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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رساله " عظمت فرهنگی خراسان " تأمل موجزی است پیرامون
ارزشهای فرهنگی  ،ادبی  ،تاریخی  ،دانشی وسیاسی سرزمین مردخیز
خراسان و روند جنبشهای آزادیخواهانه مردم خراسان وسیستان جهت
استقرار استقالل  ،آزادی وخودفرمانی ملی ــ پس از گسترش دین اسالم و
چیرگی تازیها برسرزمین ما .
این رساله فرهنگی وادبی دو هدف ویژه را دنبال می کند .یکی توجیه ،
تأکید وتائید اهداف سیاسی واجتماعی مبنی بر" طرح راهبرد حل اساسی
مسئله ملی درافغانستان "  ،که شامل راهکار های ذیل می باشد:.
یکم ــ تغییر نام افغانستان به خراسان مدخلی درراه صلح جاویدان
دوم ــ شناسایی خط دیورند
سوم ــ فارسی زبان همبستگی وتفاهم ملی
دیگری بیان ومعرفی وباز شناسی وازنوشناسی هویت فرهنگی وتاریخی
وسیاسی سرزمین نیاکان به نسل نوپای روشنفکری جهت خودشناسی
هویت ملی و استقرار حاکمیت مردم ساالربرای تأمین صلح وآزادی وترقی
اجتماعی می باشد.
این ســــه راهکار متذکره فـــوق درزیاده از  250صفحه زیر عنـــــــوان
" تغییر نام افغانستان به خراسان " از سالهای  2008تا  2011میالدی
درسه بار درکشورهای سویدن  ،آلمان وافغانستان بوسیله ای نهاد های
برون مرزی خراسان به چاپ رسیده وبدسترس خواندگان قرار گرفته
است.
بنا ً قبل ازورود به متن کتاب " عظمت فرهنگی خراسان " نیاز میرود که
با ایجاز کامل باری درمورد این سه راهکار متشکله راهبرد حل اساسی
مسئله ملی در افغانستان شرح کوتاهی داشته باشیم .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یک ــ ازدیـــــــــد انسانی و بشر دوستی تغییــــــر نـــــام افغانســــــتان به
« خراسان » راهبردعقالنی ومدخلی درراه « حــل اساسی مسئله ملی
» و ایجاد ملت سربلند خراسانی است  .که با تحقق این راهکار سیاسی
بوسیلۀ همه پرسی سراسری از طریق مردم ما ویا تائید شورای ملی
منتخب عملی میگردد  .در آن مرتبه همۀ منازعات و جدال تباری و
اتنیکی ایکه میان قبایل و ملیت های ساکن کشور مان در حال و گذشته
جریان داشته ودارد برچیده می شود .
اسم میهن ما خراسان یگانه اسم مناسب وپیام آور بخت و افتخاری ست
که ازمکان نور و روشنایی  ،آفتاب برآمد مشتق شده  ،و کدام مناسبت
ذاتی خونی و ریشه ای به کدام تباری  ، ،ملیتی و قومی هم ندارد .
تحت نام نورانی « خراسان و ملت خراسان » میتواند یک هندوتبار ،
یک نورستانی  ،یک تاجیک  ،یک پشتون  ،یک هزاره  ،یک بلوچ  ،یک
عرب تبار  ،یک ازبک  ،یک ترکمن یک پشه یی ووو میهن ما  ،تثبیت
هویت شود  .وخود را خراسانی بداند  .و به آن افتخار نماید  .و به
ارزشهای فرهنگی وتاریخی مشترک آن ببالد  .و سربلندی وعزت وغرور
سالم قومی و ملی خود را درارزش های معرفتی و هویتی آن دخیل بیند.
با نام خراسان وخراسانی شهروندان کشور ما نصیب هویت فرهنگی
چندین هزار سالۀ این خطۀ باستانی می شوند که در بستره آن بزرگترین
علما فضال شعرا دانشمندان و خردمندان شهیری ظهور نمودند وفرآورد
های نابی درعرصه های علوم دینی  ،عقلی  ،طبی  ،ادب و شعر وغیره
به جهان بشریت از خود بجا گذاشتند .که امروز باعث افتخار و سربلندی
ما و جهانیان می باشند .
ازین دیدگاه است که برای توجیه واپسگیری هویت ملی خراسانی مان ،
رسالۀ " عظمت فرهنگی خراسان " را به نسل جوان این سرزمین پیشکش
می نمائیم.
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دو ــ با پیروی از تحقق مؤلفه های اندیشه صلح و امنیت در منطقه وجهان
 ،وتحکیم حاکمیت مردمساالر در افغانستان وایجاد پل دوستی پایدار میان
میهن ما وکشور های همسایه .
طرح راهکارسیاسی صلح  :زیرنام « شناسایی خط دیورند » آغاز طلوع
آفتاب صلح بر فراز افغانستان و پاکستان ازجانب ما در اوائل سال 2007
میالدی به مردم و مقام محترم جمهوری اسالمی و پارلمان افغانستان ارائه
داشتیم  .ودر آن طرح از تمام نهاد های سیاسی و اجتماعی کشور وجهان
خواسته شده بود که از داعیه صلح درمبارزه بخاطر محوکامل پایه های
تروریزم ودهشت افکنی وجنگ در منطقه حمایت عملی نمایند.
ما با آموزش دقیق از تاریخ کشورمان وریشه یابی منابع خشونت میان
پاکستان و افغانستان به این اندیشه تأکید می ورزیم که گره همه مشکالت
 ،منازعات نزدیک به هفتاد سال اخیردرمنطقه به حل معضلۀ " خط
دیورند" پیوند تنگاتنگ دارد.
شناسایی خط دیورند ازسوی دولت جمهوری افغانستان منحیث
مرزمشترک بین المللی میان دوکشور واخذ حق ترانزیت آزاد برای
کاالهای تجارتی افغانستان  ،گام سیاسی بجا در تحکیم صلح میباشد .
ما امید واریم که رهبران سیاسی دولت جمهوری اسالمی افغانستان به
منافع کل کشور اندیشه نمایند  ،دگر با موانع خود ساختی همچو حکومت
های پیشین با شعار هــــــای انتزاعی داؤد خانی به اصطالح « داعیه
پشتونستان » خود ومردم را فریب ندهند  ،وبه نیت صلح خواهانۀ مردم
ارج بگذارند ،ودرراه اصول شناسایی خط دیورند گام عملی بگذارند
وبرای همیشه گلم این ماتم زیاده ازنیم قرن خشونت وبی اعتمادی را از
بین دو کشور بردارند  .وپل دوستی سیاسی  ،انسانی  ،اقتصادی واجتماعی
و فرهنگی میان خلقهای دوکشور مستقل و مشترک منافع را صادقانه وبا
دستان پاکیزه بدون اغراض اعمار نمایند .
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سه ــ بی تردید شهروندان حق بین مامیدانند که  ،یکی از ب ُُروز مشکالت
عمده سیاسی ـ اجتماعی وتشدید نفاق ملی  ،میان مردم ما زیاده از صد
سال اخیر تا امروز  ،مسئلۀ چگونگی برخورد با هستی وگویش زبان
تفاهم ملی ورسمی فارسی  ،از سوی حاکمان قبیله گرا وگروهک های
سیاسی وابسته و روشنفکران ضعیف نفس  ،مادی پرست دنباله رو و بی
هویت بوده است .
خاندان آل یحیا یعنی نادر خان  ،هاشم خان  ،شاه محمود خان  ...وخانواده
ایشان توانستند با اجرای چنین ستمی  ،سیاست استعمارکهن انگلیس را
که علیه نابودی زبان فارسی دراوایل قرن نوزدهم در هند برتانوی آغاز
کرده بودند  ،درمیانۀ قرن بیستم درخراسان زمین این مهد پیدایی زبان
فارسی به انجام رسانند .
زبان فارسی درجریان ده ها سدۀ تاریخی بمثابه زبان حوزۀ تمدنی بخشی
آسیا یا قاره کهن وزبان اول عرفان جهان وزبان دوم جهان اسالم
ازموقعیت وبزرگی وعنامندی دانشی و فرهنگی ویژۀ برخوردار بوده
است  .کنون در ردیف زبان های بین المللی جهان نظیر انگلیسی ،
اسپانیایی  ،فرانسوی  ،روسی  ،عربی  ،آلمانی  ،و ...؛ زبان فارسی مقام
شامخ ومراتب رفیع همسنگی دانشی ـ فرهنگی ـ اقتصادی وسیاسی
را احراز می کند.
مردم ما وجود همۀ زبان ها وگویش های محلی درافغانستان را ازافتخارات
وغنای فرهنگی تمامی گروهای قومی والیه های اجتماعی کشورقبول
دارند  ،مگرزبان فارسی را زبان مادر یا پایه  ،زبان رسمی سراسری
وزبان تفاهم و همبستگی ملی  ،زبان اقتصاد  ،سیاست و فرهنگ جامعه
خود می شناسند وقبول کرده اند .
رشد وتکامل تاریخ جوامع بشری نشان داده ودر کشور های غرب
صنعتی نیز تجربه شده است که تنها با یک زبان سراسری  ،ملت و دولت
نیرومند ایجاد می شود  .خوشبختانه که در افغانستان زبان فارسی از این
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موقعیت شایسته فرهنگی وسیاسی و علمی برخوردار است  .بنا ً تطبیق
سیاست چند زبانی در افغانستان به هر نحوی که تعبیر گردد فقط جلوگیری
از روند ملت سازی بوده و جزحفظ انشقاق ملی ونوع تحکیم حاکمیت
سیاسی شؤونیزم قبیله افغان چیز دیگری بیش نیست .
بخاطر همین ضرورت های اجتماعی  ،علمی  ،فرهنگی وسیاسی درراه
همجوشی ملی وتشکیل ملت یک پارچه خراسانی وایجاد صلح
پایداردرافغانستان می باشد  ،که ما به یک زبانی  ،زبان فارسی همچو
زبان تفاهم ملی  ،رأی عقالنی وفارغ ازهرگونه عصبیت نژادی میدهیم .
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بخش نخست :
ارزش تاریخی وحدود جغرافیای سیاسی و
فرهنگی خراسـان
شناخت توضیح و بیان ارزشهای تاریخی وعظمت فرهنگی مردم سرزمین
ما آریانای کهن و خراسان بزرگ  ،یکی ازمهمترین وپراهمیت ترین
رسالتی است که در برابر هر هموطن آگا ه ودگر اندیش ما قرار دارد.
تازمانیکه پیرامون پیدایی هویت  ،اصلیت  ،منشا ء  ،نسب تبار وموقعیت
تاریخی اصیل وریشه زبان فرهنگ وادبیات مردم خویش در حوزۀ تمدنی
جهان کنونی و بشریت شناخت ژرف نیابیم اندیشه ها و رویکرد های
علمی و تجربی خویش را بر بنمایۀ شناخت تاریخ وفرهنگ پربار کهن
خود گسترش و سمت وسو ندهیم  ،ــ ودر مقابل نامگذاریها وجعل واژه
های تعصب آمیز ویا خشک اندیشی ،غیر دانشی وخالف جوهر تاریخ
وفرهنگهای ریشه دار تاریخ باستانی سرزمین نیاکان ازجمله کشور خود
ما مقاومت جسورانه ملی وفرهنگی نکنیم  ،با ُحسن بصیرت و ُحسن ظن
به حقانیت داده ها وداشته های تاریخی و خواستهای برحق مردم ارج
و ُحرمت نگذاریم  ،هیچگاه به صفت (زاب و فروزه) یک ملت پر افتخار،
مستقل آزاد  ،سربلند  ،باعزت وشایسته احترام برای همه درتاریخ جامعه
بشری جایگاه شایسته خودرا یافته نخواهیم توانست .
میهن پر افتخارنیاکان ما « آریا ویجه » یا "آریانا " یا " ایریانا" یا ایران
نام داشت  .وبرای نخستین بار این نام در کتاب « آرتسفن » در قرن سوم
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قبل از میالد به شکل یونانی آن ( ) Arianeآریانا دیده می شود .
این نام زیاده ازهزار سال قبل ازمیالد تا قرن پنجم میالدی به افغانستان ،
ایران و تاجیکستان  ،ازبکستان  ،ترکمانستان وآذربایجان کنونی ،وبخش
هایی درشمال وغرب پاکستان مناطقی درآسیای میانه  ...سرحد غربی از
در وازۀ خزرـ یعنی معبر کوهستانی در خطی که « پارت » را از « میدیا
» و « کارا مانیا » را از فارس ( پرسید ) جدا میکند  )6( .اطالق می
گردید.
محقق ومؤرخ قدیمی یونان اراتوس تینس ( )Eratosthenesدرنیمۀ قرن
سوم پیش ازمیالد  ،آریانا را نام قدیم و گذشته دورایران  ،تاجیکستان و
افغانستان و  ....می خواند.
آریائیان در استان های زیرین کار زند گی ومبارزه میکرده اند :
 1ـ باختر ( بلخ  ،تخار  ،مرو )
 2ـ آریا ( هرات )
 3ـ خوارزمش ( خوارزم )
 4ـ اپارتیا ( توس  ،نیشاپور )
 5ـ کارامانیا ( کرمان )
 6ـ سکاستین یا در انگیانا ( سیستان )
 7ـ اراکوسیا ( قندهار )
 8ـ گدروسیا ( بلوچستان )
 9ـ پاکتیا (والیات خوست تا سند )
10ـ گندهارا ( والیات پشاور تا کابل )
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 11ـ پروپامیس ( غور و هزاره جات ) .

()7

چون هدف سیاسی و اخالقی و انسانی این نوشته  ،بیان راهبردی
عملی ــ فرآیند « حل اساسی مسئله ملی » یعنی طرح سیاسی تبدیل
اسم وارداتی « افغانستان » به « خراسان » و معرفی وبازتاب عظمت
فرهنگی و علمی این خطۀ باستان بمنظور توجیه ارمان مقدس و پاکیزۀ
ما  ،جهت ایجاد زیرساخت مادی و معنوی ملت سربلند خراسانی وتأمین
« صلح جاویدان » در سرزمین پر افتخار مان می باشد.
شایسته گفتن است که بحث وپژوهش خویش را ازهست وبود وتاریخ
طبیعی خودمان که سابقۀ زیاده از بیست ودو هزارسال را در بر میگیرد
آغاز نمایم .
بقول غالم محمد غبارمؤلف کتاب « افغانستان در مسیر تاریخ » بر
اساس حفریات مکشوف ( " :تره کمر ایبک) و مغاره عظیم ( چهل ستون
ـ کابل ) ودیگر کشفیات دست داشته متعلق به زندگی مردم دوره عتیق
حجر میتوان گفت که مردم آریایی یا ایرانی از بیست هزار سال قبل از
میالد تاکنون دردل ودامان سرزمین امروزین ما کار زندگی و با جبر
وفشار حیات مبارزه میکرده اند .
دکتر لوئی دوبری آمریکایی در نتیجه حفریات سال  1965میالدی خود
در « آق کپرک » واقع در ( جنوب شهر مزار وکنار دریای بلخ ) آژری
از قبیل آئینه برنجی  ،انگشتر و دست بند  ،اسلحه و قیزه اسپ و نگین
الجوردین انگشتر و شواهدی بدست آورد که متعلق به دورۀ جدید حجر ــ
ازدو تا نه هزار سال قبل از میالد است  .در همین ساحه بزرگ « بز و
گوسفند » موجود بود  ،واین ساحه داخل آن منطقه ئی است که اولین بار
حبوب غذائی درآن زرع گردیده  ،و حیوانات اهلی شده است .
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دکتر لوئی دوبری معتقد است که این آثار از عمق بیشترزمین از یک دورۀ
( بیست هزار سال پیشتراز میالد ) نمایندگی می کند و چنین آثار تا حال
از آسیای مرکزی و هندوستان بدست نیامده است " (. )8
معارف وارزشهای فرهنگی وتاریخی آریائیان کهن عالی ترین وپخته
ترین میوه فرهنگ انسان و انسان دوستی است  .این ارزشهای فرهنگی
دردرازنای زمان وزندگی بشر را به راه نیک ونوعپروری وهمزیستی
هدایت نموده است.
زرتشت سپنتمان ( 1600ـ  200ق م ) پیامبر آریائیان یا ایران باستان که
در نواحی والیت بلخ باستان بدنیا آمده است  .با آموزش پاک ؛ بیآالیش
اخالقی وفلسفی خود توانسته است تا ناب ترین وعالیترین اندیشه های
انسانی را به جهان بشریت معرفی نماید .برخالف دیگر ادیان ورویکرد
های فلسفی  ،درجهان بینی و معرفت زرتشت  :انسان کرامت مند  ،مقام
شایسته وواالیی داشته است  ،ازاین رو ،شیوه فکری و بینش عقالنی او
بیش از هرپدیدۀ دیگر برمحور رفتار  ،کردار  ،وگفتار نیک انسان می
چرخیده است .
از اینجا واضح میشود که درتاریخ بشریت برای اولین بار اندیشه نجابت
وتبارمندی ونیک نژاد شناختی انسان ومقام شامخ او در فلسفه انسانگرایی
ایرانیان قدیم مورد گفت وگوی فلسفی  ،اخالقی و سیاسی قرارگرفته
است.
ماهیت گسترش معنائی رفتار نیک وکردار نیک وگفتار نیک به جهان
بشریت بزرگترین اندیشه نابی ست که در ادبیات قرن بیست ویکم در
جوامع صنعتی پیشرفته  ،در قالب عرفانی ارزشهای  :همبستگی  ،عدالت
اجتماعی  ،آزادی و صلح تعبیر و تفسیر می شود .
در فرهنگ معرفتی زرتشت رهبروپیامبرایران قدیم  ،بشر به علت داشتن
« آزادی » در گزینش خوب وبد « اختیار» دارد .در این فرهنگ
سرنوشت هرکس بدست خود اوست وبه همین دلیل موضوع « جبر »
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هم منتفی است ،و واژه " راستی " به مثابه کلید و قطب نمای راه حقیقت
در رأس جمیع فضایل اخالقی قرار گرفته است)9(.
سرزمین نیاکان یا ایران قدیم افزون بر افتخارات عقالنی و فرهنگی اش
همچنان از دو تا سه هزار سال قبل از میالد دارای زراعت و آبیاری
پیشرفته وشهرهای پر نفوس وثروت مند بود.
غنای فرهنگ تمدن گرایی  ،اندیشه های پاکیزه انسانی ایرانیان قدیم
کارگزار اساسی انقالب فرهنگی در حوزه تمدنی آسیا بوده است .
قابل یادهانی ست که کشور کنونی ایکه بوسیله انگلیسها اسمش به اصطالح
افغانستان نام گذاشته شده پیوسته در حدود سیاسی وفرهنگی قلمرو آریانای
قدیم وخراسان دیروزی قرار داشته ودارای افتخارات پرارزش فرهنگی ،
ادبی و علمی بزرگی می باشد .
تصادفی نیست که ازنگاه قدامت تاریخی مقام پنجم را در صف کانونهای
بزرگ تمدنی جهان قدیم احراز نموده  :،تاجاییکه در کتابهای " تاریخ
نظریات فلسفی " و" پادشاهان آریایی " پژوهش کرده ام تاکنون
دانشمندان حوزه ها وکانونهای تمدنی زیرین را از تمدنهای بزرگ
ودرخشان جهان معرفی کرده اند :
 1ـ کانون تمدن بین النهرین وکلده از پنجهزار سال قبل از میالد .
 2ـ کانون تمدن مصر از سه هزار سال قبل از میالد .
 3ـ کانون تمدن سواحل مشرقی مدیترانه از سه تا دوهزارسال ق  .م .
 4ـ کانون تمدن چین از سه هزار سال قبل از میالد.
5ـ کانون تمدن مردمان آریایی « دوطرفه هندوکش افغانستان وایران
وتاجیکستان کنونی » ازدوتا سه هزار سال قبل از میالد .
 6ـ کانون تمدن هند ازهزار سال قبل از میالد .
 7ـ کانون تمدن روم وایتالیا از هزار سال قبل از میالد، )10( .
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مگربا تأسف ودرد براثرکم میلی بی تفاوتی وارج نگذاشتن به اینهمه
ارزشهای ناب فرهنگ باستانی چند هزار ساله میهن ما  ،حاکمیت
ستمگسترخاندان آل یحا ( نادرخان  ،هاشم خان  ،شاه محمود خان  ،ظاهر
شاه و داود خان  ) ...در افغانستان برخورد دشمنانه نمودند وبا نشاندادن
چراغ سبز به رهبران کشورفارس و خاندان پهلوی زمینه های
ناجایزاستفاده بری سیاسی را برای ایشان مساعد گردانیدند.
در نتیجه رضاه شاه مؤسس خاندان پهلوی به راحتی  ،توانست همان نام
آریانا یا ایران را که جز افتخارات فرهنگی وتاریخی مردم ما نیز می باشد
در سال  1935م  ، .با اندک تغییر لفظی بنام ایران باالی سرزمین فارس
قدیم گذاشت که بخشی از قلمروایران کهن تشکیل یا فته بود )11 ( .
اسم خراسان که در معنی مشرق و مطلع آفتاب است بعد از قرن سوم
میالدی پیدا شد .واز قرن پنجم میالدی تا قرن نزدهم میالدی طی یک و
نیم هزار سال بخشی ازسرزمین های شرقی آریایی ها را بنام خراسان یاد
نمودند )12(.
در سده ء هفتم فالت فارس ( ایران) توسط اعراب فتح شد دولت ساسانی
سقوط کرد نفوذ وحضورتازیها در فالت ایران برای چندین سده ادامه
یافت  ،این سرزمین وسیع که تازیها ها آنرا عجم خواندند  ،بدو دسته تقسیم
شد .
 1ـ قسمت غربی قلمرو ساسانی شامل عراق  ،فارس  ،آذربایجان
ووالیات واقع درکنارۀ جنوبی دریای خزر بود هستۀ مرکزی آنرا والیات
عراق تشکیل میداد وبه این مناسبت غالبا ً درزیر عنوان کلی عراق یاد می
شد.
 2ـ قسمت شرقی پشته فارس  ،افغانستان کنونی به اضافۀ بعضی
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قسمتهای شرق ایران امروز صحرای ترکمن تا کنار رود جیحون را در
برمیگرفت هستۀ مرکزی آن خــــــراسان بود بنابرین بنام خراسان شهرت
یافت)13( .
نام خراسان  ،والیات ،شهرها وقصبات آن در اسناد و مدارک تاریخی ،
اولین نویسنده مؤرخ وجغرافیه نگار برجسته عرب بنام امام احمد فرزند
یحا فرزند جابر بغدادی مشهور به "بالذری" به تفصیل بیان شده است .
بالذری در اواخر قرن دوم هجری تولد شد ودر سال  255هجری کتاب
معروف "فتوح البلدان " خودرا تألیف کرد  .ودر آن همانگونه در باال
یادشد از اسم خراسان والیات شهــــرها و قصبات آن به تفصیل بـــیان
میکند .
بقول  « :بالذری »  :ابی القاسم عبیدهللا فرزند عبدهللا مشهــــــور بـــــــــه
« ابن خرداد » جغرافیه نگار  ،ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی جغرافیه
نگار قرن سوم و چهارم هجری  ،ابوالحسن نیشاپوری مؤلف کتاب «
خزائن العلوم »  ،ابوبکر محمد فرزند جعفر الترشخی (  286ـ 346
هجری ) مؤلف تاریخ بخارا  ،ابی اسحق ابراهیم محمد فرزند االصتخری
قرن سوم و چهارم هجری مؤلف کتاب « مسالک الممالک»  ،و دیگران
،همه با دید نسبتا ً متفاوت  ،ولی متفقا ً ـ والیات و شهر ها ونواحی و قصبات
زیر را مربوط خراسان دانسته اند :
 1ـ والیت نیشابور ،
2ـ والیت هرات ،
 3ـ والیت مرو ،
 4ـ والیت تخارستان ،
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 5ـ والیت بلخ ،
 6ـ والیت ماوراء النهر ،
 7ـ والیت خوارزم .
 8ـ والیت بدخشان ،
 9ـ والیت بامیان ،
 10ـ والیت پنجشیر،
 11ـ والیت غزنی ،
 12ـ والیت کابل ،
 13ـ والیت قهستان ،
 14ـ والیت نیمروز ( سیستان )
به همین ترتیب بالد و قصبات خراسان :
 1ـ طبسین  .قهستان ،
 2ـ زم  .با خزر ،
 3ـ جوین ،
 4ـ بیهق بشت ،
 5ـ اشبند ورخ ،
 6ـ خواف ،
 7ـ زاوه ،
 8ـ اسپرائن ،
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 9ـ ارغیان ،
 10ـ ابر شهر ،
 11ـ حمر اندز ،
 12ـ نسا ،
 13ـ ابیورد ،
 14ـ سرخس ،
 15ـ کیف ،
 16ـ طوس ،
 17ـ بادغیس ،
 18ـ بوشنج ،
 19ـ مروشاه جهان ،
 20ـ مروالرود ،
 21ـ بغ ،
 22ـ جوزجان ،
 23ـ تالقان ،
 24ـ فاریاب  ،میمنه ،
 25ـ صفانیان ،
 26ـ سمنجان ،
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 27ـ قادس ،
 28ـ بیکند ،
 29ـ رامدین ،
 30ـ بخارا و سمرقند ،
 31ـ سغد ،
 32ـ کن ،
 33ـ نسف ،
 34ـ پروان ،
 35ـ سجستان ،
 36ـ رخج ( قند هار )
 37ـ خجند ،
 38ـ فرغانه ،
 39ـ صغد ،
 40ـ غوربند ،
 41ـ ریگ روان ضحاک ،
 42ـ کافرستان ( نورستان )
 43ـ لوگر ،
 44ـ زمین داور ،
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 45ـ مشهد ،
 46ـ تربت و جام ،
 47ـ سبزوار ،
 48ـ بسطام ،
 49ـ بنکیستان بجانب ملتان ،
 50ـ در بلوچستان ( بوقان  ،قصدار  ،قندابیل )
 51ـ هزار بچه ،
 52ـ ننگهار ،
 53ـ جالل آباد ،
 54ـ چهار باغ ،
 55ـ هیکلپور ،
 56ـ لعل پور ،
 57پشاور  ،وغیره
درهنگام فتح خراسان بدست مسلمانان بخش بزرگ ساکنین این سرزمین
را مردمانی تشکیل میدادند که از شاخۀ « هند و اروپایی » نژاد « آرین »
بودند وبعدا ً بنام تاجیک شهرت یافتند)14( .
عالوه برتاجیکان در آن هنگام اقوام دیگری هم در خراسان زیست
میکردند که بخشی ازبقایای مهاجمان سابق بودند . )15(... .
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سرزمین ما خراسان بنابر موقعیت تاریخی ــ جغرافیایی وجیوپولیتیکی
خود  ،تالقیگاه فرهنگهای خاور وباختربوده است  .وبا فرآورد های ناب
حوزۀ تمدنی مردم ما ارزشهای معرفتی درفراسوی تکامل پسندی و انسان
دوستی و نو اندیشی ،علمی ترروشنتر ،غنامندتر ،باوزنتر  ،پخته تر،
برجسته تر وشکوه مندتر گردیده اند.
ن قش تمدن ساز خراسان زمین  ،در کانون معارف نوین منطقه و جهان
چنان بزرگ و گرانقدرودارای وزنۀ فرهنگی  ،ادبی  ،علمی وفلسفی است
که موجب افتخار وسرافرازی تاریخی مردم مان در گذشته  ،حال و آینده
بوده وخواهد بود.
کار نامه های فرهنگی  ،رویکرد های فلسفی  ،علمی و اخالقی  ،پیدایی
اندیشه هایی عشق به انسان بیان محبت و انسانیت در قالب نثر و نظم
همه دست آورد های فرهنگی  ،تاریخی وسیاسی ایست که توسط مردمان
آگاه  ،خردمندان  ،فیلسوفان  ،شاعران نویسندگان ورهبران سیاسی این
مرزبوم خلق گردیده ومیراثهای معنوی و ارزشهای فرهنگی مارا پرورده
وغنا بخشیده است .
شالودۀ کهنسال هویت ملی ما نیزبیش از هرچیز دیگر برپایه های همین
ارزشهای فرهنگی علمی ادبی اخالقی وانسانی مردمان ساکن این سرزمین
استوار میباشد .
پس از حمله اعراب سیر رشد فرهنگی  ،ادبی و فلسفی فرهنگ غنامند
وسخت جان « خراسان » تا ظهور نخستین سلسلههای دودمان تاجیکان
در حوزه خراسان کند وکندترشد .سیطره ستمگستر حــــــاکمیت سیاسی «
امویان عرب » وفرماندهان مهاجم آنها در برابررشد فرهنگ پربار و
تکامل پسند و تمدن پرور این سرزمین نور ،روشنی و خرد با قساوت
وسنگین دلی گسترش می یافت .
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قشون مهاجم بنای حاکمیت خود را  ،در خراسان بر پایه خون ریزی برده
سازی سرکوب خونین میهن پرستان  ،جمع آوری مال وتصاحب دارایی
های مردم بومی بدست آوردن غنیمت  ،جزیه گیری ظلم ستم تنفر و
انزجار ،باال بردن قیمت های اجباری غله و امتعه وکاالهای بازار ،تعیین
مالیات سنگین تطبیق سیاست فقیر سازی مردم  ،نابودی زبان ادبیات
وفرهنگ بومی این سرزمین استوار کردند .
مردم خراسان که از سیاست ستمگستری اعراب در سرزمین معارف
پرور وصلح خواه خویش بجان آمده بودند درچنین شرایط آزادی ُکش
واسارت آوربرای حصول استقالل  ،آزادی سیاسی و فرهنگی کشور
خویش با یک جنبش بیسابقه استفاده عظیم کردند .رهبری این جنبش را
مردی بنام ابومسلم خراسانی به عهده داشت  ،او از عمق اجتماع
برخاسته بود وخواستهای عادالنه مردم و اوضاع سیاسی شــــاهنشاهی
« اموی های عرب » را بخوبی درک میکرد )16( .
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منابع ومآخذ بخش نخست
 1ـ رساله خراسان  :نویسنده  :م .غبار  ،ناشر  :انجمن تاریخ  ،نشرات
مجله آریانا نمبر ( ، )1چاپ اول  1326 :هـ ش  .ص . 3
وآثار « رساله آریانا » تاریخ نویس خبیر احمد علی کهزاد  ،طبع کابل .
و« افغانستان در مسیر تاریخ » مؤلف  :میر غالم محمد غبار ،ایران ـ
مرکز نشر انقالب  ، 1366 ،ص . 9
 2ــ نگاهی به افغانستان نمرات  4تا  ، 12سال اول  1310ـ  1311شمسی
 ،کذا سالنامه اول کابل  1311شمسی  ،عنوان « تاریخچۀ مختصر
افغانستان » م  .غبار  ،ص . 7
 3ـ « افغانستان در مسیر تاریخ » مؤلف  :میر غالم محمد غبار  ،ناشر
 :ایران ـ مرکز نشر انقالب  ،چاپ سوم  ،تاریخ انتشارات  ، 1366 :ص
. 34 ، 33
 4ـ تاریخ نظریات فلسفی ،نوشتۀ  :این قلم  ،سال چاپ  ، 1381 :محل
چاپ  ،بنگاه انتشارات میوند  ،صص ( . ) 58
 5ـ « افغانستان در مسیر تاریخ » مؤلف  :میر غالم محمد غبار  ،ناشر
 :ایران ـ مرکز نشر انقالب  ،چاپ سوم  ،تاریخ انتشارات ، 1366 :
ص. 32
( )6رجوع شود به آثار :
ــ یوسف اراسکی ،زبانهای ایرانی ،ترجمه علی اشرف صادقی ،تهران،
نشر سخن ،1378 ،ص . 34
ــ یمین ،پوهاند( پروفیسور) دکتور محمد حسین ،افغانستان تاریخی ،چاپ
پشاور سال  ،1380ص . 21
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ــ سرپرسی سایکس ،تاریخ ایران ،ترجمه تقی گیالنی ،تهران  ،1323ص
.5
 7ـ « افغانستان در مسیر تاریخ » مؤلف  :میر غالم محمد غبار  ،ص
 . 9و « افغانستان در پنج قرن اخیر»  ،مؤلف  :صدیق فرهنگ  ،ج1
قسمت اول  ،ص . 17
 8ـ « دایرةالمعارف اسالمی »  ،چاپ  ، 1927ج  ، 2ص  . 966و«
افغانستان در پنج قرن اخیر»  ،مؤلف  :صدیق فرهنگ  ،ج اول  ،قسمت
اول  ،صص  18و . 19
 9ـ جهت معلومات بیشتر به منابع ذیل مراجعه شود:
ــ بالذری  « ،فتوح البلدان»  ،طبع قاهره  ،سال  1901میالدی  ،ص
. 438 ، 410 ، 400
ــ اصطخری  « ،مسالک المالک »  ،طبع لیدن  ،ص 227 ، 158، 17
. 277 ، 273 ، 254 ،
ــ « اراضی خالفت شرقیه »  « ،لوسترانج » ترجمه :عبدالباقی لطیفی ،
نسخۀ خطی متعلق کتابخانه انجمن تاریخ  ،فصل  ، 27عنوان خراسان .
ــ « رحلة ابن بطوط »  ،جزء اول و دوم طبع مصر سال  1928میالدی
 ،ص  ، 255 ، 253 ، 252 ، 247نسخۀ خطی متعلق به انجمن تاریخ ،
عنوان خراسان  ،فصل . 27
ــ حدیقة االقالیم  ،طبع « نولکشور » هند  ،ص 374، 369، 367 ، 360
. 394 ، 380 ، 377 ، 375 ،
ــ « رسالۀ خراسان »  ،م .غبار  ،چاپ دوم  ،سال  1377هـش ( .
 1998م )  ،ناشر انجمن تاریخ  ،ص  8ـ .21
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ــ کتاب « اشکال العالم »  ،منسوب به ابی القاسم فرزند احمد الجیهانی
 ، ...ص  ، 70 ، 68 ، 67ترجمه  :علی عبدالسالم  ،بخط حاجی خان
فرزند محمد حس ین قزوینی در قرن ده یا یازده نوشته شده واصل آن ـ
اکنون در کتاب خانه موزه کابل قید است .
ــ تاریخ بخارای ترشخی  ،ترجمه ابونصر فرزند محمد فرزند نصر
القباوی ،تلخیص محمد فرزند زفر فرزند عمر وتصحیح مدرس رضوی ،
طبع تهران  ،سال  1317هجری  ،ص  12 ، 1ـ  ، 93 ، 27والغیر .
ـ افغانستان ومردم آن  ،مؤلف  :ژان شارل بالن  ،بروکسل  ، 1967ص
. 80
 10ـ افغانستان  ،تآلیف  :دانلد ویلبر  ،نیوهیون ، 1962 ،ص . 44
 11ــ افغانستان در مسیر تاریخ  ،مؤلف  :میرغالم محمد غبار ناشر :
ایران مرکز نشر انقالب ،سال نشر  ، 1366 :جلد  ، 1ص . 76
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بخش دوم :
صورتی از وضع تاریخی وسیاسی واجتماعی وفرهنگی
خراسان
ازاوایــل قــــرن دوم الی قرن ســــوم هجــــــــری

ابومسلم خراسانی

ابومسلم عبدالرحمان حسن تاجیک تبار ایرانی در سال  720میالدی در
قریه سفیدنج ( سپید دژ ) خراسان متولد گردید .
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اوشخص دانش آموخته کرده بود  ،زبان وادب عرب را میدانست .شخص
مشهورثابت قدم وبا اراده  ،زبانش فصیح وقلبش قوی بود  .در سختیها
وکامیابیها زندگی  ،اندوه ومسرت خود را نشان نمیداد  .در  19سالگی
قدم به میدان سیاست گذاشت  ،اوماهیت استبدادی دولت ستمگسترامویان
تازی (عرب ) را خوب می شناخت .شیون وناله های توده های میلیونی
خراسان زمین رابا گوش شنوای احساس اخالقی خود می شنید  .وبا دیدۀ
بصیرت عقالنی می اندیشید که تا چه اندازه مردم ازوالیان وحاکمان
جبارتازی (عرب ) به ستوه آمده بودند وعذاب می کشیدند وظلم وبیداد
آنانرا در گوشت وپوست خود حس میکردند .
درآن هنگام خراسانیانی که هنوزاسالم نه آورده بودند از تجاوزات نظامی
و بیم دولت وتاراج دارایی خود بجان رسیده بودند  .و آنانیکه اسالم آورده
بودنداز تبعیض محرومیت برتری جویی وتبعیض عرب بــــــرعجـــــــم
(تاجیکان ایرانی) وهمچنان از سنگینی مالیات ومظالم عمال اموی متنفر
وبیزار بودند .
ابومسلم خراسانی با درک اوضاع سیاسی واجتماعی ویژه همان روزگار
بد سیاه وخواست مردم خویش درهمسویی با ُحسن نیت رهبران عباسی
راه ووسایل انهدام شاهنشاهی امویان را جستجو کرد واز پشتیبانی
مسلمانان جهان ووارثان ستمدیده خیل وتبار پیامبر اسالم برخوردارشد .
بدین منظور به سال  741میالدی به کوفه سفر کرد وبا ابراهیم پسر امام
محمد ( امام متوفای عباسیان ) مــالقـــات کـــــرد وتــــوافقاتی را به
امضا رسانید .
ابومسلم خراسانی پس از برگشت به خراسان خودش را امیرخراسان زمین
طرفدار بنی عباس معرفی کرد.
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او توانست مردم بسیاری از الیحه های اجتماعی واقشارناراضی ومحروم
عالقه های هرات  ،فوشنگ  ،بادغیس مرو مرغاب  ،نسا ابیورد  ،توس ،
سرخس  ،بلخ  ،چغانیان تخارستان  ،غور ،ختالن  ،کش  ،نسفو  ،ووو...
در حدود صد هزارسپاه سوار وپیاده را بدور خود جمع کند .
سرانجام ابومسلم در پنجم رمضان سال  129هجری مساوی به 746
میالدی در « مرو » پرچم سیا هی را برافراشت  ،خود لباس سیاه پوشید
ودر بین هزاران نفر از دواطلبان آزادی خواه وجنگ جو خلع خلفای بیداد
گرتازیهای اموی راازسلطنت و نصب عباسیان را به خالفت اسالمی اعالم
کرد وخودش را شهنشاه خراسان خواند .
ابومسلم با این قوت دست داشته در(  747ـ  748میالدی ) تمام والیات
خراسان اسالمی را از چیرگی ادارۀ اموی نجات بخشید  .وفارس را از
طرفداران دولت اموی پاک کرد  .در سال  752میالدی به
ماورالنهرسوقیات کرد وحاکم اموی بنام « زیاد » را سرنگون ساخت .
وبه این ترتیب یک دولت بزرگ خراسانی ایرانی تشکیل گردید و ابومسلم
خود در رأس آن قرارگرفت .
سپاه ابومسلم پس از گذشتن از فرات و شركت در جنگ شدیدی كه منجر
به كشته شدن« قحطبه » شد توانست كوفه را نیز فتح كند.
در همین اوقات در زیر سایه قدرت ابومسلم خراسانی  ،در كوفه
ابوالعباس سفاح به جانشینی امام انتخاب شد و به این طریق حكومت
متعصب و اموی عربها بر لبه پرتگاه فنا رسید.
هنگامی كه مروان حمار بن محمد خلیفه اموی از كیفیت كار بنی عباس و
پیشرفت خراسانیان آگاهی یافت خود با سپاهی عظیم به جنگ آنان شتافت
و ابوالعباس سفاح نیز سپاه بزرگی از خراسانیان به مقابله مروان فرستاد.
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نبرد میان دولشکر در منطقه « زاب » در گرفت و با پیروزی خراسانیان
پایان یافت و مروان حمار بن محمد خلیفه اموی در این جنگ کشته شد .
ودولت عباسیان به رهبری ابوالعباس سفاح عرب به قدرت رسید .اما
رهبران عباسی عین همکاری با خراسانیان در فکر برانداختن رهبران
خراسانی همچو ابومسلم وابوسلمه ودیگران بودند.
عباسیان باوجود اینکه به کمک وتوانمندی سیاسی وارتشی تاجیکان ایرانی
به خالفت اسالمی جهان رسیده بودند  ،مگرباتنفردرونی ذاتی ای که ایشان
دربرابر نژاد ایرانی داشتند بر خالف پیمان وقول وقرار سیاسی واخالقی
ای که با ولینعمت ایشان ابومسلم خراسانی داشتند  .وفا نکردند با استفاده
ازقدرت وحاکمیت سیاسی خالفت اسالمی  ،ابتدا ابو سلمه سردار لشکر
ابومسلم خراسانی را با دسیسه در نزدیكی كوفه كشتند و سپس برای از
بین بردن ابو مسلم به تكاپو افتادند.
جهت آگهی بیشترازوقوع حوادث تاریخی پشت پرده وتسلیح فکری جنبش
نوپای خوآگاهی ملی درقرن بیست و یکم درسرزمین خراسانیان ذکر
مسائل زیرضروری پنداشته می شود :
آخرین توطئه جهت قتل ابومسلم خراسانی بعد از سپری شدن نُه ده سال و
اندی حاکمیت اش صورت گرفت و در همین سال ابوالعباس خلیفه عباسی
بدرود حیات گفت و ابو جعفر منصور به جانشینی وی قرار گرفت.
درآن زمان سپهساالر ابو مسلم خراسانی پس از زیارت حج آهنگ
بازگشت به سمت خراسان كرد و چون این خبر به منصور رسید بسیار
بیمناك شد ،زیرا می دانست كه اگر ابو مسلم به خراسان برسد دست یافتن
به او كاری بسیار دشوار خواهد بود.
پس نامه ای به او نوشت و گفت كه والیت مصر و شام را به وی واگذار
كرده است تا او را از رفتن به سمت خراسان منصرف سازد ،اما ابومسلم
به نامه منصور توجهی نكرد و راه خراسان را ادامه داد .منصور بار دیگر
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نامه ای نوشت و به او فرمان داد كه به خدمت خلیفه برگردد اما ابومسلم
باز هم از قبول فرمان او سر باز زد.
منصور باز دست از اصرار نكشید و نامه ای دیگر مشتمل بر وعده های
بسیار به ابو مسلم فرستاد اما این نامه نیز در ابومسلم موثر نیفتاد .سپس
منصور به کاکا خود عیسی بن علی و برخی از بزرگان بنی هاشم گفت تا
نامه ای از جانب خود به ابومسلم بنویسند و او را به اطاعت از امر خلیفه
دعوت كنند .منصور آن نامه را به دست یكی از معتمدان خویش به نام
«ابو حمید مرو رودی » نزد ابو مسلم فرستاد و به او سفارش كرد تا در
ابتدا با ابومسلم به نرمی و مالطفت صحبت كند و اگر ابو مسلم نا فرمانی
كرد به او بگوید كه منصور خود به جنگ با وی خواهد آمد ،تا یا كشته
شود و یا ابو مسلم را از میان بردارد.
ا بو حمید نیز چنین كرد و در حلوان به خدمت ابومسلم رسید .ابو مسلم
پس از مشاوره كامل با یاران خود از جمله «ابو نثر مالك بن حیـــــثم » و
« نیزك » به « ابو حمید مرو رودی » پاسخ داد كه به نزد صاحب خود
برگرد و بگو كه من به خدمت او نخواهم آمد.
هنگامی كه ابو حمید از بازگشت وی مایوس شد پیام منصور را به وی داد
وقتی ابو مسلم سخنان تهدید آمیز منصور را شنید بیمناك شد و در تصمیم
خود تردید كرد.
در همین زمان « ابو داؤود » نایب ابومسلم در خراسان به تحریك و به
دستور منصور نامه ای به ابومسلم نوشت مبنی بر اینكه اگر تو با ابو
جعفر منصورآغاز جنگ كنی ما حاضر نخواهیم بود در عصیان به خلیفه
خدا با تو همدست شویم .
پس ار دریافت این نامه ابومسلم از یاری خراسان مایوس شد ومرتکب
اشتباه بزرگ در زندگی خویش گردید كه باعث عقب افتادن استقالل
خراسان زمین تا یك قرن گردید.
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بدین معنی كه از یك طرف بر اثر فشار و تهدید خلیفه و از طرف دیگر
با مشاهده آثار خیانت از جانب نایب خود در خراسان ،مجبور شــــد كه
علیرغم نصایح مشاورین خود كه پیوسته او را از توجه به خدمت خلیفه
منع می كردند ،از راه خراسان بازگردد و به سمت مداین حركت كند.
هنگامی كه به نزدیك مداین رسید گروهی از بنی هاشم با شكوهی فراوان
ازاواستقبال كردند و او را با حرمت بسیار به پیشگاه خلیفه بردند.
فردای آنروز منصور به یكی از خادمان خود به نام عثمان بن نهیك دستور
داد كه با چهار نفر از سربازان كه همگی عرب بودند با شمشیرهای آماده
در پشت اطاق وی حاضر باشند و وقتی منصور سه بار دست بر دست
زد به داخل اتاق آمده و در حضور خلیفه ابومسلم خراسانی را از پای
درآورند.
سپس شخصی را نزد ابومسلم فرستاد تا او را به خدمت منصور آورد و
هنگامی كه ابومسلم حاضر شد به او گفت می خواهم شمشیری را كه در
جنگ با عبدهللا داشتی ببینم .
ابو مسلم شمشیر را به او داد آنرا زیر تشكی گذاشت و آنگاه شروع به
تندی و عقاب با ابو مسلم كرد و آتش خشم و كدورت دیرینه خود با ابومسلم
را شعله ور ساخت و چون پاسخهای قاطع ابو مسلم را شنید بسیار خشمگین
شد و دست بر دست زد.
گماشتگان منصور هنگامی كه صدای دست وی را شنیدند با شمشیرهای
آخته بر سر ابو مسلم ریختند و او را از پای در آوردند .به این ترتیب یكی
از بزرگترین سرداران بی مانند خراسان زمین ایران  ،در حالیكه همه
وسایل استقالل و تجزیه خراسان از حكومت عرب را در دست داشت .
در نتیجه یك نا سنجشی تاریخی ونبود آموزش دقیق وعقالنی از اوضاع
سیاسی کشور و منطقه و عدم شناخت از ماهیت اتنیکی و کرکتر اخالقی
تازیها در معادالت سیاسی ! رهبر جنبش آزادیبخش خراسان خود رابه
قتلگاه بربریت عربها كشانید سرانجام به دست دشمن ضعیف حیله گــر ،و
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ناجوانمرد كشته شد.

()1

بعد از قتل ناجوانمردانه ابو مسلم خراسانی ساالر شهدای راه عزت
وشرف و آزادی از طرف خلیفه عباسی ( عرب )  ،رهبران نظامی
وسیاسی خراسان زمین یکی پی دیگری  ،بیرق مبارزات استقاللخواهی
برحق شانرا علیه استیالء واجحاف عرب بر افراشتند  .در خط دفاع از
شرف و عزت  ،آزادی واستقالل خراسان  ،جنبش مقاومت را قیادت
نمودند و در حفظ خاک  ،ناموس ،میراثهای فرهنگی وزبانی خود جانانه
ایستادگی کردند سروجانهای شیرین خود را فدای « هدفهای اجتماعی
» مردم خویش نمودند ولی سنگرهای خودرا نبا ختند  .و عبارت اند از:
 1ـ ابوداؤود  ،جانشین ابومسلم خراسانی ( 754میالدی ) ،
 2ـ « سندباد »  ،اهل هرات  759میالدی ،
 3ـ « استاد سیس » بادغیسی و « حریش سیستانی » سال  766میالدی
،
 4ـ « آذوریه » مرزبان زرتشتی و « محمد بن شداد » رهبران دهقانان
هرات وسیستان ( مسلمان وزرتشتی ) سال  767میالدی ،
 5ـ « حکیم بن عطایی » بادغیسی ومعروف به حکیم مقنع رهبر قیام
کنندگان مرو در سال  775میالدی ،
 6ـ « یوسف ابرم » هراتی در سال  775میالدی،
 7ـ « بشر بن فرقد » و « حضین سیستانی » رهبران قیام کنندگان
سیستان سال  792میالدی ،
 8ــ « حمزه سیستانی » رهبرقیام کنندگان دهقانان وپیشه وران سال 799
میالدی،
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 9ـ طاهرفوشنجی ( زنده جان کنونی هرات ) اساس گذار دولت طاهریان
(  821ـ  872میالدی ) رهبر پیشتاز سپاه آزادی بخش خراسان همه از
سپهساالران دلیراز تبار تاجیک ایرانی بوده اند که ازهمین خاک مرد خیز
خراسان ایران سربلند کردند.
وطاهرفوشنجی سرانجام نخستین سپهساالری بود که علیه امین عباسی
پسر هارون الرشید مقاومت مسلحانه کرد و پس از یازده سال مبارزات
آزادی خواهانه در سال  820میالدی رهبری امور خراسان زمین را بدست
گرفت.
وبر اصل درک درست وی از خواست تاریخ و زمان با استفاده از فرصت
در سال  821نام خلیفه عباسی را از خطبه حذف  ،استقالل خراسان را
اعالم نمود.
سرانجام به حاکمیت سیاسی و نظامی یکصدو هشتاد ساله اعـــــرا ب
درخـــــــراسان اسالمی ایران زمین خاتمه بخشید(2( .
جنبش آزادیخواهانه مردم خراسان وانهدام یک شاهنشاهی بزرگ جهان
 ،توسط ابو مسلم سپهساالر خراسان ،طاهر فوشنجی ودیگر رهبران اصیل
خراسانی  ،سایر مردمان تحت سلطۀ عربها راالهام بخشید تا در مبارزات
حق خواه تاجیک ایرانی وابراز وجود شجاعانه بپا خیزند مقاومت کنند و
به جنبش استقالل طلبی کشور های تحت سلطۀ عـــــرب تحرک تازه
بخشند .
چنانچه با الهام از جنبش ابومسلم خراسانی«اسپانیا » در سال  755میالدی
« مراکش» در سال  788میالدی  ،وعالقه های شاخ افریقا در سال 800
میالدی  « ،مصر» و« شام » در سال  877میالدی یکی پی دیگری به
استقالل خود دست یافتند.
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یعقوب لیث صفاری

یعقوب فرزند لیث صفاری فرزند معدل (  254تا  265هـ.ق ) .تاجیک
ایرانی  ،مردی بود از قریه « قرنین » در سیستان خراسان او نیز از
میان مردم برخاسته بودو توده های مردم به شخصیت وروش یعقوب لیث
اعتماد قلبی داشتند .اوبااحساس میهندوستی و اندیشه آزادی خواهی و
عیاری در برابر تهاجم اعراب ظهور کرد و درسال ( 254هـ .ق875 / .
میالدی ) با خلع امیر سیستان « درهم نصر »  ،از طرف مردم با امارت
منصوب شد  ،وبرای نخستین بار بعد ازاسالم و تسلط عرب برخراسان
دولت مستقل خراسان را بر اساس استقالل ملی بنیاد نهاد و دست خلیفه
و عمال اورا از خراسان زمین کوتاه کرد .ودرسال  265هـ.ق886 / .
میالدی چشم از جهان پوشید.
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در جریان امارت اوـ تاریخ وادب  ،نجوم و حساب ترقی کرد .زبان فارسی
در دوره صفاری در سراسر خراسان بویژه در دو سوی رود جیحون در
بستراصلی فرآیند رشد وگسترش و غنامندی گویش خوانش و نگارش خود
باردیگر ،قرار گرفت .
نخستین شاعران فارسیسرا در دربار یعقوب لیث صفاری پدیدار شدند.
اگرچه نمونههایی از شعر به زبان پارسی از پیش از این دوران وجود
دارد ولی بررسی آنها آشکار میسازد که درآن زمان شعر پارسی هنوز
قوام نیافته بود گرچه زبان اشعار پارسی دری است ،وزن آنان
به طور مطلق عروضی نیست .نمونهای از اینگونه اشعارکه تعدادشان
انگشت شمار است  ،در دست است )3( .
از محمد فرزند وصیف شاعر مشهور خراسان در وصف یعقوب لیث
صفاری چنین اشاره می شود :
ای امیری که امیران جهان خاصه و عـــام
بــــنده و چاکر و موالی و سگــبند و غـالم
ازلـــی خطی در لــــــــوح که ملکی بـدهیـد
با بــی یـــوسف یعـــقــــوب بن اللیث همــــام
به لــتام آمـــد زنبــیل و لتـی خورد پلـــنــگ
لتــــره شـــد لشکر زنبیل و هبــا گشت کـــنام
لمـــن الملک بخـــوانـدی تو امــــیرا بیقین
با قلیل الفئة کت زاد در آن لشکـــــر کـــــام
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عمـــر عمار ترا خواست و زو گشت بـری
تیغ تــــو کـــــرد میانجی به مـــیان دد و دام
عمــــر او نزد تو آمــد که تو چون نوح بزی در
آکــــار تـــن او ،ســراو بـــاب طعـــــام

()5( )4

****
خطه باستان  ،رکود گذرای فرهنگی پایان میپذیرد  .جهت شناخت و
معرفی بهتر ظرفیت فرهنگی و علمی و ادبی حوزه تمدنی خراسان اینک
بگونه مشت نمونۀ خروار،ازدست آورد های فرهنگی ـ اندیشمندان و
علمای این سرزمین به ایجاز کامل یادی میکنیم :
کهن ترین اشعار رسمی وعروضی پارسی دری مربوط به قرن سوم
هجری است این اشعاربه هفت شاعر خراسان متعلق میباشد نام این
سخنوران درعهد طاهریان و صفاریان ثبت شده است 58 .بیت متفرقی
که ازین هفت شاعر بجا مانده است )6( .عبارت اند از :
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یکم ـ ابو سلیک گرگانی
ابو سلیک گرگانی ازشاعران معاصر عمرو لیث صفاری (287 -165
هـ .ق )7( ).است  .منوچهری دامغانی در قصیده ای نام او را در ردیف
شاعران نامدار پیش از خود ذکر کرده است :
بوالعالء و بوالعباس و بوسلیک و بوالمـثــل
آنکــــه از ولوالـــج آمد آنکه آمد ازهـــــری
****
در باب زندگانی اومعلومات دقیقی در دست نیست  .اما از اشعار ابوسلیک
گرگانی  11بیت شامل دو قطعه دو بیتی و هفت مفرد باقی مانده است .
« شعـــر »
در جــــــــنب علــــو همــــــتت چـــــرخ
مانــــــنده وشــــــم پــــــیش چـــراغ است
****
به مــــــژه دل زمـــــــــــن بــدزدیــــــدی
ای به لب قــــــاضی و بـــه مـــژگان دزد
مـــــزد خـــــواهی کـــه دل ز مـن بــبری
ایــــن شگـــفتی کــــــه دید دزد به مــزد
****
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چـــــنان مستغرقــــــم درغم کــه مطرب
اگـــــردرغـــــــم ســــــراید غــــــم فزاید
****
خـــون خــــــود را گــر بریزی بر زمین
بــــــه کـــــه آب روی ریـــزی در کـــنار
بت پــــرستنده بــــه از مــــردم پــرست
پـــــند گــــیر و کـــــاربند و گــــــوش دار
****
در ایـــن زمـانه بتی نیست از تو نیکـــوتـر
نه بـــر تو بر شمنی از رهیت مشفــق تـــر
****
از فـــــرط عطــــــــای او زنــــــــــــــــد آز
پـــــــــیوستـــــــه ز امـــــتــال زراغــــــــن
****
ای مـــیر بـــومـــد که همه محمدت همــــی
از کنیت تــــو خــــثزد و زخـــــــاندان تــــو
****
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خــــوش آن نبیذ غـــارچی با دوستان یکدله
گیتی به آرام اندرون مجلس به بانگ وولوله
****
بر مرادت چون نگردد تا قیامت دور چرخ

()8

کز تو در سیرند دایم مهر و ماه و دزد مـــه
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دوم ـ محمد بن وصیف سجزی
ب ه روایت تاریخ سیستان ،او دبیر یعقوب لیث صفاری بوده و اولین کسی
است که  ،شعر فارسی سروده است .اشعاری که از او باقی است به جهت
سستی  ،دلیل قول صاحب تاریخ سیستان می تواند باشد .این ابیات که
بتمامی در کتاب مذکور مضبوط است .شامل  23بیت از دو قصیده ناقص
و دو قطعه است .اولین قصیده به سبب کشته شدن عمار خارجی در سال
 251و مدح یعقوب لیث  ،یک قطعه سبب شکست رافع بن هرثمه و قتل
او در سال  ، 283یک قطعه بعد از اسارت عمرو لیث به دست اسمعیل
سامانی در سال  287و دومین قصیده در بـــــــاب وقایع سالهای  296و
 297و گرفتاری یعقوب و طاهر  -پسران محمد بن عمرو لیث -می باشد.
شعر اوست :
کــــوشش بـــنده سبـب از بخشش است
کــــار قضــــا بــــود و ترا عیب نیـست
بــــود و نــــبود از صفـــــت ایزد اسـت
بنــــدۀ درمـــانــــدۀ بیچـــــاره کـــــیست
****
اول مخــــلــــوق چـــه باشــــــــد زوال
کـــــار جهـــــان اول و آخــر یکی است
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قـــــول خــــــداوند بخـــــوان فـــاستقــم
معـــتقدی شــــو و بـــر آن بر بـایــــست
****
مملـــکتی بـــود شــــده بــــی قـــــــــیاس
عمـــــروبرآن ملـــک شـــده بــــود راس
از حــــد هـــــند تا به حــــد چـین و ترک
از حد زنگ تا به حـــــد روم و گــــــاس(*)
رأس ذنـــب گـــــشت و بشــــد مملکـت
زر زده شــــــد ز نحـــــوست نحــــــــاس
دولـــــت یعــــقوب دریغــــا بـــــرفــــــت
مانــــد عقـــــوبت به عقـــب بر حــــواس
عمـــــــرعمـــــرو رفــــت و زو مــاند باز
مــــــذهـــــب روبـــــــاه بن نسل ونـــواس
ای غمـــــا کـــــــآمد و شـــــادی گــــذشت
بـــــود دلــــــم دایــــــم ازیــــــن پر هـراس
هـــــر چـــــــه بکـــــــردیم بخـــواهیم دیــد
ســــــود نـــــــدارد ز قضـــــا احــــــتـراس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ظاهرا ً مراد « مملکة السریر » است که کشور مستقلی بود در
قفقازشمالی .
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نـــــاس شــــــدند نـــــسناس آنــــــگه همــه
آن همــــۀ نســـــناس گــــــشتند نـــــــاس
دور فـــــلـــک گــــــردان چـــــون آســـــیا
الجـــــرم ایـــــن آس همـــــه کــــــــرد آس
ملــــک ابـــا هــــــزل نکــــرد انــــــتساب
نــــــور زظلمـــــت نـــــکــــند اقـــــــتبـاس
جهـــــد و جــــــــد یعقــــوب بــــــاید همـی
تـــــا کــــــه ز جــــــده به در آیــــــد ایـاس
****
ای امیری که امیران جهان خاصه و عـــام
بــــنده و چاکر و موالی و سگــبند و غـالم
ازلـــی خطی در لــــــــوح که ملکی بـدهیـد
با بــی یـــوسف یعـــقــــوب بن اللیث همــــام
به لــتام آمـــد زنبــیل و لتـی خورد پلـــنــگ
لتــــره شـــد لشکر زنبیل و هبــا گشت کنام
لمـــن الملک بخـــوانـدی تو امــــیرا بیقین
با قلیل الفئة کت زاد در آن لشکر کـــــام
عمـــر عمار ترا خواست و زو گشت بـری
تیغ تــــو کـــــرد میانجی به مـــیان دد و دام
****
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ای دل نکـــــریـــن از طــــــبران کـــــــــه ؟
نــــــیروزه نمــــــای ازصـــدف مـــرجـــان
و رافــــع اکـــــران کـــه شـــدس خــــسفه ؟
از فعــــل ابـــی حفـــص شــــده حبـیشــان

()9
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سوم ـ بسام کورد
بسام کورد معاصر یعقوب لیث (  254ـ  265هـ.ق ، ) .از قدیمترین
شاعران خراسان  ،پس از اسالم بود  .که به صلح نزد او آمد و در مدح
یعقوب شعرهای بسیار به روش محمد فرزند وصیف سجزی گفت .در
تاریخ سیستان نام او درردیف اولین شاعران پارسی گوی است .از شعر
بسام یک قطعه پنج بیتی در مدح یعقوب و شکست عمارخارجی باقی است
که مانند نمونه های شعر محمد وصیف  ،سست مایه است .شعر اوست :
هـــــر کـــــه نـــــبود او بــــه دل متــــهـم
بـــــر اثـــــر دعــــــوت تـــــو کــــرد نعـم
عمــــر ز عمـــــار بـــــدان شـــــد بــــری
کـــــاوی خــــــالف آرد  ،تـــــا الجـــــرم
دیـــــد بال بـــــر تن و بــــرجـــــان خویش
گـــــشت بـــــه عــــالــــم تـــــــن اودرالــم
مکــــه حـــــرم کردعـــــــرب را خــــدای
عهـــــد تــــــرا کـــــرد حـــــرم در عجــم
هــــــر که در آمــــــد همـــــه باقـــی شدند
باز فـــــنا شــــد کــه نــــدید ایـــن حرم

()10
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چهارم ـ حنظله بادغیسی
حنظله بادغیسی در ردیف اولین گویندگان سرده پارسی دری پس از اسالم
قرار دارد  ،اما فصاحت و بالغت كالمش او را از دیگر شاعران نخست،
ممتاز كرده است .و درعهد طاهریان می ز یسته است .سال وفاتش را
هدایت  219هـ ، .ودکترمحمد معین 220هـ .ذکر کرده اند.
نظامی عروضی از قول احمد بن عبدهللا خجستانی  -یکی از امرای آل
طاهر (مقتول  )262دیوان شعری را به وی منسوب می کند.
برخی معتقدند که این ابیات به جهت انسجام و فصاحت  ،نمی تواند متعلق
به اوایل قرن سوم باشد  ،مگر آنکه بعدا ً اصالح شده باشد.
از احوال این شاعر بیش از این نمی دانیم و از اشعارش تنها  5بیت شامل
 2قطعه دو بیتی و یک مفرد به دست آمد .که هم مخیل و هم موزون و مقفا
ست :
« شعر »
یــــارم ســـپند اگــــر چه بر آتش همی فگـند
از بهــــر چشــــم  ،تا نرســـد مــر ورا گزند
او را ســـــپند و آتش نایـــد همی بــه کـــــار
با روی همچـــــو آتـــش و با خال چون سپند
****
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کـــــــی ســــپزگی کشـــــیدمی ز رقـــــیــب
گـــــــــــــر بـــــدی یـــا ،مهــــــتـربان با من
***
مهـــــــتری گــــــر به کــــام شــــیر درســـت
شو خطــــر کــــــن ز کـــــام شــــــیربجــوی
ّ
عـــــزو نعمـــــت وجــاه
یا بـــــزرگــــــــی و
یا چـــــومــــردانت مــــــرگ روبــا روی
****
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پنجم ـ فیروز مشرقی
شاعر دورۀ صفاری ومعاصر عمرو لیث صفاری ( )265-287است و
به سال 283هـ .ق وفات کرده است .دربارۀ وی نوشته اند که « فساد را
از سخن پارسی دور کرد » )12( .
تذکره نویسان از احوالش اطالعی بیشتر نداده اند .از میان اشعار او 9
بیت شامل سه قطعه دو بیتی و سه بیت مفرد برجای مانده است .
« شعر »
مــــرغی اســـت خــــدنگ ای عجـــب دیــــدی
مـــــرغی کــــــه شکــــــار اوهمـــــه جــانـــا
داده پـــــر خــــــویـــش کــــــــرکسش هــــدیه
تا نه بچـــــه اش بــــــــرد بــــــه مهـمــــــانا
****
نوحه گر کرده زبان چنگ حزین ازغــم گـل
مــوی بگشـــاده و بـــرروی زنان ناخــــونــا
گــــه قنینه بسجــــــود اوفــــتد از بهر دعـا
گـــه زغـــم بر فکند یک دهن از دل خــــونا
****
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ّ
خـــــط وآن لــــب و دنـــدانــش بنـــگـر
بـــه
کــ ـــه همـــــواره مـــــــرا دارنــــد در تـــاب
یکــــی همچــــون پــــرن بــــر اوج خورشید
یکـــی چـــــون شــــایــورد ازگـــــرد مهتاب
****
ســـــرو سیمــــین تـــــرا درمشــــک تــــــــر
زلـــــف مشکـــــین تو ســـرتا پا گــرفت
****
مصــفا بــــاش وشــــیرین خــــوی چون شـیر
نه چــــون زج ترش خـــوی و تیره رو باش
****
هســــت پــــروین چـــــو دستــــۀ نــــــرگس
همـــــچــو بـــنات نعــــش رنـــگیــــنان

( )13

****
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ششم ـ محمد بن مخلد سگزی
نام این شاعر نیز در صف دو شاعر دیگر سیستان  -محمد فرزند وصیف
و بسام کورد -به عنوان اولین شاعران پارسی گوی قرار دارد .و معاصر
لیث (  254ـ  265هـ.ق ) .از قدیمترین شاعران پارسی گوی پس از اسالم
است .
و درتاریخ سیستان یک قطعه سه بیتی از وی نقل گشته که در مدح یعقوب
و شکست عمار است .
« شعر»
جــــــــز تو نــــزاد حــــوا وآدم نکـشت

()14

شــــــیرنهـــــادی بـــه دل وبــــرمنشت
معجــــز پیغمــــبر مکـــی تــــــویــــی
به کـــــنش و بـــــه منـــش و به ُگوشت
فخــــرکنــــد عمــــار روزی بــــزرگ
کــوهــمـــا نـــــم مـــــن که یعقوب ُکشت
****
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هفتم ـ محمود وراق هروی
وراق هروی چامه سرایی پیشگام پارسیگو هم دوره با دودمان های
طاهریان و صفاریان تاجیک ایرانی بود  .بنا به قول رضا قلی خان هدایت
 ،معاصرملوک طاهریان و صفاریان بوده است .تاریخ وفات او را هدایت
 ،سال  221نوشته  ،اما به جهت ارتباطش با محمد فرزند طاهر (-248
 )259این سال درست نمی نماید .از اشعار محمود وراق تنها یک دو بیتی
روان و منسجم باقی است .
« شعر »
نگـــــاریـــنا بـــــه نقـــــد جـــــانت ندهم
گــــــرانی در بهــــــار ارزانـــت نـــدهـم
گــــــرفتســـتم بجـــــان دامــان وصلت
نهــم جــان ازکـــــف و دامـــانت ندهم
****

()15
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بخش سوم
الف ـ عظمت فرهنگی  ،ادبی و علمی خراسان
درقرن چهارم ونیمۀ اول قرن پنجم هجری
قرن چهارم هجری مصادف است به ظهورسلسلۀ دود مان سامانیان تاجیک
ایرانی (  308هـ .ق 920 / .میالدی ) از مرکز اقتدار شان بخارا که
یکی از شهر های بزرگ فرهنگی خراسان بود  ،بر شاهنشاهی وسیعی
که از مرزهای هند تاحوالی بغداد گسترش داشت حکم می راندند .نه تن
از پادشاهان این سلسله با توالی و مدت حکومتشان ،از این قرار است :
 1ـ اسماعیل بن احمد (  279ـ  295هـ .ق ) .
 2ـ احمد بن اسماعیل (  295ـ  301هـ .ق) .
 3ـ نصـــــر بن احمد (  301ـ  331هـ .ق) .
 4ـ نــــــوح بن نصر (  331ـ  343ـ هـ .ق) .
 5ـ عبدالملک بن نوح (  343ـ  350هـ .ق) .
 6ـ منصور بن نوح (  350ـ  365هـ .ق ) .
 7ـ نوح بن منصور (  365ـ  387هـ.ق ) .
 8ـ منصور بن نوح (  387ـ  389هـ.ق ) .
 9ـ عبدالملک بن نوح (  389ـ  389هـ .ق ) .
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دوران خودگردانی حاکمیت مستقل سامانیان در قرن چهارم و بعد از آن
زمینه های شکوفایی زبان پارسی رشد ادب و فرهنگ بومی درخراسان
مساعد گردید .در ایام شاهنشاهی سامانیان  ،افزون بر حضور شاعرانی
در حوزه تمدنی فرهنگ خراسان زمین یا ایران شرقی رودکی ودقیقی از
نخستین کسانی بودند گام عقالنی بجا و محکم در رشد و غنامندی زبان
پارسی گذاشتند.
در ارتباط به آن سلسله تا کنون از آن دوره  59شاعر را می شناسیم که
شماری از آنان عبارت اند از :
 1ـ ابواسحاق جویباری،
 2ـ ابوالحسین خارجی ،
 3ـ ابوالعباس ربنجنی ،
 4ـ ابوالعباس قصاب ،
 5ـ ابوالعالء شوشتری ،
 6ـ ابوالفضل سرخسی ،
 7ـ ابوالقاسم بشر یاسین ،
 8ـ ابوالمثل بخارایی ،
 9ـ ابوالموید بلخی ،
10ـ ابوحفص سغدی .

