیالت خود را در همان شهر به انجام رسانید .پس
از آن مدتها در بالد ماوراءالنهر و سیستان و خراسان به سیر و سیاحت و دیدار فضال
پرداخت ،مدتی هم صاحب دیوان قلج ارسالن خاقان نصرۀ الدین عثمان بن ابراهیم بود.
مقارن حملۀ مغول به سند گریخت و به خدمت ملک ناصرالدین قباجه غوری در آمد و

ُباب األلباب را به نام عینالملک وزیر این پادشاه تألیف کرد و سپس تألیف جامع
کتاب ل ُ
الحکایات را به نام ناصرالدین قباجه آغاز نمود .ناصرالدین درسال  625هـ ق .از

شمسالدینالتتمش شکست خورد و خود را به رود سند انداخت و غرق شد .جمیع
خدم و حشم وی به التتمش پیوستند ،از آن جمله عوفی بود که به خدمت وزیر التتمش

ابوسعد جنیدی مخصوص گردید و جوامع الحکایات را که نخست میخواست به نام
ناصرالدین قباجه تألیف کند ،به نام این وزیر به رشته تحریر درآورد.

عوفی «فرج بعد از شدت» تألیف تنوخی را هم از عربی به فارسی ترجمه کرده

است .1این دانشمند بزرگ و نویسنده توانا در «لباب األلباب» در باره خلفای راشدین

چنین مینویسد:

 -فرهن

فارسی – د یر محمد معتن اعال آ -عُمَر-

.
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 -1ستایش ابوبکر صدیق و علی مرتضی

قصیدهای را با مطلع زیر سنائی غزنوی

در باب دهم ،شعراء آل سلجوق (غزنه و لوهور)

نقل میکند که در دو بیت آن به ابوبکر صدیق و علی مرتضی اشاره میکند.1
ای سنائی گر همی ازلطف حق جوئی سنا

2

عقل را قربان کـن انـدر بارگـاه مصـطفی

در شریعت ذوق دین یابی نه اندر عقل ز آنک قشــر عــالم عقــل داد ،مغــز ،روح انبیــا
در خدا آباد یابی امر و نهی و دیـن و کفـر و احمد مرسل خدای آباد را بـس پادشـا
چون نباشی خاک درگاه سرای اوکه هست پاسبان بام ،روح القدس و دربـان مرتضـا
در حریم مصـطفی بـوبکر وار انـدر خـرام تاسیه روی جفا گردی و خوش روی وفـا
عشق را بینی عَلَم بر کرده در میدان صـدق عقل را بینی قلم بشکسته در صـدر رضـا


 -2ستایش مجدالدین بن الرشید به علم علی و عدل عمر

در باب ششم در قصیدهای از مجدالدین بن الرشید العزیزی در وصف عالء الملک

بوبکر بن احمد ،ممدوحش را به علم علی و عدل عمر میستاید.3
از ین پیشم دلی بودی کنون با خود نمیبینم















ضیاء الدین عالء الملک بوبکر بنِ احمد آن





مگر منزل بدرگاه وزیر دادگر دارد









که هم علم علی خواندست و هم عدل عمر دارد

 تذ رة لباب األلباب -محمّد عوفی -از روی چاپ پرفسور براون با مقدمه و تعلتقات عالمیه محمید قزوینیی ونخبة تحقتقات اسیاد سعتد نفتسی و ترجمه دیباچه انگلتسی به فارسی به قلم محمد عباسیی .یابفروشیی فخیر
رازی -چاپ اول – بهار  -6نتمة دو /
 سنا :سناء – روشنی ،فروغ – رفعت. -لباب األلباب – نتمه اول. 6 ، 6 /

. 2،
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 -9حلم عثمان در ذکر فضالء خراسان
1

در فصل دوم شمس الدین محمود البلخی ،حلم عثمان چنین توصیف میشود .
آنچه یوسـف از زلیخـا مـیکشـد

کس مبادا کش زنی بینـد بچشـم
چرخ رعنا تا تو عاشق میشـوی

غالیــه بــر روی زیبــا مــیکشــد

گر حکیمی ظلم این و آن بکـش

حلم عثمان ظلـم غوغـا مـیکشـد

 -4ستایش ممدوح به حیدر در لطایف اشعار وزراء و صدور

دهای از رشید الدین وطواط
در باب ششم ،در لطایف اشعار وزرا و صدور ،در قصی 

ممدوح را در میدان نبرد به حیدر تشبیه میکند:2
در هنر وقت مجارات 3چو صاحب 1بوده

در وغا روز مالقات چو حیدر گشته

در اشعار دیگری علی را چنین میستاید:
خورشید خسروان ملک اتسـز کـه ذات او

در علم چون علی شد و در عقل چـون عقیـل

5

زهی بسـان نبـی پیشـوای دولـت و دیـن

زهـــی بســـان علـــی کامکـــار تیـــغ و قلـــم

6

تازیانه عدالت عمر ناموس کفر را در هم شکست ،در قصیدهای بلند از عماد الدین

غزنوی ممدوحش را چنین به عدالت ستایش میکند:7

 لباب األلباب – نتمه اول. 1 / لباب األلباب – نتمه اول.3 / با یکدیگر برابری ردن -همقد شدن .هنرنمایی رد. -2صایب بن عباد .وزیر دانشمند ایرانی ( 3 - 6هی ق).
 لباب األلباب – نتمه دو  - 3/عقتل برادر علی بن ابی طالب است. -6لباب األلباب – نتمه دو /

.

 -1لباب األلباب – نتمه دو . 61/
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ناموس کفر درّه 1سهم 2عُمَر شکست

در قصیدهای از لطف الدین زکی مراغه ،ممدوح به عدل عمر و شجاعت حیدر
ستایش میشود:3
ای خداوندی کاندرگه انصاف و مصاف

 تازیانه. ترس. -لباب األلباب – نتمه دو . 16/

از تو عدل عُمَر و پر دلی حیدر خاست

ز :جالل الدّین مولوی (432 -432هـ)
جالل الدین محمّد مولوی یا مالّی رومی ،عارف جانگداز و شوریده حال قرن هفتم

هرههای تابناک حیات معنوی جهان و اسالم است که در کودکی و
هجری قمری ،از چ 
سلطانالعلماء بهاءالدین وَلَد و سیّد برهانالدّین محقّق

عنفوان جوانی در خدمت پدرش
ترمذی ،علوم متداول زمان و حکمت و معرفت را آموخت .و در سال  612بر اثر
مالقات با پیری روشن ضمیر و نیکدل به نام محمّد بن علی بن ملک داد مشهور به

«شمس تبریزی» آنچنان انقالب روحی و تحوّل درونی شگفت انگیزی در او به وجود
آمد که در تمام اعصار تاریخ معنوی جهان شاخص و ممتاز است.
سه اثر جاویدان مولوی؛ دیوان کبیر (شمس) ،مثنوی معنوی ،وفیه مافیه ،بازتاب این
تحوّل معنوی است.1
اکنون گوهرهای درخشان نثری و شعری را از صدفهای دریای اندیشه موالنا بر
میچینم و دیدگانمان را از تماشای آنها بهرهمند میسازیم:
الف – دیوان کبیر(شمس)

2

غزلیات شمس ،بازتاب روح آینه آسا و قلب شور انگیز موالنا است ،چنانکه خواننده با

ترنّم و موسیقی خاص ابیات ،ذوق و وجدی متناسب با شفافیّت دلش پیدا میکند که در
بعضی از مواقع در دایره موّاج معنای آن ،سر از پا نمیشناسد.

 مجالس سبعة و مکیوبات دو اثر دیگر موالناست. لتات شمس یا دیوان بتر جزو اول -موالنا جالل الدین محمّد مشهور به مولوی – با تصیحتحات و یواشییبدیع الزمان فروزانفر -موسسه انیشارات امتر بتر.
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 -7روح تالشگر موالنا از ورای تعصبها

روح تالشگر و حقیقت جوی موالنا از ماورای تعصّبها و قراردادهای زیر بنای
قشریگرایانه ،به دین و انسان نگاه مینماید و راز حیات را در پیوند قلبها میداند:
عثمان و علیّ مرتضا را

بوبکر و عُمَر به جان گزیدند

()111

1

در غزلی شور آفرین و دل انگیز «شمس» را «یار غار» میبیند و باال و باالتر میرود:
یار مرا ،غار مرا عشق جگـر خـوار مـرا

یار تُوِی ،غارتُوی ،خواجه! نگهدار مرا

نوح تُوی ،روح تُوی ،فاتح ومفتوح تُوی

سینۀ مشروح توی ،بـر در اسـرار مـرا

نور توی ،سور توی ،دولت منصور توی

مرغ کُوه طور تُوِی ،خسته به منقار مرا
()37

 -1هرجا عُمَر جلوه کند ،شیطان ذلیل است
هرجا عُمَر جلوه کند ،شیطان ذلیل است ،همچنانکه بهار ،اسیران طبیعت زمستان را از
اسارت زمین و سرما آزاد مینماید ،عُمَر نیز در بندیان نفس را از دام شیطان میرهاند.
برات آمد ،برات آمد بنـه شـمع براتـی را

خِضر آمد ،خِضر آمـد بیـار آب حیـاتی را

عُمَر آمد ،عُمَر آمد ببین سر زیر شیطان را

سحر آمد ،سحر آمد ،بهل خواب سُـباتی را

 -0شرم عثمان با مشّاطه گر غیب
شرم عثمان با مشّاطهگر غیب از چهره زعفرانی به صورت عنّاب گونه عُمَر تغییر یافته و
عُمَر شرم شکن و خطّاب تاریخ اسالم شده است:

2-

اشاره به شماره غزل است و در پایان ابتات شماره هر غزل می آید.
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این چه مشّاطه و گلگونه غیبست کز و
چند عثمان پر از شرم که از مستی او

زعفرانی رخ عشاق چو عنّاب شدست؟
چون عُمَر شرم شکن گشته و خطّاب شدست
()125

 -2ای انسان! دروادی طلب سیر کن
ای انسان! در وادی طلب سیر کن که طلب ،کیمیای مس وجود تست ،هرچند نی آسا

خالی به نظر میآیی خود را فراموش مکن که در شجاعت و نبرد با نفس «علی

مرتضی» هستی:

جان بنه برکف طلب که طلب هست کیمیا 















گر چه نی را تهی کنند نگذارند بی نوا











تا تن از جان جدا شدن مشو از جان جان جدا


رو پی شیر و شیر گیر که علییّ و مرتضی
()213

میانجامد
 -2در عالم عشق« ،کثرت» به «وحدت» 

در عالم عشق ،کثرت به وحدت میانجامد و وجود عاشق و معشوق یکی است و احمد

و ابوبکر یک جان در دو بدن و دو یار غار ،یک یارند.1:




چو احمدست و ابوبکر یار غار ،دل و عشق 

 لتات شمس یا دیوان بتر جزو دو  -موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی – با تصیحتحات و یواشییبدیع الزمان فروزانفر -موسسه انیشارات امتر بتر.
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انار شیرین گر خود هزار باشد و گر یک











دو نام بود و یکی جان دو یار غار چه باشد؟


چو شد یکی بفشردن دگر شمار چه باشد؟
()911

1

 -4اگر خداوند بخواهد امری انجام بپذیرد ،سلسلۀ علیّت گسسته میشود
اگر خداوند بخواهد امری انجام بپذیرد ،سلسلۀ علیّت گسسته میشود چنانکه شمشیر

عُمَر که ضد پیامبر بزرگوارص بود مشیّت الهی آن را حامی رسول اکرم کرد:
شمشیر به کف عُمَر ،در قصد رسول آید

در دام خدا افتد و ز بخت ،نظر یابد
()598

 -1گذشتن صولت عمر و فرا رسیدن شرم عثمان
اگر صولت و شوکت عمر گذشت ،شرم و آزرم عثمان فرا رسید:
اگر دی رفت باقی باد امروز

و گر عُمَر بشد عثمان در آمد
()668

 -8در مسیر زندگی باید با قاطعیّت رفتار کرد
در مسیر زندگی باید با قاطعیّت رفتار کرد و ارزشها به ضد ارزش تبدیل نشود تا شیطان
از آدمی بگریزد ،همچنانکه دیو از عُمَر گریخت:

 31 -شماره غزل است.
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احمدی باید تا راه چلیپا 2بزند

1

عُمَری باید تا دیو ازو بگریزد

()786
رفت و هنوز میرود ،دیو ز سایۀ عُمَر

خیز که روز میرود ،فصل تموز میرود

()1121

 -3آزاد کردن روح از قید خورد و خواب
عارف سلوک باید روحش را از قید و بند خورد و خواب آزاد کند تا علی وار مردانه در
صف نبرد بجنگد:
عارفا! بهرِ سه نان دعوت جان را مگذار

تا سنانت 3چو علی در صف هیجا 1بزند
()786

 -73علی و عُمَر جلوهای از یک حقیقتند

علی و عُمَر جلوهای از یک حقیقتند و انکارشان حسرت به دنبال دارد:
رافضی 5انگشت در دندان گرفـت

هــم علـیّ و هــم عُمَــر آمیختنــد

 إنّ الشتطان لَتَفرقُ مِنکَ یا عُمَرُ (جامع الصغتر ،طبع مصر .ج .)3 / صلتب ،خاج ،داری ه یيرت عتسی را به آن آویخیند. نتزه. -2هتجاء ،جن  ،ارزار.
 رافيتان یا شتعتان افراطی صفوی ه تشتع علوی را تحریف رده اند ،همیواره چیون نهیال بتگانیه ای در بیتنمسلمانان بوده اند .و با تحریف تاریخ ،و قبرپرسیی و شخصتت پرسیی عواطف و ایساسات مرد را برانگتخییه
می نند .و دیدنشان لعن و نفرین عمر و بر پایی برنامه های عمر شان ،و دههی فاطمه و ...است .در یالتکه به

224

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

بر یکی تختند این دم هـر دو شـاه

بلکِ خود در یک کمر آمیختنـد

هم شب قدر آشکارا شد چو عیـد

هــم فرشــته بــا بشــر آمیختنــد
()811

 -77آبداری سوسن در بهار به مانند تیزی ذوالفقار
سوسن در بهار خرّم مانند ذوالفقار علی تیز و آبدار شده است:
آمد بهار خرّم و رحمـت نثـار شـد
اجزای خاک حامله بودند از آسمان
گلنار پر گره شد و جوبـار پـر زره

سوسن چو ذوالفقار علی آبدار شـد
نه ماه گشت حامله زان بیقرار شـد

صحرا پر از بنفشه و کُه الله زار شد
()871

 -71گلها و سبزههای باغ

گلها و سبزههای باغ که بسان اصحاب کهف در خواب بودند از آن حالت بیدار شدند
همچنانکه لطف الهی یار غار شد:
اصحاب کهف باغ ز خواب اندر آمدند

چون لطف روح بخش خدا یار غار شد
()871

تواتر از روایات شتعه ثابت شده ه عمر همسر ا لثو دخیر علی از فاطمه دخت رسول خیدا اسیت .و علیی
وزیر و مسیشار اول خالفت عمر بود .موالنا این تالیم و دوسیی و محبت علی و عمر ی و بطور لی محبیت و
عشق و عالقه صحابه و اهل بتت پتامبر بهمدیگر ی را مایه غم و اندوه رافيتان یتلهگر می داند( .ب)
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 -70مرگ شایسته چون مرگ ابوبکر و عمر
آنکس که خود را به اخالق نبوی آراسته میکند ،مرگش چون مرگ ابوبکر و عُمَر
خواهد بود همچنانکه آن دو مرد بزرگ پس از حیات دنیوی در گور نیز در کنار رسول
گرامیند:
شاهشان بر کنار لطف نهد

نی چنین خوار و مختصر میرند

وانک اخالق مصطفی جویند

چون ابوبکر و چون عُمَر میرند
()972

 -72برندگی ذوالفقار بازتابی از انتظار پیامبرص

برندگی شمشیر ذوالفقار ،جلوه و بازتابی از انتظار رسول اکرمص است:
آهنی کانتظار صیقل کرد

روی را صاف و بی غبار کند

ز انتظار رسول ،تیغ علی

در غزا خویش ذوالفقار کند

انتظار جنین درون رحم

نطفه را شاه خوش عذار کند
()985

 -72سوگند به مصحف عثمان
موالنا پس از دوری شمس به مصحف عثمان (قران کریم) سوگند میخورد که الال و
خدمتکار دمشق است:
بر مصحف عثمان بنهم دست بسوگند

کز لولوی آن دلبر الالی بهشتیم

1

()1193
 لتات شمس یا دیوان بتر جزو سو  -موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی – با تصیحتحات و یواشییبدیع الزمان فروزانفر -موسسه انیشارات امتر بتر 23 -شماره غزل در جزو سو است.
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 -74سخنان بیهوده ،اختالف انگیز و جنگ سازند
سخنهای بیهوده ،اختالف انگیز و جنگ سازند و حقایق را وارونه جلوه میدهند:








گفتن همه جنگ آورد ،در بوی و در رنگ آورد






چون رافضی جنگ افکند هر دم علی را با عُمَر
()1172

 -71با گوهر عقل تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش
علی فرمود :با گوهر عقل وجود خویش تاج حکومتی را گوهر معنا ببخش:



عقل تاجست ،چنین گفت به تمثیل ،علی






تاج را گوهر نو بخش تو از گوهرخویش
()1251

 -78عاشق همه هستیش را در راه معشوق فدا میکند
عاشق همه هستیش را در راه معشوق فدا میکند و خلفای رسول چنین بودند:
بوبکر سر کرده گرو ،عُمَر پسر کرده گرو
عثمان جگر کرده گرو ،وان بوهُریره انبان گرو
()2136

1

 -73وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها میانجامد
وحدت در راه و هدف به اتحاد دلها میانجامد و دوئی نشانه جدائی است:
 لتات شمس یا دیوان بتر جزو پنجم – موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی – با تصحتحات و یواشییبدیع الزمان فروزانفر6.

شماره غزل در جزو پنجم است.
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در وحدت مشتاقی ما جمله یکی باشیم

اما چو بگفت آییم یاری من و یاری تو

چون احمد و بوبکریم در کنج یکی غاری زیرا که دُوی باشد غاری من و غاری تو
()2173

 -13عثمان سرمست و عُمَر محتسب و عادل
عثمان سرمست و عُمَر محتسب و عادل اسالم است:
ســر عثمــان تــو مستســت بــرو ریــز کــدو چون عُمَر محتسبی داد کنی اینجا کو؟
چه حدیثست ،ز عثمان عُمَرم مست ترست وان دگر را که رییس است نگویم ،تو بگو
()2222

 -17به بند کشیدن عارف ،بولهب وسوسه را علیوار

عارف ،کسی است که علیوار بولهب وسوسه را ببند کشد و از سخن ،لب بندد:

عارف گوینده! اگر تا به سـحر صـبر کنـی از جهت خسته دالن ،جان و نگهبان منـی
همچو علی در صف خود سر نبری از کف خود بولهب وسوسه را تا نکنـی راه زنـی
()2159

 -11پیوند قلب ابوبکر با مصطفیص

صوفی ،ابوبکر است که قلبش با مصطفیص پیوند خورده و آویخته شده است .تو نیز

اگر میخواهی اهل صفای معنوی باشی در غار ایثار سکوت گزین:
باشد سخی چون خایفی در غار ایثاری شده

صوفی چو بوبکری بُوَد در مصطفی آویخته
()2275
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کو زهره که بشمارم این کرده و آن کرده
()2326

آری مدّعی صدق ابوبکر داشتن و دل در گرو حیله بستن بر خالف معنویت است.

 -10سخن گفتن از یار یار (ابوبکر) ،فاروق (عمر) و ذوالفقار
مولوی در جزء ششم در غزلی شیوا اینچنین از یار یار (ابوبکر) ،فاروق (عمر) و
ذوالفقار سخن میگوید:
گفتی شـکار گیـرم رفتـی شـکار گشـتی

گفتی قرار یـابم خـود بـی قـرار گشـتی

خضرت چرانخوانم کاب حیات خوردی؟

پیشت چرا نمیرم چون یار یـار گشـتی؟

گِردت چرا نگردم چـون خانـۀ خـدایی؟

پایت چرا نبوسم ،چون پایـدار گشـتی؟

جامت چرا ننوشم ،چون ساقی وجـودی؟

نقلت چرا نچینم ،چون قند بار گشـتی؟

فاروق چون نباشی ،چون از فراق رستی؟

صدّیق چون نباشی ،چون یار غار گشتی؟

اکنون تو شهر یاری کـو را غـالم گشـتی

اکنون شگرف وزفتی ،کز غم نزار گشتی

هم گلشنش بدیدی ،صدگونه گل بچیدی

هم سنبلش بسودی ،هم الله زار گشـتی

ای چشمش اهلل اهلل،خود خفته میزدی ره

اکنون نعوذُباهلل چـون پـر خمـار گشـتی

آنگــه فقیــر بــودی ،بــس خرقهــا ربــودی

پس وای بر فقیران ،چون ذوالفقار گشتی
()2931

1

 -12قهرمانی علی ،نیروی وهبی الهی است
قهرمانی علی ،نیروی وهبی الهی است که نقطه اوج آن در فتح قلعه خیبر است.

 لتات شمس یا دیوان بتر جزو ششم -موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی – با تصحتحات و یواشییبدیع الزمان فروزانفر 3 2 .شماره غزل است.
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بشکن سبوی خوبان ،که تو یوسف جمالی


چو مسیح ،دم روان کن ،که تو نیز از آن هوایی

به صف اندر آی تنها ،که سفندیار وقتی


در خیبر است ،برکن ،که علیّ مرتضایی
()2831

وضو ز اشک بساز و نماز کن به نیـاز

بر آر نعرۀ «أرنی» 1به طور ،موسی وار

خراب و مست شو ای جان ز بادۀ ازلـی
بزن تو گردن کافر ،غزا بکـن چـو علـی
()3191

آری ،نبرد علی توام با راز و نیاز در شب و پیکار در روز بوده است.
ب -فیه مافیه

2

فیهمافیه اثری منثور از موالنا است که نکتههای ظریف و سخنان بدیع عرفانی را متضمّن

میباشد .در این نوشته ارزشمند خلفای راشدین چنین ستوده شدهاند.


 -7ارزشها با سختیها جلوه مییابند

ارزشها با سختیها جلوه مییابند و آنکه آسان بدست آورد ،زود هم از دست میدهد:

«ابوبکر صدیق شَکَر را نام ،امّی نهاده بود یعنی شیرین مادرزاد ،اکنون میوههای دیگر

 اشاره است به آیه  - 2األعراف« ﴾    ﴿ :گفت :پروردگارا خود را به من بنمایانه به تو نگاه نم».
 فته مافته -ازگفیار موالنا جالل الدین محمد مشهور به مولوی – با تصحتحات و یواشی بدیع الزمان فروزانفر-موسسه انیشارات امتر بتر.
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بر شکر نخوت میکنند ما چندین تلخی کشیدهایم تا به منزلت شیرینی رسیدیم ،تو لذّت

شیرینی چه دانی چون مشقّت تلخی نکشیدهای».1
مولوی در مثنوی میگوید:
هرکه او ارزان خرد ارزان دهد

گوهری طفلی به قرصی نان دهد
(دفتر اول)

 -1برتری ابوبکر به علّت عشق و محبت

برتری ابوبکر به علّت عشق و محبت اوست نه فراوانی نماز و روزه و صدقه« ،ما فُ ِ
ض َل
ِ
ص َدقَة بَل ُوقِ َر بما فی قَلبِ ِه» .2قلب آدمی ،آنگه از محبت خدا و
صوم َو َ
صلوة َو َ
أبوبکر بِ َک َثرة َ
رسولش پر شود ،تمام موجودات و ذرات هستی را نیز دوست میدارد.

 -0نحوه اسالم آوردن عمر

موالنا نحوۀ اسالم آوردن عُمَر را توضیح میدهد که« :عُمَر پیش از اسالم به خانه
خواهر خویشتن در آمد ،خواهرش قرآن میخواند ﴾...   ﴿ :به آواز بلند،
چون برادر دید پنهان کرد و خاموش شد .عُمَر شمشیر برهنه کرد و گفت :البته بگو که
چه میخواندی و چرا پنهان کردی؟ وإال گردنت را همین لحظه به شمشیر ببرم هیچ
امان نیست ،خواهرش عظیم ترسید و خشم و مهابت او را میدانست از بیم جان مُقرّ

شد گفت :ازین کالم میخواندم که حق تعالی درین زمان به محمدص فرستاد .گفت:
بخوان تا بشنوم ،سورت طه را فرو خواند ،عُمَر عظیم خشمگین شد و غضبش صد
چندان شد ،گفت :اکنون اگر ترا بکشم این ساعت زبون کشی باشد اول بروم سر او را
ببرم آنگاه به کار تو بپردازم ،همچنان از غایت غضب با شمشیر برهنه روی به مسجد

 منبع مذ ور. 3 / -منبع مذ ور/
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مصطفی نهاد ،در راه چون صنادید 1قریش او را دیدند گفتند :هان عُمَر قصد محمّد دارد
و البتّه اگر کاری خواهد آمدن از ین بباید .زیرا عُمَر ،عظیم با قوّت و رجولیّت بود و بهر
لشکری که روی نهادی البتّه غالب گشتی و ایشان را سرهای بریده نشان آوردی تا به

میفرمود همیشه که؛ خداوندا دین مرا به عُمَر نصرت ده یا به
حدّی که مصطفیص 
ابوجهل ،زیرا آن دو در عهد خود به قوّت و مردانگی و رجولیّت مشهور بودند و آخر
رسولاهلل :وای بر من اگر

چون مسلمان گشت همیشه عُمَر میگریستی و میگفتی :یا

بوجهل را مقدّم میداشتی و میگفتی که :خداوندا دین مرا با بوجهل نصرت ده یا به

عُمَر ،حال من چه بودی و در ضاللت میماندی ،فیالجمله در راه شمشیر برهنه روی

به مسجد رسولص  ...که اینک یا رسولاهلل! عُمَر میآید تا روی به اسالم آورد در

کنارش گیر .همین که عُمَر از در مسجد در آمد معیّن دید که تیری از نور بپرید از

مصطفیص و در دلش نشست نعرۀ زد بیهوش افتاد ،مهری و عشقی در جانش پدید

آمد و میخواست که در مصطفیص گداخته شود از غایت محبّت و محو گردد ،گفت:
اکنون یا نبی اهلل ایمان عرض فرما و آن کلمه مبارک بگوی تا بشنوم .چون مسلمان شد

گفت :اکنون در شکرانه آنک به شمشیر برهنه به قصد تو آمدم و کفّارت آن ،بعد ازین از
هرکه نقصانی در حق تو بشنوم فی الحال امانش ندهم و بدین شمشیر سرش را از تن
جدا گردانم».2

شمشیر به کف عُمَر در قصد رسول آید

در دام خدا افتد وز بخت ،نظر یابد

 -2بر منبر رفتن عثمان هنگام خالفت
عثمان چون خلیفه شد بر منبر رفت ،خلق منتظر بودند که تا چه فرماید ،خمش کرد
و هیچ نگفت و در خلق نظر میکرد و بر خلق حالتی و وجدی نزول کرد که ایشان را
 سران ،بزرگان جمع صندید. -منبع مذ ور. 6 - 6 /
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پروای آن نبود که بیرون روند و از همدیگر خبر نداشتند که کجا نشستهاند که به صد

فایدههایی ایشان را

تذکیر و وعظ و خطبه ایشان را آنچنان حالت نیکو نشده بود،
حاصل شد و سرّهایی کشف شد که به چندین عمل و وعظ نشده بود تا آخر مجلس
همچنین نظر میکرد و چیزی نمیفرمود ،چون خواست فرمود آمدن فرمود که« :إ َن لَ ُکم
فعاّلً خیر إلی ُکم ِمن إمام قَ ّوال».1
إماماً ّ

 -2دل بستن علی به معبود

علی ،چنان دل به معبود بسته و با حضرت دوست رابطه برقرار کرده است که میفرماید:
ف ِ
دت یَقیناً» یعنی چون قالب را برگیرند و قیامت ظاهر شود یقین
«لَو ُک ِش َ
ازد ُ
الغطاءُ ما َ
من زیادت نگردد؛ نظیرش چنان باشد که قومی در شب تاریک در خانه ،روی بهر

جانبی کردهاند و نماز میکنند ،چون روزه شود ،همه از آن باز گرداند .اما آن را که رو
به قبله بوده است ،در شب ،چه بازگردد چون همه سوی او میگردند ،پس آن بندگان

هم در شب ،روی به وی دارند و از غیر ،روی گردانیدهاند پس در حق ایشان قیامت
ظاهرست و حاضر.2

 -4جریان دختری در خالفت عمرس

دختری ،در زمان خالفت عُمَر با تمام وجود از پدر پیر و زمین گیرش پرستاری میکرد،

عمر او را گفت :هیچ فرزندی مانند تو بر پدرش حقّی ندارد .دختر گفت :یا عمر چنین
 در مین اما ٌ فَعَالٌ ضبط شده است ه چون (اماماً) اسم إنّ می باشد منصوب و (فعاالً) نتز صفت و منصیوب بیهتبعتّت است .در صفحه 6

فته مافته در بارة این عبارت توضتح افی داده شده است چنانکه جایظ در البتان

و الیبتتن می گوید«...:وأنیم إلی إما ِ عادلٍ أیوجُ مِنکُم إلی إما ٍ خطتبٍ» ابن قُیَتبه جملة «إنکم إلی إما ٍ الیخ»
را به دیگر نسبت متدهد مؤلف اللؤلؤ المرسوع آن «را از موضوعات شمرده است فروزانفیر در یاشیته صیفحه
 . 3عبارت را مخلوط می داند و «إنکم إلی أمترٍ فعالٍ أیوجُ مِنکُم إلیی أمتیر قیوّالٍ» را یه در محاضیرات
األدباء از راغب اصفهانی نقل گردیده است درست می شمارد....
 -منبع مذ ور. 3/
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نیست ،زیرا وقتی من کودکی بودم پدرم میلرزید که مبادا به من آسیبی برسد و اکنون

من مردنش را از خدا میخواهم اگرچه در خدمت کوتاهی نمیکنم .عُمَر گفت« :هذه

أَفقَهُ مِن عُمَر» .1این از عُمَر فقیهتر است.