()1

 11ـ ابوذر بوزجانی ،
 12ـ ابوزراعه معمری گرگانی ،

عظمت فرهنگی خراسان

65

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13ـ ابوشعیب هروی ،
 14ـ ابوشکور بلخی ،
 15ـ ابوطیب سرخسی ،
 16ـ ابوطیب مصعبی ،
 17ـ ابوعبدهللا محمد فرزند خفیف شیرازی ،
 18ـ ابوعلی سرخسی ،
 19ـ ابوعلی سیمجور ،
 20ـ احمد برمکی ،
 21ـ احمد منصور،
 22ـ استغنایی نیشابوری ،
 23ـ اشنانی جویباری ،
 24ـ آغاجی ،
 25ـ بشار مرغزی ،
 26ـ بلعمی ،
 27ـ ترکی کشی ایالقی ،
 28ـ جالب بخارایی ،
 29ـ جنیدی ،
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 30ـ خبازی نیشابوری ،
 31ـ خجسته سرخسی ،
 32ـ خسروانی ،
 33ـ خسروی سرخسی ،
 34ـ دیلمی قزوینی ،
 35ـ دیواره وز (مسته مرد) ،
 36ـ رابعه بنت کعب ،
 37ـ رونقی بخارایی ،
 38ـ سپهری بخارایی ،
 39ـ شاکر بخارایی ،
 40ـ شهید بلخی (،)2
 41ـ صانع بلخی ،
 42ـ ضمیری ،
 43ـ طاهربن فضل چغانی ،
 44ـ طهاری (طحاوی) ،
 45ـ فراالوی ،
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 46ـ قمری جرجانی ،
 47ـ مرادی ،
 48ـ مسعودی مروزی ،
 49ـ معروفی بلخی ،
 50ـ معنوی بخارایی،
 51ـ منتصر سامانی ،
 52ـ منجیک ترمذی ،
 53ـ منطقی رازی ،
 54ـ ولوالیجی  ،میباشند .

بجز دو شاعر – صبور پارسی و بیانی  -از  57شاعر دیگر  ،کمابیش
اشعاری برجای مانده است .کلیه دیوانهای شاعران این قرن نابود شده و
از منظومه های گوناگون ،تنها « شـــــــــاهنامه » فــردوسی بزرگ و «
دانشنامه منظوم » حکیم میسری به سالمت جسته اســـــت و منظومۀ «
گشتاسبنامه » دقیقی نیز دربطن « شاهنامه » فردوسی نگهداری شده است
 .از مجموع این شاعران بدون احتساب شاهنامه  8654 ،بیت در دست
است .صرف نظر از اشعار رودکی سمرقندی و اشعار دقیقی و دانشنامه
منظوم میسری که مستقال به چاپ رسیده اند ،تعداد  1820بیت می ماند که
منحصرا ً به نام  54شاعر مابقی است.
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با دولت های غزنویان وسلجوقیان ترکتبار وغوریان تاجیک ایرانی ،
دایرۀ زبان رسمی پارسی دری گستره ترمیشود  ،سلطان محمود غزنوی
سومین حکمران این دودمان شهرغزنی را توسعه داد و آراست و در آن
مراکز آموزشی و حوزههای علمی دایر نمود .آنگاه از همه نام آوران و
دانشوران و سخندانان عصر دعوت شد تا در غزنی مقیم شوند .میگویند
در دربار محمود چهارصد شاعر و دانشمند جمع شده بودند :
 1ـ فردوسی ،
 2ـ عنصری ،
 3ـ عسجدی مروزی ،
 4ـ فرخی سیستانی ،
 5ـ منوچهری
 6ـ ابو نصرمشکان
 7ـ ابوریحان بیرونی
ودیگران از آن جمله بودند .این دوره یکی از درخشانترین ادوار
شعروادب پارسی است .شاعران  ،دانشمندان این عصربا آثارعلمی ،
فلسفی  ،منطقی ،ادبی و اخالقی و فرهنگی خویش مقام شامخ بالندگی و
تکامل عظمت فرهنگی حوزۀ تمدنی خراسان ایران را در منطقه و جهان
برجسته ساختند تأثیر ژرف سخن ودانش واندیشه آنان درخیل گویندگان
و نویسندگان د.ره های پسین  ،کامالً مشهود است.
تنها  164شاعر پیشتاز از این سده شناخته شده است وبرای آشنایی بیشتر
اینک ازنام وتخلص  122شاعــــــــر  :این دوران ذیال یادآوری میکنیم:
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 1ـ ابوالحس خرقانی ،
 2ـ ابوالحسن عراقی ،
 3ـ ابوالخطیر گوزگانی ،
 4ـ ابوالعباس عنبری ،
 5ـ ابوالعالء مجیری ،
 6ـ ابوالفتح بستی ،
7ـ ابوالفرج سگزی ،
 8ـ ابوالقاسم مدب ،
 9ـ ابوالقاسم مهرانی ،
 10ـ ابواللیث طبری ،
11ـ ابوالمظفر جمحی ،
 12ـ ابوالمعالی قومسی ،
13ـ ابوالهیثم جرجانی ،
 14ـ ابوبکر واعظ سرخسی ،
 15ـ ابوحفص خوزی ،
16ـ ابوحنیفه اسکافی ،
 17ـ ابورافع ،

عظمت فرهنگی خراسان

70

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 18ـ ابوعاصم ،
 19ـ ابوعبدهللا ادیب ،
 20ـ ابوعلی چاچی ،
 21ابوعلی دقاق ،
 22ـ ابوعلی سینا ،
 23ـ ابومنصور،
 24ـ ابونصر ،
 25ـ ابونصر جوسوری ،
 26ـ ابونصر طالقانی ،
 27ـ ابونصر مرغزی ،
28ـ ابویوسف هروی ،
 29ـ احمد حمویه ،
 30ـ احمد واتگر ،
 31ـ ادیب طبری ،
 32ـ ادیب مختار زوزنی ،
 33ـ ادیب نطنزی ،
 34ـ اسدی طوسی ،
 35ـ اسماعیل رشیدی ،
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 36ـ امینی نجار بلخی ،
 37ـ اورمزدی ،
 38ـ باخرزی ،
 39ـ بارانی ،
 40ـ بارع فضلوی هروی ،
 41ـ بدری غزنوی ،
 42ـ بدیع بلخی (بدایعی) ،
 43ـ برهانی نیشابوری ،
 44ـ بزرجمهر قاینی ،
 45ـ بلجوهر ،
 46ـ بندار رازی ،
 47ـ بهرامی سرخسی ،
 48ـ بهروز طبری ،
 49ـ بوالحر،
 50ـ بوری تگین ،
 51ـ پروین خاتون ،
 52ـ پسر رامی ،
 53ـ پیروزی ،
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 54ـ جاللی مکفوف ،
 55ـ جوهری صایغ هروی ،
 56ـ حاتمی هروی ،
 57ـ حامدی ،
 58ـ حجازی قاینی ،
 59ـ حسین داری ،
 60ـ حقوری هروی ،
 61ـ حقیقی صوفی ،
 62ـ حکاک مرغزی ،
 63ـ حمزه عروضی ،
 64ـ خباز قاینی ،
 65ـ خطیری ،
 66ـ خفاف ،
 67ـ دایه بیهقی ،
 68ـ دهقان خوزی ،
 69ـ دیباجی سمرقندی ،
 70ـ ذوقی ،
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 71ـ رافعی نیشابوری ،
 72ـ ربیعی ،
 73ـ رفیع الدین نیشابوری ،
 74ـ رفیعی ،
 75ـ روحانی ،
 76ـ روده بلخی ،
 77ـ روزبه نکتی ،
 78ـ زرین کتاب ،
 79ـ زینبی علوی ،
 80ـ سرودی ،
 81ـ سهانی ،
 82ـ سهیلی ،
 83ـ شاه شار ،
 84ـ شجاعی ،
 85ـ شمعی ،
 86ـ شهره آفاق ،
 87ـ شیخ بربطی ،
 88ـ صانع فضولی ،
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 89ـ صفار مرغزی ،
 90ـ صفی الدین یزدی ،
 91ـ یوسف عروضی ،
 92ـ صیدالنی ،
 93ـ ضیایی فریومدی ،
 94ـ طیان مرغزی ،
 95ـ عبدالصمد فرزند علی طبری ،
 96ـ عبدهللا عارضی ،
 97ـ عطاردی خراسانی ،
 98ـ عطای رازی ،
 99ـ علی فرزند اسد حارث ،
 100ـ علی فرزند حسن بیهقی ،
 101ـ علی قرط اندکانی ،
 102ـ عماره مروزی ،
 103ـ عمیدالملک کندری ،
 104ـ عنصر المعالی ،
 105ـ عیاضی سرخسی ،
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 106ـ عیوقی ،
 107ـ غضایری رازی ،
 108ـ غمناک ،
 109ـ غواص ،
 110ـ فاخری ،
 111ـ فخرالدین اسعد گرگانی ،
 112ـ فرخاری ،
 113ـ فردوسی ،
 114ـ فصیحی جرجانی ،
 115ـ قابوس فرزند وشمگیر ،
 116ـ قریحی ،
 117ـ قریع الدهر ،
 118ـ قصارامی ،
 119ـ کافرک غزنوی ،
 120ـ کشفی ،
 121ـ کمال عزی ،
 122ـ یوسف عامری ؛ میباشند .
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بنابر این از مجموع شاعران قرن پنجم هجری خراسان زمین ایران  ،به
تعداد  154تن آنها بهمت داکتر محمود مدبری در کتاب « شاعران بی
دیوان قرن های  3و  4و  » 5معرفی شده اند و کلیه ابیات آنها با مجموع
حدود  3140بیت به تفکیک گرد آمده است.
ومجموع اشعار باقیمانده از کل این شاعران با احتساب شاهنامه تقریبا ً
 164593بیت میشود)3(.
از آنجا که در خصوص تثبیت هویت و ظرفیت فرهنگی ،مقام و موقعیت
شایسته ساالری معارف هفت هزار سالۀ ایران قدیم و حوزۀ تمدنی
خراسان بزرگ ودست آورد های علمی  ،ادبی وتاریخی آنها پژوهش
های عمیق وگستردۀ صورت گرفته است بیان همه از حوصله این رساله
خارج است .
ولی برای ثبوت منطق تاریخی طرح سیاسی تغییر نام افغانستان به
خراسان وایجاد زیرساخت های تشکیل ملت آزاد و مستقل خراسانی ،
وروشن شدن بیشترارزشهای علمی ومیراثهای ناب فرهنگی و ادبی
وتاریخی خراسان بزرگ اینک به ذکر جمعی از خردمندان  ،شاعران و
فیلسوفان نام آور این خطۀ باستانی نقش وجایگاه شایسته آنان دردوره های
مختلفۀ تاریخی خراسان ایران ورول آن درغنامندی تمدن وفرهنگ جهان
 ،آغاز میکنیم ودیدگاهها واندیشه های پیشرو این قله های دانش وفرهنگ
جهان شمول را مورد باز شناختی قرار میدهیم :
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ابو معشر بلخی

ابومعشرجعفرفرزند محمد فرزند عمربلخی تاجیک تبـــــار ایرانی در
ســــــال (  172هـ .ق ) .دربلخ بامی به دنیا آمد و درسال  883یا 886
میالدی (  272هـ .ق ).درسن صد سالگی درشهر واسطه بدرود حیات
گفت .اواز شاگردان یعقوب فرزنداسحاق کندی (وفات درحدود 258
هجری ) فیلسوف مشهورعرب  ،از بزرگان وریاضیدانان و منجمان قرن
سوم هجری است.
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ابومعشربلخی
Abū Maʿshar, Jaʿfar ibn Muḥammad al-Balkhī

Aزبان التین translation of Abū Maʿshar's De Magnis
Coniunctionibus ("Of the greatمقارنه"),ونیز1515 ،
ا و ابتدا فلسفه آموخت و بعد به علم نجوم پرداخت و از سن  47سالگی به
تحصیل ریاضیات پرداخته و با اشتیاق فراوان به تحصیل و تكمیل نجوم
اشتغال یافت ،منجمان معروف به اقوال و آراء وی متمسك می شدند .این
دانشمند بزرگ تاجیک تبارایرانی از یك خانواده تازه مسلمان در شهربلخ
بدنیا آمد  .وی در جمع دانشآموزان فقه و حدیث وارد شد ونزد دانشمندان
پارسای مدرسه طاهریه بلخ به عنوان دانشجوی پرهیزكارشهرت یافته بود
و درمقدمات عربی و ادبیات وریاضیات پیش رفته و او را در ردیف فضال
و دانشمندان درجه دو رسانیده بود.
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ابومعشربلخی تحصیالت خود را در بغداد در نجوم و حكمت و ریاضیات
به پایه اکمال رسانید.
وبعدا ً بنابراستدعای بزرگان خراسان به شهر بلخ بازگشت ابومعشر قریب
چهل كتاب درعلم نجوم تالیف كرد .و در شقوق مختلفه دارای تألیفات
متعددی است کـــــه از آن میان در حدود «  » 12کتاب اکنون در دست
است :
 1ــ االبراج و الطوالع و فوائد شتی فی دانش الحساب  ،دربیروت به سال
۱۹۸۷م  .به چاپ رسیدهاست.
 2ــ بغیه الطالب فی معرفه الضمیر المطلوب و الطالب و المغلوب و
الغالب .این کتاب دربار ٔه دانش رمل است که بارها درمصر به چاپ
رسیدهاست.
 3ــ القرانات .این کتاب دربرگیرنده  8مقالهاست " .یوحنا اشبیلی " آن را
به التینی برگردان کردهاست .این برگردان در  1489م .بـــــــــــه وسیله
" ارهارد راتدلت " درآوگسبورگ ودر  1515م .به کوشش یاکوبوس
پنتیوس لئوکنسیس در" ونیز" ایتالیا چاپ شدهاست .از ترجمه پارسی این
کتاب چند نسخه خطی دردارالکتب قاهره  ،کتابخانه ملک و کتابخانه ملی
رشت موجود است.
 4ــ المدخل الکبیر فی علم احکام النجوم .این کتاب مهمترین اثر به جای
مانده ابومعشربلخی است و در سال  235ق .نوشته شده است .وی در
فصل دوم قول نخست کوشیده است اعتبار احکام اخترشناسی را به اثبات
رساند .تنها بخشی از این اثر منتشر ،و گزیدههایی از آن نیز در سال 379
ق 1000/.م .به یونانی برگردان شدهاست.
در میان ترجمههای انبوهی که به زبان التینی به عمل آمـــــــده  ،ترجمه
"یوحنااشبیلی" مشهورتراست.چاپ تصویری این کتاب در 1405ق
 1985/م .درفرانکفورت منتشر شدهاست .این اثر به زبانهای انگلیسی و
آلمانی برگردان شدهاست.
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 5ــ الموالید الصغیر ،که چندباردرقاهره به چاپ رسیدهاست .این اثر
مشتمل بر  2نوشتار و  13فصل است 4 .فصل نخست آن از سحر و احکام
اخترشناسی دردورههای گوناگون 5 ،فصل پس از آن مطالب شگفتی
دربار ٔه سحـــــــــــر و پیشگـــــویی و  4فصل آن دربار ٔه مـــــــــوالید
(جماد  ،نبات وحیوان ) است.
 6ــ اصل االصول ،دربار ٔه موالید .نسخههایی از آن در کتابخانه ملی ،آستان
قدس و اسکوربال موجود است.
 7ــ کتاب االلوف .این کتاب یکی از مهمترین آثار ابومعشربلخی است که
اصل آن از میان رفته ،ولی احمد بن محمدبن عبدالجلیل سجزی بخشهایی
از آن را با نام منتخبات کتاب االلوف در فراگیر شاهی و بخشی دیگر را
با نام فصل من کتاب االلوف فی اجتماع الکواکب السبعه و مبادی التواریخ
به گونه مستقل آوردهاست .بخشی از این کتاب که در آن مطالبی دربارهٔ
«نسیء» آمده ،در منتهی االدراک فی تقاسیم االفالک ،اثر عبدالجبارین
محمد خرقی نقل شدهاست.
 8ــ االمطار و الریاح و تغیر االهویه ،که ابومعشر آن را بنا بر روش
حکمای هند تألیف کردهاست و متن اصلی اکنون در دست نیست ،بلکه تنها
ترجمه التینی آن که در  1507م  .در ونیزایتالیا به چاپ رسیده ،موجود
است.
 9ــ احکام تحویل سنی الموالید .نسخههایی از آن در پاریس و کتابخانه
اسکولایر موجود است .سجزی گزیدهای از آن را در  23باب به نام
برگزیده کتاب الموالید به زبان عربی فراهم آورده که نسخههایی از آن در
کتابخانه ملی تهران و کتابخانه آستان قدس موجود است؛ وی سپس کتاب
گذشته را با اضافاتی مشتمل بر جدولهای سالنامه و دیگر به زبان پارسی،
با نام برهان الکفایه برگردان کرده که در کتابخانه آستان قدس نگهداری
میشود .این اثر ابومعشر را یوحنا اشبیلی به التینی برگردان کرده که در
 1489م .در آوگسبورگ و در  1515م و در ونیز به چاپ رسیدهاست.
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 10ــ الکدخدا و کتاب الهیالج .برخی این کتاب را با دو عنوان جداگانه
ذکر کردهاند ،ولی قفطی آن را زیر یک عنوان آوردهاست .واژگان پارسی
در این کتاب نشان از آن دارد که مطالب مربوط به آن بازمانده از دوره
ساسانی است .یک نسخه خطی از این اثر در کتابخانه نور عثمانیه
نگهداری میشود.
 11ــ النکت ،یا تحاویل سنی العالم ،کتابی است در  7مقاله که در سده 5
ق 11/م  .به وسیله ابراهیم اخترشناس از عربی به پارسی برگردان شده
و در آن از کواکب ،اقترانات ،طوالع ،اسهام و جز آنها بحث شده ،نسخه
خطی آن در کتابخانه ملی موجود است .این کتاب به وسیله یوحنا اشبیلی
با نام فلورس 1به التینی برگردان شده و بدست ارهارد راتدلت در 1489
و 1495م .در آوگسبورگ و به وسیله سسا 2در  1488و  1506م .در
ونیز انتشار یافتهاست)4( .
 12ــ رازهای دانش النجوم یا مذاکرات شاذان بن بحر .نسخههای خطی
آن در کتابخانههای کمبریج واسماعیل صائب  ،نگهداری میشود.
آثاراین دانشمند بزرگ خراسان ازنگاه دقت دروقت محاسبات نجومی و
صحت احكام بی نظیر شناخته شده است .پادشاهان و امرای وقت نسبت
به نظرها و احكام ابومعشربلخی اعتقادی كامل داشتند .وی دراثرحرص
قوی و همت فتورناپذیر در تمامی شعب حكمت بویژه در ریاضیات و
نجوم و هیئت دارای بصیرتی فوق العاده و استاد كل وقت و سرآمد اهل
فن و منجم مخصوص خلیفه وقت عباسی بود و نوادر بسیاری در
استخراجهای نجومی وی منقول و احكام عجیبه صادقانه بدو منسوب می
باشد.
ابومعشر بلخی در زمانه خویش مشهورترین ستارهشناس حوزه تمدنی قاره
کهن واسالم بودهاست .وی از دوران خالفت المعتز باهلل خلیفه عباسی تا
معتمد عباسی رئیس منجمان بغداد بوده است .در منابع وآثارغربی بیش از
هر اخترشناس دیگری ازاو نام برده شده است.

عظمت فرهنگی خراسان

82

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صاعد اندلسی او را داناترین مردم به احوال ایرانیان و اخبار دیگر اقوام
میداند و از او چنان نام میبرد که گویی سخن وی در هر باب و از آن
میان دربار ٔه دانشهای اقوام و دانشمندان آنان ،رویدادهای مهم جهان،
تاریخ ملتها ،بنای اهرام مصر و پیشگویی طوفان عصر نوح ،و حتی
دربارهٔ ارزش کار مترجمان کتابهای یونانی حجتی قاطع معرفی نموده
است.
دیدگاهای فلسفی ابومشعر بلخی
وی برای جهان هستی سه تراز میشناسد:
یکم ــ الهی (فلک نور)،
دوم ــ اثیری( 8فلک آسمانی) ،
سوم ــ هیوالنی (جزء زیر قمر)
ابومعشر به پیروی از حرانیان کوشید وجود رابطه میان افالک آسمانی و
جهان متغیر زیر فلک قمر را به اثبات رساند و برای پیوند میان افالک
آسمانی و جزء زیرفلک قمر ،از دید احکام نجومی پایه علمی بسازد .به
گفته ابومعشر ،اجسام زمینی میتوانند به وسیله اجرام فلکی به حرکت
درآیند و دچار دگرگونی و استحاله و کون و تباهی شوند و همچنین اجرام
فلکی نیز نیروی آن را دارند که بر اجسام ویژه زمینی اثر بگذارند .وی
بر پایه این دیدگاه باور داشت که همه معارف منشأ ایزدی دارد و نشانههای
وحی خداوندی در هر دانش به چشم میخورد؛ روح انسانی که از فلک
نور ایزدی به زیر فلک قمرفرودآمده ،میتواند با یاری و میانجیگری
افالک آسمانی و از راه نماز ،پرستش و اوراد و اذکار ،از یک فلک به
فلک باالتر صعود کرده و سرانجام به خدا متصل شود و بدون توسل به
این واسطهها وصول شدنی نیست و این همه از پژوهش و مطالعه در
دانش اخترشناسی و احکام آن حاصل میگردد.
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او باور داشت که درستی و اعتبار احکام اخترشناسی تنها از راه مکتب
ارسطویی حرانیان روشن نمیشود ،بلکه همچنین میتوان با تکیه بر دقایق
تاریخ انتقال علوم در جهان ،اجزاء حقیقت را دربار ٔه طبیعت که در میان
اقوام گوناگون پراکندهاست ،به یک آغاز ایزدی وصل کرد ،و بر این پایه
احکام اخترشناسی و سحر را سودمندترین دانشها برای انسان میدانست.
ا و همچنین بر این باور بود که هر یک از ستارگان در صفات اشیاء و
سرنوشت و مقدرات اشخاص اثر داشته و در دگرگونیهای طبیعی و حتی
برخی دگرگونیهای نفسانی مؤثرند و آدمی به وسیله دانش احکام
اخترشناسی میتواند دگرگونیهای برآمده از ستارگان را پیشگویی کند.
ابومعشربلخی در زیج الهزارات ،برای سنتهای فرهنگی نوع آدمی ،به
سبب آنکه برخاسته از وحی است ،منشأ واحدی قائل شدهاست .ابومعشر
با تألیف کتاب االلوف و کتابها فی بیوت العبادات مایه شهرت بیشتر
حرانیان شدهاست .وی گاه به گاه اشارهای به طلسمات میکند ،ولی به
پیشگویی ،بیش از دخل و تصرف در آینده ،دلبستگی نشان میدهد.

عظمت فرهنگی خراسان

84

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مسعودی مروزی
مسعودی مروزی تاجیک تبارایرانی یکی از شاعران بزرگ اواخر قرن
 3اوایل قرن چهارم می زیست .وی نخستین کسی است که شروع به نظم
روایات تاریخی و حماسی کرد وشاهنامه ای بنام تهمورس نامه  ،بزبان
فارسی سـروده است  .در کتاب « البَد ُء والتأریخ » تألیف ّ
مطهربن
طاهرالمقدسی که از ُکتب معتبر تاریخ  ،و مؤلف بسال  355هجری است
دوبار از این شاهنامه منظوم یاد شده است " .وقد قال المسعودی فی قصیدته
الم ّحبرة بالفارسیة :
مقدسی در کتاب مشهور خویش تأکید می کند که ایرانیان شاهنامه مسعودی
مروزی را به منزله تاریخ ملی نیاکان خویش می پندارند .این اثردر بحر
هزج مسدس بر وزن مفاعیلن/مفاعیلن/فعولن و شاید گاهی ابیات هزج
مسدس مقصور بر وزن مفاعیلن/مفاعیلن/مفاعیل نیز در آن وجود داشته
است .
این شاهنامه بنام تهمورس سومین شاهنشاه پیشدادیان بلخ باستان اجداد
تاجیکان وپارسها  ،سروده شده است " .بگفته تقی زاده این اثریکی از
نخستین نظم فارسی پس از اسالم که به ما رسیده  ،شاهنامه مسعودی
مروزی است.
براساس داده های تاریخ مسعودی مروزی قدیم ترین چکامه سرای ایست
که داستان ملی وتاریخی ایران قدیم را از کیومرس تا آخرین شاهنشاه
ساسانی یزدگرد سوم به رشته نظم کشیده است.
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نخستین کـیومرث آمــــــــــد بشاهی
بگیتی درگـــــــــرفتش پیش گــــاهی
چو سی ســــــالی بگیتی پاد شــــاه بود
که فــــــــــــرمانش بهر جایی روا بود
****
وانما ذکرت هذه االبیات النّی رأیت الفرس ّ
یعظمون هذه االبیات والقصیدة
صورونها وبرونها کتاریخ لهم "  .یک جای دیگر در پایان بحث
وی ّ
پادشاهان ساسانی گوید  " :وانقضی امر ملوک الفرس واظهرهللا دینه و
انجزوعده  ...وبقول المسعودی فی آخرقصیدته بالفارسیة :
ســــــــپری شد زمان خــــــسروانا
کـــــــه کام خـــــویش راندن در جهانا "

()5

****
شاهنامۀ مسعودی مروزی  ،دراوایل قرن پنجم هم ازشهرت و اهمیت ویژه
برخورداربود  .چنانچه دراثرمعروف « غراخبارملوک الفرس ثعالبی »
که تألیفش پیش از  412هـ.قمری صورت گرفته نیز از آن شایسته نامبرده
شده است .
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رودکی

رودکی  ،ابوعبدهللا جعفرفرزند محمد فرزند حکیم فرزند عبدالرحمان
فرزند آدم ، .واز آغاز قرن چهارم هـ  .درحدود سال  249هـ .ق 869 /
میالدی در قریۀ بنُج قراء رودک سمرقند خراسان متولد ودر سال 329
هـ .ق  949 /میالدی  ،درمولد خود قریۀ بنُج چشم از جهان بست.
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رودکی بزرگ تاجیک ایرانی استاد شاعران وازستارگان درخشندۀ آسمان
شعر پارسی دری است که در میان گویندگان مشهور عالم وبویژه در
سرزمین آریان وخراسان بنام پدر شعر پارسی دری از مقام شامخ و
ارجمندی برخوردار است .
وی از کودکی نابینا بود وبقولی بعد ها اورا کور کردند .
ازشاعران بعد از رودکی هم اشاراتی بکوری آن استاد خردمند داریم ،
چناچه « دقیقی » گفته است :
اســــــتاد شهـــــید زنـــده بــــــــایستی
وآن شـــــــاعـــر تیره چشــــــم روشن بین
تا شاه مــــرا مــــدیــــح گفـــــــتندی
بالفــــاظ خــــوش و معـــــــــــانی رنگـــین
****
استاد ابوالقاسم فردوسی آنجا که سخن از کلیله و دمنه گفته بنحوی سخن
رانده است که کوری « رودکی » از گفتار او دریافته میشود :
گـــــزارنــــــده را پــــــیش بنشانـــدند
هـــمه نامـــــــه بــــر رودکـی خــــواندند
بپـــیوست گــــویا پــــــراگــــــنده را
در آگـــــــــنده را
بسفت ایــــن چـــــــنین ّ
*****
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" ولی با بررسی پروفیسور گراسیموف ( 1970م) بر جمجمه و
استخوانهای وی آشكار گردید كه در دوران پیری با فلز گداخته ای چشم
او را كور كرده اند ،برخی استخوانهایش شكسته بود و در بیش از 80
سالگی درگذشت)6( " .

رودکـــی چنگ بــــرگـــرفت ونــــواخت
بــــاده انــــداز وکـاو ســـرود انـــداخت
*****
عالمه شبلی نعمانی هندی درکتاب پنج جلدی شعرالعجم به ترجمه سید
محمد تقی فخرالداهی گیالنی در مورد وسعت دید « رودکی » غزل اورا
چنین بیان می کند :

روی بــــه مـــــحراب نهـــــادن چــــه سود
دل بــــه بخـــــارا وبطـــــــــانی طـــــــــراز
ایــــزد تــــا وســـــــــــــوســــه عـــــــاشقی
از تـــــو پــــــذیـــــرد نـــــه پــــذیــــرد نماز
*****
با آنکه مشخصات جامعه روزگار رودکی با شرایط اقتصادی و سیاسی و
فرهنگی جوامع ایکه اکنون ما در آن زیست داریم یکسان نبوده اما گونه
های معتنابهی از وجوه اشتراک این دو عنصر از هم متفاوت در آموزش
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و شناخت رودکی روشن بینی شده است .
در رویکرد های بینشی رودکی مدارک فراوانی وجود دارند که تصویر
بسیار شفافی از اوضاع و احوال حیات  ،اجحاف طبقاتی حکایت می کند.
انگاره های فکری او تبلوری از بیان عقالئی و تجلی یی ازناهنجاری های
فرهنگی و ناگواری های مدنی عصرش می باشد.
رودکی برپایه تحلیل عینی از جامعۀ روزگارش  ،درودا که اساسی ترین
مفاهیم جامعه شناختی را در قالب منظوم به نفع انسان وبیداری او به تأمل
گرفته است  .برخی از اساسات تفکر وی را که شهودی از اندیشه های
جامعه شناختی فلسفی و اخالقی اوست میتوانیم بیان کنیم :
در شعر رودکی قوه تخیل تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت ووصف آن ،
روح طرب و شادی  ،شباهت  ،نازک بینی  ،پاکی و کردار نیک  ،دشواری
حیات  ،بیداری ضمیر  ،اندازۀ قربت ومهر  ،بیان پیوند آزادگی با سجایای
اخالقی شرف  ،عشق و موقعیت لذتی آن در زندگی  ،شفافیت عشق و
محبت  ،قضاودائره ای تکرارتألم و درد  ،مجادله نو وکهنه  ،خوش زیستی
و همزیستی  ،مقاومت و استقامت  ،گذشت  ،قناعت و اقبال  ،عالم امکان
 ،متاع فاقد ارزش  ،نیستی و ده ها مقوالت بکر دیگر بازتاب روشن یافته
است که در روند کمالش سنگپایه معنوی ادب و فرهنگ مشترک خراسان
و جهان را تشکیل میدهد .
قابل یادهانی است که با رضایت تام همۀ خردمندان و شعرای هم عصر
وما بعدش  ،از اصالت اندیشه واستعداد فطری رودکی تمجید نموده واورا
سلطان شاعران یاد کرده اند .کسائی مروزی دروصف رودکی مینوسید :
ازرودکی شنیدم سلطــــان شاعـــــران
کـــــــاندر جهان بکس مگرو جز بفاطمی
******
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شهید بلخی شاعر استاد ومعاصر رودکی در باب وی میگوید :
بسخن مـــانـــــد شعـــــــــر شعــــــــــرا
رودکـــــی را سخـــنش تلــــــونُبــــیست
شاعرانراخَـــــــــه واحسنت مـــــــــدیح
رودکــــــی راخَـــــــــه واحسنت هجیست
*****
دقیقی افزون برتوصیف او دردوبیتی ای که قبالً نقل شده است در دو بیت
ذیل  ،شایسته ساالری رودکی را باری چنین ستوده است :
کـــــرا رودکی گفته باشـــــد مــــــدیح ،
امــــــام فـــــنون سخـــــن بــــــــود ور ،
دقیــــــقی مـــــدیـــــــح آورد پـــــیش او
چـــــو خــــرمـــــــــــا بود برده ســــوی َه َجر
*****
عنصری با همۀ استادی خویش در غزلسرایی به قصور خود نسبت به
استعداد رودکی اعتراف می کند ومیگوید :
غــــزل رودکی وار نیکـــــو بــــــــود
غــــزل های مــــن رودکی وار نیست
اگــــــرچه بپیــــچم به باریک وهـــــم
بـــدیـــــن پــــرده اندر مــرا بار نیست
*****
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رودکی درهشت سالگی قرآن را از برکرد واز همان هنگام به شاعری
پرداخت  .از ابیات وقطعات وقصاید وغزلهای معدودی که از اوباقی مانده
به نیکی میتوان دریافت که این شاعردرفنون مختلف شعر استاد وماهر
بود وسخنان وی درقوت تشبیه ونزدیکی معانی بطبیعت ووصف  ،کم
نظیر است ومتانت وانسجام خاص در سخن او مشهود است .روح طرب
وشادی از اشعار او آشکار است.
رودكی از روزگار جوانی آوازی خوش داشت ،در موسیقی و نوازندگی
چیره دست و پر آوازه بود .وی نزد « ابوالعبك بختیار » موسیقی آموخت
و همواره مورد ستایش او بود ،آن چنان كه استاد در روزگار كهنسالی
چنگ خود را به رودكی چنگ نواز بخشید .از همروزگاران « رودكی
» مانند « منجیك ترمذی» (نیمه دوم سده چهارم) و یا پس از او مانند
فرخی سیستانی ( 429هـ  .ق  ).استاد موسیقی زمانه خویش بودند.
رفته رفته آوازه رودكی به دربار سامانیان رسید وامیر نصرفرزند احمد
فرزند اسمعیل سامانی (  301ـ  331ق ) .که امیر خراسان بود او را به
دربار خواند  ،در آنجا برآمد و بزرگترین شاعر دربار سامانی شد .در آن
روزگار در محیط ادبی ،علمی ،اقتصادی و اجتماعی  ،آن چنان تحولی
شگرف روی داده بود كه دانش پژوهان ،آن دوره را دوران نوزایی
(رنسانس) خراسان ایران می نامند.
بربسترچنین زمینه مناسب اقتصادی ،اجتماعی و برپایه دانش دوستی
برخی از پادشاهان سامانی ،همچنین با تالش و خردمندی وزیرانی دانشمند
و كاردان چون ابوالفضل بلعمی (  330ق ) .و ابوعلی محمد جیهـــــــانی
(  333ق ، ) .بخارا به صورت مركز بزرگ علمی ،ادبی و فرهنگی
خراسان درآمده بود  .رودکی پدر شعر پارسی دری فرزند چنین
روزگاری است.
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و رودکـــــی میفـــــرماید :
بــــه ســـــــرای ســــپنـــج مهـمـــــــان را
دل نهــــادن همــــــیشگی  ،نــــه رواســت
زیـــــرخـــــاک انــــدرونـــت بـــاید خفـت
گـــــرچه اکــــنونت خــــواب بـر دیبا ست
باکســـــان بــــــودنـــت چـــه ســـود کـند ؟
کــــه به گـــــور انـــــدرون شـدن تنهاست
یــــارتـــــوزیر خـــــاک  ،مــورومگــس
بـــــدل آنــــکه گــــیسویـــت پــــــیراست...
****
جـــــای دیگـــــراو مینـــویـســــــد :
مهـــــتران جهــــان همــــــه مــــــــردند
مــــرگ را ســــرهمــــه فــــرو کـــردند
زیـــــر خـــــاک انـــــدرون شــدنـد آنــان
کــــه همــــه کــــوشـــک هـــا برآوردنــد
از هـــــزاران هـــــزار نعـــمـــت و نـــاز
نـــــه بــــــه آخـــــــر بجـــز کفن بردند؟؟
****
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نوشته اند که امیران و سپاهیان دربار امیر نصر سامانی از توقف طوالنی
او درهرات که حدود چهارسال به طول انجامید ملول شده بودند .ناچار به
رودکی روی آورد ند تا به طریقی امیر را به سوی پایتخت یعنی بخارا
روانه کند .رودکی بربط برگرفت و به حضور امـــیررفــت و به آوایی
خــــوش ـ شعـــر پــرآوازه اش را به خـوانش گرفت :

« جــــوی مـــولـــیـــان »
بـــــوی جــــــوی مــــولیان آیـــــد همــــی
یــاد یـــــار مهــــــربــــان آیـــــــد همـــــی
ریــــــگ آمــــــــو و درشــــتـیهـــــای وی
زیـــــــر پــــــایــم پـــرنیان آیـــــد همـــــی
ای بــخـــــارا شـــــاد بــــاش و دیـــــرزی
مــیــــرزی تـــــو میهــمــــان آیـــد همــــی
آب جیــــحون ازنشـــــاط روی دوســــــت
خــــنک مـــــــارا تــا میـــان آیــــدهمـــــی
مـــیر مـــــاه اســـت و بـــخـــارا آســمــان
مــــاه ســــــــوی آسمــــان آیـــــــدهمـــــی
میـــــر ســــرو است و بخـــارابـــوســتان
مــاه ســــــوی بــــوســـتان آیــــد هــمــــی
****
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این نغمه های خوش چنان در دل امیر موثر افتاد که نوشته اند حتا به قدر
پوشیدن کفش ها معطل نشد .بی موزه (چکمه) پای در رکاب اسپ نهاد و
به سوی بخارا راه افتاد.
درباریان و شاعران « ،رودکی » را گرامی می داشتند و بزرگانی چون
ابوالفضل بلعمی و ابوطیب مصعبی صاحب دیوان رسالت ،شاعر و
فیلسوف  ،شهید بلخی ( 325ق) و ابوالحسن مرادی شاعر با او دوستی
و نزدیكی داشتند .كامل ترین مجموعه عروض پارسی دری  ،نخستین بار
در شعرهای رودكی پیدا شد و در همین شعرهای باقی مانده  35 ،وزن
گوناگون دیده می شود.
این شعرها دارای گشادگی زبان و توانایی بیان است .زبان او ،گاه از
سادگی و روانی به زبان گفتار می ماند .جمله های كوتاه  ،فعلهای ساده ،
تكرار فعلها و برخی از اجزای جمله مانند زبان محاوره در شعر او
پیداست.
وجه غالب صور خیال در شعر او ،تشبیه است .تشبیهات از امری حسی
به حسی یا انتزاعی به حسی است .تخیل او نیرومند است .پیچیدگی در
شعر او راه ندارد و شادی گرایی و روح افزایی ،خردگرایی ،دانش
دوستی ،بی اعتبار دانستن جهان ،لذت جویی و به خوشبختی اندیشیدن در
شعرهای او موج می زند.
او نخستین شاعری است که قالب های گوناگون شعر فارسی را بر پایه
ای استوار بنا نهاد و راه را برای پیدایی بزرگانی چون فردوسی و سایر
استادان عصر غزنوی هموار کرد.
وی نماینده كامل شعر دوره سامانی و اسلوب شاعری سده چهارم خراسان
است  .در اشعار رودکی ،توصیف تاکستان ها و کارهایی که برای تهیه
شراب از انگورهای درخشان آبدار انجام می شود بسیار آمده است.
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تنها قصیده کامل و تام و تمامی که از وی در دست است :
قصیده « مادر می » با شرح شاعرانه انگور چیدن و شراب انداختن آغاز
می شود  .نغمه های دل نشین پرندگان و شادی و نشاط انسان در لذت
بردن از زندگی زمینه اشعار اوست .اغتنام فرصت که بعدها موضوع
اصلی شعر خیام و سعدی و حافظ است نخستین بار در آثار رودکی دیده
می شود  .با این همه  ،رودکی شیرینی لذت زندگانی و شادکامی و شاد
خواری را همه جا با بینش عمیق فلسفی درباره ناپایداری جهان و اندوه و
افسوس به گذر تند و بی امان دنیا درهم آمیخته است :
شــــــاد زی بــا ســــیاه چشمــان شـــــــاد
که جــــهان نیــــست جــــز فســـانه وبــــاد
زآمــــــده تنگـــــــدل نـــــــــــباید بــــــود
وز گـــــــذشته نکــــــــرد بـــــــایــــد یــــاد
من و آن جـعــــــد مـــــوی غالــیــه بــــوی
مــــن و آن مــــــاه روی حـــــور نــــــــژاد
نیک بخــــت آن کســــی کــــه داد وبخـورد
شـــوربخــــت آن کـــه اونــه خـورد ونه داد
بـــاد وابـــراســت ایــن جـــهــان افـــــسوس
بـــــاده پــــیـــش آرهــــــرچــــه بـــــادا بــاد
****

() 7
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مهمترین اثر رودکی :
 1ـ « کلیله ودمنه » منظوم است .منظومه كلیله و دمنه كه « محمد بلعمی
» آنرا از عربی به فارسی برگرداند و رودكی به خواسته امیرنصرفرزند
احمد سامانی وابوالفضل بلعمی آن را به نظم فارسی در آورده است  .این
منظومه مجموعه ای از افسانه ها و حكایتهای هندی از زبان حیوانات
است كه تنها  129بیت آن باقی مانده است .

این مثنوی ببحر رمل مسد ّس سروده شده  ،چهار بیت نمونه از آن نقل می
کنیم :
تــــا جهـــان بـــود از ســـر آدم فــــــراز
کــس نــــبود از راز دانش بی نـیاز
مــــردمــــان بخـــــرد انـدر هـــــرزمان
راز دانـش را بهـــر گــــونـــه زبان
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گــرد کـــردنــد و گــــرامی داشــــتــــند
تــــا بسنگ انـــدر همی بنگــــــاشتند
 5ـ مثنوی به بحر سریع ( مفتعلن مفتعلن فاعالت) است .

() 8

دانش انــــدر دل چــراغ روشــــن اسـت
وز همــه بد بـــر تن تو جــوشن است
****
 2ـ مثنوی به بحرمتقارب ( فعولن فعولن فعولن فعول )
 3ـ مثنوی به بحر خفیف ( فاعالتن مفاعلن فعلن )
 4ـ مثنوی به بحر هزج مسدّس ( مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل ) وگذشته از
این مثنویها انواع شعرهای دیگراز قبیل قصیده وقطعه و غزل ورباعی در
موضوعات گوناگون  :مدحی ،غنایی ،هجو ،وعظ  ،هزل و رثاء و چكامه
مادرمی  ،كه بزرگترین چكامه او است و به خواست امیر نصرفرزند احمد
سامانی برای ابوجعفر بانویه سروده شده ،در دست است.
در کثرت اشعار « رودكی » بحثی نیست و حد اقل اشعار اورا از صدهزار
(  ) 100000تا یك میلیون سیصد هزار(  ) 1300000بیت دانسته اند .
دو بیت ذیل از « سید الشعرارشیدی سمرقندی » از معاصران آل
افراسیاب که عوفی در کتاب « لباب االلباب » در شرح حال رودکی از
او نقل کرده است  ،شعر ذیل ثبوت ادعای ماست :
گرسری یابد به عالم کس بنیکو شــــاعری
رودکی را برســــر آن شاعران زیبد سری
شعراورا برشمردم سیزده ره صــــد هزار
هــــم فزون آید اگر چونانکه باید بشمـــری
****
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مگر با تأ سف ودرد بر اثر تحمیل جنگ های ستمگستر متجاوزین زمان
برنماد هستی فرهنگی و سرزمین آبایی مان وآتش سوزی جبری آثار
تاریخی و ادبی خراسان زمین ؛ آنچه از ابیات رودکی بزرگ بما باقی
مانده  ،بیش از  100000بیت نیست .
رودکی گونه های معمول ازدرد شناختی عصر خود را درقالب منظوم
زیر چنین به تشریح میگیرد :
از اشعار اوست :
مـــرابســــود و فــرو ریخت آنـچه دنــــدان بــود
نــــبود دنــــدان البـــــل چـــراغ تابــان بــــود
سپید ســـیم زده بود ودُر ومـرجان بــــــود

() 9

ستارۀ سـحـــــری بــودوقـطـــــره باران بــــود
یکی نماند کنون زآن هـــمه بــسود وبریخـــت
چه نحـــس بــــودهمـــانا که نحس کـیوان بــود
نه نـحس کـــــیوان بــــود و نـه روزگــــار دراز
چـــه بــــود منت بگـــویم قضـــای یزدان بــود
جهـان همیشه چنین است گرد گـّـــــردان اسـت
همیـــشه تـــابـــودآئین گـــرد ،گـّـــــردان بـــود
هـــمان کــه درمان باشـــــــد بجای درد شـود
ُوبـاز درد هــمــان کـــز نخست درمــان بــــود
کهــن کــــند بزمــانی همان کجا نـــو بــــــــود
ُو نّــــو کند بـــزمانــی همــــان که ُخـــلقان بود
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بســــا شکسته بیابان کــــه بـــاغ خــــــــّرم بود
ُوبــاغ خــــّرم گـــشت آن کــــجا بیابان بـــــود
همـــی چــه دانــی ای ماهــروی مشکین مــوی
که حـــال بـــنده ازین پیش بـــرچه سامان بود
بــزلف چوگان نــازش همـــــی کنی تـــــو بـدو
ندیــــدی آنــــگـَه اورا کــه زلف چــــوگان بود
شـــد آن زمــــــانه کـــه رویش بسان دیبا بــود
شـــد آن زمـــانه که مویش بســـان قطران بود
چنانکه خــوبـــی مهمان ودوست  ،بود عــزیز
بشــــد کـــه باز نیــامد  ،عــزیز مهمـان بــــود
بـــسا نگار که حـــــیران بـُـــدی بدو درچشـــم
بــروی او در چشمــم همـــیشه حــــیران بـــود
وخـــرم بود
شـــــد آن زمــــانه که او شـــاد بود
ّ
نشــاط او بفـــزون بــــود وبـــیم نقصـان بـــود
همـی خـــــرید وهمـی سخت بــی شمــــار درم
بشهــــر هـــرگـَــه یک تـــرک نار پســتان بود
بســــا کنیزک نیکو کــــه میل داشــــت بـــــــدو
بشـــب زیـــاری او نــــــزد جمــله پنـهان بـــود
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بــــــروز چـــــونکه نیارست شـــــد بدیـــــدن او
نهیـــب خــواجـــــۀ او بــــود و بـــیم زنـدان بود
نبـــید روشــــــن ودیــــــدار خوب وروی لطیف
اگـــــر گـــران بُد زی مـــن همـــیشه ارزان بـود
دلــــــم خـــــزانۀ پــــــرگنج بـــود و گـــنج سخن
نشـــان نــــامــۀ مـــا مهـــر وشـعر عـــنوان بـود
همیشه شــــــاد و ندانستمی کـــه غــــم چـــه بود
دلــــــم نشـــاط و طــــرب را فـــــراخ میدان بود
بسا دال کــــــــه بســــان حــــریر کـــــرده بشعــر
از آن سپس که بکـــــردار سنـــگ ســـــندان بود
همیــــشه چـــــشمم زی زلـــفکان چـــابک بـــود
همیشه گــــــوشــــم زی مـــردم سخــــندان بـــود
عیـــال نـــه زن وفــــــــرزند نـــه مــــؤنث نــــه
ازیــــن ســـتم همه آســـوده بــــود و آســـان بــود
تـــــو « رودکــی » را ای ماهــــرو کــنون بینی
بــــدان زمانــــه ندیدی کــه ایــن چنــــینان بــود
بــــــدان زمـــــانه نــدیــــدی کــه در جهان رفتی
ســـرود گــــویـــان گـویی هـــــزار دســـتان بود
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شـــــد آن زمـــان که بـــاو انـس رادمــردان بود
شـــــــد آن زمــانه کـــه او پیشکار مــــــیران بود
همیشه شعـــر ُورا زی ملــــــــــوک دیـــوانست
شــعـــرورا زی مـــــلـــوک دیـــــــوان بود
همیشه
ُ
شـــــد آن زمـــــان که باو انس رادمـــردان بود
شـــد آن زمـــــانه کـــــه او شاعر خــــراســان بود
کـــجـــــا بگیتی بــــودست نامـــــور دهــــــقان
مــــرا به خــــانه او سیــم بــــــود وخـمالن بــود
کــــرا بزرگــــی و نعمت زایــــن وآن بــــودی
ورا بــزرگی و نعمـــت ز آل ســـامــــان بـــود
بـداد مــیر خـــــراســــانش چهل هــــــزار درم
وزو فــــزونی  ،یک پنج مـــیر مــا کـــان بود
ز اولیــاش پــــراگنــده نـــیز هشــــــت هـــــزار
بمــــن رســــید بدان وقت  ،خال خـوب آن بود
چــــو میر دید سخن  ،داد داد مـــــردی خویش
ز اولیاش چـــنان کـــز امیر فــــــرمان بــــود
کــــنون زمانه دگــــر گشت و من دگـــر گشتم
عصا بـــــیار کــــه وقـــت عصا وانبان بـــود...
****
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ازبیان اندیشه رودکی در قالب ابیات و قطعات و قصائد و غزلها میتوان
اذعان کرد که این استاد وخردمند بزرگ خراسان ایران زمین در فنون
مختلف شعردست باالی داشته وسخنان و رویکرد های بینشی وی در قوت
تشبیه و نزدیکی معانی به طبیعت چنانیکه در فوق تذکار رفت  ،کم نظیر
است.
ا بیات ذیل که یکی از شاعران معاصر رودکی در مرگ او سروده است
دلیل قاطعی برعلوی مقام شایستۀ آن شاعرتوانا در نزد معاصران و
سخنوران عصر اوست :
رودکـــی رفت و مانــد حکمــت اوی
مـــی بـــریزد نــریـــزد ازمــی بــوی
شــاعــرت کو کنون که شاعر رفـــت
نـــبود نــــیز جــــــاویـــدانـه چــــنوی
خـــون گشت آب چشم از غـــــم وی
زاندهـــش مــــوم گشت آهــن و روی
نالۀ من نگـــر شگـــفـــــت مـــــــدار
شـــو بشــــب زار زار نـــــال بر اوی
چند جــــویی چـــنــــو نیایــــــی بـاز
از چــنو در زمــــانـــه دســت بــشوی
****
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شــهید بلخــی

ابوالحسن شهید فرزند حسین جهودانکی « بلخی » شاعرو متکلم  ،حکیم
 ،وفیلسوف تاجیک تبارایرانی قرن چهارم هجری ( فوت ـ  325هـ.ق) .
 ،هـــــــم عصر « رودکی » و مورد احترام واعتقاد او نیزبوده است.
شهید بلخی با « ابوبکر محمد فرزند زکریای رازی » در مسایل فلسفی
مناظراتی داشت واز آن جمله است در باب لذ ّت و علم الهی وسکون
حرکت و معاد  ،او درین مسائل نقوضی بر رازی داشت ورازی نیز کتبی
در رد ّ او نوشت.
عقیدۀ شهید بلخی ازلذت  ،درکتاب  « :صوان الحکمة ابو سلیمان منطقی
» آمده است :
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" نخستین فضیلت لذات نفسانی بر لذات جسمانی دوام و اتصال آنهاست
زیرا لذات نفس در نتیجۀ مسرتی که او باوجود مطلوب خود مانند حکمت
و علم بدست می آورد وبسبب ایقانی که بفضیلت آن بر امور دیگر دارد ،
دائم و متصل است و سپری نمیشود و انقطاع نمی پذیرد  .اما لذت بدن
بستگی بوجود قوت حاسه دارد و بهمین سبب منقضی و زائل است
وبسرعت تبدل و استحاله می پذیرد .
دومین فضیلت لذت نفسانی بر لذت جسمانی وجود نهایت و غایت برای
آنست بدین معنی که چون نفس در تکاپوی وصول بمطلوب خود برآمد
همینکه بدان رسید سعی او پایان می پذیرد وعملش بانجام میرسد وازشغل
خود فراغت حاصل می کند اما بدن هرگاه آرزوی محسوس خودرا یافت
از آن بهره بر میگیرد وباز صاحب او به حالتی که بود باز میگردد  .از
این روی حرکت آن دائم و حاجت آن همیشگی است.
سومین وجه برتری لذت نفسانی بر جسمانی قوت و ازدیاد آن است زیرا
نفس چون بر فضیلتی از فضائل دست یافت ویا لذتی از لذات نفسانی را
حاصل کرد بوسیله آن نیرومند تر می گردد وبرآن می شود که بر نظیرآن
دست یابد ولذتی را که باالتر از آن است بر آن بیفزاید اما چون به لذت
محسوس رسید بر قوت خویش میا فزاید تا بنظیر آن برسد لیکن آنچه بدان
میرسد برتر از لذت نخستین نیست بلکه در جنس ضعیف تر و پست تر
است .
فضیلت چهارم لذت نفسانی کمال آنست یعنی هرچه نفس بیشتر بلذات خود
نائل شود بیشتر بکمال طبع انسانی نزدیک میگردد ولی بدن هرچه بیشتر
قوت بهیمی که در انسان موجود
در لذات جسمانی منغمر و منهمک شود بر ّ
است بیشتر افزوده میگردد واورا از کمال طبع انسانی وشرایط آدمیت
دوترمی سازد ) 10( " .
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شهید بلخی درعلوم اوایل اســـتاد بوده است .بقـــول ابن الندیـــم
« ابوالحسن شهید بلخی » تآلیفاتی دارد .
شهید « بلخی » در خط نیز استاد بود واشعار عربی هم می سرود.
او در باب رودکی چنین گفته که در فوق باری از آن تذکر رفت وقرار
ذیل است :
بسخــــــن مــــانـد شعــر شعـــــرا
رودکـــی را سخــــنش تلـــــــو نُـبـــیست
شاعران را خَـــــه واحسنت مــدیح
رودکـــــی راخَـــه واحســـنت هجــــیست
****
رودکی در رثای او قطعه ای نیز سروده است :
کــــاروان شهــــید رفــــت از پـیش
زان مــــا رفــــته گـــیرو مــی انــــــدیش
از شـــــمار دوچشـــــم یک تن کـم
وز شـــــمار خــــرد هــــــــزاران بــیش
****
فرخی سیستانی از مقام رفیع او چنین ستایش می کند :
شاعــــرانت چــــــــو رودکـی و شهـید
مطـــربانــت چـــــو ســــرکش و سر کب
****
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درجای دیگر فرخی سیستانی در باب نغزو ناب بودن سروده هایش چنین
دُرافشانی می کند.
وزدالویزی ونغزی چون غزل های شهید
وزغم انجامی خوبی چون ترانه بوطلب
خط نویسد کــــه بنشناسند از خــــط شهید
شعر گوید که بنشناسند از شعر حریر
دقیقی شهید بلخی را در کنار رودکی چنین ستایش می کند :
اســـــتاد شهــــــید زنــــــد بیــــــستی
وان شاعرشاعر تیره چشم روشن بین
منوچهری هم در پهلوی رودکی بزرگ اورا تمجید می نماید :.
ازحکیمان خراسان کو شهید و رودکی
بوشکور بلخی وبوالفتح بُستی و هکذی
خاقانی می نویسد :
گرچه بُده ست پیش ازاین در عرب و عجم روان
شعر شهید و رودکی  ،نظم لبید و بُحتری
همچنان در فرهنگهای فارسی ومنابع ومتون ادبی زیر  ،یاد کرد وشعر
های از شهید بلخی آمده است :.
الفهرست ابن ندیم  ،فرس اسدی توسی  ،یتیمه الدهرثعالبی  ،درلباب االلباب
عوفی  ،معجم االدباء یاقوت حموی  ،ترجمان البالغه رادویانی  ،رسائل
رازی .
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از اشعار شهید بلخی ابیات ذیل نقل می شود :
اگر غــــم را چو آتـــــــش دود بـــــودی
جهــــان تــــاریک بــــــودی جــاویدانه
در این گیتی ســـراســـر گـــر بگـــردی
خــــــردمــــندی نــــیابی شــــادمــــانه
****
دانش وخـــواسته است نـــرگس و گــل
کــــه بیک جــــای نشکــفــند بهــــــــم
هــرکرا دانش است خــــواسته نـــیست
وانکــــه را خــــواســته است دانـش کم
****
عذر باه ّمت تـــو نـــتوان خــــــواسـت
پیش تو خــامـــش و زبـــان کــــوتـــــاه
ه ّمت شــــــیر از آن بلـــند تـــــر است
کـــــه دل آزرده باشــــــــــد از روبــــاه
****
چنانیکه در فوق آمد شهید بلخی مانند « رودکی » چه در عهد خود وچه
پس از خود به شایسته ساالری معرفت ودانش وقدرت طبع ولطف ذوق
مشهوربود.
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او نزد شعرای پس از خود صاحب فضیلت ومورد احترام بوده وبا این
ذکاوت وی را در ردیف رودکی بزرگ قرار داده اند .ثعالبی اورا یکی
از چهارتن بزرگانی دانسته است که از بلخ بیرون آمده ودر همه جا مشهور
بوده اند وآن چهار تن عبارتند از :
 1ـ ابوالقاسم کعبی متکلم بزرگ معتزلی در کالم ،
 2ـ ابوزید بلخی در بالغت و تألیف ،
 3ـ شهید فرزند حسین بلخی در شعر فارسی
 4ـ محمد فرزند موسی در شعر عربی

() 11

یکی از شاعران چیره دست عصر سامانی در عربی و فارسی ابو طیب
مصعبی همعصر شهید بلخی بود .او بعد از عزل ابوالفضل بلعمی(وزیر
امیر نصر فرزند احمد سامانی ) بود وبنقل « ثعالبی » در کتاب « یتیمة
الدهر » بفرمان آن پادشاه کشته شد (.) 12
بطور نمونه قطعه شعر اورا نقل مینمائیم :
جهــــانــا همــــانا فســــــوسی وبــــــازی
کـــه بر کـــــس نپایی و با کس نسازی
چو مــاه از نمــــودن چو خور از شــنودن
بگــــاه ربـــودن چـــــو شاهین وبازی
چو زهــر از چشیدن چو چنگ از شـــنیدن
چو باد از َبزیدن چو الماس گــازی (*)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) گاز  :مقراض
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چو عود قــَماری (**) و چون مشک نبّت
چـــو عنبر ســـــرشتۀ یمان وحجـــازی
به ظاهر یکی بیت ( ***) پر نقــــــــش آزر
بـــباطن چــــو ُخـوک پلید و گــــُرازی
یکــــی را نعیـــــمی یکــــــی را جحـــیمی
یکـــی را نشیبی یکـــــی را فـــــرازی
یکی بــــــوســـتانی پـــــراگـــــنده نعــــمت
برین سخـــت بســــته برآن نیک بازی
همــــه آزمـــــــایش همــــه پـــــــر نمــایش
همـــه پُـر دَرایش چــــو گرگ طرازی
چــــــرا زیرکـــــــانند بــــــس تنگ روزی
چـــــرا ابلهان راســـت بس بی نیازی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(**) قمار  :بفتح اول نام محلی در هندوستان
(***) ظاهرا ً « بت » والبته در این صورت ضمۀ باء را باید ممدود خواند
تا تقطیع دشوار نشود .
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دراج (*) کــــوته
چرا عمر طاوس و ّ
چـــــــرا مـــاروکرکس زَ ید در درازی
صــــد وآَند ســــــــاله یکی مرد غَـــــرچه
چرا شست و سـه زیست آن مــرد تازی
اگــــــــر نــــــه همه کـــار تو باژ گــــونه
چـــــــــرا آنکه ناکـس تر اورا نوازی
جهــــانــــا همـــــانــــا از این بی نـــیازی
گـــُنه کـــــــار مایـــــــیم تو جـای آزی
****
شاعرمعروف دیگری که در قطار نخبگان شعر وادب خراسان زمین مقام
شایسته دارد .ابو عبدهللا محمد فرزند موسی الفراالوی است  .او درتاریخ
ادبیات خراسان بحسن نظم موصوف است و با شهید بلخی در یک قرن
بوده اند .ورودکی هردو را در یک سلک کشیده است وذکر هردو به یک
جا آورده چنانچه مینویسد :
شــــاعر شهــــید و شهــــره فـــــراالوی
و یـــــن دیگـــــران بجملــــه همــه راوی
****
چند بیت از شعر فراالوی را در این جا بخوانش می گیریم :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دراج  :پرنده ای از تیرۀ ماکیان ... ،
(*) ّ
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چه شغل باشد واجب تر از زیارت آنک
اگــــــــرچه نیک بکوشم به واجبش نرسم
همـــی شفــــیع نیابـــم ازو بعـــــــذر گناه
کــــــریم طبعی او نـــزد او شفیع بسم

() 13

جــــودی چـــنان رفــــــــیع ارکـــــــان
عمـــــان چــــنان شگــــــرف مــــــایـــــه
از گـــــــــــریـــــه و آه آتـــشـیـــــــنم
گـــــــــــاهی پــــــره است گــاه ایــــــه

() 14

****
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ابوزید بلخی

ابوزید احمد فرزند سهل بلخی تاجیک ایرانی ( اواخر قرن سوم واوایل
قرن چهارم ) متکلم وفیلسوف  ،جغرافیه دان  ،احکام نجوم  ،طب  ،سیاست
 ،تفسیر  ،تاریخ  ،اخالق آداب امم  ،لغت  ،صرف ونحو  ،دسته بندی
علوم  ،حتا جانورشناسی  ...ومتفنن درعلوم گوناگون بود .
وی از شاگردان « کندی » بوده است  .اودرعلم کالم چنان مهارت و
شهرت داشت تا آن جا وی را تالی جاحظ دانسته و « جاحظ خراسان »
لقب داده اند  .فوت بلخی در سال (  322هـ.ق ) .اتفاق افتاد .
ابوزید بلخی نویسندهای کثیرالتألیف و آگاه به تمامی دانشهای زمان خود
بود .تألیفات او درفلسفه بیشتر به بحث کالمی اختصاص داشت و اهمیت
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او بیشتر در این است که فلسفه و شریعت  ،علوم و ادب را جمع و آن
چهاررا به یکدیگر نزدیک کرده بود .ودر تلفیق رویکرد های حکمت و
شریعت نقش عملی را ایفا نمود .ابوحیان توحیدی درمورد می نویسد که :
" ابوزید بلخی برآن بود که فلسفه همسو با شریعت وشریعت همانند فلسفه
است  ،یکی در حکم مادر است دیگری به منزله دایه "
همچنان روش او در تفسیرآن بود که از تأویالت بعید خود داری می کرد.
و به ظواهر آیات و تأویالت بسنده می نمود  .و این روش موزون خود را
درکتاب نظم القرآن آن  ،بکار گرفته است .
قدیمی ترین منابع آگاهی ما درباره این داشمند کتاب ابن ندیم الفهرست و
کامل ترین آنها معجم االدباء یاقوت است .منابع متأخر تمام اطالعات خود
را از یاقوت گرفتهاند و یاقوت اخبار مربوط به ابوزید را از کتابی که
ابوسهل احمد بن عبیدهللا بن احمد تألیف کرده بود .به دست آورده است.
منبع سخنان ابوسهل نیز ابومحمد حسن بن محمد وزیری است که از
شاگران ابوزید بوده و کتابی با عنوان اخبار ابیزید داشته است .
از آثار متعددی که در الفهرست به نام او ثبت شده دو کتاب فضیلة
علومالریاضیات ،و کتاب اختیارتالسیر معروف تر است ،وی به کمیت
زیاده ازشصت کتاب تألیف کرد که مهمترین از آنها  :اقسام العلوم و شرائع
االدیان وکتاب السیاسه الکبیر والصغیر .
آثاری که اکنون از او در دست است :
یک ـ حدود الفلسفه ،
دو ـ مایصح من احکام النجوم ،
سه ــ مصالح االبدان واالنفس  ،مصالح االبدان و االنفس شامل دو
مقاله بوده است ،
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اولی درتدبیر مصالح تن که شمامل مفرادات ذیل بوده است :.
 1ــ نیازانسان به مراقبت بدن و فایده آن
 2ــ عناصر اولیّه و طبیعت هر یک از آنها  ،ابتدای خلقت آدمی از
عناصر اربعه و طبایع چهارگانه ،چگونگی پیدایش مزاجهای دموی،
صفراوی ،سوداوی و بلغمی و سهم هر یک از اخالط اربعه در سالمت
او و نحوه ترکیب اجزا و اعضای تن وی
 3ــ مسکن  ،آب و هوای گوناگون
 4ــ جامهها و پوششهایی که انسان را ازگرماوسرما محفوظ میدارد
 5ــ خوردنیها
 6ــ آشامیدنیها
 7ــ بوییدنیها( ،عطریات)
 8ــ خواب
 9ــ قوه باه
 10ــ استحمام
 11ــ حرکات ورزشی که برای تندرستی مورد نیاز است
 12ــ مشت و مال در پی حرکات ورزشی
 13ــ شنوایی
 14ــ باز گردانیدن تندرستی
دومی در تدبیر مصالح روان که شامل مفردات ذیل بوده است :
آفات و بیماریهای روان  ،بحث درباره قوای نفسانی وعوارض آنها به
تهذیب اخالق از طریق روان درمانی و خودشناسی اشاره میکند .
ودر هشت بخش مورد بازشناسی قرار گرفته است.
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 1ــ نیاز انسان به تدبیر مصالح روان
 2ــ حفظ سالمت روان
 3ــ بازگردانیدن سالمت روان
 4ــ بیماریهای روان و برشمردن آنها
 5ــ از میان بردن خشم
 6ــ تسکین بیم و اضطراب
 7ــ دفع حزن واندوه و بیتابی
 8ــ چارهجویی جهت دفع وسوسههای درونی و «احادیث نفس»
چهار ـ کتاب اخالق االمم ،
پنج ـ کتاب مشهور صوراالقالیم در جغرافیا  )15( ،در بیست جزو درذکر
ا ُ ّمهات ُمــدُن ونواحی میباشد .ازاین کتاب نسخۀ دردست نیست واخیرا ً
ترجمۀ قسمتی از آن بفارسی بدست آمده که نسخۀ آن از قرن ششم
هجریست وچند نقشۀ جغرافیایی دارد .
ابوزید سوای تألیفات فوق شاگردانی ازقبیل  :ابن فریغون  ،ابوالحسن محمد
فرزند یوسف عامری داشت که درآموزش فلسفه از وی استفاده کرده اند.
ابوزید به نسبت آگاهی فروانی که دردانشهای گوناگون داشت این ارزشمند
توجه امرا وبزرگان دستگاه شاهنشاهی سامانیان تاجیک ایرانی را به
خودجلب کرده بود  ،ونزد ابوعلی جیهانی وزیر نصرفرزند احمد سامانی
راه یافت وهمه اورا گرامی می شمردند .
ا بوزید در ابراز رویکرد های فلسفی خویش از شیوه های تفکرواصحاب
عقل پیروی می کرد .به سبب آگاهی ازدانش فلسفی وبکارگیری اسلوب
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شناخت فیلسوفان متهم بکفر گردید .اما بررغم این اتهامات ،باتائید برخی
متون وی انسان نیکو اعتقاد بود وعلما فقهای بلخ نیز اورا دارای اعتقاد
نیک ومذهبی استوار می دانستند.
گرانمایه ابوالقاسم بلخی کعبی که از هم دوره هاودوستان نزدیک اوبوده
است ،در رد این اتهامات می گوید  :ردّ این اتهامات میگوید :ابوزید مردی
مظلوم است ،مردی است موحد و من به حال او آگاهتر از دیگران هستم،
چرا که با یکدیگر بزرگ شدهایم وبا یکدیگر منطق خوانده ایم وخدای را
سپاس که ملحد نشده ایم.
ابوحیان توحیدی در کتاب مشهور" االمتاع و المؤانس " خویش ابوزید
بلخی را " بحرالبحور " و " عالم العلما " خوانده است.
در کتاب " الملل والنحل " شهرستانی ابوزید بلخی را در ردیف  :فارابی
 ،ابن سینا  ،کندی  ،ابن مسکویه  ،ابوسلیمان سجستانی  ،ابوالحسن عامری
دانسته است .
هانری کربن درکتاب فلسفه اسالمی می نویسد  " :ابوزید بلخی معتقد بوده
است که نام های خداوند که درقرآن آمده  ،از زبان سریانی اقتباس شده
است" .
فخرالدین رازی در کتاب شرح اسماءهللا الحسنی یا (لوامع البّینات)
می نویسد  :ابوزید حدیث « ّ
ان هلل تسع و تسعین اسماً ،من احصاها دحل
ّ
الجن» را مطعون می دانست .

117

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زکریای رازی

ابوبکر محمد فرزند زکریای فرزند یحیی رازی تاجیک ایرانی  ،فیلسوف
 ،طبیب مشهورسدۀ سوم و چهارم (  251هـ.ق 865 / .م .ـ  313هـ.ق.
 925/م ، ) .واز مشاهیر علمای جهان ویکی از نوابغ روزگار قدیم است
 ،که در دوره سامانیان بلخی می زیست.
وی درشهر« ری » آموزش فلسفه  ،ریاضیات  ،ستاره شناسی وادبیات
پرداخت وبعید نیست که توجه او آموزش او به علم کیمیا نیز در این ایام
جوانی صورت گرفته باشد.
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فیلسوف زکریای رازی درسلسۀ رویکرد های فلسفی و شناخت پدیده های
طبیعی و اجتماعی  ،راز پیوندعلم مثبته رابا قوانین اجتماعی دانسته بود
وبدین وسیله اتکأ عمیق بر اصل شیوۀ شناخت خرد اندیشی و خرد گرایی
داشت.
رازی  ،این کیمیا دان مشهور جهان را ـ کاشف گوگرد ،الکل و بعضی
اسید های دیگر دانسته اند و می نویسند :
" ...رازی با انکار خرافات و تفسیر باطنی اشیاء جنبه های رمزی کیمیا
را نیز حذف کرده و از آن علمی بر جای گذاشته است که تنها با خواص
خارجی اشیاء کار دارد و این همان عمل شیمی است"....کتاب اال سرار
رازی در واقع بیان مقوالت و فرآیند ها و آزمایشهای شیمی است که خود
رازی آنها را تجربه کرده و انجام داده است .در حقیقت کارکردهای اورا
در همسویی شیوه های شیمی جدید نظیر  :تقطیر  ،تکلیس و تبلور ...
مطابق دانست "(.)16
رازی از لحاظ تفکر فلسفی ونحوۀ جهان بینی اش در صف بزرگترین
فرزانه گان خرد اندیش جهان مقام ارزشمند خود را جاویدانه ساخته است.
چنانچه علی میر فطروس دانشمند ایرانی زکریای رازی را ـ یکی از
مبارزان راستین تفکر علمی دانسته و می نویسد :
" رازی را میتوان پیشوای پوزیتیویسم (  )Positivismدانست  ،او
نخستین کسی بود که قبل از« فرانسس بیکن ـ  1561ـ 1626م » به
اهمیت تجربه و مشاهده درعلوم پی برد" .
از نظر فلسفی او را می توان جزو (ماده گرایان مکانیستی) به شمار آورد،
در عقاید او عناصری از فلسفۀ « دمــــکــــــریت ـ  460ـ  360ق .م» .
و« اپیکورـ  341ـ  271ق.م » ).را می توان یافت .او جهان را مرکب از
پنج هیولی = ماده قدیم :
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 1ـ خالق ،
 2ـ نفس کلّی ،
 3ـ هیولی اول ،
 4ـ مکان مطلق یا خالء ،
 5ـ زمان مطلق یا دهر ،
می دانست و معتقد بود هیولی دارای اجزای بسیط و با بُعد هستند .از این
پنج مادۀ قدیم بعقیدۀ رازی دوقدیم زنده وفاعلند وآن دو خالق ونفس کلی
اند ویکی فاقد حیات ومنفعل وآن هیولی اولی است ودو قدیم دیگر یعنی
خالء ودهر نه زنده و نه فاعل اند ونه منفعل .
رازی در کتاب « القول فی الزمان و المکان » می گوید :
" ...عقل نمی پذیرد که ماده و مکان آن  ،ناگهان ـ بدون اینکه سابقا ً ماده
یا مکان موجود باشد  ،به وجود آید چون همیشه هر چیز از چیز دیگری
به وجود می آید و ابداع ( خلق ) محال است  ...او در کتابی که در بارۀ
هیولی (ماده قدیم) نوشته تأکید می کند که  :جسم را حرکتی است ذاتی...
" ()17
ناصر خسروقبادیانی بسال  453هـ.ق .در کتاب « زادالمسافرین » ،خود
از قول زکریای رازی می نویسد  ":هیولی قدیم است  ،و روانیست که
چیزی پدید آید نه از چیزی .
ازاین نقل قولها کامالً روشن است که رازی به ابدی بودن ماده و محال
بودن خلق ازعدم  ،یا به اصطالح فلسفی ( ابداع ) معتقد بوده)18( " .
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مرتضی راوندی در کتاب « تاریخ فلسفه در ایران » می نویسد ..." :
برعالوه بر هیولی که رازی آنرا قدیم می شمارد  ،قدیم بودن زمان و مکان
که از صفات الینفک ماده اند پس از قبول قدیم بودن ماده ( هیولی ) حکمی
است احتراز ناپذیر  ،اما نفس کلّی را رازی وسیله ارتباط مبدأ الهی و
هیولی قرار میدهد  ،قدامت هیولی در زمان و مکان عمال برای مبدأ الهی
وظیفه وعملی باقی نمی گذارد  ،زیرا سلب وظیفه خلقت برای خالق ،
درحکم نفی آن است.
رازی بقول زادالمسافرین جهان را مرکب از اجزای الیتجزی می دانست
که فراز آمدن ( انقباض) و گشاده شدن ( انبساط ) آن اجزای الیتجزی
موجب بروز و تنوع کیفیت در جهان است یعنی تنوع کیفی ناشی از تنوع
در کمیت است)19( " ....
دکتر ذبیح هللا صفا در کتاب « تاریخ ادبیات در ایران » مینویسد :
اهمیت رازی در فلسفه بیشتر از آن جهت است که او خالف بسیاری از
معاصران خود در فلسفه عقاید خاصی که غالبا ً مخالف با آراء ارسطو
بود ،داشته است.
قاضی صاعد اندلسی میگوید  " :جماعتی از متأخران کتبی بر مذهب
فیثاغورث و پیروان او نگاشته و در آنها فلسفۀ طبیعت قدیم را تأیید کرده
اند و از کسانیکه در این باب تألیفی دارد ابوبکر محمد فرزند زکریاء
رازی است که از رأی ارستاتالیس شدیدا ً منحرف بود و او را به سبب جدا
شدن از غالب آرأ معلم خود افالتون و دیگر فلسفۀ مقدم بر او را عیب می
کرد و می پنداشت که او فلسفه را تباه کرده و بسیاری از اصول آنرا تغییر
داده است" ...
ابوریحان بیرونی می گوید  :من کتاب محمد بن زکریای رازی را در علم
الهی خوانده ام و او در آن تحت تآثیر کتاب هایی مدنی و خاصه کتاب او
موسوم به سفر االسرار است)20(" .
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از آثار فلسفی ذکریای رازی :
 1ـ القوانین الطبیعة فی الحکمة الفلسفیه ،
 2ـ الطب الروحانی ،
 3ـ السیرة الفلسفیه ،
 4ـ مقاله فی ما بعد الطبیعة ،
 5ـ قطعاتی از کتاب اللذة ،
 6ـ العلم االلهی ،
 7ـ القول فی القدماء الخمسه ،
 8ـ القول فی الهیولی ،
 9ـ القول فی الزمان والمکان ،
 10ـ القول فی النفس و العالم .
« پاول کراوس » از آثار فلسفی او مجموعه یی بنام « رسائل فلسفیه !
البی بکر محمد فرزند زکریا ء رازی » ترتیب داده است.
مهمترین تألیفات طبی وی :
 1ـ کتاب « الحاوی » است که از قرن چهارم ببعد همواره از ا ُ ّمهات کتب
طب شمرده می شده است  .و در طب بنام های ( الجامع الحاصر لصناعة
الطب یا حاصر صناعة الطب و الجامع الکبیر ویا الجامع ) یاد می شود
 .این کتاب را ابن العمید وزیر رکن الدوله پس از وفات رازی مسودات
آنرا بدست آورد وبتوسط شاگردان رازی مرتب کرد وآن به منزلۀ دایرة
المعارف (دانشنامه ) طبی است ونسخ خطی متعدد از آن بزبان عربی و
التینی در دست است .
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 2ـ کتاب المنصوری ،این کتاب در ده جزء تألیف شده ودر قرون وسطا
چند بار بزبان التین در آمده وبعد بدفعات متعدد چاپ شده است.
 3ـ کتاب الشکوک ـ ایراداتی براندیشه های جالینوس وارد دانسته است.
 4ـ کتاب من ال یحضره الطبیب مشهور به طب الفقرا
 5ـ کتاب بره الساعة است که متضمن معالجات سریع برای امراض است.
 6ـ الفاخر فی الطب ،
 7ـ دفع مضار اال غذیه ،
 8ـ المدخل الصغیر ،
 9ـ الفصول فی الطب  .معروف به محمد زکریای رازی است .
بگونه کـــــــل در مــــــورد شمار آثار رازی درلغت نامۀ دهخـــدا آمده
است  « : .ابنالندیم در کتاب « الفهرست » خود تعداد آثار رازی را
یکصد و شصت وهفت وابوریحان بیرونی در کتاب « فهرست کتب
رازی » یک صد و هشتاد و چهار دانسته اند« .کتابهای رازی برحسب
فهرست بیرونی بدین ترتیب تقسیم موضوعی میشود :
 56کتاب در طب،
 33کتاب در طبیعیات،
 7کتاب در منطق،
 10کتاب در ریاضیات و نجوم،
 7کتاب در تفسیر و تلخیص و اختصار کتب فلسفی یا طبی دیگران،
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17کتاب در علوم فلسفی و تخمینی،
 6کتاب در مافوق الطبیعه،
 14کتاب در الهیات،
 22کتاب در کیمیا،
 2کتاب در کفریات،
 10کتاب در فنون مختلف که جمعا ً بالغ بر یکصدوهشتادوچهار مجلد
میشود و ابن اصیبعه در عیون االنباء فی طبقات االطباء دویست و سی
و هشت کتاب از برای رازی برمیشمارد )21 ( .
رازی در هنجار های اخالقی خویش معتقد به زهد وترک دنیا و انزوانیست
و اذعان مینماید که فرد باید در حیات اجتماعی شرکت جوید واز فرورفتن
در شهوات خودداری کند و از هر چیز بمقداری که حاجت جسم است
وایجاد اَلَمی بیشتر از لذت حاصل از آن نکند  ،بهره بر گیرد.
لذت بعقیدۀ رازی امری وجودی نیست و عبارتست بازگشت بحالت طبیعی
بعد از خروج از آن ویا رهایی از اَلم .
نبوت میگفت چون خداوند عادل است همۀ بندگان خود را
رازی راجع به ّ
مساوی خلق کرده وهیچ کس را بر دیگری برتری نداده است وحکمت
مضار
بالغۀ او برای راهنمایی خلق چنین اقتضا میکند که همه را بمنافع و
ّ
خود آشنا کند ودراین باب بمیانجی حاجت ندارد وحتی عدل او اقتضا
نمیکند که از این طریق ایجاد تفرقه میان خلق نماید وپیروان هر پیامبری
را بادیگران بجنگ وستیز وادارسازد ومعجزات مدعیان نب ّوت را نیز
خدعه ونیرنگ میدانست.
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بلعـــمی
ابو علی محمد فرزند محمد فرزند عبدهللا مشهور به ابوالفضل بلعمی
تاجیک ایرانی بسال ( 363هـ.ق 996 / .م ) .فوت ( ) 22نمود .وبروایت
دانشنامه آزاد این دانشمند درسال (  330هـ.ق 940 / .م ) .جهان را وداع
گفته است  .وی از خاندانهای معروف خراسان بود و وزارت امیر
اسماعیل و امیر نصر احمد سامانی را عهده دار بود.
وی در توسعۀ زبان فارسی خدمات شایسته  ،بزرگ و ازرشمندی داشته
است .شهرت ابوعلی بلعمی بیشتر به خاطر كتابی است به نام « تاریخ
طبری » (*) که بفارسی ترجمه شده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) « تاریخ طبری » پس از « دیباچۀ شاهنامۀ ابومنصوری » قدیمی ترین سند نثر
فارسی است که در اختیار ما قرار گرفته و از لحاظ تاریخ ایرانی ها پیش از اسالم
خاصه دوران ساسانی بسیار با اهمیت است.
« دخــویه » وعــدۀ دیگری از مستشرقین آن را در  15جلد در لیدن چاپ و منتشر
کردند و سپس در مصر تجدید چاپ شد  «.نُولدکه » دانشمند معــــــروف آلمانی ،
بخش  :ساسانی و تاریخ عرب هم عصر ساسانی این کتاب را به آلمانی ترجمه و چاپ
کرد.
در ایران نیز ابوالقاسم پاینده آن را ترجمه و در سال  1352خورشیدی از طرف بنیاد
فرهنگ ایران چاپ و منتشر ساخت .در سال  1362خورشیدی نیز انتشارات اساطیر
این کتاب را تجدید چاپ کرد  .واپسین چاپ و انتشار « تاریخنامۀ طبری » در سال
 1380توسط انتشارات سروش در  5جلد است .ویک نسخه ترجمه شده آن در تارنمای
سرزمین آریان در خدمت خوانندگان قرار دارد.
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بلعمی ترجمه تاریخ طبری را به فرمان امیر منصور فرزند نوح سامانی
از سال  352هـ .ق .آغاز كرد ،اما از منابع مختلف دیگری درباره تاریخ
خراسان استفاده كرد و مطالبی را نیز از كتاب « تاریخ طبری» حذف
نمود .ازاینرو « تاریخ بلعمی » را تنها ترجمه تاریخ طبری نمی توان
دانست زیرا بسی مطالب از کتب دیگری غیر از« تاریخ االمم والملوک
طبری » در آن نقل شده وکتاب از صورت ترجمه بهیأت تألیف درآمده
است به این اساس آنرا باسم « تاریخ بلعمی » مینامیم  .از این کتاب نسخ
خطی متعددی دردست است ویک بار در هندوستان بچاپ رسیده است .
بلعمی ازاکابر ورجال نامدار خراسان در باب تاریخ  ،علوم قرآن وکالم ،
قرن چهارم است .او مشاجراتی خطی درباب قرآن با ابوسعید حسن فرزند
عبدهللا سیرافی ( فوت  368هـ ) .از ائ ّمۀ مشهور نحوولغت و فقه وحدیث
وعلوم قرآن وکالم داشته است وفات بلعمی را که در فـــــوق تذکر رفت
« گردیزی » آنرا به سال  363هـ.ق .نیز تائید می کند ) 23( .
سامانیان که خاندان ادب پروری محسوب میشدند شعرا ،نویسندگان و
مترجمان را جمع نموده و به احیای مجدد و شکوفایی ادبیات فارسی
پرداختند .در همین دوره بتوجه بلعمی «کلیله و دمنه» که قبالًبوسیله
عبدهللا فرزندمقفع ازپهلوی به عربی ترجمه شده بود (*)
دوباره بفارسی ترجمه شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) کتاب « کلیله و دمنه » که قبالً وسیله « بزرگمهر» از متن هندی وارد و بزبان
پهلوی ترجمه شده بود  .بوسیله« ابن مقفع » بزبان عربی برگردان شد  .ابن مقفع
چون ابتدا پیرو « مذهب مانی » بود ،عقاید و آراء « مانی » در باب بروز طبیب به
« کلیله و دمنه » گنجانید  .همین موضوع ودیگررویکرد های آزاد اندیشی وی  ،اورا
درمظان اتهام حیله سازان اعراب متعصب قشری قرار داد ودر سن  36سالگی بجرم
اشاعه افکار« مانویت » به حکم محکمه فرمایشی مجرم شناخته شد و با فجیع ترین
وضع بسال  142یا  145هـ.ق .شهید راه دانش حقیقت ونو آوری گردید)24( .
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همچنان دو اثر مهم دیگراز محمد فرزند جریر طبری ( فوت  310هـ) .
 ،به نامهای « تاریخ الرسل والملوک » و« جامع البیان فی تفسیر آلقرآن
»(**) از عربی به فارسی ترجمه شد.
.................................................................
(**) ترجمۀ تفسیر طبری ـ این کتاب ترجمه یی ست ازجامع البیان فی تفسیرالقرآن
از محمد فرزند جریرطبری که بفرمان امیرمنصور فرزند نوح سامانی و بر اثرتالش
عقالنی وهدفمند ومعارف پرور بلعمی از عربی بزبان فارسی ترجمه شد  .در مقدمۀ
این ترجمه چنین آمده است  " :این کتاب تفسیر بزرگیست از روایت محمد فرزند جریر
طبری ( رح )  ،ترجمه کرده بزبان فارسی دری  ،راه راست  ،واین کتاب را بیآوردند
ازبغداد  ،چهل مصحف بود نبشته بزبان تازی (عربی ) وباسناد های درازبود،
وبیاوردند سوی امیر منصور فرزند نوح فرزند نصر فرزند احمد فرزند اسمعیل ( رح
)  ،پس دشخوار آمد بروی خواندن این کتاب وعبارت کردن آن بزبان تازی  .وچنان
خواست که مرین را ترجمه کنند بزبان فارسی  ،پس علمای ماوراءالنهر را گرد کرد
واین از ایشان فتوای کرد کی روا باشد کما این کتاب را بزبان فارسی گردانیم ؟ گفتند
روا باشد خواندن ونبشتن تفسیر قرآن بفارسی  ،مرآن کسی را که او تازی نداند  ،از
قول خدای عزوجل که گفت  :ما ارسلنا من رسول االبلسان قومه  ،گفت من هیچ پیامبری
را نفرستادم مگر بزبان قوم او  ،وآن زبان که ایشان دانستند  ،ودیگر آن بود کاین زبان
پارسی از قدیم باز دانستند  ،از روزگار آدم تا روزگار اسمعیل  ،وهمۀ پیامبران
وملوکان زمین بپارسی سخن گفتندی  ،واول کسی که سخن گفت بزبان پارسی اسمعیل
پیامبر بود وپیامبر ما (ص) از عرب بیرون آمد واین قرآن بزبان عرب براو فرستادند
واین بدین ناحیت زبان پارسی است وملوکان این جانب ملوک عجم اند .
پس بفرمود ملک منصور تا علمـــای ماوراءالنهر را گرد آورند  ،از شهربخارا چون
فقیه ابوبکر فرزند احمد فرزند حامد  ،خلیل فرزند احمد سجستانی واز شهر بلخ جعفر
فرزند محمد فرزند علی واز باب الهند فقیه حسن فرزند علی مندوسی  ،جهم خالد فرزند
هانی المتفقه  ،واز شهر سیچاپ وفرغانه واز هر شهری کی بود در ماوراءالنهر ،
وهمه خطها بدادند برترجمۀ این کتاب که این راه راست  .پس بفرمود امیر منصور
این جماعت علماء را تا ایشان ازمیان خویش هرکدام فاضلتر وعالمتر  ،اختیار کنند تا
این کتاب را ترجمه کنند"()25
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دو اثر منسوب به ابوالفضل بلعمی که هر دو اثر ،علم ودانش وآگاهی وی
را در زمینه های فصاحت وبالغت بیان می کند .
 1ــ المقاالت
 2ــ تلقیح البالغه .
نظامی عروضی هم ضمن معرفی آثاری که برای مهارت در دبیری مفید
است" ،توقیعات بلعمی" را ذکر میکند.
به گفته "ابن ماکوال" اعقاب بلعمی تا زمان او ،همچنان در بخارا بودند.
از آنها معاصر زمان " سمعانی " بود که وی از او با لقب «امیر» نام
برده و اخالق و علم او را ستوده است.
یکی دیگر از بستگان بلعمی بنام " ابوطاهر داود پســـــــــرسعید بلعمی
اسبا نیکتی " که ازاوهم تعبیرهایی چون " اما " و " قاضی " شده است
واحتماال از رجال اوایل قرن پنجم هجری قمریدر خراسان می باشد.
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ابونصرفارابی

ابونصرمحمد فرزند محمد مشهور به فارابی تاجیک ایرانی فیلسوف
بزرگ جهان اسالم در نیمۀ دوم قرن سوم ونیمۀ اول قرن چهارم ( 260
هـ ق  874 /میالدی ) درفاریاب بدنیا آمده ودر سال (  339هـ ق /.
 950م  ) .در دمشق وفات نمود  .شهرزوری شمس الدین محمد حکیم قرن
 6و 7هـ.ق .درتاریخ حکما آورده است که پدرفارابی ازسرداران سپاه
سامانی واز ساللۀ فارسی بوده است.
فارابی از زادگاهش به بغداد رفت وبعد از آموختن عربی در حلقۀ درس
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ابوبشرمتی فرزند یونس القــُنائی (*) )فوت /
یافت  ،بعد به تکمیل فلسفه مشغول شد (.)26

 329هـ ق  ) .حضور

فارابی همۀ کتب ارستو(حدود 387 /ــ  322ق میالدی)  ،را بدقت مورد
مطالعه و تحقیق قرار داد وبزرگترین شارح فلسفه ارستو درنزد مسلمانان
جهان ومفسر فلسفۀ افالتون(حدود  428ــ  348ق  .م  ) .بوده است ،
وبدین جهت اورا « ارستوی دوم » یا « معلم دوم » نامیدند.
فارابی دردهۀ اخیرعمرخویش در دمشق و حلب  ،بتعلیم وتألیف مشتغل
بود و بعنوان فیلسوف و دانشمند شهـــــیر مــــــقام با بزرگی را در در بار
« سیف الدوله ابوالحسن علی فرزند عبدهللا فرزند حمدان التغلبی ( 333ـ
 » ) 356داشت.
مورخان اسالمی معتقدند که فارابی فردی زهد پیشه و عزلت گزین و اهل
تأمل بود .اعراض او از امور دنیوی به حدی بود که با آن که سیف الدوله
برایش از بیت المال حقوق بسیار تعیین کرده بود ،به چهار درهم در روز
قناعت می ورزید.
فارابی در انواع علوم بی همتا بود .چنانکه درباره هرعلمی ازعلوم زمان
خویش کتاب نوشت و از کتابهای وی معلوم میشود که در علوم زبان و
ریاضیات و کیمیا وهیات و علوم نظامی و موسیقی و طبیعات و الهیات
و علوم مدنی و فقه و منطق دارای مهارت بسیار بوده است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) یونس القــُنائی از مشاهیر مترجمان ودانشمندان اوائل قرن چهارم بود .وازآثار
منقول او کتب ذیل باقی مانده است  :ترجمۀ کتاب الشعر ( ابوطیقا )  ،ترجمه انالوطیقای
ثانی از ارسطو و ترجمه های متعدد دیگر.
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اودر میان فالسفۀ شرق تنها کسی است که به تبیین مشکالت جامعه شناختی
پرداخته است .او جامعه را بدونوع تقسیم میکند :
یکی « مدینه فاضله » که در آن عدالت و سعادت واقعی حکم روا است ،
اعضای رهبری چنین جامعه باید دارای جسم وجان نیرو مند  ،هوش
وزیرکی قدرت بیان  ،دانش دوست  ،کم شهوت  ،عاری از هوس  ،بزرگ
منش  ،بی اعتنا به همۀ امور دنیوی دوستدار عدالت  ،متنفر از ظلم  ،نرم
مزاج  ،شجاع و مدافع حق باشد و نظم و ترتیب وتعاون بین افراد برقرار
کند و منافع کل را تأمین نماید .
دیگری « مدینه نازله » یا جاهله است که بر اصل سود ورزی  ،برتری
جوی  ،شهرت پرستی  ،تقلب و ستمگستری  ،لذتگرایی و .و .و  ،استوار
می باشد.
او میگفت  :حاصل علم ومقدمۀ سعادت  ،اخالق است  .عالمی که از
مبانی اخالقی پیروی نکند از سعادت کمال برخوردار نیست .
آموزش فلسفی و اندیشه های تحلیلی فارابی در مورد جامعه ونظام عادالنه
اجتماعی از قرن (  17ــ  19میالدی  ، ) .در اروپا مورد استفادۀ عظیم
قرار گرفته است .
سن سیمون (  1675ــ  1755م  ) .نویسنده ودانشمند فرانسوی  ،از
طرفداران « مدینه فاضله » بود که وی با اتکأ به نظریات فیلسوف تاجیک
ایرانی ابونصر فارابی  ،شور و هیجان اصالح طلبی ( تورگو آن
ربرژاک  1727 /ـ  1781م  ).اقتصاد دان فرانسه و( کندرسه ) را بــــــه
( اگوست کنت  1798/ــ  1857م  ) .فیلسوف وریاضی دان فرانسوی
منتقل ساخت  .وبه او تلقین کرد که اجتماع باید مانند امور طبیعی تحت
قوانین علمی در آید وهدف اصلی هر فلسفه باید پیشرفت وترقی سیاسی
واخالقی بشریت باشد )27( .
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فارابی افضل حکما در رویکرد های پژوهشی اش نه تنها علوم را طبقه
بندی می کند  ،بلکه علوم اسالمی را نیز در ترتیب و طبقه بندی خود می
آوردوبه تمام علوم صورت منطقی و برهانی میدهد .فیلسوفان ودانشمندان
به این اصل معتقد اند که فارابی فلسفه اسالم را اساس گذاشت و مجدد علم
برهانی و مؤسس آن در عالم اسالم است )28( .
ف ارابی افضل حکما در رویکرد های پژوهشی اش نه تنها علوم را طبقه
بندی می کند  ،بل علوم اسالمی را نیز در ترتیب و طبقه بندی خود می
آوردوبه تمام علوم صورت منطقی و برهانی میدهد .فیلسوفان ودانشمندان
به این اصل معتقد اند که فارابی فلسفه اسالم را اساس گذاشت و مجدد علم
برهانی و مؤسس آن در عالم اسالم است )28( .
در باب تدوین سیستم نظریات فلسفی « فارابی »  ،او ازجملۀ کسانی است
که خواست آراء مختلف را با هم وفق دهد .در این راه بر همه گذشتگان
خود نیز سبقت گرفت .ودر این اسلوب و گزینش فلسفی تا آن جا پیش رفت
که گفت  :فلسفه  ،یکی بیشتر نیست و حقیقت فلسفی ـ هر چند مکاتب فلسفی
متعدد باشند ـ متعدد نیست .
ف ارابی به وحدت فلسفه سخت معتقد بود و برای اثبات آن براهین و ادله
بسیاری ذکر کرد و رسائل متعدد نوشت که از آن جمله ،کتاب «الجمع بین
رأیی الحکیمین افالتون االلهی و ارستو» دردست است.
وی معتقد بود که اگر حقیقت فلسفی واحد است ،باید بتوان در میان افکار
فالسفه بزرگ به ویژه افالتون و ارستو توافقی پدید آورد  .اساسا ً وقتی
غایت و هدف این دو حکیم بزرگ ،بحث درباره حقیقتی یکتا بوده است،
چگونه ممکن است در آراء و افکار ،با هم اختالف داشته باشند ؟.
فارابی میان این دو فیلسوف یونانی پارهای اختالفات یافته بود ،اما معتقد
بود که این اختالفات ،اختالفاتی سطحی است و در مورد مسائل اساسی
نیست .مخصوصا آنکه آنها مبدع و پدیدآورنده فلسفه بوده و همه حکمای
بعدی کم و بیش ،به این دو متکی هستند.
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مسائلی که به عنوان اختالف مبانی افالتون و ارستو مطرح بود و فارابی
درصدد هماهنگ ساختن بین آنها برآمد ،عبارت بودند از:
ــ روش زندگی افالتون و ارستو،
ــ روش فلسفی افالتون و ارستو،
ــ نظریه « مثل » ،
نظریه «معرفت» یا تذکر،
موضوع نفس ،
ثواب وعقاب حدوث و قدم ،
نظریه طبع وعادت.

()29

فارابی این فیلسوف توانا و نابغه حوزه تمدنی ایران بزرگ افزون بر باز
شناختی اندیشه وخطوط فکری « ارستو » فیلسوف یونان قدیم  ،نظریات
فلسفی و علمی جدید در عرصه های مهم اخالق  ،طبیعات  ،منطق از خود
به جا گذاشته است .
" غایت و غرض از فلسفه در هنجار بینشی فارابی این نابغه جلیل
القدرخراسان معرفت خالق است  .که عالم را بطریق فیض و اشراق خلق
کرد بدین طریق که نخست عقل اول از او افاضه شد واز عقل اول فلک
اعلی و عقل دوم بوجود آمد وبدین ترتیب عقول افالک که همه م ّجرد از
ماده اند بوجود گراییدند تا عقل فعّال که سبب وجود نفوس ارضیه وارکان
و صورت و هیولی گردیده است.
بعقیده فارابی نفس ناطقه که از عقل فعّال مدد می گیرد حقیقت وجود آدمی
است وبعد از فنای جسم باقی می ماند  .نفوس زکیّه بعد از فنای جسم بعقل
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فعّال متصل می گردند واین اتصال بعقل فعّال تنها در نتیجۀ ریاضت
نفسانی میسر است ومقدمۀ وصول باین کمال تهذیب اخالق و روح است
 . ...یعنی که حاصل علم و مقدمۀ سعادت اخالق است وعالمی که از مبانی
اخالق پیروی نکند ازسعادت و کمال برخوردار نیست " . ...
فارابی ازجهت تفسیر وتعبیر بخش بزرگ آثار ارستو در فلسفه و منطق
اورا نزد مسلمین بزرگترین استاد این فن معرفی کرد  .وی بر مجموعۀ
منطقیات ارستو ( اُرغنـُون ) تفسیر ایساغوجی فرفوریوس را بیفزود.
فارابی از خلقیات ارستو کتاب « ایثیقون نیقوماخس » ودر علم النفس ،
کتاب النفس االسکندر االفرودیسی ( منسوب به ارستو) ودر مسایل علم
السماع الطبیعی والـآثارالعلویه والسماء والعالم وکتاب الحروف ارستو
والمجسطی بتلیموس را تفسیر نمود وباین ترتیب جای شارحان بزرگ
اسکندریه را گرفت وخاطرۀ آنان را تجدید کرد .
اما فعالیت علمی وتحقیقی این فیلسوف به همین جا بسنده نکرد بلکه خود
نیز آثار مهمی از خود بجا گذاشت  ،وقسمت مهمی از آنها دردست است
وبسیاری از آثارش تاکنون طبع ویا بزبان های مختلف ترجمه شده است.
فارابی را در حـــــدود صد تألیف است  .ومهــــــم ترین آنهـــا عبارت اند
از :
 1ـ رساله فی مبادی آراء اهل المدینه الفاضله و ( ترجمه انگلیسی
1959میالدی  ،بدست « فردریک دیتریسی » در سال  1900میالدی به
آلمانی ترجمه شده بود ، ).
 2ـ کتاب فی معانی العقل  ،ترجمه التینی قرون وسطا .
 3ـ عیون المسائل ،
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 4ـ فصوص الحکم ( ،جداکنندههای حکمت) :این کتاب در مورد حکمت
الهی و شامل  74بحث در این زمینه و مباحث نفس میباشد .
 5ـ رساله فی السیاسة ،
 6ـ المسائل الفلسفیه ،
 7ـ احصاء العلوم  ،این کتاب فارابی را  :را ژراردوس کرموننسیس ،
ویوحناهیسپالنسیس  ،و دومی نیکوس گوندیسالوی در قرون وسطا به
التینی ترجمه کرده اند  .گوندیسالوی کتاب « مراتب العلوم » فارابی را
هم که اصل عربی آن مفقود است به التینی در آورد .
 8ـ الجمع بین رأیی الحکیمین افالتون االلهی وارستو ــ فی اغراض الحکیم
فی کل مقاله من الکتاب الموسوم بالحروف معروف به اغراض مابعد
الطبیعه ( ترجمه آلمانی  1929میالدی)
 9ـ رساله فی اثبات المفارقات ،
 10ـ التوطیه فی المنطق ( ترجمه بزبان ترکی  1975میالدی ) ،
11ـ کتاب المدخل الی المنطق ( ترجمه انگلیسی  1955میالدی ) ،
 12ـ شرح کتاب ایساغوجی فرفوریوس ( ترجمه انگلیسی  1965میالدی
)،
 13ـ شرح کتاب المقوالت ( قاتیغوریاس ) ارستو ــ (ترجمه انگلیسی
 1958میالدی) ،
 14ـ تعلیمات آنالوطیقا االولی ارستو ( ترجمه ترکی وانگلیسی 1958
میالدی ) ،
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 15ـ کالم له فی الشعر والقوافی ( ترجمه ترکی و انگلیسی  1938میالدی
)،
 16ـ کتاب فی الخالء ( ترجمه ترکی و انگلیسی  1951میالدی ) ،
 17ـ کتاب النکت ( میما یصح وماال یصح من احکام النجوم ) ترجمه
آلمانی سال  1892میالدی ،
 18ـ کتاب فی الواحده والواحدة ( ترجمه انگلیسی )
 19ـ التنبیه علی سبیل السعادة ( ترجمه التین قرون وسطا « چاپ زالمن
» سال  1940میالدی ، .
20ـ فصول المدنی ( ترجمه انگلیسی  1961میالدی)
 21ـ تلخیص النوامیس افالتون ( ترجمه التین  1952میالدی ) ،
 22ـ سیاسة المدینه ( ترجمه انگلیسی سالهای  1904و  1938میالدی و
ترجمه آلمانی  1927میالدی ) ،
 23ـ فی تحصیل السعاده ( ترجمه انگلیسی  1926میالدی ) ،
 24ـ فی مایصح وماالیصح من احکام النجوم ،
 25ـ فی ماهیت االنسان ،
 26ـ الدعاوی الفلسفیه ،
 27ـ االلفاظ الیو نانیة وتقویم سیاسة الملوکیة واالخالق ،
 28ـ رساله فی العلم االعلی ،
 29ـ تعالیق فی الحکمة ،
 30ـ کتاب الطبیعیات ،
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 31ـ رساله فی الماهیة والهویة ،
 32ـ رساله فی علم الفراسة ،
فارابی فیلسوف  ،دانشمند  ،سخنورعصر خود با فهم ژرف از فلسفه
وعلوم مختلفۀ عهد وی  ،روش فلسفی نو افالتونی اسالمی را ایجاد نمود
 ،واین همان روشی است که پیش از فارابی بوسیلۀ یعقوب فرزند اسحق
کندی ( فوت 285هـ.ق ) .شروع شد وبعداز اوازطرفی در آثار اخوان
الصفاء (*) وازطرف دیگر در کتب ابوعلی سینا بلخی بنحوی مدون
ومرتب گشت وبا افکار و حوائج معنوی اندیشه اسالمی تطبیق داده شد که
میتوان این عهد را دورۀ تسلط روش مذکور وپابرجا شدن آن بصورت
طریقۀ رسمی و عمومی حکمای تاجیکان ایرانی به اسالم دانست.
فارابی بزبان های متعددی همچو فارسی  ،عربی  ،یونانی آشنایی کامل
داشته ودر شعر وادب نیز مهارت داشت  .بگونۀ مثال دو رباعی ازو را
که در کتاب « تاریخ ادبیات درایران » ودر لغت نامۀ « علی اکبرفرزند
خان بابا » (  1297ـ  1375هـ.ق ) .مشهور به « دهخدا »
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) اخوان الصفاء  :در قرن چهارم هجری گروهی باین فکرافتادند که برای نشر
علوم عقلی ونزدیک کردن دین وحکمت به یکدیگر و آگاه کردن عامه از مبانی حکمت
نظری و عملی رساالت مختصر وسادۀ ـ بدون ذکر نام مؤلف ـ بنویسند وانتشار دهند
 .این وعدۀ خودرا « اخوان الصفاء وخالن الوفاء» مینامیدند... .
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آمده است در اینجا نقل می کنیم :
اســــرار وجـــــود خـــــام و نا پخــته بمــاند
وآن گـــــوهــــر بس شریف ناسفته بمــاند
هـــــرکــــس به دلیل عــقــــل چیـــزی گفتند
آن نکــــته کــــه اصل بـــــود ناگفته بماند
****
ای آنــــکه شمــــا پــــیر جــوان دیـــدارید
ارزق پــــوشـــــان این کهــــن دیـــــوارید
طفـلی زشمــــا دربـــرمـــا محبوس اسـت
اورا بــــخالص همتی بگــمـــاریـــد

()30

****
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ابو حفص سغـدی

ابوحفص حکیم فرزند احوص سغدی سمرقندی تاجیک ایرانی از شاعران
اوایل قرن چهارم هجری خراسان ایران است.
قول رضاقلیخان هدایت در کتاب « مجمع الفصحاء » آورده است :
"  ...درتواریخ کهن از شعرای زمان باستان سخنان موزون ذکر کرده اند
وبعضی گفته اند که اول کسی که زبان بسخن موزون برگشاد هــــوشنگ
دوم وشعر بهرام گــــور و همچنین شعـــر ابــــوحفص سغدی که گـــفته :

آهــــــوی کـــــوهی در دشت چــگونه دودا
چــــو ندارد یــــار بی یار چــــگونه رودا " ...
****
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مگر تاریخ شاهد آن است که اشعار قدیم شعرای فارسی زبان به سبب
عمال عرب از میان رفته وتمام کتب وتواریخ ایران قدیم بویژه متون
ُ
تاریخی خراسانیان ( عجمیان ) این سرزمین بوسیلۀ اعراب ستمگستر
سوختانده شد ومحو ونابود گردید .
با تحمیل چنین سیاست عرب تباری مردم را قدغن بلیغ نمودند قاعدۀ سخن
فارسی وشعر متروک شد تامدتی گذشت که اوضاع بنوعی دیگر گشت .
با آموزش درسهای تاریخی پدران مان این دستور عقالنی را بیاد گار
گذاشته اند که  :برای نابودی یک ملت  ،مسخ زبان و فرهنگش کفایت
می کند .
این سیاست را تازی ها ودشمنان وطن مان درهر برهۀ تاریخ جهت تقویۀ
پایه های قدرت حاکمیت شان باالی مردم ما جبرا ً اعمال نموده اند.
بنا ً ابو حفص سغدی بهیچ روی نمیتواند از اولین شاعران فارسی گویی
باشد.
ابوحفص سغدی از موسیقی دانان مشهور بود و آلت « شهرود » سیم
بزرگ وبم در آالت موسیقی ونوع ساز است  ،از مخترعات اوست که
در سال  300یا  307آن را ساخته است ،ابونصر فارابی درنوشته های
خویش ذکر او آورده است وصورت آلتی موسیقاری نام آن « شهرود »
که بعد از ابوحفص هیچ کس آنرا در عمل نتوانست آورد برکشیده واز
این خردمند و موسیقیدان ستایش نموده است .
ر ساله ای در لغت فارسی قرنها به وی منسوب بوده است  .ازاین کتاب
جمال الدین حسین اینجو  ،در فرهنگ جهانگیری ومحمد قاسم سروری
کاشانی  ،در مجمع الفرس خبر داده اند ) 32( .
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الف ـ منابع ومآخذ بخش سوم
 1ـ ترجمه  « :مفاتیح العلوم » ص .226
ـ « المعجم » شمس قیس رازی  ،ص .201
ـ « مجمع الفصحا »  ،رضا قلی خان هدایت  ،ص.131
ـ « احوال واشعار رودکی»  ،نفیسی  ،ج  3ص .1154-1150
ـ « تاریخ نظم و نثر در ایران »  ،نفیسی  ،ج .1
ـ « تاریخ ادبیات درایران » ،ذبیح هللا صفا ،ج  1ص. 178
ـ « البدء و التاریخ »  ،مطهر بن طاهر مقدسی  ،ج  3ص 138و .173
 2ـ « شاهنامه ثعالبی »  ،مؤلف  :ثعالبی  ،ترجمه محمود هدایت ص 5
و . 178
ـ «احوال واشعاررودکی» مؤلف  :سعید نفیسی ج  3ص .1181-1179
ـ « تاریخ نظم و نثر در ایران »  ،نفیسی  ،ج 1ص.19
ـ « حماسه سرایی در ایران »  ،ذبیح هللا صفا ،ص .163-161
ـ « تاریخ ادبیات در ایران »  ،ذبیح هللا صفا ،ج  1ص .369
 3ـ « شاعـــــــران بی دیــــــوان قـــرن هـــای  3و  4و » 5
 :داکتر محمود مدبری .

مؤلف

ـ « مجمع الفصحا » ،مؤلف  :رضا قلی خان هدایت  ،ج  1بخش  2ص
.1184
ـ « تاریخ ادبیات در ایران » مؤلف  :دکتر ذبیح هللا صفا ،ج  1ص .180
ـ « مجله معارف » نویسنده  :صادقی  :نخستین شاعر فارسی سرای ،
سال  ، 1362شماره .2

141

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 چاپ یازدهم ـ چاپخانه،  دکترمحمد معین:  مؤلف،  ـ فرهنگ فارسی4
. 95  ص، 1 ج، . ق. هـ1374 ، سپهر ایران
.2007Yamamoto ــ
The Cambridge history of Iran, .)1975( .Frye, ed. by R.N .1
(Repr. ed.). London: Cambridge U.P. Volume 4
We can single out for .978-0-521-20093-6 ISBN .p. 584
brief consideration only two of the many Persians whose
contributions were of great importance in the development
of Islamic sciences in those days. Abu Ma'shar al-Balkhi (d.
272/886), who came from eastern Iran, was a rather famous
.astrologer and astronomer
Biographical encyclopedia of .)2014( Hockey, Thomas .2
978-1- ISBN .New York: Springer. p. 91 .astronomers
The introduction of Aristotelian material .4419-9918-4
was accompanied by the translation of major astrological
texts, particularly Claudius Ptolemy’s Tetrabiblos (1138),
the pseudo-Ptolemaic Centiloquium (1136), and the Maius
Introductorium (1140), the major introduction to astrology
.composed by the Persian astrologer Abu Ma’shar
Encyclopaedia of the history of .)2008( Selin, Helaine .3
.science, technology, and medicine in non-western cultures
978-1-4020-4960- ISBN .Berlin New York: Springer. p. 12
...Since he was of Persian (Afghan) origin .6

. .  م1387  فروردین1 ، آفتاب.)ــ ابو معشر بلخی (فارسی
.1387  بهمن23 بازبینیشده در
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 5ـ صفحه :
( &amb-iran.fr/.../2.jpg%20?lang=fa&page=08-03-04-04-08
 - k28 - PHPSESSID=09feb3d846dae2ec9e5fedd73103bac8یافته
های تكمیلی .

ـ « البَدءالتاریخ » چاپ هوآرت  ،ج  ، 3ص  138و . 173
ـ « تاریخ ادبیات در ایران » مؤلف  :دکتر ذبیح هللا صفا  ،ج  1ص 269
. 270 ،
ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر معین  ،جلد  ، 6ص . 1977
ــ ذبیحهللا صفا .تاریخ ادبیات در ایران .ج .1انتشارات فردوس1349 .
ــ ذبیحهللا صفا .حماسهسرایی در ایران .مؤسسه انتشارات امیرکبیر.
1333
ــ جلیل دوستخواه .فرایند تکوین حماسه ایران .انتشارات دفتر
پژوهشهای فرهنگی1384 .

ــ جالل خالقی مطلق .مقاله «مسعودی مروزی» در فردوسی و
شاهنامهسرایی .انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی1390 .
ــ عالمه میرزا محمد قزویني ،بیست مقاله ،ص  9و  / 10و نیز نک :مقاله
قزوینی ،هزاره فردوسی ،ص  125به روضت الصفای میرخواند بلخی،
تلخیص دکتر عباس زریاب خویی ،ج 1ص 11و  12نیز رجوع شود.
ــ نک :مقاله تقی زاده ،هزاره فردوسی ،ص  / 51و نیز نک :لغتنامه
دهخدا ،ذیل ابوالمؤید.
ــ نک :تاریخ سیستان ،صص  1و ( 35چ بهار)
ــ تاریخ بلعمی ،چاپ بهار ،ص.133 -132
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ـــ نک :هزاره فردوسی ،ص  49و  51مقاله تقی زاده
ــ مقدسی بُستی« ،البَدء و التاریخ» ج 3ص 138و  / 173نیز ر.ک .عالمه
میرزا محمد قزویني ،بیست مقاله ،قسمت دوم ،ص  / 14نیز نک :هزاره
فردوسی ،ص  ،50مقاله تقی زاده
 6ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکتر محمد معین ،جلد  ، 5ص .621
 7ـ مجله میهن :شماره  ، 75سال  ، 1383نشریه سیاسی  ،اجتماعی ،
فرهنگی  ،سردبیر  :علی کشتگر  ،صفحه :
www.mihan.net/75/mihan-75-01.htm - 31k
 8ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکترمحمد معین  ،جلد  ، 5ص . 621
 9ـ صفحه :
– 49k

www.paarsi.com/article_view.asp?ID=89 -

ـ لباب االلباب  ،عوفی  ،ج  ، 2ص . 7
ـ « تاریخ ادبیات در ایران »  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،جلد یکم  ،ص 371ـ
. 388
ـ المعجم فی معابیر اشعار المعجم  ،چاپ تهران  ،ص . 189
 10ـ منقول از رسائل فلسفیة البی بکر محمد زکریا  ،گرد آوردۀ پول
کراوس  ،ج  1ص . 147
 11ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین ،چاپ  :یازدهم  ،چاپخانه سپهر
 ،ایران  1376 ،هـ.ق .ج  ، 5ص . 944
ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،جلد یکم  ،ص  389ـ 393
 12ـ ثعالبی  ،یتیمة الدهر  ،چاپ دمشق  ،ج ، 4ص  . 15و « تاریخ
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ادبیات در ایران » دکتر ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 1ص  293و  . 294و فرهنگ معین ،
ص . 1991
و کتاب تاریخ بیهقی  ،دکتر غنی و دکتر فیاض  ،ص  277ـ . 278
 13ـ لباب االلباب  ،ج  ، 2ص . 5
14ـ مجموع الفصحاء  ،ج  1ص . 65
 15ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین ص . 93
ـ صفحه  :ویکیپدیا ،دایرةالمعارف آزاد.
search ,navigation :Jump to
ـ معجم االدباء یا قوت حموی  ،چاپ مصر  ،جلد سوم  ،ص . 29
ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،جلد اول  ،ص 279 ، 271
ــ مقدمه بر تاریخ علم ،جورج سارتون ،ترجمه غالمحسین صدری افشار ،شرکت
انتشارات علمی و فرهنگی
ــ زریاب خویی ،عباس ،مقاله ابوالقاسم بلخی در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی
برای بیشترآگاهی درمورد دیدگاههای ابوزید به منابع زیرسرزنید :
ــ ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،لسان المیزان ،بیروت1390 ،ق1971 /م .
ــ ابنندیم الفهرست .
ــ ابوحیان توحیدی ،االمتاع و المؤانس ،به کوشش احمد امین واحمد زین ،قاهره،
 1942م .
ــ ابوسلیمان سجستانی ،محمد بن طاهر ،صوان الکحم ،به کوشش عبدالرحمن
بدوی ،تهران1974 ،م .
ــ بارتولد ،و و ،ترکستاننامه ،ترجمه کریم کشاورز ،تهران ،بنیاد ،فرهنگ ایران .
ــ بروکلمان ،کارل ،تاریخ االدب العربی ،ترجمه عبدالحلیم نجار ،مصر1974 ،م .
ــ بروکلمان ،کارل ،تاریخ االدب العربی ،ترجمه سید یعقوب بکر ورمضان
عبدالتواب ،مصر 1975 ،م .
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ــ بیهقی ،علی بن زید ،تتم صوان الحکم ،الهور1351 ،ق .
ــ حمدهللا مستوفی ،نزهة القلوب ،به کوشش محمد دبیرسباقی ،تهران1336 ،ش .
ــ دیور ،ت ج ،تاریخ الفلسفه فی االسالم ،ترجمه محمد عبدالهادی ابوریده ،قاهره،
1374ق1954 /م .
ــ زرکلی ،اعالم .
ــ زیدان ،جرجی ،تاریخ آداب اللغة العربیه ،به کوشش شوقی ضیف ،قاهره،
1957م .
المعرب ،مصر1928 ،م .
ــ سرکیس ،یوسف الیان ،معجم المطبوعات العربی و
ّ
ــ سوسه ،احمد ،الشریف االدریسی فی الجفر الجغرافیا العربی ،بغداد1974 ،م .
ــ سیوطی ،بغیة الوعاء ،به کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم ،مصر1384 ،ق1964 /
م.
ــ شهرستانی ،عبدالکریم ،الملل و النحل ،الیپزیک1923 ،م .
ــ صفا ،ذبیح هللا ،تاریخ علوم عقلی ،تهران1336 ،ش .
ــ صفدی ،خلیل بن ایبک ،الوافی بالوفیات ،به کوشش ددرینگ ،ویسبادن1392 ،ق/
1972م .
جر ،تاریخ فلسفه در جهان اسالمی ،ترجمه عبدالمحمد آیتی،
ــ فاخوری ،حنا و خلیل ّ
تهران1355 ،ش .
ــ فخر الدین رازی ،شرح اسماء الحسنی ،به کوشش طه عبدالرؤوف سعد ،بیروت،
دارلکتاب العربی .
ــ کحاله ،عمر رضا ،معجم المؤلفین ،بیروت1376 ،ق1957 /م .
ــ کراچکوفسکی ،ی ی ،تاریخ االدب الجغرافی العربی ،ترجمه صالح الدین عثمان
هاشم ،قاهره1963 ،م .
ــ کربن ،هانری ،تاریخ فلسفه اسالمی ،ترجمه اسدهللا مبشری ،تهران1352 ،ش .
ــ متز ،آدم ،الحضار االسالمی فی القرن الرابع الهجری ،ترجمه محمد عبدالهادی
ابوریده ،بیروت 1359 ،ق 1940 /م .
ــ مقدسی ،محمد بن احمد ،احسن التقاسیم ،لیدن1906 ،م .
ــ مقدسی ،مطهر بن طاهره ،البده و التاریخ ،به کوشش کلمان هوار ،پاریس،
1899رم .
ــ نعمه ،عبدهللا ،فالسفه شیعه ،ترجمه جعفر غضبان ،تهران1367 ،ش .
ــ یاقوت حموی ،معجم االدباء؛
 16ـ « تاریخ اجتماعی ایران »  ،مؤلف  :مرتضی راوندی  ،جلد دهم  ،ص 330
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بخش سوم
ب ـ ادامۀ عظمت فرهنگی  ،ادبی و علمی خراسان
درقرن چهارم ونیمۀ اول قرن پنجم هجری

خسروانی
ابوطاهرطیّب فرزند محمد خسروانی تاجیک ایرانی از شاعران عهد
سامانی در خراسان بوده است وپیش از اواخر نیمۀ دوم قرن چهارم
میزیسته است .اودر قطار شاعران و غزلسرایان  ،نظیر رابعه بنت کعب
قزداری  ،لوکری  ،معروفی بلخی وآغاجی بخارایی مقام باارزشی را
احراز می کند.
داشته های فرهنگی وادبی خسروانی مانند آثارتاریخی وفرهنگی بسیاری
ازسخنوران وبزرگان خراسان درکام حوادث فرورفته وجزاندکی از آن به
آیندگان نرسید .بدین اساس از زندگی و کارکرد های علمی او معلومات
بیشتر در دست نیست  .محمد عبده ( وبقول فردوسی ) از او بیتی را در
قطعه یی تضمین کرده است :
بـــــیاد جـــــوانی کـــــــنون مـــــویه دارم
بـــــرآن بــیت بـــوطــــاهر خســـــروانی
جـــــوانی بــــــه بیهــــودگی یــــــاد دارم
دریغــــا جــــــوانی دریـــغـــــا جــــوانی
****
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چند نمونۀ اشعار وی را اینجا نقل می کنیم :
عجب آیــــــد مـــــــرا ز مــــردم پـــــیر
کــــــه همـــــی ریـــــش را خضـــــــــاب کند
به خضـــــاب از اجــــل همی نــــرهـــد
خـــــویشــــــتن را هــــمی عــــذاب کنـــــــــد
****
تاباز کردم از دل زنگار آز و َ
طمـــــــــع
زی هــــــــردری که روی نهم در فراز نیست
جاهست وقدرومنفعه آنرا که طــمع نیست
عـــــ ّزست و صــــدرومرتبه آنرا که آز نیست
****
چهــار گـــــونه کس از من بعجزبنشستند
کــــــــزان چهــار بمن ذره یی شفــــا نرسید
طبیب و زاهد واختر شناس وافسونگـــــر
بــــــــدارو و بـدعـــــا و بطالــــــــع و تعویذ
****
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شب وصال تو چــــون باد بی وصال بود
غــــم فـــــــراق تو گویی هــــزار ســــال بود
شب درازو غمـــان دراز و جـــنگ دراز
در ایــــن سه کـــار بگــو تا مرا چه حال بود
بسا شبا کــــه فراق تـــــــــرا ندیم شـــدم
امــــــــید آنکه مگـــــربا تــــــوام وصال بود
خیال تو همه شب زی مــن آید ای عجبی
روان مـــن همه شـــــب خــــادم خــیــال بود
****
مرا زخال سه بوسه تو وعده کــــرده بُدی
بـــــپای تا بدهم پیش کــــت و بــــــــال بود
سیـــــاه چشمــــا ماهـــا من این نـــدانستم
کـــه مـــاه چـــارده را غمزه ازغـــزال بود
تــرا مطیعــــم نامـــــردمی مکـــن صنما
زخــــوبــــرویان نامـــــردمی محـــال بـود
مگر بنامۀ عشق اندرون نخــــــوانده بوی
که خـــون دلشد گان پیش تو حالل بــــــود
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طمع بجان کنی وخیره قیل وقـــــــال کنی
چــو جـان و دل بتو دادم چه قیل و قال بود
وفای و مردمی امروز کن که دسترسست
بود کـــــه فـردا این حال را زوال بــــود

()1

****

شاکر بخاری :
نیز ازجمله شاعران قرن چهارم وهم عصر خسروانی است که نام اورا
همرای نام دو معاصر دیگر خود در این بیت بیان کرده است: .
همی حسد کـــــنم و ســــال و مـــاه رشک برم
بمـــــرگ بوال َمثـَل ومـــرگ شاکر و ُجال ّب
****
دلیل بزرگ شهرت این شاعر باستادی و اشعار رائع  ،ذکر نام وی در
کتب بالغت و لغت واستشهاد اشعار اوست در آنها  .با تأسف ودرد که
اشعار وی نیز مانند آثار بسیاری از شاعران بزرگ قرن چهارم طعمۀ
حریق جبر تاریخ گردید.
از اشعار موجود شاکر بخاری :
سردست روزگــــار و دل از مهر ســـــرد نی
می سالخــــورده بایـــــد و مـــــا سالخورده نی
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از صــــد هزار دوست یکی دوست دوست نی
وزصـــــد هــــزار مـــــــرد یکی مرد مرد نی
****
نفـــــرین کـــــنم زدرد فعـــــال زمـــــــانه را
کــــو کـبر داد و مرتبت این کــوفشانه (*) را
آنرا که با مکوی (**) و کالبه (***) بود شمـار
بربط کجـــــــا شناســد و چنگ و چغانه را

()2

****

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) کوفشانه  :جوالهه
(**) مکوی  :افزار جوالهکان که ماسوره را در میان آن نصب کنند .
(***) کالبه  :از افزارهای جوالهکان
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ابوالمؤید بلخی

مؤید بلخی تاجیک ا یرانی شاعر و نویسنده مشهورقرن چهارم ومعاصر
سامانیان و متولد بلخ است .به اساس ذکر نامش در« تاریخ بلعمی » که
مقارن سال  352هـ ق .تألیف شده است واضح می گردد که او در نیمۀ
اول قرن چهارم زندگی می کرده است.
بهمین صورت کنیۀ مؤید بلخی در « لباب االلباب » عوفی  « ،مجمع
الفصحا »  ،ترجمۀ « تاریخ طــــــبری »  « ،مجمــــــع الــــــــتواریخ »
 « ،لغت فرس » اسدی  « ،تاریخ سیستان » و« قابوسنامه » ( )3بیان
شده است.
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ابوالمؤید بلخی دارای آثار منظوم و منثور است  .او نخستین كسی است
كه داستان « یوسف و زلیخا » را به نظم كشیده است  .اگرچه از اشعار
این منظومۀ او چیزی باقی نمانده ،در مقدمۀ بعضی ازنسخ منظومۀ یوسف
زلیخا در ذکر سابقۀ نظم این داستان چنین آمده است :
مــــر این قصه را پارسی کـــــــــرده انــــد
بــــــدو در معــــــانی بگـــــــــسترده انــد
بــــــه اندازۀ دانــــش و طبع خــــــــــویش
نه کمــــــــتر از آن گـــفته انــد ونه بــیش
دو شــــاعــــر كــــه این قصــه را گفـــتهاند
بهــــرجـــای معــــروف وننهفـــــته انـــد
یكــــی بوالمــــؤید كــــه ازبلـــــــخ بــود
بــــــدانش همــــی خویشــــتن را ســــتود
نخـــست او بــــدین در سخــــن بافـــتست
بگفــــتست ،چـــون بانـــــگ دریافـــتست
پـــــس از وی سخـــن بـاف این داســـتان
یکی مــــرد بُــــد خــــــوب روی و جوان
نهـــــاده ورا بخــــــتــــــــــیاری لقـــــب
گـــــشادی بـــــر اشعــــــار هــر جای لب
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بچـــــاره بر مهتــــران بــــــــر شــــــدی
بخــــــواندی ثــــنا و عطــــــا بســـــدی...
****
غیر از یوسف زلیخا  ،ابوالمؤید بلخی اشعار دیگری نیز داشته است که
نمونۀ از آنرا ذکر می کنیم :
انگشت را زخــــون دل مــــن کند خضاب
کفـّی کــــزو بالی تن و جان هـــرکس است
عنّاب و ســــیم اگــــــر نــبود مـان روا بود
عنّاب بــــــر سبیکۀ سیمین او بــــس است
****
صفرای مـــــرا ســــــود ندارد نلــــــکا(*)
درد ســـــــر من کجــــــا نشــــاند علکـــا
ســــوگند خــــــورم بهـــرچه دارم ملکـــــا
کـــــزعشـق تو بگداخته ام چون کلکا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) نلک  :آلوی کوهی

()4
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از دیگر آثاری كه به او نسبت دادهاند یكی شاهنامه منثور اوست كه آن را
« شاهنامه بزرگ» و «شاهنامه مؤیدی» هم خواندهاند .این شاهنامه كتابی
در شرح تاریخ و داستانهای خراسان قدیم و شامل بسیاری از روایات و
داستانهای خراسان از پهلوانان و پادشاهان است كه بعدا ً در دیگر آثار
حماسی  ،از جمله «شاهنامه» فردوسی ،از آنان سخن گفته شد.
م انند داستان آغش و هادان که از پهلوانان زمان کیخسرو بوده اند یا کی
شکن که برادرزادۀ کیکاووس بوده یا گرشاسپ و عالوه براین ها در
شاهنامۀ ابوالمؤید ،از نریمان و سام و کیقباد و افراسیاب و لهراسب که
هرکدام به تفصیل توضیح داده شده است.
این کتاب عظیم به دلیل تفصیل آن و به علت آن که قسمت زیادی از داستان
های قهرمانی در قرن چهارم و پنجم و ششم به نظم آمد .مردم دیگر به
حفظ و بازنویسی آن اقدام نموده ننموده اند رفته رفته از میان رفت و تنها
قسمتی که باقی مانده قطعه ای از کتاب گرشاسپ است که درتاریخ سیستان
نقل شده است.
قدیم ترین كتابی كه از این اثرمعتبر ادبی نام برده «تاریخ بلعمی» است
كه در باال از آن ذکری رفت .
« گرشاسپنامه » و « اخبار نریمان » نیز از آثارابوالمؤید بلخی هستند كه
شاید هم هر كدام جزئی از شاهنامۀ او بودهاند.
«عجایب البلدان» اثر دیگر اوست كه در قرن چهارم و اوائل قرن پنجم
مشهور بوده و در« تاریخ سیستان » نیز چند بار از آن یاد شده است)5( .
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ابوشکور بلخی
ـــــــــــــــــــــــــــ

ابوشکور بلخی از شعرای نام آور تاجیک ایرانی سرزمین خراسان است
که به زبان فارسی و عربی شعر گفته است واز اشعار او ابیات پراگنده
ای دردست است .و دردربارشاهنشاهی سامانیان اجداد تاجیکان وپارسها
به سر برده و در نیمۀ اول قرن چهارم زندگی می کرده است  .سال تولد
او را (  303هـ.ق .در بلخ ) دانسته اند.
منوچهری در مورد او چنین میگوید :
از حکـــیمان خراسان کو شهید و رودکی
بـــوشکـــوربلخی و بوالفــتح بستی هکذی
****
عصر او مصادف بااواخر عهد رودکی و اوایل عهد فردوسی است .
واضح است که فردوسی مضمون ابیات ذیل :
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درختی کـــــــه تلخست ویرا ســـــرشت
گــــــــــرش بر نشـــــــانی بــباغ بهشت ...
ســــر انجـــــام گــــــوهر بکـــــار آورد
همــــــــان مـــــیوۀ تلــــخ بــــــــــــار آورد
****
بااستفاده از رویکرد های ابیات ابوشکور بلخی سرآیندگان زیادی از او
بهره بردهاند و اشعار تازهای را بر آن پایهها سرودهاند ،برای نمونه در
شعر زیر::
درختی کــــه تلخـــش بود گــــــــَو َهــرا
اگــر چــــــرپ و شـــیرین دهـــی مرورا
همـــــان مــــیوۀ تلـــــخ آرد پــــدیــــــد
ازو چـــــرپ و شــیرین نخــــواهی مزید
****
ابوشکور بلخی از موطن خود بلخ روزگاری چند به بخارا مهاجرت کرده
ودر این شهرغریب بوده است .ویک بیت از قصیده یی که بشاه سامانی
خطاب نموده این ادعا را ثابت می نمـــاید :
ادب مگــــیر و فصاحت مگیر و شعر مگـــیر
نه مــــن غریبم و شاه جهان غریب نواز
****
از قرار معلوم از کل دیوانش 192بیت موجود است .چهار مثنوی سروده
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که از آنها فقط « مثنوی آفرین نامه » باقی مانده است.این مثنوی یکی از
قدیمی ترین مثنوی های زبان فارسی است  ،كه به بحر متقارب و به نام
« نوح فرزند نصر ســـامـــــانی» ازسال  333تا  336سروده است (، )6
چنانكه خود میگوید:
مـــــــر این داستان كـــش بگفـــت از فیال
ابر سیصــــد و سی و ســــه بـــــود ســـال
وســرانجام كه آغـــــاز ایــــن نـــــامه كرد
جوان بود چــــون سی و ســـــه سال مــرد
****
ابیات ذیل را از اشعار آفرین نامه باری بخوانش می گیریم :
بـــــدشمن بــــرت اســــــــتواری مـــــــباد
کــــــه دشمـــــن درخـــــتی است تلخ از نهاد
درختی که تلخــــــــش بود گــــــَوهَــــــــرا
اگـــــــــــــر چــــــرپ و شیرین دهی مرورا
همــــان میـــــوۀ تلـــــخت آرد پـــدیـــــــــد
ازو چـــــرپ و شــــــیرین نخــــواهی مزید
زدشمن گــــراید ونکـــــــــه یابی شکـــــــر
گمـــــان بر کــــــــه زهرست هر گز مخور
****
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خردمند گـــــوید خـــــرد پادشــــــــاه است
کـــــه بر خــــــاص وبرعـــام فرمانرواست
خـــــرد را تن آدمـــــی لشکـــر اســــــــت
همه شهــــوت و آرزو چــــــاکـــر اســــــت
جهـــــان را بــــدانـــــش تــــــــوان یافــــتن
بـــــه دانش تــــــــوان رشـــتن و بافــــــــتن
****
سخـــن گـــــرچـــــه باشــــــد گــــرانمایه تر
فــــــرومــــایه گـــــــردد زکـــــم پایـــــه تر
سخــــــــــن کــــــز دهـــــان بزرگـــــان رود
چــــــــو نیکـــــی بــــــود داســــتانی شود...
سخــــن کــــزدهـــــــان نا همایون جـــــهــــد
چــــــومـــاریـــست کـــــزخــانه بیرون جهد
نگــــه دار خــود را ازو چــــــون ســــــــــزد
کــــه نزدیک تـــــر را ســــــبک تر گــــزد
****
بـــــدان کــــوش تــــا زود دانـــــا شـــــــوی
چــــــــــو دانــــا شــــــوی زود واال شــــوی
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نه دانــــــا تر آنکـــــــس کـــــــه واالتر است
کـــــه واالترســــــت آنکه دانـــا تــر است...
بدانــــش شـــــــود مـــــــرد پرهیــــزکـــــار
چنــــین گــــفت آن بخــــــــرد هــــوشــــــیار
کـــــــــه دانــــــــش زتــــــنگی پــــناه آورد
چــــو بــــــــیراه گـــــــــردی بـــــــراه آورد
****
غیر از مثنوی « آفرین نامه » شکور بلخی دارایی مثنوی های دیگری
نیزبوده است که بر وزن بحر هزج مسدّس وبحر خفیف سروده ومتضمن
وعظ و نصیحت می باشد .او افزون بر مثنوی هایش  ،قطعات و قصایدی
جداگانۀ نیزسروده که یک بیت آنرا در اینجا نقل می کنیم :
از دور بــــدیدار تـــــــو انـــــدر نگـــــرســـتم
مجــــروح شـــــد آن چهرۀ پر ُحسن مالحت
از غمـــــــزۀ تـــو خســـته شد آزرده دل مـــــن
وین حکــــم قضاییست جــــراحت بجراحت
****
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ابو منصور دقیقی