ج -مثنوی معنوی

مثنوی ،آرامش دریای طوفانی و فروکش نمودن امواج متالطم روح مولوی است.
موالنا در دیوان کبیر ،جوانی است که رعد آسا میغرد و طبیعتی تند و عاشقانه دارد
و سراسر وجودش ،شور ،نشاط ،گله و شکایت و ...عشق به شمس میباشد!
اما در مثنوی استاد پختهای است که احساسات و عواطف دیوان شمس را به بند
کشیده است و وجودش شمسی است که برای همیشه و در هر مکان و موقعیّتی نور
افشانی میکند.
در اثر جاویدان مثنوی خلفاء چنین ستایش شدهاند:

 -7جاذبه مغناطیسی نگاه محبت آمیز پیامبر ص در ایجاد صدق ابوبکر

جاذبه مغناطیسی نگاه محبت آمیز پیامبرص چنان انقالبی در ابوبکر پدید آورد که او را

«صدّیق امّت» گردانید:2

دوستیّ مُقبالن چون کیمیاست
چشم احمد بر ابوبکری زده

چون نظرشان کیمیائی خود کجاست
او ز یک تصدیق ،صدّیق آمده
(دفتر اول)155 -

 منبع مذ ور. 3/ لتات مثنوی موالنا جالل الدین محمد بن شتخ بهاء الدین محمد بن یستن بلخی مشهور به مولیوی – مقدمیه وشرح از :اسیاد بدیع الزمان فروزانفر -فهرسیها و یواشی از  - :درویش – انیشارات جاویدان . 2
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 -1تشبیه طبیب غیبی به مصطفی و خود موالنا به عمر
در معالجه کنیزک ،طبیب غیبی را به مصطفی و خود را به عُمَر تشبیه میکند:
هـــر دو بحـــری آشـــنا 1آموختـــه

هــردو جــان بــی دوخــتن بردوختــه

آن یکی چون تشنه وان دیگر چـو آب

آن یکــی مخمــور و آن دیگــر شــراب

گفــت معشــوقم تــو بودســتی نــه آن

لیــک کــار از کــار خیــزد در جهــان

ای مرا تـو مصـطفی مـن چـون عُمَـر

از بـــرای خـــدمتت بســـتم ،کمـــر
(دفتر اول – )11

 -0معانی بکر و ارزشهای معنوی و ملکات فاضلۀ اخالقی
مولوی ،معانی بکر و ارزشهای معنوی و ملکات فاضلۀ اخالقی را در قالب داستان
مجسّم میکند و در نقش آفرینی تمثیلها و حکایات چنان مهارت دارد که هر خوانندهای
را بشگفتی وا میدارد ،از آنجمله داستان پیر چنگی است:
پیر مردی که جوانیش را در گرم کردن مجالس شادی و عروسی جوانان سپری کرده

بود و با آهنگ چنگ و نغمههای رنگارنگ آن ،دل مشتاقان را میربود .اکنون پیر و
ناتوان شده است و کسی او را برای نواختن دعوت نمیکند ،پیر چنگی در کمال

دلشکستگی و نومیدی چنگش را بر میدارد و به گورستان میرود و مینشیند و
میگوید :خدایا عُمری را در لهو و لعب و شاد کردن مردمان گذراندم و چون فرتوت و
درمانده شدم مرا رها کردند ،اکنون از گذشتهام پشیمانم و به تو روی میآورم و برای تو

آهنگ مینوازم.

در بیــان ایــن شــنو یکداســتان

تــــا بــــدانی اعتقــــاد راســــتان

آن شنیدستی کـه در عهـد عُمَـر

بــود چنگــی مُطربــی بــا ک ـرّ و فّــر

 -آشنا :شنا.

235

خلفای راشدین در قلمرو نظم و نثر فارسی

بلبــل از آواز او بیخــود شــدی

یک طرف ز آواز خوبش صد شدی
(دفتر اول – )113

از نـــوایش مـــرغ دل پـــران شـــدی

وز صدایش هـوش جـان حیـران شـدی.

چـــون برآمـــد روزگـــار و پیـــر شـــد

بــاز جــانش از عجــز پشّــه گیــر شــد

پشت او خم گشت همچون پشت خـم

ابـ ـروان بـــر چشـــم همچـــون پـــاردم

1

گشــــت آواز لطیــــف جــــانفزاش

نا خوش و مکروه و زشـت و دلخـراش

آن نـــوا کـــه رشـــگ زهـــره آمـــده

همچــــو آواز خــــر پیــــری شــــده

خود کدامین خوش که آن ناخوش نشد

یــا کــدامین ســقف کــان مفــرش نشــد

غیـــــر آواز عزیـــــزان در صـــــدور

که بـود از عکـس و دمشـان نفـخ صـور

آن درونی کاین درونها مسـت ازوسـت

نیستی کـاین هسـتهامان هسـت ازوسـت

کهربـــــای فکـــــر و هـــــر آواز ازو

لـــ ـذّت الهـــــام و وحـــــی و راز ازو

بــاز چــه گــر پیــل باشــد بــیگمــان

پشّـــهاش ســـازد ضـــعیف و نـــاتوان

(دفتر اول)122-
مولوی ،در البالی توضیح حاالت پیر ،به گذرایی نعمتهای جهان مادی و جاودانی
بودن الطاف و فیضهای الهی و اتصال قلبهای وارسته به منبع معنویت عالم اشاره میکند
و هنرمندانه به نقاشی و تصویرگری و راز و نیاز میپردازد.
چونکه مطـرب پیرتـر گشـت و ضـعیف

 چرمتکه در بس چار پایان می دوزند. -گرده نان.

شد ز بـی کسـبی رهـین یـک رغیـف

2
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لطفهـــا کـــردی خـــدایا بـــا خســـی

معصـــیت ورزیــــدهام هفتـــاد ســــال

بـــاز نگرفتـــی ز مـــن روزی نـــوال

نیســـت کســـب امـــروز مهمـــان تـــوام

چنـــگ بهـــر تـــو زنـــم کـــآن تـــوام

چنـــگ را برداشــــت شــــد اهلل جــــو

ســـوی گورســـتان یثـــرب آه گـــو

گفــت :خــواهم از حــق ابریشــم بهــا

1

کـــو بنیکـــوئی پـــذیرد قلـــبهـــا

چنـــگ زد بســـیار گریـــان ســـر نهـــاد

چنــگ بــالین کــرد بــر گــوری فتــاد

خواب بردش مرغ جانش از حبس رست

چنگ و چنگی را رهـا کـرد و بجسـت
(دفتر اول)122 -

چنگی ،در نهایت اندوه و پشیمانی به خواب رفت و روحش از قید و بند نفس شریر
آزاد شد.

آن زمان عُمَر نیز در خواب میرود و در رؤیایی صادقانه به او فرمان داده میشود که

به گورستان رود و نیاز پیرمرد را برآورد.
آن زمان حق بر عُمَـر خـوابی گماشـت

تا که خویش ازخواب نتوانست داشت

در عجــب افتــاد کــاین معهــود نیســت

این ز غیب افتـاد بـی مقصـود نیسـت

سر نهاد و خـواب بـردش خـواب دیـد

کامــدش از حــق نــدا جــانش شــنید

آن ندا کـه اصـل هـر بانـگ و نواسـت

خود ندا آنست و این بـاقی صداسـت

تـرک و کُـرد و پارسـی گــوی و عــرب

فهـم کــرده آن نـدا بــی گـوش و لــب

خود چه جای ترک و تاجیکست وزنگ

فهم کرده این نـدا را چـوب و سـنگ
(دفتر اول )123-

بانگ آمد مـر عُمَـر را کـای عُمَـر

 -بخشش.

بنــده مــا را ز حاجــت بــاز خــر
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بندهای داریم خـاص و محتــــرم


سوی گورستان ،تو رنجه کن قـدم

ای عُمَر برجــه ز بیت المال عـام

هفتصد دیـــنار در کف نـه تمـام

پیش او بر کـای تـو مـا را اختیـار

اینقــدر بســتان کنــون معــذور دار

اینقــدر از بهــر ابــــــریشم بهــا

خرج کن چون خرج شد اینجا بیـا
(دفتر اول)127 -

عُمَر از خواب برخاست و دینارها را از بیت المال برگرفت و به گورستان رفت و
ناگهان با پیر چنگی روبرو شد ،با خود گفت :مطرب چنگ زن چگونه بنده خاص
خداست؟!
عُمَر ،در گورستان بجستجو پرداخت و غیر از پیر چنگی کسی را ندید و بسوی او

رفت و عطسهای زد .و پیرمرد از خواب بیدار شد ،تا خلیفه را دید بلرزه افتاد و ترس
سراسر وجودش را فرا گرفت .عُمَر به او گفت :از من مترس که به فرمان الهی برای

دلجویی از تو به گورستان آمدم و پیام عفو لطف خداوند را برایت آوردهام.
بــار دیگــر گــرد گورســتان بگشــت

همچو آن شـیر شـکاری گـرد دشـت

چون یقین گشتش که غیـر پیـر نیسـت

گفت در ظلمت دل روشن بسی اسـت

آمــد و بــا صــدا دب آنجــا نشســت

بــر عُمَــر عطســه فتــاد و پیــر جســت

مر عُمَـر را دیـد و مانـد انـدر شـگفت

عــزم رفــتن کــرد و لرزیــدن گرفــت

گفـــت در بـــاطن خـــدایا از تـــو داد

محتســب بــر پیــرک چنگــی فتــاد

چــون نظــر انــدر رخ آن پیــر کــرد

دیـــــد او را شرمســـــار و روی زرد

پــس عُمَــر گفــتش متــرس از مــن مــرم
چنــد یــزدان مــدحت خــوی تــو کــرد

کــــت بشــــارتها ز حــــق آوردهام
تــا عُمَــر را عاشــق روی تــو کــرد
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تـــا بگوشـــت گـــویم از اقبـــال راز

حــق ســالمت مــیکنــد مــیپرســدت

چـــونی از رنـــج و غمـــان بیحـــدت

نـــک قراضـــۀ چنـــد ابریشـــم بهـــا

خــرج کــن ایــن را و بــاز اینجــا بیــا

پیـر لـرزان گشـت چـون ایـن را شـنید

دست میخائید 1و بـر خـود مـیتپیـد

بانــگ مــیزد کــای خــدای بــینظیــر

بس که از شرم آب شـد بیچـاره پیـر

چون بسی بگریست و ز حد رفت ،درد

چنــگ را زد بــر زمــین و خــرد کــرد
(دفتر اول )128-127-

پیر ،که از بخشش و عنایت پروردگار نسبت به خود آگاه شد چنان تحت تأثیر قرار
گرفت که چنگ را شکست و به راز و نیاز پرداخت و از گذشتهاش توبه کرد.
گفـــت ای بـــوده حجـــابم از الـــه

ای مـــرا تـــو راهـــزن از شـــاهراه

ای بخورده خـون مـن هفتـاد سـال

ای ز تــو رویــم ســیه پــیش کمــال

ای خـــدای بـــا عطـــای بـــا وفـــا

رحــم کــن بــر عمــر رفتــه بــر جفــا

داد حق ،عمری که هـر روزی از آن

کــس ندانــد قیمــت آن در جهــان

خــرج کــردم عمــر خــود را دمبــدم

در دمیــدم جملــه را در زیــر و بــم

آه کـــز یـــاد ره 2و پـــرده عـــراق

رفـــت از یـــادم دم تلـــخ فـــراق

وای کــز تــرّی زیــر افکنــد خــرد

خشک شد کشت دل من ،دل بمـرد

وای کــز آواز ایــن بیســت و چهــار

کاروان بگذشت و بیگه شـد ،نهـار

3

ای خــدا فریــاد از یــن فریــاد خــواه

داد خواهم نی ز کس زین دادخـواه

داد کس چـو مـن نـدادم در جهـان

عمر شد هفتاد سـال از مـن ،جهـان

 می جوید.  - -سه مقا و آواز در موستقی. -روز.
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داد خــود از کــس نیــابم جــز مگــر

زان که هست از من به من ،نزدیکتر

کــاین منــی از وی رســد دم دم مــرا

پس و را بینم چو این شـد کـم مـرا

همچو آن کو با تـو باشـد زر شـمر

سوی او داری نه سـوی خـود نظـر

همچنـــین در گریـــه و در نالـــه او

می شمردی جرم چنـدین سـاله ،او

پس عُمَر گفتش کـه ایـن زاریّ تـو

هســت هــم اثــار هشــیاریّ تــو

بعــد از آن او را از آن حالــت برانــد

ز اعتــذارش ســوی اســتغراق رانــد
(دفتر اول)128 -

سرانجام پیر در جذبه و وجدی جانش از تن بیرون میرود و وجودش تسلیم حق
میگردد.
چونکــه فــاروق آئینــه اســرار شــد

جــان پیــر از انــدرون بیــدار شــد

همچو جان بی گریه و بی خنده شد

جانش رفت و جان دیگر زنده شـد
(دفتر اول)129 -

 -2آمدن رسول قیصر روم بنزد عُمَر به رسالت.
تا 1عُمَـر آمـد ز قیصـر یـک رسـول

در مدینـــــه از بیابـــــان نُعـــــول

گفــت کــو قصــر خلیفــه ای حَشَــم

تا من اسب و رخـت را آنجـا کشـم

قوم گفتندش کـه او را قصـر نیسـت

مر عُمَر را قصـر ،جـان روشنیسـت

گرچــه از میــری و را آوازهایســت

همچو درویشان مر او را کازه ایست

2

3

 در نسخه شرح مثنوی شریف -جزء دو از دفیر اول تالتف اسیاد بدیع الزمان فروزانفر «تا» و در نسخه مثنیویدرویش «بر» ضبط شده است.
 دور و دراز. -خانه وچک و محقّر.
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ای بـــرادر چـــون ببینـــی قصـــر او

چونک در چشم دلـت رُستسـت مـو

چشــم دل از مــو و علّــت پــاک آر

وانگه آن دیـدار قصـرش چشـم دار

هرکه را هست از هوسها جـان پـاک

زود بینــد حضــرت و ایــوان پــاک

چون محمّد پاک شد زین نـار و دود

هــر کجــا رو کــرد وَجــهُ اهلل بــود

چــون رفیقــی وسوســۀ بــد خــواه را

کـــی بـــدانی ثَـــمّ َوَجـــهُ اهلل 1را

داستان آمدن سفیر قیصر روم را ،محمد بن عُمر واقدی ( )131 -217در فتوح الشام

گونهای شبیه آن را شیخ ابوسعید ابی الخیر در اسرار التوحید آورده است،
نقل کرده و به 
و ابوالحسن علی بن عثمان هجویری نیز در کشف المحجوب آن را با شیوایی و بالغت
خاصی ذکرنموده است.2

اکنون به شرح ابیات فوق میپردازیم:

از طرف قیصر روم ،فرستادهای از بیابان دور و دراز نزد عُمَر به مدینه آمد ،فرستاده

رومی پرسید :قصر خلیفه کجاست .مردم به او گفتند :عُمَر قصر و کاخ ندارد و با وجود
اینکه شهرت و صولت و فرمانروایی او جهان را فراگرفته است در خانه محقّر و ناچیزی

زندگی میکند .او به زرق و برق و تجمالت دنیوی توجّهی نمینماید و قصر او ،روح
با عظمت و روشنی است که در آن زندگی میکند .قصر نورانی و معنوی عُمَر را کسی

که ناپاک و غرض آلود است نمیبیند ،دلت را از شک و تردید و غرض پاک کن تا قصر
معرفتی او را ببینی .هرکس که قلب خود را از هوی و هوس بزداید شایستگی رسیدن
به محضر جانان را پیدا میکند همچنانکه پیامبرص به هرچه روی میآورد وجهاهلل را

 -البقرة/

« ﴾         ﴿ -مشرق و مغرب از آن خداسیت

پس به هر جا روی آورید خدا آنجاست».
 در صفحات قبل اصل داسیان در بح هجویری نقل شده است .و محمّد بن جریر طبری نتز در تاریخ خود بیهآن اشاره رده است.
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میدید ولی با غرضهای نفسانی رسیدن به این حدّ کمال امکان ندارد و تا در اسارت
وسوسۀ نفس باشی نمیتوانی از رازهای عالم معنی و فیض الهی آگاه شوی.
هرکــه را باشــد ز ســینه فــتح بــاب

او زهـــر شـــهری 2ببینـــد ،آفتـــاب

حــق پدیدســت از میــان دیگــران

همچــو مــاه انــدر میــانِ اختــران

دو ســر انگشــت بــر دو چشــم نــه

هــیچ بینــی از جهــان انصـــاف ده

گر نبینی ،این جهان معـدوم نیسـت

3

تو ز چشم انگشـت را بـردار هـین

عیب جز زانگشت نفسِ شوم نیست

و آنگهانی هرچـه مـیخـواهی ببـین
1

نــوح را گفتنــد اُمــت کــو ثــواب

گفت او زان سوی وَاستَغشَوا ثیـاب

آدمــی دیدســت و بــاقی پوستســت

دیدآنســت آنکــه دیــدِ دوستســت

چونکِ دیدِ دوست نَبـود ،کـور بـه

دوســت کــو بــاقی نباشــد ،دور بــه

1
پیچیــدهایــد

رو و سَــر در جامهــا

ال جَــرم بــا دیــده و نادیــدهایــد

(دفتر اول)87 -
سینه هرکس برای درک معرفت باز شود ،در هر جایی آفتاب معنویت را میبیند،
همچنانکه ماه در میان ستارگان پیداست حقّ نیز در پهنه جهان هویداست ،ولی تو با

انگشت وسوسه و نافرمانی ،چشم حقیقت بین قلبت را بستهای .از آزها و نیرنگهای
 جامها :جامه ها. در نسخه درویش «ذره» و در مثنوی شریف مریو اسیاد بدیع الزمان فروزانفر «شهری» ضبط شده است. ابتات مورد اخیالف ،از مثنوی شریف انیخاب شده است و تا انیهای داسیان عمل به همتن منوال است. -2وَاٌسیَغشَوا ثتاب :اشاره به آیه شریفه        ﴿ :
( ﴾ نوح(« .)1/نوح پتامبر گفت :خدایا) من هر وقت این افران را دعوت رد تا آنیان را
بتامرزی انگشیانشان را در گوش فرو بردند ه سخن مرا نشنوند و سر در جامه شتدند تیا روی میرا نبتننید و
آواز من به گوششان نرسد».
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نفسانی دست بردار تا صالحیت دیدن عالم معنای الهی را پیدا کنی .نوح پیامبر امتش را
به توحید هدایت میکرد ولی آنها به سخنان او گوش نمیدادند و سر و رویشان را
میپوشانیدند تا او را نبینند و کالمش را نشنوند ،اینان چشم داشتند و نمیدیدند ،ارزش
آدمی به چشم معنویتبین او وابسته است نه به این گوشت و پوست مادی و چشم
باطن ،مشتاق دیدار حضرت محبوب است ،چشمی که عاشق دیدن معشوق نباشد ،کور
باشد بهتر است ،و دوست ،خداوند بخشنده است که جاودان و فنا ناپذیر میباشد.
چــون رســول روم ایــن الفــاظ تــر

در ســماع آورد شــد مشــتاق تــر

دیــده را بــر جُســتنِ عُمَــر گماشــت

رخت را و اسپ را ضـایع گذاشـت

هــر طــرف انــدر پ ـیِ آن مــردِ کــار

مــیشــدی پُرســانِ او دیوانــهوار


کین چنین مـردی بُـوَد انـدر جهـان

وز جهان ماننـد جـان باشـد ،نهـان

جَست او را تـاش چـون بنـده بُـوَد

الجَـــرَم جوینـــده یابنـــده بُـــوَد

دیـــد اعرابـــی زنـــی او را دَخیـــل

گفــت :عمّ ـر نــک بزی ـر آن نخیــل

زیــر خرمــا بُــن ز خلقــان او جُــدا

زیرســایه خفتــه بــین ،ســایه خــدا

آمـــد او آنجـــا و از دور ایســـتاد

مــر عُمَــر را دیــد و در لــرز اوفتــاد

هیبتــی زان خفتــه آمــد بــر رســول

حالتی خوش کرد بر جـانش نُـزول

مهر و هیبـت هسـت ضـدّ همـدگر

این دو ضدّ را دید جمع اندر جگـر
(دفتر اول)88 -87 -

رسول روم از شنیدن این سخنهای لطیف و مطلوب مشتاقتر شد که عُمَر را ببیند .به

دیوانهوار به

هر طرف نگریست که عُمَر را پیدا کند و اسب و وسائل خود را رها کرد.

هر سویی میرفت و میپرسید که :عُمَر مرد عمل را بیابد( .و با خود میگفت) :آیا در
جهان چنین مرد بزرگی وجود دارد که مانند روح ،پنهان و ناپیدا باشد .او را جستجو
میکرد که غالمش شود .و عاقبت جوینده ،دلخواهش را مییابد.
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یک زن بادیه نشین عرب را دید و زن به او گفت :عُمَر زیر آن درختستان خرما
است( .عُمَر) از میان خلق و مردم به زیر درخت خرما آمده و سایه خدا را ببین که در
سایۀ آن درخت خوابیده است.
رسول به آنجا آمد و از دور ایستاد و هنگامیکه عُمَر را دید از صالبت او ترسید و
بلرزه افتاد .شکوه آن مرد خوابیده (عُمَر) رسول را فرا گرفت و روحش شاد شد.
هم مهر عُمَر را در دل دید و هم ترس از عظمت او در حالیکه مهر و ترس ضدّ
یکدیگرند.
گفت بـا خـود مـن شـهان را دیـدهام

پـــیش ســـلطانان مِـ ـه و بگزیـــدهام

از شـــهانم هیبـــت و ترســـی نبـــود

هیبــت ایــن مــرد هوشــم را ربــود

رفتـــهام در بیشـــه شـــیر و پلنـــگ


رویِ مــن زیشــان نگردانیــد ،رنــگ

بــس شدســتم در مصــاف و کــارزار

همچو شیر آن دم که باشـد کـار زار

بس که خوردم بـس زدم زخـم گـران

دل قـــوی تـــر بـــودهام از دیگـــران

بیسـالح ،ایـن مـرد خفتـه بـر زمـین

من به هفت اندام لرزان ،چیست ایـن

هیبــت حقّســت ایــن از خلــق نیســت

هیبت این مردِ صـاحب دلـق نیسـت

هرکه ترسـید از حـق و تَقـوی گزیـد

ترسد از وی جن و انس و هرکه دید

اندرین فکرت بحرمـت دسـت بسـت

بعدِ یک ساعت عُمَر ازخواب جست

کــرد خــدمت مــر عُمَــر را و ســالم

گفــت پیغــامبر 3ســالم آنگــه کــالم

 -در نسخه درویش «پتغمبر» و در نسخه اسیاد فروزانفر -شرح مثنوی شریف «پتغامبر» آمده است.
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پس علیکش گفت و او را پیش خواند

ایمــنش کــرد و بپــیش خــود نشــاند

التخـــافوا 1هســـت نـــزل 2خایفـــان

هست در خـور از بـرای خـایف ،آن

هرکــه ترســد مــر او را ایمــن کننــد

مـــر دل ترســـنده را ســـاکن کننـــد

آنک ِخوفش نیست چون گویی مترس

درس چه ذهی نیست اومحتاج درس

آن دل از جــا رفتــه را دلشــاد کــرد

خـــاطرِ ویـــرانش را آبـــاد کـــرد

بعــد از آن گفــتش ســخنهای دقیــق

وز صــفاتِ پــاکِ حــق ،نِع ـمَ الرّفیــق
(دفتر اول)89 -

با خود گفت :من پادشاهان بسیاری را دیده و نزدشان بزرگ و برگزیده بودهام .از
پادشاهان و شکوهشان رعب و ترسی نداشتم در حالی که هیبت و شکوه این مرد دلم را

ربوده است .به بیشه شیر و پلنگ رفته و هرگز از آنها نترسیده و رنگ نباختهام.

به هنگام سختی ،شیر آسا در میدانهای نبرد و کارزار شرکت نمودهام .چه ضربتها

که خورد هام و چه ضربتها که زدم و همیشه از دیگران قویدلتر بودهام .این چه سرّی
است که من از این مرد بی سالحی که بر زمین خوابیده است بشدّت میلرزم .این هیبت

و شکوه حقّ است که از آن میترسم و ترس از خلق و این مرد ژنده پوش نیست.

هرکس که پرهیزگار باشد و از حق بترسد جن و انس و هر بیننده از او میترسند.

رسول با این اندیشه به احترام عُمَر دست بر سینه ایستاد و پس از یکساعت عُمَر از
خواب بیدار شد .نسبت به او عرض ادب را به جا آورد و سالم کرد ،زیرا پیامبر فرموده
است :اول سالم کردن سپس سخن گفتن .خلیفه سالم او را پاسخ داد و او را پیش خود

 اشیاره بیه آییه  1سیوره فصّیلت اسیت        ﴿ : « ﴾         سانی ه می گویند:
پروردگار ما خدای یکیاست و بر این عقتده پایدار مانند و اسیقامت ورزند فرشیگان بر آنها فرود مییآینید یه
میرستد و غم مخورید و مژده باد شما را بدان بهشت ه نوید آن یافیه اید».
 -نُزل :ضتافت و آنچه برای مهمان آماده نند.
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فرا خواند و در نهایت امنیت و آرامش در کنار خویش نشانید .آیۀ (ال تخافوا) (نترسید)

ضیافتی است برای کسانیکه از عظمت خداوند میترسند و شایستۀ مقام خایف بارگاه
خدا است.

هرکس که از هیبت الهی بترسد به او آرامش میبخشد و انسان خایف بارگاه حق را

با ثبات میسازند .چرا به کسی که از هیبت خداوند نمیترسد میگویی :بترس ،چه
درسی به او میدهی؟ او نیازمند درس تو نیست عُمَر آن رسولِ دل از دست داده را

خوشحال و خاطر ویرانش را آباد کرد .سپس از عالم معنی و نکات دقیق معنوی برایش
سخن گفت و از صفات پاک خداوند که بهترین رفیق است برایش توضیح داد .خلیفه،
از فیضها و عنایات پروردگار و منازل ارواح پیش از دخول در ابدان و مقام قدس و
اجاللی و مراتب کماالت آنچنان به شیوایی سخن به میان آورد که رسول روم را به
شدت تحت تأثیر قرار داد و او را از خلیفه چنین پرسید:
مـــرد گفـــتش کـــای امیرالمـــؤمنین

جــان ز بــاال چــون در آمــد در زمــین

مــرغ بــی انــدازه چــون شــد در قَفَــص

گفت حق بر جان فسون خواند وقصص

بر عـدمها کـان نـدارد چشـم و گـوش

چون فسون خوانـد همـی آیـد بجـوش

از فســـــــون او عـــــــدمها زود زود

خــوش معلّــق مــیزنــد ســوی وجــود

بــاز بــر موجــود افســونی چــو خوانــد

زود دو اســبه در عــدم موجــود رانــد

گفت در گـوشِ گـل و خنـدانش کـرد

گفــت بــا ســنگ و عقیــق کــانش کــرد

گفت بـا جسـم آیتـی تـا جـان شـد او

گفت بـا خورشـید تـا رخشـان شـد او

بــاز در گوشــش دمــد نکتــه مخــوف

در رخِ خورشــید افتــد صــد کســوف

تــا بگــوش ابــر آن گویــا چــه خوانــد

کو چو مَشک از دیده خود اشـک رانـد

تا بگوشِ خاک حقّ چه خوانـده اسـت

کو مراقب گشت و خامُش مانـده اسـت
(دفتر اول 89 -و )91
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رسول روم از خلیفه میپرسد که :این روح نامحدود چگونه در قفص محدود تن
جای میگیرد؟

عُمَر جواب میدهد که :پروردگار بر روح ،فسون و قصص خوانده است (دمیده

است) عدم با افسون و قصّه پروردگار رقص کنان و معلّق زنان به عالم وجود میآید ،و
یکند و سنگ
باز با افسونی دیگر ،دو اسبه (شتابان) به عدم باز میگردد .گل را خندان م 

را به عقیق یمنی مبدّل میسازد و جسم خاکی را با آیتی از آیات حق چنان به کمال

میرساند که تبدیل به جان میشود و رازهای غیب را در مییابد .در گوش چشم نکته

ترسناکی را دمید که صد کسوف (خورشید گرفتگی) در خورشید ایجاد شد .زبان تقدیر
الهی در گوش ابر چه خوانده است که از چشمش مانند مشک اشک جاری کرد .و به

خاک چه گفته که مراقب و خاموش مانده است .پس از آن ،رسول قیصر باز اینچنین
در باره روح از خلیفه سؤال کرد:1
2

گفت یا عُمَر چه حکمت بود و سِرّ

حبس آن صافی دریـن جـای کَـدِر

آب صــافی در گِلــی پنهــان شــده

جــان صــافی بســته ابــدان شــده

گفت تـو بحثـی شـگرفی مـیکنـی

معنیــی را بنــدِ حَرفــی مــیکنــی

حــــبس کــــردی معنــــی آزاد را

بنـــد حرفـــی کـــرده تـــو بـــاد را

رسول گفت :ای عمر چه راز و حکمتی در حبس روح صاف در جسم تیره است و
چرا آب پاک روح در گِل وجود پنهان و جان پاکیزه اسیر بدنها گردیده است؟ عُمَر به
فرستاده قیصر پاسخ میدهد که بحث غریب و شگفت انگیزی را پیش کشیدی و عالم

معنا را به حرف و کلمه مقیّد میکنی همچنانکه باد را نمیتوان به بند حرف کشید،

تعریف روح نیز امکان ندارد.

 شرح مثنوی شریف -جزء دو از دفیر اول . 1 / -این بتت در نسخة  .درویش نتست.
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 -2سخن پیامبرص با علی

پیامبر بزرگوارص به علی شیر میدانهای کارزار و زاهد خلوتهای شب میفرماید:
«هرکسی برای تقرب به خداوند طاعتی میجوید ،تو به همنشینی با عاقل و بنده خاص

تقرّب جوی».

گفــت پیغــامبر علــی را کــای علــی

شـــیر حقّـــی پهلـــوان پـــر دلـــی

1

انــــدر آ در ســــایه نخــــل امیــــد

انــــدر آ در ســــایۀ آن عــــاقلی

کـــش ندانـــد بـــرد از ره نـــاقِلی

ظل او اندر زمـین چـون کـوه قـاف

روح او ســیمرغ بــس عــالی طــواف

گــر بگــویم تــا قیامــت نعــت او

هــیچ آن را مقطــع و غایــت مجــو

در بشــر روپــوش کردســت آفتــاب

فهـــم کـــن واهللُ أعلـــم بالصَـــواب

یـــا علـــی از جملـــۀ طاعـــاتِ راه

بــر گــزین تــو ســایۀ خــاص إلــه

هرکســـی در طـــاعتی بگریختنـــد

خویشـــتن را مَخلَصـــی انگیختنـــد

تــو بــرو در ســایۀ عاقــل گریــز

تــا زهــی زان دشــمن پنهــان ســتیز

از همــه طاعــات اینــت بهترســت

2

لیک بـر شـیری مکـن هـم اِعتمـاد

سبق یابی بر هر آن سابق کـه هسـت

شیر حق ،علی در میدان جهاد با نفس و نبرد با دشمن اسالم یکه تاز و ممتاز است و

اجتماع هر دو صفت در انسان شجاع ،کمتر پیش میآید .از این نظر رسول گرامی ،علی
را به مصاحبت و همنشینی با خردمند تشویق میفرماید ،مرحوم استاد فروزانفر در باره

این موضوع چنین میگوید:

 اسیاد فروزانفر در شرح مثنوی شریف در باره اعیماد نوشیه است ه :اعیِمد ،بخوانتد ه إماله شده اِعیماد است ودر نسخه موزه قونته و چاپ لتدن مُمالة بدن گونه نوشیه می شود.
 -ایادی مثنوی -اسیاد بدیع الزمان فروزانفر-انیشارات دانشگاه طهران. -
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«در نظر موالنا (شیر حق) کسی است که در میدان مجاهدت و خالف نفس و هوای
نفسانی جان باز و دلیر باشد و از اظهار حقیقت بیم نکند و در اجرای احکام ،هراس
بدل راه ندهد و شجاعت او از قدرت حق منبعث باشد نه از نیروی غضب و خشم،
مانند دالوری و یلی پهلوانان حسّ که ناشی از قوّۀ غضبی و محرّک آن ،حسّ انتقام و
غلبه خصمان و هماوردان است ...راستی که علی در همه احوال چنین بود و چنین

زیست و سیره او در حیات رسولص و پس از رحلت وی و هم بوقت خالفت ظاهر

هم بدین سان بود».

این ابیات ،تفسیر حدیث ذیل است:
ِ
واب البِ َر فَ ت َق َرب إل ِ
ب النّاس إلی خالِق ِهم فی أَب ِ
قهم
َیه بِأ ِ
َ
العق ِل تَسبِ ُ
َنواع َ
«یا َعل ُی إذا تَ َق َر َ
ُ
اهلل ِفی ِ
ِ
الناس و ِعن َد ِ
ِ
اآلخ َرةِ» .
بالدَرجات َوال ُزلفی عن َد ِ َ
«ای علی ،چون مردم به آفریدگار خود از راههای نیکوکاری تقرّب جویند ،تو از
راههای گوناگون عقل و دانایی نزدیک جوی تا از ایشان بپایه و نزدیکی پیش تر آیی در

نزد مردم بدین جهان و در پیشگاه خدای تعالی بدان جهان».

چنانکه میبینید موالنا عقل را بمعنی مظهر عقل کلّ که ولیّ کامل است گرفته و از
آن دلیلی بر فوائد صحبت .و همنشینی پیران انگیخته است .مفاد حدیث ،ترجیح اعمال
سِرّ و باطنی بر اعمال و حرکات بدنی و ظاهری ولی شرط صحّت آن اعمال ،نیز در نظر

صوفیان اجازه پیر است».2

انسان هر قدر قوی و نیرومند باشد از حیله سازی و دستان آوری هوای نفسانی در
امان نیست راه حق ،باریک و خطر آمیز است ،توسّل بصحبت پیران شرط احتیاط و
دورنگری است ،از آن جهت که پیر از هوی و هوس پاک است ،کار بد نمیکند و
اندیشۀ نا صواب بر دلش نمیگذرد ،کسی که در صحبت او روز میگذارد بالطبع و بر
 ایادی مثنوی – اسیاد بدیع الزمان فروزانفر-انیشارات دانشگاه طهران . - گر چه موضوع یدی توجّه اسنان به عقل و همنشتنی با راهنمای خردمند است ولیی نبایید هیر سیی را یهمدّعی صالیتت و عرفان است راهنمای معرفیی دانست شدیدترین ضربه بر پتکر معنویت در همتن زمتنه است.
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اثر همنشینی و شهود احوال وی چنان میشود که بکار کرد و یا خاطر نفسانی دیرتر و

کمتر میگراید.1

همنشینی با خاصان و خردمندان وارسته ،جاذبه مغناطیسی معنوی در آدمی ایجاد

میکند بگونهای که مانند آهن ربا ،طرف را در میدان جاذبه مجذوب شخصیت و عظمت

آن انسان واال مینماید و انقالب تأثیر افکار و نیروی اندیشه ،مدیون این مصاحبت
است.

 -4گناهان و عدم انفاقها
گناهان و عدم انفاقها و بخششها و بخلها و ناجوانمردیها ،خانمانها و سرزمینها و ملّتها را
نابود میسازند:
آتشــــی افتــــاد در عهــــد عُمَــــر

همچو چوب خشک ،می خورد او،حَجَر

نــیم شــهر از شــعلههــا آتــش گرفــت

آب مــیترســید از آن و مــیشــگفت

تـــازد انـــدر پـــرّ مـــرغ و النـــههـــا

در فتـــاد انـــدر بنـــا و خانـــههـــا

مَشــکهــای آب و سِــرکه مــیزدنــد

بـــر ســـر آتـــش کســـان هوشـــمند

خلــق ،آمــد جانــبِ عُمَــر ،شــتاب

کـــاتش مـــا مـــینمیـــرد هـــیچ از آب

مــیرســید او را مــدد از بــی حــدی


آتــش از اســتیزه افــزون مــیشــدی

شــعلهیــی از آتــشِ بخــل شماســت


گفــت :آن آتــش ز آیــات خداســت
آب و سِرکه چیست؟ نان قسمت کنید

بخـــل بگذاریـــد اگـــر آلِ مـــنایـــد

گفت :نان در رسـم و عـادت دادهایـد

دســـت از بهـــر خـــدا نگشـــادهایـــد

خلــق گفتنــدش کــه :در بگشــودهایــم

 -شرح مثنوی شریف -جزء سو از دفیراول-

مــا ســخی و اَهــلِ فُتــوَت بــودهایــم

2-

.
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به ـرِ فخــر و به ـرِ بَــوش 1و به ـرِ نــاز

نـــز بـــرای تـــرس و تقـــوی و نیـــاز

مال ،تخم است و بـه هـر شـوره مَنِـه

تیـــغ را در دســـت هـــر رهـــزن مـــده

اهــل دیــن را بــازدان از اهــل کــین

همنشـــین حـــق بجـــو ،بـــا او نشـــین

هرکســی بــر قــوم خــود ایثــار کــرد

1

کاغــه 3پنــدارد کــه او خــود کــار کــرد

2

همچنانکه انفاقها و گذشتها و محبّتها و مردمیها ،جامعه را به آسایش و آرامش

کینهها و دشمنیها ،اضمحالل اجتماعات و انحطاط تمدّنها را در بر
میکشاند نامردیها و 
دارد .راستی نان دادن و کمک عادتی غیر دستگیری و مساعدت عبادتی است.

 -1داستان خدو انداختن به صورت علی
موالنای بلخ ،در یک تصویرگری ،چنان ماهرانه از دام ریا و شرک پرده میگشاید که هر
شنونده و خوانندهای را به فراز توحیدی ضدّ خویشتن پرستی فرا میخواند ،و آن

داستان خدو و انداختن به صورت پاک علی است.
از علــــی آمــــوز اخــــالصِ عَمَــــل

شــیر حــق را دان مُطهَــر از دَغَــل

در غــزا بــر پهلــوانی دســت یافــت

زود شمشــیری بــر آورد و شــتافت

او خـــدو 5انـــداخت در روی علـــی

افتخـــار هـــر نبـــیّ و هـــر ولـــی

آن خــدو زد بــر رخــی کــه روی مــاه

ســجده آرد پــیش او در ســجدهگــاه

در زمــان ،انــداخت شمشــیر آن علــی

کـــرد او انـــدر غـــزااش کـــاهلی

گشــت حیــران آن مبــارز زیــن عمــل

وز نمودن عفو و رحمـت بـی محـل

گفــت :بــر مــن تیــغ تیــز افراشــتی

از چــه افگنــدی؟ مــرا بگذاشــتی؟

 بَوش :خود نمایی. نتاز :نتاز به درگاه خدا ،نذر و نتاز. اغه :تنبل ،در اینجا به معنی تنبل وار آمده است. -2مثنوی جالل الدین محمد بلخی – دفیراول -د یر محمد اسیعالمی . 1 -
 -خدو :به ضّم یا فیح خ ،تُف یا آب دهان.
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آن چــه دیــدی بهتــر از پیکــار مــن؟

تا شدی تـو سسـت در اشـکار مـن

آنچه دیدی که چنین خشمت نشست؟

تا چنـان برقـی نمـود و بـاز جَسـت

آن چه دیدی؟ بـر تـو از کـون و مکـان

که به از جان بود و بخشـیدیم جـان

داستان چنین است که ،علی در نبرد با پهلوانی پیروز میشود و او را به زمین میزند
و شمشیر میکشد که او را بکشد ناگهان آن قهرمان شکست خورده از شدّت ناراحتی
آب دهانش را به روی آن انسان بزرگ پرتاب میکند و علی به جای اینکه بیشتر در
کشتن او عجله نماید شمشیرش را غالف کرده از قتلش منصرف میشود پهلوان بر
میخیزد و چنان حیرت بر او چیره میگردد که با پریشان حالی و درماندگی از او
میپرسد :چرا علیه من شمشیر کشیدی و علت انصراف تو چیست؟ ای علی که در
عظمت بر کون و مکان برتری داری چه پیش آمد و چه دیدی که خشمت فرو نشست
و جانم را به من بخشیدی؟
در شــــــجاعت شــــــیر ربّانیســــــتی

در مــروّت خــود کــه دانــد کیســتی

1

کامــد از وی خــوان و نــان بــی شــبیه

ابرهــا گنـــدم دهــد کـــان را بــه جهـــد

پخته و شـیرین کنـد مـردم ،چـو شـهد

ابـــر موســـی پـ ـرِ رحمـــت بـــر گشـــاد

پختــه و شــیرین بــی زحمــت بــداد

از بـــــرای پختـــــه خـــــوارانِ کـــــرم

رحمـــتش افروخـــت در عـــالَم عَلَـــم

تـــا چهـــل ســـال آن وظیفـــه و آن عطـــا

کــم نشــد یــک روز زان اهــل رجــا

تـــا هـــم ایشـــان از خسیســـی خاســـتند

گنـــدنا 1و تَـــرّه و خـــسّ خواســـتند

امّـــت احمـــد! کـــه هســـتید از کِـــرام

تـــا قیامـــت هســـت بـــاقی آن طعـــام

در مـــروّت ابـــر موســـی ای بـــه تیـــه

 -تته :اشاره به داسیان موسی و بنی اسرائتل در بتابان است.
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چـــون أبیـ ـتُ عِنـ ـدَ رَبّـــی فـــاش شـــد

یُطعِــم و یُســقِی 1کنایــت ز آش شــد

هـــیچ ،بـــی تأویـــل ایـــن را در پـــذیر

تا در آیـد در گلـو چـون شـهد و شـیر

زآن کــــه تأویــــل اســــت وادادِ 1عطــــا

چــون کــه بینــد آن حقیقــت را خطــا

آن خطــا دیــدن ز ضــعف عقــلِ اوســت

عقلِ کل ،مغز است و عقلِ جزو ،پوسـت

خـــویش را تاویـــل کـــن ،نـــه اَخبـــار را

مغــــز را بــــدگوی ،نــــه گلــــزار را

تیــغ حِلمــت ،جــان مــا را چــاک کــرد

آبِ علمــت ،خــاک مــا را پــاک کــرد

بــازگو ،دانــم کــه ایــن اســرارِ هوســت

زان که بی شمشـیر کشـتن کـارِ اوسـت

صــــانعِ بــــی آلــــت و بــــی جارحــــه

واهـــبِ ایـــن هدیـــه هـــای رابِحـــه

صـــد هـــزاران مـــیچشـــاند هـــوش را

کــه خبــر نبــوَد دو چشــم و گــوش را

بــاز گــو ای بــاز عــرشِ خــوش شــکار

تــا چــه دیــدی ایــن زمــان از کردگــار؟

چشــــم تــــو ادراک غیــــب آموختــــه

چشــم هـــای حاضـــران بـــر دوختـــه

ای علـــی کـــه جملـــه عقـــل و دیـــدهای

آن یکـــی مـــاهی همـــی بینـــد عیـــان

شــمّه یــی واگــو از آنچــه دیـــدهای

و آن یکــی تاریــک مــیبینــد جهــان

و آن یکــی ســه مــاه مــیبینــد بــه هــم این ،سه کس بنشسته یک موضـع ،نَعَـم
چشم هـر سـه بـاز و گـوش هـر سـه تیـز

در تـــو آویـــزان ،و از مـــن در گریـــز

سحر عین است این ،عجب لطف خفی است

بر تو نقش گرگ و بر من یوسفی اسـت

عــالم ار هجــده هــزار اســت و فــزون

هــر نظــر را نیســت ایــن هجــده زبــون

راز بگشــــــا ای علــــــیِ مُرتَضــــــی

ای پــسِ ســوءُ القَضــا حُســنُ القَضــا

یــا تــو واگــو آنچــه عقلــت یافتــه ســت

یــا بگــویم آنچــه بــر مــن تافتــه اســت

از تــو بــرمن تافــت ،چــون داری نهــان؟

مــیفشــانی نــور چــون مَــه بــی زبــان

 -2گندنا :نوعی سبزی خوردنی ،تره.
 -وادادن :پس دادن – باز دادن -ول ردن ،واداد :بازتاب ،انعکاس.
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لیــک اگــر در گفــت آیــد قــرص مــاه

شــــب روان را زودتــــر آرد بــــه راه

1

بانگ مَـه غالـب شـود بـر بانـگِ غـول

مـــه بـــی گفـــتن چـــو باشـــد رهنمـــا

چــون بگویــد ،شــد ضــیا انــدر ضــیا

چـــون تـــو بـــابی آن مدینـــۀ علـــم 2را

چــــون شــــعاعی آفتــــاب حِلــــم را

بــاز بــاش ای بــاب بــر جویــای بــاب

تــا رســد از تــو قُشــور انــدر لُبــاب

از غلـــط ایمـــن شـــوند و از ذُهـــول

بـــاز بـــاش ای بـــاب رحمـــت تـــا ابـــد

هــر هــوا و ذرّهیــی خــود منظــری اســت

بارگـــــــــاه «م ا لَ هُ ُکف واً اَ َح د»
نا گشـاده کـی گُـوَد کانجـا دری اسـت

تــــــا بنگشــــــاید دری را دیــــــذبان

در درون هرگـــز نجنبـــد ایـــن گُمـــان

چــون گشــاده شــد دری ،حیــران شــود

مـــرغ ِ اومیـــد و طمـــع پـ ـرّان شـــود

غــافلی ناگــه بــه ویــران گــنج یافــت

سوی هر ویران از آن پـس مـیشـتافت

تــــا ز درویشــــی نیــــابی تــــو گُهَــــر

کَــی گهــر جــویی ز درویشــی دگــر؟

ســالها گــر ظــنّ دود بــا پــای خــویش
تـــا بـــه بینـــی نایـــدت از غیـــب بـــو

نگــذرد زِ اشــکاف بینــیهــای خــویش
غیــرِ بینـــی هـــیچ مـــیبینـــی؟ بگـــو

ای علی! جوانمردی تو چنان است که کسی را نمی توان با آن مقایسه کرد ،در

مردانگی و بخشش مانند ابری هستی که در بیابان بر بنی اسرائیل مائدۀ آسمانی «مَنّ و

سَلوی» بارید.

 -2یُسقِی :باید یَسقِی باشد زیرا خود میعدی است و ضمنا اشاره بیه آییه  13سیوره الشیعرا اسیت ﴿ 
« ﴾       و سی ه میرا غیذا و آب میی دهید و
هرگاه بتمار شو مرا بهبودی می بخشد».
 فراموشی و در اینجا به معنی گم.« -أَنا مدینةُ العلمِ وَعلِّیٌ بابُها».
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موالنا سپس به داستان ،شاخ و برگ میدهد و به جریان موسی و بنی اسرائیل در

أبیت
بیابان اشاره مینماید و با مقایسهای بین آنان و امّت اسالم در بارۀ حدیث نبوی « ُ
ِ
طعمنی وی ِ
ِ
سقینی» طعام و نوشیدنی را خوراک معنوی روح انسانی میشمارد و
عن َد َربَی یُ ُ َ
آدمی را در زمینه خطا و عدم تشخیص عقل جزئی به تبعیت از عقل کّلی که مغز در

برابر پوست است ،تشویق مینماید.

میگوید :ای انسان خود را تاویل کن نه اخبار و احادیث را .اگر مشکلی وجود دارد


در دستگاه گیرنده و شامّه توست نه از بوی گلهای گلزار.
سپس جالل الدّین خود ،زبان ستایش نسبت به علی میگشاید و میفرماید :ای علی!
که وجود تو از جهان ماوراء مادّه و حسّ است از آنچه از آن عالم دریافتی اندکی ما را
هم بهرهمند سازد .شکیبایی تو ،جان فدایی تو میکند و دانش آبی است که پیکر خاکی
ما را شستشو میدهد .اینکه دشمن را نکشتی ،دست قدرتی با توست که با یاریت آمد

زیرا نکشتن تو عین کشتن شد ،و این کار حقّ است که بدون اسباب و آالت صورت

میپذیرد .این هوش که عقل کلّ و روح معرفت یاب است ،نکتهها و حقایقی را در

می یابد که چشم ظاهر و حواس آدمی توانایی درک آنها را ندارند و چشم تو قادر به
دیدن امور غیبی است و از این جهت کارهایی میکنی که چشم عادی نمیتواند کنه آن

را بنگرد .ادراک حقایق مراتبی دارد ،یکی در آسمان یک ماه را میبیند ،دیگری میگوید:

جهان تاریک و ماهی نیست ،سومی ،سه ماه را میبیند ،در حالی که هر سه نفر در یکجا
نشسته ،به یک چیز نگاه میکنند ،اگر چشم باطن کور باشد ،حقایق را نمیبیند ،گویی

چشم را جادو کردهاند و هم ،عوالم معنوی خداوند چنینند .علی در نبرد با آن پهلوان
سوء القضا بود که به عنایت الهی و دیدن حقایق معنوی حسن القضا شد.