ابو منصور محمد فرزند احمد دقیقی (مقابل  367ـ  369هـ.ق) .
شاعروادیب تاجیک ایرانی سرزمین خراسان بود  .زادگاه وی بنا به
روایات گوناگون  :بلخ  ،سمرقند و بخارا ذکر شده و در اواسط نیمۀ اول
قرن چهارم متولد گردیده است .
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زندگی نامه وی یکی از پیشگامان « شاهنامه سرایی » در ادبیات فارسی
محسوب میگردد .دقیقی در زمــــان شاهنشاهی سامانیان کـــــــــــــــار
« شاهنامه سرایی » را آغاز کرد .او که در دربار امیران سامانی
میزیست  ،شاهان سامانی و امرای چغانی را مدح میگفته  .پس از یک
دوره طوالنی سکوت از ترس سرکوب بیگانگان ،سکوت را شکست و
این کار شگفت را آغاز نمود)7( .
از اشعار دقیقی بر میآید کــــــــــــه وی گـــــــــــــرایش زیــــــــادی به
« می » و« دین زرتشتی » داشته است .باور متقدمان این است که وی
نظم شاهنامه اش را بدستور « امیر نوح فرزند منصورسامانی » آغاز
نموده است .از وی قصاید غزلها وقطعات و ابیات پراگنده ای در تذکره
ها خاصه در :
لباب االلباب  ،مجمع الفصحا  ،تاریخ بیهقی  ،ترجمان البالغه  ،حدائق
السحر والمعجم  ،کتاب لغت فرس اسدی نقل شده و همه متفقا ً داللت نام
بر استادی این شاعر توانا می کند .اما اثرپــــرارزش و جــــــــــاویدان او
« گشتاسپنامه » که قسمتی از شاهنامه فردوسی است در شرح سلطنت
گشتاسپ و ظهور زرتشت و جنگ مذهبی میان گشتاسپ و ارجاسپ
تورانی می باشد  ،مهارت و دقت خیال  ،تعبیروتبیین اورا در مقام شناخت
تاریخ وادب وقت بنمایش می گذارد.
عدد ابیات « گشتاسپنامه » دقیقی را  « ،فردوسی» هزار و« عوفی »
بیست هزار و« حمدهللا مستوفی» سه هزارگفته اند.
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هزار بیت دقیقی  ،که فردوسی در شاهنامۀ خود آورده است به این بیت
آغاز میشود :
چـــــوگشتاسپ را داد لهـــــــراسپ تخـت
فــــــرود آمــــد از تخت و بر بست رخـت
بــبـلخ گـــــــزیـن شـــــــد بـران نـوبـهــا ر
که یــــــزدان پـــــرســتـان بـدان روزگــار
مـــرآن جــــــای را داشـتـنــــــدی چـــنـان
که مــر مـکه را تــازیــــان ایــن زمـــــــان
****
وبدین بیت ختام می پذیرد :
بـــــآواز خــــسرو نهـــــادنـد گــــــــوش
ســپردند اورا همـــه گــــوش و هـــــــوش
****
فــــــردوسی بزرگ نویسنده شاهنامه در پایان گفــتار دقیقی پس از نقل
هزار بیت او چنین آورده است :
دقــــــیقی رســــــانید اینــجا سخـــــــن
زمــــــانـــه بـــــــرآورد عمـــــرش ببـــُن
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ربــــــــودش روان از ســــــــرای سپــنج
از آن پــــــس کــــه بنمـــــــــود بســــیار رنج
بگیـــــتی نمــــانـــــدست ازو یــــــاد گـــار
مگـــــر این سخــــــن هــــــای نــــاپــــایـــدار
نمـــــانــــدی کـــــه بــــردی بسر نامــه را
بـــــرانـدی بـــــر او ســــر بسر خامه را

()8

****

ورود « دقیقی » در انواع مختلف شعر وقدرتی که در همۀ ابواب نشان
داده دلیل آشکاریست بر فصاحت کـــــالم وروانی طبع وقوت بیان و
ذهــــن او  .بیهوده نیست که « فردوسی » او را به « گشـــادگی زبان »
و « سخن گفتن خوب » و « روانی طبع » وصف می کند .وی قصاید
مدحی را کمال بخشید  .بعضی از قصاید او بعد ها چند بار مورد استقبال
شعرای استاد قرار گرفته است  .او بدین زرتشتی بود.
دقـــیقی چار خــصلت بر گـــــزیده ســــت
بگیــــتی ازهمـــــــه خـــــوبـــی و زشـــتی
لب یاقــــوت رنـــگ و نـــــــالـۀ چــنگ
مــــی خـــون رنــگ وکـــیش زرتشــتی

()9

****
پیام ظهور زرتشت سپنتمان در رویکرد های فکری « دقیقی بلخی »
مرحلۀ از شناخت باور ها و نظم زندگی بر پایۀ تعقل است.
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حضرت دقیقی بلخی با شناخت دقیق از ارزش معارف انسانگرایی سیستم
فکری زرتشتیان  ،بنیاد گذار و سرایشگر نهادینه های خرد اوستایی در
شاهنامه میباشد.
دقیقی بابیان حرمت ـ کالم آسمانی اش را از زادگاه نزول فرۀ ایزدی بلخ
آغاز میکند و آنگاه با بصیرت به باز شناسی پیامبر خرد و خردمندی
رسالت او می پردازد ،وچنین بیان میکند :
 ...به شـــاه جهان گــفــت پـــــیغمبــــــرم
تـــــــــرا ســــوی یــــــزدان همی رهــبرم
جهـــــان آفــــــــرین گـــــفت بــــپذیر ایـــن
نگه کــــــــن بـــــدین آسمـــــان و زمــــــین
کـــــه بی خـــــاک و آبــــــش بــر آورده ام
نگــــــه کن بــدو تـــاش چــــــون کـــرده ام
نگـــــــــر تا تـــــواند چــــــنین کــــرد کس
مـــگر مــــن کــــه هســـــتم جهان دار و بس
گـــــر ایــــدونک دانــی که من کــــردم این
مــــرا خـــــواند بـــــــاید جهـــــان آفـــــــرین
زگــــویـنـد ه بــــپـذ یربـــه دیــــــــــن اوی
بـــــیــامــــــــــــوز ازو راه و آئـــــــین اوی
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نگـــــــر تا چه گـــــوید بریـن کـــارکــــن
خــــــرد بر گـــــــــزین این جهـــان خوار کن
بـــــــیامـــــــوزآئــــــــیـن دیـــــن بـهـــــی
کــــه بـی دیـــن نــــــه خوبست شـــــاهنشهی
چـــــو بشنید ازو شــــاه به دیـــــن بــــــــه
پـــــذیرفــــــت ازو دیـــــــــن و آیــــــین بـــه
نبــــَرده بــــــــــــرادَرش فـــ َ ّرخ زَ ریــــر
کجـــا َژنـــده پــــــــــیل آوریــــدی بزیـــر
پـــدَرش آن شــــه پــــــــیر گشــــته ببلــــــخ
کــــه گیــــــتی بــــــدلش انــــدرون بود تلــخ
ســــــــــران بــــزرگ از همـــه کشـــــــوران
پـــــــــزشکـــــان دانــــــا و گــــــــند آوران
همـــه ســــــوی شــــاه زمـــــین آمــــدنــــــــد
بـــبستـــــند ُکـــــــشتی بــــــدیــن آمـــدنــــد
ــره ایـــــــــــزدی
پــــدیـــــد آمــــــــد آن فــــــ َ َّ
بــــرفت از دل بـــــد سگــــاالن بـــدی

()10

****
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دقیقی بلخی با بیان نام پاک زرتشت راه را به اعتقاد ات اهورایی تاریخ
چند هزار سالۀ مردم ایران قدیم می کشاید ،باغستان سبزی که در آن
هزاران شاخه گل از راز و رمز خوشبختی ،لطافت و زیبای مشک
ومعطر با شبنم نماز انسانگرائی ،شمیم می افشاند :
همـــه بـــرگ وی پـــــند و بـــارش خـــــــــرد
کــــسی کــــوخــــرد پـــــرورد کــــــی ُمـــرد
خجـــــــــسته پــــی و نـــــــــام او زرتــــــشـت
کــــــه آهــــــــــرمن بــــــــد کنش را بکـشـت
****

دقیقی در جوانی به علت نامعلومی بدست خدمتگارش کشته شد و فردوسی
علت وواقعه قتل اورا چنین یاد می کند:.
جـــــوانیش را خــــــوی بـــــد یــــــار بـــــود
همــــــه ســـــاله تــــابُــد بپــــیکار بــــــــود
بَــــرو تاخــــتن کــــرد نـــــاگـــــــاه مــــرگ
بسر بـرنهادش یکـی تیره تـرگ (خاک گور)
بـــــدان خــــوی بــــــد جــــــان شیــــرین بداد
نـــبـــــود از جهــــــان دلش یک روز شاد
یکــــایک از او بخـــت بــــــــر گشـــته شــــد
بـــدست یکـــی بــــنده بــــــر کشته شد
****

()11
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دقیقی بدون شک یکی از بزرگترین خردمندان ادب و فرهنگ خراسان
زمین در قرن چهارم است  .شاعران بعد از او مقام فرهنگی و استعداد
ادبی اورا نغز وشایسته ستوده اند .
ش اعرمعروف ادیب صابر با پاکیزگی نیت عظمت دقیقی را اینطور بیان
می کند:
گـــــر نیســــتم بطبع دقیقی و فـــــرخــــی
هســـتم کـــــنون مقــــــدمۀ کاروان خویش
****
اینجا گونۀ از انگارۀ های زیبا شناسی دقیقی را بخوانش می گیریم :
پــــــری چهــــره بتـــی عـــــیّار و دلـــــــبر
نگـــــاری ســـــرو قـــــــــــدّ و مــــاه منظر
سیـــه چشـــمی کـــه تا رویــــش بدیــــــــــم
ش َجر
ســــــــرشکـــــم خون شدست و بــَر ُم َ
اگـــر نـــــه دل همی خــــواهی ســـــــپردن
بـــــدان مـــــژگان زهـــر آلـــــود منگر...
بســـــــــــان آتـــش تــــیز است عشـــــقــش
چنـــان چـــــون دو رخــش همـــرنگ آذر
بســــــان ســـــــــرو سیمــــــینست قـــــدّش
منور
ولیـــــکن بـــــــــر ســـــــــرش مــاه ّ
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فــــریش آن روی دیــــــبا رنــگ چــــــینی
کـــــــه رشـــک آرد بر او گلـــبرگ تـر بر
فــــریش آن لب کــــــه تا ایـــــــدر نیامـــــد
ز ُخلــــد آییـــن بــــــــوســـه نامــــد ایـــدر
از آن شکــــــــــــر لبـــانست ایــــنکه دایـــم
گـــــــــدازانم چـــــــو انـــــدر آب شَــ ّکــَر...
****
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معروفی بلخی

ابو عبدهللا محمد فرزند حسن بلخی تاجیک ایرانی از شاعران عهد سامانی
و مداح امیر رشید عبدالملک فرزند نوح (  343ـ  350هـ.ق ) .بوده بنابرین
در نیمۀ اول قرن چهارم میزیسته  )12 ( .چند نمونۀ از اشعار اورا نقل می
کنیم :
شعر نخست:
بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
خوش و سرسبز شد عالم اوان الله زار آمد
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ز سوسن بشنو ای ریحان که سوسن صد زبان دارد
به دشت آب و گل بنگر که پرنقش و نگار آم
گل از نسرین همیپرسد که چون بودی در این غربت
همیگوید خوشم زیرا خوشیها زان دیار آمد
سمن با سرو میگوید که مستانه همی رقصی
به گوشش سرو میگوید که یار بردبار آمد
بنفشه پیش نیلوفر درآمد که مبارک باد
که زردی رفت وخشکی رفت وعمرپایدار آمد
همی زد چشمک آن نرگس به سوی گل که خندانی
بدو گفتا که خندانم که یار اندر کنار آمد
صنوبر گفت راه سخت آسان شد به فضل حق
که هر برگی به ره بری چو تیغ آبدار آمد
شعر دوم :
نعت هر کس را همی یکسان شود اهل سخن
چون به نعت او رسد اصل سخن دیگر شود
چون بیندیشم خرد مر نظم را مانی شود
چون به نظم آرم زبان مر لفظ را آزر شود
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نعت گویی جز به نام وی سخن ضایع بود
تخم چون بر شوره کاری ضایع و بیبر شود
ُ
شست باید لفظ را تا نعت او گویی بدان
بخت بــــــــاید زر را تا تاج را درخور شود
خسرو مشرق که یزدان همیشه ناصر است
هــر که یزدان را پرستد ناصرش یزدان شود
فخر با خیر آن بود کز رسم او گیری و بس
علــــم نافع آن بود کــــش حجت از فرقان بود
تا جهان باشد نیابد حاسدش راحت ز رنج
رنج با راحت بود چون درد بیدرمان بود
پادشاهی ما همه دعوی است برهان تیغ او
آن نکـــوتر باشد از دعوی که با برهان بود
در معنی را سبب شد قطره ی باران سخاش
در دریـــــا را سبب هم قطره ی باران بود
هر که ناشاعر بود چون کرد قصد مدح او
شاعری گردد که شعرش روضه ی رضوان بود
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زان که نعتش جمع گردانید معنیهای نیک
چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود
بیش از این نصرت نشاید بود کاو را دادهاند
چون ز نصرت بگذری زان سو همه خذالن بود
از تمامی دان که پنج انگشت باشد مرد را
باز چون شش گردد آن افزونی از نقصان بود
****
دوست با قامت چون سرو بمن بر بگذشت
تازه گشــتم چـــو گل وتازه شد آن مهر قدیم
ی بر ساعدش از ساتگنی سایه فــــــگند
م ّ
گفتی از اللـــه پشیزستی بر مــاهی شیم

()13

وآن دو زلفین برآن عارض اوگویی راست
بر گل خــــــیریست از غالیه سرتاسر سیم
کشت پر کشت سیه جعد چو عین اندر عین
گشت پرتاب سیه زلف چو جیم انــــدر جیم
مردمان گویند این عشق سلـــــیم است آری
بزبـــــان عربی مــــــار گـَزیدست سلـــــیم
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مـــن همی خندم جایی که حدیث تــــو کنند
و انــــدرون دل دردی کـه ُهوهللاُ علیم

()14

****
این دل مسکیــــن من اســـــیر هــــوا شد
پیش هـــــزاران هـــــــــزار گــــــونه بال شد
جــــادو کی بند کـــــرد وحیلت بــــــرما
بنــــدش برمــــــــا برفــــــــت و حیله روا شد
هرچــــــــــه بگویم زمن نگر که نگیری
عقـــــل جــــــــدا شـــــــد زمن که یار جدا شد
****
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بــدیع بلخی
بلخی  ،ابو محمد فرزند محمود تاجیک ایرانی از شاعران معاصر طاهر
فرزند فضل فرزند محمد چغانی ( فوت  381هـ .ق ) .و معاصر منجیک
ترمــــــزی و دقیقی بوده ودر نیمه دوم قرن چهارم میزیسته است)15( .
بقول تارنمای میراث مكتوب  -در نام و كنیه و زندگاني و آثار او بین
تذكره نویسان اختالفات زیادی وجود دارد ،ازآثار او مثنوی راحه االنسان
است كه برگرفته از پندنامه انوشیروان می باشد .موضوع شعری این
پندنامه كه سراسر حكمت و پند و اندرز است بیشتر جنبه علمی و ساده
دارد و یادآور پندهائی است كه از بزرگان ایران باستان به جای مانده و
خود شاعر هم روایت هاي گوناگونی را از زبان شخصیت های تاریخی
بیان کرده است .دراین مقاله به معرفی این پند نامه وویژگی های سبکی
وادبی وهنری آن پرداخته شده است.
از اشعار اوست :
هـــــوای روی زمیــن را شــــــد ّ
مطـــرز
بصـــــافی آب دریــــــــــای بقــــــــرمز
وردین بــــــر آمد
نفـــــیر ابـــــر فـــــــــر َ
فـــتاد انــــدر ســــــپاه گـــــل هـــزاهـــــز
زرنـــــگ زاغ  ،رنــــگ حلــــقه حـیـران
زبــــانگ زاغ  ،بانــــــگ رود عــاجــــآز
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بــــدان مـــنگر کـه می نهی است ،می خور
بــــوقــــت الـــورد شــــراب الـــراح جـایز
نـــگــــاری بـــاید اکــــنون خــلخــــی زاد
بــــه رخســــاره بت چـــــین را مجـــــــهز
بــــه بســـــتان فضـــایل هـــــــــا مـــهـــیا
بـــــه میـــــزان بــــــــدیــــهســــتان ممــیز
هـــــــمیــــــشه نـــــام اورا آفــــرین جـفت
همــــــیشـــه عــــرض اورا مــــال محـرز
بـــه گــــــــرد چـــــرخ گردان جز به نیکی
بــرین صـــــید ازدل حـــــاتـــــم جــوایز(*)
همـــــه امـــــرش بــکـــــام دل روان بـــاد
هـــمــــه آهـــــنگ اورا دهــــــر منجــــز(**)
لـــــــقای او بــــــه معـــــنی قـــــــول باری
بـــــــــقای دشمـــــــنان چـــــون بیت راجـز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ــ اصل  :حوابز
(**) ــ اصل  :مـوجز
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بدان منگــــر که می منعست میخــــــــور
لـــــوقت الـــــورد ُ
رب الخـــَََ مر جایز
ش ُ
نگــــــری بایـــــــــد اکــــنون خلّخی زاد
بــــــه رخســــــــاره بت چین را مجــاهز
بمـــــیدان نشـــــاط اندر خــــــــرامـــــــد
نبـــــشته بــــــر قـــــــــدح هَل من مبارز
بـــــیاد ســــــیّد حــــــــُران عالــــــــــــم
ّ
العـــز
ابـــــــــو یَحیی الــــــــ ّذی یُحیی به
همیشه نـــــــام اورا آفــــــرین جفــــــت
همـیشه عـــــرض اورا مــــــــــال ُم ُحرز
****
مگرد ای چــــــرخ گـــردان جز بنیکی
بــــرین رســــتم دل حــــاتـــــم جــــــوایز
همه امـــــرش بکــــــام دل روان بـــاد
همــــه آهنــــــگ اورا دهـــــــــر موجـــز
بقـــــــــــای او بمعنی قـــــول بــاری
بقـــــــــای دشمــنان چــــون بیــــت راجز
****
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از سروده های او در لباب االلباب چ لیدن ج 2صص  23- 22چ سعید
نفیسی ص  260و مجمع الفصحا صص  175- 174آمده است  .رجوع
به این دو متن و فرهنگ سخنوران و تاریخ ادبیات در ایران تألیف صفا
ج  1ص  426شود  .شعر زیر از اوست :
چــــــه پوشی جـــــوشن غفلت کــــه روزی
تـــــو بـــــاشی تـــــیر محنــــت را نشانه
امـــــل با عمـــــرت انــــدرنـــه به معــــــــیار
نگــه کـــن تــــا کجـــــا گــــــــردد زبانه
****
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منجیک ترمزی
ابوالحسن علی فرزند محمد « ُمنجیک ترمزی » ( وفات  370یا 380
هـ.ق )16( ) .تاجیک ایرانی  ،از شعرای نیمه دوم قرن چهارم است .وی
بعد از « دقیقی » در دربار چغانیان بسر میبرده واشعار او در تذکره ها و
کتب لغت خصوصا ً در  « :لباب االلباب »  « ،هفت اقلیم »  « ،لغت فرس
اسدی »  « ،ترجمان البالغه »  « ،المعجم شمس قیس »  « ،مجمع الفصحا
»  « ،حدائق السحر » پراگنده است.
منجنیک شاعرنکته دان وسخن پرداز دارای استعداد طبیعی قدرت بیان
بوده ودر مدح و قصائد بزرگ مدحی  ،هجو و هزل سرآمد شاعران عهد
خود بشمار می رفت .درحال حاضر نسخه ای از دیوان او باقی نمانده
وتنها ابیات مختصری از وی در برخی منابع پراکنده است که به همت
احسان شورابی مقدم طی کتابی ترتیب وتصحیح وجمع آوری گــــــــردیده
است  .این ابیات را میتوان در چهار دسته شامل :
ــ تذکره ها
ــ لغت نامه ها
ــ ُجنگ ها (البوم )
ــ کتابهای بالغی
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قرار دارد .ودراین کتاب :

ابیات ُمنجیک گرد آوری شده و مورد تصحیح ومقابله قرار گرفته است .
تعداد ابیات گرد آوری شده  ،مجموعا ً از  400بیت است که در سه بخش
می باشد.
دیوان او در قرن پنجم هـ.ق ، .در خراسان زمین مورد استفاده اهل شعر
وادب بوده است .چنانکه ناصر خســــــرو داســــتان « استفادۀ قطران »
را از آن دیوان در « سفر نامۀ » خود آورده است.
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ُمنجیک نام راستین این شاعر راستسخن نبوده است .مردم برای اندام ریز
وزبان نیش دارش به وی لقب " ُمنجیک " داده اندُ " .منج " درزبان
پارسی بمفهوم زنبورمی باشد  .خود منجیک در سروده ای درباره خود
می نویسد :.
هـــــرچند حقـــــیرم سـخنم عـــــالی شیرین
آری عـــسل شـــــیرین ناید مگـــــر از ُمنج
ازنمونۀ اشعـــــار اوست :
ای بـــدریای عقــــــل کـــــــرده شـــــناء
وز بـــــد و نیک روزگـــار آگــــــــــــــــاه
چون کنی طـــبع پاک خـــــویش پلــــــید
چـــــه کنی روی ســـــرخ خـــــــویش سیاه
نان فــــرو زن بـــــآب دیدۀ خــــــویش
وز دَر هیـــــچ سفــلــــه شـــیر مخـواه

()17

ای خـــوبــــتر زپیکـــــــر دیبای ارمنی
ای پـــــــــــاکـــــتر زقطــــــرۀ باران بهمنی
آنجا که موی تو همه بر زن بزیر مشک
وآنجـا که روی تــــــــو همه کشور بروشنی
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اندر فـرات غــــرقم تا دیده بـــــــا منست
واندر بهـــــــار ُحســــــــنم تا تــــو بر منی
ار انگبین لبی سخن تلخ مـــر چـــراست ؟
ور یاسمین بــــری تو بدل چـــــونکه آهنی ؟
منگر بماه  ،نــــــورش تیره شود زرشک
مگــــــــذر بباغ  ،سرو سهی پاک بشکـــنی
خ ّرم بهار خـــواند عاشق تـــــرا کـــــه تو
اللـــه رخ و بنفشه خـــــط و یاسمـــــین تنی
مارا جگـــــر بتیر فراق تـــو خسته گشت
ای صـــبر بر فـراق بتان نیک جـــوشنی

()18
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ابن ندیم

محمد بن اسحاق الندیم وراق ،معروف به « ابن ندیم » در (  378هـ  .ق.
وفات نموده )  ،تاجیک ایرانی مؤلف كتاب معــــروف « الفهرست »
است .الفهرست ،كتابی است به زبان عربی و مجموعه ای است از
اطالعات گرانبها راجع به لغات ملل مختلف و خطوط آنها و كتب شرایع
و ملل و نحل و بحث در باره علوم و ادبیات اسالمی  .این كتاب بارها به
چاپ رسیده و به فارسی نیز ترجمه شده است) 19( .
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ابـــوعــلی احمد بلخی
محمد فرزند احمد بلخی تاجیک ایرانی مؤلف شاهنامه منثور  ،شاعر
وادیب وتاریخدان می باشد  .وی پیش از دهۀ آخر قرن چهارم میزیست.
این شاهنامه وکتابی متقن و معتبر و مستند باسناد مهم زمان بود  .ومؤلف
سیر الملوکها وتواریخ در تألیف کتاب خود استفاده کرده بود)20( .
تنها مأخذ ما درباره احمد بلخی وشاهنامه وی گفته ابوریحان بیرونی در
آثار الباقیه است.
براساس روایت بیرونی  ،ابوعلی احمد بلخی در تألیف شاهنامه خود اخبار
مبدأ خلقت را از روی کتاب سیرالملوک ابن مقفع وکتاب های محمد بن
جهنم برمکی  ،هشام بن قاسم  ،بهرام بن مردانشاه ( موبد شهر شاپور)
وبهرام بن مهران اصفهانی تصحیح وسپس با کتاب بهرام هروی مجوسی
مقابله کرده بوده است .بیرونی سپس روایت بلخی آغاز آفرینش را نقل می
کند  .او دو جا نیز از شاهنامه ابومنصوری نام برده است.
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ابوالعالء شوشتری
ابوعالءشوشتری تاجیک ایرانی از شاعران پارسی گوی عهد سامانی
است )21( .بنا به قول رادویانی ،ابوالعالء از علمای ادب بوده در عروض
كتابی به فارسی داشته است ،که در پیشرفت علم عروض در ادب پارسی
کمک شایانی نموده است.كه در اینصورت از قدیمیترین كسانی است كه
در علوم ادبی كتابی به فارسی نوشته است.
شاهد مثالهایی در ترجمان البالغه از او آورده شده است كه نشان از
شهرت او در قرن پنجم دارد.
منوچهری نام اورا در شمار شاعران قدیم آورده است :
بو العالء و بوالعباس و بو سلیک و بوالمثل
وآن که آمد از نوایح وآن که آمد ازهری
و در کتاب « لغت فرس اسدی » و تذکره های مختلف دیگر از او نام برده
شده است .
همچنین در سال اول مجله شرق  ،مقاله ای مربوط به ابوالعالی شوشتری
بنشر رسیده ودر آن اشاره شده که وی در قرن پنجم نزد علما به مقام
استادی شهره بوده است .وى متعلق به ادبای چکامه سرای دوره
شاهنشاهی سامانیان تاجیک ایرانی می باشد .که شعر مصنوع و فنى
مىسروده و در هزل از پیشکسوتان کسایی و دیگران بحساب می آید .
اشعاری از او در حدایق السحر رشیدالدین وطواط نیزآمده است.
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ابوالمویدبلخی کتابی نیز به نثر در عجایب بلدان نوشته است که آنرا به
نوح بن منصور ( )366-387تقدیم کرده که خوشبختانه از این کتاب
نسخهای در دست است.در آن آورده شده است :
" دربار نصربن احمد سامانی درخشندگی و تابناکی دیگری داشته .شعرای
دربار او بسیار بودهاند و توجه به نام و نشان شعرا و نویسندگان دربارش
نشان دهنده مجد و عظمت و شکوه و شوکت فرهنگ و ادب زبان فارسی
در زمان اوست .فهرستی ازنام شعرا و نویسندگان را می آورد که در این
فهرست نام ابوالعال شوشتری را بعنوان یکی از فحول شعرای ایران زمین
نام می برد".
از اشعار اوست:
بیاور آنکـــه گـــواهی دهد زجـــــام کــــه من
چهار گــــوهـــــرم اندر چهـــار جـــای مدام
ُز ُم ّرد اندر تاکــــــــــم عقیق اندر غــژب (* )
سهیلـــم انـــدرخـــم آفـــــتابـــم اندرجـــــــام
ای  ...من ای  ...تــــو انجــــیره گـــذاری
بخیره (کـــذا) در شــــیر بری کامه برآری
****

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) غژب  :دانۀ انگور
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نام بت من
تــبری وکمانی و یکی نـــــقش نشــــــــانه
بـــــنگار و بپـــــیوند به سوفـــــار یکی تیر
نـــــــام بت مــــــن باز شــــناسی به تمامی
آن بت که به خوبیش قرین نیست به کشمیر
****

نرگس الله گداز
همی گرست وهمی نرگسانش الله گداخت
بــــــه زیـــــر اللـــــه بگداخت نهفته زریر
خــلق شــود زنشست دراز ُحــــلت مـــــرد
کــــه َگنده گــــردد چون دیر ماند آب غدیر
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کسائی مروزی

کسایی مروزی شاعر تاجیک ایرانی هدایت ابواسحق و لقبش مجدالدین
والدتش بنابر ابیات ذیل :
بسیصد و چهـــــل و یک رســـــید نوبت سال
چهـــار شنـــــبه و ســــــه روز باقی از شوال
بیآمــدم به جهان تا چـــــه گویم و چـــــــه کنم
ســــــــرود گویم و شادی کنم بنعمت و مال
بسال  341هـ.ق .در مرو تولدش اتفاق افتاده وبسال  394هـ.ق .چشم از
جهان پوشید .
وی ازشاعران قرن چهارم و معاصر اواخر عهد سامانی و اوایل عهد
غزنوی است.
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کسائی قصائد و چامه های شیوا دارد وزیبایی طبیعت را با تشبیهات دقیق
و جذاب و شیرین در اشعار خود وصف کرده که از مجموعۀ اشعار او
در حدود  200بیت باقی است)22( .
وهمچنان یکی از ابیات او بمعنی :
انـــــدران ناحیــــــت به معـــدن کــــــــــوچ
کـــــوچگه داشتـــــند کـــــــوچ و بلــــــــوچ
شهودیست که وی مثنویی نیز ببحر خفیف داشته است  .ازبیان اشعار
موجود کسائی بخوبی معلوم است که او از استادان مسلم عهد خود بوده
ودر موعظه و حکمت نخستین شاعریست که این نوع اشعار را در اواخر
قرن چهارم به پایۀ کمال رساند ومقدمۀ ظهور شاعرانی از قبیل ناصر
خسرو قبادیانی شود .ازمواعظ کسائی این ابیات را که دراثر « لغت فرس
» اسدی پراگنده است می آوریم :
بشــــــاهــــــراه نیاز انــــــدرون سفر مگسال
کــــــه مــــرد کــوفته گردد بدان ره اندر سخت
وگـــــر خــــالف کنی طمـــــع را وهم بروی
درد ار ب َمثـَل آهــــــــنین بــــــود همـلـَخت (*)
بــ َّ
ای طبع ساز ارچه کــــــردم ترا چــــــــه بود
با مـــــن همی نسازی و دایــــم همی ژکی (**)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) هملَخت  :تخت کفش
(**) ژکیدن  :چغیدن  ،شور غوغا کردن وآوا برآوردن
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ایدون فــــــــرو کشی بخـوشی آن می حـــرام
گـــوی کـــــــه شــــیر مام ز پستان همی مکــَی
****
گـل نعمتیست هـــــدیه فــــــرستاده از بهشت
مـــــردم کـــــریم تر شــــــــــــود اندر نَعیم گــُل
ای گـُل فروش ! گـُل چه فروشی بجای سیم
وز گـُل عـــزیز تر چـــه ستانی بسیــــم گــــ ُل ؟
****
نیلـــوفــر کــــبود نگه کــــن مــــــــیان آب
چـــــــون تــــیغ آبـــــــــــداده و یــــا قوت آبــــــدار
همـــرنـــگ آسمــــان و بکــــردار آسمـــان
زردیـــــــش برمــــیانه چـــــومـــــاه دَه و چــــهــــار
دورخ او سال و مـــــاه زرد
چـــــون راهبی که ُ
طـــرف کــــبــــــود ردا کـــــــــرده و ازار
وز مــــ
َ
****
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روز آمــــــد و عالمــــــت مصقول برکشید

()23

وز آسمــــــان شمـــــامۀ کـــــافـــــــور بردمــــید
گــــویی کــــه دوست قرطۀ شَعر کــــبود خویش
تاجـــــایگــــاه نـــــــــــــاف بـ َعـمدا فــــرو دَریـد
س َهـــــیل عـــــــروسی کند همی
خــــورشــــید با ُ
کـَــــــز بامــــداد کلّــۀ َمــصقــــول بَر کشـــــید
علــَم
علــَم َ
وآن عکــــــــس آفــــتاب نگـــه کــــن َ
گـــویی بـــــالجـــــورد می ســـرخ بر چکـــید
یا بـــر بــنفشه زار گـــــل نــــار ســــایه کـــــرد
یا بـــــرگ اللــــه زار همی بر فتد بخـــــــویــد
یا آتــــش شعـــاع ز مشـــــرق فـــــــــــروختــــند
یا پرنیان لعـــــــل کــــسی بــــاز گـــــسترید ...
****
سوگنامه
کسایی " دیوان اشعار "
باد صبا درآمد فردوس گشت صحرا
آراست بوســـــتان را نیسان به فـــرش دیـبا
آمد نسیم سنبل با مشک و با قرنفُل
آورد نــــام ٔه گــــل بــــــاد صـبا بــه صهبا
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سد
زمرد نقطه زده ز بُ َّ
کهسار چون ّ
کز نعت او ُمشَعبد حیران شده ست و شیدا
آب کبود بوده چون آینه زدوده
صندل شده ست سوده کرده به می ُمطــ ّرا
رنگ نبید و هامون پیروزه گشت و گلگون
نخل و خدنگ و زیتون چون قبّه های خضرا
دشت است یا ستبرق باغ است یا ُخ َورنق
یک با دگر مطابق چـــون شعر سعد و اسما
ابر آمد از بیابان چون طیلسان ُرهبان
سدین چلیپا
برق از میانــــش تابان چــــون بُ ّ
آهو همی ُگرازد  ،گردن همی فرازد
گه سوی کوه تازد گـــه سوی راغ و صحرا
آمد کلنگ فرخ همرنگ چرخ دورخ
همچون سپاه خَلُّخ صف بــــــرکشیده سرما
بر شاخ سرو بلبل با صد هزار غلغل
عـــفرا
د ُّراج باز بر گل چــون ُ
عروه پیش َ
قمری به یاسمن بر ساری به نسترن بر
نـــارو به نــــارون بر بــــرداشتند غــوغا
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باغ از حریر ُحلّه بر گل زده مظله
مانند سبــــز کـــلّه بــــر تکیه گـــــاه دارا
گلزار با تأسف خندید بی تکلّف
چون پیش تخت یوسف رخـــسار ٔه زلیخا
گل باز کرده دیده باران برو چکیده
چون خوی فرو دویده بر عارض چو دیبا
گلشن چو روی لیلی یا چون بهشت مولی
چــون طلعت تجــــلّی بر کـوه طور سینا
سرخ و سیه شقایق هم ضدّ و هم موافق
چــــون مؤمن و منافـــق پنهــــان و آشکارا
سوسن لطیف و شیرین چون خوشه های پروین
شاخ و ستاک نسرین چون برج ثور و جوزا
شی با صدهزار خو ّ
وان ارغوان به َک ّ
شی
بیجادهٔ بــــــــدخشی بــــــرتاخته بـــــه میــنا
یاقوت وار الله بربرگ الله ژاله
کـــــــرده بــــــدو حـــــواله غواص د ُّر دریا
شاه اسپرغم رسته چون جعد برشکسته
وز جــــــای برگسسته کـــــــرده نشـــاط بــاال
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وان نرگس مصور چون لؤلؤ منور
مدور چـــــون مــــاه بر ثــــریا
زر انــــدر و ّ
عالم بهشت گشته عنبر سرشت گشته
کاشانه زشت گشته صحرا چو روی حــــورا
ای سبـــــزهٔ خجسته از دست برف جسته
آراســــــته نشسته چــــون صـــــــورت ُمهنّا
دانم که پرنگاری ســــیراب و آبـــــداری
چـــــون نقـــش نو بهــــاری آزاده طبع و برنا
گــــر تخــــت خســــروانی ور نقش چینیانی
ور جــــــوی مـــــولیانی پــــــیرای ٔه بخــــــارا
هم نگذرم سوی تو هم ننگرم ســـــــوی تو
برا
دل نـــــاورم ســــوی تو اینک چـــک تـــــ ّ
کاین مشکبوی عـــالم وین نوبهار خــــرم
بـر ما چنان شد از غم چون گور تنگ و تنها
بیزارم از پــــــیاله وز ارغـــــــوان و الله
مــــا و خروش و ناله کنجی گــــــرفته مأوا
دست از جهان بشویم ّ
عز و شرف نجویم
مــــــدح و غــــزل نگـــویم مقتل کنم تقاضا
میراث مصطفی را فرزند مرتضی را
مــقـــتـــول کــــــربال را تازه کــــــــنم ّ
توال
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آن نــــــازش محمد پیغمبر مـــــــــؤبَّد
آن ســــــــید مم ّجـــــــد شمع و چـــراغ دنیا
آن مـــــیر سربریده در خاک خوابنیده
از آب نـــــــاچشـــــیده گشته اسیر غــوغا
تنها و دلشکسته بر خــــویشتن گرسته
از خــــان و مـــان گسسته وز اهل بیت آبا
از شهر خویش رانده وز ملک بر فشانده
مـــــولی ذلیل مانــــــده بر تخـــت ملک مولی
مجــــــروح خیره گشته ایام تیره گشته
بدخواه چـــیره گشته بی رحــــم و بی محـــــابا
بیشــــرم شمر کـــــافر ملعون سنان ابتر
لشکــــــر زده بـــــرو بر چـــون حاجیان بطحا
تیغ جفــــا کشــــیده بــــوق ســـتم دمیده
بی آب کـــــــرده دیـــــــــده تازه شـــــده معادا
آن کور بسته مطرد بی طوع گشته مرتد
برعـــــتـــــرت محمد چــون ترک غز و یغما
صفین و بدر و خندق حجت گرفته با حق
خــــیل یـــــزید احمق یک یک به خو ْنش کوشا
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پاکیزه آل یاسین گمراه و زار و مسکین
وان کینه هـــای پیشین آن روز گشته پیدا
آن پنجماهه کودک باری چه کرد ویحک!
کـــز پـــای تا به تارک مجروح شد مفاجا
بیچاره شهربانو مصقول کرده زانو
بیجــــاده گــــشته لــــؤلـؤ بــردرد ناشکیبا
آن زینب غــریوان اندر میان دیوان
آل زیــــــاد و مــــروان ّ
نظاره گــــشته عمدا
مؤمن چنین تمنی هرگز کند ؟ نگو  ،نی!
چـــــــونین نکرد مانی  ،نه هیچ گبر و ترسا
آن بیــــوفــــا و غافـــل غره شده به باطل
ابـــــلیس وار و جـــــاهل کرده به کـــفر مبدا
رفت و گذاشت گیهان دید آن بزرگ برهان
ویـــــن رازهــــای پنهـــان پــــــیدا کنند فردا
تخم جهان بی بر این است و زین فزون تر
کهــــتر عــــدوی مهتر نــــادان عــــدوی دانا
بر مقـــتل ای کســـــایی برهان همی نمایی
گـــــرهــــم بر این بپایی بی خار گشت خرما
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مؤمن درم پذیرد تا شمــــع دین بمـــــیرد
تــــــرســــا به زر بگــــیرد س ّم خـــر مسیحا
تـا زنده ای چنین کن دلهای ما حزین کن
پــــیوسته آفــــرین کــــن بر اهـــل بیت زهرا
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را بعه بلخی

رابعه قزداری بلخی اولین شاعره زبا ن فارسی که درتذ کره ها ازآن نام
برد ه شد ه است  ،رابعه بنت کعب قزداری بلخی میباشد که هم عصر
شاعر و استاد بزرگ زبان پارسی « رود کی » و شاهنشاهی سامانیان
است  .پدرش کعب نام ازتبار عربهای کوشیده به خراسان زمین بود ودر
حدود بلخ امارت و مکانتی داشت  .پسر کعب  ،بنام حارث جانشین او
شـــد  .رابعه عاشق بکتاش غالم برادر خود گردید و حارث ببدگمانی «
رابعه » را بکشت  .وی در شعر پارسی و تازی هردو ماهر بود .وسخن
او بلطافت و اشتمال بر معانی دل انگیز متصف بوده است)24( .
رابعه ٔ قزداری بلخی درحسن و جمال و فضل و کمال و معرفت و حال ،
وحیده ٔ روزگار و فریده ٔ دهر و ادوار صاحب عشق حقیقی و مجازی و
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فارس میدان فارسی و تازی بوده  .احوالش در خاتمه ٔ نفحات االنس موالنا
جامی در بخش نسوان عارفه نوشته شده است و در یکی از مثنویات شیخ
عطار مجملی از حاالتش نظما ً مذکور.
رابعه میلی به بکتاش نام غالمی از غالمان برادر خود بهمرسیده و
انجامش بعشق حقیقی کشیده و سرانجام ـــ ببدگمانی برادر اورا کشته .
حکایت او را فقیر نظم کرده نام آن مثنوی را گلستان ارم نهاده و اشعار
نیکو میفرموده از آن جمله است:
مـــــرا بعشق همی متهــــم کــــنی بــــه حیل
چـــــه حجت آری پیش خـــدای عـــــــزوجل
بــــــه عشقت اندر عـــاصی همی نیارم شــد
بـــــذنبم انـــــدر طاغی همی شـــــــوی بمثل
نعیم بی تــــو نخـــــواهم جحیم با تو رواست
که بی تو ش ّکر زهر است و با تو زهر عسل
بــــــروی نیکو تکیه مــــکن که تا یکچـــــند
بـــــه سنبل اندر پنهــــان کنند نجم زحـــــــل
هـــــرآینه نـــــه دروغ است آنچه گفت حکیم
فــــمن تکــــــبر یــــوما ً فبعــــد عــــــــز ذل
هم از اوست:
دعـــوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگیــــن دل نامهربان چون خویشتن
تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غـــــم کشی
چـــون بهجر انـــدر بپیچی پس بدانی قدر من
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این دو بیت نیز از افکار اوست و محمد عوفی صاحب تذکره ٔ لباب
االلباب نقل کرده که بسبب این دو بیت به مگس رویین ملقب شده بود:
خـــــــبر دهــــند کــــه بارید بر ســـــر ایوب
ز آسمــــان ملخـــــان و ســــر همــــــه زرین
اگـــــر بــــبارد زرین ملــخ بــ ر او از صــبر
ســــزد که بــــارد بـــرمن بسی مـگس رویین
و این غزل بدو منسوب شده است:
ز بــــس گــــل که در باغ مـــــأوی گـــرفت
چـــــمن رنــــگ ارتنگ مــــانی گـــــــرفت
صــــبا نـــــافه ٔ مشـــــک تــــبت نــــــداشت
جهـــــان بــــوی مشــک از چه معنی گرفت
مگـــر چشــــم مجنون بــــه ابــــر اندر است
کــــه گل رنــــگ رخســــار لیلی گــــــرفت
بمی مــــــــــــاند انـــــــدر عقیقین قـــــــــدح
ســـــرشکی کــــــــه در الله مــــأوی گرفت
قــــــــدح گـــــیر چـــــندی و دنیی مـــگـــیر
کــــه بـــدبخـــت شــــد آنکـــه دنیی گـــرفت
زر و ســیم
ســــر نــــــرگـــــس تـــــازه از ّ
نشــــان ســـــرتــــــــاج کــــسری گـــــرفت
چـــــو رهـــــبان شـــــد انــــدر لـــباس کبود
بنفشــــــه مــــگـــــر دیــــن تــــرسی گـرفت
« غزل رابعه بلخی »
اال ای بــــا د شبگـــــیری پـــــیام مـــن به دلـبر بر
بگوآن مــاه خـــــوبان را کــه جان با دل برابر بر
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بقهر از مــن فگــــندی دل بــــیک دیدار مهـــرویا
چنان چـــون حید ر کرار دران حصـــــن خیبر بر
****
تو چــون ماهی و من ماهی همی ســـــوزم بتابد بر
غـــــم عشقـــت نه بــــس باشد جفا بنها دی از بربر
تــنم چــــون چنبری گشــــــته بـــدان امید تا روزی
ززلفـــت بـــــرفتد ناگـــــــه یکی حلقه به چـــنبر بر
****
ستمگر گشته معشــــــــوقم همه غــــم زین قــــبو ل دارم
کــه هــرگز ســــود نکند کس بمعشوق ستمگـــــــر بر
اگــــــرخــــواهی که خوبانرا بروی خود به عجـــــز آری
یکی رخســار خـــــــــوبت را بدان خــــوبان برابر بر
ایا موذ ن بکـــــار و حا ل عـا شــــــق گر خــــــبر داری
سحـــرگــاها ن نگـــــاه کــــن تــــــو بدان هللا اکبر بر
مـــــدارای ( بنت کعب) اندوه کـــــــه یار از تو جدا مـاند
رســـن گـــرچه دراز آید گــــــذ ردارد به چـــــنبر بر
****
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چند بیت دیگراز اشعار اورا در این جا نقل می کنیم :
فشــــاند از سوسن و گــــل سیـــــــم وزر بـــــــاد
زهی بادی کـــــه رحمـــــت بــــــاد بـــــــــــر باد
بــــــــداد از نقــــــش آزر صـــــــد نشــــــــان آب
نمــــــود از سحـــــر مانی صـــــد اثـــــر بــــــــاد
مــــثال چشــــم آدم شــــد مــــــــــگـــــــــر ابــــــر
دلیــــل لطـــــف عیسی شــــــد مگــــــــــر بــــــاد
کــــه دُر بارید هــــــــردم در چمـــــــــن ابـــــــــر
که جـــــان افــــــزود خـــــوش خوش در شجر باد
اگــــــــــــر دیــــــــوانه ابــــر آمـــــد چــــــرا پس
کـــــند عـــــــــرضه صـــــبوحـــــــی جــام زرباد
گــــــل خــــوشــــــبوی ترســـــــم آورد رنـــــــگ
از یـــــــــن غـــ ّمــــــاز صـــبح پـــــــــرده در بـاد
****
بــــرای چشـــــم هـــــر نا اهــــــــــــل گـــــویی
عــــروسی بــــاغ را شــــــــد جـــلوه گــــــر باد
عجب چـــــــــــون صبح خــــوشترمی بردخواب
چـــــرا افگـــــــــند گــــل را در سهــــــــر بــــاد
****
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دعــــوت من برتو آن شـــــد کایزدت عاشق کناد
یکی سنگین دلی نا مهـــــــربان چون خویشتن
تا بدانی درد عشــــق وداغ مهــــــر و غم خوری
تا بهـجــــــر اندر بپیچی وبدانی قـــــدر من

()25

****

عظمت فرهنگی خراسان

205
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فــــردوســی بزرگ

حکیم ابوالقاسم فردوسی تاجیک ایرانی ــ شاعرعالیقدر وشامخ مقام قرن
چهارم (متولد  314هـ.ق 935 / .میالدی ـ فوت  399هـ.ق1020 / .
میالدی ) ( ) 26ویا (متولد  329یا  330هـ .ق .ـ فوت  411یا 416
هـ.ق )27( ) .می باشد.
فردوسی ازبزرگترین حماسه سرای وگویندگان مشهورعالم وازستارگان
درخشندۀ آسمان ادب فارسی وازمفاخر نامبردارسرزمین آریان وخراسان
است .در میان تمام شعرا و ادبای آریانا وخراسان زمین از جایگاه ویژهای
بر خوردار است که او را از سایرین متمایز میکند.
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فردوسی اوایل حیات را به کسب مقدمات علوم و ادب گذرانید و از همان
جوانی شور شاعری درسرداشت  .اوبرای احیای ارزشهای تاریخی و
فرهنگی وملی ملت سربلند خویش آریان وپادشاهان پیشدادیان و کیانیان
اجداد ( تاجیکان و فارسها و ُکرد ها) ومفاخر پهلوانان بزرگ بسیار کوشید
و همین طبع و ذوق شاعری وشورودلبستگی او بر زنده کردن هویت
تاریخی ومفاخرملی باستانی پدرانش  ،باعث بوجود آمدن شاهکاری
بزرگ به نام « شاهنامه » شد .
اگرسال تولد فردوسی را به  329یا  330هـ.ق .پنداریم  ،در آنصورت
وی در حدود  365هـ .ق ( .بسن  35سالگی ) نظم شاهنامه را آغاز کرد
وپس از  35سال یعنی در هفتاد ویا هفتاد ویک سالگی بسال  400هجری
آنرا بپایان رسانید)28( .
شاهنامه فردوسی چنانکه میدانیم منظومۀ بسیار مفصلی است که مجموع
ابیاتش بشصت هزار (  ) 60000می رســـد و شامل بحث های ذیل از
قرار :
آغاز نامه  ،پادشاهی کیومرث ،پادشاهی هوشنگ ،پادشاهی تهمورث ،
پادشاهی جمشید  ،پادشاهی ضحاك بیگانه  ،پادشاهی فریدون  ،پادشاهی
منوچهر ،پادشاهی نوذر  ،پادشاهی زو تهماسپ  ،پادشاهی گرشاسپ ،
پادشاهی كیقباد  ،پادشاهی كیكاوس و رفتن او به مازندران  ،هفت خوان
رستم  ،رزم كاوس با شاه هاماوران  ،داستان سهراب  ،داستان سیاوش ،
داستان خاقان چین  ،داستان فرود سیاوش  ،داستان كاموس كشانی ،
داستان پادشا اكوان دیو  ،پاد شاهی لهراسپ  ،داستان بیژن و منیژه ،
پادشاهی گشتاسپ  ،داستان هفت خوان اسفندیار  ،داستان رستم و اسفندیار
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 ،داستان رستم و شغاد  ،پادشاهی بهمن اسفندیار  ،پادشاهی همای چهرزاد
 ،پادشاهی دارای داراب  ،پادشاهی اشكانیان  ،پادشاهی داراب  ،پادشاهی
اسكندر  ،پادشاهی اردشیر بابكان  ،پادشاهی شاپور اردشیر  ،پادشاهی
اورمزد شاپور  ،پادشاهی بهرام اورمزد  ،پادشاهی بهرام بهرام  ،پادشاهی
بهرام بهرامیان  ،پادشاهی نرسی بهرام  ،پادشاهی اورمزد نرسی ،
پادشاهی شاپور ذواالكتاف  ،پادشاهی اردشیرنكوكار ،پادشاهی شاپور
سوم ،پادشاهی بهرام شاپور  ،پادشاهی یزدگرد بزه گر ،پادشاهی بهرام
گور ،پادشاهی یزدگرد بهرام  ،پادشاهی هرمز یزدگرد  ،پادشاهی پیروز
یزدگرد  ،پادشاهی بالش پیرو  ،پادشاهی قباد پیروز ،پادشاهی کسری
نوشیروان  ،پادشاهی هرمزد  ،پادشاهی خسروپرویز  ،پادشاهی شیرویه
 ،پادشاهی اردشیر شیرویه  ،پادشاهی آزرم دخت  ،پادشاهی فرایین گراز،
پادشاهی فرخ زاد  ،پادشاهی یزدگرد سوم ،پایان نامه  ،میباشد.
شاهنامه معلوم است که از سرگذشت پاد شاهان سلسله های داستانی
وتاریخی پیشدادیان و کیانیان اشکانیان وساسانیان از سلسله شاهنشاهی
تاجیکان وفارسهاحکایت میکند * .بگونۀ مثال چند بیت آنرا در اینجا ذکر
می نمائیم :
« سرآغاز شاهنامه »
بــــــــنام خــــــــــداوند جــــــان و خـــــــرد
گـــــزین بــــرتــــر اندیشه بر نگـــــــــــذرد
خـــــــداوند نــــــام و خـــــــــداوند جـــــــای
خـــــــداونـــــــد روزی ده رهـــــــنمـــــــای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(* ) که ما در کتاب علیحده زیر نام " پادشاهان آریایی " این مبحث را تحریر و به
نشر سپرده ایم .
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خـــــــداوند نــــــام و خـــــــــداوند جـــــــای
خـــــــداونـــــــد روزی ده رهـــــــنمـــــــای
خــــــداوند کــــــــیوان و گـــــردان سپـهـــر
فــــــــروزندۀ مـــــــاه وناهــــــید و مهــــــر
زنــــــام و نشــــــان و گمـــان برتـــر است
نگـــــارنـــــدۀ بـــــرشــــــده پــیکــــــر است
بـــــــــه بیــــــنندگـــــــان آفـــــــــریـننده را
نبـــــــینی مــــــــــــرنجـــــــان دو بیــننده را
نیــــــابـــــد بــــــــدو نــــــیز انــــدیشه راه
کـــــه او بـــــرتــــر از نــام و از جــایگاه
سخـــــن هــــرچه زین گوهــران بگـــذرد
نیــــابـــــد بـــــــدو راه جــــان و خـــــــرد
خـــــــرد گــــر سخــــن بر گـــزیند همــی
همــــان را گـــــــزیند کــــــه بیـــــند همـی
ستـودن نــــداند کــــــس او را چــــو هست
مـــــیان بنـــــدگی را بــــبایـــــدت بـــــست
خــــــرد را و جـــان را همی سنجـــــد اوی
درانـــــدیشۀ سخـــته کــــی گـــــنجــــد اوی
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بــــدین آلت رأی و جــــــــان و زبـــــــــان
ســــتود آفـــــــــــریننده را کــــــی تــــــوان
بـــــــــه هستــــیش بـــــاید که خستو شوی
زگــــفتار بـــــیکار یکـــــــسو شــــــــــــوی
پــــــــرستنده بــــــاشی و جــــــــوینده راه
بـــــــــه ژرفــــی به فــــــرمانش کـردن نگاه
تـــــوانا بــــــود هــــــرکــــه دانــــا بــــود
زدانــش دل پــــــــیر بـــــــرنا بــــــــود
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****
نزد فردوسی بزرگ خرد وعقالنیت نابترین مفاهیمی است که درنگرش
خوی پیوسته انرا به تأمل می گیرد  .به این مناسبت درآغاز شاهنامه از
خرد و عقل چنین ستایش می کند :
کــــنون ای خــــرد مند وصــــف خـــــرد
بــدیــن جـــایگــــه گــــفتن انـــدرخـــــورد
کنـــون تا چــــــه داری بــــیار از خـــــرد
کـــــه گــــــوش نیوشنده زو بـــــر خــــورد
خـــــــــرد بهـــــــــتر از هـــرچه ایزد بداد
ســــــتایش خــــــرد را بـــــــــــــه ازراه داد
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خـــــــرد رهــــنمای و خـــرد دلــــــگشای
خــــــــرد دست گـــــــیر به هــــــردو ســرای
ازو شـــادمــــــــانی وزویـــــت غمیـــست
وزویـــــت فــــــــــــزونی وزویـــت کمــیست
خــــرد تیـــره و مـــــرد روشــــــن روان
نـــــباشد همــــــی شــــــــاد مان یـــک زمــان
چه گفت آن خـــــــرد مند مـــــــرد خــــرد
کــــــــــه دانـــا ز گفـــــتار از بـــــــر خــورد
کسی کــــو خـــــرد را نـــــــــدارد ز پیش
دلـــش گــــــردد از کــــــــردۀ خویــش ریـــش
هشــــــــیوار دیـــــــــــوانه خـــــــواند ورا
همــــــان خـــــویـــــش بــــیگانــه دانــــــد ورا
ازویی به هـــــــردو ســـــــرای ارجـــــمند
گسســـــته خــــــرد پـــــــــای دارد ببـــــــــــند
خـــــرد چشــــــم جانست چــــــون بنگری
تـــو بی چشــــــم شــــــادان جهـــــــان نسـپری
نخست آفـــــــرینش خــــــرد را شــــــناس
نـگهـــــــــبان جـــــانست وآن ســـــــه پـــــاس
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ســـــــه پاس تو چشم است وگــوش وزبان
کــــــزین ســـــه رســــــــد نیک و بد بی گمان
خـــرد را وجــــــان را کــــــه یارد ستود
وگـــــــــر من ستایـــــم کــــــه یارد شــــــــنود
حکیــــما چـــــو کس نیست گفتن چه سود
از ایــــن پس بگــــــــو کــــافـــرینش چــــه بــود
تــــویی کـــــردۀ کـــــــــردگـــــار جهان
ببیــــنی هــــمــــی آشـــکـــــــــــــــار و نهـــــان
بـــه گفــــتار دانندگـــان راه جـــــــــــوی
بـــــــه گیتی بـپـــوی وبــــــه هــــــرکس بگــوی
زهـــــر دانشی چـــون سخــــــــن بشنوی
از آمــــــوختن یــــــــــــک زمــــــــــان نغـــنوی
چــــــودیدار یابی به شـــــــاخ سخــــــــن
بـــــــــــدانی کـــــــه دانــــش نـــــیابد بـــــه مــن
****
شاهنامه به وزن بحر متقارب بیان شده است .در این شهکار جاویدان
فردوسی معانی دقیق ومطالب عالی فلسفی واجتماعی و اخالقی را طی
داستان های خود آورده است .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و پس از نام بردن شرح زندگی پنجاه پادشاه داستانی و تاریخی و حاالت
و رزم و بزم پهلوانان و وزیران آنان كتاب خود را با شكست یزدگرد سوم
ساسانی و فتح فارس و خراسان  ،توسط اعراب به پایان میرساند .داستان
پادشاهی منوچهر و بیان آغاز تمدن بشر ،ضحاك ،كاوه آهنگر ،فریدون،
سام  ،زال و رودابه  ،رستم و سهراب ،نوذر ،افراسیاب ،جنگهای ـ
كیكاووس ،هفت خوان رستم  ،رستم و اسفندیار  ،سهراب ،سیاوش وسودابه
 ،كیخسرو ،بیژن و منیژه ،ظهور زرتشت ،اسكندر و اشكانیان و ساسانیان
هر یك از داستانهای بسیار زیبا ،شیرین و جذاب شاهنامه میباشند كه
خواننده را به عمق تاریخ ملی وحماسی سرزمین نیاکان ما آریائیان قدیم
و« خراسان » برده وغرورو افتخارات بزرگ ملت سربلند ما رابه معرفی
گرفته است.
شاهنامه اگرچه در بادی امر داستان رزمی نیاکان ماست ولی حكیم
فردوسی درالبهالی این اشعار رزمی معانی باریك و مطالب عالی فلسفی
و اجتماعی واخالقی بسیارپر ارزشی را بیان كرده است كه جذابیت این
كتاب بزرگ را دو چندان ساخته است .و سخنان پرمغز بزرگمهر آورده
است  .او حكمت عملی را به خوانندگان خود آموخته و آن را سرمشقی
برای زندگانی بشر در نظر گرفته است .او ستایش صداقت وراستی را
گسترش داد و دانش پرداخته و دستور زندگانی توأم با صلح و آرامش و
عدالت را كه می توان برای تمامی جهانیان سرمشق قرار گیرد در اختیار
انسانها قرار داده است.
اینک شعری از داستان رستم و اسفندیار را با هم می خوانیم :
« داستان رستم و اسفندیار»
کـــــنون خــــورد بـــــاید مــــی خـــــوشگـــــــوار
کـــه مـــی بــــوی مشــــک آید از جـــویـبار
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هـــوا پــــــر خـــــروش و زمــــین پر ز جــــوش
خـــنک آنــــکـــه دل شــــــــاد دارد بـــنـــوش
درم دارد و نقـــــــــــل وجـــــــــــــام نبــــــــــــید
ســــــــر گــــــوسفــــندی تــــــــواند بــــــریـد
مــــرا نیست فـــــرخ مــــــــر آن را کـــــه هست
بـبخشـــــای بــــــــر مــــــــردم تنگـــــــدست
همـــــه بــــوســـتان زیـــــر بــرگ گــــــــلست
همـــــه کـــــــــوه پـــــــــر اللــه و سنبل است
بـــــــــه پالیــــــز بلـــبل بنالـــــــــــــــد همــــــی
گـــــــــل از نــــالــــــه او بــــبالـــــد همــــــــی
چـــــو از ابـــــــــر بیــنم همــی بـــــاد و نـــــــم
نــــدانــــم کـــــــه نـــــرگس چــــــرا شـــــد دژم
شـــــــــــب تیــــــــــره بلــــبل نخــــسبد هــــمـی
گــــــل از بـــــــــــاد و بـــــــاران بجـــــنبد همی
بخــــندد هــــمــــی بلـــبل ازهــــــــــــــــــردوان
چــــــــو بـــــــــرگــــــل نشیند گشــــــــــاید زبان
نــــدانــــم کـــــــــه عـــــــاشق گـــــل آمد گر ابر
چـــــو از ابـــــر بینم خـــــــــــروش هـــــــــــژبر
بـــــــــــدرد همــــی بـــــاد پــــــــــیراهنــــــــش
درفــــشان شــــــــــود آتــش انـــــــــــــدر تـــــنش
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به عشــــق هــــوا بر زمـــــین شــــــد گـــــــوا
بـــــــه نــزدیک خـــــــــورشید فـــــــرمـــانــــروا
کــــه دانـــد کـــــه بلبل چـــــــه گـــــــوید همی
بــــه زیر گــــل انــــــدر چـــــــه مـــــــــوید همی
نگــــه کـــــن سحــــر گـــــاه تـــــا بشـــــنوی
زبلــــــــــبل سخـــــــــن گفــــتنی پهــــــلــــــــوی
هـــمی نـــــالد ازمــــــــــــــرگ اسفــــــندیار
نـــــــدارد بجـــــز نـــــالـــــــــه زو یادگــــــــــار
چـــــــــو آواز رســـــــتم شــــب تـــــیره ابـــــــر
بــدرد دل و گـــــــــوش غـــــــــران هــــژبر

()30

****
فردوسی پس از ختم شاهنامه  ،آنرا از طوس به غزنین برد وبه محمود
غزنوی تقدیم کرد.
این بزرگترین شاهكار پیر فرهیخته خراسان بزرگ بود ه است كه با
وجود گذشت دهها قرن همچون سندی از افتخاربرفراز گنبد رفیع زبان و
ادب فارسی می درخشد و همانگونه كه اشاره شد فردوسی با نگارش این
كتاب ارزنده و عظیمهویت ملی خراسانیان را به حاکمیت « غزنه » باز
شناساند و زبان شیرین فارسی را نه تنها از انحطاط نجات داد بل به آن
اعتبار ورونق وافری بخشید )31( .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فردوسی میفرماید :
اگــــــر شهــــــر یار است اگــــــر مـــــرد خرد
هــــــــر آنکـــــس کـــه زاید ؛ ببایدش مـرد
نگـــــر تــــــا کـــه بینی به گــــــرد جهــــــــــان
که او نیــــست از مـــرگ خـــــــسته روان
****
ز خاکــــیم و هــــــم خــــــــاک را زاده ایـــــــم
به بــــیچـــــارگــــی دل بـــــــدو داده ایــــــم
همـــــــــــه مـــــرگ رایـــیم ؛ پیر و جـــــــوان
بـه رفــــتن  ،خـــــرد بادمـــان قهـــرمــــان
همــــــه کــــــــارهــــــــا رابه گیــــــتی در است
مگـــر مـــرگ ؛ کــــان را دری دیگـر است
****
فردوسی صرف یک بار به بغداد سفرنمود و متباقی تمام عمرخویش را
در خراسان زمین سپری کرد .او بخاطرآرزوی قلبی ایکه در خود داشت
جهت آموزش دقیق از فرهنگ ومعارف اصیل ایرانی و شناخت ومعرفی
بهتر ازداشته های تاریخی میهنش به بلخ  ،غزنی  ،خراسان شمالی ( آمو
دریا ) سفر نمود .
فردوسی محققا ً میهن پرست بوده  ،درراه تثبیت پاکیزگی هویت ملی گام
عقالنی گذاشت و در« شاهنامه » نیز بحکم شرایط حماسۀ ملی ناگزیر
دشمنان میهن خود را در آن زمان مانند تازیان ( عربها ) وسایرین را ببدی
یاد کرده است .ودر مقابل ازایرانیان وبویژه مردم خراسان زمین بخش
شرقی ایران بزرگ  ،به نیکی سخن گفته .
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فردوسی در نظم شـــــــاهنامه از مآخذی نظیر شـــــاهنامۀ ابو منصوری
( ابو منصور محمد فرزند عبدالرزاق ) وداستانهایی را که در باب رستم
وخاندان گرشاسب وجود داشته  ،وداستانهای متفرق آن عهد مانند داستان
رزم بیژن و گرازان وکتابی که در شرح داستان اسکندر متداول بوده
است ،استفاده برده.
فردوسی در سن هشتاد سالگی بدرود حیات گفت و مدفــــن وی در تـوس
میباشد.
م قام ادب و فرهنگ ناب خودی دررویکرد های فکری فردوسی چنین
تجلی می یابد :.
بیاموخت فـــــــرهنگ وشــــــــــد بــرمنش
بــــــرآمـــــد ز بیغـــــاره و ســـــــرزنــش
به فــــــرهنگ یازد کــــــسی کــــش خــرد
بــــــــود در ســـــرو مـردمــی پـــــــرورد
گـــــرانمایه را نـــام هــــــوشنگ بـــــــــود
تــو گفتی همه هـــــــوش و فــــرهنگ بود
فــــرکــــیان دارد و چنگ وشــــیر
کــــــــه
َ
دل هـــوشمــــندان و فـــــــرهنگ پـــــــیر
کـــه تــــــــوزان فزونی به فـرهنگ وبخت
فــــرو نـژادو بــــه تـــاج وبــــه تخـــت
به
َ
هـــــنر بایــــــدو گـــــــــــوهــــــر نامــــدار
خــــرد یـــارو فـــــرهنگ و آمــــــوزگار
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به رادی و مــــزدی وبخـــــــت و نـــــــژاد
وفـــــروبه فـــرهــــنگ و داد
به اورنـــگ
َ
پس از چــــاره ومهـــــــــر نیرنگ ورنـگ
همــــه از در مـــرد فــرهـــنگ و سـنـــگ
تــــرا ایـزد این زور پــــــــــیالن کـــی داد
دل شـــیر و فــــــــــرهنگ وفـــرخ نـــــژاد
به بـــــاال ودیدار وفــــرهنگ و هــــــــوش
چــــو نـامـــــور نــــیز نشـنـــید گـــــــوش
ســـتاره شـــناسی گـــــــرانمایــــه بـــــود
به فـــرهنگ و دانــــش ورا پــایـــــه بــــود
****
اندیشه فردوسی در ستایش خالق و اثبات وجود گواه بر موحد بودن وی
می باشد  .مهمترین ستایش وی ازخالق در آغازشاهنامه است که ابیات
مشهور آن گواه اعتزال فردوسی است وچنانچه که مینوسید:
جــهــــان را بلــــندی و پستـــی تـــــــوای
نـــــدانــــــم چــــــه ای هرچه هستی تو ای
****
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با خوانش شاهنامه ما چندین بار بعقاید حکیمانۀ اوبر می خوریم که بیانی
ازانگاره های فکری اوست که در موضوع خلقت جهان هستی و چگونگی
تشکیل زمین و عناصر افالک از عقاید فالسفه پیروی شده است .مگر در
بسا موارد از عقاید فالسفه انتقاد نموده و آنرا غیر قابل قبول شمرده و در
رد آنها چنین گفته است :
ایـــــا فـــــالسفـــــه دان بســـــیار گـــــــــوی
نـــــپویم بـــــراهی کــــــه گـــــــــویی بـپــوی
سخـــــن هیـــــــچ بهــــتر ز تــوحـــــید نیست
بنا گفـــتن و گفــــتن ایــــزد یکیست  ...تاآخر
****
حقا که اهمیت ادبی و فرهنگی و تاریخی شاهنامه فردوسی عالوه از
سرزمین ایران ـــ خراسان در ادبیات دیگرکشورهای جهان بسرعت مقام
شایستۀ را احراز نمود  .وآثاری نابی از این تأثیرمندی برجای گذاشت .
قدیمترین ترجمه شاهنامه فردوسی بدست « فقیه اج ّل قوام الدین فتح فرزند
علی فرزند محمدالبنداری » میان سالهای (  620ـ  642هـ .ق ) .در دمشق
از روی نخستین نسخۀ شاهنامه انجام گرفت ــ ترجمۀ منظومی دیگری از
شاهنامه بدست علی افندی بسال (  916هـ.ق ) .هم بزبان ترکی انجام
گرفته و در دست است .به همین ترتیب بزبان های ارمنی  ،گرجی ،
گجراتی  ،انگلیسی  ،فرانسوی ،آلمانی  ،روسی  ،اسپانیولی  ،ایتالیایی ،
دانمارکی  ،التینی  ،پولندی  ،سویدنی  ...هریک ترجمه یی از تمام یا
قسمتی از شاهنامه شده است که بیان همه آنها موجب بسط مقال خواهد شد.
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اما از میان همۀ آنها مشهورترین ترجمۀ « شاک ـ  » Schackاست بآلمانی
ودیگر ترجمۀ « ژول مول ـ  » J.Mohlاست بفرانسوی  ،وتـــــــرجمۀ
سن ـ  » Atkinsonاز داستان رستم و سهراب به انگلیسی وترجمۀ
« اتکین ُ
« پیتزی ـ  » Pizziاز تمام شاهنامه بنظم ایتالیایی وترجمۀ « ژوکوفسکی
ـ  » Joukovskyاز داستان رستم و سهراب بشعر روسی وجز آنها .
تحقیقات محققان خارجی وخاصه متتبّعان اروپایی در بارۀ شاهنامه
وفردوسی نیز بسیار زیاد است بیان همۀ آنها مارا از بحث بدور می برد
( ، )32از جملۀ تحقیقات عمیق که در زبان فارسی راجع بفردوسی شده
مقالۀ « حسن تقی زاده » است که در مجلۀ کاوه بعنوان شاهنامه وفردوسی
بچاپ رسیده .
به عزت و احترام از فردوسی که نامش در پهنه کره خاکی همتراز افالتون
و ارستو وشکسپیر و دانته گسترده است باید یاد کـــــــرد وبه آن ارج
گذاشت  .از عظمت معرفت و کارکرد های با ارزش فرهنگی او معلوم
است که درهرسرزمینی و گوشه و کنار جهان  ،پژوهشگران فردوسی
وجود دارد.
فردوسی کسی است که هر ایرانی  ،خراسانی و هر پارسی زبانی که در
هر گوشه ای از عالم که باشد ،خود را وابسته و مدیون او می داند .چرا
که اگر فردوسی نبود و اگر شاهنامه او نبود ،به نص صریح تاریخ،
دانشنامه فرهنگی هویت ملی ایران بزرگ و خراسان پهناور وبویژه زبان
غنامند فارسی هم  ،امروز از حمله بی امان عرب مهاجم ستمگستر ،
جان به سالمت نمی برد و تا به امروز جاویدانه وسرفراز به قوت وجالل
وشکوه خود باقی نمی ماند)33( .
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ز شــــیرشـــتر خـــوردن و ســـــوسمـــــــار
عـــرب را بــــــه جــــــائی رسیده است کـــار
کــــــه تـــاج کــــــــــــــیان را کــــــــند آرزو
تـفـو بــــاد بــــــــر چــــــرخ گـــردون ،تـفـــو
ز تــــازی ســــتمکـــــارتـــــــــر دیـــو نیست
بــــــه یــــزدان  ،ازاین دیـــــو بایــــد گریخـت
****
از فردوسی افزون بر شاهنامه از قطعات وابیات وغزلهایی سخن رفته که
در جنگها وتذکره ها باو نسبت داده شده و دکتر « اته » همۀ آنها را جمع
آوری کرده است  .ولی در انتساب غالب این ابیات بفردوسی تردید است
واز این استاد خبیر چند قطعه ویک غزل ب َمطلـَع :
شــــبی در بــــــرت گــــــــــر بر آســــــودمـی
ســـــر فخـــــر بر آسمــــــــــان ســـــودمــــــی
****
بهر حال شاعر نستو و خردمند شهیرو حکیم توانا فردوسی گرامی  ،مردی
پاکدل و انساندوست و مهربان بود و نسبت به تمام مردم محبت داشت ،اما
دشمنان فرهنگ ادب وزبان آریان وخراسان بزرگ را بهیچ وجه نمی
بخشود  .عشق و عالقه او نسبت به جاویدانه ســــــــاختن تاریخ نیاکان
(اجداد تاجیکان وپارسها و ُکرد ها ) وشاهان و پهلوانان سرزمین زمین ما
از هر بیتی که در باب آنها گفته ،آشکار است و بهمین علت باید او را
دوستدار عظمت فرهنگی و مبشر وحدت و شوکت و عزت وجالل ملت
سربلند آریان وخراسان شمرد.