میپردازد و زمام اختیار از دستش
موالنا در یک توجیه معنوی به شرح و بسط قضیه 

بیرون میرود و در موقعیتی خاص قرار میگیرد و چنین میگوید:
پــس بگفــت آن نــو مســلمان ولــی 

از ســـر مســـتی و لـــذّت بـــا علـــی
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کـــه :بفرمـــا یـــا امیـــر المـــؤمنین

تا بجنبد جان بـه تـن در ،چـون جنـین

هفــت اختــر هــر جنــین را مــدّتی

 مــیکننــد ای جــان بــه نوبــت خــدمتی

چون که وقت آید که جان گیرد جنین 

آفتــــابش آن زمــــان گــــردد مُعــــین

ایــن جنــین در جنــبش آیــد ز آفتــاب 

کافتــابش جــان همــی بخشــد شــتاب

از دگــر أنجُــم بجــز نقشــی نیافــت

 ایــن جنــین ،تــا آفتــابش بــرنتافــت

از کــــدامین ره تعلّــــق یافــــت او

در رَحِـــم بـــا آفتـــاب خـــوب رو؟

از ره پنهــان کــه دور از حـسّ ماســت 

آفتـــاب چـــرخ را بـــس راههاســـت

آن رهــی کــه زر بیابــد قُــوت از او 

وان رهی کـه سـنگ ،شـد یـاقوت از او

آن رهــی کــه ســرخ ســازد لعــل را

 وان رهــی کــه بــرق بخشــد نعــل را

آن رهــی کــه پختــه ســازد میــوه را

وآن رهـــی کـــه دل دهـــد کـــالیوه 1را

بــــازگو ای بــــازِ پــــرّ افروختــــه

بـــا شـــه و بـــا ســـاعدش آموختـــه


بـــازگو ای بـــازِ عنقـــا گیـــرِ شـــاه

 سپاه اشـکن بـه خـود ،نـه بـا سـپاه
ای

اُمّــت وَحــدی ،یکــی و صــد هــزار

بـــازگو ،ای بنـــده ،بـــازت را شـــکار

در مَحلّ قهر ،این رحمت ز چیسـت؟ 

اژدهـــا را دســـت دادن راه کیســـت؟

قهرمان که از عمل علی منقلب و مسلمان و دوست شده بود .با احساس لذّت و
شادی گفت :ای امیرالمؤمنین سخن بگو تا مانند روح که جنین را زندگی میبخشد ،مرا
زنده گرداند .موالنا در ابیات دیگر روح آدمی را جنینی تشبیه میکند که آفتاب نور حق
او را جان میدهد این جان دمیدن ،دور از حواس ظاهری و فیضی از انوار درخشان
خورشید الهی است و ارشاد و آموزش بدون عنایت مانند تابش سیّارات دیگر تأثیری
ندارد .و بازهم الفاظ و کالم نمیتوانند معانی و مفاهیم معنوی را نشان دهند .آری تابش

 -التوه :افسرده و بتمناک
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نور حق قدرت شگفت انگیزی میآفریند چنانکه مرکب را چنان به سرعت میدواند که
نعلش از سنگ خاره جرقه ایجاد میکند و افسرده و بیمناک را جرأت و امید میبخشد.
علی دراین استعاره بازی است که پرهایش از نور حق افروخته و درخشان شده و
جایگاهش در پیشگاه پادشاه حقیقی جهان است .ای علی! که خود تنها یک امّتی و
وجودت به صد هزار مرد جنگی میارزد ،آن راه پنهان را به من بگو تا ارشاد و آموزشت
مرا دگرگون کند .اکنون محلّ قهر و انتقام است که باید مرا بکشی .چه کسی مانند تو به
دشمن فرصت میدهد و به او لطف مینماید؟
گفــت :مــن تیــغ از پــی حــقّ مــیزنــم بنــــدۀ حقّــــم ،نــــه مــــأمور تــــنم
مــن بــر دیــن مــن باشــد گــوا
شــــیر حقّــــم ،نیســــتم شــــیر هــــوا فعــل
مـــن چـــو تـــیغم و آن زننـــده آفتـــاب
مـــا رَمَیـــتَ إذ رَمَیـــتَ 1ام در حِـــراب 
غیـــرِ حـــق را مـــن عـــدم انگاشـــتم
رخـــتِ خـــود را مـــن ز رَه برداشـــتم 
حـــاجبم مـــن ،نیســـتم او را حجـــاب

یـــیام ،کـــد خـــدایم آفتـــاب
ســـایه 


زنـــده گـــردانم نـــه کشـــته ،در قتـــال

مــن چــو تــیغم پُــر گهرهــای وصــال
جـــا کـــی بـــرد میـــغِ مـــرا؟
خـــون نپوشـــد گـــوهرِ تیـــغِ مـــرا بـــاد از
کـــوه را کـــی در رُبایـــد تنـــد بـــاد؟
کــه نِــیَم کــوهم ز حلــم و صــبر و داد 
 آن کــه بــاد نــاموافق خــود بســی اســت
آن که از بادی رَوَد از جـا ،خسـی اسـت ز
 کــــه نبــــود اهــــل نمــــاز
بـــاد خشـــم و بـــاد شـــهوت ،بـــادِ آز بــــرد او را
شــوم چــون کــاه ،بــادم یــادِ اوســت
کــوهم و هســتی ،مــن ،بنیــاد اوســت ور 
جـــز بـــه بـــاد او نجنبـــد میـــل مـــن نیســت جــز عشــق اَحَــد ســر خی ـلِ مــن

 را هـــم بســـتهام زیـــر لگـــام
خشــم بــر شــاهان شــه و مــا را غــالم خشـــم

 األنفال« ﴾      ﴿ - 1-و آنگاه ه انداخیی ،تو تتیر نتنیداخیی بلکیهخداوند تتر را پرتاب رد».
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حق ،بر من چـو رحمـت آمـده سـت
خشم

روضــه گشــتم ،گرچــه هســتم بــوتراب

غــرق نــورم گرچــه ســقفم شــد خــراب

ـدم نهــــان کــــردن ســــزا
چـــون در آمـــد علّتـــی انـــدر غـــزا تیــــغ را دیـــ

ض لِلآـــه آیـــد کـــام مـــن
تـــا أحَـــبَ لِلآـــه آیـــد نـــام مـــن تـــا کـــه أبغـ ـ
 لِلآـــه آیـــد بـــود مـــن
تــا کــه إعطــا لِلآــه آیــد جــود مــن تاکـــه اَمسَـــک
لّـــهام ،نِـــیَم مـــن آنِ کــــس
بُغـــض مـــن لِلآـــه ،عطـــا لِلآـــه و بـــس جملـــه لِ

تخییـل و گمــان ،جـز دیـد نیســت
و آنچــه لِلآــه مــیکــنم ،تقلیــد نیســت نیسـت

بــــر دامــ ـنِ حــــق بســــتهام
ز اجتهـــــاد و از تحـــ ـرّی رســـــتهام آســــتین
همـــی گـــردم ،همـــی بیـــنم مَـــدار
گــر همــی پــرم ،همــی بیــنم مطــار ور 
 خورشــــید پیشــــم پیشــــوا
ور کَشـــم بـــاری ،بـــدانم تـــا کجـــا مــــاهم و

بحــر را گنجــایی انــدر جــوی نیســت
بیش از این بـا خلـق گفـتن روی نیسـت 

ـوَد ،ایـــن بُـ ـوَد کـــار رســـول
پســت مــیگــویم بــه انــدازه عُقــول عیـــب نبـ
گـــواهی بنـــدگان نـــرزَد دو جـــو
از غــرض حُــرّم ،گــواهی حــرّ شــنو کـــه 
در شـــریعت مـــر گـــواهی بنـــده را نیســـتقـــدری وقــتِ دعـــوی و قضـــا

نســـنجد شـــرع ایشـــان را بـــه کـــاه
گــر هــزاران بنــده بــا شــندت گــواه بـــر 
غــــــالم و بنــــــدگان مُســــــتَرق.1
بنـــدۀ شـــهوت بَتَـــر نزدیـــک حـــق از

کین به یک لفظـی شـود از خواجـه حّـر وآن زِیَــد شــیرین و میــرد ســخت مُــرّ

بــه فضــل ایــزد و إنعــام خــاص
بنــدۀ شــهوت نــدارد خــود خــالص جــز
گنــاه اوســت ،جبــر و جــور نیســت
در چهــی افتــاد کــان را غــور نیســت و آن

خـــور قعـــرش نمـــی یـــابم رَسَـــن
در چهــی انــداخت او خــود را کــه مــن در

 -مُسیَقَرق :ربوده و دزدیده شده و...
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خود جگر چه بوَد؟ کـه خـارا خـون شـود
بس کـنم ،گـر ایـن سـخن افـزون شـود 
غفلـــت و مشـــغولی و بـــدبختی اســـت
این جگرها خون نشد ،نز سـختی اسـت 
چــون گــواهی بنــدگان مقبــول نیســت

خون شو ،آن وقتی که خـون مـردود نیسـت


عــدل او باشــد کــه بنــده غــول نیســت

چــون گــواهی بنــدگان مقبــول نیســت
کــه بــود از کَــون او حُــرین حُــرّ
گشـــت اَرسَـــلناکَ شـــاهِد 1در نُـــذُر ز آن 

یســت اینجــا جــز صــفات حــق ،در آ
چون که حُـرّم ،2خشـم کـی بنـدد مـرا؟ ن 
 رحمت داشت بـر خشـمش سَـبَق1
انـــدر آ ،کـــآزاد کـــردت ،فضـــل حـــق زان که
ســـنگ بـــودی ،کیمیـــا کـــردت گهـــر

انــدر آ ،اکنـــون کـــه رَســـتی از خطـــر

رســــتهای از کفــــر و خارســــتان او چــون گُلــی ،بشــکُف بــه سروســتان هُــو

تـــو منـــی و مـــن تُـــوَم ای محتشـــم! تــو علــیبــودی ،علــی را چــون کُشــم؟
ـمان پیمــــــودهای در ســــــاعتی
معصـــیت کـــردی بـــه از هـــر طـــاعتی آســـــ
 ز خـــاری بـــر دمـــد اوراقِ ورد5؟
بس خجسـته معصـیت کـآن کـرد ،مـرد نـــه

ــیدش تـــا بـــه درگـــاه قبـــول؟
نـــه گنـــاه عُمـــر و قصـــد رســـول مـــیکشـ

مــیکشــید ،و گشــت دولــت عونشــان؟
نـــه بـــه سِـــحر ســـاحران ،فرعونشـــان 
کشیدیشـــان بـــه فرعـــون عَنُـــود6؟
گـــر نبـــودی سِحرشـــان و آن جُحـــود کـــی


کـــی بدیدنـــدی عصـــا و معجـــزات؟
معصــیت طاعــت شــد ای قــوم عُصاا !7

 اشاره به آیه  2سوره ایزاب است ه ﴿« ﴾      ای پتامبرما ترا به عنوان گواه و مژده رسان و هشدار دهنده فرسیادیم».
 یُرّ :آزاد. -2یدی قدسی« :قالَ اهللُ عزّ وَجَلّ :سَبَقَت رَیمَیی غَيَبی» خداوند فرمود :ریمیم بر خشمم پتشی گرفیه است».
 وَرد :گل سرخ. -6عَنود :دشمن.
 -1عصاة :جمع عاصی ،سر ش و نافرمان.
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چــون گنــه ماننــد طاعــت آمــده ســت

نــا امیــدی را خــدا گــردن زده ســت

طـــاعتی
چـــون مُبَـــدَل مـــیکنـــد او سَـــیّآت
اش مـــیکنـــد رغـــمِ وُشیییاة1

زیـــن شـــود مرجـــوم شـــیطان رجـــیم وز 
حســـد او بِطرَقـــد ،گـــردد دو نـــیم
او بکوشــــــد تاگنــــــاهی پــــــروَرَد زان گنــــهمــــا را بــــه چــــاهی آوَرد
چــون ببینــد کــآن گنــه شــد طــاعتی گـــــرد او را نـــــا مبـــــارک ســـــاعتی
انـــدر آ ،مـــن در گشـــادم مـــر تـــو را تُـــفزدی و تحفـــه دادم مـــر تـــو را
پایِ چـپ چـه سـان سـر مـی نهـم؟
مـــر جفـــاگر را چنـــینهـــا مـــیدهـــم پیش
گـــنجهــــا و مُلــــکهــــای جــــاودان2
پــس وفــاگر را چــه بخشــم؟ تــو بــدان  :
تههای نفسانی پیروی نمیکنم و شیر
علی پاسخ میدهد :من بنده خداوندم و از خواس 

حقّم و زور و قدرت را در راه آرزوهای شخصی بکار نمیبرم و شمشیر در راه حق

میزنم .قدرت من ،از خورشید حق است و در نبرد جهادی ،شمشیر و نیرویم در اختیار

حق قرار گرفته است و غیر ذات او را معدوم میپندارم .من در برابر خورشید فروزان

الهی سایهام ،صاحب هستی و کدخدای وجود من آفتاب حق است و مانند دربانی هر
که را که شایسته بدانم ،راه شناسایی و معرفت حق را بر او میگشایم .من شمشیری
هستم که گوهرهای ذاتی معنوی در بر دارد و در نبرد هم اگر کسی را بکشم او را به

وصال حقیقت میرسانم .کشتن و خون ریختن من در راه خداست و منافع و اغراض
شخصی نمیتوانند گوهر پرارزش معنویت شمشیر مرا بربایند .مانند کوه در مسیر
معرفت مستحکم و صابرم و تند بادهای مادی توانایی جنباندن و گرفتن قدرت مرا
ندارند .انسان ضعیف و ناتوان در برابر هر جریانی از پا در میآید و نامالیمات در

 وُشاة :جمع واشی ،دروغگو و منکر. مثنوی معنوی -جالل الدین محمد بلخی – دفیر اول – به اهیما د یر محمد اسیعالمی – یابفروشی زوار1 -تا . 31
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زندگی این خس و ناچیز زیاد است .بادهای شهوانی؛ خشم و آز کسی را از راه بدر

میکنند که اهل نماز و اتصال روحی نباشد .من در برابر حوادث ناگوار مانند کوهم اما

یاد حق میتواند مانند بادی این کوه را چون کاهی بهر سویی ببرد .میل من تابع اراده

خداوند است و جز عشق احد فرماندهی ندارم .خشم بر شاهان ،فرمانروایی میکند

درحالی که غالم و اسیر من است و او را زیر لگام به بند کشیدهام .شمشیر حلم و

بردباریم گردن خشمم را زده است و خشم حق برایم نشانه عنایت و رحمت اوست.
وهای ندارد غرق نور الهیم و وجود مادیم
من که خود چیزی ندارم و زندگی ظاهریم جل 

باغ و گلستان است .چون میل به انتقام در جهاد من رخنه کرد مصلحت دیدم که شمشیر

را در غالف کنم .دشمن را نکشتم تا محبت و بغض و کینهام به خاطر خدا باشد ،و همه
اعمال و حرکاتم؛ بخشش و نبخشیدنم و بخل و عطایم از آن او ،و همه وجودم ،متعلق
به خداوند است و به دیگری وابسته نیست آنچه را که انجام میدهم از روی تقلید و
قرائن نیست بلکه به پروردگارم متّصلم و وجودم سراسر دید و بینش شده است و گویی
که دستم به دامن حق دوختهاند .من اسیر پنجه قدرت خداوندم و هرچه دارم از اوست،

اگر در عالم معنا پرواز میکنم هدف و مقصود را میبینم .من ماهم و پیشوایم خورشید
فروزان حق است و از او نور میگیرم .من بیشتر از آنچه گفتم برای مردم توضیح
نمیدهم زیرا آنها مانند جویی هستند که گنجایش بحر را ندارند .به اندازه عقول مردم
سخن میگویم و این عیب نیست و اقتدا به رسول اکرمص است .من از قید و بند
غَرَض و هواهای نفسانی آزادم و گواهی میدهم زیرا گواهی مملوک و بنده زر خرید

پذیرفتنی نیست .و در شریعت به هنگام قضاوت ،گواهی بنده مقبول نمیباشد .و اگر
هزاران بنده شهادت دهند ،گواهی آنان به اندازه کاهی ارزش ندارد .بندۀ شهوت و
خواستۀ نفسانی نزد خداوند از هر غالم و بندۀ ربوده شده بدتر است .زیرا بنده با یک
سخن و اجازه مالکش آزاد میشود در حالیکه بنده نفس ،شیرین زندگی میکند و بسیار

تلخ و سخت میمیرد .بنده شهوت جز به فضل و بخشش خاص الهی از قید نفس آزاد
نمیشود ،و در چنان چاه عمیق و بی انتهایی افتاده است که خالصی ندارد و این بر او
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ستم و جبر نیست بلکه سرنوشتی است که از گناه برای خود رقم زده است .او خود را
در چنان چاه عمیقی انداخته است که طنابی برای رسیدن به عمق آن وجود ندارد .سخن

را کوتاه میکنم زیرا اگر بیشتر آن را ادامه دهم نه تنها جگر آدمی خون میشود بلکه
سنگ خارا نیز به خون تبدیل میگردد .ادامۀ این سخن جگرها را پاره و پر خون میکند
و اگر چنین نشد از سختی جگرها نیست ،از این است که غفلت و بدبختی و سرگرمی

دنیا بر ما چیره شده است .روزی جگر تافته و پر خون میشود که دیگر ارزشی ندارد،
آن زمان جگر را پاره و پر خون کن که این کار سودمند باشد چون گواهی بندگان

پذیرفته نمیشود ،عادل کسی است که بنده غول شیطان و نفس نیست .حضرت

محمدص مخاطب این کالم خداوند ،و گواه حق و مأمور هدایت خلق شد زیرا از نظر
خلقت ،آزاد فرزند آزاد بود .من چون آزاد و بندۀ حقم چگونه خشم بر من چیره
میشود ،بیا و جلوۀ صفات خداوند را در بشر ببین .بیا که فضل و عنایت حق ترا آزاد
کرد زیرا رحمتش بر خشمش سبقت گرفته است .اکنون که از خطر کفر رها شدی ،بیا
که سنگ بی ارزشی بودی که با کیمیای بخشش الهی به گوهر تبدیل گردیدی .از کفر و

خارستانش رها شدی و چون گلی درسروستان «هو» شکوفا شو .من و تو یکی هستیم

زیرا هر دو رهرو یک راهیم .و چگونه میتوانم خود را بکشم (کشتن تو یعنی کشتن
علی) گناه و آب دهان تو ،از هر عبادتی بیشتر تو را نجات داد آنچنانکه در ساعتی به
آسمان معنویت اسالم رسیدی و راه حق را پیمودی .این گناه و آن توبه به بوته خاری
شبیه است که گل سرخی از آن بشکفد.

آیا گناه و قصد عمر بن خطابس برای کشتن پیامبرص نبود که به ایمان آوردنش

انجامید و از یاران صدّیق او شد .آیا عناد و دشمنی با حق ساحران نبود که آنان را گرد
فرعون جمع کرد تا اینکه مورد پذیرش و لطف الهی قرارگرفتند .و اگر عناد و سحرشان
نمییافتند .و هرگز عصا و معجزات موسی را نمیدیدند تا
نبود به بارگاه فرعون راه 
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نافرمانیشان به طاعت تبدیل گردد ،و ای گروه سرکشان ساحر ،شما چنین بودید و خدا
با شما چنین کرد!
خداوند ناامیدی را نسبت به بخشش گردن میزند زیرا گاه هم میتواند عامل هدایت
به راه حق باشد .وقتی که خداوند بخواهد بر خالف میل مخالفان و منکران گناه را به

طاعت تبدیل کند شیطان سنگباران و مطرود میشود و از حسد میترکد .او (شیطان)

کوشش میکند که گناهی در دل طرف بپروراند و ما را در چاه نافرمانی اندازد .و
هنگامیکه بفهمد که گناه به عبادت انجامیده است بسیار ناراحت میشود .ای قهرمان بیا!
که تو را بخشیدم و دَر مهر و محبت را به رویت باز کردم و تو به رویم تف انداختی در
حالی که من بخشش اسالم را به تو هدیه دادم .ببین که در برابر بدکاران چگونه خود

گذشتگی میکنم؟ و من به کسی که اهل وفا و معرفت است گنج و ملک جاودان

میبخشم.


 -8مردان وارسته و نیکوکاران راه معرفت (بخشش ابوبکر)
مردان وارسته و نیکوکاران راه معرفت با مال و جان به پیامبر و اسالم کمک کردند و
تعلّقات و وابستگیهای دنیوی هیچگاه آنان را از مسیر حرکت باز نداشته است ،چنانکه
ابوبکر چهل هزار دینار را در راه اسالم صرف کرد و این همه گذشت و انفاق در برابر
رسیدن به فیض حق مانند سنگ بی ارزش «شَبَه» در مقایسه با مروارید عدن است.
هـر نبیّــی گفـت بــا قـوم از صــفا :
من دلـیلم ،حـق شـما را مُشـتری

 -دنتا و آخرت.

مــن نخــواهم مــزدِ پیغــام از شــما


داد حــق دَالّلــیَم هــر دو ســری1
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گرچه خود بوبکر بخشد چل هزار

چیست مزدِ کـار مـن؟ دیـدار یـار 


چهــل هــزار او نباشــد مــزد مــن

کــی بُــوَد شِــبهِ شَــبَه دُر ،عــدن1

 -3ستایش خلفا به صفتهای مخصوص
موالنا در ابیاتی شیوا هر یک از خلفای راشدین را به صفت مخصوصی میستاید:
قــرص مَــه را کــرد او در دم دو نــیم

چون محمّـد یافـت آن ملـک و نعـیم
چـــون ابـــوبکر آیـــت توفیـــق شـــد

 با چنان شه صـاحب و صـدّیق شـد

چون عُمَـر شـیدای آن معشـوق شـد

 حقّ و باطل را چـو دل ،فـاروق شـد

چون که عثمان آن عیان را عین گشت 
چون ز رویش مرتضـی شـد دُرفشـان



نور فایض بود و ذی النُّورَین 2گشت
گشت او شـیر خـدا در مَـرج 3جـان
(دفتر دوم )17-

 -73هر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی مانعی است برای درک
حقیقت
موالنا میگوید که :هر قید و بند و جزیی از اجزاء زندگی این جهان میتواند مانعی

برای درک و مشاهده حقیقت باشد و به استناد «صحیح مسلم» ،1داستانی را از عُمَر بن

 -صفحه

مثنوی معنوی به اهیما د یر اسیعالمی – دفیر دو  -و در صیفحات بعید فقیط «دفییر ...و شیماره»

نوشیه می شود.
 ذی النورّین :صایب دو نور یعنی دو دخیر پتامبر ص. چراگاه. -2یکی از شش یاب یدی است ه مسلم بن یجّاج بن مسلم نتشابوری در قرن سو هجری آن را تألتف یرده
است.
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جههُ ماه روزه فرا رسید و مردم آماده دیدن ماه شدند
خطاب روایت میکندَ ،ک َرَم اهللُ َو َ
و یکی 1از آنان نزد خلیفه آمد و گفت :من ماه را دیدهام! عُمَر به آسمان نگاه کرد و ماه
را ندید و به آن شخص گفت :این ماه زاییدۀ خیال تست.
مـــاه روزه گشـــت در عهـــد عُمَـــر

بــر ســر کــوهی دویدنــد آن نَفَــر2

تـــا هِـــالل روزه را گیرنـــد فـــال

 یکی گفت :ای عُمَر! اینـک هـالل
آن

چــون عُمــر بــر آســمان مــه را ندیــد

ــت :کــین مَــه از خیــال تــو دمیــد
گف

ورنــــه مــــن بینــــاترم افــــالک را

نمــی بیــنم هِــالل پــاک را؟
چــون

گفت :تَر کُن دسـت و بـر ابـرو بمـال

آن گهــان تــو در نگــر ســوی هــالل

چــون کــه تــر کــرد ابــرو ،مــه ندیــد

گفت :ای شه! نیست مه ،شد ناپدیـد

گفــت :آری ،مــوی ابــرو شــد کمــان

ســوی تــو افگنــد تیــری از گُمــان


چــون یکــی مــو کــژ شــد او را راه زد

بــه دعــوی الفِ دیــدِ مــاه زد
تــا

مــوی کــژ ،چــون پــرده گــردون بُ ـوَد

 چون همه اجزات کژ شد ،چون بُوَد؟

راســت کــن اجــزات را از راســتان

سر مَکَش ای راسـت رَو زان آسـتان

(دفتر دوم)13،11 -

گاهی خیالها و گمانها ما را از درک حقایق و فهم حقیقت باز میدارند و چه بسا

آگاهیها و اعتقادات نادرست که زاییده ظنها و گمانها است.

 -77معجزه خواستن ابوجهل و تصدیق ابوبکر ،پیامبر را

ابوجهل از رسول اکرمص معجزه خواست در حالی که ابوبکر گفت :پیامبر جز سخن
راست نمیگوید .3دشمنان دین و آزادگی معجزه را هم ببینند ایمان نمیآوردند.

 در یدی مسلم ،أنس بن مالک است. گروه. -هذا لَتسَ وَجهٌ اذِبٌ این شخص نمی تواند چهرة دروغگویی باشد  11شرح دفیر چهار از د یر اسیعالمی.
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آن ابوجهــــل از پیمبــــر مُعجــــزی

خواست همچون کینـه ور ترکـی غُـزِی

لیک آن صدّیق حق معجـز نخواسـت

گفت :این روز خود نگوید جزکه راست

کی رسد همچـون تـویی را کـز منـی

امتحـــانِ همچـــو مـــن یـــاری کنـــی؟
(دفتر چهارم – )25

 -71پایبند بودن علی به قوانین هستی
انسان وارسته و خردمند به قوانین فیزیکی و عِلّی و معلولی جهان پایبند است و برای
تبلیغ و کشف مسائل حیات از عقل خدادادی بهره میگیرد ،و سؤالی که از حق میکند

میگوید :که یک نفر یهودی
برای تعلیل و تحلیل نظام آفرینش میباشد .چنانکه مولوی 
از علی بن ابی طالب میخواهد که از بام قصر بلندی خود را به پایین پرتاب کند و از
خدا بخواهد که او را حفظ کند تا او به خداوند یقین پیدا کند و ایمان آورد و علی در
پاسخ میگوید :امتحان کردن خداوند خطاست.
مرتضی را گفـت روزی یـک عَنـود:

کـــو ز تعظـــیم خـــدا آگـــه نبـــود

بــر ســر بــامی و قصــری بــس بلنــد

حفــظ حــق را واقفــی ای هوشــمند؟

گفت :آری ،او حفیظ اسـت و غنـی

هســـتی مـــا را ز طفلـــی و منـــی

گفت :خود را اندر افگن هین ز بـام

اعتمــادی کــن بــه حفــظ حــق تمــام

تــا یقــین گــردد مــرا ایقــانِ تــو

و اعتقـــادِ خـــوبِ بـــا برهـــان تـــو

پس امیرش گفت :خامض کن ،بـرو

تا نگردد جانـت زیـن جـرأت گـرو

کـی رسـد مـر بنـده را کـه بـا خــدا

آزمــــایش پــــیش آرد ز ابــــتال؟

بنده را کی زَهـره باشـد کـز فُضـول

امتحــانِ حــق کنــد ای گــیج گــول!

آن ،خــدا را مــی رســد کــو امتحــان

پــیش آرد هــر دمــی بــا بنــدگان

تــا بــه مــا ،مــا را نمایــد آشــکار

کــه چــه داریــم از عقیــده در سِــرار
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هــیچ آدم گفــت حــق را کــه :تــو را

امتحان کـردم در ایـن جـرم و خطـا

تــا ببیــنم غایــتِ حِلمــت شــها!

آه ،که را باشـد مَجـالِ ایـن؟ کـه را؟

عقل تو از بس کـه آمـد خیـره سـر

هســت عــذرت از گنــاه تــو بَتَــر

آنکــه او افراشــت ســقف آســمان

تــو چــه دانــی کــردن او را امتحــان؟
(دفتر چهارم – )26-25

آری بنده ،حق ندارد که خداوند را امتحان کند و خداوند است که برای تکمیل

شخصیّت و مبانی فکری و عملی ،آدمی را آزمایش مینماید.

 -70پاداش و کیفر آدمی در دنیای دیگر
آدمی هرچه دراین دنیا انجام دهد پاداش یا کیفرش را در دنیای دیگر میبیند ولی

خداوند ،ستّار العیوب است و گناهکار را در دنیا برای اوّلین گناه ،مجازات نمینماید.
چون که بد کردی بترس آمِن مبـاش

زان که تخم است و برویاند خـداش

چنــد گــاهی او بپوشــاند کــه تــا

آیــدت ز آن بــد ،پشــیمان و حیــا

عهـــد عُمّـــر ،آن امیـــر مؤمنـــان

داد دزدی را بـــه جـــالد و عَـــوان

1

بانــگ زد آن دزد کــای میــرِ دیــار

اوّلــین بــار اســت جُــرمم ،زینهــار

گفــت عُمَــر :حــاش لِلآــه کــه خــدا

بــــار اوّل قهــــر بــــارد در جــــزا

بارهــا پوشــد پــس اظهــارِ فضــل

بـــازگیرد از پـــی اظهـــار عـــدل

تا که این هـر دو صـفت ظاهرشـود

آن مُبَشِ ـر گــردد ،ایــن مُن ـذِر شــود
(دفتر چهارم – )16

عُمَر با دزد از این مقوله سخن میگوید که ،عنایت و لطف پرودگار به بنده امکان

توبه از گناه و اصالح گذشته میدهد.

 -عسس :پاسبان و و مأمور اجرای یکم.
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 -72قصه آغاز خالفت عثمان و خطبه وی بر منبر
موالنا در دفتر چهارم مثنوی به قصّه خالفت عثمان و خطبۀ وی اشاره میکند که خلیفه
بر پایه اول (جای پیامبر) نشست ،یکی از حاضران از او پرسید :ابوبکر و عُمَر به احترام
پیامبر به ترتیب در پلههای دوم و سوم نشستند چرا تو چنین کردی؟ خلیفه پاسخ داد

که :من اگر در جای آن دو بزرگوار مینشستم امکان داشت گمان میکردید خود را با
آنان برابر میدانم و اکنون که در جای پیامبر نشستهام این وسوسه کسی را فرا نمیگیرد.

قصّــه عثمــان کــه بــر مِنبَــر برفــت

چون خالفت یافـت ،بشـتابید تفـت

مِنبَــر مهتــر کــه ســه پایــه بُ ـدَه ســت

رفــت بــوبکر و دوم پایــه نشســت

بــر ســوم پایــه عُمَــر در دَورِ خــویش

از بــرای حرمــتِ اســالم و کــیش

دَورِ عثمــان آمــد ،او بــاالی تخــت

بر شُد و بنشست آن محمـود بخـت

پس سؤالش کرد شخصی بُو الفضـول

کــآن دو ننشســتند بــر جــای رســول

پس تو چون جُستی از ایشان برتـری؟

چون به رتبت تـو از ایشـان کمتـری

گفــت :اگــر پایــه ســوم را بســپَرَم

وَهـــم آیـــد کـــه :مِثـــال عُمَـــرم

بــر دوم پایــه شَــوَم مــن جــای جــو

گویی :بوبکر است ایـن هـم مثـل او

هســت ایــن پایــه مقــامِ مصــطفی

وَه ـمِ مِثلــی نیســت بــا آن شــه مــرا
(دفتر چهارم – )31

سپس موالنا به سکوت عثمان بر منبر و سخنش« :ناصح فعّال به فعل به از ناصِح

قوّال به قول» اشاره مینماید که در صفحات قبل دربارۀ آن توضیح داده شده است.

 -72ابوبکر از «صدّیقی» امیرالصادقین شد

ابوبکر از «صدّیقی» امیرالصادقین شد ،تو نیز در این دنیا صادقان به اسالم بیندیش تا
اصول و مبانی آن را تصدیقی کنی و به حشر ایمان آوری.
مرا بوبکر تقی را گو ببین

شد ز صدّیق امیر المُحشَرین
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اندر این نشأت نگر صدّیق را

تا به حشر افزون کنی تصدیق را
(دفتر ششم)12 -

سخن موالنا راجع به خلفای راشدین فراوان است 1و ما به همین مقدار اکتفا میکنیم.

 -تنها در مثنوی موالنا نا یيرت ابوبکر  2مرتبه ،و نا یيرت عمر

مرتبه ،و نا یيرت علی  6مرتبیه

تکرار شده است .و همچنتن نامهای سایر یاران رسول ا ر ص به رات تکرار شیده ،یه ایین خیود نشیانگر
محبت بتدریغ و عشق و عالقهی موالنا به یيرت رسول ا رمص و تربتت یافیگان مدرسه آن یيرت میباشد.
( ب)

ح :سعدی شیرازی (وفات )432 ، 431-
بنعبداهلل شیرازی ،شاعر و نویسنده نامدار قرن هفتم هجری
شیخ مشرفالدین مصلح 
یکی از بزرگترین متفکران و شاعران و ادیبان ایران است که در تمام خطه ایران زمین
یکّه تاز میدانهای فصاحت و بالغت و سخنوری میباشد .این شاعر بلند پایه ،استاد
مسلّم غزلِ سبک عراقی و نثر مسجّع یعنی نوشته آهنگدار و موزون است .و غزلیات،
قصائد ،قطعات و ترکیب بندهایش به روانی آب زاللند دو اثر جاویدانش گلستان و
بوستان قرنها بر عقول و قلوب ایرانیان حکومت میکنند.
گلستان دارای نثری مسجّع آمیخته با شعر ،و بوستان شعری است در قالب مثنوی در

بحر متقارب( 1هم وزن با شاهنامه فردوسی) که در زمینههای اجتماعی ،اخالقی،
عرفانی ،دینی و ...سروده شده است.
سعدی در نظامیه بغداد از محضر جمال الدین عبدالرحمن ابوالفرج بن جوزی دوم

(درگذشته به سال  )636مدّرس مدرسه مستنصریّه ،و عارف معروف شیخ شهابالدین

ابوحفص عمر بن محمّد سهروردی صاحب «عوارف المعارف» (درگذشته به سال )632

تلمذ نمود .2و از علم و دانش و عرفان هر دو نهایت استفاده کرده است.
اینک در باغ کلیات 3سعدی که شامل دیوان اشعار ،بوستان و گلستان است به گشت

و گذار میپردازیم:

 بحر میقارب :فعولن ،فعولن فعولن فعول (محذوف). گلسیان سعدی -به وشش د یر خلتل خطتب رهبر اسیاد دانشگاه تهران -ناشر بنگاه مطبوعاتی صفی علتشیاه– ب.
 -لتات سعدی – از روی نسخه تصحتح شده مریو محمد علی فروغی – انیشارات ققنوس . 12
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 -1ابیاتی در وصف پیامبرص و خلفای راشدینش

در ابیاتی در وصف پیامبرص خلفای راشدین را چنین نیکو میستاید.
1

چه نعت پسـندیده گـویم تـرا؟

علیــک السّــالم ای نبــیّ الــورا

درود مَلَــک بــر روان تــو بــاد

بر اصحاب و بـر پیـروان تـو بـاد

نخســتین ابــوبکر پیــر مُریــد

عُمَـر پنجـه بـر پـیچ دیـو مریـد

2

خردمند ،عثمان شـب زنـده دار

چهــارم علــی شــاه دلــدل ســوار

خــدایا بــه حــقّ بنــی فاطمــه

که بـر قـولم ایمـان کـنم خاتمـه

اگــر دعــوتم رد کنــی ور قبــول

من و دسـت و دامـان آل رسـول
(بوستان)219 -

سعدی عارفی است که از قید و بند قشری گری گذشته و در سایۀ سلوک و
مصاحبت با عارف آزاد مردی چون شهاب الدین سهروردی به کماالت معنوی رسیده
است.
 -2عجز ابوبکر صدیق از معرفت الهی

سعدی ،ادیب نکته پرور و قافیه پرداز دفتر معانی در «رساله در عقل و عشق» کمال
معرفت صدّیقان را در شناخت کمال الهی ناتوان میداند:

کمال َمع ِرفَ ِة
«امیرالمؤمنین ابوبکر صدیق نکو گفته است که «یا َمن َع َج َز َعن َمع ِرفَتِ ِه ُ
یقین» ،معلوم شد که غایت معرفت هرکس مقام انقطاع اوست به وجد از ترقی».3
الص ّد َ

 نبی الورا :پتامبر بر مرد . در نوشیه ها و ابتات زیادی به این موضوع اشاره شده است. -لتات سعدی -محمد علی فروغی رساله در عقل و جان . 2 /
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 -9ستایش ساالر عادل ،عمر

قطعات دلنشین بوستان به انسان درس آزادگی و فضیلت و شرف میدهند ،و رنگ
آمیزی صحنهها چنان است که بهتر از آن نمیتوان سرود .این معمار کاخ رفیعِ اخالق و

کرامت انسانی ساالر عادل عُمَر را اینگونه میستاید:
گــدائی شــنیدم کــه در تنکجــای

نهادش عُمَر پـای بـر پشـتِ پـای

ندانسـت درویـش بیچـاره کوسـت

که رنجیده ،دشمن نداند ز دوست

بر آشفت بر وی کـه کـوری مگـر؟

بــدو گفــت ســاالر عــادل ،عُمَــر

نه کورم و لـیکن خطـا رفـت کـار

ندانســتم از مــن گنــه در گــذار

بنازنـــد فــــردا تواضـــع کنــــان

نگــون از تواضــع ســر گــردِ نــان

اگـــر مـــی بترســـی ز روز شـــمار

از آن کز تو ترسـد خطـا در گـذار

مکــن خیــره بــر زیــر دســتان ســتم

که دستیست باالی دست تـو هـم

چه مُنصف بزرگـان دیـن بـودهانـد

که با زیر دسـتان چنـین بـودهانـد

(بوستان – )339 ،338
 -4ستایش شاه مردان علی

شاه مردان ،علی مرتضی نمونه و فصل الخطاب جوانمردی و کرم است .در حکایتی پند

آموز ،راه آزادگی و گرفتن دست افتاده چنین ترسیم میشود.
بزاریــد وقتــی زنــی پــیش شــوی

که دیگـر مخـر نـان ،ز بقّـال کـوی

بــه بــازار گنــدم فروشــان گــرای

که این ،جو فروشیست،گندم نمـای

نــه از مشــتری کــز زحــام 1مگــس

به یک هفته رویش ندیدست ،کـس

بــه دلــداری ،آن مــرد صــاحب نیــاز

به زن گفت :کـای روشـنایی! بسـاز

 -زیا  :انبوهی و فشار آوردن و جا تن

ردن.
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نــه مــردی بُ ـوَد نفــع ازو ،واگرفــت

چــو اســتادهای دســت افتــاده گیــر

ببخشــای کانــان کــه مــرد حقنــد

خریـــدار دکّـــان بـــی رونقنـــد

جوانمرد اگر راست خواهی ولیسـت

کــرم پیشــۀ شــاه مــردان علــیســت
(بوستان – )272

قصیدهای غرّا و بلیغ در مدح خلفا

-1

در قصیدهای غرّا و بلیغ در ستایش خداوند و پیامبرص و یارانش چنان به سالست و
روانی دُر افشانی میکند که بلندای قصیده را با لطافت و نرمی حریر گونۀ غَزَل میآراید:

یا رب به دست او که قمر زان دو نـیم شـد

تسبیح گفـت در کـف میمـون او حصـا

3

کافتادگــان شــهوت نفســم دســت گیــر

إرفَــق بِمَــن تَجــاوَز و اغفِــر لِمَــن عَصــا

1

تریــاق 1دردهــان رســول آفریــده ،حــق

صدیق را چه غـم بُـوَد از زهـر جـانگزا؟

ای یـــار غـــار ،سـ ـیّد و صـ ـدّیق 2نـــامور

مجموعـــۀ فضـــائل و گنجینـــۀ صـــفا

مــردان ،قــدم بــه صــحبت یــاران نهــادهانــد

لــیکن نــه همچنانکــه تــو در کــام اژدهــا

یار آن بود که مال و تـن و جـان فـدا کنـد

تا در سـبیل دوسـت بـه پایـان بـرد وفـا

دیگــر عُمَــر کــه الیــق پیغمبــری بُــدی

گــر خواجــۀ رُسُــل نبــدی خــتم انبیــاء

ســاالر خیــل خانــۀ دیــن صــاحب رســول

ســر دفتــر خــدای پرســتان بــیریــا

دیوی که خلق عـالمش از دسـت ،عاجزنـد

عاجز در آنکه چون شود از دست او رها

دیگرجمــال ســیرت عثمــان کــه بــر نکــرد

در پیش روی دشـمن قاتـل ،سـر از حیـا

 تریاق :ماده ضد زهر ،پادزهر صدّیق :ابوبکر. یصا :سنگریزه. -2به سی ه در گناه زیاده روی رده ست رفق و عنایت بفرما و گناهکار را ببخش.
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آن ،شرط مهربـانی و تحقیـق دوسـتیسـت

کـز بهـر دوسـتان بـری از دشـمنان جفــا

خاصــان حــقّ همیشــه بلیّــت کشــیدهانــد

هــم بیشــتر عنایــت و هــم بیشــتر ،عَنــا

1

کس را چه زور و زهره که وصف علی کند

جبّــار در مناقــب او گفتــه :هَــل أَتــی

2

زور آزمـــای قلعـــه خیبـــر کـــه بنـــد او

در یکـدگر شکسـت بـه بـازوی ال فَتــی

3

مردی که در مصـاف ،زره پـیش بسـته بـود

تا پـیش دشـمنان ندهـد پشـت بـر غـزا

1

شیر خـدای و صـفدر میـدان و بحـر جـود

جان بخش در نماز و جهانسوز در وَغـا

5

دیباچــــۀ مــــروّت و ســــلطان معرفــــت

لشـــکرکش فتـــوّت و ســـردار أتقیـــاء

فردا کـه هرکسـی بـه شـفیعی زننـد دسـت

ماییم و دست و دامـن معصـوم مرتضـی

پیغمبـــر ،آفتـــاب منیرســـت در جهـــان

وینـــان ســـتارگان بزرگنـــد و مقتـــدا
(قصائد فارسی – )883-882

 -6تشبیه عالءالدین عطا ملک جوینی به مسیح و عمر بدعت شکن

در قصیدهای در ستایش عالء الدین عطا ملک جوینی ،او را به مسیح و عُمَر بدعت
شکن تشبیه میکند:
چنان رمند و دوند اهل بدعت از نظرش

که از مسیحا دجّال و از عُمَر ،شیطان
(قصائد فارسی – )932

 عَنا :مخفف عَناء – رنج شتدن – سخیی دیدن. اإلنسان ﴾          ﴿ / الفَیی إِالّ علی ،و السَتفَ اِالّ ذوالفقار. -2غزا :نبرد در راه خدا و دین اسال ( شین افران).
 -وغا :جن .
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 -7علی زاهد شب و پیکارگر روز

علی زاهد شب و پیکارگر روز ،در نهایت فروتنی و عظمت روحی ،نظرِ مخالف عقیده

خود را در مجلس میپذیرد:

کســی مشــکلی بــرد پــیش علــی

مگـــر مشـــکلش را کنـــد منجلـــی

امیـــر عـــدو بنـــد کشـــور گشـــای

جوابش بگفـت از سـر علـم و رای

شــنیدم کــه شخصــی در آن انجمــن

بگفتــا :چنــین نیســت ی ـا أبالحســن

نرنجیــــد از و حیــــدر نــــامجوی

بگفت :ار تو دانـی ازیـن بـه بگـوی

بگفت :آنچه دانست و بایسـته گفـت

به گل چشـمۀ خـور نشـاید نهفـت

پســندید از او شــاه مــردان ،جــواب

که من بر خطا بـودم او بـر صـواب

بــه از مــا ســخنگوی دانــا یکیســت

کــه بــاالتر از علــم او علــم ،نیســت
(بوستان )338 ،337-

قصیدهای در ناپایداری دنیا

-8

سعدی در قصیدهای که با خود سخن میگوید بی ارزشی و ناپایداری دنیا را با بالغت
شگفت انگیزی توصیف میکند و آدمی را در رویاروئی با مرگ ،ضعیف و ناتوان

میشمارد:


ای که پنجـاه رفـت و در خـوابی

مگــر ایــن پــنج روزه دریــابی

تا کی این باد کبر و آتـش خشـم

شــرم بــادت کــه قطــرۀ آبــی

کهــل گشــتی و همچنــان طفلــی

شیخ بـودی و همچنـان شـابی

ور بـــه تمکـــین ابـــن عفّـــانی

ور بــه نیــروی ابــن خطّــابی

ور بــه نعمــت شــریک قــارونی

ور بــه قــوّت عــدیل ســهرابی

ور میسّــر شــود کــه ســنگ ســیاه

زرّ صــامت کنــی بــه قالّبــی

ملک المـوت را بـه حیلـه و زور

نتــوانی کــه دســت بــر تــابی
(بوستان – )915
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 -3ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی در کام

سعدی ،درحکایتی میگوید :تصمیم گرفتم که گوشه نشینی کنم و لب از سخن بر بندم،
دوستی بر من وارد شد .و با من چنین گفت:
گفتا :به عزت عظیم و صحبت قدیم که دم بر نیارم و قدم برندارم مگر آنگه که سخن
گفته شود به عادت مألوف و طریق معروف که آزردن دوستان جهلست و کفّارت یمین

سهل و خالف راه صوابست و نقض رأی أولواأللباب ،ذوالفقار علی در نیام و زبان
سعدی در کام.1

 -لتات سعدی -دیباچه گلسیان – . 3

فصل چهارم
الف -احمد بن عبداهلل محمد بن ابیالمکارم
ب -حمداهلل مستوفی
ج -ضیاءالدین نخشبی
د -شاه نعمتاهلل ولی
هـ-تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی
و -عبدالرحمان جامی
ز -علی بن حسین واعظ کاشفی

الف :احمد بن عبداهلل بن محمد بن أبی المکارم مشکانی (قرن هشتم
هجری)
این دانشمند و نویسنده گمنام ،کتاب مفصّل «شرح تعرّف» تألیف ابو ابراهیم اسمعیل بن
محمّد بن عبداهلل مستملی بخاری مُتوفّی ( 131هـ ق) را که ترجمه فارسی و شرح کتاب
التصو ِ
«التعر ُ ِ
ذه ِ
ب ِ
ف» ابوبکر بن ابی اسحق محمّد بن ابراهیم بن یعقوب
أهل
ُ
ف ل َم َ
ّ
کالباذی (متوفی 381هـ ق) است در یک کتاب خالصه کرده و در دسترس سالکان
معرفت و رهروان وادی سلوک قرار داده است.
مرحوم استاد احمد علی رجایی بخارایی در باره شرح تعرّف میگوید:
شرح تعرّف عبارات فارسی استوار دارد و از کتب معتبر صوفیان است تا آنجا که

همپایه «إحیاء علوم الدین» غزالی از آن یاد میشده است.
تا چند همی خوانی منهاج به معراج

احیای علوم دین با شرح تعرّف

1

اکنون نظر خوانندگان گرامی را به درهای گرانبهای سخن درباره خلفای راشدین

معطوف میداریم:

 -1امامت ابوبکرس

«امامت ابوبکر به اجماع صحابه است و امامت عُمَر به استخالف ابوبکر است ،و
امامت عثمان به شورای صحابه است و به فرمان عُمَر و باز امامت علی هم حق
است ،از بهر آن که وقت شوری اتفاق بر هر دو افتاد بر عثمان و علی ،چون عثمان را

 خالصة شرح تعرف – بر اساس نسخه منحصر به فرد مورّخ– انیشارات بنتاد فرهن

ایران  -3صفحه .1

 1هجری – به تصحتح د یر ایمد علی رجیایی
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پیش کردند وی معین گشت امامت را ،چون عثمان شهید شد علی معیّن گشت به همان

شورای اول رضوان اهلل علیهم اجمعین».1
 -2سخن پیامبر با علی

أهل ِ ِ
النبی ص لِ َعلِ ٍی :هذان َسیَدا ُک ِ
لین
پیامبرص به علی گفت« :قال ُ
هول ِ َ
الجنَة م َن األ َو َ
ِ
لین» (یعنی ابابکر و عُمَر ب) «فَأَخبَ َر أَنَ ُهما َخ ُیر النّ ِ
اس بَع َد
لم َ
رس َ
بین واَ ُ
رین إِّلّ النّ َ
َواآلخ َ
النّبیّین» .و این خبر حجتی قاطع است ،چون ابوبکر و عُمَر سیّدان اهل بهشتند از اولین
و آخرین مگر نبیّان و مرسالن ،و آن ولی یا از اولین باشد یا از آخرین و ال محاله ابوبکر

و عُمَرب سیّد وی باشند و محل این سیدان کمتر از انبیاء است ،محال باشد که محل
آن ولی برتر از انبیاء باشد».2

 -9فضیلت خلفا

در باب سیزدهم فضیلت هر یک از خلفاء چنین آمده است:

«گفتیم که صحابه مصطفیص را بد مگویید که ایشان اعوان دینند و ناصر مصطفی

بکرالصدّیق که صاحب غار است و رفیق سفر و حضر
بی 
خصوصاً امیرالمؤمنین أ 

است و تن و مال و فرزند خویش فدای مصطفی صکرد و ضجیع 3او است اندر گور،
و آن کس است که مصطفیص فرمود :ما طَلَع ِ
ت ال َ
مس وّل غَربَت علی ذی لهجة بَع َد
َ
ش ُ
أفضل ِمن أبی بَکر».1
ین
النبیّ َ
َ

و اندر عُمَر طعن مکنید که هم بر پیغمبر صاست ،و خدای عزّ وجَلَ اسالم را
به وی عزیز کرد و عادل است و فاروق است ،فَ َر َق بین الح ّق وا ِ
لباط ِل 5.و مصطفیص
َ

 خالصه شرح تعرّف – . 3 خالصه شرح تعرّف . 31، 3 ضجتع :همخوابه ،هم گور. -2خورشتد پس از پتامبران بر سخنگویی بهیر از ابوبکر طلوع و غروب نکرد.
 -یق و باطل را از هم جدا رد.
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ِ
بن الخط ِ
ِ
األرض َشیطان إّلّ و ُه َو یَِف ُر
ّاب وما فی
السماء َملَک إّلّ و ُه َو یُ َوقِ ُر ُع َم َر َ
فرمود« :ما فی ّ
ِمن عُ َم َر».1
و گفتیم :اندر عثمان طعن مکنید که داماد مصطفیص است به دو دختر ،و

صاحب بئر رومه است صاحب جیش عُسرَۀ است و مصطفی فرمود که« :إ َن المالئ َکةَ فی
الس ِ
ماء تَستَحیی ِمن ُعثما َن» پس ما را گفتند :شما ناصبیاید و دشمن اهل بیتید و ما از این
ّ
بیزار و دشمن اهل بیت نزدیک ما کافر.
باز روی به ناصبیان آوردیم و گفتیم :اهل بیت را بد مگویید خاصه علی را که
پیغمبرص فرمود مر علی را« :أَن َ ِ
بمنز ِلة هارو َن ِمن ُموسی إِّلّ أَنَهُ ّل نَبِ َی بَع ِدی».2
ت منّی َ
ت َموّله فَ َعلِ ٌی َموّله» .3صاحب ذوالفقار و شمشیر دین بود و زوج
و نیز فرمودَ « :من ُکن ُ
1
ک إِّلّ
البتول بود و پدر شپیر و شپر بود ،و آن بود که مصطفیص فرمود« :یا َعلِ ُی ّل یُ ِحبُ َ
مِ
ک إّلّ ُمنافِق َش ِق ٌی َُ َُ» .5و مر فاطمه را گفتِ « :ه َی بضعة ِمنّی» .6و مر
ض َ
ؤمن تُِق ٌی وّل یُ ِبغ ُ
ُ
ِ
شباب ِ
الجن َِة وأ ُبو ُهما خیر
والحسین َسیَدا
الحسن
حسن و حسینب را گفت« :
أهل َ
ُ
ُ
ِ
نهما».7
مُ

 «در آسمان فرشیه ای نتست جز اینکه عُمَر را بزرگ می دارد و در زمتن شتطانی نتست جز اینکه از عُمَیر مییگریزد یا یَفِرُ مِن ظِلَ عُمَر یعنی از سایه عمر می گریزد».
شتخ آلبانی گفیه است :این یدی

موضوع و سیاخیگی اسیت( .نگیا :ییدی 3 :

(مُصحح)
 تو برای من بمنزله هرون برای موسی هسیی جز اینکه بعد از من هتچ پتامبری نمی آید. من دوست هر س باشم علی هم دوست اوست .شتعه مولی را به ولی امر معنی رده است. -2شبتر و شبر.
 ای علی! جز مؤمن پرهتزگار ترا دوست ندارد و غتر از منافق بد ار دشمن تو نتست. -6او پاره ای از تن من است.
 -1یسن و یستن ،سروران جوانان بهشیی هسیند و پدرشان از آنان بهیر است.

 ،ضیعتف الجیامع».
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و چون با ایشان این مناظره کردیم ما را رافضی خواندند.1
 -4ترس مؤمن از سرانجام کار خویش

مؤمن از سرانجام کار خویش میترسد که آیا از صالحان است یا از مشرکان...؟!

چنانکه ابوبکر و عُمَرب که از عَشَرَۀ مُبَشآره بودند و به آنان وعده بهشت داده شده

بود باز از پایان کار خود هراس داشتند.
ِ
ش ِرین ِمن قَ ِ
مرةً یَن ُق ُرها
ول أبی بَکر :لَیتَن ِی ُک ُ
المبَ َ َ
جاءت فی َخوف ُ
«والروایات الّتی َ
نت تَ َ
التبن ،لَیتَنی لَم أک شیئاً» .
الطَ ُیر .و قَ ُ
ول ُع َمر :یا لَیتَنی هذا ُ
 -1سخنی از علی

علی فرموده است« :العمرفَةُ ،أَ َن ما تَصور فِی و ِ
ک فاهللُ بِ ِخالفِ ِه» .گفت :هرچیزی که در
هم َ
َ َ
1
سر تو صورت بندد حق تعالی خالف آن است» .
در حقیقت آنچه به فکر و اندیشۀ آدمی برسد ،تعریفی برای خدا نیست و خداوند
باالتر از تعریف و توضیح انسانی است.
 -6ابوبکر ،با ایمان صدیق شد

ابوبکر که برترین امّت است با ایمان و یقین قلبش بر دیگران برتری یافت و صدّیق امت
شد.

«فَ َقد ور َد الخبر َع ِن النّبی ص فی أبی بکر ؛ أنَهُ لَم ی َفضَل ُکم بِ َکث ِرةِ صوم أو صلوة و ِ
لکن
َ
ُ
َ
َ َ
ََ
ُ
ِ
ِ
ِ
صدره .ای فی قَلبه» .
بِ َ
شیء َوقَ َر فی َ

 -خالصه شرح تعرّف – - 2

.

 اش خرمایی بود ه پرنده آن را بر می داشت. اش من این اه بود  ،اش من چتزی نبود  .در مین عربی یا لتینی ُنتُ هذه النبیةَ و در شرح تعرّف لتینی هذهِالنبیةُ آمده است.
خالصه شرح تعرف. /
 -2خالصه شرح تعرف/

.
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«از پیامبرص در بارۀ ابوبکر روایت شده است که :او با روزه و نماز زیاد بر شما
برتری نیافت بلکه (این برتری) با چیزی است که در سینه یعنی قلبش جای گرفته

است».