221

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فرخی سیستانی

فرخی سیستانی  ،ابوالحسن علی فرزند جلوغ بزرگترین شاعر قصیده
سرای تاجیک ایرانی اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم زبان پارسی
دری و یكی از ستارگان قدر اول آسمان سخن در عهد خویش ودر همۀ
ادوار تاریخ ادبی خراسان ایران زمین بوده است .وی در سیستان خراسان
دیده به جهان گشود و پس از گذشت كودكی به دانش آموزی پرداخت و با
داشت عالقه وافر استعداد و همت بلند او در علوم ادبی و موسیقی به كمال
رسید و در قطار سرآمدان سخن ـ مقام فرهنگی خود را در تاریخ جاویدانه
ساخت  .و چنانكه نظامی عروضی صاحب چهار مقاله در مورد او نوشته
است «:شعر خوش گفتی و چنگ تر زدی».
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سخنان فرخی در میان قصیده سرایان بسادگی و روانی واستحکام و متانت
ممتاز است  .وی در بیان وتعبیر افکار و احساسات عادی مهارت خاص
داشت که از این حیث گاه درست بپایۀ سعدی شاعر بزرگ دو قرن ونیم
بعد از خود میرسد  ،یعنی همان سادگی و لطف ذوق ورقت احساسات
وشیرینی بیان را که سعدی در میان غزل سریان دارد فرخی در میان
قصیده گویان عهد خود دارا ست  .وفات فرخی بسال  429هـ.ق )34( .اتفاق
افتاد چنانچه از شعر « لبیبی » :
گــــــــر فـــــــرخی بمرد چرا عنصـــری نمرد
پــــــیری بمـــــــاند دیر و جوانی برفت زود
فــــــرزانۀ بـــــــرفت وزرفتنش هــــــــــرزیان
دیــوانه یی بمــاند و زماندنش هــــیچ ســـود
****
برمیآید که وی در هنگام مرگ پیر نبوده است  .دیوان اشعارش در حدود
 9000بیت دارد وبطبع رسیده است .
فرخی از یک خانواده دهقان برخاسته ورنج وفقرو تلخی روزگار را دیده
وچشیده است .او که شهرت نیک سرشتی وبخشش ابوالمظفر احمد فرزند
محمد شاه چغانی را شنیده بود  ،جهت بهبود حیات مادی اش بسوی
چغانیان رفت با قصیده ای بمطلع :
بـــا کـــاروان حـــلــــه بـــرفـــتم ز ســـیتان
با حــــلّۀ تـــنیده زدل بـــافـــــــــته زجــــــان
****
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ودر آن بدین بیت بمدح امیر تخلص کرده بود :
تانقش کـــرد بر سرهــر نقش بر نــــوشت
مــــدح ابــــو المــــظفر شـــــــاه چغــــــــانیان
****
اینک قصیده معروف « داغگاه » فرخی را که در آن ابوالمظفر شاه
چغانیان را ستایش نموده بخوانش می گیریم :
چــون پـــــرند نیلگون برروی پوشد مرغزار
پرنیان هفت رنگ اندر سر آرد کــــوهسار
خاک را چون ناف آهومشک زاید بی قیاس
پرطوطی برگ روید بی شمار
بید را چون ّ
دوش وقت نیم شب بــــوی بهــــــارآورد باد
خـــرما بـــــوی بهار
حبّذا بـــــاد شمـــال و
ّ
باد گویی مشک ســــــوده دارد انــدرآستین
باغ گــــویی لعبـــتان ســـاده دارد در کـــنار
ارغــــوان لعـــل بدخشی دارد اندر مــرسله
نسترن لــؤلــوی مکنون دارد اندرگــــوشوار
تا رباید جامهــــای سرخ رنگ ازشــاخ گل
پنجه ها چون دست مــردم سربرآورد ازچنار
باغ بوقلمــــــون لباس و راغ بوقلمون نمـای
آب مـــروارید رنـگ وابر مـــــــروارید بار...
****
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« فرخی سیستانی » در دربار سلطان محمود غزنوی نیز خدمت نمود ،
واو را مدح گفته است .وی در قصیده سرایی چیره دست است ودر استفاده
از افکار و احساسات عادی وبیان آنها بزبان ساده وروان مهارت دارد،
سادگی وصراحت لهجه درابرازاحساسات عاشقانه وی ،درغالب اشعاراو
جلوه گراست  .وهمیشه دلش در گرو عشق خوبان گیر مانده است :
مرا دلیست گــــروگان عشق چندین جای
عجــبتر از دل مـــــن دل نـــــیا فـــریده خــــدای
****
سر زلف تونه ُمشکست وبمشک ناب ماند
َ
رخ روشن تــــو ای دوســـت بآفــــــــتاب مــاند
همه شب زغم نخسبم که نخسبد آن که عاشق
منـــــم آن کسی کــــه بیداری من بخـــــواب ماند
زفـــــراق روی وموی توزدیده خون چکانـم
عجبست سخــــــت خـــــــنی که بروشن آب ماند
ســــرزلف را متابان ســــر زلف را چه تابی
کــــه در آن دو زلـــف نا تافتگی بتاب مـــــاند
تو بآفتاب مــــانی و زعشق روی خـــــوبت
رخ عـــاشق تــــو ای دوست بمــــاهتاب مــاند
****
فرخی در موسیقی مهــــارت داشت  .چنگ نیکو مینواخت  .تغـــــــزالت
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« فرخی » از حیث اشتمال بر معانی بدیع عشقی واحساسات بی پیرایه ـ
که گاه بی پرده اظهار شده ـ مشهور است )35( .
شعر فارسی دری را در فاصله سه قرن آغازین آن یعنی تا پایان قرن پنجم
هجری شعر طبیعت گفته اند .هرچند طبیعت همواره منبع بی پایان الهام
شاعران بوده و شاید هم شعر با توصیف طبیعت آغاز شده باشد با این
حال شعر پارسی دری در این دوره چه از نظر پرداخت به طبیعت و
توصیف آن بسیار گسترده و غنی به نظر می آید .
نگرش شاعرانه در این دوره نگرش بیرونگرایانه است که شاعر بیشتر
به مشاهده متکی است تا تأمل .جریان دید او در سطح اشیاء متوقف می
شود و درآن سوی پردۀ مشبک طبیعت و عناصر مادی کمتر به مسایل
عاطفی و انفسی می پردازد.
در عوض شاعر تمام همت و نیروی فکری خویش را چنان به کار می
اندازد تا به مانند نقاش چیره دستی تصویری از نمای پدیده ها به دست
دهد .در نسج ساده و کمرنگ تصویر پردازیهای بسیاری از گوینده گان
این دوره کمتر می توان با رشته های رنگین عاطفه ودرد و تأمل ذهنی و
انفسی رو به روشد .این که چرا توصیف طبیعت در شعر این دوره
بدینگونه سیر می کند ،باید گفت که در این دوره از نظر موضوع بیشترین
سهم ازآن شعرهای درباری و حماسه است که طبیعتا ً در این دو نوع شعر
این شاعر مجال چندانی برای بازتاب نمی یابد.
بنا ً شعر نمی تواند راهی به زمینه های ذهنی و انفسی بگشاید :
درشعر شاعران این دوره طبیعت بیشترینه با استفاده از تشبیه ،بیان
تصویری خویش را یافته است و ما میدانیم که در تشبیه سهم ذهنی شعر
کمتر است.
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مثالً فرخی سیستانی از باغ و بهار در شعرخویش چنین تشبیهات را بکار
می برد:
گــــل بخـــندید و بـــــاغ شـــــــد پــــدرام
ای خـــــــوشـــا این جهان بـــــدین هنگـام
چــــون بنا گــــوش نیکــــــوان شــــد باغ
از گـــــل سیــــب و از گـــــــل بـــــــادام
همـــچــــو لــــوح زمــــردین گشـــته ست
دشـــت همچــــــون صحــــیفه زر خــــام
باغ پــــر خیــــمه هــــــــای دیـــبا گشــت
زنــــد وافـــــــــان درون شــــــده به خیـام
گـــــل ســـــوری بــــه دســــــت باد صبا
ســــــــــوی بــــــاده همی دهـــــد پیـــــغام
****
چند نمونۀ دیگر از اشعار اوست :
شرف و قیمت و قدر تـــو بفضل و ُهنرست
نه بــــدیدار و بـــــــــدینارو بسـود و بزیان
هــربزرگی که بفضل و بهنر گشت بزرگ
نشـــــــــــود خـــ ُرد ببد گفتن بهمان و فالن
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گــــــرچه بسیـــار بمــاند بنــــیام اندر تیغ
نشــود ُکـــــــند و نگـــــردد هــــنر تیغ نهان
ورچه ازچشــــــم نهان گردد ماه اندرمیخ
نشــود تیره و افــــــروخته باشـــد بمــــــیان
شیرهم شیــــر بود گــــــرچه بزنجیر بود
نَبـــــــ َرد بندو قـالده شــــــرف شـــــیر ژیان
باز هــــــم باز بود گرچه که او بسته بود
شــــرف بــــــازی از بـــــاز فگندن نتوان

()36

****
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لبیبی
لبیبی شاعرمشهور اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم هجری تاجیک
ایرانی خراسان زمین است .لبیبی از استادان مسلم زبان فارسی بوده ولی
از اشعار جز اندکی در دست نیست)37( .
لبیبی ازمعاصران و دوستان فرخی بوده و در میان شعرای بعد از خود
شهرتی خوبی داشته است و « مسعود سعد » در قصیدهای كه به استقبال
اوساخته او را در ذیل نیز استاد و سید الشعرا خوانده است:
در این قصیده کــه گفتم من اقتفا کــــــردم
ســـــــــید الشعراست
باوستاد « لبیبی » که ّ
بــر آن طریق بنا کردم این قصیده که گفت
سخن که نظم کنند آن درست و باید و راست
****
با پیدا شدن کتاب ترجمان البالغه تألیف محمد بن عمر راذویانی عصر
زندگی و در سلک شعرای آل سبکتکین بودن وشهرت لبیبی معلوم و مسلم
گشته است ودر این کتاب دو بیت از لبیبی در تأسف از مرگ فرخی
سیستانی نقل شده است که در بخش فرخی ذکرش رفت .
و از آن دو بیت بخوبی برمی آید که لبیبی الاقل تا سال  429هـ.ق .که
سال فوت فرخی است زنده بوده است و لبیبی وی را بدین دو بیت مرثیه
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گفته و هم از این دو بیت برمی آید که وی را با فرخی دوستی و با عنصری
چون غضائری معاداتی بوده است و میانهء خوشی نداشته اند.
و آن دو بیت را باری اینجا ذکر می کنیم :
گـــــــر فـــــرخی بمرد چــــــرا عنصری نمرد
پـــــــیری بمـــــاند دیر و جـــوانی برفت زود
فــــــرزانه ای بــــــرفت و ز رفتنش هر زیان
دیــــــوانه ای بمــــاند وز مــــاندنش هیچ سود
ازاشعارلبیبی درتاریخ بیهقی  ،ترجمان البالغه  ،مجمع الفصحا ولباب
االلباب عـــوفی بیان شـــــده وازآن جملـــه ابیات ذیل را بخـــــوانش مــــی
گـــــیریم :
کاروانی همی از ری بسوی دسکره (* ) شد
آب پیش آمـــد و مردم همه بر قـــــــنطره(**) شد
گـــــــلۀ دزدان از دور بــــدیدنـــــد چـــو آن
هـــریکی زایشان گفتی که یکی قسوره ( ***) شد
آنچـــه دزدان رارای آمــــــد همه بردند و شــــــدند
بُد کسی نـــــــیز کـــــه با دزد همی یکـــــسره شد ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) دسکره  :یکی از قراء خراسان و نام چند قریۀ دیگر
(**) قنــطره  :پُــــل
(***) قسوره  :شیر درنده

230

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رهـــــــــروی بـــــــود در آن راه درم یافـــت بسی
چـــــون توانگـــرشـد گفـــتی سخــنش نـــــادره شد
چــــــرچـــــه پرسیدند اورا همه این بود جـــــواب
کــــاروانی زده شــــد کار گـــــروهی سره شــــــد
****
چــــــــو بـــــر کـــــندم دل از دیـــــدار دلـــــــبر
نهـــــادم ُمهــــر ُخــــــرســـــندی بـــــدل َبـــــــر
تـــــــو گــــــــویی داغ ســـــــوزان بر نهــــــادم
بــــــــــدل ،کـــــــز دل بــــــــدیـــــده در زد آذر
شـــــــ َ َر دیـــــــدم کـــــه بر رویم همـــــی َجست
ســــونش زر
زمــــــژگان همچـــــو ســــــوزان ُ
مــــــــرا دید آن نگــــــارین چشــــم گـــــــریان
جگــر بریـــــان ،پر ازخـــــون عــــــارض و َبر
بــــچشـــــم انـــــدر شــــ َرار آتــــش عشـــــــق
بچــــنگ انــــــــدر عـــــنان خـــــنگ َرهـــــــبَر
مـــــــــرا گفــــــــت آن دالرام ای بــــــی آرام
همیــــشه تـــــازیان بـــی خــــواب وبی ُخـــــ َور
زجــــــابُلســــا بـــــه جــــابلقـــــا رســــــیدی
همـــــان از بــــــاخـــــــتر رفــــتی به خــــاور...

231

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زینبی علوی محمودی
عبدالجبار زینبی علوی محمودی تاجیک ایرانی یکی از شاعران استاد
عهد سلطان محمود و سلطان مسعود است  .ابوالفضل بیهقی نام اورا در
شمار شاعران بزرگ عهد آورده است که از لطف و عنایت سلطان مسعود
برخوردار بود)38( .
شاهان غزنوی وی را یک بار یک پیل با هزار درم بخشیدند و یک بار
دیگر هم پنجاه هزار درم بر پشت پیل به خانه ی علوی زینبی فرستادند .
ازین برخورد به درجه ی تقرب زینبی پی میبریم.
ازاین شاعر تاجیک ایرانی « زینبی » با گذشت زمان ابیات معدودی
در دست است که ازآن نمونۀ را بخوانش می گیریم :.
آن قطــــرۀ بـــــاران بـــــارغـــــــوان بــــــر
چـــــون خـــــــوی ببنا گــــوش نیکـــــوان بر
آن فـــــاخـــــــته بـــــر شـــــاخ او نشســــــته
عـــــاشـــــق شــــــــده بر وصف این و آن بر
وان نــــــرگس بـــــین چشـــــم باز کـــــــرده
نــــــازان بهــــمــــه بـــــــاغ و بـــــوسـتان بر
عطــــــّارمگــــــر وصـــــل کــــرد عـمـــــدا
کــــافــــــور ریـــــاحیــــــن بـــــزعفـــران بر
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بـــــرخـــــــوید چکـــــیده ســـــرشک بــاران
مــــــانــــند ســـــــــتاره بــــــر آسمـــــان بــر
****
مـــــن و آشـــــنا انـــــدر آن جــــــــام بــــــــاده

()39

از آن پس کـــــــه افـــــتادم ایــــــن آشــــــــنایی ...
هــــــــرآنکــــــــه کجــــــا آورد پـــــارسی هـــا
نمــــانـــــد همـــــی بــــــاکـــــسی پـــــــارسایی ...
****
روز بـــــــزمت نامــــــدارا فاخـــــــته انباز باز
روز رزمـــــــت کامکــــارا شـــیر شاگرد شبان
قوت را مداری سعد و نصرت را مـــراد
عهد و ّ
عــــ ّز و دولت را مکیـنی ملک و ملت را مکان
تـــــیر و تیغـــت تازه دارد دیـــن تازی را همی
چـــــون کمین دارد کمـــانت برگمــــان بد گمان
زهــــره در تن زهــــر گردد بی گره گردد زره
زهــــره گوید زه امیرا ! چون بزه کردی کمان
کــــی بــــتابد تا نــــیابد مشــتـــری از تــو جواز
کی بر آیـد تا نخواهد تــَو اَمان از توامان (جواز)
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مسعودی غزنوی
ظهیرالدین ابوالمجاهد محمد فرزند مسعود « مسعودی غزنوی »
تاجیک ایرانی از بزرگان ریاضی و ادب خراسان ایران زمین است.
درکتب تذکره ها و ُمتون ادبی از او اشعاری ثبت است که ما بنقل این چند
بیت مبادرت می ورزیم :

()40

مخــــالفان تو مــــــوران بُدند و مـــــار شدند
برآر زود ز مــــــوران مــــار گشـــته دمـــار
مــــده زمانشــــان زین بـــیش و روزگـار مبر
کــــــه اژدهــــا شــــود ار روزگـــار یابد مار
****
جــــای جـــــوی ای کــــه می بجــــویی سیم
ســـیم و جـــــــز سیــــم زیر جـــــــاه درست
ســـیم را هــــــر کســــــــی بــــیابد و بـــــــاز
جـــــــاه بــــــا اژدهـــــــا بچــــــاه درســـــت
****
آن زلــــف نگــــــر بــــــر ُرخ آن د َُر یتــــیم
چـــــون بنگـــــاری چـــــنانکه از غالیه جـیم
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وآن خــــال بر آن عــــارض چون ماهی شیم
همچــــون نقطی زمشــک بر تخـــتۀ سیم

()41

****
ظهیرالدین ابوالمجاهد محمد بن مسعود مسعودى غزنوى از بزرگان
ریاضىدان و ادب زبان فارسی ایران زمین است .كتابهاى متعدد از او باقى
است از آن جمله «احیاءالحق»« ،كفایة التعلیم فى صناعة التنجیم» که در
حدود  540تألیف گردیده است .کتابی در بعثت فارسى «نافــــــعالثمره »
یا « شرح ثمره بطلمیوس»« ،جهان دانش» درباره آسمان و زمین  ،كتابى
دربارۀ «معرفت عناصر و كائنات جو».
این دانشمند خبیر در زمان امیر مسعود غزنوی ( جلوس  421هـ.ق .مقتول
 432هـ.ق ) .میزسته و سروده های انتقادیی از کار کرد های سیاسی نا
خواسته وناپسند امیرترک تبارمزبور دارد.
بگونه نمونه  ،نمای از" کتاب کفایةالتعلیم فی صناعةالتنجیم " مسعودی
غزنوی رابنمایش می گیریم :.
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عنصری بلخی

ابوالقاسم حسن عنصری بلخی (وفات سال  431هـ.ق ، ).فرزند احمد،
تاجیک ایرانی مولد او را بلخ نوشته و گفته اند که سرآمد و مقدم شعراء
و عهد و پیشوای فضالء زمان وسخنوران فارسی در دربار محمود و
مسعود غزنوی واستاد مطلق درمدح و غزل و قصیده بعـــــد از رودکی
بوده است )42( .
او پس از آموزش ابتدایی به کار تجارت اشتغال یافت .عنصری در کار
تجارت چندان موفق نشد و در یکی از سفرها اموالش بوسیله راهزنان
غارت شد  ،پس به ناچار باز به فکر آموزش افتاد.
عنصری بوسیله یکی از برادران سلطان محمود غزنوی در نخستین سال
های سلطنت آن پاد شاه به دربار او راه یافت و پس از گذشت زمان کوتاهی
عنوان ملک شاعران دربار را از آن خود کرد  .عنصری در دربار محمود
چنان ثروتی جمع کرد ودرغالب سفر های جنگی محمود همرای او بود .
در دوره مسعود نیز همچنان مقام خود را حفظ کرد.
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وی شاعر بزرگ منش بود .وقار و متانت او حتا در تغزلها و غزلهایش
آشکار است .عنصری در بیان معانی دقیق وخیاالت باریک مهارت داردو
مضامین تازه در اشعار او فراوان است.
عنصری بزرگترین استاد قصیده سرا و مدیحه گوی قرن پنج هجری است
و در زبان فارسی هیچیك از شاعران قصیده پرداز و مدح سرای به پایۀ
او نرسیده اند.
درسخن استاد و در مدح میانه روودرشاعری چیره دست است .واژه های
ناب و فخیم را درآستین ومعانی بدیع و منطقی ومضامین استوار و خرد
پسند را در جیب دارد .عباراتش درحد اعتدال و دوراز حشو و زوائد است.
شاعری است سیراب شده از سرچشمه حكمت و سخنوری است نزدیك به
مشرب مردم چون و چرائی .بدین دلیل شعرش نیز بر پایه استوار برهان
و استدالل فلسفی نهاده آمده است و مدایحش تحت الشعاع علو همت و
شهامت اوست .
میگویند که دیوان شعر عنصری مشتمل بر سی هزار بیت بوده است ،که
در اثر گذشت زمان از بین رفته است  .ولی دیوانش که در دست است از
( )2000بیت تجاوز میکند )43( .مشتمل است بر قصاید و چند غزل ورباعی
و ابیات پراگنده از مثنویهای اومانند :
 1ـ « شاد بهروعین الحیات » موضوع مثنویی ست  ،مأخوذ از داستانی
بود که « ابوریحان بیرونی » آنرا بنام « حدیث قسیم السرور و عین الحیوه
» از فارسی بعربی ترجمه کرد .
 2ـ « وامق و عذرا »  ،داستان کهن بود که عنصری آنرا در بحر متقارب
بنظم کشید وبرخی ازابیات آن رادردست ودرفرهنگ ها پراگنده است اینجا
بیان می کنیم :
ابـــــا ویــــــژگان مــــاند وامـــــق بجـــنگ
نـــــه روی گـــــریزو نــــه جـــــای درنگ
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بفـــــــــرمــــــود تـــا آسنستان (*) پگــــــاه
بیـــامـــــد بنـــــزدیــــک رخشـــــنده مـــــاه
بـــــدو داد فـــــــرخــــــنده دخــــــــترش را
بگـــــوهــــــر بــــیاراســــــت اخـــترش را
بتنجــــید(**) عــــــذرا چــــو مردان جنگ
تـــــرنجــــید(***)بــــــربــارگی بی درنگ
****
 3ـ « خنگ بت و سرخ بت » داستانی بوده محلّی مربوط تندیس هایی
تاریخی در بامیان  ،یعنی در مورد آن معابد بودایی و تندیس های سنگی
تراشیده شده در دل صخره های سرزمینی در قلب کشور ما موقعیت دارد،
که از دوره شاهنشاهی کوشانیان تاجیک ایرانی به میراث مانده اند.
با تأ سف ودرد این دو تندیس عظیم بودا به ارتفاع  53متر بنام صلصال
و  35متر بنام شمامه با تندیسهای کوچکتر در اطراف آنها  ،در ماه مارچ
سال  2001میالدی بوسیله « ملیشه های طالبی پشتون افغان » ( این
لشکر بربار صفت ضد انسان و تمدن وفرهنگ وافتخارات تاریخی ما)
برهبری مشترک  :به اصطالح امیر المومنین مال محمد عمرو اسامه بن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) آسنستان نام پدر زن « وامق » است
(**) تنجیدن  :بمعنی ترنجیدن
(***) ترنجیدن  :در هم آمدن  ،ترنجیده  :در هم کشیده
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الدن عرب ـ رهبر سازمان اسالمگرای القاعده وسازمان جاسوسی( آی
اس آی ) پاکستان ـ وعمال اهریمن  ،بی شرمانه دشمنانه و مغرضانه با
افتخار جاهالنه نما به حکم نوکران قسم خورده استکباربین المللی نهاد های
سرمایه جهانی  ،منفجرو نابود گردیدند.
داستان « خنگ بت و سرخ بت » را هم ابوریحان بعربی ترجمه کرد و
نام آنرا « حدیث صنمی البامیان » گذاشت.
مهرگـــــان آمـــد گــــــــــرفته فــالش از نیکی مثال
نـــیک روزونـیک جشـــن و نیک بخت و نیک حال
جـــــام پـــیروزه است گــــویی بیضــه عنــــبر دراو
پیــــش شـــاهنـــشاه پـــیروز اخــتر نیکـــــو خصال
بـرزیــادت باد مروروزگـــار ملک او
ساعت اوروز بـاد و روزمـاه و مـاه سال

()44

« كار بزرگان »
چــــــــنین نماید شمشیر خـــسروان آثـــار
چنــــین كنــند بزرگــــان چو كرد باید كار
به تـــیغ شاه نگــــر نامــــه گذشته مخـوان
كه راســــتگو تـــر از نامه تـــیغ او بسـیار
چـــــو مــــــرد بر هنر خـویش ایمنی دارد
شــــــود پذیــــره دشمـــن بجستن پـــیكــار
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نه رهـــنمای بكــــار آیــــــدش نه اختر گـر
نه فـــال گــــوی بكــار آیدش نه خوابگزار
رود چنانكه خـــداوند شـــرق رفت بــرزم
زمــانه گــشت مـــر او را دلیل و ایزد یـار
به پیش آن سـپه گجوه صف ســـیل صفت
سپهـــر تاخــــتن و مـار زخم و مور شمـار
مـــبارزانش به نــــیروی پیل و زهـره بـبر
به پای آهـــو و كبر پلنگ و قـــــــد چــــنار
همه سپرتن وشمشیردست وتـــیرانـگــشت
همه سپه شكـــــــن و دیو بند و شیر شــكار
بوقت آنــــكه زمین تفته بـد ز باد سمــــــوم
هـــوا چـو آتش و گرد اندر و بجای شــــرار
ز تف بروز بجـــــوش آید آب در جــیحـون
به شب ز پشه درو بد توان گــــرفت قـــــرار
بـــدولت ملك مشــــــرق و سعــــــــــادت او
نه پشه بود ونه گرما ،نه زین دوهیچ آثـــــــار
فـــرو گـــذشت به آمــــوی شهریـار جهـــان
بفــــــال اخــــتر نـیك و به نصــــــرت دادار
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فـــــروغ دولت او همچـــو روز وقـت زوال
مصـــاف لشكـــر او همچــــو كوه وقت بهـار...
****
عنصری بنسبت آگاهی ومهارتش به معرفت علوم عقلی گونه های
ازافکار و جمالت دانشی و علمی در اشعارش راه یافته  ،که این مفاهیم
علمی از طریق آمیزش با تخیّالت شاعرانه صورت گرفته ویا بهدف بیان
آرزوهای شعری از این واژگان استفاده برده شده است بگونه مثال :
گـــرچه سامان جهان اندر خـرد باشد خرد
تا از او سامان نگیرد سخت بی سامان بود
تا باصل اندر روان را با خـرد خویشی بود
تـا بطبع انــدر زمستان ضد تابستان بود ...
مردمی چیست مردمی عــــــــــرض است
جــــــــــز دل پــــاک اوش جــوهر نیست
ذات آزادگــــــی اســـــــــت صـــــورت او
صور نیســــــــــت...
گـرچه آزادگـــــی م ّ
****
میـــان زاغ ســـــیاه و میان باز سپـــــــــید
شــنیده ام ز حکــــیمی حکـــــــــایت دلبر
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بباز گفت همی زاغ هــــــــــردو یارانیم
که هردو مرغیم از جنس و اصل یکدیگر
جـــــــواب داد که مرغیم ُجز بجای هنر
میان طبـع من و تو میان ییست مـــــــگر
خورند از آنکه بماند زمن ملوک زمین
تو از پلیدی ومردار پُر کنی ژاغــــر(*)
سراست
مرانشست بدست ملوک ودَیرو َ
ســـتُودان (**) بر...
ترا نشست بویرانه و ُ
****
تا نســــــــرای سخــــن دهــــــــانت نبود
تــــــا نگــــــشایی کـمر مـــیانت نــــــبود
تا از کمــــرو سخـــــن نشــــــــانت نبود
ســـــوگند خــــــــورم که این و آنت نبود
****
ازمشک وحصـــار ُگل خود روی که دید
بر ُگـــل .خ ّ
َطی زمشک خوشبوی که دید
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ژاغر  :چینه دان
(**) ستودان  :دخمه  ،گورستان
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ُگل روی بتی با دل چون روی که دید
بر پشت زمین نیز چـــــنان روی که دید
****
در عشق تـــو کس پای ندارد جـــــز من
بر شــــوره کسی تخـــــم نکارد جز من
با دشمن و با دوست بـــدت میــــگـــویم
تا هیچ کـــــست دوست ندارد جــز من
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بـهــرامــی
ابوالحسن علی بهرامی سرخسی تاجیک ایرانی  ،از شاعران بزرگ
عصر اول غزنوی است ووفاتش دراوایل قرن پنجم هـ.ق .اتفاق افتاده .
بهرامی درعلوم ادبی ماهر ومعروف بود وگفته اند که هر کس بخواهد در
شعر استاد شود بعد از فراهم آوردن مقدماتی که مورد نظر « نظامی
عروضی » است باید در گرد تصانیف استاد ابوالحسن سرخسی بهرامی
گردد  .شمس الدین محمد فرزند قیس استاد بزرگ عـــــروض نــــــــــام
« بهرامی » راچند بار در شمار عروضیان عجم یا تاجیک ایرانی آورده
است )45( .
از ُکـــتــب او درعلــــوم ادبی :
 1ـ غایه العروضین  ،از امهات کتب علوم شعری است که آن را در ردیف
اولین آثار معتبر در عروض دانسته اند
 2ـ کنزالقافه
 3ـ خجسته نامــــه  ،را ذکر کــــرده اند .عوفی این کتاب را از آثار بی
نظیر درباره عروض می داند .از سخن نظامی عروضی بر میآید که
کتاب غایه عروضین و خجسته نامه از آثار برگزیده و طراز اول در زمینۀ
علوم شعری زمان خود شمرده میشده است .
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اشعـــــاربهرامی در تذکره ها و کتب ادبی پراگنده است و سبک وبیان
مفاهیم واندیشه وی نشان دهنده شدت تأثیرپذیری او از شاعران دوره
سامانیان است و برخی  ،مهارت و کمال او را در شاعری خیلی ها باال
ستوده اند  .همچنین وی در برخی از سروده های خود متأثر از منجیک
ترمذی بوده است .
واز آن جمله ابیات ذیل را بگونۀ نمونه بیان می کــــنیم :
مـــــــا هردو بـــــــتا گل دو رنگـــــــیم
بنگـــــر بچه خــــواهمت صفت کـــــرد
یک نیـــمۀ آن تــــــــــویی بســـرخـــــی
ویـــــن نیـم دگـــــــر منـم چـــــنین زرد
****
آن خوشه بین چنانکه یکی خیک پر نبید
ســـربسته و نبرده بــــــدو دست هیچــکس
برگونۀ ســـیاهی چشمست غــــژب (*) او
هم برمثال مردمک چشم ازو تــَکـَــس(**)
******
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) غژب  :دانۀ انگور تازه
(**) تکس  :هستۀ انگور
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همیشه خــّرم و آبـــــاد باد تـــــرکستان

()46

کــــه قـــــبلۀ شمــــــنانست و جایگاه بــتان
بـــــتان او همــــه گــویا و شکـّرین سخنند
ببــــوسه راحــت جان و بغمزه آفت جـــان
یکی بـــــــیامد از ایشان واین دلــم بربــود
بجـــان و دل بنهـــاد آتــــــــشی زبانه زنان
بتی شمن کش و جادو فریب و سحـــر نما
برخ بهار (***) بهاروبقهر باد خــزان ...
دو چشم تنگ و دهن تنگ و تنگدل بحـدیث
شکسته زلف وبگاه سخن شکـــــسته زبــان
بغمزه تـیر ومژه تـــیر و قـــدّ و قـامت تـیر
برو کـــمان و بــــبازو فــــــرو فـگـــنده کــــمان
از آن کمــــــان کمان گشته پشت عاشــق او
وزین کمــــانش عدو گشته ازشمار کم آن...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(***) بهار  :در اینجا بمعنی گل است
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دلـــــم بـــــبرد و دل خــــــویش را نـــداد بمــن
برفت و ماند غـــم عشـق و آتــش و هجــــران
دلم تنور شـــد و هـــــــردو چشـــم چشمــــۀ آب
چگـــــونه خــــاست َگـَـه نوح جز چنین توفان
چه نامهای است رخانم نبشته از غمش عشق
ز خــــون دیــــده مــــر آن نامه را زده عنوان
****
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عسجــدی
ابونظرعبدالعزیز فرزند منصورعسجدی مروزی تاجیک ایرانی
ازشاعران خراسان ـ نیمۀ دوم قرن چهارم و نیمۀ اول قرن پنجم هـ.ق.
بوده ( )47و( فوت او پس از سال  432هـ.ق.اتفاق افتاده است )  .وی دارندۀ
دیوانی است .

عسجدی از معاصران محمود  ،مسعود ومودود غزنوی بود وآنان را مداح
می کرد .وقصیده یی معروف وی در گشودن سومنات  ،که بسال 416هـ.
ق .صورت گرفته بود  ،سروده است که با این بیت آغاز می شود :
تاشــــاه خــــسروان سفر سومنات کــــرد
کــــردار خویش را علم معجزات کرد

()48

آثــــار روشــــن ملـــکان گـــــــذشته را
نـــزدیک ب ْخــردان ،همه از مشکالت کرد
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بزدود [ز] اهل کفر ،جهان را به اهل دین
شکـــر و دعــــای خویشتن از واجبات کرد
هر لشکری که بود چو پروین ز انبوهی
از هــــم جـــــــدا فکند و چو نعش بنات کرد
****
چندان بکشت بـــرهمنان را به سومنات
تا ســــومنات را به لقب مــــومنات کــــــــرد
سلطان یمین دولت و عالی نظــــــام دین
کــــز عدل و علم ،دولت و دین را ادات کرد
محمود شهریار کــــــریم ،آنکه ملک را
بنیاد بـــــر محامد [و] بر مکـــــــرمات کرد
ایــــزد فـزود دولت او را ثبات ،ازانک
بــــر قـــــولهـــــای خـــــویش []...کـــــــرد
د ْ
ْ
ودولت محمودی ،این دوچیز
ین احمدی
یــــزدان ز جمله ابـــــد و باقـــــیات کــــرد
از باقــیات ب ْه چــــه ب َُود کــــافــــریدگار
مـــــر باقیات را تبــــع صـــــالحات کـــــرد
شطرنج ملک باخت ملک بــا هزار شاه
هـــــر شاه را به نوع دگر شاهمــــــات کرد
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هـــر مهتری ،هنر به سپه کرد روز جنگ
او هـــر هنر که کرد ،به نفس و به ذات کرد
بس کو به آب جیحون خوابی نکرد رفت
خــــوابی دگــــر تمـــــام به آب بنات[؟] کرد
بس گـــــاه غـــزو او ،شب یلدا دواج را
ایــــزد به نور ،چـــون شب قدر و برات کرد
هرگز به خشم خویش نزد بانگ بر ضعیف
ور زد ،عــــالج آن به عطـا و هبات کـــــرد
هرگز نکرد چـــیره دلی ،او به خــون کس
ور کــــرد ،عـــــدل کرد و به قول ثقات کرد
بر دادن صالت کتابی به نزد[؟] شـــــــاه
چــــون بانک بوحنیفه کتاب صالت کرد[؟]
آن گاه چون صالة و زکوة اندر آن کتاب
بــــر خویشتن فــــریضه ،عطا و صالت کرد
بعضی ابیات او در کتب لغت و ادب پراگنده است .واز آنها کمال قدرت
وی در سخن پردازی و صنایع شعری آشکار است  .اینک بنقل برخی
از آ اشعارمتفرقه اومی پردازیم :
باران قطره قطــــره همی بـــــارم ابر وار
هــــرروز خـــیره خیره ازین چشم سیل بار
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زآن قطــره قطره قطــــرۀ باران شده خجل
زآن خـــــیره خیره خیره دل من زهجــریار
ذره نمــــاید مرا نظــــــر
ذره ّ
یاری کــــــه ّ
هجـــرانش بــاره بــاره بمـــــن بر نهــاد بار
****
ذره چـــــو کوه آیدم بـــــــدل
ذره ّ
ذره ّ
زآن ّ
زآن بـــاره باره باره بچشــــم آیــــدم بخـار
دل گشته رخـــــنه رخنه بزاری بتیغ هجــر
زآن مشک تــــوده توده بر آن گرد الله زار
زآن رخنه رخنه رخنه شده عقل ودین مـرا
زآن توده توده توده بـــدل بر غــــــم نگـــار
دندانــــــش دانه دانۀ د ُّرست جـــانفـــــــزای
لبهـــــاش پــــــاره پـــــاره عقیقـست آبـــدار
زآن دانــــــــــه دانـــه دانــــــۀ د ُّر یتیـم زرد
زآن پـــــــاره پاره پارۀ یاقـــوت سرخ خوار...
****
صبحست وصبا مشک فشان می گــــــــذرد
ُ
دریاب کــــــــه از کــوی فالن می گـــــذرد
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برخــــیز چـــــه ُخسبی که جهان مـــی گذرد
بــویی بســــــــتان که کــــــــاروان می گذرد
****
دل دوش هـــــــــزار چاره سازی می کرد
بــــا وعــــــدۀ دوست عشقـــــبازی می کــــرد
تا بر کــــف پــــــای تو تــــوانــد مـــــالید
دل را همــــــه شب دیــــــــده نمازی می کرد
****
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منــــوچــــهـــــری

ابوالنجم احمد فرزند قوص فرزند احمد دامغانی تاجیک ایرانی از جمله
شعرای تراز اول خراسان ایران زمین درنیمۀ اول قرن پنجم هجریست ،
در سال (  432هـ.ق ) .وفات نمود .دولتشاه مولد اورا بلخ دانسته )49( .
منوچهری برادب عربی واشعار شاعران عرب وبر احوال و آثار شاعران
فارسی آگاهی داشت و بر دانشهای دینی وادبی واقف بود او خود بعلومی
که در آنها تبحر داشت اشارۀ روشن دارد:
مـــن بدانم علـــــم طبّ و علم دین و علم نحو
تو ندانی دال و ذال و راء و زاء و سین وشین
****
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وسعت شناخت علمی و ادبی ـ تاریخی منوچهری از داشته های معرفتی
عصرش نمود بزرگی وی را برجسته تر می سازد  .با این شایستگی اودر
دربار سلطان مسعود غزنوی (  426هـ.ق ) .چندان منزلت یافت که محسود
اقران قرار گرفت ودر قصیده یی مقام و منزلتش را چنین به تصویر می
گیرد :
حاسدان بر من حسد کردند و من فردم چنین
ّ
عـــــــز میر مؤمنین
داد مظلـــــومان بده ای
****
منو چهری شاعری است لطیف طبع و شیرین سخن با حفظ قوی وذوق
سرشار از عشق و محبت به مناظر طبیعت )50( .
ه مه کس کمان رنگین قوس قزح را دیده و کم وبیش آن را ستوده است .
ولی کدام کس توانسته آنرا همچون استاد منوچهری شاعرانه و استاد پسند
در قالب کوتاه ترین عبارت  ،لطیف و زیبا بیان کند وبسراید:
بامـــــــدادان بــــــرهـــــــوا قوس قــــزح
بـــــــــــرمــــثال دامـــــــن شــاهنشـــهی
پـــنج دیــــــبای ملــــــون بـــــر تـــــــنش
بـــــــــازجســـــته دامـــــن هــــــــردیبـهی
****
همچنان طلوع خورشید را از عقب کوه با مهارت خاص نقش خواطر سازد
وبگوید:
تشبیهات وی بدیع وزیباست  .وی ظاهرا ً مبتکر « مسمط » است .دیوان
او مکرر بطبع رسیده است وقریب سه هزار بیت دارد.
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ســـــرالــــــبرز زد قــــــــرص خورشـید
چـــــــوخـــــون آلـــود دزدی سر ز ممکـن
بکــــــــــردارچـــــــراغ نــــــیم مــــــرده
کـــه هـــر ساعت فزون گرددش روغن

()51

****
منوچهری ،شعر فارسی سبک خراسانی را به کمال رسانید و به اظهار
علم وفضل درشعراصرارداشت واز اینرو نام بسیاری از شاعران فارسی
و تازی را در اشعار خود آورده ولغات ووواژه های مهجور عربی را
استعمال کرده است.اما هیچ یکی از اینها از جذابیت شعر او نکاسته است.
منوچهری دامغانی با نگرش دانشورانه درمیان شاعران بیشتر با شور و
شادمانی زندگی عشق وسهش فرهت زایش به مراتب وجد آمده  ،و سروده
های ناب را با مفاهیم خیلی دلچسب سروده است .
وی نخستین کسی بود که فرهنگ لغت وکلمات همردیف را در قالب های
شعر با شیوه ویژه زمانش فراهم آورد.
منوچهری با سبک جدید ادبی تالش نمود که تذکر ایام تاریخی :
جشن نوروز  ،چهارشنبه سوری ...؛
اسامی پرندگان ومرغان :
فاخته  ،بلبل  ،شانه بســـر  ،هد هد  ،عندلیب  ،بوقلمون  ،تیهو  ،قُــمری ،
طاووس  ،شاهین ...
اسامی حیوانات جنگلی وآبی  :شیر ،اسب  ،فیل  ،گاو  ،مار  ،مرغ
 ،پلنگ  ،نهنگ  ،گرگ ،گورخر ،وغیره را در تراوش رویکرد های
ادبی وسروده های نغزخویش بتصویرکشد.
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از اشعار اوست :
آمــــد نوروز ماه با گل ســـوری به هــــــــم
بــــاده ســــوری بگــــیر بر گل سوری بچم
****
آمد نـــــوروز و هـــــــــم از بـــــــــامـــــداد
فـــــــــرخ و فــــــرخــــــنده باد
آمــــــــدنش
ّ
خــــــــرم و خوب ایســـــــــتاد
باز جهـــــان
ّ
مــــرد زمســــــتان و بهـــــــاران بــــــــزاد
زابـــــر ســــیه روی سمـــــــــن بـــــوی راد
گیـــــتی گــــــردید چــــــــــــو دار القــــــرار
****
روی گـــــــل ســــــــرخ بـــــیــــاراستـــــند
زلفـــــک شمـــشاد بــــپـــــیراستـــــــــــــند
کبکان بـــــــر کـــــــوه بتک خـــــــــــاستند
بلـــــبلکان زیــــــر و ســــــتا خـــــــواستند
فـــــــاخـــــتگــــان هَمبــــَر بنـــــشاستــــند
نــــــای زنان بر ســــــر شــــاخ چــــــــنار
****
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اللــــه بشمــــشاد بـــــر آمــــــیخـــــتــــند
ژالـــــه بـــگلــــــزار در آویـــخــــتــــــند
بـــــــرســـــرآن مشــــک فــــروبــــیختند
در فـــــــرو ریخــــتـــــند
وز بـــــــر این ّ
نقــــش و تمـــــاثیل بـــــرانــــگیخـتــــــند
دورخ کــــــوهســــــار
از دل خــــــاک و ُ
****
قُـــــمـریَکـــــان نـــــای بــــیامـــوخـــتند
صلــــکــــان مشـــــک تبــت سوختند
صل ُ
ُ
زردگــــالن شمـــــع بـــــرافــــروختـــند
ســــــرخ گــــالن یاقــــــوت انـــدوخـتند
ســـــرو بنان جــــــامۀ نــــــو دوختــــند
زیــنسوو زآنــــسوبلـــــب جــــــویــــبار
****
طـــــوطیکـــــان بر ُگــلـَکــــان تاختـــند
آهـــــــو کــــــان گـــــــوش بر افراختند
گـــورخــــــران میمنه هـــا ســــاختـــند
زاغــــــــان گلــــزار بــــــــپرداخــتـــند
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بیدلکـــــان جــــــان وروان بـــــاخـــتند
با ترکــــــان چـــگل و قـــــندهــــار

()52

****
شـــاد باشیـــد که جشـــــن مهرگان آمد
بانــــگ و آوای درآی کـــــاروان آمـــــد
کـــــاروان مهـــــرگان از خــیزران آمد
یا ز اقصـــادی بــــالد چیــــنیان آمــــــــد
نه از ایــــن آمــــد ،باهلل نه از آن آمـــــد
کـــه ز فـــــــردوس بریــن وز آسمان آمد
مهرگـــــان آمـــــد ،هــــان در بگشاییدش
انــــدر آریــــــــد و تواضــــع بنمایـــیدش
از میــــان راه انــــــــدر بـــــربـــاییـــدش
بنشانـــد و بـــه لـــب خســــرو بخـــاییدش
خـــــوب داریــــد و فــــراوان بستاییـــدش
هــــــرزمــــــان خـــدمت لختی بیفزاییدش
****
شـــــبی گـیســـو فـــروهشـــــته بـــدامــن
پالســــین معجـــر و قــــیرینه گــــــــرزن
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به کــــــردارزنی زنگــــی کــــه هر شب
بـــــزایــــد کــــــودک بـلغــــاری آن زن
کـــــنون شـــــویش بمرد و گشت فرتوت
وز آن فـــــــرزند زادن شــــــد ســــترون
شبـــــی چـــون چاه بیژن تنگ و تاریـک
چـــــو بیـــــژن در مــــــیان چاه او مــــــن
همی برگـــشت گــــــرد قطب جــــــــدّی
چــــــو گــــــــرد بابــــــزن مــــــرغ مسمن
بنات النعــــش گــــــرد او همی گـــــشت
چــــو انـــــدر دست مــــرد چپ فـــالخـــن
دم عقــــرب بتابـــــید از ســــــر کــــوه
چنان چــــــون چشم شاهــین از نشــیمن ...
****
هـنگام بهاراست و جهان چون بت فرخــار
خــــیز ای بت فرخار ،بیار آن گل بیخــار
در ســــایۀ گل باید خوردن می چــون گــل
تا بلــــــبل قـــــ ّوالت برخــــوانــند اشعــار
****
تا ابــــــر کــــند می را با بـــاران ممزوج
تا بــــــاد به می درفکند مشک به خــروار
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آن قطــــرۀ بـــــاران بــین از ابر چکــیده
گشـــته سر هر برگ از آن قطره گهــربار
****
آن قطــــــرۀ بــاران که فرو بارد شبگــیر
برطــــرف چمن بـر دو رخ سرخ گــل نار
****
وآن قطرۀ باران که چکــــد از بـــر الله
گـــــردد طـــرف اللــــه از آن باران بنگار
****
پــنداری تبخالهیی خـردک بدمیده اســـت
برگــــرد عقـــیق دو لـــب دلـــــبر عیـــــار
****
وآن قطرۀ باران که برافتد به گل ســــرخ
چون اشک عروسی است برافتاده به رخسار
****
و این هم یک دوبیتی بهاریه برای حسن ختام :
بهــــــار آمـــــــد گلی با خــــــود نـیــاورد
چـــــــرا آورد گـــــل ،امـــــــا گـــــل درد
خــــــزان جـــــای بهــاران را گرفته اسـت
کـدامـین دسـت جاشان راعوض کرد؟()53
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امینی بلخی
ابو سراقه عبدالرحمان احمد فرزند نجار ،مشهور به امینی بلخی تاجیک
ایرانی از شاعران خراسان و مدّاح سلطان محمود غزنوی بوده است.
یک قصیده او را بخوانش می گیریم :
زره پــــوش تـــــرک من آن مـــــــاه پیـــکر
زره دارد از مشــــــک بر مــــــاه انـــــــور
کــــه دیدست مشک مسلــــــسل زره ســــــا
مــــــــنور زره ور
کـــــه دیـــــدست مــــــاه
ّ
بمشک انـــــدرش تـــــیروبهـــــرام وزهره
بمـــــاه انــــدرش ســـــتوسن ومشک وعبهر
دو یاقـــــوت خـــــــوانم لبش را؟ نخـــــوانم
کـــــه یــــاقـــــوت را کی بود طعم شــــــ ّکر
بنزد مــــن آمــــــد کمــــر بســــــته روزی
یکــــی صـــــدره پوشــــیده یک رنگ اخضر
فلــــک خـــــواندمش زآن کجــــا بود تابان
رخـــــانش چــــــو ماه و کمـــــر چون دو پیکر
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مـــــرا گفـــــــــت ای کــــــوفته راه دانـش
سفــــــــر کـــــــرده و گشته گیتی ســــــراســــر
نگــــــویی کـــــــه این اهل معــــنا بدنیا

()54

مسافــــرنه انـــــدر جهــــــان مجـــــاور (؟)
بــــــدو گفـــــتم ای ســــرو سیمـــــین ندانی
کــــــه رنج سفـــــــر مـــــان از آنست همبر
کـــــه در چـــــــرخ ساکـن زان جم بسی اند
زهفـــــت مسافـــــر بــــــود حکـــــم اخــــتر
زشــــــاهـــــــان واز خـــــسروان زمـــــانه
جــــــزآنک از مقدّم جــــــــز آنک از مؤخر...
****
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روزبه نکتی ( الهوری )
ابو عبدهللا روزبه نکتی الهوری یکی از قدیمترین شاعران فارسی زبان
خراسان بزرگ می باشد  .وی از مدّاحان سلطان مسعود فرزند سلطان
محمود غزنوی(  421ـ  432هـ .ق )55( .بوده ودر نیمۀ اول قرن پنجم
میزیسته است  .از اشعاراوابیات ذیل را نقل می کنیم :
روی آن ترک نه رویست وبَر او نه بر است (*)
کــــه برین نار بیارســـت وبرآن گل ببرست
بطرازی قـــــد و خــــر خـــیزی زلفین دراز
رستخیز همــــــه خـــوبان طراز و خزرست
ور بجای مـــه و خــــورشید بــــــود یار مرا
اندرین معنا هـــــم جـــــای حدیث و نظرست
مـــــــاه کی سرو قدو سیم تن و اللـــه رخست
مــــــاه کی نوش لب ونار بر ( بار) وجعد ورست
مهــــر اورا دل مـــــــا مستقرست این نه عجب
آن شگفتست کجـــــا مستقر او ســـقر(مقر ) ست
وآن عجــب تر که طلسمیست هوا را که همی
بـــنسوزد اگــــــر اورا چو سقر مستقرست ...
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) در لباب االالباب ص  57ـ . 58
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عــیّــوقــــی
عیوقی (*) تاجیک ایرانی معاصر سلطان محمود (  378ـ  421هـ.ق.
) یکی از شاعران پارسی گوی دورۀ اول غزنوی  ،سرزمین خراسان می
باشد  .او داستان معروف « ورقه و گلشاه » را بنظم آورد .عالوه برآن
مثنوی دیگری به بحر رمل مسدس و قصایدی نیز داشته است .
داستان ورقه و گلشاه سرگذشتی عاشقانه است از اصل عربی که پیش از
دورۀ رسالت پیامبر اسالم اتفاق افتیده بود  .ورقه پسر شیخ قبیلۀ بنی شبیه
و گلشاه دختر ع ّم او بود که از کودکی یکدیگر را دوست داشتند.
از داستان « ورقه و گلشاه » در آثار موالنا جالالدین بلخی یاد شده وکتابی
بنام « حکایۀ عجیبه از احوال گلشاه وورقه » از فارسی بترکی ترجمه
ودر سال  1324در تاشکند چاپ شد وهمین قصه در ادبیات قرون وسطایی
اسپانیا و فرانسه بنام () Floire et Blancheflor ( : )56
م ثنوی ورقه و گلشاه ببحر متقارب ساخته شده وشاعر نام خود و ممدوح
خود را در ادبیات ذیل آورده است (: )57
تـــــو عـــیوقیـــا گـــــرت هـــــوشست ورای
بخـــــدمت بـــــپای و بمــــــدحت گــــــــرای
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) عیوقی  :منسوب به عیوق  [ :بعربی نگهبان ] ستاره ایست سرخ
رنگ و روشن در کنار راست کهکشان که پس از ثریا بر آید و پیش از
آن غروب کند .
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بدل مهــــــــر سلطـــــان غـــــازی بجـــــوی
بجـــــان مــــــدح سلطــــان محمـــود گــــوی
ابــــوالـــــقـــاســـــم آن شـــــاه دیــــن و د َُول
شهــــنشاه عـــــــــالــــــم امـــــــــیر ملــــــل
نبیـــند جهـــــان و نـــــــزایـــــد سپـــــــهــــر
چــــــــو او راد و فـــــــرزانه و خـــوب چهر
در اقبال و در فضــــل و در هـــــــر فـــــنی
جـهـــانیست در زیــــــــر پــــــــــیراهنی ...
****
ایا ماه گـــــــل چهـــــر دلخـــــــواه مــــــن
دراز از تــــــو شــــــد عمــــر کــــوتاه مــن
اگــــــر وصل مـــــن خـــــــوار آیـــد تــرا
نهــــد بخـــــــت بــــــرمشـــــتری گـــاه من
مـــنم شـــــــاه گــــردنکشـــــان جهــــــان
تـوشــــاه ظـــریافـــــانی ومــــــــاه مـــــــــن
کجـــا رفــــتی ای دل گــــسل یــــــارمن
مــــگــــــــرســـــــیرگشـــتی زدیــــدارمــــن
نجســـــتم بــتا هــــرگـــــز آزار تــــــــو
چـــــــــــرا جســـــتی ای دوســــت آزارمن
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چگـــــونست بـــــی مـــــن بــتا کــارتــو
کـــــــــــه با جـــــان رســـید از عنا کار من
زمـــــن زار تر گـــــردی انـــــدر فـراق
اگــــــر بشــــنوی نــــــالــــــــۀ و زار مـــن
بــــــرتســـــت زنهــــــار جــــان و دلــم
نـــگـــــه دار زنــــــهــــار زنهــــــار مــــن
گــــرم درچــــــه غـــــــم نخــــواهی فگند
چــــــرا کــــندی انـــــــدر زنخ چـــــاه من
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ابوسعید ابوالخیر

ابوسعید فضل هللا فرزند ابوالخیر محمد فرزند احمد میهنی تاجیک ایرانی
صوفی و شاعربزرگ مشهور قرن چهارم و پنجم ( 440 -357هـ.ق/.
 967ـ  1048م ).خراسان ( ، )58در میهنه از توابع ابیورد متولد شد و
وفاتش هم در همانجا اتفاق افتاده است.
پدرش عطار بود و دوستدار اهل تصوف و بدین ترتیب ابوسعید در
مجالسی كه پدر ترتیب میداد با مبادی تصوف آشنا شد .پس از تحصیل در
علوم دینی و ادبی در میهنه  ،مرو و سرخس ،نزد ابوالفضل محمد بن
حسن سرخسی در سرخس ،ابوعلی عبدالرحمن سلمی در نیشابور و
ابوالعباس قصاب در آمل خراسان به ریاضت و سلوك پرداخت .سپس در
خانقاه خود در میهنه و نیشابور به ارشاد پرداخت و نفوذ بی مانندی در
میان طبقات مختلف مردم به دست آورد.
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تسلط او بر تفسیر ،حدیث ،فقه و ادبیات باعث شد تا مجالس وعظ اوهمیشه
همراه با اینگونه مسایل باشد .ابوسعید در مجالس خود همیشه از اشعار
شاعران دیگر و گاه از سروده های خود بهره می گرفت و به این ترتیب
او از نخستین بزرگان صوفیه است كه اندیشه خود را جامه شعرمی
پوشانیده و از این حیث پیشقدم سنایی و عطار بوده است .
اشعاری به عربی و فارسی به ابوسعید نسبت داده اند بسیار است و بحدود
 1500بیت میرسد.كه انتساب بسیاری از این اشعار به او مورد تردید
است .با این حال چند رباعی را كه درکتاب« اسرارالتوحید » مستقیما به
او نسبت داده است می توان از او دانست.
شرح حال « ابوسعید ابوالخیر » به تفصیل در كتابهای « اسرار التوحید
فی مقامات الشیخ ابوسعید » از محمد فرزند منور و نیز « حاالت و
سخنان شیخ ابوسعید ابوالخیر » از كمال الدین محمد -كه هر دو از نوادگان
او هستند -و نیز در « طبقات صوفیه » آمده است.

چند نمونه ای از ابیات ابوسعید ابوالخیررا بخوانش میگیریم :
وا فـــریادا ز عشــــق ،وا فـــــــــریـــــــادا
كـــــــــارم به یكــی طـــــرفه نگـــار افتادا
گــــــــــــــــر داد مــــن شكـــسته دادا ،دادا
ورنه مــــن و عشــق هــــر چـــه بادا ،بادا
****
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چشمی دارم همــــه پر از دیـــــــدن دوست
با دیده مرا خوشست چون دوست دراوست
از دیــده و دوســـت فــــــرق کـــردن نتوان
یا اوست درون دیده یا دیده خــــــود اوست
****
جسمم همه اشك گشت و چشمم بگریست
در عشق توبی جســــم همی بــاید زیست
از مــــن اثری نماند ایـن عشق ز چیست
چون من همه معشـوق شدم عاشق كـیست
****
مـــن بی تو دمی قــــرار نتـــوانـــم کــرد
احـــــسان تــــرا شمــــار نتـــــوانم کـــرد
گــــر برســـر من زبان شــــود هرمویی
یک شکــــر تو از هــــزار نتـــــوانم کرد
از واقــــعه ای تـــــو را خبر خــواهم كرد
وآنرا به دو حرف مخـــتصرخواهم كـــرد
با عشــــق تودرخـــاك نهان خـــواهم شــد
با مهرتوســـــرزخــــاك برخـــواهم كــــرد
****
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گفـــتم  :چشمم  ،گفت  :به راهــش میدار
گفتم :جــــگـــرم ،گفــت  :پـر آهش میدار
گفتم کـــه  :دلـــم  ،گفت  :چه داری در دل
گفـــتم  :غــــم تو ،گفت :نگـــــاهش میدار
****
جـــــــانم به لب ازلعـــــل خمــــوش تورسید
ازلعل خمـــــوش باده نـــــــــوش تــــورسید
گــــــوش تــو شنـــــیده ام کــــــه دردی دارد
درد دل مــــــن مگــــربگــــــوش تـــورسید
****
ایزد کـــــه جهان به قبضۀ قدرت اوست
دادســــــت تــــرا دوچیز کان هردو نکوست
هم ســــــیرت آنکه دوست داری کس را
هــــم صورت آنکه کس ترا دارد دوست

()59

****
از سخنان ظریف شیخ است که می گفت  ... " :اعرابیی را کنیزکی بود
نامش زهره  ،او را گفتند خواهی که امیرالمومنین باشی و کنیزکت بمیرد؟
گفت نخواهم  .زیرا که زهره من رفته باشد و کار امت شوریده و آشفته
شود . " ...
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شیخ ابوسعید ابوالخیر در تاریخ تصوف خراسان سرزمین ایران و اسالم
شخصیتی بارز و درخشان است  .وی از قدیمترین کسانی است که اصول
تصوف را دراین سرزمین اشاعه داد  ،وقول و سماع را در خانقا متداول
ساخت.
او بود که با معتقدات صوفیانه همبستگی و تحرک اجتماعی را می آمیخت
و بر سر منبر بیت و غزل می خواند و از عشق و شوریدگی سخن می
گفت.
و اوست که دوران ترک دنیا و گوشه گیری و تنها زیستن دانایان و اندیشه
وران را به سرآورد و آنان را به میان مردم کشاند.
ستایش شادی و شوق به زندگی و دوست داشتن یکدیگـــــــر و همدلی وهم
نوایی عمومی رسمی بود که پس از شیخ ابوسعید به آداب تصوف رنگ
و روشنی تازه بخشید)60( .
خاورشناس بزرگ و نویسنده معروف آلمانی « هرمان اته » (  1844ـ
 )*( ) 1917دربارۀ ابوسعید ابوالخیر چنین آورده است :
" وی نه تنها استاد دیرین شعر صوفیانه بشمار میرود ،بلکه صرف نظر
از رودکی و معاصرینش ،میتوان او را از مبتکرین رباعی که زاییدۀ طبع
خراسانیان است دانست .ابتکار او در این نوع شعر از دو لحاظ است :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) « هرمان اته » در فرانکفورت آلمان در سال  1844میالدی قدم به
عرصه وجود گذاشت و تحصیالت عالی خود را در باستانشناسی بپایان
رسانید  ،سپس مسافرت های زیادی به نواحی خاور میانه کرد  .تألیفات
ارزشمندی درباب سابقه تاریخی این ممالک نوشت  .وی در سال 1917
میالدی وفات یافت .
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یکی آنکه وی اولین شاعر است که شعر خود را منحصرا ً به شکل رباعی
سرود .دوم آنکه رباعی را بر خالف اسالف خود نقشی از نو زد که آن
نقش ،جاودانه باقی ماند .یعی آن را کانون اشتعال آتش عرفان وحدت
وجود قرار داد و این نوع شعر از آن زمان نمودار تصورات رنگین عقیده
به خدا در همه چیز بوده است .اولین بار در اشعار اوست که کنایات و
اشارات عارفانه بکار رفته ،تشبیهاتی از عشق زمینی و جسمانی در مورد
عشق خداوندی ذکر شده و درین معنی از ساقی بزم و شمع شعله ور سخن
رفته و سالک راه خدا را عاشق حیران و جویان ،میگسار و مست  ،و
پروانه دورشمع نامیده که خود را به آتش عشق می افکند.
بدیهی است در عقاید شاعرانه ابو سعید ابوالخیر مطالب مبهم و تاریک
موجود است و تعیین خط مرز میان عشق زمینی و آسمانی ،بین مستی می
و مستی عشق خدایی بسی دشوار است؛
ولي این قضیه به استثنای معدودی از استادان نظیر حافظ که به طریقه
اول تمایل دارد و سنائی ،عطار و جالالدین بلخی که به دومي متمایلند ،در
حق اغلب غزل سرایان و قصیده گویان متأخرتر هم صدق میکند .در هر
صورت از رباعي های ابوسعید ابوالخیر نور تصوف واقعی میدرخشد
مانند اعراض ،اعراض از عالیق زمینی و صرف نظر از لذات هر دو
جهان ،و استخفاف نسبت به رسوم ظاهری ادیان و مذاهب ،و تقدیس
مجاهدات آزادمردان راه خدا که در نظر آنان کعبه و بتخانه و خالق و خلق
یکیست و عقیده به وحدت کلی و اعتقاد به اینکه این مظاهر کثیره در عالم
ازل با ذات حق یکي بوده اند و جدایی و کثرتی وجود نداشته است.
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باید این را هم گفت که میان سروده های ابوسعید ابوالخیر گاهی احساسات
عمیق مؤثری مشهود است که نمونه کامل حکم و امثال و نغمه
های شاعرانه است )61( " .