 -7شیفتگی عمر به اسالم

عُمَر آنچنان شیفته اسالم است که به هیچ وجه کمترین زیان مسلمانان را نمی پذیرد و از

این نظر است که در جریان صلح حُدیبیّه زبان به اعتراض میگشاید:

«باز گفت چون امیرالمؤمنین عُمَر را حمیّت مسلمانی غلبه کرد و چون

مصطفیص به حدیبیه آمد تا به مکه اندر آید .و حدیبیه موضعی است به کنارۀ حَرَم،
کافران حرم مکه او را باز داشتند از اندر آمدن به مکه و با وی صلح کردند که دیگر
سال باز آید و عمره را قضا کند و سه روز مکه را خالی کنند تا وی اندر آید و عمرۀ

خویش را قضا کند و مرادهای خویش به تمامی به جای آرد و باز گردد .مصطفیص
به صلح اجابت کرد .چون عُمَر بدانست که صلح خواهد کرد حمیّت و صالبت اسالم بر
وی غلبه کرد پیش ابوبکر صدّیق آمد و گفت :یا أبابکر نه وی پیغمبر خدای است؟
گفت :بلی .گفت :نه ما مسلمانیم؟ گفت :بلی .گفت :نه حق تعالی وعده خویش را
راست خواهد کردن که فرموده است     ﴿ :

﴾؟ (فتح .)27 :ابوبکر گفت :بلی .گفت :پس این (ذل) صلح کردن چراست؟
ابوبکر مر او را گفت :یا عُمَر آنجا رو که عالمت است و هم آنجا بایست .یعنی تو و
ما کهترانیم ،2ترا با اعتراض کردن کار نیست ،ما را طاعت باید داشتن و خاموش بودن.

پس عُمَر را صبر نمود .بیامد به خدمت مصطفیص و همان سخنها که با ابوبکر
گفته بود با مصطفی بگفت .پس مصطفیص فرمود که :من بنده خداوندم عزآ وَجَلآ و
 خالصه شرح تعرف. 13/ -هیرانتم :وچکیرانتم.
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رسول وَیم و امر او خالف نکنم .یعنی این صلح به امر خدای تعالی میکنم و خدای عزّ
وجلّ مرا ضایع نگذارد .پس ترا اعتراض نرسد که اعتراض بر حق تعالی باشد.
باز گفت :چون عُمَر مغلوب بود اندر حمیّت دین پای از حدّ ادب بیرون نهاد و
حق تعالی مر او را معذور داشت .نبینی که عذاب و مالمت نیامد .پس عُمَر گفت :از
پس آن همواره روزه همی داشتم و صدقه همی دادم و بنده (را) آزاد همی کردم از آنچه
آن روز حدیبیه کرده بودم اومید داشتم که جز خیر نباشد از بسیاری کفّارت که کرده

بودم».1
نکته

اعتراض بر انگیخته از ایمان عُمَر این نکته را به ما میآموزد که باید فرمانروایان اسالمی
به مخالفان و منتقدان اجازه دهند که نظراتشان را بیان کنند زیرا در برخورد آراء و عقاید

است که حقایق روشن میشوند و تسامح در این راه ،به دیکتاتوری و استبداد میانجامد.

 -خالصه شرح تعرف. 3 - 3 - 31-

ب :حمداهلل مستوفی (متوفی  323هـ ق)
حمداهلل مستوفی قزوینی ،یکی از مورّخان و جغرافی دانان مشهور ایران در قرن هشتم

هجری است که دارای آثار گرانبهایی است به نامهای :تاریخ گزیده – ظَفَرنامه -نُزهةُ
القلوب.
اکنون در باغ نُزهة القلوب به گشت و گذار میپردازیم:

 -1تعریف شهر مدینه

مستوفی در تعریفی که از شهر مدینه منوّره میکند به نثر ساده و روشنی چنین مینگارد:
«روضۀ شریفه که خوابگاه مصطفیص است در آن شهر است در خانۀ عایشهل

همانجا که وفاتش رسید و اکنون آن مقام داخل مسجد است و در جانب یسار قبله که
کنج ما بین مشرق و شمالی بود و قبله مدینه کنج مابین مشرق و جنوب است،
امیرالمؤمنین ابوبکر صدّیق و عُمَر فاروق (رضعهما) 1هم در آنجا مدفونند و بوقت آنکه
رسولص مدینه هجرت فرمود آن موضع زمین ساده بود رسولص آنرا بخرید و
مسجد و خانه ساخت بخشت خام و چوب نخل و عُمَر (رضع) بر آن زیادتی نمود و
عثمان عفّان (رضع) بر آن افزونی بسیار کرد و دیوارش بسنگ منقّش بر آورد و سقف از

چوب ساج ساخت».2

در متن مذکور به چند نکته مهم اشاره شده است:
الف– قبر ابوبکر و عُمَر در جوار رسول اکرم است.

 رضعهما :مخفف رَضِیَ اهللُ عَنهُما. نزهة القلوب – یمد اهلل مسیوفی – به اهیما و تصحتح گای لتسیرانج – دنتای یاب  . - 6شماره هیایبعدی ،شماره های صفحات همتن یاب است.
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ب -پیامبرص اراضی مسجد و خانه خود را خریده است و سپس خانه و مسجد
ساخت.
ج -عُمَر نیز به گسترش مسجد افزود و بیشتر به آن توجّه نمود.
د -عثمان دیوارش را با سنگ منقّش برآورد و با چوب ساج آن را مسقّف کرد.
 -2عمر بیت المقدس را تابع کعبه قرار داد

امیرالمؤمنین عُمَر عبادتگاه بیت المقدس را از نظر قبله تابع کعبه قرار داد «و ایشان در
رواج دین و تزئین عمارت آن مسجد میافزودند در عهد اسالم امیرالمؤمنین عُمَر
خطّاب (رضع) 1آن مسجد را در قبله تابع مکه گردانید و محراب بر سمت کعبه راست
کرد».2

 -9شهر بصره را عمر بن خطاب ساخت

«شهر بصره را عُمَر بن خطّاب در سال  15هجری با معماری عتبۀ ابن غزوان بنا نهاد
و مسجد جامع آن را عبداهلل بن عامر از خشت خام ساخت و امیرالمؤمنین علی

مرتضی آن را بزرگ گردانید».3

مرویست که جهت تحقیق سمت قبله بنا را بدست مبارک خود بر باال داشت تا بنور
کرامت او والیت کعبه را در نظر آورد و قبله بر سمت آن راست کرد.1
 -4عمربن خطاب عراق را بر مسلمانان وقف کرد

بر اثر فتوحات سریع مسلمانان از یک طرف ،و ضرورت رهبری دقیق در اداره
سرزمینهای فتح شده از طرف دیگر ،عُمَر بن خطاب عراق را که در اصطالح عراق
عَرَب میگفتند بر مسلمانان وقف نمود ،و علی بن ابی طالب مقرّ خالفت را به کوفه
 رضع :مخفف رَضِیَ اهللُ عَنهُ. منبع مذ ور. 1/ منبع مذ ور. 1، 3/ -2منبع مذ ور. 1، 3/
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آورد .چون عراق عرب در قبله ایران زمین افتاده است آن را مقدّم داشتن ،اولی تر است
و به حقیقت چون امیرالمؤمنین علی مرتضی را دارالمُلک بوده و آنجا آسوده ...و در
عهد خالفت عُمَر خطاب که عراق را بر مسلمانان وقف نمود به مساحت جریان
اشارت کرد بعد از احتیاط بسی و شش بار هزار هزار جریب بر آوردند و بدین حساب

که ده هزار فرسنگ مساحت دارد.1»...

مسلمانان تا توانستند از کشت و کشتار و نهب و غارت جلوگیری کردند.
 -1کعبه یا بیت اهلل

کعبه ،یا بیت اهلل ،معبد مسلمانان و قبله گاه مؤمنان ،مورد توجّه پیامبر اکرمص و خلفای
راشدین بوده است و عُمَر بن خطاب چند سرای خالی را در حوالی مسجد خرید و
عثمان بن عفّان آنها را به مسجد اضافه کرد تا مسجد بزرگ شد« .و امیرالمؤمنین عثمان

به عفان سرای چند که امیرالمؤمنین عُمَر بن الخطاب در حوالی مسجد خریده بود
اضافت مسجد کرد تا بزرگ شد».2

ضمناً اول کسی که کعبه را جامه پوشانید تبع بن اسعد ابو کرب حِمیَری بود که

معاصر بهرام گور ساسانی و قُصّی جد پنجم حضرت رسولص بوده است.

 -6پرداخت حقوق دیوانی سرزمینها به بیت المال در عهد خلفای راشدین

در عهد خالفت خلفای راشدین به موجب عهدنامهها ،حقوق دیوانی سرزمینها و

متصرّفات مملکت فارس ،به بیت المال پرداخت میگردید.

«و مُلک فارس هم بَرّ است و هم بحر ،هر یک را علیحده مینویسم ،حقوق

دیوانیش بموجب عهود و شروط امیرالمؤمنین عُمَر خطاب و علی مرتضیب و دیگر

 منبع مذ ور. 3/ -منبع مذ ور.6/
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خلفا بمقاسمه معیّن بوده است و بعضی نصف و برخی ثلث و بهری رُبع و بخشی

دادهاند».1
خُمس و چندی عُشر بقدر حاصل می 

 -منبع مذ ور.6/

ج :ضیاء الدین نخشبی (وفات321 -هـ)
سید ضیاء الدین نخشبی یکی از چهرههای ارزشمند سلسلۀ چشتیه است که در آن
روزگار مهمترین طریق عرفانی هند بوده و از محضر شیخ فرید الدین ناگوری (متوفّی
 752هـ  ).به سلک عارفان در آمده است.

به استناد نوشتهها و آثار محققان ،عرفای مسلمان از قبیل امام هجویری و شیخ معین

الدّین چشتی در اشاعه فرهنگ اسالمی و تبلیغ قرآن مجید و مسلمان کردن هندوها،
داشتهاند.1

نقش اساسی

ضیاء در نخشب یا نسف ،یکی از شهرهای تاریخی ایران کهن در ماوراء النهر دیده
به جهان گشود ،در جوانی رهسپار هندوستان شد و در شهر بدایون (بداؤن) هند مقیم
گردید .در مأخذ معتبر ِسیَ ُر األولیاء 2که از مآخذ معاصر نخشبی است ،از این عارف
بزرگ سخنی به میان نیامده است .ولی در منابع دیگر از قبیل ریحانة األدب و اخبار
ش َرۀ
األخیار و تذکرۀ حسینی از او سخن گفته شده است .کتابهای «سلک السلوک»َ « ،ع َ
ُمب َ
ش َره»« ،کلیات و جزئیات» و «طوطی نامه» از آثار اوست».3
ضیاء نخشبی خلفاء را چنین معرّفی میکند:

 -1جهل آدمی نسبت به سرنوشت خود

آدمی سرنوشت خود را نمیداند که آیا از بهشتیان است؟ یا از دوزخیان؟ و بزرگان و
وارستگان گاهی اینگونه خود شکنی مینماید و رستگاری در عبودیت است نه در مقام.

 رک ( .شف المحجوب به تصحتح اسیاد زنده یاد ژو وفسکی( -خزینةُ األصفتا) – (تذ ره علمای هند) – سلکالسلوک -یا مقدمه د یر غال علی آریا).
 سِتَرُ األولتاء تألتف ستّد محمد بن مبارک علوی رمانی. -سلک السلوک ،6-شرح ایوال( .چهل ناموس -قصتدة ربوبتّه – داسیان گلریز لذت النساء) نتز از آثار اوست.
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«صدّیق اکبر ،با چندین جاللتی که حضرت جالل احد او را داده بود ،به کرّات
دت إذا ِم ُ
ُبعث»
گفتی :کاشکی من بر صورت آدمی نشدمی» .قال عُثمانَ « :و َد ُ
ت لَم أ َ
دوست داشتم هرگاه بمیرم در قیامت برانگیخته نشوم.
هِالل ،غالمی بود که او را جز خواجه ثقلَین 1کس نشناخت و او از اینجا 2چنان
متواری رفت که از مردن او خواجه او را خبر نبود ،چون میخواستند که او را بشویند،
امیرالمؤمنین عُمَر درین کار میان بست و بالل چون آن را بدید میان بر بست و گفت:
1
َست ِمنّا» .3ای عُمَر! تو همه وقت خواجگی کردهای ،تو چه دانی که ذّل
أنت ل َ
«یا ُع َم ُر َ
بندگی چگونه باشد؟ هالل چون در ذلّ بندگی مرده است ،شستن او حق بالل است.
بالل ُکنّا
گریه در عُمَر افتاد و حضر رسالتص ،چون درد عُمَر بدید ،گفتَ « :دعهُ یا ُ
موالِی ِ
اهلل تعالی» .5ای بالل او را رها کن ما بندگان (بردگان) خداوند متعال هستیم.
َ َ

 -2فرهیختگان سنگر معنویت و سرزنش خویشتن

فرهیختگان سنگر معنویت و وارستگان معدن سلوک همیشه خود را سرزنش و مؤاخذه
و محاسبه نمودهاند و جنگی که با نفس خویش میکنند «احتساب» نامند:

«وقتی أعرابی بخدمت امیرالمؤمنین عُمَر رفت او را دید ،زرد چوبه 6بر اندام خود

مالیده و چون لَت 7خوردگان مینالید ،او را آن محلّ نبود که ازو تفتیش آن حال کند ،بر
پسر او رفت و از آن حال ،استفسار کرد ،پسر عُمَر بگریست و گفت :پدر مرا رسم است

 خواجه ثقلتن :سرور جن و انس ،یيرت رسول ا ر ص. این دنتا. تو از ما در رنجدیدگان ه قبالً برده بوده ایم نتسیی. -2ذلّ :خواری ،ذلت.
 سلک السلوک -ضتاء نخشبی عارف قرن هشیم هجری – مقدمه و تصحتح و تعلتق و تحشته د یر غیال علییآریا -یابفروشی زوار /زمسیان . 6، 1- 63
 -6زردچوبه :زرد چوبه.
 -1لت :ستلی – لت خوردگان :ستلی خوردگان.
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که در هفته ،شش روز با خلق ،احتساب کند و روز هفتم با خود ،وی آن روز بوده باشد
که در امری از امور دین ،نفس خود را کاهل یافته باشد ،هم به دست خود ،خود را

چندان تازیانه زده است که خود را همه مجروح گردانیده است».1

نبرد با نفس ،کار آسانی نیست و پیکار گران عالَم نفسانی چه تالشها و زجرها کشیده

تا توانستهاند دهنه اسب سرکش نفس را در اختیار گیرند .امروز بسیاری از روشنفکران
به عمق موضوع آگاهی ندارند و بر این کار انکار میکنند در حالی که برای پیروزی در
یک رشتۀ ورزش باید چه تمرینهای سختی انجام پذیرد و چه زجرهایی تحمّل شود .و
همۀ معنویت گرایان رسته از بندهای آرزوهای نفسانی میگویند :پیکار با نفس امّاره به
معنی ،پیش گرفتن روش افراط و تفریط و رهبانیّت و گوشه گیری نیست!
 -9فرازی از حسن بن علی در عشق و محبت

باید عشق و محبت آدمی از آن خداوند و مهر و شفقتش نسبت به خلق باشد« :بشنو،

بشنو ،اندر آنچه حسنِ علی ،گفت و او هنوز خرد بود ،روزی امیرالمؤمنین علی َک َرَم
جههُ او را بر سر زانوی خود شانده بود 2و از غایت محبت سر او را میبوسید،
اهللُ َو َ

جههُ گفت :ای پدر این ساعت شرم نداری که خداوند در تو ناظر باشد
حسن َک َرَم اهللُ َو َ
قال :وما الحیلةُ یا بُنَ َی؟
و تو غیرِ او را دوست بداری :فَ بَکی عَلِی بُکاءً شدیداً ِمن َمقالَتِ ِه ثُ َم َ
ب لِ ِ
له والش َف َقةُ علینا» .3علی از سخن او بسیار گریست .سپس گفت :پسرم چاره
الح ُ
قالُ :
چیست؟ گفت :دوست داشتن خداوند و مهربانی به ما.
عظمت مقامِ روحی حسن بن علی در داستان ،ما را به تأثیر شگرف تربیت و ارزش
مربُی آگاه ،راهنمایی میکند.

 منبع مذ ور. 13، 11/ شانده بود :نشانده بود. -منبع مذ ور. 1 /
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 -4دل کندن ابوبکر از تعلقات و بخشش چهل هزار درهم به پیامبرص

دلکندن از تعلّقات دنیوی و بخشش و عطا ،آدمی را از اسارت نفس نجات میدهد و
کاخ رفیع حیات معنوی او را استحکام میبخشد چنانکه ابوبکر با تقدیم چهل هزار
دینار به پیامبر ،صدّیق امت شد.

«بشنو بشنو ،آن روز که صدّیق اکبر خود را تجرید 1کرد ،و چهل هزار دینار به

حضرت رسالتص آورد ،گلیمی پوشیده بود و سیخی درو زده هم در آن حال

جبرئیل نازل شد به همان لباس ،پیامبرص پرسید این چه لباس است؟ گفت :یا
رسولاهللِ! امروز همه مالیک را فرمان است تا موافقت ابوبکر گلیمی پوشند و سیخی


بدو زنند».2

نخشبی! در سخاست سـود همـه

کیست کو این سخن بیان نکنـد

تــا تــوانی بــده بــه کــس چیــزی

هیچ کس در سـخا زیـان نکنـد

 -1واکنش عمر به هنگام دیدن قصری در راه شام

تمدن به معنی ساختن کاخهای بلند و ساختمانهای باشکوه و ترویج و اشاعه اشرافیّت و
سرمایهداری بی بند و بار که حاصل خون ستمدیدگان و رنجبران میباشد ،نیست بلکه


جامعهای متمدّن و پیشرفته است که فاصله طبقاتی در آن به حدّاقل برسد و مردم از

حقوق طبیعی و الهی یکسان برخوردار باشند ،البتّه کار و فعالیّت شرط الزم و کافی

جامعه پیشرفته میباشد:

ِ
ت أَظُ ُن
اآلج ِر فَ َکبَ َر َو َ
بالج ِ
«نَظََر عُ َم ُر  فی طَر ِیق ال ّ
قال :ما ُکن ُ
ش ِام ،إلی َ
ص َو ُ
صرح قَد بُن َی َ
أَن یکو َن فی هذهِ األُ َم ِة َمن بَنی بُنیا َن هاما َن َوفِرعَو َن» .

 تجرید :از تعلقات نفسانی پاک شدن. منبع مذ ور.16 / -منبع مذ ور. 1- 3 /
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عُمَر در راه شام قصری را دید که با گج و آجر ساخته شده بود ،تکبیری زد و

گفت :گمان نمیکردم که شخصی در میان این امت باشد که به شیوه اشرافیت ،هامان و
فرعون خانه بسازد!.
 -6التماس آدمی به میزان همت و اراده اوست

التماس و خواهش آدمی بیانگر میزان همّت و ارادۀ اوست:

جههُ ،میگوید :شبی در مسجد آمدم ،اعرابی را دیدم در
«امیرالمؤمنین علی َک َرَم اهللُ َو َ
گوشهای مناجات میکرد« :خداوندا! من از تو هیچ نمیخواهم مگر بریانی» 1و در گوشه

دیگر صدّیق اکبر میگفت :خداوندا! من از تو هیچ نمیخواهم مگر هم تو را .آری

التماس مرد به اندازه همّت مرد باشد».2

 -7با یاران چنان باید بود که صدّیق  ،با پیامبر ص

«با یاران چنان باید بود که صدّیق ،با پیامبرص کرد یعنی هیچ در دین و دنیا
مخالفت نکرد».3

دوست آن است که در دوست حلّ شود و او را از دل و جان ،مهر بورزد.
 -8علی شیر میدانهای شجاعت

علی شیر میدانهای شجاعت و نمونۀ صالحیّت امت ،اینچنین با فروتنی و اخالص به
نماز میایستد و به مسجد میرفت:

جههُ ،که شیر بیشۀ دین بود ،هر وقت که در مسجد
«امیرالمؤمنین علی َک َرَم اهللُ َو َ
آمدی ،سر فرو افگنده و پشت دوتا کرده آمدی ،وقتی یکی او را پرسید ،تو که بر پشت

هیچ بار نداری ،پشت دوتا کرده چرا میآیی؟ گفت :کدام بار از آن گرانتر که از حمل
 بریانی :گوشت باب وتفیه شده.منبع مذ ور . 16/ -منبع مذ ور. 3 /
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کردهاند  ،و ما تحمل کرده ،وقالَ اهللُ تعالی﴿ :

آن آسمان و زمین و جبال ابا
1

 ﴾     آری تبختر نشان مخنّثان راه دین است ،نه عالمت
مردان یقین».2

 ابی رده اند :خود داری رده اند. -منبع مذ ور. 2/

د – شاه نعمت اهلل ولی ()823،802 -301 ،303
سیّد نور الدین نعمت اهلل بن عبداهلل از عرفای معروف قرن هشتم و نهم هجری است که
در ربیع األول  731-731هجری قمری در شهر حلب به دنیا آمد ،و در بین سالهای 827
تا  831در کرمان به سرای جاویدان شتافت .تحصیل مقدّمات علوم را نزد شیخ رکن
الدین شیرازی فرا گرفت و علم بالغت را بر شیخ شمس الدّین مکّی و حکمت را بر
سیّد جالل خوارزمی و اصول فقه را بر قاضی عضد الدین ایجی آموخت .چند سفر به
مکّه و مدینه مشرّف شد و مدتها به ریاضت و تصفیه باطن پرداخت و در آخر در مکّه
از دست شیخ عبداهلل (امام) یافعی ،از مشاهیر نویسندگان و مؤرّخین صوفیّه و عارف
عصر ،خرقه پوشید و به مراد خویش نائل آمد و بقیه عمر را در سمرقند ،هرات و یزد
بسر آورده و عاقبت در قصبه ماهان کرمان اقامت گزیده و به تربیت و ارشاد پرداخت.1
سلسلۀ طریقت او را نعمت اللهیّه مینامند و اکثر سالسل صوفیه ایران منشعب از آن

جناب و وابسته به ایشان میباشند.

شاه نعمت اهلل در شاعری و نویسندگی دست توانایی دارد ،اگرچه از شعر و نثر برای

بیان عقاید و مراحل و مقامات صوفیّه استفاده میکند ،ولی به قالب و الفاظ توجّه

چندانی ندارد و به معانی و مفاهیم معنوی آنها میاندیشد .شاه نعمت اهلل دارای رسائل
فراوانی است که رموز و مسائل تصوّف در آنها شرح داده شده است.
این صوفی بزرگ به خلفای راشدین بسیار احترام میگذارد و در اشعار خود

اینچنین یاران رسولص را میستاید:


-فرهن

فارسی جلد  6اعال  -تألتف د یر محمّد معتن – مؤسسه انیشارات امتر بتر6- 6 -

1-

.
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 -1اشعاری در وصف خلفای راشدین

ای کــه هســتی مُحــبّ آل علــی
رهِ سنّی گزین که مـذهب ماسـت

مــــؤمن کــــاملیّ و بــــی بَــ ـدَلی

ورنــه گــم گشــتهای و در خللــی

رافضی 1کیسـت؟ دشـمن بـوبکر

خــارجی کیســت؟ دشــمنان علــی

هرکه او ،هـر چهـار دارد دوسـت

امّــت پــاک مــذهب اســت و ولــی

دوســت دار صــحابهام بــه تمــام

یـــار ســـنّی و خصـــم معتزلـــی

مـــذهب جـــامع از خـــدا دارم

ایـــن هـــدایت بُـــوَد مـــرا ازلـــی

نعمـــت اللهـــم وز آل رســـول

3

چــاکر خواجــهام خفّــی و جلــی

2

()1199
 -2چهار یار ،چهار اسم یک مسمی

در غزلی ،چهار یار نبی ،چهار اسم یک مسمّی و چهار مرتبه نزولی یک حقیقت
میباشند.
به کام مااست مَی وجام وجسم وجان هرچار

چه خوش بود که بُوَد مـا وآنچنـان هـر چـار

حبــاب و قطــره و دریــا ومــوج را دریــاب

به عین ما نظری کن یکی اسـت آن هـر چـار

چهـــارحرف بگیـــر وخوشـــی بگـــو اهلل

یگانه باش و یکـی را روان بخـوان هـر چـار

حریف سرخوش وساقی مستوجام وشراب

امیــد هســت کــه باشــند جــاودان هــر چــار

چهـــار طبـــع مخـــالف موافقـــت کردنـــد

ببــین موافقــت ایــن مخالفــان ،هــر چــار

یکی اسـت اول و آخـر چـو ظـاهر و بـاطن

چهــار اســم و مســمّا یکــی بــدان هــر چــار

تمــام دُنیــی و عُقبــی و صــورت و معنــی

فــدای عشــق شــما مــیکــنم روان هــر چــار

 به گروهی از شتعه غالته در اسال گویند. گروهی از اصولتان و فرقة المی اسالمی هسیند. لتّات اشعار شاه نعمت اهلل ولی -به سعی د یر جواد نور بخش – انیشارات خانقاه نعمت اللهی سال  -61چاپسو –شماره غزل  233صفحه  633 ،633است.
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چهـــار یـــار رســـولند دوســـتان خـــدا

بــه دوســتی یکــی دوستدارشــان هــر چــار

چهــــار مرتبــــه ســـیّد تنزّلــــی فرمــــود

7

ترقّیی کـن و مـی جـو ز عاشـقان هـر چـار

()811
در ابیات فوق ،تبیین تنزّل مراتب وجود ،از مقولۀ وحدت وجودی نیست بلکه

توضیح سنخیّت چهار یار ،با پیامبر اکرمص است.
« -9یار غار» بازتابی از تقرّب به خداوند

«یار غار» بازتابی از تقرّب به خداوند است و یار غار چهار جلوه صوری دریای معنوی

و چهار انعکاس ،از انوار خورشید حقیقتند:


یک هویت در مراتب مینماید صد هزار










نزد ما موج و حباب و قطره و دریا یکی است 


عارفانه آن یکی در هر یکی خوش میشمار







در شب تاریک امکان نور میبخشد به ماه


 آب یکی معنی بُوَد هم صورتش ناچار ،چار







عشق بندی میکنی باری خیال روی او

مینماید روز روشن آفتابی بیغبار








مجلس عشق است و رندان مست و ساقی درحضور 











آنچنان خوش صورتی بر نور دیده مینگار
حیف باشد در چنین وضعی که باشی در خمار

 312 -شماره غزل است و بقته شماره ها در پایان آخرین بتت نوشیه می شود.
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شکل قوسَین از خط محور نماید دایره







عقل و جان و سیّد و بنده به هم آمیختند 











سِرّ «أَو أَدنی» 1طلب کن تا بیابی یار غار
آنچنان گنجی که مخفی بود گشته آشکار
()813

یکی بودن چهار یار ،همان وحدت در کثرت است ،وحدت از نظر صفات و ارزشها
نه به معنی اتّصال قطره به دریا (وحدت ذاتی).
درغزلی شیوا ،چهار یار ،چهار حضرت در یک حضرتند:
چار حضرت در یکی حضرت نگـر