مقبره شیخ ابوسعید ابوالخیر مهنه ( 967ــ  1049م).
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ابوریحان بیرونی

ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی تاجیک ایرانی ریاضیدان  ،اختر
شناس وفیلسوف جلیل القدر در(  362هـ .ق  973 / .م ) .در کاتح کرانه
دریای « آمو » متولد گردید  ،ودر سال (  440هـ  .ق  1048/ .م ) .در
غزنین وفات نمود .
ابوریحان بیرونی ازدانشمندان شهیر جهان وسرزمین خراسان ایران زمین
در علوم حکمت واخترشناسی وریاضیات  ،تاریخ و جغرافیا بود و مقام
شامخ داشت  ،نزد ابو نصر منصور علم آموخت در ایام نوجوانی از حلقه
ای که نیم درجه به نیم درجه مدرج شده بود ،استفاده کرد تا ارتفاع
خورشیدی نصف النهار رادرکاتح رصد کند.
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بیرونی گردش خورشید ،گردش محوری زمین و جهات شمال و جنوب را
دقیقا محاسبه و تعریف کرده است.
خورشیدگرفتگی هشتم اپریل سال  1019میالدی را در کوههای لغمان
رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی سپتامبر همین سال را در غزنه به زیر
مطالعه برد.
این متفکر شهیر با شناخت عقالنی خود برای بار نخست ششصد سال
پیش از« گلیله » (  1544ـ  1642م ) ریاضی دان وفزیکدان ایتالیایی ،
به کروی بودن زمین پی برده بود.
بیرونی در سن هفده سالگی « کرۀ زمین» را که دارای قطر پنج متر بوده
ساخت .او جمله ممالک شناخته شده آن وقت را همراه با شهر زاد گاهش
« کاتح » در سطح آن کره ترسیم وشناسایی نمود .
بگمان اغلب این هم از امکان دور نخواهد بود که تیوری ( کروی بودن
زمین ) که بار اول بوسیله یک نابغه تاجیک ایرانی درسرزمین دانش
پرور آریان شناسایی شده  ،به اروپا رسیده باشد .بقول « مجله دانش
تاریخی » منتشر به زبان آلمانی مینویسد که :
" ابوریحان بیرونی اگر حیات میداشت با دست آورد های شایستۀ علمی
اش در عرصه های گونه گون وبه ویژه « اختر شناسی » بدون شک
سزاوار اخذ جایزه الفرید نوبل (  1833ـ  1894م  ) .می گردید)62( " .
وی اوایل عمر خودرا در کنف حمایت مأمونیان خوارزم معروف به
خوارزم شاهیان گذرانید در دستگاه آنان مرتبت بزرگ و حرمت وافر
یافت وبا « ابن سینا » فیلسوف برجسته و طبیب ایران بزرگ به مکاتبات
تندی در باره ماهیت و انتقال گرما و نور  ،نیز پرداخت وسپس چند سال

عظمت فرهنگی خراسان

276

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در گرگان  ،دردربارقابوس فرزند وشمگیرفرزند زیار (جلوس 388ـ
 433هـ ق ).بسربرد  .وکتاب « آثارالباقیه » را بنام آن پادشاه تألیف
کرد.
پس از چندی به خوارزم بازگشت ودردربار ابوالعباس مأمون فرزند
مأمون مدتی بزیست .وسلطان محمود غزنوی( )63زمانیکه بر آل سامان
دست یافت  ،بیرونی را در سال(  408هـ  .ق ) .با چند تن از فاضالن
دربار خوارزمشاه بغزنین برد  .مدت زمانی در دربار محمود غزنوی
زندگی کرد ودرغالب غزوات محمود به هندوستان (  1017م  ) .در
مالزمت او بود.
بیرونی دقت و اصالت نظر خویش را مدیون مطالعات فلسفی میدانست ،
ا ّما او در فلسفه پیرو روش متعارف عهد خویش یعنی آن روش که به
وسیله کندی و فارابی و نظایر آنان تحکیم و تدوین شده بود نبود ؛
بلکه به باورهای ویژه وروش جداگانه معرفت وشناخت و ایرادات خود
بر ارسطو ممتازاست .
بیرونی ستاره شناس  ،ریاضیدان وتاریخ دان جهان بود .سیزده سال
درپنجاب هندوستان اقامت نمود  .او در این مدت زمان به آموزش افکار
فلسفی  ،نجوم  ،مذهب وزبان پرداخت .
بیرونی به نقاط مختلف هندوستان سفر کرد و در آنها اقامت گزید وعرض
جغرافیایی حدود  11شهر هند را تعیین نمود  .اومی نویسد در زمانی که
در قلعه نندنه به سر می برد ،از کوهی در مجاورت آن به منظور تخمین
زدن قطر زمین استفاده کرد.
نیز روشن است که او زمان زیادی را در غزنه گذرانده است  .تعداد زیاد
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رصدهای ثبت شده ای که به توسط او در آنجا صورت گرفته است که با
رشته ای از گذرهای خورشید به نصف النهار شامل انقالب تابستانی سال
 398آغاز می شود و ماه گرفتگی روز  30سنبله همان سال را نیز در بر
دارد .او به رصد اعتدالین و انقالبین در غزنه ادامه داد که آخرین آنها
انقالب زمستانی سال  400هـ .ق .بود .
بیرونی اولین دانشمندی بود که زبان « سنسکرت » ( زبان هندی ) را
به زبان « عربی » ترجمه وگردان کرد .او دایرۀ معلومات خود را وسعت
داد ومواد الزم را برای تألیف کتاب « تحقیق ماللهند » فراهم آورد.
بقول پروفیسور ادوارد ساخوو ( ) Edward Sachau C.سابق استاد در
دانشگاه « برلین » مترجم کتاب « بیرونی ـ هندیا » در سال  1879م .
مینویسد :
" بیرونی نه تنها یک خردمند ،بل یک نابغه بود ودر مدت زمان اقامتش
در هندوستان تمام اشکال شعور اجتماعی ورویکرد های فکری آن
سرزمین را اعم از( فلسفه  ،مذهب  ،ادبیات  ،جغرافیه  ،تاریخ شناسی ،
اختر شناسی  ،قانون  ) ...را دقیق آموخت  ،باز شناسی و بیان کرد.
پروفیسور « ساخوو» تأکید میکند که در هشتصد سال بعد از« بیرونی »
تا کنون هیچ کسی نتوانسته با این وسعت اندیشه دست آورد علمی داشته
باشد " .
دانشنامه علوم ـ چاپ مسکو ،ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار
جهان خوانده است .در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر دانشگاهها،
دانشکدهها و تاالر کتابخانهها نهاده و لقب «استاد جاوید» به او دادهاند.
شمار آثار وی اعم از مقاله یا رساله و کتاب  ،موجود یامفقود آنچه بیرونی
خود نوشته است  160عنوان می شود ،اگر مجموع  25عنوان رسالۀ دیگر
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از استادش ابونصر عراق ودوستش ابوسهل مسیحی را هم ــ که هردو به
نام او کرده اند ـ وخود در آثارش آورده برآن شمار بیفزاییم  ،روی هم
 185عنوان اثر متـّسم به نام بیرونی یاد گردیده است.
از این شمار  40 ،عنوان اثر از بیرونی به صورت نسخ خطی در کتابخانه
های جهان موجود است که  30اثر تاکنون بطبع رسیده ؛ و 25اثر از این
رقم به زبان های اروپایی وفارسی ترجمه شده است.

اینک فهرست عام آثار بیرونی در دو بهر :
« الف » (فهرستی که بیرونی خود از آثار خویش نوشته ) ـ به شماره های
ترتیبی  1تا ، 138
« ب » ( فهرست پیوست از آثاری که بازیافته های پسین است ) ـ به
شماره های ترتیبی  139تا  185نموده می آید :

الف ــ ( فهرست که بیرونی خود از آثارخویش نوشته ) :
 1ـ المسائل المفیده والجوابات السدیده ( در علل زیج خوارزمی ساخته ) ،
 250صفحه .
 2ـ ابطال البهتان بایراد البرهان علی اعمال الخوارزمی فی زیجه 360 ،
صفحه .
 3ـ الوساطة بین الخوارزمی و ( ابوالحسن ) االهوازی  600 ،صفحه .
 4ـ تکمیل زیج « َحبَش »بالعلل وتهذیب اعماله من الزلل  250 ،صفحه.
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 5ـ جوامع الموجود لخواطرالهنود فی حساب التنجیم ( دربارۀ « سند هند
» )  550 ،صفحه .
 6ـ تهذیب زیج االرکند ( پیراستن ترجمۀ زیج هندی ارکند ) ،
 7ـ مقالیدعلم الهیئه  155 ،صفحه .
 8ـ خیال الکسوفین عند الهند (دربارۀ دو مدار متحد و متساوی ) ،
کتاب.
 9ـ امرالممتحن وتبصیر « ابن کـَیسوم »المفتتن ( در بارۀ « زیج ممتحن
» )  100 ،صفه .
 10ـ اختالف االقاویل الستخراج التحاویل  30 ،صفحه .
11ـ التحلیل والتقطیع للتعدیل ( دربارۀ تعدیل خورشید  70 ، ) ...صفحه.
 12ـ تهذیب الطرق المحتاج الیها فی استخراج هیئة الفلک عند الموالید
وتحاویل السنین وغیره ها من االوقات  60 ،صفحه .
 13ـ مفتاح علم الهیئة ( برای قاضی ابوالقاسم عامری )  30 ،صفحه .
 14ـ تهذیب فصول الفرغانی ( برای ابوالحسن مسافر )  200 ،صفحه .
 15ـ افراد المقال فی امرالظالل  200 ،صفحه .
 16ـ استعمال دوائر السموت الستخراج مراکز البیوت  100 ،صفحه .
 17ـ طالع قـبه االرض وحاالت الثوابت ذوات العروض  30 ،صفحه .
 18ـ اعتبار مقدار اللیل والنهار فی جمیع االرض لتعریف کـَون السنه ّ
یوما ً تحت القطب بغیر تشکیل  ،مقاله .
 19ـ تحدید نهایات االماکن لتصحیح مسافات المساکن  100 ،صفحه.
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 20ـ تهذیب االقوال فی تصحیح العروض واالطوال  200 ،صفحه .
 21ـ تصحیف المنقول من العرض والطول  40 ،صفحه .
 22ـ تصحیح الطول والعرض لمساکن المعمورمن االرض  ،مقاله .
 23ـ تعین البلد من العرض والطول کالهما  ،مقاله .
 24ـ استخـــــراج قدراالرض برصد انحطاط االفق عن قلل الجبال 60 ،
صفه .
 25ـ غروب الشمس عند منارة اسکندریه  40 ،صفحه .
 26ـ االختالف الواقع فی تقاسیم االقالیم  20 ،صفحه .
 27ـ اختالف ذوی الفضل فی استخراج العرض والمیل .
 28ـ االجویة واالسئله لتصحیح سمت القبله  30 ،صفحه .
 29ـ ایضاح االدلّه علی کیفیه سمت القبله  25 ،صفحه .
 30ـ تهذیب شروط العمل لتصحیح سموت القبل  40 ،صفحه .
 31ـ تقویم القبله بـبُست بتصحیح طولها وعرضها  15 ،صفحه .
 32ـ االنبعاث لتصحیح القبله  45،صفححه .
 33ـ تالقی عوارض الزلّة فی کتاب دالئل القبله ،
 34ـ تذکرة فی الحساب والبعدّ بارقام السندوالهند  30 ،صفحه .
 35ـ استخراج الکعاب واضالع ماوراء ه من مراتب الحساب 100 ،
صفحه .
 36ـ کیفیة رسوم الهند فی تعلم الحساب ،
 37ـ ّ
ان رأی العرب فی مراتب العدد اصوب من رأی الهند فیها 15 ،
صفحه .
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 38ـ راشیکات الهند ( = تناسب های هندی )  15 ،صفحه .
 39ـ سکلیت االعداد (؟)  30 ،صفحه .
 40ـ ما فی براهم سدهاند من طرق الحساب ( = ترجمۀ « برهمگپت سد
هانت » )  40صفحه .
 41ـ منصوبات الضرب ،
المدونه فی االسفار 55 ،
 42ـ تجرید الشعاعات واالنوار عن الفضائح
ّ
صفحه .
 43ـ تحصیل الشعاعات باَبعد الطرق عن الساعات  10 ،صفحه .
 44ـ مطرح الشعاع ثابتا ً علی تغیّرالبقاع  15 ،صفحه .
الممر  60 ،صفحه .
المستقر لتحقیق معنی
 45ـ تمهید
ّ
ّ
 46ـ استیعاب الوجوه الممکنه فی صنعة االصطرالب  80 ،صفحه .
 47ـ تسهیل التصحیح االصطرالبی و العمل بمرکباته من الشمالی والجنوبی
 10 ،صفحه .
 48ـ تسطیح الصور وتبطیع الکور  10 ،صفحه .
قوة االصطرالب الی الفعل  30 ،صفحه .
 49ـ فیما اخرج ما فی ّ
 50ـ استعمال االصطرالب الکری  10 ،صفحه .
 51ـ تعبیر المیـزان لتقدیر االزمان  15 ،صفحه .
 52ـ تحصیل االّن من الزمان عند الهند  100 ،صفحه .
 53ـ تذکرة فی االرشاد الی صوم النصاری واالعیاد  30 ،صفحه .
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 54ـ االعتذار ع ّماسبق لی تاریخ االسکندر  10 ،صفحه .
 55ـ تکمیل حکایات عبدالملک الطبیب البستی فی مبدأالعالم وانتهائه ،
 100صفحه .
 56ـ داللة اآلثار العلویه علی االحداث السفلیه ( در بارۀ ستارگان دنباله
دار )  30صفحه .
 57ـ ابطال ظنون فاسدة خطرت علی قلوب بعض االطباءفی امر الکواکب
الجو  70 ،صفحه .
الحادثة فی ّ
 58ـ الکالم علی الکواکب ذوات االذناب والذوائب  65 ،صفحه .
الجو الحادثة فی العلو  ،مقاله .
 59ـ مضیآت ّ
 60ـ تصفح کالم ابو سهل القوهی فی الکواکب المنقضه  15 ،صفحه .
 61ـ تحقیق منازل القمر  180 ،صفحه .
فرخان  240 ،صفحه .
 62ـ الفحص عن نوادر ابو حفص عمر بن ّ
 63ـ النسب التی بین الفلزات والجواهر فی الحجم  30 ،صفحه .
ّ
الخط المنحنی فیها 80 ،
 64ـ استخراج االوتار فی الدائره بخـــــواص
صفحه .
 65ـ تذکرة فی المساحة للمسافرالمقوی  10 ،صفحه .
 66ـ نقل خواص الشکل القطاع الی مایُغنی عنه  20 ،صفحه .
 67ـ ّ
ان لوازم تجزی ء المقادیر ال الی نهایة  ،قریبة من امر الخطین اللّذین
یقربان وال یلتقیان فی االستبعاد  10 ،صفحه .
 68ـ صفة اسباب السخونة الموجودة فی العالم واختالف فصول السنة 45 ،
صفحه .
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 69ـ البحث عن الطریقة المتعرفه المذکورة فی کتاب االّثار العلویه 40 ،
صفحه .
 70ـ المسائل البلخیه فی المعنی المتعلّقة بانکسار الصناعة  70 ،صفحه .
 71ـ الجوابات عن المسائل الواردة من منجمی الهند  120 ،صفحه .
 72ـ الجوابات عن المسائل العشر الکشمیریه ،
 73ـ التفهیم الوائل صناعة التنجیم ( در بارۀ احکام نجوم )  ،این کتاب را
او در دو نسخۀ فارسی و عربی در علم هیات و نجوم و هندسه در سال
 420هـ.ق .بنام ریحانه دختر حسین خوارزمی نگاشت .
 74ـ تقسیط القوی والدالالت بین اجزاء البیوت االثنی عشر  15 ،صفحه.
 75ـ حکایة طریق الهند فی استخراج العمر  ،مقاله .
 76ـ سیر سهمی السعادة والغیب  ،مقاله .
 77ـ االرشــــــاد الی تصحیح المبادی ء اشتمل علی النموذارات 50 ،
صفحه .
 78ـ تبیین رأی بطلمیوس فی السالخداه  7 ،صفحه .
 79ـ الموالید لبراهیمهر ( ترجمۀ کتابچۀ هندی ) .
 80ـ وامق و عذرا ( ترجمۀ داستان ) ،
 81ـ قسیم السرور وعین الحیاة ( ترجمۀ داستان ) ،
 82ـ اور مزدیار ومهریار ( ترجمۀ داستان ) ،
 83ـ صنمی البامیان ( ترجمۀ داستان ) ،
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 84ـ داذمه وکرامی دخت حهلی الوادی ( ترجمۀ داستان ) ،
 85ـ نیلوفر ،فی قصة دبیستی وبربهاکر ( ترجمۀ داستان ) ،
 86ـ قافیة االلف من االتمام فی شعر ابی تمام ( الطائی ) ،
 87ـ االستبحار فی قدّاالشجار ،
 88ـ تحصیل الراحة بتصحیح المساحه ،
 89ـ التحذیر من قبل الترک ،
المصرحة بالعواقب ،
 90ـ القرعة
ّ
 91ـ القرعة المثمنة الستنباط الضمائر المخمنه وشرح مزامیر القرعة
المثمنه ،
 92ـ کلب یاره  ،وهو مقالة للهند فی االمراض التی تجری مجــــــری
العفونة ،
 93ـ تحقیق ماللهند من مقالة مقبولة فی العقل او مرذولة  700 ،صفحه .
در باره علوم و عقاید و آداب هندیان که آن را هم پروفیسور« ادوارد
ساخو » ترجمه کرده و در لندن چاپ شده است .
 94ـ علّة عالمات البروج فی الزیجات من حروف الجمل  15 ،صفحه .
المستقر والمستودع  10 ،صفحه .
 95ـ کالم فی
ّ
 96ـ باسدیو الهند عند مجیئه االدنی  ،مقاله .
 97ـ کتاب شامل فی الموجودات المحسوسة والمعقوله ( ترجمه ) ،
 98ـ کتاب با تنجل فی الخالص من االرتباک ( ترجمه ) .
 99ـ التنبیه علی صناعة التمویه وهی احکام النجوم  ،کتاب .
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 100ـ تنویر المنهاج الی تحلیل اال زیاج ،
 101ـ التطریق الی تحقیق حرکة الشمس ،
 102ـ البرهان المنیر فی اعمال التسییر ،
 103ـ تنقیح التواریخ وامثال ذلک  ،کتاب .
 104ـ القانون المسعودی  ( ،پس از  61سالگی =  423ق  ،در دست
تکمیل داشته )  « .قانون مسعودی » در باب هیئت ونجوم شامل یازده
باب که هر باب بفصول متعدد تقسیم می شود واین کتاب حکم
دائرةالمعارف بزرگی از هیئت ونجوم دارد  ،که ابوریحان کتاب مذکور
را بسلطان محمودغزنوی تقدیم کرد.
 105ـ االّثار الباقیه من القرون الخالیه  ،این کتاب درمورد تاریخ آداب و
عادات ملل و پاره ای مسائل ریاضی و نجوم که در حدود سال 390
هجری به نام شمس المعالی قابوس بن وشمگیر(388ـ  403ق ) .تألیف
کرده وبعد آنرا مستشرق معروف آلمانی « ادوارد ساخو » در سال 1878
میـــالدی در« الیـــپـــزیک » تــــرجمه کرده و مقدمه ای بر آن نوشته
است)64( .
 106ـ االرشاد الی مایدرک والینال من االبعاد ،
 107ـ الکتابة فی المکاییل والموازین وشرائط الطیار والشواهین ،
 108ـ جمع الطرق السائرة فی معرفة اَوتارالدائره ،
تصور امرالفجروالشفق فی جهتی الشرق والغرب من االفق ،
 109ـ
ّ
 110ـ تکمیل صناعة التسطیح ،
 111ـ جالء االذهان فی زیج البتانی ،
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 112ـ تحدید المعمورة وتصحیحها فی الصورة ،
 113ـ علل زیج جعفرالمکنی بابی معشر ،
• نوشته هایی که ابونصر عراق به نام ابوریحان کرده :
 114ـ السموت  ،کتاب .
 115ـ علّة تنصیف التعدیل عند اصحاب السند هند  ،کتاب .
 116ـ تصحیح کتاب ابراهیم بن سنان فی تصحیح اختالف الکواکب العلویه
 ،کتاب .
 117ـ براهین اعمال حبش بجدول التقویم  ،رسالة .
 118ـ تصحیح ما وقع البی جعفر الخازن من السهو فی زیج الصفائح ،
رسالة .
 119ـ مجازات دوائر السموت فی االصطرالب  ،رسالة .
 120ـ جدول الدقائق  ،رسالة .
121ـ البراهین علی عمل محمد بن الصباح فی امتحان الشمس  ،رسالة .
 122ـ الدوائر التی تحدّ الساعات الزمانیه  ،رسالة .
 124ـ البرهان علی عمل حبش فی مطالع السمت فی زیجه  ،رسالة.
 124ـ معرفة القسی الفلکیه بطریق غیر طریق النبستة المؤلّفة  ،رسالة .
 125ـ ح ّل شبهة عرضت فی الثالثة عشرمن کتاب االصول  ،رسالة.
• نوشته هایی که ابوسهل مسیحی به نام او کرده :
 126ـ مبادی الهندسه  ،کتاب .
 127ـ رسوم الحرکات فی االشیاء ذوات الوضع  ،کتاب .
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 128ـ سکون االرض اَوحرکتها  ،کتاب .
االول  ،کتاب.
سط بین ارسطو طالیس وجالینوس فی
 129ـ التو ّ
ّ
المحرک ّ
 130ـ داللة اللفظ عل المعنی  ،رسالة .
 131ـ سبب برد ایام العجوز  ،رسالة .
 132ـ علّة التربیة التی تستعمل فی احکام النجوم  ،رسالة .
 133ـ آداب صحبة الملوک  ،رسالة .
 134ـ قوانین الصناعة  ،رسالة .
ّ
دستورالخط  ( ،باسم سلطان شهاب الدوله ابو الفتح مودود فرزند
 135ـ
مسعود نوشته است  ) .رسالة .
 136ـ الغزلیات الشمسیه  ،رسالة .
 137ـ الرسالة النرجسیه ،
 138ـ الرسالة المعنونة بمن وعن ( که ابوعلی گیلی به نام او کرده).

ب ـ ( فهرست پیوست از آثاری که بازیافته های پسین است ) :

 139ـ استیعاب فی تسطیح الکرة ،
 140ـ الزیج العالئی ( برای عالءالدین نیشابوری ) .
 141ـ الزیج المسعودی ( گویا همان  104 :ـ القانون المسعودی ) .
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 142ـ تسطیح الکرة  ،کتاب .
 143ـ الدررفی سطح االُکر  ،کتاب .
 144ـ اختصار المجسطی ( بطلمیوس ) .
 145ـ لوازم الحرکتین  ،کتاب .
 146ـ االستشهاد باختالف االرصاد  ،کتاب .
 147ـ مسائل سأل عنها ابن سینا  /االسئله واالجوبة .
 148ـ الشموس الشافیه للنفوس  ،کتاب .
 149ـ ارشاد فی احکام النجوم ،
 150ـ تاریخ ایام السلطان محمود واخبار ابیه  ،کتاب .
 151ـ صفیحة التسییر  ،رسالة.
 152ـ المدخل الی علم النجوم وعلی حدود النحوس والمواضع القاطعة
التجارب  ،کتاب .
153ـ العجائب الطبیعیه والغرائب الصناعیه  ،کتاب .
 154ـ تقاسیم االقالیم  ،کتاب .
 155ـ اعتبار مقدار اللیل والنهاربصریق تبعد عن مواضعات المنجمین
والقابهم  ،کتاب .
 156ـ الجماهرفی الجواهر  ،کتاب .
 157ـ نزهة النفوس واال فکار فی خواص الموالید الثالثة  :المعادن والنبات
واالحجار  ،کتاب .
 158ـ الصیدلة فی الطبّ  ،کتاب .
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 159ـ الحجار  ،کتاب .
 160ـ المسامرة فی اخبار خوارزم  ،کتاب .
 161ـ اخبار المقنّع  ،ترجمه ( از فارسی به عربی ) .
 162ـ اخبار المبیضه والقرامطه  ،کتاب .
 163ـ شرح شعر ابی تمام ( الطائی )  ،کتاب .
 164ـ التعلل با حالة الوهم فی معانی نظم اولی الفضل  ،کتاب .
 165ـ مختار االشعار واآلثار  ،کتاب .
 166ـ مجموعة من االشعار( بیرونی ) .
 167ـ الدستور ( قس  135 :ـ دستور الخط ) .
 168ـ فهرست کتب محمد بن زکریاء الرازی  ،رسالة
 169ـ حکایة اآللة المسماة السدس الفخری ،
 170ـ ریاضة الفکر والعقل ،
 171ـ اجویة المسائل الخوارزمیه ،
 172ـ االعتراض علی کتاب ابن سینا فی ح ّجة الحق ،
 173ـ مجموعة من الحکم ( بیرونی )
 174ـ کتاب سامخیه (ترجمه ) .
 175ـ اصول الهندسه القلیدس الی لغة الهند ( ترجمه ) .
 176ـ المجسطی لبطلمیوس الی لغة الهند ( ترجمه ) .
 177ـ االصطرالب البو ریحان الی لغة الهند ( ترجمه ) .
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 178ـ جواب مسائل الهندسه ( رسالۀ ابونصر عراق ) .
 179ـ فصل من کتاب البو نصرفی کریّة السماء( رسالۀ ابو نصرعراق.
 180ـ کتاب ابو ریحان الی ابو سعید ( السجزی  ،نامه ای در مثلثات کروی
) .
غرة الزیجات ( بجیانند با نا رسی )  ،ترجمه از سانسکریت به
 181ـ ّ
عربی ( موجود ).
 183ـ ترجمة ما فی پولیسته ـ سد هانته ( الی العربة ) .
 184ـ آراء المنقدمین  ( ...؟) .
 185ـ تصویر الکواکب والبلدان .
بیرونی ( )65این دانشمند جلیل سرزمین خراسان ایران زمین صورتی از
مؤلفات خودرا تا سال  427ق  .که مصادف به شصت و پنجمین سال
زندگانی او بوده داده و آن شامل یکصدو سیزده کتابست  .بدون شک از
آثار علمی ایکه در فوق تذکر رفت او در شقوق مختلفۀ حیات اجتماعی و
طبیعی به زبان فارسی  ،هندی وعربی از خود بجا گذاشته  ،براستی که
یک شتر هم از انتقال آن عاجزاست. "...

ابو ریحان بیرونی کاشف قاره ی آمریکا :
ابوریحان بیرونی اولین کسی بود که بقوه یی علم و فراست ذاتی وجود ،
سرزمینی را حدس زده بود که چند قرن بعد از وی در سال  1492میالدی
و 897هجری قمری بنام قاره ی امریکا کشف شد .
ابوریحان در کشف امریکا سهم مهم و قابل توجهی دارد  .پیشینگان همه
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معتقد بودند که بخش خشکی معمور و قابل سکونت زمین منحصر به ربع
شمالی است که آنرا ربع مسکون میگفتند ولی ابوریحان دانشمندی است
که به نیروی علم و فراست حدس زد و اعتقاد داشت که در ربع شمالی
دیگر یا در نیم کرۀ جنوبی زمین یعنی در نقطۀ مقابل مقاطر ربع شمالی
که فقط آنرا مسکون و معمور می دانستند نیز خشکی وجود دارد
و دو ربع دیگر کرۀ زمین را آب دریا فرا گرفته و وجود همین دریا ها
ما بین دو قاره جدایی انداخته و مانع از ارتباط دو قسمت خشکی با یکدیگر
شده است .
گفته های این دانشمند در دو جای کتاب ارزشمندش « ماللهند» ثبت و
بحث شده است و نیز در کتاب « تحدید نهایات االماکن» که تاریخ
تحریرش به سال  409هجری قمری است در این باره که آیا در نیم کرۀ
جنوبی زمین نیز خشکی قابل عمارتی هست بحث مفصلی کرده است ،
باری خشکی مقاطر با ربع شمالی که ابوریحان حدس زده بود با همان
سرزمینی منطبق میشود که واقع بین اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام است
و پس از  462سال توسط کریستوف کلمب کشف شد و آنرا « آمریکا »
نامیدند .
کریستوف کلمب هم چنانچه معروف است از روی قواعد و اطالعات و
بصیرت علمی آن قاره را کشف نکرده  ،چرا که اصالً از وجود چنین
سرزمینی آگاهی نداشت و احتمال آن را هم نمی داد و بطوریکه گفتند او
به مقصد هندوستان سفر کرده بود .و در اثر اتفاقاتی که رخ داد در آن
قاره سر در آورد که آنرا هیچ نمی شناخت  ،اما ابوریحان از روی قواعد
متقن و بصیرت علمی بوجود چنین سرزمینی پی برده و آنرا در حدود 5
قرن پیش از کریستوف کلمب صریح و واضح خبر داده بود  ،پس درود
به این دانشمند و فیلسوف شایسته تاجیک ایرانی و درود بر تمامی
خردمندان و بزرگ مردان ایران زمین که با علم و دانش و خرد خود به
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جهان بشریت ادای خدمت نموده و مینمایند که باعث سر افرازی  ،افتخارو
عزت همۀ شهروندان متساوی الحقوق کشور امروزی ما وحوزه تمدنی
آسیا وجهان بشریت می باشند.
چند سال پیش اعالم شد که دست نویس قدیمی مربوط به دانشمند معروف
ایتالیایی « لؤناردو داوینچی » به مبلغ  31میلیون دوالر به فروش رفته
است و آنچه حایزاهمیت است و به ارزش این اثر می افزاید نظرات علمی
لؤناردو داوینچی است که بنا برآن لؤناردو  100سال قبل از گالیله اثر
انعکاس نور خورشید به ماه را مطرح کرده است  .اینست اهمیت ارز ش
معرفت در نزد جهان پیشرفته .
از جمله آثار مهم « بیرونی » کتاب ( التفهیم أل وایل الصناعه التنجیم )
است .کتاب التفهیم حاوی مطالبی در هندسه  ،شرح احوال آسمان و زمین
و احکام نجوم است و در آن از حرکت فلک  ،قطر زمین و سیارات
فواصل آنها  ،کسوف و خسوف  ،منازل قمرو سایرمسائل نجوم سخن گفته
شده است .
در صفحۀ  83این کتاب در باب اینکه ماه چگونه همی فزاید و همی کاهد
می گوید :
" تنه یی ماه گرد است چون گوی و نه روشن و این روشنایی که بر او
دیده آید از آفتاب بر وی همی افتد  ،چنان که بر زمین افتد و بر کوه و بر
دیوارها و مانند آن " .
همانطور که مالحظه می شود ابوریحان حدودا ً  500سال پیش از لیو
ناردو داوینچی انعکاس نور خورشید به ماه و ستارگان را عنوان کرده
است که خود جای تأمل و اندیشیدن دارد .
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بیرونی گردش خورشید ،گردش محوری زمین و جهات شمال و جنوب را
دقیقا محاسبه و تعریف کرده است .خورشیدگرفتگی هشتم اپریل سال
 1019میالدی را در کوههای لغمان رصد و بررسی کرد و ماه گرفتگی
سپتامبر همین سال را در غزنه به زیر مطالعه برد.
وبه این مناسبت دولت و مسؤوالن فرهنگی کشور ما که میراث دار دست
آورد های فرهنگی وعلمی حوزه تمدنی زبان فارسی نیز می باشند  .با
یست بامسئولیت به دست آورد های علمی وفرهنگی خردمندان تاجیک
ارج وحرمت بگذارند  .ومراتب شامخ و مقام و جای شایسته آنرا در صف
دانشمندان و نوابغ جهان مورد باز کاوی وپرسش قرار دهند  .ودر زمینه
از طریق یونسکوــ جهت اخذ حقوق فرهنگی وعلمی خردمندان تاجیک
سعی بلیغ و هدفمند نمایند.
خوانندۀ گرامی این موضوع ها و اکتشافات تنها قطره ایست از یک
اقیانوس بیکران علم و معرفت سرزمین نیاکان ما !!! پس به مردمان
وطن و گذشته های پر معرفت علم وفرهنگ پر بار خود ببالید و افتخار
کنید .

تمبر یادبود بیرونی چاپ شده در شوروی

تمبر یادبود بیرونی در هزارمین سال زادروز وی

عظمت فرهنگی خراسان

294

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مجسمهٔ ابوریحان بیرونی در دفتر سازمان ملل متحد در وین
اکتشافات ،اختراعات و پژوهشهای ابوریحان بیرونی
ــ بدست آوردن َجیب یکدرجه
ــ قاعدۀ تسطیح ُکره وترسیم نقشه های جغرافیایی
ــ چاه آرتزین ؛ این کشف را به " موسیوزله " منسوب کرده اند اما در
واقع از اکتشافات ابوریحان بوده وسالها پیش در کتاب " آثارالباقیه " بنشر
سپرده شده بود.
ــ ترازوی ابوریحان  ،که یکی از دقیق ترین ترازوهای تاریخ علم جهان
است .
ــ حرکت خاصه وسطی خورشید
ــ خاصیت فزیک الماس وزمرد
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ــ جزرومد رودها ونهرها
ــ چشمه های متناوب
ــ اشکال هندسی ُگلها و شکوفهها
ــ امکان خأل
ــ کیفیت و چگونگی ساختن عسل توسط زنبور عسل
ــ رصد ُخسوف و ُکسوف
ــ مقدار حرکت دوری ثوابت
ــ تحقیق در تأسیس دولت ساسانیان ( اجداد تاجیکان وپارسها و ُکردها)
ــ اطالعات دقیق و کشف سلسلهٔ هخامنشیان ( اجداد تاجیکان وپارسها
و ُکردها )
ــ تصاعیف خانههای شطرنج
ــ ساختن کره جغرافیایی
ــ ساختن آالت و افزارهای رصدی همانند سه میله  ،شاغول طرح نظریاتی
ــ پیشگویی دربارهٔ وجود قاره آمریکا
ــ قاعد ٔه یافتن سمت قبله و ساختن محراب مساجد.
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ابــن سیـــــنا بلخی

شیخ الرئیس امام الحکماء ابوعلی حسین فرزند عبدهللا فرزند حسن
فرزندعلی معروف به «ابن سیــــــنا بلخی » تاجیک ایرانی در « بلخ »
باستان خراسان ایران زمین درسال (  370هـ ق  990 /میالدی ) متولد
ودر سال (  428هـ .ق  1048 / .میالدی ) در همدان چشم از جهان بست.
بی شک آموزش و شناخت وآگاهی « ابن سینا » ثمرهء ارزنده بارز از
نقش دانش ملت آریان وخراسان بزرگ در اعتالی حوزۀ فرهنگی تمدن
قارۀ کهن است  .وی نه تنها اعتباری برای تمدن فرهنگ ایرانیان اجداد
(تاجیکان وپارسها و ُکردها ) داشته  ،بل مقام ارزنده ای را درجهان اسالم
ودرصف فیلسوفان توانای جهان در تاریخ پیشتازبشریت احراز میکند .
به دلیل وسعت اندیشۀ « ابن سینا » وتاثیر مندی وی در متفکران و
اندیشمندان پس ازخود که حیطه آن به جز قلمرواسالم  ،اروپا را نیز در
بر گرفته بود  .اورا در اروپای صنعتی در قطار دانشمندان جهان از قبیل
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(الکندی،محمد بن زکریای رازی  ،ابونصر فارابی  ،البیرونی وغزالی)
به عنوان برجسته ترین خردمند سرزمین ایران باستان یا قارۀ کهن یاد
میکنند .
چنانچه در محل آموزشی دانشکده طب دانشگاه پاریس دوتصویر از دو
فیلسوف وطبیب حـــــــوزۀ فرهنگ ایران آویزان است .کـــــــه یکی آن
« محمد بن زکریای رازی  251هـ .ق  865 / .م ــ  313هـ .ق 925/ .
م  » .ودیگری « ابن سینا بلخی » اند  ،که هردو از یک نژاد تاجیک
ایرانی میباشند.
ا بن سینا در ده سالگی قرآن را از بر نمود وتا سن شانزده سالگی نزد ابو
عبدهللا « ناتلی » بسیاری از آثار فقهی  ،منطقی  ،هندسی  ،نجوم و فلسفی
را آموخت .مطالعه کتبی چون  « :مدخل منطق ارستو »  « ،اصول هندسه
اقلیدس » وکتاب معروف « المجلسطی بتلیموس » همگی در این دوران
صورت گرفته است .
ابن سینا در  18سالگی  ،در منطق  ،طبیعات وریاضیات چهره دست بوده
است وآنگاه بر الهیات روی آورده وبه خواندن کتاب « مابعد الطبیعیه »
ارستو ( 384ــ  322قبل از میالد ) پرداخته وحتا به گفتۀ خودش چهل
بار آنرا خوانده بود .تغییرات سیاسی واوضاع اجتماعی وسیاسی آن زمان
طوری شکل می گرفت که براثر تهاجم ترکتباران واستیالی آنها
برسرزمین آریان او مجبور به ترک یک شهر به شهر دیگر میشد .و آثار
ذی قیمت خویش را درین سفر ها تحریر کرد  .وی در عنفوان شباب نوح
فرزند منصور پاد شاه سامانی را معالجه کرد واز کتابخانۀ گرانبهای او
بهره ها برد )66( .
عدد مؤلفات ابن سینا همرا با رساله های کوچک آن بالغ به « دوصدو
سی وهشت » اثر میشود که همواره مورد توجه بوده وشرح متعددی بر
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آنها نوشته اند .
ازمیان تألیفات ابن سینا کتاب « شفا » در فلسفه وکتاب « قانون » در
طبابت شهرت جهانی یافته است .کتاب شفا در هجده جلد در ابواب علوم
وفلسفه ( منطق  ،ریاضی  ،طبیعات والهیات ) نوشته شده است .منطق
شفا امروز نیز همچنان بعنوان یکی از معتبرترین کتاب های منطق
اسالمی مطرح است وطبیعات والهیات آن هنوز مورد توجه عالقه مندان
قرار دارد.
کتاب قانون نیز که تا قرنها از مهمترین کتابهای بهداشتی به شمار میرفته
است ،شامل مطالبی در باره قوانین کلی طب  ،دارو های ترکیبی وغیر
ترکیبی وامراض مختلف است .
این کتاب در قرون دوازدهم میالدی همرا با آغاز نهضت ترجمه به زبان
التین ترجمه شد وتا امروز به زبانهای انگلیسی  ،فرانسوی و آلمانی نیز
برگردانده شده است .
کتاب « قانون » که مجموعه مدونی از کل دانش طبی باستانی آسیا ویکی
از عالیترین دستاورد های فرهنگ ( تاجیکی ایرانی ) است  ،بعنوان متن
درسی طبی در دانشگاههای اروپایی مورد استفاده قرار می گرفت وتا
سال (  1650میالدی ) در کنار آثار جالینوس (  131ـ  210میالدی )
طبیب یونانی و« موندینو » در دانشگاههای « لوون » و « مون پلیه »
تدریس میشد.
آثارابوعلی سینا بلخی در عرصه های مختلۀ علوم و حیات اجتماعی
کثیراست وخوشبختانه که نزدیک به همۀ آثارش باقی مانده و اکثر آنها
بطبع رسیده وبرخی بزبان های مختلف ترجمه شده است .
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کتب ورساالت عرفانی وتفاسیر او قرار ذیل است :
 1ــ ّ
حث الذکر،
 2ــ ماهیّة الحزن ،
ی بن یقظان ،
3ـح ّ
 4ــ الخلوة ،
 5ــ الدعا ،
 6ــ الزهد،
 7ــ الصالة وماهیتها ،
 8ــ رسالة الطیر ،
 9ــ رسالة فی العشق ،
 10ــ العلم اللدنّی ،
 11ــ رسالۀ سالمان وابسال ،
 12ــ رسالة فی کلمات الصوفیه ،
 13ــ فی مخاطبات االرواح بعد مفارقة اال شباح ،
 14ــ بیان المعجزات والکرامات ،
 15ــ مواقع االلهام ،
 16ــ تفسیر ث ّم استوی الی السماء وهی دخان ،
 17ــ تفسیر صورة االخالص ،
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 18ــ تفسیر صورة االعلی ،
المعودة االولی ،
 19ــ تفسیر صورة الفلق معروف به
ّ
المعوذة الثانیة .
 20ــ تفسیرسورة الناس معروف به
ّ
افزون بر رساالت و تفاسیرتعبیری وی ما بذکر کتب علمی او مبادرت
میجوییم :
 1ـ االشارات والتنبیهات هنجار ها و رویکرد های فکری « ابن سینا بلخی
» در مورد حکمت ( فلسفه ) است که در منطق و علم طبیعی والهی
تحریرگردیده.
 2ـ التعلیقات یا ابحاث فی الحکمت شامل منطق و طبیعیات و الهیات است
 3ـ االنصاف از جملۀ بزرگترین اثر علمی ابن سینا است که اودر آن
بمقایسۀ اقوال قُدَماء یونان و اسکندریه با حکمای مشرق در شرح حکمت
م ّ
شاء(*) توجه کرده است .
 4ـ رسالة الحدود شامل هفتاد واژه در اقسام فلسفه.
 5ـ کتاب الشفا یکی از مهمترین کارکرد های علمی ابن سینا در حکمت
و شامل بخش منطق و طبیعات و ریاضیات والهیات است  .وازآن ترجمه
هایی بعبری وآلمانی والتین و فرانسوی وفارسی در دست است .
 6ـ الحکمة العروضیه کتابیست که ابن سینا آنرا در سن بیست ویک سالگی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) حکمت م ّ
شاء  :در لغت بمعنی راه رونده است  .فلسفه ارسطو را «
حکمت م ّ
شاء گفته اند زیرا وی عقاید خود را در حال راه رفتن بیان می
کرد .
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باسم ابوالحسین احمد فرزند عبدهللا العروضی همسایۀ خود در بخارا نوشته
است .
 7ـ الحکمة المشرقیة یا الفلسفة المشرقیة
 8ـ عیون الحکمة در منطق و طبیعی و الهی
 9ـ المباحثات  ،مجموعه یست از جواب های ابن سینا بر سواالتی متفرق
فلسفی ،
 10ـ کتاب النجاة حاوی خالصۀ جامعی از اطالعات و عقاید ابن سینا در
منطق و فلسفه است .
 11ـ و همچنان آثار او نظیر :
ــ احوال النفس یا کتاب حال المعیاد یا رسالة فی علم النفس
ــ رساله اختالف الناس فی امر النفس
ــ مقالة فی النفس
ــ فی معرفة النفس الناطقة
ــ المبداء االول
ــ حقایق علم التوحید
سرالقدر
ــ ّ
ـــ المبداء والمعاد
ــ رسالة االَضحویّة فی امر المعاد
النبوة
ــ اثبات ّ
ــ االخالق واالنفعاالت النفسانیة
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ــ السیاسة و جز آنها " ...

()67

را میتوان نام برد .

ابن سینا همچنین درزمینه های مختلف علمی اقداماتی ارزنده وماندگار
بعمل آورده است  " :ابن سینا اقلیدس را ترجمه کرد  .رصد های نجومی
را به عمل آورد واسبابی نظیر« ورنیه » (*) کنونی ابداع کرد  .در زمینه
حرکت  ،نیرو  ،خالء  ،نور  ،حرارت و چگالی ( تکاثف ) تحقیقات
اومبتکرانه است  .رسالۀ اودرباره کانیها یا مواد معدنی تا قرن سیزدهم
در اروپا مهمترین مرجع علم زمین شناسی بود)68( " .
ابن سینا در آموزش فلسفی خویش بدین باور است که « قوه ادراکی » میان
انسان وحیوان مشترک است وآن بدو قسم است  .یکی قوه ادراک خارجی
که بوسیله حواس انسان عمل می شود ودیگری قوه ادراک باطنی است که
توسط آن قوا صورت های جزیی پدیده ها ویا معنا های جزی را درک
میکند ویا آنهارا نگهداری می نماید  .به گونه مثال :
گوسفند صورت گرگ را بوسیله حس بینایی که چشم باشد می بیند ولی
ترس از گرگ را بوسیله قوای باطنی درک مینماید وحس ظاهری ( بینایی
) بهیچ وجه دراین معنای جزیی که ترس از گرگ باشد دخالت ندارد.
ابن سینا روح انسان را به مثابه جوهر مجرد می شناسد که به هیچ وجه
در قید ماده و جسم نمیباشد .خلقت روح را قبل از بدن می داند .اعتقاد
اوبرین است که « روح » کلی و ملکوتی است وتعلق به بدن ندارد مانند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) ورنیه  :اسبابی که برای اندازه گیری اجسام با دقت ( یک بر ده =
 ) 1/ 10میلیمتر بکـــار رود .
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تعلق آفتاب به آئینه  ،در حالیکه آفتاب در محل خود باقی وپابرجاست
پرتوش در آئینه منعکس است )69( .
برحق که ابن سینا درجمیع ابواب حکمت ( فلسفه ) نظری و عملی دارای
تألیفات و اندیشه های نوینی می باشد  .او در اسلوب شناخت  ،علم را تابع
واقعیت میدید ومیگفت که علم حصول صورت شئ در ذهن است  .وکمال
شناخت تابع کمال موجود است که آنرا می شناسیم  * .منظور غائی از
حکمت عملی درنظر ابن سینا همانا « وصول بخیر » است ونتیجۀ نهائی
از حکمت نظری رسیدن « بحقیقت » احوال اعیان موجودات .
او حکمت نظری را شامل علوم ریاضی  ،فزیک  ،حکمت الهی ؛ و حکمت
عملی را شامل علوم اخالقی  ،اقتصاد  ،سیاست میدانست.
ابن سینا از دید گاه حکمت نظــــری « ریاضیات » را منقسم بر چهار
میداند :
 1ــ علم عدد ،
 2ــ علم هندسه ،
 3ــ علم الهیات ،
 4ــ علم الموسیقی،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* من به این باورهستم که والدمیرالیچ لنین رهبرحزب ودولت شوروی
سابق که  " :شعور را مجموعه انعکاسات جهان خارج در ذهن انسان
تعریف می کرد " بدون کاستی وکمی این تعریف را از تعریف دانش وعلم
واندیشه ای ابن سینای بزرگ اقتباس کرده باشد .
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وحکمت عملی بنظر او بر اساس سیاست ُمدُن و تدبیر منزل و تهذیب نفس
قرار دارد .
س وای کتبی که از ابن سینا بجا مانده ودر فوق از آن تذکر رفت  ،باری
جادارد که بگونه مسلکی  :نسخه های مصنفات ابن سینا را که در فهرستی
شامل  131نوشته ناب وی و 111اثر منسوب به او است  ،بخوانندگان
جهت آگاهی بیشتر پیشکش نمائیم .

از مصنفات اوست :
ــ کتاب المجموع در یک جلد
ــ کتاب الحاصل والمحصول بیست جلد
ــ کتاب البر واالثم در دوجلد
ــ کتاب شفاء در هجده جلد
ــ کتاب قانون فی الطب در هجده جلد
ــ کتاب االرصاد الکلیه در یک جلد
ــ کتاب االنصاف در بیست جلد
ــ کتاب النجا در سه جلد
ــ کتاب القولنج در یک جلد
ــ کتاب لسان العرب فی اللغه در ده جلد
ــ کتاب االدویه القلبیه در یک جلد
ــ کتاب المجز در یک جلد
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ــ کتاب بعض الحکمه المشرقیه در یک جلد
ــ کتاب بیان ذوات الجهه در یک جلد
ــ کتاب المعاد در یک جلد
ــ کتاب المبدأوالمعاد در یک جلد.
ــ کتاب الهدایه در یک جلد
ــ کتاب االشارات در یک جلد
ــ کتاب المختصر االوسط در یک جلد
ــ کتاب العالئی در یک جلد
ــ عیون الحکمه واالنصاف واالنتصاف
ــ االشارات واالتنبیهات
و رسالههای او عبارتند از:
ــ رساله فی مختصرالنبض به زبان فارسی
ــ رساله فی االله الرصدیه
ــ رساله فی االجرام السماویه
ـــ کتاب االشاره فی علم المنطق
ـــ کتاب اقسام حکمه
ــ کتاب النهایه
ــ کتاب عهد کتبه لنفسه
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ــ رساله القضاء القدر
ــ رساله عرض قاطیغوریاس
ــ رساله منطق شعر
ــ قصائد فی العظه والحکمه
ــ کتاب عیون الحکمه
ــ کتاب فی انه الیجوزان یکون شئ واحد جوهریا وعرضیا
ــ کتاب ان علم زید غیرعلم عمرو
ــ رسائل اخوانیه وسلطانیه ومسائل بینه وبین بعض العلماء
ــ رساله فی نعوت المواضع الجدلیه
ــ رساله فی اختصار اقلیدس
ــ رساله فی الحدود
ــ کتاب حی بن یقطان
ــ کتاب فی ان ابعاد الجسم ذاتیه له
ــ کتاب خطب

بخش  :فلسفه
ــ شفا
ــ نجات
ــ االشارات والتنبیهات
ــ حی بن یقضان
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بخش ریاضیات
ــ زاویه
ــ اقلیدس
ــ االرتماطیقی
ــ علم هیئت
ــ المجسطی
ــ جامع البدایع

بخش طبیعی
ــ ابطال احکام النجوم
ــ االجرام العلویه واسباب البرق والرعد
ــ فضا
ــ النبات والحیوان

بخش پزشکی
ــ قانون
ــ قولنج
ــ سیاسه البدن وفضائل الشراب
ــ تشریح االعضا
ــ االدویه القلبیه
ــ دفع المضارالکلیه عن االبدان االنسانیه
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ــ الفصد
ــ االغذیه واالدویه
مبانی
ــ " کتاب قانون " یک دانشنامه پزشکی است که در آن تمام
ّ
بهداشت سنتی مانند :
کالبد شناسی  ،نشانه شناسی  ،داروشناسی  ،نسخه نویسی مورد بحث قرار
گرفته است .
کتاب قانون در 1360بوسیله " شرفکندی " از زبان عربی به زبان فارسی
امروزی ترجمه شد وبوسیله انتشارات سروش منتشر گردید وچندین بار
تجدید چاپ شدهاست .و تا کنون این کتاب در دانشگاههای اروپایی و
آمریکایی تا دو سده پیش مورد استفاده پزشکان بوده و به بیشتر زبانهای
دنیا ترجمه شدهاست " ،کتاب قانون " پس ازانجیل بیشترین چاپ را
داشتهاست .
افالتون  :مغز  ،دل و جگر را اندامهای زیستی یا اعضای رئیسه یا
اندامهای اصلی بدن انسان میدانست و به همین دلیل این اعضا را مثلث
افالتون یا تریگونوم پالتو ،به یونانی trigonome platoیا Plato's
tripodو به انگلیسی  plato' triangleمینامیدند.
ابن سینا اعالم نمود که بقای نسل انسان وابسته به دستگاه تولید مثل است
و بنابراین جمع چهاراندام نام برده (مغز،دل،جگرودستگاه تولید مثل ) را
مربع ابن سینا  ،به زبان یونانی کوادرانگوال اویسینا quadrangula
Avicennو به انگلیسی  Avecena's quadrangleنامیدند.
ابن سینا عالوه از دست آورد های علمی در ابواب فلسفی طبی و دینی ،
اشعاری نیز بتازی و فارسی از خود باقی گذاشته است  ،از جمله آثار
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منظوم او منظومه هایی است که در مسائل علمی ساخته است وغیر ازآن
ارجوزه ها و قصائد علمی  ،او چند قطعه ورباعی و قصیده بفارسی و
عربی دارد که در کتب تراجم و ُک ّراسه ها و سفینه ها پراگنده است .
اشعار فارسی منسوب به ابن سینا جمعا ً بیست و دو قطعه ورباعی وعدد
ابیات همۀ آنها مجموعا ً شصت و پنج است  .وما اینک بذکر بعضی
ازآنهامی پردازیم :
غـــــذای روح بـــــــود بادۀ رحــــــیق الحق
که رنگ وبوش کند رنگ و بوی گل رادَ ّق
بــــــرنگ زنگ زداید زجــــان اندُهگـــــین
همــــای گــــــردد اگر جرعه یی بنوشد َبق
بطعـــم تلـــــخ چـــو پند پدر ولیک مفـــــید
ّ
حـــــــق
بپــــیش مبطــــل باطـــل بنزد دانا
می از جهالت ج ّهال شد بشـــــرع حـــرام
چـــومـــه که از سبب منکران دین شد ّ
شق
حـــــالل گشته بفــــتوای عقــــل بـــر دانا
حـــــرام گشته باحکـــــام شـــرع بر احمق
شـــراب را چـــه گنه زآنکــه ابلهی نوشد
زبان به هـرزه گشاید دهـــــد زدست ورق
حــالل برعقـــــــالء و حــــرام بر ُجهال
ّ
مشتق
خیروشـر ازو
کــــه می محک بود و
ّ
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غــالم آن می صافم کـــزو رخ خــوبان
بیک دو جــــــــرعه برآرد هزارگونه عـرق
چــــو بوعلی مـــی ناب ار خـــوری حکیمانه
ّ
حــــق ّ
ّ
بحـق ملحق
حق کـــه وجــــودت شود
ب
****
دل گــرچــــه درین بادیـــــــه بســیار شتافت
یک مـــــوی نــــــــــدانست ولی موی شکافت
اندر دل مــن هــــــزار خـــــورشید بتـــافت
ذره یـــــی راه نـــــیافت
وآخـــــــر بکمــــــال ّ
****
تابــــادۀ عشــــق در قـــــــدح ریخته انـــــد
ونــــدر پی عشـــــق عاشـــــق انگــــــیخته اند
باجـــان وروان بـــــوعلی مهــــر عـــــلی
چـــــون شــــــیر و شکــــــر بهم بر آمیخته اند
****
ایکـــــاش بـــــدانی کـــــه مــــن کیستمی
ســـرگشــــته بعــــــــالـــــم از پـــــی چــیستمی
گـــر مقبلـــــم آســـــوده وخوش زیستمی
ورنــــــــه بهـــــــزار دیـــــــده بگـــــــــریستمی
****
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مائــــیم به عفـــــــو تـــو تـــوالّ کــــرده
تــــبرا کـــــــرده
وز طــــــاعــــت و مصیــــت
ّ
آنجــــا که عنایت تــــو باشــــد  ،باشـــد
نــــاکــــرده چـــــــو کـــــرده کرده چون ناکرده
****
روزکـــــی چــــند در جهـــان بــــودم
بــــــر ســــر خــــاک بــــاد پیمودم
ســـــــاعتی لطف و لحــــظهای در قهـــر
جــــــان پاکـــــیزه را بیـــــالــــودم
باخــــرد را به طبع ،کـــــــــردم هَجــــــو
بــــیخـــــرد را بـــــه طمع بستودم
آتــــشی بــــــــــرافــــــروخـــتــــــم از دل
و آب دیــــــــده ازو بــــیـــــالــــودم
با هـــــواهــــــــای حــــرص شیطــــــانی
ســــاعتی شـــــادمــــان بنغـــــــودم
آخــــرالعــــمر چــــون ســـــــــرآمـــد کار
رفــــتــــم تخــــم کشــــته بــــدرودم
گــوهرم باز شد به گـــوهــــــر خــــــویش
مــــن از ایـــن خســـتگی بــیالــودم

عظمت فرهنگی خراسان

312

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
کـــس نـــــداند کــــه مـــن کجــــا رفــــتم
خـــود ندانــــم که من کجــا بـــــودم
دل گرچه درین بادیه بســیـــــــــار شتافت
یک مـوی ندانست ولی مویشکافت
انــدر دل مـــــن هــــــــزارخـورشید بتافت
ذرهای راه نیــافت
آخــــر به کمـــال ّ
اشعارعربی ابن سینا که بدو منسوب است از اشعار فارسی او بیشترست
برخی از آنها عبارتند از :
 1ـ قصیدۀ عینیۀ روحیۀ ابن سینا .
این قصیده مهمترین قصائد عربی این خردمندتاجیک ایرانی است که در
مجرد روحانی با
عود آن بعالم
ّ
آن کیفیت هبوط روح وحلول آن در جسم و َ
بیان شیوا آمده است .
این قصیده بعنوان « القصیدة العینیة الروحیة فی النفس » در کتابخانۀ ملی
ایران و کتابخانهای « برلین و مانچستر » و« سلطان احمـــــد سوم
وحمیــــدیه » وغیره مـــــوجود است  .واینک چند بیتی ازآن قصیده
رابگونۀ مثال نقل می کنیم :
َهبَ ّ
ک منَ ال َم َح ّل االّرفـَــع
طت الی َ
عـن ُک ّل ُمق َلة عــارف
َمحجوبة ُ َ

ُّ
ــــــزز وت َمــَنّـُع
َورقـــــا ُء ذاتُ تَعَ
سفَـــرت َولَم ت َـَبر قَـَــع
ی اَلّتی َ
َوه َ
****

وربَّمــا
ک ُ
عــلی ُکره الی َ
صلّت َ
َو َ
س َکنَت فَلَ ّما واَصلَت
اَنَفَت َومــــــا َ

ی ذاتُ تَفَ ّجـُع
کَرهَت فَرا قَـ َ َ
ک َو ُه َ
اَلفـَت َمجــ َآو َرة َ ال ّ
خراب البَلقـّع ()70
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مجسمه ابن سینا ،مشهورترین دانشمند ایرانی در جهان اسالم ،در مقابل
بیمارستان عرفان در سعادت آباد ،منطقه  2تهران
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سنگ مزار ابن سینا

نمای بیرونی مقبره ابن سینا درهمدان
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نسخهای از کتاب قانون ابن سینا به زبان التین ،چاپ  1484میالدی در
مخزن کتب نفیس کتابخانه مرکز علوم بهداشت دانشگاه تگزاس درسن
آنتونیو
University of Texas Health Science Center at San
Antonio
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کتاب قانون ابن سینا در سال  1593م.
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مجسمهٔ ابن سینا دردفترسازمان ملل متحد در وین
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ابونصر مشكان

شیخ العمید ابو نصر مشکان تاجیک ایرانی از نویسندگان بزرگ خراسان
درعهد غزنوی است ودرادب فارسی وتازی دست داشت .او بزرگترین
نویسندۀ درباری بود که سبکی بدیع در نثررا پدید آورد.
ابونصر مشکان در عهد سلطان محمود و سلطان مسعود غزنوی از سال
 401ـ  431هـ.ق .دبیر« دیوان رسائل » در بار بود .وتا آخر عمرش این
شغل را با کمال امانت و تدبیر بر عهده داشت .
ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود بارها « ابونصرمشکان » را ستوده و
او را استاد خود خوانده و چند نامه از او را نیز در این كتاب آورده است.
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از آن جمله است « نامۀ اعیان دولت غزنوی بسلطان مسعود و دعوت او
بغزنین »  « ،نامۀ سلطان مسعود بقدر خان »  « ،نامۀ سلطان مسعود به
آلتونتاش خوارزمشاه » ()71
ابونصرمشکان استاد ابوالفضل بیهقی بود و تا هنگام مرگ لحظه ای
بیهقی را از خود جدا نساخت .ابوالفضل بیهقی در تاریخ خود مشهور به
تاریخ مسعودی از او بارها به نیکی یاد میکند.
بیهقی خود برای مدت نوزده سال با ابونصرمشکان همکاری داشته و
همواره خود را شاگرد او معرفی میکند .وی بیهقی را بسیار گرامی و
نزدیک میداشت و حتی نهفته ترین اسرار دستگاه غزنویان را نیز با وی
در میان میگذاشت .
ا ین پیوند کاری  ،باورمندی وپختگی دوستی میان آنها  ،خود پسانها
کارمایه گرانبهایی برای نوشتن تاریخ بیهقی گردید ،چنانکه بیهقی
رویدادهایی را که خود شاهد و ناظر نبوده از قول استاد فرزانه خویش نقل
میکرد.
بیهقی در وصف ابونصر مشکان در قسمتی از تاریخ بیهقی می گوید:
"اما از ایزد تعالی نا امید نیستم به هیچ حال و حال تو که بونصری مرا
معلوم است که ترا با هیچ کس دشمنی نیست و اگر ترا دشمنی بزرگ
خیزد تو جز به صالح و نیکویی نگویی در حق دشمن خویش "
گفته شده است که سبک بیهقی دقیقا تقلیدی است از سبک ابونصر مشکان
و میان نوشته های این دو هیچ گونه تفاوتی در نگارش وجود ندارد.و این
سبک نثر (سبک بیهقی) با نثر دوره ی نخست (دوره ی سامانیان) متفاوت
است و ویژگی های از جمله اطناب(دراز نویسی)،توصیفی بودن،استشهاد
و تمثیلی بودن ،تقلید از نثر عربی و ...را دارد.
چنان که ملک الشعرا بهار با استناد به نمونههای نثر ابونصر مشکان در
تاریخ بیهقی و جوامع الحکایات محمد عوفی میگوید:
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" سبک بیهقی به عین تقلیدی است از سبک ابونصر مشکان ،چنانکه میان
منشآت بونصر و شاگردش ،هیچ گونه تفاوت موجود نیست "
مقام ابونصرمشکان تاجیک ایرانی در تشکیالت وفرمانروایی سیاسی
حاکمیت غزنوئیان ترک تبار  ،نمای از برجستگی وتوانایی ومهارت
دانشی وتجربی وی را بنمایش می گذارد  .واین راهکار نشان می دهد که
او تا چه اندازه  ،در دانش  ،تجربه وکار ،ادب و هنر و نویسندگی ،دست
باالیی داشته است .ویکی از مشاوران ارشد ونامدارروزگار
دربارغزنویان نیز محسوب می شده است؛ سرانجام ابونصر مشکان
بنسبت دچار وی به بیماری مدهش فلج در سال  431هجری درگذشت.
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بهرام گور

بهرام گور ـ بهرام فرزند یزدگرد یکم  ،وهرام ،بهرام پنجم ـ پانزدهمین
پادشاه ساسانی آریایی بود كه جلوس او(  420وفوت او  438م  ).اتفاق
افتاده است .آموزش وتحقیق ما در مورد بهرام گور نه بمثابه یک شاه
ساسانی  ،بلکه بگونه یک فرد فرهنگی شاعر وسروده سرای زبان فارسی
می باشد  .عوفی ،شمس قیس ،دولتشاه و رضا قلیخان هدایت او را نخستین
شاعر پارسیگو دانستهاند و همگی بیت زیر را به او نسبت داده و آن را
نخستین شعر فارسی خوانده اند :
منــــم آن پیل دمــــان ومنـــم آن شــیر یلـــه
نــــــام مـن بهـرام گور و پـدرم بوجبلــه

()72

****
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این بیت ،با تفاوت در بعضی كلمات ،به چند صورت نقل شده كه احتماالً
در طی زمان اصالح شده و تغییر یافته است .داستانهای بسیاری دربارۀ
شجاعت بهرام گور ـ درجنگها ،عشقبازیها و شكارهای او نقل كردهاند
كه هم در ادبیات و هم در نقاشی سر زمین های فارسی زبانان رواج و
شهرت یافته و قرنهای بسیار ،زیور پردههای نقاشی و فرش ها بوده است.
اندیشه بهرام گور واندرزنامۀ مشهور او را در« شاهنامه » جستوجو
کرد .او در اینجا گوهر پاک اندیشههای عارفانه و انسانگرایانۀ خویش
را بیان میدارد و سندی جاودانه از آیین کهن آریایی ها را به یادگار مینهد
كه از پارههای باشکوه شاهنامه است.
در زمان « بهرام گور » است که نوازندگان و رامشگران در کوچه و
بازاربرای مردم شادی میآفرینند و برای نخستین بار در زمان ساسانیان
به مردم عادی اجازۀ آموختن و رفتن به مدرسه داده میشود.
شهرسازی و پیشهها رونق میگیرد .امنیت و آرامش گسترش مییابد.
دوران وی بنا بر اسناد موجود از بهترین دورانهای پیشرفت تاریخ کهن
سر زمین آریان ــ خراسان است .
ذوق ادبی و موسیقی بهرام گوردر تاریخ آریانایی بزرگ معروف است،
چنانكه نوشته اند ،چهار صد نوازنده و خواننده از هند به خراسان آورد.
در زمان او موسیقی دان ها بر سایر طبقات مقدم بودند و او به آنها بسیار
محبت می كرد.
بهرام گور  ،در دوران ولیعهدی خویش در« حیره » نزد نُغمان لخمی ،
از ملوك « حیره » به سر می برد به دوشیزه ای خنیاگر ( آواز خوان و
نوازنده ) به نام آزاده دلبسته بود .آوازه این مهر به حدی بود كه هنرمندان
و نگارگران آثار خود را به این مطلب مزین می كردند.
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بهرام گور به مقام موسیقی دانان توجه زیاد داشت و از شنكل ()shankal
فرمانروای هند خواست تا عدۀ خنیاگر (آوازخوان و نوازنده ) را به دربار
او اعزام دارد .گویند دوازده هزار هنرمند به خراسان زمین آمدند.
ب ه اتفاق نظر دوران پادشاهی بهرام گور ،با نگاه دگردوستی  ،یادآور
عصر سعادت و بهروزی انسان  ،غنچه آوری وشکوفایی فرهنگ
سرزمین بزرگ آریان درکل وبویژه خراسان بوده است .
از شاهنامه برمی آید كه در دربار ساسانیان مثل زدن یا نمونه آوردن
داستانهای كهن و تاسی جستن به رفتار و كردار قهرمانان آن رسم بوده و
بهرام گور به ویژه به آن حكایتها دوستدار بوده وعشق می ورزیده است.
حتی بنا بر ضبط برخی نسخه ها آموختن این تاریخ داستانی پس از آموختن
دبیری و آئین و فنون شكار و چوگان و جنگ ،بخشی بوده است از آموزش
و تعلیم و تربیت بهرام گور .
در داستان های بهرام گور در شاهنامه می بینیم و می خوانیم كه او هم
این رامش و شادی تام را برای مردم می خواست و هم برای خود و از
ستم و جنگ بیزار بود)73 ( .
بهرام گور خالف دوران های كهن تر داستانی در شاهنامه  ،شاهی است
كه خود قهرمان قدراول داستان هاست و نه پهلوان  .از خود داستان ها بر
می آید كه دانسته و آگاهانه به ابداع وخلق این داستانها توجه می ورزیده
است.
شكل گیری و مقبولیت چنین تصویری ازیك پادشاه آرمانی  ،در گذر
دوران ،این انگیزه را در حكمرانان پس از بهرام به وجود آورده است كه
نسبت با او را ،اگر چه بهره ای از واقعیت نبرده باشد ،مبنای مشروعیت
سیاسی خود قرار دهند.
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به این ترتیب عالوه بر دین ،كه اساس و بنیاد مشروعیت دولت ها را در
آریانا زمین و خراسان بزرگ تشكیل میداده است ،برخی از سالطین و
حكمرانان در صدد تمسك به منابع دیگری برای تقویت مشروعیت دولت
خویش برآمدهاند ،چنانكه بوئیان سعی داشتند با انتساب خود به بهرام گور،
پادشاه ساسانی ،مشروعیت مضاعفی برای خود پدید آورند)74( .
درهفت پیكر نظامی می خوانیم كه بهرام گور در یك خشكسالی دهشتناك ،
انبارهای غله را گشود و مواد غذائی به مردم ارزانی داشت و بدینوسیله
اجازه نداد كه طی چهار سال قحطی كسی از گرسنگی بمیرد .به پاس این
خدمتی كه بهرام به زندگی كرده بود ،هاتــفی ( آواز دهندۀ ) به او ندا داد
كه به مدت چهار سال مرگ از دیار وی رخت بر خواهد بست :
چــــون تـــــو در چار ســــال خــــــــرسندی
مـــــرده ای را ز فـــــــاقـــــــه نپسنـــــــدی
چــــار سـالــــت نــــوشتـه شـــــــد مــنشـور
كـــــز دیـــــار تـــــو مــــــرگ باشـــــد دور
از بـــــــزرگان مـــلـك او بـــــــا خـــــــــرد
كـــس شنـــیدم كـــه چــــــارســــال نمرد

()75

****
باید دانست که درعرفان خراسان بزرگ  ،همواره موسیقی از نیروهای
مهم معنوی بوده است .درهمین روزگار پادشاهی ساسانیان وپادشاهی
اشکانیان (اجداد تاجیکان و پارسها و ُکردها )  ،موسیقی بصورت کل
درآریانا وخراسان رشد بسیار کرد.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رامتین  ،بامشاد  ،نکیسا  ،آزاد  ،چنگی  ،سرکش  ،باربد  ،پهلبد ،ریذک
 ،خوشآرزو  ،ازموسیقی دانان و آهنگسازان این دوران بوده اند .
از موسیقی خراسان ایران زمین افسانه های مانده که اکثرشان از دو
آهنگسازورامشگر معروف " باربد " و" نکیسا " صحبت می
کند .این هردو متعلق به دوران شاهنشاهی ساسانیان ( اجداد تاجیکان
وپارسها و ُکردها ) بودند.