نعمــت اهلل بــین و آن نعمــت نگــر

مــا مــی خمخانــه را کــردیم نــوش

همــدم مــا شــو دمــی همّــت نگــر

چشـــم بینـــا گـــر تـــرا داده خـــدا

دیــده بگشــا حضــرت ع ـزّت نگــر

عــالمی را نقــش بســته در خیــال

گر نظـر داری در ایـن قـدرت نگـر

دنــی و عقبــی بــه همــدیگر ببــین

در وجــود ایــن و آن حکمــت نگــر

رحمـــت او داده عـــالم را وجـــود

عالم باشد رحمـتش ،رحمـت نگـر

در خرابـــات مغـــان در نـــه قـــدم

ســیّد مســـتان آن حضـــرت نگـــر
()816

 -4نور مصطفی و سرّ مرتضی دو سرچشمه بزرگ عرفان

نور مصطفی و سرّ مرتضی (علی) دو سرچشمه بزرگ عرفان شاه نعمت اهلل است:

 -اشاره به آیه  ﴾     ﴿ 3در سوره مبار ه النجم است.
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مــا مظهــر نــور مصــطفائیم

مـــا منبـــع ســـرّ مرتضـــائیم

فاتحییةالکتــاب عشــقیم

مــا

مـــا آیـــت کرســـی خـــدائیم

مـــا سِـــرّ خلیفـــه زمینـــیم

مـــا نـــور صـــحیفه ســـمائیم

مــا کاشــف معنــی کالمــیم

مــا واصــف صــورت شــمائیم

ما صدر نشین کـوی عشـقیم

مـــا صـــوفی صُـ ـفّۀ صـــفائیم

مــا گــوهر بحــر بــی کــرانیم

مــا مخــزن گــنج پادشــاهیم

ما جـامع جملـه اسـم هـائیم

مــا جــام جــم جهــان نمــائیم

در شرع و طریقت و حقیقت

مــا بلبــل و هدهــد و همــائیم

سیمرغ حقیقـت اسـت سـیّد

مـــا بـــاز قضـــای کبریـــائیم
()1219

 -1یار غار ،شهسوار پادشاه عشق

یار غار ،شهسوار پادشاه عشق و آیینه دار آیینه معنی است.
درد دردش درد خــواری بایــدش

دردمنـــــدی بردبـــــاری بایـــــدش

گــر بنالــد بلبلــی عیــبش مکــن

عاشـــق اســـت و گلعـــذاری بایـــدش

دل به دلبر ،جان به جانان میدهـد

هــر کــه او وصـــل نگــاری بایـــدش

در چنین میدان که ما گـویی زدیـم

پادشـــــاهی شهســـــواری بایـــــدش

دل بُــــوَد آئینــــه ،او آئینــــه دار

آئینــــــه آئینــــــه داری بایــــــدش

یــار یــاران تــرک اغیــاران کنــد

گــر چــو ســیّد یــار غــاری بایــدش
()931

سیّد در غزلی به غار دل میرود و یار غار دل میگردد:
به گرد کوه و بیابان دگر نخـواهم گشـت

به غار دل روم و یار غـار خـود باشـم
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چرا جفا کشم از هر کسی در این غربـت

به شهر خود روم و شهر یار خود باشم

به غیر عشق مرا نیست کار و بـار ای یـار

از آن مدام پی کـار و بـار خـود باشـم

از آنکه عاشـق و معشـوق نعمـت اللهـم

به گرد کار خود و کردگار خود باشـم
()1161

خانۀ دل که از غیر خدا خالی شده خلوتگاه یار غار گردیده است:
دولــت وصــل یــار مــیبیــنم

کــام دل در کنــار مــیبیــنم

همــه روشــن بــه نــور او نگــرم

گر یکی ور هـزار مـیبیـنم

آنکه از چشم مردم اسـت نهـان
هـر خیــالی کــه نقـش مــیبنــدم
خانــه دل کــه رفتــهام از غیــر
این عجایب که دید یا که شنید؟

نعمــت اهلل را چــو مــینگــرم

روشــن و آشــکار مــیبیــنم
نــور روی نگــار مــیبیــنم

خلــوت یــار غــار مــیبیــنم
که یکی بی شـمار مـیبیـنم
از نبــی یادگــار مــیبیــنم
()1198

بیشمار دانستن یکی را میتوان به وحدت ارزشی مردان صالح تعبیر کرد زیرا به
گفته موالنای بلخ:
مردان خدا گرچه هزارند یکیاند

گانهست و سهگانه ست
مردان هوی جمله دو 
(دیوان کبیر)
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 -6چهاریار ،امام و پیشوای انس و جن هستند

خوش خراباتی و رندان در حضـور

ساقی سرمست رندان ،شمس الـدین

چــار یاراننــد امــام انــس و جــان

1

رهنمای چار یـاران شـمس الـدین

()1183
 -7بنده خادم علی باش تا به مقام واالی معنوی برسی

بنده خادم علی باش تا به مقام واالی معنوی برسی و والیت از علی بجو.
خانــه دل ز غیــر خــالی کــن

تــرک ایــن خلــوت خیــالی کــن

از علــی ولــی والیــت جــو

هــم والیــت فــدای والــی کــن

بنــده خــادم علــی مــیبــاش

منصب خویش نیـک عـالی کـن

خـــاک آن را و آســـتان درش

ایـن یکـی بـالش آن نهـالی کـن

بـاش مـوالی 2حضـرت مـولی

فخــر بــر جملــه مــوالی کــن
()1257

 شمسِ دین از نظر وزن درست است. -2مولی از معانی اضداد است ه هم به معنی غال و برده و هم به معنی سرور و مالک آمده است.

هـ :تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی (سدۀ هشتم و نهم هجری)
تاج الدین حسین بن حسن خوارزمی کُبرَوی 1یکی از شارحان کتاب «فصوص ِ
الح َکم»
محی الدین ابن عربی صوفی و وحدت وجودی معروف قرن ششم و هفتم هجری

است .در این اثر عرفانی که اصل آن به زبان عربی و ترجمه آن به زبان فارسی میباشد،
مقام خلفای راشدین را از برگردان فارسی 2نقل میکنیم:

 -1عجز انبیای الهی و وارستگان از شناخت خداوند

همۀ انبیای الهی و وارستگان بارگاه قدس از شناخت خداوند عاجز و ناتوان بودهاند:

و امّا ذات جمیع انبیا و اولیا در وی حیراناند .چنانکه خیر البشرص فرمود« :ما
ِ
میفرماید« :اَلعجز َع ِن ا ِإلد ِ
راک
ک» .3و صدّیق 
بادتِ َ
فناک َح َق َمع ِرفَتِ َ
دناک َح َق ع َ
ک َو َ
ماعبَ َ
َع َر َ
َ ُ
إدراک».1
ناتوانی در اِدراک (خود) ادراک است.
 -2مشورت رسول اکرمص با صحابه در باره اسیران بدر

در جریان اسیران بدر حضرت رسول اکرمص با صحابه مشورت کرد؛ ابوبکر صدّیق

گفت :صالح در این است که آنان را نکشیم ،چون خویشان ما هستند و با گرفتن دِیَه
آزادشان کنیم .و عُمَر گفت :باید هر یک از ما نزدیکش را گردن زند تا اختالف پیش

 آقای نجتب مایل هروی می گوید :شرح فصوص الحِکَم یستن بن یسن خوارزمی ه اینک در دسیت داریید،شوشیری به شتخ مال الدین یستن خوارزمی – بانی سلسله یستنته همدانته َیرَّ َ اهللُ وَجهَیهُ نگارنیده ارشیاد
المریدین نسبت داده است درست نتست .شرح فصوص الحکم -

یاد داشت مصحح.

 شرح فصوص الحکم -محی الدین بن عربی -نگاشیه تاج الدین یستن بن یسن خوارزمی بتن سالهای 3 3هجری – جلد اول و دو – به اهیما نجتب مایل هروی تهران 62

– انیشارات مولی.

 آنگونه ه یق شناخین تو است تو را نشناخیتم و آنگونه ه یق پرسیش تو است تو را عبادت نکردیم. -2منبع مذ ور.66/
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نیاید و برای همه روشن شود که اسالم از هر چیزی بر ما عزیزتر است ،رسول گرامی

نظر ابوبکر را پذیرفت« .صدّیق با اخذ فدا اشارت فرمود .و عُمَر به قتل ،صواب
دید و گفت :بفرمای تا هر یکی از ما به ضرب أعناق 1أقارب 2خویش قیام نمائیم.

خواجهص میل به قول صدیق فرمود از برای امید داشتن ایمان از ایشان ،و رجای
زیادتی عدّت و عدد اهل اسالم .و هم از برای آنکه عبّاس 3در میان اُساری 1بود .پس

هر اسیری را به چهل اَوقیه 5فروختند ،و رسولص بر عبّاس فدای او و فدای جعفر
طیّار 6الزام کرد .عبّاس ایمان آورد و حسن اسالم و توفیق دوام دریافت .پس این آیه
کریمه نازل شد:
﴿( ﴾           انفال .)67 :یعنی:
«پیش از تو هیچ پیغمبری را اسیر کردن یا فدا گرفتن نبود تا غالب شود در زمین».
﴿( ﴾  انفال(« .)67 :بیع اُساری ـ فدیه گرفتن از اسیران یا) مال
و منال دنیا میخواهید»« ﴾  ﴿ .و حقّ -سبحانَهُ و تعالی– آخرت را
میخواهد (یعنی قوّت اسالم را به قهر کفّار)».

 جمع عُنُق ،گردنها. جمع أقرب ،نزدیکیران -خویشاوندان عباس بن عبدالمطلب ،عموی پتامبر و برادر یمزه ستّد الشهداء است. -2جمع استر.
 جزئی از رطل ،یک دوازدهم رطل ،قریب هفت مثقال جمع أواقی. -6این نقطه گویا اشیباهی است از نویسنده ،چون جعفر قبل از هجرت ایمان آورده ،به یبشه هجرت نموده بود .و
پس از فیح ختبر بدسیور پتامبر ا ر همراه با سایر مهاجران از یبشه بازگشت .و در غزوه بدر شر ت نداشیت.
( ب)
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میگریست و اصحاب در گریه بودند که عُمَر
چون این عتاب آمد ،رسولص 
آمد و گفت :سبب گریستن چیست؟ مرا نیز خبردار سازید تا به موافقت شما من نیز

ت» .
گریه کنم .رسولص فرمود« :لَو نَ َز َل فینا
العذاب لَما نَجى إّلّ أن َ
ُ
پس رسولص در این حکم فضیلت عُمَر را اثبات کرد ،با آنکه سیّد اوّلین و آخرین
است».2

 -9خداوند ،ذات بیچون و مانند

خداوند ،ذات بیچون و بیمانند و دارای تمام صفات جمالیّه و جاللیّه است و انسان بر

حسب مشیّت الهی و قوانین هستی به تناسب معیّنی از این صفات بهرهمند میشود.

«هرچه تعلّق به لطف و رحمت دارد جمالی است و آنچه تعلّق به قهر و نِقمت 3دارد

جاللی است و هر جمالی را جاللی و هر جاللی را جمالی چنانکه امیرالمؤمنین علی َک َرَم
جههُ میفرماید:
اهللُ َو َ
یائه فی ِشدَةِ نِقمتِه واشتدَت نِ ِ ِ ِ ِ
«سبحا َن من اتَسعت رحمتهَ ألولِ ِ
حمتِ ِه».1
َ
َ َ َ َ َُ
ُ
قمتُهُ آلعدائه فی س َعة َر َ
َ
َ
مثنوی:
پـــاره کـــردۀ وسوســـه باشـــی دال

گـــر بـــال را بـــاز دانـــی از وال

گـــر مـــرادت را مـــذاق شکّرســـت

نـــامرادی نـــی مـــراد دلبرســـت

ناخوش او خوش بُـوَد بـر جـان مـن

جــان فــدای یــارِ دل رنجــان مــن

عاشقم بر قهـر و بـر لطفـش بـه جـدّ

ای عجب من عاشق این هر دو ضدّ

 اگر عذاب بر ما نازل متشد جز تو _ ( سی) نجات نمییافت. -شرح فصوص الحکم – تاج الدین یستن بن یسن خوارزمی جلد اول-

.

 عذاب ،عقوبت ،رنج و سخیی ،پاداش بد ،نِقَم ،نقمات جمع آن است. -2منبع مذ ور-

(منزه است سی (خدایی) ه ریمیش در شدت عذابش برای دوسیانش گسیرده و عذابش در

ریمت وستعش برای دشمنانش شدت می یابد).
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عاشقم بر رنج خویش و دردِ خـویش

بهــر خشــنودی یــارِ فــردِ خــویش

 -4عالم و انسان دو موجود شگفت انگیز آفرینش

عالم و انسان دو موجود شگفت انگیز آفرینش خداوندند! انسان از نظر خلقت و
صورت ،عالَم صغیر و جهان ،عالم کبیر است؛ صوفیان انسان را از جهت مقام و
معنویت ،عالم کبیر و جهان را با آن همه وسعت و گسترش ،عالم صغیر میدانند:

«پس انسان ،عالَم صغیر مُجمَل است از روی صورت ،و عالَم ،انسان کبیر مفصّل از

روی معنی .اما از روی مرتبه ،انسان عالم کبیر است ،از روی درجه ،عالم ،انسان صغیر.
از آنکه خلیفه را استعالست بر مستخلف علیه .بیت:
ای آنکه تراست ملک اسکندر وجم

از حرص مباش در پی نیم دِرَم

عالم همه در تست و لیکن از جهل
قالَ أمیرُ المؤمنین َک َرم اهلل وجههُ و ِ
رض َیَ عنهُ:
َ َُ َ

پنداشته تو خویش را در عالم

شع ُر
ک فی َ
دواءُ َ
ک َوما تَ ُ
زعم أَنَ َ ِ
صغیر
ک جرم َ
َوتَ َ ُ

ت کِتاب المبین ال ِ
ّذی
َوأَن َ ُ ُ ُ

وداء ِ
ک وما تُ ِ
بص ُر
َ ُ َ
ک من َ َ

العالم األَکبَ ُر
وفیک انطَوی ُ
بِ ِ ِ
ضم ُر .
الم َ
أحرف ه یَظ َه ُر ُ
ُ

در اندیشه علی ،جهان برتر و عالَم معنی در قلب آدمی است .این نوع تفکّر در عرفا

فراوان به نظر میرسد ،چنانکه موالنای بلخ نیز میگوید:
جوهر است انسان و چرخ او را عَرَض

جمله فرع و سایهاند و تو غرَض
(مثنوی)

 دوای تو در تو است و ایساس نمی نی و دردت از تو است و نمی بتنی! و گمان می نی ه جِر ِ وچکی هسیی در یالتکه جهان بزرگیر در تو پتچتده است. -و تو یاب آشکاری هسیی ه پوشتده با یرفهایش آشکار می شود .منبع مذ ور. 6/
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حرکت قطره بسوی دریا ،باز یافتن هویّت اصلی و اتّصال به امواج عالم معناست.
 -1علم تعبیرخواب ،آگاهی از مناسبات میان صُوَر و معانی

علم تعبیرخواب ،آگاهی از مناسبات میان صُوَر و معانی آنها ،و تشخیص مراتب نفوس و
صورتهای خیالی است .و از این نظر قوّه خیال در رویا نقشی اساسی دارد! و احکام
صورت واحده در اشخاص مختلف یکسان نیست بلکه مراتبی متناسب با حاالت نفوس
دارند و کشف آنها جز به عنایت و تفضل و تجلی الهی امکان نخواهد داشت.

چنانکه« :صاحب شرح السُنّۀ از ابن عباسب نقل میکند که میگفت:

ابوهُرَیرَه تَحدّث میکرد که مردی آمد و رسول صرا گفت که :من شب ظلّه

1

یعنی سحابهای 2دیدم که از او روغن و عسل میبارید و خلق را میدیدم که به کفها از

او میستاندند .بعضی بیش و بعضی کم ،و ریسمانی را دیدم از آسمان تا زمین آویخته،
و چنان مشاهده کردم یا رسولاهلل که تو دست در آن ریسمان زدی و به سوی آسمان
برآمدی ،و بعد از تو دیگری بگرفت و برآمد ،و بعد از او دیگری بگرفت و بر آمد ،و
بعد از او دیگری بگرفت و ریسمان منقطع شد و از برای او وصل کردند ،پس نیز برآمد،

ابوبکر گفت :یا رسولاهلل پدر و مادر من فدای تو باد ،رخصت میدهی که تعبیر این
رؤیا من بکنم؟ رسولص اجازت داد ،صدّیق گفت :امّا آن ظُلّه ،ظُلّه اسالم است و

روغن و عسل ،دین ،و حالوت ،قرآن و خلق در اخذ حقایق و عرفان دقایق آن متفاوت
الدرجات .اما سبب واصل آسمان تا زمین حق است که بر آنی یا رسولاهلل .الجرم تو آن
را برگیری و خدای ترا عالی گرداند و بعد از تو دیگری و دیگری و دیگری بگیرد و

برآید و بر ثالث منقطع شود .اما وصل کنند و او نیز برآید و گفت :بگوی یا رسولاهلل که

 ظُلّه :سایبان﴿ -یَوْ َ الظُلّةِ﴾  1 /األعراف. -سحابة :ابری -ابر وچکی.
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َخطأت
ت بَعضاً وأ
َ
َصب َ
در این تعبیر صواب را دریافتم یا خطا کردم .رسولص گفت« :أ َ
بَعضاً ََ».1
و ابوبکر سوگند داد که یا رسولاهلل مرا خبردار ساز که خطای من در این تعبیر کدام
است .رسولص گفتّ :ل تُ ِ
قسم 2و اشتغال به بیان نکرد و بر صحت این حدیث اتّفاق

هست.3
در زمینه رؤیا و اقسام آن از نظر اسالم و روانشناسی ،تحقیقات مفصلی انجام گرفته

که نگارنده در کتاب «پژوهشی دربارۀ روح و شبح» در بارۀ آن توضیح کافی داده
است.1
 -6رؤیای صادقانه ،انعکاسی واقعی یا تمثیلی از آئینه قلب

رؤیای صادقانه ،انعکاسی واقعی یا تمثیلی از آئینه قلب است و ظرف پیکر به تناسب
استعداد و شفافیّت روح ،حقایقی را در قالب خواب دریافت میکند .پیامبران الهی با

توجه به شرایط خاص معنوی خویش بسیاری از وقایعی را که بعداً اتفاق افتاده در رؤیا،

دیدهاند چنانکه :رسولص را در خواب قدحی شیر آوردند ،گفت :خوردم و آنچه باقی

رسولاهلل؟ گفت :علم ،تأویل کردم».5

ماند به عُمَر دادم .گفتند :چه تأویل کردی یا

 -7قرآن مجید و تسبیح کردن همه اشیاء
قرآن مجید همه اشیاء جهان را تسبیح کننده ذات حق میداند .و میگوید ﴿ :

( ﴾       إسراء .)11 :و در پهنه جهان ،هر
 پاره ای را درست گفیی و پاره ای را غلط. التُقسِم :سوگند نده. منبع مذ ور. 1 - 11- -2پژوهشی درباره روح و شبح از دیدگاه ادیان ،علما ،فالسفه ،عرفا ،شعرا و دانشیمندان روییی تیألتف فرییدون
سپهری ،نشر ایسان 6، 6 ، 6 / 16
 -شرح فصوص الحکم –جلد اول. 1 /
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شیئی ،به نیایش الهی مشغول است و ما انسانها از چگونگی آن آگاهی نداریم .همچنانکه
در درون اتم الکترون حرکت میکند و گلبولها در خون به وظایف خود عمل مینمایند،

میستاید و شاید خش خش
هر ذرّه نیز زبان مخصوص تکوینی دارد که با آن خالقش را 
برگها ،شُرشُر آبها ،صدای رعد و نغمۀ پرندگان ،گونههایی از این ستایشند .و حضرت

میگوید« :با رسولص به بعضی نواحی مکه بیرون
جههُ – 
امیرالمؤمنین – َک َرَم اهللُ َو َ
آمدیم ،به هیچ شجری و حَجَری پیش نیامد که ،السّالمُ عَلَیکَ یا رسولَ اهللِ نگفته باشد».

و امثال این در احادیث صحیحه بسیار است».1
موالنای بلخ میگوید:
اندکی جنبش بکن همچون جنین

تا ببخشندت حواس نور بین

نشنود این نغمهها را گوش حس

کز سخنها گوشها گردد نجس
(مثنوی)

 -شرح فصوص الحِکم . 12-

و :عبدالرحمن جامی ( 838-813هـ ق)
موالنا نورالدین عبدالرحمن بن نظامالدین احمد بن شمسالدین محمد حنفی جامی از
شعراء و نویسندگان مهم قرن نهم هجری است که سلسلۀ نسب او به امام محمّد شیبانی
که یکی از شاگردان امام ابوحنیفه نعمان بن ثابت مکّی بوده است ،میرسد.

جامی در تصوّف به سلسلۀ نقشبندی ارادت میورزید و در خدمت شیخ سعدالدین

کاشغری به سلک سلوک معرفت در آمد .و از مشایخ طریقت مذکور مانند خواجه
عبدالخالق غُجدوانی ،خواجه بهاءالدین محمد بخارایی معروف به نقشبند ،خواجه
عالءالدین عطار و خواجه سعدالدین کاشغری و خواجه عُبیداهلل احرار به نیکی نام برده
و آنان را ستوده است.

جامی در مذهب از ابوحنیفه تقلید کرده و حنفی مذهب میباشد .این شاعر عارف

آثار فراوانی از نظم و نثر دارد که مورد ارزیابی و دقت نظر دانشمندان ایرانی و خارجی

قرار گرفته است و از آن جمله کتابهای :شواهد النبّوة ،لوایح ،أشعة اللمعات ،نقد النصوص،

حات األُنس ،بهارستان به تقلید از گلستان سعدی ،هفت اورنگ به تقلید
لوامع ،تجنیس ،نَ َف ُ
از خمسۀ نظامی ،و دیوان کامل اشعار را میتوان نام برد.
این شاعر بزرگ در بسیاری از موارد خلفای راشدین را میستاید که ما مختصری از

آنها را نقل میکنیم:

 -1وصف خلفا در سلسلۀ الذهب کتاب هفت اورنگ

در سلسلۀ الذَهَب کتاب هفت اورنگ 7خلفاء چنین توصیف میشوند:
امـــت احمـــد از میـــان امـــم

 -مثنوی هفت اورن

باشــد از جملــه ،افضــل و اکــرم

جامی – تصحتح و مقدمه مرتيی مدرّس گتالنی – انیشارات یابفروشی سعدی -ص 13
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اولیـــایی کـــز امـــت اوینـــد

پیـــرو شـــرع و ســـنّت اوینـــد

رهبــــران ره هُــــدی باشــــند

بهتـــر از غیـــر انبیـــاء باشـــند

خاصـــه آل پیمبـــر و اصـــحاب

کــز همــه بهترنــد در هــر بــاب

وز میـــان همـــه نَبُـــود حقیـــق

بخالفــت کســی بــه از صــدّیق

3

وز پـــی او نبـــود از آن احـــرار

کــس چــو فــاروق ،الیــق آن کــار

2

کــار ملــت نیافــت زینــت و زَیــن

بــود بعــد از همــه بعلــم و وفــا

اســـــد اهلل خـــــاتم الخلفـــــاء

جز بـآل کـرام و صـحب عِظـام

ســلک دیــن نبــی نیافــت نظــام

نامشــان جــز بــه احتــرام مبــر

جز بـه تعظـیم سـوی شـان منگـر

همـــه را اعتقـــاد نیکـــو کـــن

دل ز انکارشــان بیــک ســو کــن.