آهنگهای :
ــ « دستان داد آفرید » ،
ــ « دستان پرتو پرخار » ،
ــ « دستان سبز اندر سبز» ،
ــ « دستان پیکارگرد »
سرود ها و نغمه هایست که توسط موسیقی دان شهیر وقت " باربد "
در دربارپادشاه ساسانی " خسروپرویز " خوانده و نواخته شده است :
سرودی بــــه آواز خــوش بــــرکشـــید
کــــه اکــنون تــو خــــوانیش داد آفــرید
زننــده دگــــرگــــــون بــیار اسـت رود
بـــرآورد نـــاگــــاه دیگــــر ســــــــرود
کـــه پــــیکار گـــردش همی خــوانــدند
همـــــــی نــــــــام از آواز او رانــــدنـد
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بـــــر آمـــــد دگــــر بـــــــاره آواز رود
دگــــــر گــــونه تر ساخت بانگ سـرود
همــــان « سبز در سبز » خـــــوانی کنون
بـــــرین گــــونه ســــازند مکــــر و فسون
****
" باربد " موسیقی دان ویژه خسرو پرویز بود كه در كتاب های ادبی و
تاریخی مانند شاهنامه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی حكایاتی از او
نقل شده است.
پروفیسور بیلی ( )BAILYدر یكی ازمقالههای خود که در سال 1934
میالدی نوشته شده ،آورده است :
" باربد از موسیقي دانان و نوازندگان با نام و از بزرگترین آهنگسازان
دوران خسرو پرویز بود .بسیاری از نواهائی موسیقی کنونی كه هنوز
بعضی ازآنهابا همان نام در ردیف دستگاه های موسیقی حاضرسرزمین
ما باقیمانده است ،از ساخته ها و پرداخته های او می دانند و برخی نیز
اختراع مقامات را به او نسبت می دهند.
می گویند " باربد " برای هر روز از هفته آهنگی ساخته بود كه آن را
هفت خسروانی می گفتند و این آهنگ های هفت گانه در كتاب های تاریخ
و موسیقی به نام طرق السلوكیه مشهور است .همچنین برای هر روز از
سی روز ماه ،لحنی ساخته بود كه به نام " سی لحن باربد " معروف است.
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" دراین رساله قید شده است كه سازهایی نظیر:
 1ــ دومبلك (،)DUMBALAK
 2ــ رباب ،
 3ــ شیشك (، )SESk
 4ــ كانار (،)kannar
 5ــ تنبور(،)TANBUR
 6ــ بربوت ( )BARBUTو ...از جمله سازهای موجود در سرزمین
نیاکان (اجداد تاجیکان وپارسها ) وبویژه در خراسان بزرگ فرهنگی بوده
است.
گفته می شود كه " باربد» " سیستم موسیقی خاصی بنا کرد كه شامل هفت
مقام شاهی (خسروانی ساسانیان ) ،سی لحن و سیصد و شصت دستان یا
لحن مترادف روزهای هفته ،ماه و سال تقویم ساسانی بوده است.
هر روز یكی از آنها را كه مناسب بوده می نواخته است تا خسرو از تكرار
نغمات موسیقی خسته نشود .نغمهها و مقام های مذكور امروزه شناخته
شده نیست ،اما بعضی از اسامی آنها در نوشتههای الكندی ،ابن زیله و
نظامی ذكر شده است .نظامی اسامی " سی لحن باربد " را كه برای سی
روز ماه ساخته در كتاب خسرو و شیرین آورده و مطلب را با این شعر
آغاز كرده است :
ســــــــتای بــــــــــاربـــــــد آواز در داد
سمـــاع ارغــــنــــون را ســـــــــاز در داد
****
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نام هایی كه نظامی در خسرو و شیرین آورده ،معلوم نیست نغمات
اختراعی باربد باشد اما چون نام اغلب آنها فارسی خالص است و دیگران
هم همین نام ها را كم و بیش از او ذكر كرده اند ،می توان با حدس نزدیك
به یقین گفت كه این نغمات و سروده ها یادگار دوره ساسانی است .
وعبارت اند از :
ــ گنج باد آور،
ــ آرایش خورشید،
ــ مشکدانه ،
ــ نیمروز،
ــ رامش جان،
ــ نوشین باده،
ــ نوروز،
ــ شبدیز،
ــ كبك دری،
ــ كیخسروی،
ــ سبز در سبز،
ــ ماه ،
ــ شادروان مروارید ،
ــ اورنگ،
ــ تار نوروز،
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ــ نیم روز،
ــ بانگ سبزه،
ــ کین سیاوش،
ــ باغ شیرین ،والغیر می باشد .

()76

رهبر موسیقیدانان را در دوران ساسانیان " خرمباش " میگفتند.

ــ تنبور،

ــ زنگ ،
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ــ عود،

ــ بربط ،
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ــ چنگ،

ــ نای،
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ــ قره نی،

ــ تمبک ،
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دف ،

از سازهای این زماناند.
ــ رواشین به ترانههایی گفته میشد که با ساز اجرا میشدند.
ــ « دستان » نیز نام سروده ها ولحن ها و نغمههایی بود که برای یک
ترانه میساختند.
ــ « اورامان شیوۀ » برای خوانندگی بود و شعرهای آنرا « فهلویات »
میخواندند.
ــ « السکو » نیز شیوهای رای خوانندگی بود .

()77

بیان پادشاهی بهرام گوردرقالب منظوم  ،درشاهنامه فردوسی در چهل و
شش شماره به تحریر در آمده است .بگونه مثال ما از جمع کل به نشر
شمارۀ اول آن اکتفا میکنیم :
چــــو بــــر تخت بنشست بهــــرام گــــور
بــــرو آفــــرین کــــرد بهـــرام و هـــــــور
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پــــــرستش گــــــرفت آفـــــــــرینـــنده را
جهـــــــانــــــدار و بـــــــیدار و بیـــــننده را
خـــــــداوند پـــــــیروزی و بـــــرتـــــری
خــــــداوند افـــــــــزونـــی و کمـــــــــــتری
خــــــــداونــــد داد و خــــــــــداونـــد رای
کـــــزویـــــست گیـــــتی ســــــراسر به پای
ازان پـــس چنین گفت کـــاین تاج و تخت
ازو یافـــــــتم کــــــافـــــریـــــدست بخـــــت
بــــــدو هســــتم امید و هــــم زو هــراس
وزو دارم از نیکــــــویهــــــا ســـــــــــــپاس
شمــــــا هـــــــم بــــدو نــــیز نازش کـنید
بـــــکـــــــوشـــــید تا عهــــــد او نشکــــــنید
زبــــان بـــــــرگشــــــادنـــــد آریـــــاییان
کـــــــه بستـــــــیم مـــــــــا بـــندگی را مـیان
کـــــه ایــــن تاج بــــــر شـاه فرخنده بــاد
همـیـــــشه دل و بخـــــت او زنـــــــده بــــاد
وزان پــــــس همـــــه آفـــــرین خــواندند
همــــــه بــــــر ســـــرش گـوهر افشاندند
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چـــــنین گفـــــت بهــــــرام کای سرکشان
ز نــــــــیک و بـــــــد روز دیــــده نشـان
هـــــمه بندگــــــانیــم و ایــــزد یکــــیست
پــــرستش جـــــز او را ســــزاوار نیست
ز بـــــــــــد روز بـــــیبیــــــم داریمــتان
بــــه بـــــد خــــواه حـــــاجت نیاریمــتان
بــــگفــــت ایـــن و از پیـــش بـرخـاستند
بــــــرو آفــــــریــــن نــــــــو آراستـــــند
شـــــب تیــــره بــــــودند بــــا گفتوگوی
چـــــو خــورشـــید بر چـرخ بنمود روی
بـــــــه آرام بـــنشست بــــــر گــاه شــــاه
بـــــرفتـــــند آریــــایــــیان بــــــارخــواه
چــــنین گـــــفت بهـــــرام بـــــا مهتـران
کـــــه ایــــن نـــیکنامـان و نیکاخــتران
بــه یـــزدان گــــرایــــیم و رامـش کنـیم
بــتازیـــم و دل زیــــن جهـــان بـــرکنـیم
بگــــفت ایــــن و اســپ کـیان خـواستند
کیــی بـــارگـــاهــــــش بــــــیاراستـــــند
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ســـــه دیگرچــو بنشست برتخت گــفت
کــــــــه رســــــم پــــرستــش نباید نهفت
بـــــه هســـتی یـــــزدان گـــوایی دهـــیم
روان را بـــــدیــــن آشـــــــنایی دهــــــیم
بـــهـشتست و هـــــم دوزخ و رستخـــیز
ز نــــیک و ز بــــــــد نــیست راه گــریز
کــــسی کـــو نگــــرود بـــه روز شمار
مــــر او را تــــو بــــادین و دانــــا مــدار
بـــــه روز چهــــارم چو بر تخت عاج
بســـــر بـــــــــر نهــــاد آن پســـندیده تاج
چــــنین گفـــت کز گنج مـن یک زمان
نــــیم شــــاد کـــــز مــــردم شـــــــادمــان
نـــــیم خــــــواستـــار ســـــرای سپــنج
نـــــه از بـــــازگشــتن به تیمــــــار و رنج
کــــه آنست جـــــاوید و ایـــن ره گـذار
تـــــو از آز پــــرهــــــیز و انــده مـــــــدار
بـــــه پنجــــم چنین گفـت کز رنج کس
نیــــــــــم شــــاد تــــــــــا باشـــدم دســــتس
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بــــــه کـــــوشش بجــوییم خرم بهشت
خـــنک آنـــک جــــــــزتخم نیکی نکــــشت
ششـــم گـــفت بــــر مـــــردم زیردست
مبادا کــــه هــرگــــز بجــویم شکست

()78
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ـ -دیوان حكیم فرخی سیستانی  ،به تصحیح علی عبدالرسولی  ،چاپ تهران
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سال .1311
ــ دیوان حكیم فرخی سیستانی  ،به كوشش محمد دبیر سیاقی  ،چاپ تهران
سال 1335
 فرخی سیستانی  ،بحثی در شرح احوال و روزگار و شعر او  ،تالیفدكتر غالمحسین یوسفی ،چاپ مشهد سال 1341
 37ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،جلد اول  547و ، 548
ــ لباب االلباب  ،ج  ، 2ص . 494
ــ فرهنگ فارسی  ،دکتر معین  ،ج  ، 6ص . 1804
 38ـ تاریخ بیهقی  ،چاپ دکتر فیاض و دکتر غنی  ،صفحات ، 131 :
. 280 ، 274
ــ ترجمان البالغه  ،ص . 41 ، 35 ، 30 ، 29 ، 24 ، 23 ، 8
ــ تاریخ ادبیات در ایران  ،ص . 552 ، 551 ، 550
 39ـ حدائق السحر  ،مؤلف  :مرحوم عباس اقبال  ،ص  101 ، 20ـ 103
.
 40ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ،ج  ، 6ص . 1977
 41ـ تاریخ ادبیان در ایران ،ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 1ص 557
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ــ تاریخ بیهقی  ،چاپ مرحوم دکتر غنی و آقای دکتر فیاض  ،ص  94و
. 611
 42ـ لباب االلباب  ،ج 2ف ص . 29
ــ تذکرة الشعرا  ،ص ، 24
ــ مجمع الفحصا  ،ج  ، 1ص . 366
ــ تاریخ ادبیات درایران  ،ص  559ـ . 566
 43ـ فرهنگ فارسی  ،داکترمحمد معین  ،ص . 1219
ــ وصفحه ویکیپدیا ،دایرةالمعارف آزاد.
 44ـ کتاب « برگزیده اشعار استاد عنصری بلخی » تحت نام « دیوان
عنصری بلخی » با حواشی و توضیحات  ،بکوشش  :دكتر دبیر سیاقی
 45ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر معین  ،ج  5ص . 303
ــ المعجم فی معاییر اشعارالعجم  ،چاپ تهران  ،ص  135و . 141
ــ کارل هرمان اته  ،تاریخ ادبیات فارسی  ،ترجمه با حواشی رضازاده
شفق  ،تهران  1356ش ؛
ــ علی بن احمد اسدی  ،لغت فرس  ،چاپ فتح هللا مجتبائی و علی اشرف
صادقی  ،تهران  1365ش ؛
ــ امین احمد رازی  ،هفت اقلیم  ،چاپ جواد فاضل  ،تهران ( بی تا ) .؛
ــ علی اکبر دهخدا ،لغت نامه  ،زیرنظر محمد معین  ،تهران 1325ـ
 1359ش ؛
ــ محمدبن قیس شمس قیس  ،کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم ،
تصحیح محمدبن عبدالوهاب قزوینی  ،چاپ مدرس رضوی  ،تهران
 1338ش ) ؛
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ــ ذبیح هللا صفا ،تاریخ ادبیات در ایران  ،ج  1و  ، 2تهران  1363ش ؛
ــ محمدبن محمد عوفی  ،لباب االلباب  ،چاپ ادوارد براون و محمد
قزوینی  ،لیدن  1903ـ 1906؛
ــ محمدحسن فروزانفر ،سخن و سخنوران  ،تهران  1358ش؛
ــ محمدعلی مدرس تبریزی  ،ریحانه االدب  ،تهران  1369ش ؛
ــ مظاهر مصفّا ،پاسداران سخن  :مجموعه اشعار از رودکی تا عصر
حاضر  ،ج  ،1تهران  1335ش ؛
ــ احمدبن عمر نظامی  ،کتاب چهار مقاله  ،چاپ محمدبن عبدالوهاب
قزوینی  ،لیدن  ، 1909/1327چاپ افست تهران ( بی تا ) .؛
ــ رضاقلی بن محمد هادی هدایت  ،مجمع الفصحا  ،چاپ مظاهر مصفّا،
تهران  1336ـ 1340ش.
ــ دانشنامه جهان اسالم جلد 4
 46ـ مجمع الفصحا  ،ج  ، 1ص . 173
 47ـ فرهنگ فارسی  ،دکترمحمد معین  ،ج  ، 5ص . 1175
 48ــ حدائق السحر  ،ص  148ـ . 150
ــ تاریخ ادبیات درایران  ،ذبیح هللا صفا ،ج  ، 1ص  577ـ . 580
 49ــ تذکرة الشعرا  ،مؤلف  :دولتشاه  ،چاپ هند  ،ص . 19
 50ـ فرهنگ فارسی  ،داکتر محمد معین  ،ص . 2037
 51ـ رجوع شود به صفحه :
tarikhaneh.com/Farsi/Damghan/MANOCHEHRI.ht
) - k43
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 52ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،ج ، 1ص . 596 ، 595
 53ــ رجوع شود به :
 دیوان منوچهری دامغانی  ،نویسنده  :سید محمد دبیر سیاقی ،زوار،.
414
ص
،
هـ.ق.
1375
- k17 - 38.php www.khazzeh.com/archives/text/0003
 54ـ لباب االلباب  ،عوفی  ،ج ، 2ص . 42
 55ـ تاریخ ادبیات در ایران ،ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 1ص  . 600و لباب
االلباب  ،عوفی  ،ج 2ص . 57
 56ـ تاریخ ادبیات در ایران ،ذبیح هللا صفا  ،ص .602 ، 601
 57ـ مجلۀ دانشکدۀ ادبیات تهران  ،شمارۀ  ، 4سال اول .
 58ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ، ،ج پنجم  ،ص. 93
 59ـ صفحه  :بنیاد فرهنگی کمال« هم اندیشی  ،ادبیات  ،دگراندیشی »
 ،و تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ص  605و . 606
 60ـ نشریه میهن  ،شماره  ، 77سرطان  1383برابر جوالی . 2004
 61ـ رجو شود به صفحه :
www.hamedan-tebyan.ir/mashahir/ - 77k
 62ـ رجوع شود به  :تاریخ نظریات فلسفی  ،نوشتۀ این قلم  1381 ،هـ
.ش  .بنگاه انتشارات میوند کابل  ،ص  ، 241ومجلۀ :
WissenschaftsGeschichte
Spektrum
der
 ، Wissenschaft Mai 2001متن آلمانی ص 74ـ .81
 63ـ فرهنگ فارسی  ،معین  ،ص . 309
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 64ـ رجوع شود به  :رسالۀ البیرونی فی فهرست کتب محمد فرزند زکریاء
الرازی بتصحیح پول کراوس
(  )Paul Krausپاریس  1936م .ص  29ـ . 43
ـ کتاب تاریخ هند  ،مؤلف  :ایلدو و دونسون  ،دهلی جدید  ،سال 1996
م .ص . 5 ، 3
Elliot and Dowson. The History of India as told by its
own historians. New Delhi: Low Price Publications,
1996, vol. II.
 65ــ وکتاب البیرونی هندیا  ،مؤلف  :دکتر ساخوو  ،دهلی جدید  ،سال
 ، 1993ص . 185 ،80
Sachau E. C., trans. Alberuni's India. New Delhi: Low
Price
Publications,
1993
ـ رجوع شود به کتاب  :ابوریحان بیرونی ( افکار و آراء )  ،نویسنده :
پرویز اذکائی چاپ دوم  ، 1375ایران ،ص  25ـ . 34
 66ــ سه حکیم مسلمان  ،مؤلف  :سید حسین نصر  ،ترجمه  :احمد آرام
 ،تهران  ، 1975ص . 25 ، 24
ــ رجوع شود به کتاب « جشن نامۀ ابن سینا»  ،مؤلف  :دکتر ذبیح هللا
صفا ( مجلد اول  ،سرگذشت وتألیفات و اشعار ابن سینا  ،تهران 1331
شمسی ) .
ــ تاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،ج ، 1چاپ
اول  ،ص  206ـ . 281
 67ـ رجوع شود به کتاب  « :جشن نامۀ ابن سینا »  ،تألیف دکتر صفا ،
مجلد اول ٌ ص  75ـ . 107
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 68ـ دایرة المعارف بزرگ اسالمی  ،جلدچهارم  ،ص ، 1منبع دانشگاه
علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی تهران ،معاونیت پزشکی .
 69ـ عالم ارواح تاآخرین منزل هستی  ،مؤلف  :محمد تقی یوسفی  ،جلد
دوم  ،تهران چاپخانه حیدری  ،سال  1344ص . 44
ــ رجوع شود به کتب وآثار :
ــ تحوالت فکری در ایران  ،دکترموسی بروخیم  ،ترجمه  :ابوذر صداقت.

ــ انوشه ،حسن (به سرپرستی) دانشنامه ادب فارسی :ادب فارسی در
آسیای میانه .چاپ اول (ویراست دوم)  .تهران سازمان چاپ و انتشارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1380 ،جلد اول.
ــ بیهقی  ،پورفندق ( تتمه صوان الحکمه)  ،بخش زندگینامه خودنوشت
و اضافات ابوعبید جوزجانی.
سوم .چاپ ّاول.
ــ ستایشگر ،مهدی .نام نامهٔ موسیقی ایران زمین جلد ّ
تهران :اطالعات . 1376 ،شابک  ،جلد سوم .
ــ مطهری ،مرتضی ،خدمات متقابل اسالم و ایران.
ــ آموزش و دانش در ایران.
ــ ابن سینا ،بیژن آرقند.
 70ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،ج ، 1ص  307ـ 312
 71ـ تاریخ بیهقی  ،چاپ مرحوم دکتر غنی و دکتر فیاض ،ص ، 402
 78ـ  88 ، 84ـ . 91
ــ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ،ج  ، 5ص . 95
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ــ آثار گمشده ابولفضل بیهقی،به قلم سعید نفیسی،قابل دسترسی در پایگاه
مجالت تخصصی نور مگز
ــ  http://abolfazlbeyhaghi.persianblog.ir/به نقل از رضا
حارث آبادی
ــ برگفته از سایت کتاب خانه و موزه و مرکز اسنادمجلس شورای
اسالمی،بخش مقاالت،نوشته ی علی محمد پشت دار،کیومرث گروسی
قابل دسترسی در http://www.ical.ir/
 72ـ صفحه www.paarsi.com/eloquent_view.asp?ID=26 - :
 8k 73ـ  saeed.persianblog.com/ - 54kسال  1382هـ.ق. .
 74ـ ﴿سلسله های اسالمی در ایران و مسئلهی مشروعیت ،علیرضا
شجاعی زند ،فصلنامهی حكومت اسالمی ،شماره ﴾۲
 75ـ كلیات خمسه ی نظامی ،چاپ چهارم ،انتشارات امیر كبیر،
تهران ، 1366ص 662تا . 664
76ـ رجوع بمنابع :
ــ سرگذشت موسیقی ایران  ،روح اله خالقی ،انتشارات ماهور.
ــ ایران در زمان ساسانیان ،آرتور کرستین سن ،ترجمه رشید یاسمی،
نشرقصه پرداز.
ـ نگرشي بر پیشینه موسیقی ایران ،مجموعه مقاالت ،انتشارات میراث
فرهنگی.
ــ پایگاه اینترنتي هارمونی.
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ــ موسیقی در تمدن ساسانی ،کرستین سن ،بولتن انجمن فرانسوی
دوستداران شرق .
ــ برهان قاطع -انتشارات امیر کبیر.
سیزده صدو هشتاد و سه .
ــ صفحه :
www.persianartmusic.com/
Archives/Articles_Archives_43.aspx - 100k
 77ـ رجوع شود بمنابع :
ــ فروغ دو هفته نامۀ فرهنگی  ،سال سوم  ،شمارۀ  77سال  1384نگاهی
به ریشه ها  :بخش یازدهم  ،محمود کویر ،
ــ صفحه جستجوی الگو  ،پادشاهی بهرام گور  16 ،ـ 20
 78ـ رجوع شود به صفحات :
 shahnameh.recent.ir/default.aspx?item=494 - 8kو
www.mehrargham.com/dorjonline/Shahnameh/partpoe
 m49.html - 22kو
ــ fa.wikipedia.org/wiki/بهرام_گور- 16k -
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بخش چهارم
نگرشی برروند تکامل علوم ادبی ،علمی و فلسفی
خراسان در قرن پنجم الی قرن هشتم هجری
قرن پنجم هجری  ،قرن رشد و تکامل علم و معرفت در حوزه تمدنی آریانا
وخراسان بزرگ و اسالم می باشد واز حیث رشد علوم عقلی از جملۀ
قــــــرن هـــای طالیی تاریخ علوم در جهان شمرده می شود .قرون ( پنجم
ـ هشتم ) شاهد پیدایی بزرگترین حکماء  ،عقالء  ،ادباء وخردمندان و
فرهنگیان فرهیخته در همه عرصه های معرفت بشری بوده است  .در این
مرحلۀ از تکامل علوم عهد تحقیق و تعمق علمای این خطه باستانی معرفت
 ،کامل ترین آثار پر ارزش وناب را در علوم پدید آوردند .
ابداع علــوم ورواج علم ونقش و تأثیر آن درحیات اجتماعی در عرصه
های :
 1ـ علوم شرعی  :علم قرائت  ،علم تفسیر  ،علم حدیث  ،علم فقه ،علم
کالم ،
 2ـ علوم عقلی  :شعر و فلسفه  ،علوم ریاضی  ،طب ،
 3ـ علوم ادبی  :علم لغت  ،صرف و نحو  ،علم بالغی
و ایجاد مراکز آموزشی  ،مدارس نظامیه و مدارس مشهور دیگر  ،خانقها
 ،کتابخانه ها واستفاده بری از کتب  ،ترجمه آثارعلمی وکتب  ،از جمله
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ارزشهای معرفتی ست در بیان عظمت فرهنگی وعلمی خراسان و جهان
اسالم  .آثار مشهــــوری کــــه در این عهـــد پــــدید آمـــــده بــــیان همــه
آنها از حوصله این بحث بیرون است  .اما جهت آگاهی هرچه بهتر و
بیشتر نسل نو ودگر اندیش ازشناخت :
منبع  ،ریشه و هویت و اصلیت و چیستی خویش  ،درک وپیوند عینی
هویت اش با ارزشهای فرهنگی و علمی و تاریخی میهن  ،رسالتی است
که در برابرهمه ما قرار دارد.
بنا ً ما با شناخت عمیق از این هویت و ارزشهای وابسته به آن و نقش
سازنده این ارزشها دررهبری سیاست و اقتصاد و ساختار حاکمیت و
قدرت  ،خود را مکلف میدانیم که آن ارزشهاوهویت فرهنگی و علمی
وتاریخی پنهان شده راکه هستی ما را می سازد از نهانگاه بیرون آوریم
وبرای مردم ما معرفی نمائیم .
با توجه به این رویکرد  ،معرفی برخی از این جواهر هویت فرهنگی و
علمی مسافه مارا به ادای دین میهنی نزدیک تر می سازد .
وآن جواهر عبارت اند از:
 1ـ ترجمه رساله قشیری ( نوشته هوازن قشیری در سال  437هجری
در ذکر مبانی تصوف )
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 2ـ تاریخ بیهقی ( نوشته ابوالفضل بیهقی  385ـ  ) 470در  30مجلد در
شرح آل سبکتگین نوشته شده ودر آن از تشکیل دولت عزنوی تا اوایل
سلطنت ابراهیم بن مسعود سخن رفته است .

 3ـ کشف المحجوب ( نوشته جالیی عزنوی هجویری م 465 .اثرمهم
متصوفه است )
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 4ـ قابوسنامه ( نوشته عنصر المعانی  475هجری )

 5ـ تفسیر سور آبادی ( نوشته محمد هروی سور آبادی در حدود سالهای
 455ـ ) 465
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 6ـ لغت فرس ( نوشته اسد طوسی )

 7ـ تاج التراجم ( تفسیراسفزایی )
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 8ـ تاریخ برامکه ( نوشته عمر هروی )

 9ـ ترجمان البالغه ( نوشته محمد بن عمرالرادویانی ) در ذکرمباحث
معانی و صنایع لفظی و معرفت بدایع شعر فارسی
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 10ـ بیان االدیان (ابوالمعانی محمد بن عبدهللا بسال  489تألیف نموده )

 11ـ فارسنامه ( نوشته « ابن البلخی » ) یکی از ناب ترین اثر زبان
فارسی است .
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 12ـ کـــفــــایــــه ( نوشته امام البغوی الشافعی م  ) 516 .منسوب بشهر
« بغ » واقع حومه هرات .
 13ـ اسکندر نامه ( نوشته شده بوسیله محرری )

 14ـ تفسیر ده جلدی « کشف االسرار» معروف به تفسیر خواجه عبدهللا
انصاری (مؤلف ابوالفضل رشیدالدین احمدمیبدی که بسال 520به نوشتن
آن آغاز کرد  ) ...این اثرازجملۀ مهمترین تفاسیر فارسی در اوایل قرن
ششم هجری است که صحائف پارۀ از آن از دو هزار متجاوز است .
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 15ـ مجمل التواریخ والقصص یکی از کتب بسیار معتبر تاریخ آریایی ها
و خراسانیان بزبان فارسی است  .در سال  520هجری تألیف شده است .

 16ـ آثار عین القضات که به اسم خودش مسماست و یکی از مشایخ
متصوفه در آغاز قرن ششم هجری بوده است .
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 17ـ ذخیره خوارزمشاهی اثر بسیار مهم ومعتبر طبی در زبان فارسی
است  .و جرجانی با تألیف این اثردر سال  502هجری ثابت کرد که
زبان فارسی آمادۀ تألیف مفصل ترین کتاب در علم پزشکی است  .این اثر
دردوازده کتاب و شامل جمیع مباحث طب و تشریح و بهداشت است.

 18ـ کلیله و دمنه بهرام شاهی ( معروف ترین ترجمه و تهذیب کلیله و
دمنه است ) .ترجمه این اثردر اوایل قرن ششم یکبار دیگر با نثر منشیانۀ
بلیغ بدست ابوالمعالی نصرهللا صورت گرفته وازمردم غزنین بوده است .
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 19ـ قراضۀ طبیعات اثریست در مباحث طب وبدست غانمی تألیف گردیده
است .
 20ـ تاریخ بخارا ازجملۀ کتب مهم تاریخ در زبان فارسی است .این کتاب
را جعفر نرشخی بتازی نوشته ودر اوایل قرن ششم هجری توسط محمد
بن نصرالقباوی از مردم بخارا آنرا با تلخیص و حذف بعضی مطالب
بفارسی ترجمه کرد .

 21ـ سمک عیار اثربسیار پر ارزش داستانی زبان فارسی در قرن ششم
هجری است  .این کتاب داستانی در سه مجلد است  .و نسخه یی منحصر
از آن در کتابخانۀ بودلین آکسفورد ( بشماره های  381و  380و379
 )Ms, Ouseleyموجود است .
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 22ـ ترجمه فتوح ابن اعثم اثریست تاریخی در شرح خلفای راشدالدین و
فتوح مسلمین .این اثر بدست اعثم کوفی بزبان تازی نوشته شده و بوسیلۀ
مستوفی هروی بزبان فارسی ترجمه گردیده است .

 23ـ آثار فارسی شیخ شهاب الدین سهروردی
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 24ـ آثار ظهیری سمرقندی

 25ـ آثار حبیش
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 26ـ روضة العقول آثارمهم نثر مصنوع فارسی است

 27ـ مرزبان نامه سعدالدین وراوینی
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 28ـ راحة الصدور ــ مهمترین و معتبر ترین و سود مند ترین کتب فارسی
پیش از حمله مغل است .مؤلف آن محمد الراوندی از راوند کاشان است.

 29ـ ترجمه تاریخ یمینی بهترین نمونه های نثر مصنوع فارسی در آغاز
قرن هفتم است (نوشته ظفر بن سعد المنشی الجر فاذقانی  603هجری
است )
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 30ـ رسایل نجم الدین کبری

 31ـ آثار امام فخر
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 32ـ تاریخ طبرستان ( نوشته حسن بن اسفندیار کاتب است )

 33ـ المعارف  :بوسیله حسین خطیبی بلخی معروف به بهاء الدین ولد
تألیف شده واز مهمترین و بهترین کتاب فارسی از آثار صوفیان است .

عظمت فرهنگی خراسان

370

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 34ـ تذکرةاالولیا  :نوشته عطار نیشابوری است  .این کتاب بعد از کتب
« کشف المحجوب جالیی » و « طبقات الصوفیه » سومین کتابی است که
در ذکر مقامات صوفیه بزبان فارسی داریم  .کتاب تذکرة االولیا حاوی
مطالب بکر در تصوف ومعرف نود و شش تن از مشایخ صوفیه با بیان
اندیشه های اخالقی و نصایح و مواعظ آنها است .

 35ـ المعجم  :معروف ترین و جامعترین اثریست در باب علوم ادبی
زبان فارسی .
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 36ـ تبصرة العوام از کتب نامدار فارسی در ذکر ملل و نحل است .

اینها و صد ها اثر علمی و ادبی و فرهنگی دیگرایکه در ساختارهای علمی
وفکری خراسان زمین پدید آمده وبوسیله فیلسوفان وخردمندان و عارفان
و مشایخ ما ابداع گردیده خشت های طالیی ایست که بنگاه هویت وعظمت
فرهنگی وعلمی و تاریخی مارا می سازد وشایسته ساالری  ،نجابت
واصالت علمی  ،اخالقی و فرهنگی و سیاسی مارا جاویدانه بنمایش می
گذارد  .ما در این مبحث افتخارداریم که از جمعی آن پیشوایان علم
ومعرفت وطریقت و ادب مان نامی بریم وبه مردم ما منبع تولید واقعی :
غرو  ،عزت و کرامت شان را باز گویی نمائیم ودر این جا بذکر برخی
از ادباء ما اکتفاء می کنیم وعبارت اند از :
فخرالدین گرگانی  ،بابا طاهرعریان  ،المعی  ،بوحنیفه اسکافی  ،اسدی
 ،قطران  ،برهانی  ،ازرقی  ،جوهری  ،بلفرج رونی  ،عطـاء بن یعقوب
 ،مسعود سعد  ،مختاری ،معزی ،عمعق ،رشیدی،کافی همدانی ،بلمعالی
رازی  ،خالــــــد  ،محمد بن ناصرعلوی ،روحانی  ،شاه بورجا  ،یمینی ،
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سوزنی  ،سیفی  ،شطرنجی  ،رفیع مروزی  ،روحی  ،صابر  ،جبلی ،
انوری  ،کمالی  ،سمائی  ،فتوحی  ،ابوالحسن طلحه  ،تاج الدین باخرزی
 ،سعید طائی ،قوامی رازی  ،اثیراخسیکتی  ،عبدالرافع هروی  ،فرقدی
 ،مجیر  ،بیغوملک  ،جمال الدین اصفهانی  ،شرف الدین شفروۀ ،عمادی
 ،شرف الدین حسام  ،مؤید نسفی  ،شهاب مؤید  ،فلکی شروانی  ،سیف
اسفرنگی  ،شمس خاله  ،ضیاء خجندی،عمر فرزند مسعود ،شمس طبسی
 ،ابوعلی مروزی  ،رفیع لنبانی  ،رضی الدین نیشابوری  ،شمس الدین
شست کله  ،سیف الدین باخرزی  ،عطار  ،کمال الدین اسمعیل وغیره می
باشند  .وجهت آگاهی بیشتر مردم ما از عظمت وشایسته ساالری فرهنگ
خراسان با ایجاز کامل معرفی اندیشه های فلسفی و علمی وادبی برخی از
پیش کسوتان این سر زمین دانشپرور را به سلسله بازیابی هویت ملی
اصیل خراسانیان را به تأمل می گیریم .
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عنصر المعانی

کیکاوس فرزند اسکندر فرزند قابوس فرزند وشمگیر فرزند زیار ادیب
وشاعر توانای تاجیک ایرانی سرزمین خراسان در  462هـ.ق .متولد
گردید .چون زن او فرزند سلطان محمود غزنوی بود بمدت هشت سال
در دستگاه سلطان مودود بسر برد و چندی درگنجه  ،هندوستان  ،سفر
حج وسرحدات روم زندگی را سپری کرد.
عنصرالمعانی مرد مطلع ودانشمند بود وبزبان های فارسی و طبری اشعار
میسرود .سوای آن  ،او دانشها وفنون زمانه خویش را خوب می دانست
ودر بخشهای مختلف زندگی آگاهی علمی داشت .با پادشاهان آن دوره کار
وفعالیت اجتماعی سازنده ای انجام داده بود .افزون به آن تجارب علمی
وتحقیقاتی یی درهنگام نوشته اثرماندگار خویش " قابوسنامه » که مدت
شصت سال را دربر گرفت  ،کسب کرده است .وی پـــــسری بنــــــــــام
« گیالنشاه » داشته وخود کتاب « قابوسنامه » بین سالهای (  457و462
هـ.ق ) .را بنام او تألیف کرده است)1(.
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ارزش علمی واجتماعی یی که این کتاب اخالقی وانسانی در خود نهفته
دارد وبه آن ویژگی وامتیاز برگزیدۀ می بخشد  ،درستی وراستی سخن
ولهجه وی دربیان اهداف است.
عنصر المعالی خردمندیست گرانمایه وپراز آموخته های روزگار  .در
رویکرد های فکری اش که تحلیلی ازمسائل جامعه شناختی وسلوک های
رفتاری وپنداری انسانها می باشد  ،خیلی راهکــــــــار های دانشــــورانه
وعقالنی خویش را ازجمله :
" از شناختن حقوق والدین گرفته  ،پیری و جوانی و شیوه وروش غذا
خوردن گرفته تا مهمانی کردن و مهمان شدن ،شوخی و نرد و شطرنج،
گرمابه رفتن و خفتن و آسودن ،نخجیر کردن و چوگان زدن و کارزار
کردن ،جمع مال و امانت نگاه داشتن ،پرده خریدن ،خانه خریدن ،اسب
خریدن ،زن خواستن ،فرزند پروردن ،دوست گزیدن ،اندیشه کردن از
دشمن ،فقیهی ،تجارت ،بهداشت  ،نجوم ،شاعری ،خنیاگری ،ندیمی،
کاتبی ،وزیری ،سپهساالری  ،پادشاهی و کارهای دیگر را به نسل جوان
آن وقت تقدیم کرده بود " .
پس قابوسنامه یا پند نامه کیکاووس  ،كتابی است در آداب معاشرت و
رسوم دوستی و تربیت زندگانی و كسب فضایل و تهذیب اخالق .
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گونه ای دیگری از پند اخالقی " قابوسنامه " عنصرالمعالی كیكاووس را
اینجا باری نقل می کنیم :
" اگر طالب علم باشی ،پرهیزكار و قانع باش و علم دوست و بردبار و
حنیف روح ،و دیر خواب و زودخیز و حریص به كتابت و متواضع و
سس اسرار،
مكرر  ،كالم متف ّحص سیر و متج ّ
ناملول از كار و حافظ و ّ
عالم دوست و با حرمت و اندر آموختن حریص و حق شناس استاد خود.
و هرچه بشنوی یاد گرفتن و باز گفتن و كم سخن و دوراندیش باش و به
تقلید راضی مشو.
سخن ناپرسیده مگوی و از گفتار خیره پرهیز كن .و چون باز پرسند جز
راست مگوی و تا نخواهند كس را نصیحت مگوی و پند مده؛ خاصه كسی
را كه پند نشنود كه خود اوفتد .و بر سر مالء هیچ كس را پند مده  .و اگر
كسی به كژی برآمده باشد ،گرد راست كردن او مگرد ،هر درختی كه كژ
برآمده باشد و شاخ زده به كژی باال گرفته  ،جز به بریدن و تراشیدن
راست نگردد و از جای تهمت زده پرهیز كن و از یار بداندیش و بدآموز
بگریز .و به خویشتن در غلط مشو .و به غم مردمان شادی مكن تا مردمان
نیز به غم تو شادی نكنند .اما نیكی از سزاوار نیكی دریغ مدار و نیكی
آموز باش " .

آرامگاه کیکاووس
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ابوالفضل بیهقی

ابوالفضل بیهقی فرزند حسین تاجیک ایرانی  ،در سال  385ه.ق .در
حارث آباد بیهق(سبزوارقدیم) متولد شد .و در سال  470هـ .ق .چشم از
جهان بست.
ابوالفضل اوائل عمر را در قصبۀ بیهق وسپس  ،درشهر نیشابور به
تحصیل پرداخت  ،او که از دریافت و هوشمندی خاصی بر خوردار بود
وبه کـــــار های فـــــرهنگی و نویسندگی عشق می ورزید  ،در جوانی از
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نیشابوربه غزنین رفته( حدود  412هـ.ق ) .جذب کار دیوانی گردید  .وبا
شایستگی و استعدادی که داشت به زودی به دستیاری بونصرمشکان گزیده
شد که صاحب دیوان رسالت محمود غزنوی بودو حدود  19سال بصفت
منشی دیوان رسالت غزنویان زیر دست بونصر مشکان کار کرد  .که بعد
خود از دبیران نام آور روزگار شد .
ابونصر مشکان تا هنگام مرگ لحظهای بیهقی را از خود جدا نساخت و
چندان گرامی و نزدیکش میداشت که حتا نهفته ترین اسرار دستگاه
غزنویان را نیز با وی در میان مینهاد ،و این خود بعدها کارمایه
گرانبهایی برای تاریخ بیهقی گردید ،چنانکه رویدادهایی را که خودشاهد
و ناظر نبوده از قول استاد فرزانه خویش نقل کرده که پیوسته «در میان
کار» بوده است و در درستی و خرد بیهمتا.
ودرزمان مسعود غزنوی  -پس از وفات بونصرمشکان  ،زیــــــــردست
« بوسهل زوزنی » كار كرد .پس از مرگ مسعود ـ در زمان عبدالرشید
ـ رئیس دیوان رسالت شد ولی پس از حمله مغول اموالش مصادره و
خودش محبوس شد.
بیقهی پس از آزادی از زندان ظاهرا ً دیگر وارد دربار نشد و اواخر عمر
را به انزوا در منزل خود در غزنین به سر برد و به نوشتن كتاب پرداخت.
مهمترین اثر بیهقی « تاریخ آل سبكتگین » یکی از نوادر كتب تاریخ و
ادب فارسی است .
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بیهقی نوشتن کتاب « تاریخ بیهقی » را در سن چهل و سه سالگی ،آغاز
کرد و بیست و دو سال از عمر خویش را بر سر نوشتن آن نهاد.
كتاب موجود  -به نام « تاریخ بیهقی » قسمتی از آن است .دوره كامل
این كتاب به گفته « ابن فندق » بیش از سی مجلد بوده است.
ولی از این سی مجلد تنها شش جلد ماندهاست .جلد نخست موجود نیز از
میانه آغاز میشود.
تاریخ بیهقی مستند به مدارك صحیح است و از موثق ترین مدارك تاریخی
دورۀ غزنویان به شمار می رود .سبك انشای بیهقی بسیار لطیف و نمونه
ای عالی از روش انشای دربار غزنوی است.
ازدیگرآثار منسوب به او « مقامات بونصرمشكان » و « زینة الكتاب
» است.
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وی در « تاریخ مسعودی » دو جا از كتابی به نام « مقامات » یــــــــــا
« مقامات محمودی » یاد می كند كه شاید قسمت محمودی این كتاب باشد.
بیهقی دلیل نوشتن تاریخ را آیندگان می داند و بارها آن را بیان می كند.
دو شرط عمده مورخ ،صداقت و اطالع است كه بیهقی -شاید بیش از
خوانندگان خود -متوجه اهمیت آن بوده است.
و بدین جهت در هر فرصتی خاطر خوانندگان را از راستگویی و حقیقت
دوستی و نیز احاطه و اطالع خود بر اخبار اطمینان می دهد .آنچه در
كتاب بیهقی آمده یاازمشاهدات و مشهودات خود او است یا اطالعاتی كه
با كنجكاوی بسیار از اشخاص مطلع و مربوط به دست می آورد و یا از
كتابهایی كه غالبا نام آنها را ذكر می كند و حتا راجع به ارزش آنها نظر
خود را می گوید.
نثر بیهقي از نظر فصاحت و بالغت نیز همواره بسیار مورد توجه بوده
است .با آنكه به ذكر تاریخ می پردازد گاه از ایجازهای رسا بهره می گیرد
كه هرگز به اصل موضوع آسیبی نمی رساند .گاه نیز كه به اطناب می
پردازد نه در ذهن خواننده كسالت بار می نماید و نه از موضوع دور می
شود.
بیهقی هشتاد و پنج سال زیســــته و به تصریح « ابوالحسن بیهقی » در
« تاریخ بیهق» به سال  470هـ.ق در گذشته است و به این ترتیب نوزده
سال پس از اتمام تاریخ خویش زنده بوده و هرگاه به اطالعات تازهای در
زمینه کار خود دسترسی مییافته ،آن را به متن کتاب میافزوده است)2( .
بیهقی نویسنده ای فروتن و کم ادعاست .در همان زمان که او به نوشتن
کتاب خود مشغول بود ،دو مؤرخ بزرگ دیگر نیز در حال نوشتن تاریخ
دوران غزنویان بودند ،زیرا ایشان نیز پایان کار غزنویان را نزدیک می
دیدند .یکی از این دو تن گردیزی و دیگری مؤلف ناشناس تاریخ سیستان
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است و هر دو کتاب نیز در نوع خود نکات تاریخی بسیار دارد .اما بیهقی
که تاریخی چنین ارزنده و کم نظیر پرداخته خود از ایشان و دیگر کسان
که به کار تاریخ مشغول بودند چنین یاد می کند :
"مرا مقرر است که امروز که من این تألیف می کنم ...بزرگانند که اگر
به راندن تاریخ این پادشاه مشغول گردند ...ایشان سوارانند و من پیاده...
و چنان واجب کندی که ایشان بنوشتندی و من بیاموزمی و چون سخن
گویندی من بشنومی . " ...
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ناصر خسرو« بلخی »

حکیم ابو معین ناصر فرزند خسرو قبادیانی بلخی (  394هـ.ق .ـ 481
هـ.ق ).تاجیک ایرانی ملقب به « حجت » از علما و حکمای خراسان و
ازگویندگان درجۀ اول شعرزبان فارسی  ،فیلسوف  ،حکیم  ،وجهانگرد
ایرانی واز مبلغان مذهب اسماعیلی است .
اودر قبادیان حوالی بلخ تولد یافت  ،و از آوان جوانی آموزش علوم وفنون
و فضایل و تحقیق ادیان و عقاید و مطالعه اشعار شعرای خراسانی و
عرب پرداخت و براغلب علوم عقلی ونقلی زمانه ای خویش از قبیل
فلسفه وحساب  ،طب وموسیقی  ،نجوم وکالم دست رسی کامل داشته.
ناصر خسرو از ابتداء جوانی در کسب علم و معرفت رنج برده بود  .او
به همرای رودکی بزرگ وحافظ بزرگ جز سه شاعرتاجیک ایرانی است
که کل قرآن را ازبر داشت  .و در تمام علوم متداول زمان خود ـ علم کالم
 ،حکمت متألهین  ،علوم اوایل وحکمت یونان را خوب میدانست ودر بارۀ
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ملل و نحل تحقیقات عمیق واطالعات دقیق داشت  .ودر آثار خویش از
آیات قرآن جهت توجیه اندیشه های خویش استفادۀ بجا می کرده است.
ناصر خسرو « بلخی » در دربار محمود و مسعود غزنوی وبه مرو به
دربار « چغری بیگ » تقرب داشت و بخدمت دیوانی گماشته شده بود .
در سال  437هـ .ق .کار های دیوانی را رها کرد و به جهانگردی
وسیرآفاق وانفس پرداخت ودرسفرهفت ساله خود حجاز  ،آسیای صغیر
 ،سوریه  ،و مصر را دید .ودر ابتدا مذهب حنفی داشت  ،در مصر با
اسماعیلیان فاطمی روابطی پیدا کرد وپیرو مذهب آنان گردید واز دعات
سرسخت اسمعیله شد و« حجت » زمین خراسان گردید .
ناصرخسرودرمراجعت از این سفر به بلخ رفت وآشکارا شروع به تبلیغ
عقاید اسمعیلی کرد .
ولی با مخالفت فقهای متعصب سنی مذهب مواجه گردید و امرای سلجوقی
درصدد کشتن او برآمدند  .او از سختی شرایط روزگار به « یمکان »
بدخشان مسکن گرفت ودر آنجا عزلت جست وپس از گذشت روزگاران
پر از رنج وآزار از متعصبین وسایر مردم روزگار خود در آنجا وفات
کرد.
مهمترین امری که از حیث بیان عواطف در رویکرد های منظوم ناصر
خسرو بنمایش گذاشته می شود تأثر عمیق و شدید او از بدرفتاریهای
معاصران وتعصب و سبک مغزی آنان وعدم توجه آنان بحق و حقیقت
است .
اوبارها در ابیات مختلف مراتب احساسات و ُحسن دوستی و محبت قلبی
و عالقه مندی خویش را نسبت به زادگاهش شایسته بیان کرده است :.
ای باد عصر اگــــر گـــذری بر دیار بلــخ
بگـــــذر بخـــانۀ من وآنجای جوی حــــال
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بنگرکــه چون شدست پس از من دیار من
با او چــه کرد دهر جفا جــــــوی بـــد فعال
ترســــــم که زیر پای زمانه خراب گشت
آن بـــاغ هــــا خراب شــــــد آن خانها تالل
بنگر کـــــه هست منکر من  ،یا  ،برادرم
دارد چــنانکـه داشت همی با من اتصــال...
****
از اشعار اوست :
آزرده کـــرد کـــژدم غربت جگــر مرا
گـــــــــویی زبون نیافت زگیتی مگــــر مرا
در حال خویشتن چو همی ژرف بنگرم
صفرا همی برآیـــــــــد زانده بســــــر مـــرا
گــــویـــم چــــــرا نشانۀ تیر زمانه کرد
چـــرخ بلند جـــــــاهــــل بیداد گــــــر مــرا
گــر در کمال وفضل بود مـــرد را خطر
چون خواروزارکرد پس این بی خطرمرا ...
نام قضا خـــرد کــــن ونام قــــــدر سخن
یا دست این سخـــن زیکـــــی نامــــــور مرا
اکنون که عقل ونفس سخن گوی خود منم
از خویشتن چـــــــه باید کــــردن حــــذرمـرا
****
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از آثاریکه از او باقی مانده عبارت اند از :
1ـ « خوان اخوان »  ،این کتاب ناصر خسرو را آقای دکتر یحیی الخشاب
بسال  1359در قاهره بطبع رسانیده است .
2ـ گشایش ورهایش  ،یکی از اثرات فارسی ناصر خسرو است  .این
کتاب شامل سی سؤال و جواب از مسائل مذهبی است که او خود در کتاب
خوان االخوان دوبار ( ص  28و  ) 85بدان اشاره کرده است )3( .
 3ـ جامع الحکمتین را ناصر خسرو در شرح قصیدۀ معروف « خواجه
ابوالهیثم » ( )4بخواهش امیر بدخشان عین الدوله ابوالمعانی علی فرزند
اسد فرزند حارث در سال  462هـ.ق .نوشته است .
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 4ـ « سفر نامه » نخستین اثر موجود از آثار منثور ناصر خسرو است .
که بعد از مراجعت از سفر هفت سالۀ خود (  437ـ  444هـ.ق ) .تألیف
کرد .

 5ـ « زادالمسافرین » که یاد گار دوره آوارگی او بعد از سفر در خراسان
ومازندران و طبرستان است  .تألیف این کتاب در سال  453هـ.ق .صورت
گرفته و در بیست و هفت قول نوشته شده است .ومؤلف در این اقوال از
اقسام علم وبحث در حواس و اجسام واجسام و متعلقات آن ونفس و هیولی
و مکان وزمان وترکیب و حدوث عالم واثبات صانع و خلقت عالم وکیفیت
اتصال نفس بجسم ودیگر مسائل حکمت وکالم بحث نموده است .
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 6ـ « وجه دین »  ،یکی از مهمترین اثر ناصر خسرو در مختصری از
مسائل کالمی و تأویالت وباطن عبادات و احکام شریعت است.

 7ـ بستان العقول ،
 8ـ « دلیل المتحیرین » ،
 9ـ « دیوان اشعار » اوست که مقدارابیات اورا تا (  ) 30000بیت
نوشته اند  ،ولی آنچه اکنون در دست است حدود (  ) 11047بوده که
بتصحیح و اهتمام مرحوم حاج سید نصرهللا تقوی فراهم آمده است .
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دومنظومۀ دیگر هــــم از ناصر خسرو در دســـت است یکی بــــــــــــنام
« روشنایی نامه » و دیگری موسوم به « سعادتنامه » .

عظمت فرهنگی خراسان

388

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ « روشنایی نامه »منظومه یست کوتا از  592بیت ببحر هزج و موضوع
آن پند و حکمت است .
نمونۀ شعراوست :
بدان خـــــودرا که گـــــر خــــود را بدانی
زخــــــود هــــــم نیک وهـــــم بد را بدانی
شناســـــای وجـــــــود خـــــویشتن شــــــو
پــس آنگــــــه ســــر فــــراز انجمن شــــو
چــــو خـــــود دانی همـــه دانســــته باشی
چـــــــــو دانستی زهــــــــر بدرسته باشی ...
****
ــ « سعادت نامه » مشتمل بر  300بیت است بهمان طریقۀ روشنایی نامه
در پند و حکمت .
و نمونۀ شعر اوست :
چـــو خواهی کــــرد با کـــس دشمنی ساز
مــیفـگــــن دوســـتی بـــــا او ز آغــــــــاز
فگــــندن دوستی بــــــــا کــــس سلیــمست
وفا بـــــردن بســـــرکــــــــاری عظیمست
مــــــرنجان کس مخواهش عذر از آن پس
کـــــه بـد کاری بـــــــود رنجاندن کـس ...
****
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اینک قصیدۀ شاذ درک اهمیت خرد وعلم رادر حدود هزار سال قبل از
امروز  ،از زبان فیلسوف وسخنور توانای تاجیک ایرانی سرزمین
خراسان ــ خردمند ناصر خسروبلخی را بخوانش می گیریم :
نکــــوهش مکن چـــــرخ نیلو فری را
بــــرون کـــــن ز ســــر باد خــیره ســری
بری دان ز افعــــال چــــرخ بــرین را
نشـــاید نکـــــوهـــش زدانـــــش بـــری را
همی تاکــند پــیشه عــــادت همی کــن
جهـــان مــــرجفـــا را ،تومــــرصابری کن
چـــو تو خـــود کنی اختر خویش را بد
مــــدار از فلـــــک چشــم نـــیک اختری را
بچهــــره شدن چــــون پری کی توانی
بــــافعـــال مانـــنده شـــو مــــــر پــــری را
ندیــــدی بـــنو روز گـــــشته بصحـرا
بعــــیّوق مـــــــانـــــند اللــــــۀ طــــــری را
اگــــرالله پر نــورشد چـــــون ستاره
جــــزازوی نــــپذ رفت صــورتگــــــری را
توباهوش ورای ازنکومحضران چون
همی برنگـــــــــیری نکـــــومحضـــــــری را
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نگـــــه کــن که مـاند همی نرگــــتس نو
زبس ســــیـــم وزر تـــــــاج اسکـــــندری را
درخت ترنج از بـــرو بــرگ رنگـــــین
حـــــکـــــایت کــــند کلّــــۀ قیصــــــــــری را
سپـــــیدار مـــاندست بــی هیـچ چــیزی
ازیــــــــرا کـــــه بگـــــزید مستکـــــــبری را
اگـــــــر تـــو ز آمــــــــوختن سر نتابی
بجـــــــوید ســــر تـــــو همی ســــــروری را
بســــوزند چــــــــوب درخـــتان بی بر
ســــزا خـــود همین است مـــــــر بی بری را
درخــــــت تو گــــر بار دانـــش بگیرد
بــــزیـــــر آوری چـــــــــــرخ نـــــیلوفـری را
نگـــــر نشمــــری ای برادر گـــــزافه
بـــدانــــش دبـــــیری ونــــــه شـــاعری را ...
صفت چـــــند گــــویی زشمشـاد و الله
رخ چــــــون مــــه و زلفـــــــــک عنــبری را
بعلم و بگــــــوهــــــر کنی مـدحت آنرا
کـــــه مـــایه است مر جهــل وبد گـــوهری را
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بنظـم انـــــدر آری دروغ و طــمـــع را
دروغست ســــــــرمــــــایه مــــرکافــــــری را
پسنده است با زهـــــد عمـــــار وبــوذر
کــــــند مـــــدح محمــود  ،مـر عنصــــری را ؟
من آنم کـــــه در پای خــــوکان نریزم
در لـــــفــظ دری را
مــــــــــریـــــــن قیــمـــتی ّ
تــــراره نمـــــایم کـــــه چنبر کرا کن
بسجـــده مــــریــــن قـــــامـــت عــرعــــری را
کـــسی را کند سجــده دانـا کــه یزدان
گـــــزیدستش از خـــــلق مــــر رهــــــــبری را
کــــسی را  ،که بسترد آثار عــــدلـش
زروی زمـــــین صـــــورت جـــــــائری (*) را
امـام زمـــــانه کـه هـــرگـز نراندست
برشیعــتش ســـــامــــری ســـــــاحـــــــــــری را
ببــــین گــــــرت باید کــه بینی بظاهر
ازوصــورت و ســـــیرت حـــــیـــــــدری را
****
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) جائری  :بیدادگری

()5
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خواجه عبدهللا انصاری

شیخ االسالم ابواسماعیل عبدهللا فرزند محمد انصاری هروی معروف به
پیر انصـــــار و پیر هــــــــرات فـــــــــرزند فــــــــــــرزانه خـــــــراسان
« خواجه عبدهللا » دانشمند وعارف ( متولد هرات  396هـ.ق 1006 / .م
 .ـ فوت هرات  481هـ.ق 1088 / .م . ) .مادرش از مردم بلخ بود  .او
از کودکی زبان گویا وذاتی توانا داشت .چنانکه شعر فارسی و تازی را
خوب میسرود .
وز جملــــه ای خلــق بـــر گـــزیدن خــود را
عیـــب است بــزرگ بــر کشیــدن خــود را
****

()6
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عبدهللا انصاری دارای حافظۀ خیلی قوی بود  .و در جوانی در علوم ادبی
ودینی و حفظ اشعار عرب مشهور بود .هرنظم و نثر مغلق و پیچیده را
بعد از باری خواندن از حفظ داشت .هفتاد هزارشعر عربی را حفظ نموده
بود .وخودش نیزهزار بیت در آن زبان سروده بود .وی یکی از بزرگان
بی بدیل زبان و ادب فارسی خراسان بزرگ بشمار می رود .وکارکرد
های فرهنگی و ادبی او به زبان و ادبیات فارسی غنامندی و بالندگی ویژه
بخشید.
پیرهرات باستان  ،در فقه روش احمد حنبل (*) را پیروی میکرد  .وی
در تصوف ازشیخ ابوالحسن خرقانی تعلیم گرفته وجانشین او بود وعالوه
براوازمشاهیرمتصوفه عهد خود مانند شیخ ابوسعید ابی الخیرفایده ها
برگرفت.
چنانچه بسیاری از رباعیات ایکه به عمرخیام منسوب است  ،بقول اغلب
کارشناسان شعر و ادب فارسی از خود او نیست  ،بل سروده های استاد
سلطان ابی سعید ابوالخیر و خواجه عبدهللا انصاری و دیگران می باشد.
انصاری شعر میسرود وبسیاری از اشعار خود را در رساالت خود آورده
است.
از اشعار اوست :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) احمد حنبل  :مؤسس فرقۀ حنبلیه است .اصل او از مرو وتاجیک
تبار بود  ،ولی والدت و نشأتش در بغداد بوده است  ( .تولد  164ـ فوت
 241هـ.ق .) .کارکرد علمی و سعی بلیغ او بیشتر درعلم حدیث بود ودر
راه جمع حدیث به  :کوفه وبصره و مکه و مدینه و شام و یمن و الجزیره
سفرکرد .احمد حنبل اساس اندیشه خود را بر کتاب وحدیث و سنت قرار
داد  .ودر این راه خدمات ارزنده یی انجام داد .
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در عشق تو گه مست و گــهی پست شــــوم
وزیاد تــــو گه نیست و گـهی هست شــــوم
در پستی و مستی ار نگـــیری دســـــــــــتم
یکبـــارگی ای نگــــــــار از دست شـــــوم
دی آمـــــدم و نیامــــــد از مـــــن کــــاری
امـــــروز ز مـــــن گــــرم نشـــــد بازاری
فــــــــردا بــــروم بی خـــبر از اســـراری
نا آمـــده بـــه بــــودی از ایــن اســــراری
****
هــردل که طــواف کـــرد گـــرد در عشق
هــــــم خسته شود در آخـر از خنجر عشق
این نکته نـوشـــــته ایم بر دفـــــترعشــــق
ســـــردوست ندارد آنکه دارد سرعشــــق
ای هــــرچـــه تــــرا مـــراد آن باید کـرد
دیــــدار ترا نـــثار جـــان بـــاید کـــــــرد
گــــر کـــــار َب َر ّ
غـــم پاسبان باید کــــــرد
جــــان درسـرکــــار دوستان باید کرد

()7

****
مناجاتها و مجالس او به سبب دربرداشتن نثر مسجع لطیف و پر معنا از
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اهمیت خاص ادبی برخوردار است  .او به زبان عربی و فارسی آثار
منظوم و منثور دارد و از آن جمله از آثار اوست :
 1ـ کتاب طبقات الصوفیۀ  ،که یکی از آثار بسیار معتبر فارسی و از
کتب مشهورخواجه عبدهللا انصاری است [ .طوریکه معلوم است کتاب
طبقات الصوفیه را اصالً ابو عبدالرحمان محمد فرزند حسین سلمی
نیشابوری ( متولد  412هـ.ق ) .بزبان عربی تألیف کرده است ] .
ولی عبدهللا انصاری این اثر باارزش را به فارسی لهجه ای هروی
برگردانده است .

 2ـ تفسیری که برقرآن نوشته وآن همـــــان است کــــــــه اساس کار
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« ابوالفضل رشیدالدین میبدی » در تألیف کتاب « کشف االسرار » ،
معروف به تفسیر خواجه عبدهللا انصاری قرار گرفته .

 3ـ کتاب اسرار که آن نیز بزبان فارسی و منتخباتی از آن باقیست.
پیر هرات این خردمند خراسانی بزبان عربی و فارسی تصانیف
بسیارداشته مگر آنچه بالفعل موجود است یکی « ذم الکالم » است که به
عربی است و در موزیم بریتانیا موجود می باشد و دیگری « منازل
السائیرین الی اسحق المبین » که آن نیز به عربی و نسخ متعدده از آن در
کتابخانه های اروپا موجود است.
ازرسایل منثور او که بنشر مسجع نوشته عبارت اند از :

()8
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 1ـ مناجات نامه  ،بزبان فارسی است .

 2ـ نصایح،
3ـ زادالعارفین  ،بزبان فارسی و در موزه بریتانیا میباشد.
 4ـ کنزالساکنین ،
 5ـ قلندر نامه ،
 6ـ محبت نامه،
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 7ـ هفت حصار ،
 8ـ رسالۀ دل و جان،

 9ـ رسالۀ واردات ،
 10ـ الهی نامه  ،ورباعیات  ،قطعات وقصاید فارسی .
چندی از سخنان خردمندانه این دانشمند و ادیب خراسان واسالم را بخوانش
می گیریم :
 1ـ دنیا را به سگی ده که پایت را نگیرد و یا به کسی ده که دستت را
بگیرد .
 2ـ ا گر مردی عیب پوش باش نه عیب فاش  ،خدا می بیند و می پوشد
و همسایه نمی بیند و می خروشد.

عظمت فرهنگی خراسان

399

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 3ـ ا گر در آب روی خسی باشی و اگر در هوا روی مگسی با شی
 ،دل بدست آور تاکسی باشی .
او مراتب خواستن حق را با دید احساس وسهش اخالقی خویش درقالب
منظوم زیر ،این قسم بیان می کند:.

نه هـــــر طالب تــــواند اشــــــک ریزی
نه هــــــرعاشـــــــــق تواند صبح خــیزی
تــــرا آن به که چـــو ن مردان سر مست
شبــــی از خـــود بســوی حـــق گــریزی
****
چند نمـــــونۀ از مناجـــــات دلنشین پیر طریقت و ابرمرد تصـــوف
خراسان زمین :
 1ـ الهی از آنچه نخواستی چه آیــــد؟
و آنرا که نخواندی کی آیــد؟
تا کشته را از آب چیست؟
و نا بایسته را جواب چیست؟
تلخ را چه سود اگر آب خوش در جوار است؟
و خار را چه از آن کش بوی گل در کنار است .

()9
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 2ـ الهی کدام زبان به ستایش تو رسد ؟
کدام خرد صفت تو را بر تابد ،
کدام ُ
ش ّکر با نیکوئی تو برابر آید ،
کدام بنده به گزاردن عبادت تو رسد.
 3ـ الهی نسیمی دمید از باغ دوستی دل را فـــدا کردیم ،
بویی یافتیم از خزینه دوستی به پادشاهی بر سر عالم ندا کردیم ،
برقی تافت از مشرق حقیقت آب و گل کم انگاشتیم و دو گیتی بگذاشتیم ،
یک نظر بسوختیم و بگداختیم بیفزای نظری و این سوخته را مـــرهم ساز
وغرق شده را دریاب که می زده راهم بمی دارد و مرهـــــم بود .

 4ـ الهی تودوستان را به خصمان می نمایی  ،درویشان را به غم و اندوهان
میدهی بیمار کنی و خود بیمارستان کنی  ،درمانده کنی و خود درمان کنی
از خاک آدم کنی و با وی احسان کنی سعادتش بر سر دیوان کنی و به
فردوس او را مهمان کنی مجلسش روضه رضوان کنی نا خوردن گندم با
وی پیمان کنی و خوردن آن در علم غیب پنهان کنی آنگه او را بزندان
کنی و سال ها گریان کنی جباری تو کار جباران کنی خداوندی کار خداوند
ان کنی تو عتاب و جنگ همه با دوستان کنی .

 5ـ الهی بود من بر من تاوان است  ،تو یک بار بود خود بر من تابان ،
مصیبت من برمن گران است  ،تو آب خود بر من باران .

عظمت فرهنگی خراسان

401

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 6ـ الهی چون با خود نگرم و کردار خود بینم گویم از من زار تر کیست
؟
بندگی تو بینم گویم از من بزرگوار تر کیست ؟
گـاهی که به طینت خــــود افــتد نظـــرم
گـــویم کــــه من از هــر چه در عالم بترم
چــــون از صفت خویشتن انـدر گـــذرم
ازعـــرش هـی به خــویشتن در نگـرم
****

()10
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اسدی توسی

ابونصرعلی فرزند احمد اسدی توسی تاجیک ایرانی  -از شاعران و
حماسه سرایان خراسان است كه پس ازفردوسی به شیوه او به حماسه
سرایی پرداخت و در میان مقلدین فردوسی  ،شعر او انسجام و پختگی
بیشتری دارد.
والدت او در اواخرقرن چهارم و اوایل قرن پنجم صورت گرفته است.
از احوال و زندگی اسدی اخبار زیادی در دست نیست جز اینكه دوره بلوغ
او در شاعری مصادف بود با انقالبات خـــــــــراسان بزرگ و سرنگونی
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غزنویان ترکتبار و به قدرت رسیدن سلجوقیان ترکتباردر آن سرزمین .به
همین دلیل اسدی ناگزیر از خراسان به آذربایجان رفت .در آنجا به مدح
امیر بودلف -پادشاه نخجوان -پرداخت واثر« گرشاسپنامه » خود را نیز
به نام او به نظم درآورد.
اسدی درعلوم عربی و نظم و نثر عربی و نیز در ریاضی و فلسفه الهی
دست داشت و بیشتر اشعار او هم با تاثیر از همین علوم سروده شده است.
او اندیشه های دور و دراز بشر را نمی پسندد و انسان را به اغتنام فرصت
و بهره گیری از عمر و مال می خواند.
آثاراسدی توسی :
 1ـ گرشاسپنامه  :این کتاب داستان حماسی راجعست بسرگذشت گرشاسپ
پهلوان بزرگ سیستان خراسان جدّ اعالی رستم ـ که نسخ مختلف آن از
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 7تا  10هزار بیت ببحر متقارب مثمن مقصور یا محذوف دارد واسدی
آنرا ازسال  456هـ.ق .شـــــروع تا  458هـ.ق بپایان برده و چنین گفته
است :
شـــــد این داســـتـان بــــزرگ اســـــــــپری
بـــــه پــــیروزی و روز نیـــــك اخــــــتری
ز هــــــجرت بــــدور سپهــــری كـــه گشت
شـــده چـــارصــد ســال و پنجــــاه وهشــت
****
سرمشق كاراسدی درسرودن اثرـ « گرشاسپ نامه » بی شك که ،
اب والموید بلخی بوده است واسدی نیزدراین داستان تغییری نداده  ،چنانكه
درمقایسه آن با تاریخ سیستان و گرشاسپ نامه ابوالموید بلخی  ،تفاوتی
دیده نمی شود. )11( .
قهرمان این داستان قسمیکه درفوق تذکاررفت  -گرشاسپ -از پهلوانان
بزرگ سیستان خراسان وجدّ اعالی رستم است كه در هند و كشورهای
دیگرجنگها كرده و نامش به پهلوانی و گردن كشی مشهور است.
اسدی درآغاز منظومه خود ،گذشته از وعظ و حكمت ،به تحقیق مسائل
الهی از توحید و كیفیت خلقت پرداخته و در ضمن كتاب ــ نیز سخنان
مختلفی درباره اولین مخلوق و چگونگی ترتیب موجودات آورده است .که
میگــــوید :
مهـــــــی بُـــد ســـــــــر داد و بنیاد دین
گــــــــــرانمایـــه دســـــــتور شـــاه زمین
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محمـــــد مـــــــه جـــــود و چـــرخ هنــر
سماعــــــیل حــــقــــی مـــــراو را پــــدر
ببکمــــاز(*) یک روزنزدیک خــــویش
مــــرا هردو مهــــــتر نشــــــاندند پــــیش
بسی یـــاد نــــام نکـــو رانــــده شــــــــد
بســـــــی دفـــــــــتر باســــــتان خوانده شد
****
بیان همچو داستانهای عجیب و شگفتی آور از ویژگیهـــای خــــــــــــاص
« گرشاسپنامه » است كه نمایانگر تصورات ایرانی های قدیم در مورد
نواحی دوردست اقیانوس هند و دیگر ممالك اطراف خراسان بزرگ می
باشد.
گرشاسپنامۀ اسدی یکی از آثارمعتبر وپر ارزش حماسی خراسان زمین
واز جملۀ منظومهای مشهورزبان فارسی بحساب می آید.
 2ـ لغت فرس :
فرهنگ لغت فرس از مهمترین و قدیمي ترین كتابهای لغت فارسی است.
اسدی این كتاب را بتحریض اردشیرین دیلمسپار القطبی النجمی شاعر
(پس از سال  458هـ .ق) تألیف کرده واین شاعر ظاهرا ً شاگرد اسدی بود.
این کتاب را یکبار « پول هورن » بسال  1898م .در آلمان طبع کرد وبار
دیگر طبع مص ّححی از آن با مقـــــالۀ چـــــــند نسخه بدست مــــرحــــوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بکماز  :شراب
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مغفورعباس اقبال آشتیانی بسال  1329در تهران صورت گرفت.