بعد فاروق 1جـز بـذی النـورَین

 -2ستایش ابوبکر صدیق در دفتر دوم سلسلۀ الذهب

یشود:1
در دفتر دوم سلسلۀ الذهب ابوبکر صدّیق چنین ستایش م 
بــود از یــن گونــه ،مــردۀ بــوبکر

رسته از کید زرق و حیله و مکـر

ز آن چو دیدش نبی کـه مـیپیمـود

ره دریــن تیــره خاکــدان ،فرمــود

هرکــه خواهــد ز خلــق کهنــه و نــو

نگــــرد مــــردۀ روان ،گــــو رو

آهـــوی مشـــک نافـــه را بنگـــر

پســـر بـــو قحافـــه را بنگـــر

 فاروق :عُمَر فاروق ذی النورَین :عثمان بن عفّانصدّیق :ابوبکر صدیق -2هفت اورن

 - 2-در آغاز ابتات آمده است :إشارةٌ إلّی قَولِهِ ص :مَن أرادَ أن یَنظُرَ إلّی مَیّتٍ یَشیتّیِ عَلتّی

وَجهِ األرضِ فَلیَنظُر إلّی ابنِ أبّی قُحافة  .اشاره به سخن او (رسول گرامی) ص است« :هر یس بخواهید بیه
مرده ای ه بر روی زمتن راه می رود نگاه ند باید به پسر ابی قحافه و ابوبکر بنگرد» .اشاره به پتکار با نفیس
ابوبکر صدیق است.
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او چنـــین مـــرده و گـــروهِ نفـــاق

میزنندش ز جهـل ،طعـن نفـاق


کــانِ صــدق و نفــاق ،یعنــی چــه؟

غرق وصل و فـراق ،یعنـی چـه؟

بــــود آیــــــــینه تمــــام صــــفا

عکـــس بیننـــدگان درو پیـــدا

هرکه سویش ز نیک و بـد مـیدیـد

اندورن عکس روی خود می دیـد

طعنـــه بـــروی زجـــان پـــر کینـــه

طعــن زشــتان بُــوَد بــر آیینــه

زشت ننهـد ز بـد سرشـتی خـویش

جز بر آیینه ،عیب زشتی خـویش

 -9خواب دیدن عبد اهلل بن عمر در دفتر سوم سلسلۀالذهب

جامی در دفتر سوم سلسلة الذهب 1خواب عبداهلل بن عُمَربن خطّابب را چنان با
سالست و روانی نقل میکند که به همۀ زمامداران و حکمرانان مسلمان درس آزادگی و

مسؤولیّت میدهد:

دیــد پــور عُمَــر بــه چشــم خیــال

مـــر عُمَـــر را پـــس از دوازده ســـال

گفــت :بابــا تــرا چــه حــال افتــاد

کـــه ز حـــال منـــت نیامـــد یـــاد

گفت :از وقـت مـرگ تـا امــــــروز

حــالتی داشـــــتم عجــب جانســوز

از ســــــؤال مـــــــظالم مـــــــردم

دسـت و پــا کـــرده بـود عقلـم گـــم

پـــای میشــی شکســت در بــــغداد

در پــلی سخت و سست و بـی بنیـاد

هــیچ وزری 2نــه از آن بگـــردن مـــن

صــاحبش دســت زد بـدامـــن مـــن

کــــه چـــرا از عـــــمارت آن پــــل

داشتـــــی دســت ای خــــلیفۀ کــلّ

تـــا در آن تــــنگنای حــــادثه زای

رفت از دست بـــــی زبانی ،پــــای

 هفت اورن . 12/ -گناه ،سنگتنی.
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بــود قـــایم چـــنان بــــعدل ،عُمَــر

که شـد انـدر جـــهان بعـدل ،سَـمَر

عـــدل او روی در نـــهایت کـــــرد

تـــا کـــه در نـــام او ســـرایت کـــرد

نــامش از عــــدل چــون مکمّــل شــد

کســر 3در وی بفــتح مبـــــدّل شــد

لشــکرش ز آن ز کســر پشــت نــداد

شـــد موفّـــق بفـــتح جملـــه بـــــالد

با چنین عدل چون مُحاسَـب 1گشـت

بــــنگر تــا چــه حـدّ مُعاتَــب 1گشــت

آنکــه عــدلش ز ظلــم خــالی نیســت

نــامش از نعــت عــدل ،عــالی نیســت

بـــــلکه جــز راه ظلــم گــم ســــپرد

حـــال فـــردای او چســـان گـذرد

خواب پسر عُمَر چه رؤیای صادقانه باشد یا حکایتی که از زبان او نقل شده است ما

را به مسؤولیّت مُضاعَف رهبران مسلمانان راهنمایی میکند.
 -4عظمت علی در اورنگ سوم تحفۀ االحرار

در اورنگ سوم ،در تحفة األحرار 2آنچنان عظمت روحی علی را مجسّم میکند که

خواننده از ورای قرن و اعصار ،شاه مردان را میبیند که با صالبت و شجاعت حیدری،
تیری را در نماز از پایش در میآورند و او همچنان سرگرم راز و نیاز با معبود است.
شــیر خــدا شــاه والیــت ،علـــــی

صـــیقلی شـــرک خفّـــی و جلـــی

روز اُحُد چـون صف هیجا گرفـت

تیر مخـالف بـه تـنش جــا گــرفت

غنچـــۀ پیکـــان بگـــل او نهفـــت

صد گـل راحـت ز گـل او شـکفت

روی عبــادت ســوی محــراب کــرد

پشــت بــدرد ســر اصــحاب کــرد

 به یسابش رستدگی شد. افسانه شب ،مشهور. شکست. -2سرزنش شد.
 -هفت اورن .21 ،212/
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خنجــر المــاس چــــو بفراختنــد

چاک بـر آن چـون گلـش انداختنـد

غرقــه بخــون غنچــه زنگــارگون

آمــد از آن گلــــبن احســان بــرون

گــل گــل خــونش بمُص ـالّ چکیــد

گفــت :چــو فــارق ز نمــاز آن بدیــد

این همه گل چیست تـه پـای مـن

ســـاخته گلـــزار ،مصـ ـالّی مـــــن

صــورت حــالش چــو نمودنــد بــاز

گفـــت کـــه :ســـوگند بـــدانای راز

کــــز الــم تــــیغ نــدارم خبـــر

گرچـــه ز مـــن نیســـت خبردارتـــر

طایر من سِدرَه 1نشین شد چه بـاک

گر شودم تن چو قفص چاک چـاک

جــامی از آالیــش تــن پــاک شــو

در قـــدم پـــاک روان خـــاک شـــو

باشد از آن خـاک بگـــردی رسـی

گـــرد ،شـــکافی و بمـــردی رســـی

 -1ستایش خلفا در قصیده رشح بال به شرح بال

در قصیدۀ رشح بال به شرح بال ،2پیامبرص و خلفای راشدین را چنین میستاید:
به حق احمد مرسل که از مسـاعی اوسـت

سعود اوج هدی رسته از حضیض و بال

به صدق صدّیق آن شاه دیـن کـه بـازآورد

به راه معذرت ،اصحاب ردّه 3را به قتـال

به فـرّ طلعـت فـاروق و ظـلّ او کـه از آن

فــرار کــردی شــیطان مــارد مُحتــال

به شرمگینی عثمان کـه جـیش عُسـرت را

جهــاز ســاخت بــه بــذل ذخــایر امــوال

بـــه ذوالفقـــار علـــی آن دالور عـــالی

کــه بــود روز دَغــا قــامع ص ـفِ اَبطــال

که جامی آنکه نهادی بـه پـای و گـردن او

زوایهــای طبیعــت سالســل و اَغــالل

از آن سالســل و اَغــالل مطلقــش گــردان

کزین قیود ز بود خودش گرفـت مـالل

 سدرةُ المُنیهی :جایی ه رسول ا ر در شب معراج در شبروی آسمانی به آنجا رستد .آخرین مرز عالم خلقت. دیوان امل جامی -ویراسیة هاشم رضی-انیشارات پتروز -صفحه .6 -اشاره است به یدی «الشَتْطَانَ یَفِرُ مِنْ یِسِ عُمَرَ».
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 -6مسجد عالی ترین پایگاه وصال علی

در مرام و مسلک علی ،مسجد عالیترین پایگاه وصال محبوب است:

«آنچه از سر ارباب والیت امیرالمؤمنین علی منقول است که اگر خدای تعالی مرا

مخیّر گرداند میان مسجد و بهشت ،من مسجد را اختیار کنم نه بهشت را».1
 -7سوال علی از پیامبر در خلوت

حضرت امیرالمؤمنین علی هر نوبت که حضرت رسول صرا بخلوت دریافتی سؤال
کردی که ،یا رسولاهلل چه کار کنم و به چه کار مشغول باشم تا عمر خود ضایع نکرده

سولاهللص فرمودی که :خود را بشناس تا عمر خود ضایع نکرده باشی
باشم .حضرت ر 
که چون خود را شناختی ،خدای را شناختی و بخدای رسیدی و عروج را تمام کردی.2
آنچه از دو مورد باال درک میشود اینست که معبد و مسجد باید آدمی را به خود
شناسی و در نهایت به خداشناسی رهبری کند ،و مادامی که معابد و مساجد ،مطلوب
روح نشوند و انسان را به ملکات فاضلۀ اخالقی و شناخت استعدادها و ارزشها
راهنمایی ننمایند عادتی است و عادت تکراری!!
 -8تظلّم یهودی از حاکم بصره نزد عمر

عُمَر در وقت خالفت خود در مدینۀ منوّره دیواری گِل میکرد ،یهودیئی پیش وی
تظلّم 3کرد که حاکم بصره به صد هزار درم (از من متاعی) خریده است و در ادای ثَمَن

1

آن تعلّل 5میکند .فرمود که کاغذ پارهای داری؟ گفت :نی ،سفالی برداشت و بر آنجا
نوشت که شکایت کنندگان از تو بیحسابند و شکرگزاران نایاب .از موجبات شکایت
 أشعَةَ اللمعات جامی بانيما سوانح غزالی و چند یاب عرفیانی دیگیر .بیه تصیحتح و مقابلیة یامید ربیانی-انیشارات علمته یامدی/صفحه
 منبع مذ ور- 2- دادخواهی. -2بهاء ،قتمت.
 -وتاهی.

.
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بن الخط ِ
ّاب .نه بر آن
بپرهیز یا از مسند حکومت برخیز .و در آخر نوشت کهَ :کتَبَهُ ُع َم ُر ُ
مُهری زد و نه بر آن طغرایی 1رقم کرد ،اما چندان صولت عدالت و هیبت سیاست ،از

خاطرهها نشسته بود که چون یهودی آن سفال را با حاکم بصره داد و وی سوار

وی در
بود ،از اسب فرود آمد و زمین بوسید و وجه یهودی را تمام ادا کرد ،و وی سوار ایستاده
بود.
قطعه:
چو نَبوَد شاه را عزّ و سیاسـت

کشد از دست گستاخان ،ذلیلی

چو ریزد شیر را دندان و ناخن

2

خورد از روبهانِ لنگ ،سیلـی

 -3پاسخ یک نفر سنی به یک نفر شیعی

جامی در پایان پاسخ سؤال یک نفر شیعی از یک سنّی در اورنگ یکم سلسلة الذهب

3

علی را چنین تعریف میکند.

و آن علی کش مـنم بـه جـان بنـده

ســــبلت نفــــس شــــوم را کنــــده

بر صـف اهـل زیـع 1بـا دل صـاف

بهــر اعــالی دیــن کشــیده مصــاف

بــوده از غایــت فتــوّت خــویش

خالی از حول خویش و قوّت خویش

قدرت و فصـل حـق از و زده سـر

کنـــده بـــی خویشـــتن در خیبـــر

خود چـه خیبـر کـه چنبـر گـردون

پــیش آن دســت و پنجــه بــود ،زبــون

 نشانة مخصوص خلتفه را نداشت. بهارسیان جامی ،موالنا عبدالریمان جامی -به تصحتح د یر اسیماعتل ییا می ،انیشیارات اطّالعیات - 61صفحه . 1
 هفت اورن . ، / -2برگشین از یق و متل به باطل.
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دیــد ز آفــات خــود خالفــت را

بــی ضــرورت نخواســت آفــت را

هرچــه بــر دل نشــیند از وی گــرد

هســت در چشــم مــرد ،آفــت مــرد

چیست گَرد آنکـه از ظهـور وجـود

زآن مکـ ـدّر شـــود صـــفای شـ ـهود

تــا کســی بــود ز انحــراف مصــون

کایـــد آن کـــار را از عهـــده بیـــرون

بـــود بـــا او موافـــق و مـــــنقاد

درِ جنــــگ و مخالفــــت نگشــــاد

چــون همــه روی در نقــاب شــدند

ذَرّه ســـان محـــو آفتـــاب شـــدند

غیر از و کس ،ز خاص و عام نبـود

کـــه توانـــد بـــه آن قیـــام نمـــود

الجــــرم نـــــصرت شــریعت را

متـــــــکفّل شــــد آن ،ودیعــــت را

بــــود ســرّ کــــمال مصــطفوی

گشـــت خـــــتم خالفـــت نبـــوی

بــود خــتم رُسُــل ،نبــی و ز پــی

شـــد علـــی خـــاتم خالفـــت وی

جمعـــی از بیعـــتش ابـــا کردنـــد

و انــدر آن سرکشــی خطــا کردنــد

ســر کشــیدن ز امــر اهــل کمــــال

هســت ناشــی ز س ـرّ نقــص و وبــال

در جهان شاه و رهبـری چـو علـی

گــر کســی ســر کشــد زهــی دغلــی

ایــن علــی در کمــال خلــق و سِ ـیَر

عــــین بــــوبکر و عــــین عُمَــــر

 -11ستایش علی

جامی در قصیدهای علی را چنین میستاید.
1

زندۀ عشق نمردسـت و نمیـرد هرگـز

الیزالــی بــود ایــن زنــدگی و لــم یَزَلــی

در جهان نیست متاعی که ندارد بـدلی

خاصــۀ عشــق بــود منقبــت بــی بــدلی

دعوی عشق و تولّا مکن ای سیرت تو

بغض اربـاب دل از بـی خـردی و دغلـی

مشک بر جامه زدن سود ندارد چندان

چون تودر جامـه گرفتـار بـه گنـد بغلـی

چون ترا چاشنی شهد محبـت نرسـید

از شه نحل چـه حاصـل ز لبـاس عسـلی

 -دیوان امل جامی – ویراسیه هاشم رضی .3 /
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جــامی از قافلــه ســاالر ره عشــق تــرا

گر بپرسند که آن کیست؟ علی گوی :علی

میداند.
جامی در این قصیده قافله ساالر طریق عشق را امیرالمؤمنین علی 
در این چند بیت به کسانیکه مدّعی طرفداری از آن انسان بزرگ هستند میگوید :تا

کینه در دل شما باشد نمیتوانید به دوست داشتن علی مباهات کنید زیرا علی نسبت به
دشمنانش هم کینه نداشته است.
 -11فرموده حضرت رسالت

حضرت رسالت ( َعلیه أفضل الصلَوات وأکمل التحی ِ
ات) آرند ،که (فرموده است) که :مؤمن،
ُ ّ
ُ َ
مزاح کن و شیرین سخن باشد و منافق ،ترش رو و گره بر ابرو .و حضرت امیرالمؤمنین

جههُ گفته است که :هیچ باک نیست (اگر کسی) چندان مزاح کند که از
علیَ -ک َرَم اهللُ َو َ
حدّ بدخویی و دایره ترش رویی بیرون آید.1

 -بهارسیان جامی -به تصحتح د یر اسماعتل یا می.1 /

ز :علی بن حسین واعظ کاشفی ()303- 843
موالنا فخرالدین علی بن حسین واعظ کاشفی از علماء و دانشمندان و صوفیان مشهور
قرن نهم هجری است که در تصوف پیرو خواجه بهاء الدین محمّد نقشبند بوده است.
این عارف بزرگ تألیفات و مصنفات فراوانی دارد که مهمترین آنها ،تفسیر قرآن
کریم است به نام «م ِ
واهب ِعلَیَه» یا «تفسیر حسینی»« ،روضةُ الشهداء» در رثاء اهل
َ
بیت‡« ،انوار سهیلی»« ،اخالق محسنی»« ،مخزن اإلنشاء» و کتاب ارزشمند
« َرشحات عی ِن الحیات» که در شرح احوال و ذکر اقوال مشایخ طریقۀ نقشبند تا پایان قرن

نهم هجری ،نگاشته شده است .اینکه گوهرهای گرانبهای کتاب رشحات عین الحیات

را در بارۀ خلفای راشدین تقدیم خوانندگان محترم مینمائیم:

 -1به هنگام بیماری ،به دستور حضرت رسول اکرمص همه درهای مسجد بسته

میشود بجز دری که به خانه ابوبکر راه داشت


حضرت رسولص به هنگام بیماری مرگ دستور داد که همه درهای مسجد را بجز
دری که به خانه ابوبکر راه داشت بستند و تنها آن در باز بود .عرفا از این موضوع کمال

محبّت ابوبکر را نسبت به پیامبرص استنباط میکنند و باز شدن در را ،به ارتباط معنوی

ابوبکر تعبیر مینمایند:

رجة ...الحدیث ،میفرمودند :مسجدی که حضرت
در معنی حدیث «اَلیَ َ
س ُد ُک ُل فَ َ
وم تُ َ
رسولص در آن نماز میگزاردند چندین در داشت ،آن حضرتص در مرض اخیر
فرمودند تا اکثر آن فرجهها را بستند و آن در که بر خانه صدّیق اکبر بود باز

رجة إِّلّ فرجةَ أبی بَکر» امروز بسته شد همۀ
گذاشتند ،پس فرمودندَ « :
س ُد ُکلٌ فَ َ
الیوم تُ َ
شکافها را االّ شکاف ابی بکر ،ارباب تحقیق درین باب سخن دارند و آن آنست که،

حضرت صدّیق را کمال نسبت حبّی به حضرت رسولص ثابت بود ،آن
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حضرتص در این حدیث اشارت بآن معنی کردند که همه نسبتها و طریقهها در جنب
نسبت حبّی مسدود است و آنچه موصل به مقصود است جز این نسبت حبّی نیست و
رابطه عبارت از نسبت حبّی است به صاحب دولتی که اعتقاد واسطکَی را الیق باشد و
طریقۀ خواجگان قَدَسَ اهللُ تعالی ارواحَهُم به حضرت صدّیق اکبر منسوب است از
حیثیت این نسبت حقیقی حبّی است و طریقه این عزیزان به حقیقت نگاهداشت این
نسبت حقیقی است ،وقتی دیگر در بیان تحصیل این نسبت حبّی این ابیات خواندند که

«مثنوی»:

هین دریچه ،سوی یوسف باز کـن

وز شـ ـکافش فرجـــۀ آغـــاز کـــن

عشق بازی آن دریچه کردن اسـت

1

کز جمال دوست دیده روشن است

 -2ابوبکر ما دیگر است و ابوبکر ایشان دیگر

«جمعی از غالت و سفهای ایشان برکنار قافله شیخ آمده زبان به سبّ ابی بکر

صدّیق برگشادند و ناسزا گفتند ،اصحاب شیخ در آن مقام شدند که ایشان را زجر و

منع کنند ،شیخ فرمودند که :ایشان را مرنجانید ،ایشان نه ابوبکر ما را دشنام میدهند،
ابوبکر ما دیگر است و ابوبکر ایشان دیگر ،ایشان ابوبکر موهوم خود را که خالفت بی

استحقاق گرفت و با حضرت پیغمبرص و اهل بیت او نفاق داشت دشنام میدهند و

ناسزا میگویند ،آنچنان ابوبکر را ما نیز دشنام و ناسزا میگوئیم».2
 -9زنجیر ارتباط نقشبندیان با ابوبکر

سلسلۀ نقشبندیه معتقد است که زنجیر ارتباط از پیامبر به ابوبکر صدّیق و از ابوبکر
به سلمان فارسی و از سلمان به قاسم بن محمد بن ابی ابکر که پدر و مادر امام جعفر

 رشحاتُ عتن الحتات -تألتف موالنا فخرالدن علی بن یسیتن واعیظ اشیفی  3 3-361هیی  -بیا مقدمیه وتصحتحات و یواشی و تعلتقات د یر علی اصغر معتنتان جلد دو .22 ،22 /
 -منبع مذ ور.231/
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صادق است و از قاسم به آن حضرت میرسد تا اینکه به شیخ علی فارمدی و خواجه
میانجامد.
یوسف همدانی و ...

و گروهی نیز چنین اعتقاد دارند که تصوف نقشبندی که همان طریق خواجگان است

به امیرالمؤمنین علی میرسد.

مشایخ نقشبندی نظر اول را قبول دارند ،گو اینکه شیخ ابوطالب مکّی در قوتُ

القلوب به هر دو نظر اشاره میکند.1

 -4حضرت رسول اکرم ص به علی  فرمود« :راه را چون خط مستقیم فرض
باید کرد»

حضرت رسالتص ،امیرالمؤمنین علی را فرمودهاند که :راه را چون خط مستقیم

فرض باید کرد».2

آری اگر همه گروهها و دسته های متصوفه فقط به اسالم بیندیشند و شاخص اصلی
را نیز در عمل و فکر قرآن و سنت بدانند ،بر خط مستقیم نیستند؟!

 رشحات عتن الحتات -جلد اول . / -منبع مذ ور. 33/

فهرست منابع
 -1اسرار التوحید فی مقامات الشیخ أبی سعید – تألیف محمد منوّر بن ابی سعد بن
ابی طاهربن ابی سعید میهنی -با مقابله نسخ استانبول و لنین راد و کپنهاک-
باهتمام دکتر ذبیح اهلل صفا استاد دانشگاه چاپ چهارم .1361
 -2اسرار نامه -فرید الدین عطّار نیشابوری -با تصحیح و تعلیقات و حواشی دکتر
سیّد صادق گوهرین– انتشارات صفی علیشاه.

 -3أشعة اللمعات عبدالرحمن جامی -به انضمام سوانح غزالی و چند کتاب عرفانی
دیگر به تصحیح و مقابله حامد روحانی – انتشارات کتابخانه علمیه حامدی.
 -1اُنس التائبین و صراط اهلل المبین جلد اول -تصنیف شیخ اإلسالم احمد جام

«ژنده پیل» در اوائل قرن ششم هجری -با مقابله پنج نسخه و مقدمه و تصحیح و
تحشیه دکتر علی فاضل – انتشارات بنیاد فرهنگ ایران»111« .

 -5بهارستان -موالنا عبدالرحمن جامی – به تصحیح دکتر اسماعیل حاکمی –
انتشارات اطالعات .1367
 -6تاریخ ادبیات در ایران جلد اول – دکتر ذبیح اهلل صفا – موسسه انتشارات
امیرکبیر.
 -7تاریخ نامه طبری – تألیف محمد بن جریر طبری -گرانیده منسوب به بلعمی –
تصحیح و تحشیه محمد روشن ( 3مجلد) – چاپ دوم .1318
 -8خالصله شرح تعرّف -احمد بن عبداهلل بن محمد بن أبی المکارم مشکانی -بر
اساس نسخۀ منحصر به فرد مؤرخ  713هجری – به تصحیح دکتر احمد علی

رجایی -انتشارات بنیاد فرهنگ ایران «»85

 -9دیوان اشعار ادیب صابر ترمذی – به تصحیح و اهتمام آقای محمد علی ناصح
شامل شرح حال و حواشی و تعلیقات – مؤسسه مطبوعاتی علمی آستان قدس.
 -11دیوان اشعار انور ابیوردی جلد اول قصائد – به اهتمام محمد تقی مدرس
رضوی – بنگاه ترجمه و نشر کتاب– چاپ دوم .1317
 -11دیوان اشعار خاقانی شروانی – به کوشش دکتر ضیاء الدین سجادی –
کتابفروشی زوّار.
 -12دیوان اشعار رشید الدین وطواط – با مقدمه و مقابله سعید نفیسی – ناشر
کتابفروشی بارانی شاه آباد .1339
 -13دیوان اشعار سنایی غزنوی -با مقدمه و حواشی و فهرست به سعی و اهتمام
مدرس رضوی – انتشارات کتابخانه سنایی.
 -11دیوان کامل عبدالرحمن جامی -با مقدمه ای وسیع در تاریخ ادبی– فلسفی و
سیاسی قرن نهم و بحثی انتقادی در احوال و آثار و نقد سروده های جامی-
ویراسته هاشم رضی– انتشارات پیروز.
 -15دیوان عثمانی مختاری -به اهتمام جالل الدین همایی استاد دانشگاه تهران –
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1311-
 -16دیوان فریدالدین عطار نیشابوری -با تصحیح و مقابله و مقدمه سعید نفیسی
چاپ سوم از انتشارات کتابخانه سنایی.
 -17دیوان مسعود سعد سلمان – به کوشش رشید یاسمی.
 -18رساله قشیریه -تألیف ابوالقاسم عبدالکریم بن هوازن قشیری -با تصحیحات و
استدراکات بدیع الزمان فروزانفر -مرکز انتشارات علمی و فرهنگی .1361
 -19رشحاتُ عین الحیات –تألیف موالنا فخر الدین علی بن حسین واعظ کاشفی –
با مقدمه و تصحیحات و حواشی و تعلیقات دکتر علی اصغر معینیان – جلد اول
و دوم.

 -21رَوحُ األرواح فی شرح أسماء الملِکِ الفتّاح -تألیف شهاب الدین ابوالقاسم
احمدبن أبی المظفر منصور السمعانی -به تصحیح نجیب مایل هروی -شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی چاپ اول .1368
 -21سلک السلوک – تألیف ضیاء الدین نخشبی عارف قرن هفتم -با مقدمه و
تصحیح و تعلیق و تحشیه دکتر غالم علی آریا -کتابفروشی زوار-چاپ اول
.1369
 -22شاهنامه فردوسی – از روی چاپ وولرس پس از مقابله چاپ تورنر ماکان و
ژول مول و ضبط نسخه بدلها در حواشی توسط سعید نفیسی -کتابخانه و مطبعه
بر وخیم -طهران1311.
 -23شرح عوارف المعارف -تألیف شیخ شهاب الدین ابوحفص سهروردی –
ترجمه ابومنصور عبدالمؤمن اصفهانی –به اهتمام قاسم انصاری -شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی.1361-
 -21شرح فصوص الحکم – تألیف محی الدین بن عربی -نگاشته تاج الدین حسین
بن حسن خوارزمی – جلد اول و دوم – به اهتمام نجیب مایل هروی-انتشارات
مولی -تهران .1361

 -25فردوس المرشدیّة فی أسرار الصمدیّة –تألیف شیخ ابواسحاق کازرونی -ترجمه
محمود بن عثمان – بکوشش ایرج افشار -انتشارات انجمن آثار ملی .118-
 -26فرهنگ فارسی -تألیف دکتر محمد معین – مؤسسه انتشارات امیرکبیر -چاپ
پنجم .1362
 -27فرهنگ فارسی عمید -تألیف حسن عمید -مؤسسه انتشارات امیرکبیر -چاپ
سوم .1361
 -28فیه ما فیه -موالنا جالل الدین مشهور به مولوی – با تصحیحات و حواشی
بدیع الزمان فروزانفر -مؤسسه انتشارات امیرکبیر -تهران .1362
 -29القرآن الکریم

 -31المعجَم المُفَهرَس – محمد فؤاد عبدالباقی -دارالقرآن الکریم -انتشارات
اسماعیلیان.
 -31المُنجد – األب لویس معلوف الیسوعی – المطبۀ الکاتولیکیۀ – بیروت.
 -32کشف المحجوب – تألیف ابوالحسن علی بن عثمان الجالبی الهجویری
الغزنوی– تصحیح استاد زنده یاد و – ژوکوفسکی -به اهتمام قاسم انصاری-
کتابخانه طهوری .1358-
 -33کلیات خمسه حکیم نظامی گنجهای – با مقابله و تصحیح از روی صحیح ترین
نسخ معتبرچاپی و خطّی چاپ چهارم – مؤسسه انتشارات امیرکبیر -تهران .1366
 -31کلیات سعدی شیرازی – از روی نسخه تصحیح شده مرحوم محمد علی
فروغیز انتشارات ققنوس 1371-
 -35کلیات شاه نعمت اهلل ولی -به سعی دکتر جواد نوربخش – ناشر خانقاه نعمت
اللهی.
 -36کلیات شمس (دیوان کبیر) از جزء اول تا ششم -موالنا جالل الدین محمد
مشهور به مولوی با تصحیحات و حواشی بدیع الزمان فروزانفر – مؤسسه
انتشارات امیرکبیر-چاپ دوم.
 -37کلیات مثنوی معنوی – موالنا جالل الدین محمد بن شیخ بهاء الدین محمّد بن
حسین بلخی مشهور به مولوی – مقدمه و شرح از استاد بدیع الزمان فروزانفر –
تصحیح و حواشی از م -درویش – انتشارات جاویدان .1312
 -38کیمیای سعادت – تألیف امام ابوحامد محمّد غزالی – به تصحیح احمد آرام –
چاپ دوازدهم .1361
 -39گلستان سعدی -به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر استاد دانشگاه تهران –
ناشر بنگاه مطبوعاتی صفی علیشاه.
 -11لباب األلباب-تألیف محمد عوفی -از روی چاپ پروفیسور براون با مقدمه و
تعلیقات عالمه محمد قزوینی و نخبه تحقیقات استاد سعید نفیسی و ترجمه

دیباچه انگلیسی به فارسی به قلم محمّد عبّاسی کتابفروشی فخررازی چاپ اول
بهار .1361
 -11مثنوی معنوی -جالل الدین محمد بلخی از دفتر اول تا دفتر ششم – به اهتمام
دکتر محمد استعالمی – کتابفروشی زوار.
 -12مثنوی هفت اورنگ -عبدالرحمن جامی – به تصحیح و مقدمه مرتضی مدرس
گیالنی – انتشارات کتابفروشی سعدی – ناصر خسرو -چاپ دوم.

 -13مفتاح النجات – تصنیف شیخ اإلسالم احمد جام «ژنده پیل» با مقابله پنج
نسخه و مقدمه و تصحیح و تحشیه دکتر علی فاضل – انتشارات فرهنگ ایران
(.)11
 -11مناقب الصوفیّه -قطب الدین ابوالمظفر منصور بن اردشیرسنجی عبادی مروزی
– از نوشته های قرن ششم هجری – به کوشش محمد تقی دانش پژوه و ایرج
افشار – ناشر کتابخانه منوچهری.
 -15منطق الطیر (مقامات طیور) – شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری – به
اهتمام دکتر سید صادق گوهرین بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 -16نزهة القلوب – تألیف عالم فاضل حمدهلل مستوفی قزوینی-املقالة الثالِثَة در وصف
بلدان و والیات و بقاع – به سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترانج – چاپ

ارمغان دنیای کتاب .1362
 -17یکسو نگریستن و یکسان نگریستن – صد ماجرا از شیخ ابوسعید أبی الخیر-
انتخاب و تلخیص از فریدون مشیری.