()12

لغت فرس از دو جهت مورد توجه و تحسین بوده است ،یكی به خاطر
جمع آوردن لغات بسیاری از زبان فارسی و دیگری به خاطر در برداشتن
اشعار مزیدی ازگذشتگان كه به عنوان شاهد مثال واژه ها آورده است.
بدین ترتیب بسیاری از اشعار كه از شاعران پیشین به ما رسیده به همت
اسدی توسی می باشد.
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 3قصاید مناظره :
اسدی توسی نخستین كسی است كه به سرودن مناظره پرداخت .او در این
قصاید ،مناظراتی را بین دو طرف تخیل كرده و دالیل هر یك را بر برتری
خود نسبت به دیگری آورده و سرانجام یكی را مجیب و دیگری را مجاب
ساخته ،آنگاه به مدح ممدوح تخلص كرده است .رضا قلی خان هدایت در
مجمع الفصحا ،چهار قصیده مناظره از اسدی بین « آسمان و زمین »
 « ،مغ و مسلمان »  « ،نیزه و كمان » و « شب و روز » آورده است.
وفات او را به سال  465هـ .ق نوشته اند )13( .
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عمـر خــیام

غیاث الدین ابوالفتح عمرفرزند ابراهیم نیشابوری تاجیک ایرانی موسوم
به خیام  ،شاعر  ،دانشمند  ،فیلسوف  ،فقیه  ،منجم و ریاضیدان  ،از
بزرگترین و مشهورترین شعرای تاریخ ایرانی خراسان زمین در اواخر
قرن پنجم و اوایل قرن ششم است  .كه معروفیت وی مرزها را در نوردیده
و در سرتاسر گیتی به عنوان شاعری خردگرا شناخته شده است .حكیم
عمر خیام اگرچه بیشتر به عنوان شاعری رباعی سرا شهره گشته است
ولی وی در واقع فیلسوف وریاضیدان بزرگ بود كه در طول عمر دراز
خویش كشفیات مهمی درریاضیات و نجوم انجام داد.
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زندگی حكیم همچون عقاید واندیشههای ژرف و پوینده او درهالهای از
ابهام فرو رفته است وافسانههایی كه به این دانشمند بزرگ نسبت دادهاند
حقایق وزندگی او را تا حدودی با داستانهایی غیرواقعی درآمیخته است.
تاریخ زندگی حكیم معلوم نیست ولی بنابر شواهد امر« خیام » در سال
 439هـ.ق در نیشابور  ،به دنیا آمده و وفات او بین  509و  517هجری
اتفاق افتاده است)14( .
بقول نویسنده كتاب « تاریخ الفیی » به روایتی اشاره كرده است كه
براساس آن اصل و نسبت خیام از روستایی به نام شمشاد در نزدیكی بلخ
بوده ولی حكیم خود در نزدیكی استرآباد در كرانه شمال و شرقی دریای
خزر به دنیا آمده است.
دوران كودكی و نوجوانی حكیم نیز كامال مشخص نیست ولی بطور قطع
وی مطالعات خود در زمینه علوم معمول آن روز را در نیشابور سپری
كرده و به سبب نبوغ ذاتی و ذهن خالق و استعداد واالی خویش به
دستاوردهای شگرفی نایل آمده است.
خیام ظاهرا ً كماكان به مطالعه وتدریس مشغول بوده و بویژه كتابهایی
فلسفی ابوعلی سینا را ،كه او وی را استاد خود می دانسته است ،عمیقا ً
مطالعه و بررسی می كرده و یكی از خطبة الغراء وی را نیز بفارسی
ترجمه کرده است  .تنها روایت موثقی كه طی این مدت در دست است از«
نظامی عروضی » است كه پیشگویی معروف حكیم خیام را در مورد
منزلگاه ابدی اش نقل كرده است  .وی بیشتر عمر خود را در تدریس
ریاضیات وفلسفه گذراند .
عمر خیام باابوحامد غزالی مالقات وبرخورد داشته است  .آوازۀ علمی «
خیام»  ،سبب شد که بدربار « سلجوقیان » راه یابد)15( .
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بزرگترین فعالیت نجومی حكیم عمر خیام محاسبه و تعیین جدول موسوم
به تقویم جاللی بود كه در سال(  476هـ.ق  ) .به دستور سلطان جالل
الدین ملكشاه سلجوقی مأمور انجام آن گشت و با ابو المظفر اسفزاری ،
میمون فرزند نجیب واسطی و گروهی از دانشمندان دیگر مطالعاتی
درخصوص تأسیس رصدخانهای بزرگ انجام داد.
وی سپس حاصل مطالعات خود و سایر دانشمندان را به خدمت شاه بدین
گونه ارائه نمود كه به علت اینكه در حركات كواكب به مرور ایام
تفاوتهای فاحش پدید می آید هر سی سال یك بار باید رصدی انجام گیرد
و این امر به جهت سپری شدن عمر وی و دیگر اعضاء این هیئت
مطالعاتی امكان پذیر نیست .از این روی به پیشنهاد خیام قرار بر آن شد
كه تاریخی وضع گردد كه اول سال آن در هنگام اعتدال ربیعی یعنی در
هنگامی كه آفتاب به اول برج بره وارد نشود قرار گیرد وكبیسههای الزم
به گونهای وضع شوند تا اول سال همواره در یك موقع باشد و به مرور
زمان تغییر نیابد و نام ملكشاه نیز كه بر این تاریخ قرار میگیرد ابدی شود.
خیام و دیگر منجمانی كه در تنظیم تاریخ جاللی مشاركت داشتند تاریخ
جاللی را با در نظر گرفتن اینكه بر حسب زیج جدید طول دقیق سال 365
روز و  5ساعت و  48دقیقه و  45ثانیه است تنظیم نمودند و مقرر داشتند
كبیسهها طوری چهار سال به چهار سال انجام شوند كه ماههای این تاریخ
نیز شمسی حقیقی باشد ...یعني مبدأ هر ماه روزی باشد كه آفتاب در نصف
النهار آن روز در درجه برجی باشد از بروج دوازده گانه به شرطی كه
نصف النهار پیشتر در آخر برج مقدم باشد .ولی چون مكث آفتاب در بروج
مختلف بود ...نخواستند كه ایام اوراق در تقویم مختلف باشد .بنابراین هر
ماهی در این تاریخ را به سی روز گرفتند بی تفاوت و پنج روز باقیمانده
را به اتفاق پیشنهاد كردند كه در آخر ماه ( فبروری ) یعنی دلو افزوده
شود.
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The Jalali calendar was introduced by Omar Khayyám
alongside other Mathematicians and Astronomers in
Nishapur, today it is one of the oldest calendars in the
world as well as the most accurate solar calendar in use
today. Since the calendar uses astronomical calculation
for determining the vernal equinox, it has no intrinsic
error, but this makes it an observation based calendar

دستاوردهای علمی خیام برای جامعه بشری متعدد و بسیار درخور توجه
بوده است .وی برای نخستین بار در تاریخ ریاضی به نحو تحسین
برانگیزی معادله های درجه اول تا سوم را دسته بندی کرد( ،)16و سپس
با استفاده از ترسیمات هندسی مبتنی بر مقاطع مخروطی توانست برای
تمامی آنها راه حلی کلی ارائه کند.
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Omar Khayyám's
= geometric solution to the cubic equation x3 + 2x
2x2 + 2.
عمر خیام برای معادله های درجه دوم هم از راه حل هندسی و هم از راه
حل عددی استفاده کرد ،اما برای معادالت درجه سوم تنها ترسیمات هندسی
را به کار برد؛ و بدین ترتیب توانست برای اغلب آنها راه حلی بیابد و در
مواردی امکان وجود دو جواب را بررسی کند.
خیام همچنین توانست با موفقیت تعریف عدد را به عنوان کمیتی پیوسته به
دست دهد و در واقع برای نخستین بار عدد مثبت حقیقی را تعریف کند و
سرانجام به این حکم برسد که هیچ کمیتی ،مرکب از جزء های تقسیم ناپذیر
نیست و از نظر ریاضی ،می توان هر مقداری را به بی نهایت بخش تقسیم
کرد.
خــــیام اولین کسی است که هندسه تحلیلی را برای حل معادالت بکار برده
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است .واز این حیث نیز قریب چهار قرن پیش از« رنه دکارت » ( 1596
ــ  1650میالدی ) ریاضیدان و فیلسوف فرانسوی  ،هندسه تحلیلی را
وضع کرده است.
همچنین خیام ضمن جستجوی راهی برای اثبات "اصل توازی" (اصل
پنجم مقاله اول اصول اقلیدس در کتاب شرح اصول مشکل آفرین کتاب
اقلیدس ،مبتکر مفهوم عمیقی در هندسه شد .در تالش برای اثبات این
اصل ،خیام گزاره هایی را بیان کرد که کامال مطابق گزاره هایی بود که
چند قرن بعد توسط والیس و (جوانی جرو الموساکری (  1667ـ 1733
م  ) .ریاضیدانان ایتالیایی بیان شد و راه را برای ظهور هندسه های
نااقلیدسی در قرن نوزدهم هموار کرد .بسیاری را عقیده بر این است که
مثلث حسابی پاسکال ( 1623ـ  1662م ) .را باید مثلث حسابی خیام نامید
و برخی پا را از این هم فراتر گذاشتند و معتقدند ،دو جمله ای نیوتن را
باید دو جمله ای خیام نامید .البته گفته می شود بیشتر از این دستور نیوتن
و قانون تشکیل ضریب بسط دو جمله ای را جمشید کاشانی و نصیرالدین
طوسی ضمن بررسی قانون های مربوط به ریشه گرفتن از عددها آورده
اند.

تندیس عمر خیام در بخارست  ،پایتخت رومانی
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خیام افزون بر انگاره های تحلیلی ورویکرد های فکریش در مورد پرابلم
علم ریاضی  ،او با دید عمیق از اهمیت شناخت حیات ،ـ انسان را در
غلبه و مبارزه با زندگی دعوت می کند و به این باور است که وقت را
غنیمت شمرد وبه مرگ اعتنا نکرد .او میگوید  :احمق در پی جاه و جالل
وثروت می رود وبارفتن به این بازیچه ها  ،سعادت خودرا پایمال
وسالمتی خود را به خطر می اندازد  ،ولی عاقل بدون رساندن زیان به
دیگران  ،دم را غنیمت میشمرد ومی کوشد از مظاهر و زیبایی طبیعت
استفاده کند وبرای فرار از بیابان سوزان حیات به « واحه هنر» پناه می
برد .
عمر خیام میگوید  ... :حرص و آز نباید داشت  ،قانع باید بود ،بیش از
حاجت نباید خواست  ،مناعت وعزت نفس واستقالل طبع را نباید از دست
داد  ... .او نه وعظ میکند نه مناجات نه تضرع و زاری مینماید نه عرفان
می بافد  ،همه مستغرق فکر از دهر است که برای چه آمدیم و چرا می
رویم  ،هیچ کس حقیقت را ندانست واز این شب تاریک راه بیرون نبرد
همه افسانه گفتند ومردم را در خواب کردند وخود نیز بخواب رفتند.
ا ما گذشته از همه اینها ،بیشترین شهرت خیام در طی دو قرن اخیر در
جهان به دلیل رباعیات اوست که نخستین بار توسط « فیتزجرالد » به
انگلیسی ترجمه و در دسترس جهانیان قرار گرفت و نام او را در ردیف
چهار شاعر بزرگ جهان یعنی ( هومر ،شکسپیر ،دانته و گوته ) قرار
داد .اینک به نقل بخشی از اندیشه های خیام میپردازیم که در رباعیات
او بازتاب روشن یافته است
پیش از من تو لیل و نهاری بـــــودست
در هــــر قرنی بزرگـــــواری بودست
هر جا که قدم نهی تـــــو بر روی زمین
آن مردمک چشــــم نگــــــاری بودست
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تا چــــــند زنـــــم بروی دریا هـــا خشت
بـــــیزار شــــــدم ُزبت پرســتان کنشت
خیام کـــه گفت کـــه دوزخی خواهد بود
کـــــه رفت بدوزخ و کـــه آمد زبهشت
****
گــــویند کسان بهشت با حــور خوشست
من میگویم کـــه آب انگـــور خوشست
این نقــــــد بگیر ودست از آن نسیه بدار
کـآواز دهـــــل شنیدن از دورخوشست
****
آنها که کهـــن شدند واین ها که نـــو اند
هـرکــس به مراد خویش یک تک بدوند
این کهـــنه جهــــان بکس نمــــــاند باقی
رفتــند و رویـم ودیگر آیند و روند

()17

در مورد راز آفرینش چنین می فرماید :
اسرار اَزَ ل را نه تو دانی و نه من،
وین حرف مع ّما نه تو خوانی و نه من؛
هست از پس پرده گفت وگوی من و تو،
چون پرده برافتد ،نه تو مانی و نه من.

عظمت فرهنگی خراسان

416

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این سروده عمرخیام در سرا یفه  ،بوسنیا حرسوگوینا  ،نیز در سنگ
کندن کاری شده است :.

An Ottoman Era inscription of a poem written by Omar
Khayyám at Morića Han in Sarajevo, Bosnia and
Herzegovina.
حكیم در فلسفه اسالمی و فلسفه یونانی نیز تبحر خاصی داشت و اصول
پیچیده فلسفه یونانی و افكار وعقاید علمای بزرگ یونان را با زبانی ساده
به شاگردان خود می آموخت .خیام در فلسفه دارای بینش ژرفی بود و
معتقدات دینی خود را نیز با همین بینش مورد بررسی قرار می داد.
در اشعار خیام كه سالها پس از مرگ او منتشر شدافكار فلسفی او كه
تصویری روشن و شفاف ازپوینده یی شك اندیش ،آگاهی ناخرسند از
محدودیتهای روش علمی،عالمی كه به عبث درجستجوی یافتن  ،بیان
عقلی تناقضات زندگی و مرگ ،آفرینش و انهدام ،تركیب و گسیختگی،
وجود و عدم می باشد به خوبی جلوه گر است .
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اشعاری كه از وی برجای مانده است بیشتر در قالب رباعی و بصورت
دو بیتی هایی ساده و كوتاه است كه بدور از هرگونه فضل فروشی و تالش
برای لفاظی،عمیقترین اندیشهها و معانی فلسفی متفكری بزرگ و وارسته
را در مقابل اسرار عظیم آفرینش به تصویر كشیده است .مضمون عمده
اشعار منسوب به خیام همچون عقاید فلسفی وی توجه به قانون جبر مرگ
و فنا( نفی نفی )  ،شك و حیرت ،افسوس از گذر عمر.و.و.و ..است.
اشعار فعلی منسوب به خیام بیش از هزار رباعی را در بر می گیرد ولی
اكثر محققان تنها  178رباعی را از آن شاعر دانسته و سایر اشعار را
اگرچه تفاوت چندانی با رباعیات واقعی خیام ندارند سروده برخی از
شاعران وعارفان زمان وی و اندكی پس از مرگ خیام دانستهاند كه بدلیل
گستاخی و زیاده روی در ابراز عقاید فلسفی خود این رباعیات را به حكیم
خفته در خاك نسبت داده و خود را از مجازاتهای سخت احتمالی وممکن
رهانیدهاند.
رباعیات خیام در قرن نوزدهم توسط « ادوارد فیتز جرالد » شاعر بزرگ
انگلیسی و در نهایت هنرمندی به زبان انگلیسی ترجمه شد و مورد استقبال
شدید محافل علمی و ادبی« اروپا » قرار گرفت به صورتی كه رباعیات
خیام در مدتی كوتاه به زبانهای ایتالیایی ،روسی ،فرانسوی ،آلمانی،
عربی ،تركی و ارمنی و اسپانیایی نیز ترجمه شد و این دانشمند تاجیک
ایرانی شهرت جهانی یافت:.
اجـــــزای پـــــیالهای كـــــه درهــم پیوست
بشكســــــتن آن روا نمــــــی دارد مـــــست
چندین ســـــر و پـــای نازنین از سر دست
بر مهر كه پیوست و به كین كه شكـــــست
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زآوردن مــــــن نبود گــــردون را ســـــود
وزبردن مـــــن جــــاه و جـمــالش نفـــزود
وزهیـــــچ كســــی نبود وگــــوشم نشــــنود
كــــآوردن و بــــــردن من از بهــــرچه بود
****
دردایـــــرهای كامـــــدن و رفــتن مـــاست
آن را نه بـــــدایت نه نـــهایت پــــــــیداست
كـــس می نزد و می در ایـــن معنی راست
كین آمـــدن از كـــجا و رفــــتن به كجاست
دارنده چـــــو تــركیــب طبایـــع آراســـــت
از بهـــــر چــــه او فگندش اندركم و كاست
گـــــر نـــــیك آمــــد شكستن از بهر چه بود
ورنیــك نــــیامد ایــــن صور عیب كراست
****
در یاب کـــه از روح جــــــدا خواهی رفت
در پردۀ اســـــرار فــــنا خــــــواهــی رفت
می نــــــوش نــــــدانی از کجا آمــــــــده ای
خـــــــوش باش نــــدانی بجا خواهـی رفت
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آثار عمر خیام :
 1ـ رساله در جبر و مقابله که مهمترین کتاب ریاضی حکیم است  .این
کتاب را « ف ُ .وپکه » بزبان فرانسوی ترجمه کرده ومقدمۀ در تاریخ
علم ریاضی در اسالم برآن نوشته وبا متن عربی کتاب مذکور بطبع
رسانیده است.

 2ـ رساله فی شرح ما اشکل من مصادرات اقلـــــیدس که نسخه یی از آن
در کتابخانۀ « لیدن » در« هلند » موجود است .
 3ـ رسالة فی االحتیال لمعرفة مقداری الذهب والفضة فی جسم مرکب و
منها  ،که نسخه یی از آن در « کتابخانۀگوته » در « آلمان » محفوظ است
 .این رساله بیان دستور  :ارشمیدس و ترازوی اوست برای تعین اوزان
اشیاء با توجه بوزن مخصوص هریک .
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 4ـ لوازم االمکنة  ،در بارۀ فصول و علت اختالف هوای بالد واقالیم .
 5ـ رساله یی کوتاه در حل یک مسئلۀ جبری بوسیلۀ قطوع مخروطی .
 6ـ رساله ای در وجود
 7ـ رساله ای در کون و تکلیف
 8ـ الجواب عن ثالث المسایل
 9ـ الضیاء العقلی
 10ـ تاب زیج ملکشاهی
 11ـ رساله یی در معراج
12ـ نوروزنامه از كتابهای معروف خیام در بیان اسباب پیدایش جشن
نوروز وکشف حقیقت آن  ،واینکه کدام یک از شاهان قدیم واضع آن بوده
 ،وآیین آن جشن وآداب پادشاهان ساسانی در این باب و نحوۀ بر گزاری
جشنهای این عید بزرگ باستانی نیاکان ما را توضیح داده است.
از این کتاب نسخه یی در کتابخانۀ « برلین » موجــــــود است که در
تهران با مقدمه و حواشی « آقای مجتبی مینوی » بسال  1312شمسی
بطبع رسید )18( .
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تندیس عمرخیام در اسپانیا
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هفتم  :محمد غزالی

ابوحامد فرزند محمد فرزند محمد غــــزالی توسی تاجیک ایرانی درسال
(  450ــ  505هجری قمری ) مصادف به(  1058ــ  1111میالدی)
در تابران توس بدنیا آمدودرآنجادرگذشت  .او مقدمات علوم دینی وادبی
را درکودکی نزد ابوحامد احمد فرزند محمد رادکانی فرا گرفت وسپس
چندی تحصیل در توس وجرجان و نیشابور فنون جدل و خالف و کالم و
مقدماتی از فلسفه را بیاموخت ودرعلوم متداول زمان خویش سرآمد عصر
شد.
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او از جملۀ متفکرین ومشایخ بزرگ و از اقطاب مشهور خراسان ایران
زمین می باشد.
عزالی به سن سی و پنج سالگی منصب تدریس در نظامیۀ بغداد بدو محول
گشت وچهار سال درین سمت افزون بر آموزش کتب فالسفه  ،بتدریس
وتذکر ووعظ ومناظره و تألیف و تصنیف اشتغال داشت .
غزالی با همۀ علوم حکمی از در عناد در آمد  .بگــــونۀ نمونه درکــتاب
« المنقــــذ من الضالل » خود در بارۀ ریاضی متذکراست که " دو آفت
از آن منبعث میگردد وآن چنانست که هرکس در آن نظر کند از نکات
دقیق وبراهین ودالیل آن بعجب میافتد وبسبب این اعجاب نظر خوب
بفالسفه پیدا می کند و می پندارد که همۀ علوم آنان در وضوح واستواری
برهان مانند این علم ریاضی است  ،آنگاه بتقلید آن قوم طریق کفر میسپارد
ومیگوید اگر دین حق بود با همۀ تدقیق این قوم که در علم ریاضی دارند
از نظر ایشان نهان نمی ماند " ...
همچنان غزالی علم فقه را در زمرۀ علوم دنیوی محسوب داشته وعلم کالم
را زیانبخش وخطرناک شمرده است.
ا و در مواضع آزاد اندیشی و دفاع ازرویکرد های فکری خود به گفته
خودش « درو دیوار به معادات بر میخیزد » به مقابل اعتراضات فقیهای
متعصب قشری آن عصراز قبیل « ابن قیم » و « ابن جوزی » عالمانه
وبا ثبات ایستادگی میکند .در آثار این خردمند متفکر اندیشه های ژرف
وعمیقی بیان گردیده که برای رشد افکار فلسفی حائز اهمیت است .
به غزالی اشعاری بفارسی نسبت داده اند واز آنجمله است این رباعی :
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کـــــس را پس پردۀ قضــــا راه نشـــــد
سر قـــــدر هیچکس آگـــــاه نشـــد
وز ّ
هـــــــرکس ز ســــر قیاس چیزی گفتند
معلـــــوم نگشت وقصه کـــــوتاه نشــد
مــــــا جـــــامه نمازی بسر خــم کردیم
وز خـــــاک خــــــرابات تیم ّم کــــردیم
شـاید کــــــه دراین میکده ها در یابـــیم
آن عمرکه درمـــــدرسه ها گـــــم کردیم
سخن غزالی در اعتقاد به اخبار واحادیث در خطاب به خداوند میگوید :
مــــرا تو راحت جانی معاینه نه خــــیر
کـه را معاینه باشد خبــــر چــه سود کند
باری او دراثر کوچک خود بنام « الفیص التفرقه » باز شناختی« وجود »
را در پنج حالت تبیین میکند :
 1ـ وجود ذاتی ،
 2ـ وجود حسی ،
3ـ وجود خیالی ،
 4ـ وجود عقلی ،
 5ـ وجود شبهی .
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در نظر این فیلسوف متبحر  ،اشخاص به عقل خود متکی بوده ودر تقسیم
این مهبط (جای فرود آمدن )  ،از خداوند راضی وخوشنود اند  .عین آنچه
غزالی درآموزش خویش ابراز داشته وآن اندیشه در آثار « مصلح الدین
سعدی » با ژرفای معرفتی بی همتای خودش بازتاب یافته است  .باری
سعدی در کتاب « گلستان » خود می نویسد :
گــــــراز بسیط زمین عقـــــل منعدم گردد
به خود گمان نبرد هیچکس که نادان است
****
سخن وروش نقادانۀ غزالی یک نوع سرآغاز فالسفه نقد و سنجش است
که بعد ها در قرون جدید پس ازگذشت (  539سال )  ،بوسیله دانشمندان
اروپایی رنه دکارت (  1596ـ  1650م  ) .ریاضی دان وفیلسوف
فرانسوی تحت مفهوم « روش راه بردن عقل »  ،وفرانسیس بیکن (
 1561ـ  1621م ) فیلسوف ودولتمدار انگلیسی با نغمه نو آغاز شد وبه
فیلسوف آلمانی
فلسفه نقادانه امانویل کانت (  1724ـ  1804م) .
رسیده است )19( .
از خردمند غزالی آثار متعددی قریب به صد جلد کتاب ورساله فارسی
وعربی در بارۀ اخالقیات  ،تصوف  ،علم اصول  ،اصول فقه  ،فلسفه
ومنطق از خود بیاد گـــار گذارده است که مهمترین آنهـــا از این قرار
است :

عظمت فرهنگی خراسان

426

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1ـ کیمیای سعادت به فارسی  ،این کتاب خالصه یی از احیاء العلوم
است ک بسالهای  490ـ  500هـ.ق .نوشته شده وغزالی آنرا در چهار
عنوان :
ــ شناختن نفس خویش
ــ شناختن حق تعالی
ــ شناختن دنیا
ــ شناختن آخرت ودر چهار رکن :
عبادت  ،معامالت  ،بریدن عقبات راه دین ومنجیات نهاده است.
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 2ـ نصحیة الملوک ( )20از آثار معتبردیگر فارسی غزالی است که در
حدود سال  503هـ.ق .تألیف این کتاب صورت گرفته ومتضمن اندیشه
های او در پایان زندگانی است  .موضوع این کتاب بیان حکمت عملی
برمبنای دین می باشد .این کتاب هم بعربی و هم بترکی ترجمه شده است.

 3ـ احیاء علوم الدین ( عربی ) ،
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 4ـ تهافت الفالسفه  ،در این کتاب در رد قواعد فیلسوفان عربی پرداخته
ودر بیست مسئله از مسائل فلسفی تناقض آراء و تهافت عقاید فالسفه را
بیان کرده است.

 5ـ مجموعۀ مکاتیب فارسی غزالی است که نسخی دردست است .
 6ـ المنقذ من الضالل ،
 7ـ جواهر القران ،
 8ـ شفاء العلیل ،
 9ـ منهاج العابدین ،
 10ـ الجام والعوام عن علم الکالم ،
 11ـ المستفی من علم اال صول ،
 12ـ عقیدة اهل السنة ،

عظمت فرهنگی خراسان

429

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13ـ اال قتصاد فی االعتقاد
 14ـ اسرار
 15ـ لم الدین
 16ـ فضائح الباطنیه
 17ـ الدرج در ردّ همان مذهب وکتاب فضائح اال باحیّه
 18ـ فیصل التفرقه بین االسالم والزندقه
 19ـ کتاب مستظهری در ردّ باطنیه
 20ـ کتاب مواهم الباطنیه
 21ـ کتاب المقصد االسنی فی شرح اسماء الحسنی
 22ـ کتاب مقاصد الفالسفه
 23ـ کتاب االربعین فی اصول الدین
 24ـ کتاب اجویة الغزالیة فی المسائل اال خرویة مشهور به المضنون
الصغیر حاوی جواب به نوزده سؤال
 25ـ کتاب المضنون الکبیردربارۀ خداوند وفرشتگان و اعجاز
ورستاخیز
 26ـ کتاب مشکوة اال نوار وقسطاس مستقیم
 27ـ غزالی نامه ،
 28ـ کتاب تمهیدات  ،وغیروغیره .

()21
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سنائی غزنوی

ابوالمجد مجدود فرزند آدم سنایی غزنوی تاجیک ایرانی درسال 473
هجری قمری  ،به دنیا آمد  .وی ازاوایل جوانی به سوی دربار
غزنوی جذب شد وبا رجال و معاریف آن دستگاه آشنائی حاصل نمود و
برخی ازپادشاهان آن سالله را مــــانند مســــعـــــود فــــــرزند ابراهیم
(  492ـ  508هـ.ق ).و بهرامشاه فرزند مسعود ( 511ـ  552هـ.ق) .
دراشعارش مدح کرد  .در سال  545هـ .ق  .درغزنین دیده ازجهان
فروبست .مقبرۀ سنائی در غزنین وزیارتگاه خاص و عام است )22( .
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سنائی چند سال از دوره جوانی خود را در شهر های بلخ  ،سرخس ،
هرات ونیشابور گذرانید وهرجا چندی درسایۀ تعهد ونیکو داشت بزرگان
محل بسر برد .
دیوان سنایی که عمده اشعارش را تا سی هزاربیت نوشته اند و
امروزه نسخه چاپی آن بالغ برچهارده هزارسیصدوچهل و شش بیت است
 ،حاوی مدائح وزهدیات  ،قصاید ،غزلیات  ،ربـــــاعیات ومقطعــــــات
محکم ومتین و اشعار پخته وروان است که بتصحیح آقای مدرس رضوی
استاد فاضل دانشگاه تهران بطبع رسیده است .
درمقدمۀ که سنائی بر دیوان اشعارش نوشته نموداری از نثر استادانه و
منشیانۀ او ونمونهای فصیحی از رسائل اخــــــوانی فارسی در عهد وی
است .
مهارت استادی وبالغت سنائی درمثنوی سرایی مخصوصا دراثر
مشهورش« حدیقة الحقیقه » ظاهر است .
به طورکلی می توان سنایی راازنخستین شاعران نامی اهل تصوف
وعرفان خراسان دانست  .تاثیرعقالنی و عـــــــرفانی شیوه دید وانــدیشه
« سنایی » در شاعری چون نظامی ،در بزرگ ترین منظومه اش یعنی
مخزن االسرار مشهود است :
« نظامی با نگاه به آثار سنایی مخزن االسرارش را با حال و هوای
عارفانه و حکمی خلق می کند این ها محصول غزل قلندری سنایی است
که هم در حوزه زبان و هم در حوزه اندیشه وارد شده است.
در حقیقت بجاست که بگوییم زبان و اندیشه سنایی باعث احیای شعر
فارسی می شود .سنایی شعر فارسی را احیا و آن را با نگاه تازه خودش
همراه می کند  .اما مهم ترین نوآوری سنایی در شعر فارسی  ،وارد کردن
بحث عرفان و انسان شناسی درآن است .به نظر استاد دانشگاه الـــزهــرا
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« مریم حسینی » :
" سنایی در بحث شعر عرفانی پیش قدم است .همین طور نوگرایی هایی
در زبان سنایی وجود دارد که پیش ازاو سابقه ندارد ،مثل وارد کردن لغات
سمبلیک همچو خرابات و مغ و مغ بچه و دیر مغان و  ...که بعد ها درشعر
حافظ برجسته می شود .او مانند ابوسعید ابوالخیر از جمله شاعرانیست که
مباحث عرفانی را وارد شعر فارسی می کند " .
در آثار او دو سبک مختلف وابسته بدو دورۀ زندگانی او دیده می شود.
در دورۀ نخستین « سنایی » شاعر درباری بود وبرای آموزش امکانات
مادی از مدح کسی امتناع نداشت .در دورۀ دوم شاعر افکار اخالقی و
عرفانی خود را اظهار داشته و سبک حقیقی خویش را بدین وسیله ایجاد
کرده است  .از آثار اوعبارت اند از :
 1ـ حدیقة الحقیقه و شریعة الطریقة که آنرا الهی نامه نـــــــــیز مینامند
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 ،سنائی این مثنوی را در بحر خفیف مخبون مقصور در ده هزار بیت
در سالهای  524ـ  525هـ .ق .سروده است )*( .که در ابواب عقل و علم
و حکمت و عشق ونعمت خداوند وپیغمبر سخن گفته است .این کتاب از
جملۀ منظومه هایی است که در ادبیات فارسی تأثیر فراوان داشته ودر
ایجاد منظوم هایی از قبیل « تحفة العراقین ـ خاقانی » و « مخزن
االسرار ـ نظامی » اثر مستقیم کرده است.
ودر آن کتاب چنین مینویسد:
دیــــــــــد وقتـــی یکـــــی پــــراگــــــنده
زنــــــده یی زیـــــــر جـــــــــامۀ ژنــــده
گفــــت این جــــــــــامه سخت ُخلقــانست
گــفـــت هست آن مــــن چنین زآنســــــت
چـــــون نجــــویم حـــــــرام و ندهـم دین
جامـــــه البــــد نباشــــدم بـــــــــــه ازین
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) در این دو بیت از مولوی جالل الدین بلخی می خوانیم :
ترک جوشی کرده ام من نیم خام
از حکیم غـــــــــزنوی بشنو تمام
در الهی نامه گـــوید شرح این
آن حکیم غیب و فخرالعـارفین
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هست پاک وحـــــــالل وننگــــــین روی
نه حــــرام وپلــــــــــید ورنگـــــین روی
چـــــون نمـــازی وچـــــون حـــالل بود
آن مـــــــرا جــــــوشــــــن جـــالل بـــود
*****
 2ـ طریق التحقیق مثنویی است بروزن « حدیقه »  ،در سال  528هـ.ق.
نوشته شده واین کتاب یکبار در تهران بچاپ سنگی وبار دیگر درسال
 1318درشیرازبطبع رسید.
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از این مثنوی :
دوش نـــــاگــــه نهـــفــــتــه از اغـــــــیار
یافــــتم بـــــردر ســــــرایـــش بـــــــــــار
مجـــــلسش زآنســـــــوی جهــــــان دیدم
دور ازانـــــــدیشـــــه و گمـــان دیــــــدم
مجمـــعی دیــــــــده ام پـــــــرازعشـــاق
زراق
جســـــتـــه از بــــــنـــد گــــنـــبـد ّ
چـــــــــــار تکبـــــیر کرده بر دوجهـــان
گشــــته فــــــارغ زشغــــل هردو جهان ...
****
 3ـ سیرالعباد الی المعاد مثنویی است هم بروزن حدیقة الحقیقة  ،عدد
ابیات این منظومه متجاوز از هفتصد است وشامل بحث خلقت انسان واقسام
نفوس وعقل ومسائل اخالقی می باشد .این کتاب یکبار در سال  1316در
تهران بطبع رسیده است.
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چند بیت از این مثنوی را بخوانش می گیریم :
دان کــــه در ساحت ســــــرای ُکهــــن
چـــــون تهــی شـــد زمین مشیمـۀ ُکـــن
****
ســـــوی پســـتی رســـــیـــدم از بـــــاال
حـــــلقه در گـــــــوش ز اهبطو امنها (*)

 4ـ کارنامه بلخ (مطایبه نامه ) مثنویی است بروزن « حدیقه » در
پانصد بیت سروده شده و مبنای آن بر مزاح است  )23( .وچند بیت آنرا نقل
می کنیم :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) اشاره است به آیه  36از سورةالبقرة  « :قُلنا اهبطوامنها جمیعا ً فاّما
ی فالخوف علیهم والهم یحزنون »
ی فمن تَبَع ُهدا ّ
یأتیّنکم منّی ُهد ً
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چــــــون گـــــــــــذشتی زخلقت ایشـــــان
بــــــرگــــــذربروطـــــای (*) درویشان
تا یکی قــــــوم بینی از خـــــــود پـــــــاک
بـــــاتو برخــــــاک وبرتــــر از افـــــالک
همــــه نقـــــــــاش آتشـــــــین خــــــامــــه
همــــه خـــــورشــــید آسمـــــان جـــامــــه
ورق حـــــــرف در نـــــــوشـــتـه همــــــه
محـــض معـــنی وروح گـــــشتــه همــــــه...
****
وبه اقوال دیگر ،مثنوی های دیگری هم مانند :
 1ـ کارنامه ،
 2ـ عشق نامه ،
 3ـ عقل نامه ،
 4ـ غریب نامه ،
 5ـ عوف نامه ،
 6ـ تجربة العلم را سنائی نیز دردست آورد های فرهنگی خود دارد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) وطا  :فرش
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غزالی را از سنائی می خوانیم :
ساقــــیا دل شــــد پر از تیمار پر کن جـــــــام را
برکـــف ما نه سه باده گـــــــردش اجـــــــــرام را
تا زمـــــانی بی زمانه جام می بر کــــــــــف نهی
بـشکنیم اندر زمــــــــانه گـــــــــردش ایـــــــام را
جــــان و دل در جــام کن تا جان به جام اندر نهیم
همچــوخون دل نهاده ای پسر صـــــــد جـــــام را
دام کن بر طرف بام از حلقههـــــای زلف خویش
چــــون که جان درجام کردی تنگ درکش جام را
چــــرخ بی آرام را انـــــدر جهــــــان آرام نیست
بــــند کــــن در می پرستی چـــــرخ بـــی آرام را
****
سنایی غزنوی ؛ در کتاب معتبر " حدیقه الحقیقه " داستانی خویش ،
داستان شگفت انگیزی در باب حقیقت و بیان ناگزیری و نا گریزی انسان
از پدیده ای بنام مرگ را  ،به خوانش می گیرد )24( :
آن شنــــــیدم کــــــــه از کـــــــم آزاری
رنـــــــدی انـــــدر ربـــــــود دســــتاری
آن دویــــــــد از نشــــــاط زی بســـــتان
ویــــن دوان شـــــد بســــــوی گورستان
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آن یــــــکی گفــــتش از ســــرســـــردی
کــــــه  :بــــدیـــــدم سلـــــیم دل مــردی
تــــو بــدیـــــن سو همی چـه پویی تفت ؟
کـــانکـــه دستــار بــــــرد زان سو رفت
گـــــفت  :ای خواجه !گرچه زان سو شد
نـــــه ز بــــند زمــــانـــه بــــــــیرون شد
چــــه دوم بیـــهــــده ســـــــــوی بستان ؟
چـــــوهـمی یابمــــــش بــه گـــورســــتان
کــــه بد ینجـــا  ،خود از ســرای مجــــاز
مــــــرگ  ،سیـــلی زنــــانـــش آرد بـــــاز
****
« غـــــزل »
جمـــــالت کــــــرد جـــانـا هست مـــــا را
جـــاللت کــــرد مــــــاهــــا پــــست ما را
دل آرا مــــا نگارا چـــــــون تــــــو هستی
همــه چـــیزی کــــــــه باید هســــت مـا را
شـــــراب عشــــق روی حــــــرمت کـــرد
بســــــان نــــــرگس تـــــو مست مـــــــا را
اگــــــر روزی کـــــف پایــــت ببــــوســــم
بـــــود بر هــــر دو عــــــالم دســــت ما را
تمـــــنای لبـــــــــت شـــــوریـــــــــــده دارد
چــــــو مشکــــین زلـــــف تو پیوست ما را

عظمت فرهنگی خراسان

440

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چــــــو صــیـــــاد خـــــرد لعـــل تو باشـــد
ســـــــرزلـــف تــــو شـــــاید شست مـــا را
زمـــــانه بـــــــــند شستت کـــــــــــی گشاید
چــــــو زلفـــین تـــــو محکـــــم بست ما را
****
« ربــــاعـــــی »
عشقــــا تو درآتــــش نهــــادی مـــا را
درهـــــای بـــــال هـــمــه گشادی مـا را
صــبرا به تـــــــو در گریختم تا چـکنی
تــــو نیز بــه دســت هجر دادی مـــا را
****
آنی کــــه قــرار با تـــــو باشــــد مـا را
مجلـــس چـــــو بهــار با تو باشـد ما را
هــــر چند بسی بــه گـــرد سر برگـردم
آخـــر ســـر و کــار با تــــو باشد مــا را
****
ای کبک شــکــــار نیست جــــز بــاز ترا
بــــر اوج فلـــک بــاشـــــــد پــرواز ترا
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زان مـــینتـــوان شـــــناختن راز تــــــرا
در پـــــرده کــــــسی نیست هــم آواز تـرا
****
چـــــون دوســــت نمـــود راه طامات مرا
از ره نـــبـــــرد رنــــــــگ عبادات مــرا
چـــــون سجـــده همی نمـــــــاید آفات مرا
محــــراب تــــرا باد و خـــرابــــــات مـرا
****
درمنــــــزل وصـــل تـــوشهای نیست مرا
وز خـــــرمــن عشق خوشهای نیست مــرا
گـــــر بگـــــــریـــزم ز صحبت نااهــــالن
کمــــتر باشـــــــد که گــــوشهای نیست مرا
****
در دل ز طــــرب شکـــفـــته باغیست مـرا
بر جان ز عــــــدم نهــاده داغیست مـــــــرا
خـــــالی ز خــــیالهــــــا دمــاغــــیست مرا
ازهستی و نیستی فــــراغــــــیست مـــــــرا
****
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انــــــدوه تــــــو دلشـــاد کــــند مرجان را
کــــــفر تــــــــو دهـــد بار کمی ایمــــان را
دل راحــــت وصــــل تـــــو مبینـــاد دمی
بــــا درد تــو گـرطلب کــــند درمـان را

()25

****
جــــان بی عـــلم تن بمـــیرانــــد

شــاخ بی بـــار دل بــگـــیرانـــد

علـــم باشـــد دلیل نعمـــت ونــاز

خنک آنــرا که علــم شـد دمسـاز

حجت ایـــزد ســــت درگـــــردن

خـــواندن علــــم وکــار ناکردن

آنچـــه دانســـته ای بکــار در آر

پس دیگــر علــم جوی از پی کار

بـــا همــه خلــق روی نیکــو دار

خــونکـودار ورای چـون خــودار

خــوی نیکــو ترا چـــو شیر کـند

خــوی بد عــالم از تو ســیرکــند
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حسن غزنوی
حسن غزنوی ،اشرف الدین ابومحمد حسن فرزند محمد حسینی غزنوی
فرزند فرزانه خراسان بزرگ ــ مشهور به « اشرف » شاعر معروف در
سال  556هـ .ق .وفات نموده است .وی شاعر دربار مسعود فرزند ابراهیم
غزنوی (  492ـ  508هـ.ق ، ) .کمال الدوله شیرزاد(  508ـ  509هـ.ق.
) و سلطان الدوله ارسالن (  509ـ  511هـ.ق ) .ویمین الدوله بهرام شاه
(  511ـ  552هـ.ق ) .بود  .آورده اند  " :که او از علماء ووعاظ بزرگ
زمان بود ودر مجلس وعظ وی قریب هفتاد هزار کس ! جمع میشدند که
از آن چهار هزار تن مرید خاص او بودند وچون این خبر به سلطان بهرام
شاه رسید دو شمشیر برهنه نزد او فرستاد تا دریک غالف کند یعنی دو
شمشیر در غالفی ودو پاد شاه در اقلیمی نگنجد  .حسن غزنوی قصد
سلطان را در یافت واز غزنین بحرمین شریفین روی نهاد واز آنجا به
بغداد و سپس بمکه ومدینه رفت وبار دیگر درعهد خالفت مقتفی المرهللا
(  530ـ  555هـ.ق ).به بغداد شدواز سلطان غیاث الدین مسعود سلجوقی
(  527ـ  ) 547ـ نواخت و احسان دید )26( " .
اوچندی درعراق ومدتی در خراسان زمین بود .وبمدح سنجر وملکشاه
فرزند محمود سلجوقی ودیگر ارکان دولت سالجقه در عراق و خراسان
اشتغال داشت ودر باز گشت از همدان به خراسان در قصبۀ « آزادوار »
از والیت جوین وفات یافت .ومقبره او در آن قصبه باقی است.
دیوان حسن غزنوی شاعر خراسان قریب به چهار هزار بیت شامل
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قصاید و غزلیات وترجیعات در دست است و آن به اهتمام آقای مدرس
رضوی در تهران به سال  1328به طبع رسیده است .آقای مدرس پس از
اتمام متن دیوان  ،آن را به نظر عالمه « دهخدا » و استاد « فروزانفر »
رسانیدند ویاداشت های ایشان را در تصحیح اشعار در پایان کتاب جای
دادند .
حسن غزنوی سبکهای غالب استادان معاصر یا قریب العهد خود را ـ مانند
مسعود سعد  ،معزی وسنائی ـ تتبع کرده  ،وخود سبک استوار مخصوص
خویش را بکمال رسانیده است )27( .از اشعار اوست :
آرام دل مـــــــــرا بخـــــــــــــوانـــــــید
بــــــــر مـــــــــــردم چشـــم من نشانید
آوازۀ عشــــــق مـــــــن شنــــیدیــــــــد
انـــــــــــدازۀ حــــــُسن او بــــــدانـــــید
از دور در او نگــــــاه کــــــــــــــــردن
انصــــاف دهـــــــید کـــــــی تــــوانـــید
از دیــــــــده و جـــــــان و از دل وتـــن
ایــــن خـــــدمت مـــــن بـــــدو رســانید
ای خــــــوبان او چـــــــو آفــــــتابـــست
در جمــــله شمــــا بـــــاو چــــه دانـــــید
عشـــــق انـــــده وحسرتست و خــواری
عــــاشق مشـــــوید اگــــر تـــــوانـــــــید
****
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آرامگـــــه دل خـــــــــم مـــــــویت دیـدم
بیــــــنایی دیـــــده خــــاک کـــویت دیـدم
سبحــــــان هللا هیـــــچ نـــــدانـــــم امـروز
تاروی کـــــه دیــــده ام که رویــــت دیدم
****
ای کـــرده بسی جــفـا بجــــــای دل مــــن
درعشـــــق تو شــــــد زجــای پای دل مـن
یک روز خجــــسته ای رضـــای دل مــــن
اینست و ازیـــــن بـــتر ســــــزای دل مـــن
****
داند جهـــــان کــــه قــــرۀ عـــــین پیمبرم
شـــــایسته مــــیوۀ دل زهـــــــرا و حیدرم
دریا چــــو اَبر بار دگـــــــر آب شد زشرم
چـون گشت روشنش که چه پاکیزه گوهرم
د ّری پــــر از عجـایب دریا شـــــود بحکم
هـر قطـــــره یی که در صدف دل بپرورم
طبعــــم چو آتـــش تر و هـــــردم خلیل وار
خـــــوشــبو گلی دگر دمــــد از آتـــش ترم
رویـــد نـــبات نیشکر از جــــویبار گــوش
چـــــون نایژه گــشاد زبان شکــــر گرم ...
****
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نظامی عروضی
نجم الدین احمد فرزند عمر فرزند علی سمرقندی مشهور به نظامی
عروضی تاجیک ایرانی  .نویسنده وشاعر قرن ششم خراسان زمین به
سال  560هـ.ق .در گذشت  .در اواخر قرن پنجم در سمر قند والدت یافت،
وپس از تحصیالت مقدماتی بخدمت « عمر خیام » درسال ( 506هـ.ق) .
در بلخ رسید ودر سال (  510هـ.ق ) .در طـــــروق توس خــــــــدمت «
معزی » را ترک کرد .
نظامی عروضی بدربار ملوک آل شنسب یعنی پادشاهان غوری تاجیکان
ایرانی وابسته بود  ،وکتاب مجمع النوادر مشهور به « چهار مقاله » ()28
را بنام فخرالدوله مسعود برادرزادۀ ملک شمس الدین محمد غوری ( 551
و 552هـ.ق ) .تألیف کرد .یکی از متون ادبی مهم زبان فارسی است .
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محتوا ومطالب آن بیان شرایطی است که در چهار طبقه ازمردم که بزعم
مصنف پادشاهان محتاج بدیشان میباشند  ،یعنی ـ دبیر  ،شاعر  ،منجم ،
طبیب باید مجتمع باشد.
چهار مقاله عروضی عالوه بر آنکه جنبۀ یک کتاب انتقادی متقن دربارۀ
هریک از چهار فن مذکور واصحاب آنهادارد .سوای آن بسیاری از مسائل
تاریخی وتراجم مشاهیر اعالم را که در کتب ادبی وتاریخی یافت نمیشود
نیز شامل است)29( .
همین مفاهیم بکر وناب و باارزش این کتاب سبب شده که این نوشته
گرانقدر از قدیم تاکنون  ،از شهرت و عظمت فرهنگی وتاریخی برخوردار
بوده چنانیکه نقل های از آن در نوشته های ارزشمند مانند تاریخ تبرستان
ابن اسفندیار  ،تاریخ گزیده  ،تذکرة دولتشاه وغیره صورت گرفته است.
ایا بدیــــع زمــــــانه کـــه در سخا و هـنر
تــــــرا نظیر ندانیم جـــــز نـــیا و پــــــدر
چو هفت هشت حریفیم در یکی خــــــانــه
شناخته به خراسان به هفــــت هشت هـــنر
دبیر و شاعــر و درزی  ،طبیب و دانشمند
ادیب و نحـــــوی و قــوال و گازر ،آهنـگر
ســـــه چـــــاره گنده نیکو در اوفـتاده ستند
زباده هـــــــای گران مست گشته جای دگر
شـــرابمان برسیــــده ست ومـــــا ز اندیشه
بمانده ایــــم ســـرانگشتها به دنـــــــدان در
به یک دو دور دگــر هر سه چار گاده شوند
به پنج شش من می هفت هشت بنده بخــــــر
****
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نظامی عروضی مؤلف کتاب چهارمقاله که در دربار امیران غوری آل
شنسب درقلب خراسان بزرگ می زیست درحکایت مربوط به بدیهه گویی
خودش درشعر از زبان مهترزادۀ بلخ امیرعمید صفی الدین می گوید:
" ای پادشاه نظامیان را بگذار من ازجمله شعرای ماوراء النهر وخـراسان
وعــراق هیــــچ کس را نشناســـــم کـه بــرارتجــــال ،چنین پنج بیــــت
تواند گفت)30( " .
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ابوالحسن بیهقی

ابوالحسن علی فرزند زید فــــــــرزند محمـــــد بیهقی  ،معــــروف به
« ابن فندق » تاجیک ایرانی و « فرید خراسان »  ،حكیم و ادیب مشهور
و از ریاضی دانان بزرگ قرن  6هجری است.
وی در فقه ،اصول ،طب ،لغت ،عروض ،حكمت ،كالم ،تاریخ و سایر
علوم رایج زمان تبحر داشت  ،مرد دقیق نظروجامع االطراف بود .والدت
او را « یا قوت » به بنقل قـــــول او درکــــــتاب مشارب التجـــــــارب
« نسب نامۀ » کامل اورا آورده ونیز از قول او گفته است که والدتش در
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ســال 499ه.ق در قصبۀ سبزواراز ناحیۀ بیهق اتفاق افتاده وبسال 565
هـ.ق .چشم از جهان بست )31( .
اما از قرائن چنین برمی آید كه باید پیش از این تاریخ بوده باشد .بیهقی
در جوانی به كسب علوم مختلف پرداخت ودر فنون ادب و حدیث وکالم
وریاضیات و حکمت سرآمد عهد خویش گردید ودارای تألیفات متعدد و
مشهور شد .بسیاری از استادان بزرگ زمان خود را در بیهق ،نیشابور،
مرو ،سرخس و دیگر مناطق خراسان بزرگ مالقات كرد و از آنان بهره
جست ،از جمله دیداری با « حكیم عمر خیام » در ســـــال  507هـ.ق.
داشت  .وشاید هم که این تاریخ  527هـ .قمری بوده باشد  ،كه شرح این
مالقات را در كتاب « تتمه صوان الحكمه » وی بیان کرده است .بیهقی
مدتی را نیز در بیهق به قضاوت گذراند.
مهمترین اثر او كتاب فارسی « تاریخ بیهق » در تاریخ و جغرافیای ناحیه
بیهق و ذكر رجال علم و ادب و كتاب و نیز سادات و خاندانهای مشهور
ودیگر اطالعات تاریخی آن سرزمین است.
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از این کتاب نسخ معدودی باقی مانده و طبعی بتصحیح مرحوم احمد بهمن
یار با مقدمۀ محــــمد خان قزوینی بسال  1317صورت گرفته است .برخي
آثاردیگر او عبارتند از:
 1ـ تتمه صوان الحكمه (به زبان عربی و ذیلی است برقصد تکمیل کتاب
صوان الحكمه ابوسلیمان محمد فرزند طاهر فرزند بهرام سجستانی منطقی
 ،با نام درة االخبار ترجمه شده است)  ،وطبع منقحی ازآن کتاب با حواشی
و تعلیقات پرارزش بفارسی بهمت پرفیسور محمد شفیع دانشمند پاکستانی
بسال  1351هـ.ق .در الهور صورت گرفت .
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 2ـ جوامع االحكام نجوم در  3مجلد از جمله آثار ریاضی او بزبان فارسی
است.
 3ـ لباب االنساب ،
 4ـ تفسیر نهج البالغه ،
 5ـ مشارب التجارب (كه در دست نیست و ذیلی بود بر تاریخ یمینی )،
 6ــ شاح دیمة القصر (این كتاب نیز در دست نیست و ذیلی بود بر دمیة
القصر باخرزی)،
 7ـ االمانات فی شرح االشارات ،االناده فی كلمه الشهادة،
 8ــ اسئله القرآن مع االجوبه،
 9ـ اصول الفقه  10 ،ـ ازهار اشجار االشعار 11،ـ آداب السفر،
 12ـ اعجاز القرآن  13،ـ االفاده فی اثبات الحشر و االعادة،
 14ـ اسرار الحكم  15،ـ معرفة الکرة وذات الحق واالصطرالب ،
 16ـ قواعد علوم الطب 17،ـ مناهج الدرجات فی شرح کتاب النجات ،
 18ـ تنبیه العلما علی تمویه المتشبیهین بالحکماء ،
19ـ عرایس النفایس فی اصناف العلوم ،
 20ـ امثلة االعمال النجومیة …والغیر .
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رشیدالدین وطواط

امیرامام رشیدالدین سعدالملک محمد فرزند محمد فرزند عبدالجلیل عمری
معروف به رشید وطواط بلخی تاجیک ایرانی است .این دانشمند خراسان
در بلخ متولد شده ودر سال  573هـ.ق .وفات نموده است)33(.
او در مدرسۀ نظامیۀ بلخ تحصیالت خود را اتمام بخشید و جهت کسب
مهارت دانشی وعلمی در فارسی و عربی بخوارزم رفت ودر اوایل عهد
ابوالمظفر عالءالدوله اتسز فرزند قطب الدین محمد خوارزمشاه بخدمت او
پیوست وتا آخر عمر سمت دیوانی رسائل داشته و مقرب سلطان همواره
در سفر و حضربود.
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رشید الدین وطواط از شاعران عهد خود با خاقانی و ادیب صابر وامام
حسن قطان مروزی و جارهللا زمخشری ادیب و متکلم بزرگ قرن ششم
ارتباط دوستی و مشاعره و مکاتبه داشته که بعضی از آنها در مجموعۀ
رسائل « وطواط » ودر کتاب جهانگشای جوینی ج 2ص  6ـ  7آمده
است.
رشید وطواط عالوه بردیوان شعر دارای آثارمتعددی است :
 1ـ منشاّت فارسی اوست ( مجموعۀ نامه ها اعم از رسائل سلطانی و
اخوانی ) [".بنسبت وقوع جنگها وحوادث تاریخی بندرت میتوان
آثارذیقیمت را حفظ کرد  .مگر خوشبختانه از آنجمله در موزۀ انجمن علوم
سنت  .پیترسبورگ روسیه مجموعه یی از بعضی رسائل وقصائد فارسی
وجود دارد که سابقا ً در ادارۀ السنۀ شرقیۀ « لیننگراد » موجود بوده و
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بهمت آقای« بارون روزن » در فهرستی که از کتب فارسی آن اداره طبع
کرده ،مجموعه منشاّت فارسی وطواط را نیز معرفی نموده وفهرست
مطالب آنرا آورده است ....هکذا از این مجموعه سه نسخۀ عکسی در
کتابخانۀ ملی تهران نیزموجود است )34( " ].
 2ـ کتاب معروف فارسی او حدائق السحر فی دقایق الشعر در بدیع و
صنایع شعری است .چند بار بچاپ رسیده وآخرین طبع آنرا مرحوم عباس
اقبال آشتیانی بسال  1308بطبع رسانیده است .
 3ـ فصل الخطاب من کالم عمربن الخ ّ
طاب .
 4ــ تحفة الصدیق الی الصدیق من الکالم ابی بکر الصدّیق .
 5ـ انس الَّهفان من کالم عثمان بن عفــّان .
 6ـ ـ نثر الـاللی من کالم امیر المؤمنین علی که هر یک از کلمات آن
حضرت را بنثر فارسی در آورده ودر دو بیت فارسی منظوم ساخته وبصد
کلمه یا مطلوب کل طالب من کالم علی بن ابیطالب موسوم است وچند بار
بطبع رسیده است .
 7ـ مجموعۀ رسائل عربی که در سال  1315هـ.ق .در دو جلد در مصر
طبع شده است .
 8ـ منظومه یی در عروض فارسی که شامل شانزده بحر از بحور
عروضی معمول شاعران فارسی گویست.
 9ـ ابکاراالفکار نسخه یی است از مجموعۀ رسائل واشعاراودر 69
ورق که رشید وطواط خود آنرا درعهد سلطنت « اتسز خوارزمشاه »
گرد آورده است.
عالوه برآنچه گفته شد  ،وطواط چندین رسالۀ معروف نیز بعربی دارد
که غالب آنها در مسائل ادبی و کالم است و همۀ آنها را استاد فقید عباس
اقبال در مقدمۀ « حدائق السحر » بر شمرده است .
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رشید الدین وطواط یکی از دانشمندان بزرگ و از ادباء نامبردار و مشهور
در زبان فارسی و عربی است .همین دانش کثیر مایۀ آن شده بود که وطواط
در عهد خود از شرق تاغرب نواحی خراسان بزرگ شهرت حاصل کند
و از مشاهیر عهد خود گردد)35( .
شعر فارسی رشید وطواط استادانه ودر برگزیدن کلمات و قوت ترکیب و
ایراد صنایع مختلف کم نظیر و در کمال انسجام است  .از دیوان او که
هفت هزار بیت دارد نسخی در دست است.
از اشعار اوست :
زین سینۀ پـــرآتش وزین دیـــدۀ پر آب
دردا کـــه گشت قاعدۀ عمر من خراب
از بیم حـــــرق وغـــرق نیاید مرا همی
درسینه هیچ شادی ودردیده هیچ خواب
گـردون دهد زسفـــرۀ حسرت مرا طعام
گیتی دهـــــد زساغرمحنت مـرا شراب
زنبور وار بود بعـــــالم چو شهد و چرخ
چون مار زهر کرد مرا در دهان لعاب
مکـرم و من سخــــرۀ هــــوان
امثال من
ّ
اقـــران من مرفه و من طعمۀ عـــذاب
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گفتــــــم که درشباب کنــــم دولتی بدست
نامـــــد بدست دولت وازدست شد شباب
****
همـــــــه کــــــار گیتی بـــــــــود بر قرار
چـو با عـــــــدل و دانــــش بود شهریار
هـــــرآنکس کـــــه در دست فـــــــرمان او
زمــــام خــــالئق نهــــــد کــــرد گــــار
همان به کـــه کـــــوشـــــد بـنام نکـــــو
کـــــه آن مانــــد از خـــــسروان یاد گــــار
تـــــو اصالح گیتی ازآنکــس مجــــوی
کـــــــه بر نفس خــــــود نیستش اقــــــتدار
****
جـــانـــــا لب چــــون شــــــراب داری
رخــــســار چــــــــــــــو آفــــــتـاب داری
در پیـــــــــــــش ضـــــیاء آفـــتـــابــــت
از ظلمـــــــت شــــــــب نقــــــــاب داری
بی آن لب چــــون شکــــــر تــــنـــم را
همچـــــــــون شــــکــــر انــدر آب داری
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پشـــــت طــــــربم شکســــــته خــــواهی
قصـــــــر خـــــــــردم خـــــــراب داری
ای روی تـــــــــو رحــــــمــــتی الهـــــی
تــــــا چـــــــندم در عــــــــــــذاب داری
در انــــــــــــده تــــــــــو درنــــــگ دارم
درکشــتن مــــن شــــــــــتاب داری

()36

ای تــــــــافـــته زلــــــــف یـــــار آخــــــر
تـــاکـــــی دل مــــن بـــــــــــتاب داری
صـــــــبرم چـــو عقـــــــاب صید کــــردی
گــــرچــــــه صفـــــت غـــــراب داری
ای تـــــن بجـــــــزع مبــاش اگـــــرچـــــه
انــــــــدیشـــۀ بــــی حســــــــاب داری
خـــــــوش بـــــــاش کـــــه بار گـاه خسرو
از حـــــــــــادثـــهــــا مــــــــآب داری
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انوری ابیوردی

اوحدالدین محمد یا علی فرزند اسحاق انوری ابیوردی تاجیک ایرانی ،
قصیده سرای بزرگ نیمۀ دوم قرن ششم ،در قریه بدنیۀ از والیات ابیورد
خراسان درسال  520هجری قمری متولد شد ودر سال  583هجری
قمری (1188میالدی ) ( )37در بلخ در گذشت و در مقبرۀ سلطان احمد
خضرویه دفن گردید.
چون ابیورد در جنب دشت خاوران بود ،در آغاز« خاوری » تخلص می
كرد .دوران جوانی انوری ،در توس به تحصیل علوم رایج روزگار از
جمله ریاضی  ،نجوم  ،ادبیات  ،فلسفه  ،ادبیات عرب  ،علوم عقلی و نقلی
و موسیقی گذشت.
در جوانی به دربار سلطان سنجر راه یافت و بخش اعظم زندگیش در
دربار او سپری شد.
ویژگی شعر انوری ـ دارای طبعی مقتدر و فكری نیرومند و مدام در پی
معانی دیرفهم بود .با همه اقتدار طبع با نظر دقیق و غــــــــــور كامل شعر
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می گفته است و به گفته خود تا از عهده یك سخن برون آید ،صد بار به
عقده در می شد .در نتیجه این دقت ،توانسته سبكی مخصوص اختراع
كند.
بزرگترین وجه اهمیت او در استفاده از زبان محاوره در شعر است
وبدینوسیله توانست تمام رسوم پیشینیان را در شعربنویسد  .او در قصیده
وغزل وقطعه سرآمد شاعران خراسان واز ارکان استوار شعر وادب
فارسی شد وبا شناخت عینی از عظمت فرهنگی و ادبی او  ،وی را یکی
از سه پیامبرشعر فارسی دانسته اند وگفته اند :
در شعـــــــــر ســــه تــــن پیمــــبرانند
قـــولی است کــــه جمــــلگی بــــــرآنند
فــــــــردوسی و انـــــــوری و سعـــدی
ی بعـــــدی
هــــــــرچـــــند کــــــه النـــب ّ
****
انوری خود از اهمیت و مقام شایسته ادبی و فرهنگی خود واقف بود وآنرا
چنین توصیف می کند :
خاطری چون آتشم هست و زبانی همچو آب
فکـــرت تیزو ذکاء نیک وشعــــــر بی خــلل
ای دریغا نیست ممدوحی ســــزاوار مـــــدیح
ای دریغا نیست معشــــــوقی سزاوارغـــــزل
****
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ازاودیوان شعری به جای مانده است که شامل قصاید ،غزلیات و قطعات
اوست .انوری در بیشتر آثار خود به مدح شاهان عصر خود پـــــرداخته
است  .ودارنده گزیده های آثار طنز وکالم بکر وناب نیزمی باشد .

انوری ابیوردی که خود مداح ستاینده سنجر سلجوقی بود نیز در قصیده
ای که امروزه در مــــــــــــــیان تـــــــــاریخ پژوهان و ادیــــــــــــــــبان
به « اشک های خراسان » اشتهار دارد.
ودرآن از هجوم " ترکان غزنوی " و ویرانگریهای بسیار آنان سخن به
میان آورده و بر نابودی خراسان دردمندانه نالیده است .
بخشی از این قصیدۀ هفتاد و سه بیتی  ،چنین است :
شاد اال به در مـــــرگ نـبـیـنـی مــــردم
بکـــر جــز در شکــــم مام نــیــابـــی دختــــر
مسجــد جامـع هـــر شهـر ستورانشان را
پایگــاهی شده نـــه سقفش پــــــــــیدا و نــه در
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نکنند خطبه به هر خطه غزان ,از پی آنک
در خـراسان نه خطیب است کنون نه منبر

()38

****
انوری ابیوردی را بیشتر به قصاید و قطعاتش در ادبیات فارسی می
شناسند ودر این نوع شعر اقسام مفاهیم و معانی بکر را در بیان اندیشۀ
خود به بهترین وجه بکار برده است وبعد از او کمتر کسی توانست در این
نوع از کالم همطراز اوگردد.
چند نمونه ای ازاشعار اوست :
چـــه نـــازست آنکــــه اندر سر گرفتی؟
به یکبـــــاره دل از مـــــا بــــرگـــرفتی
تـــــرا گفتــــم کــــه با مـــن آشتیکــــن
رهــــــاکرده ،رهـــــی دیگـر گـــــرفتی
دریـــــغ آن دوستی! با من بـــهیکبــــــار
شدی در جنگ و خشم از ســـرگــرفتـی
ی و رفتــی
مـــــرا در پــــــــای غم ُکشت ّ
هــــــوای دیگـــــری در ســــر گــرفتی
****
ای دیر به دست آمده بس زود برفتـــی
آتش زدی اندر من و چــون دود برفتی
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چون آرزوی تنگدالن دیــــر رسیــدی
چــــون دوستـــی سنگدالن زود برفتی
زان پیش که در باغ وصال تـــو دل من
از داغ فــــراق تو برآســــود بــــرفتــی
ناگشتـــه من از بند تــــو آزاد بجستــــی
ناکــــرده مــــرا وصل تو خشنود برفتی
آهنگ به جــــان من دلسوختــــه کــردی
چـــون در دل مـــن عشق بیفــزود برفتی
****
آن شنیدستی کــــه روزی ابلـهی با زیرکی
گفــت کاین والی شهر ما گدایی بی حیاست
گفت چون باشـد گدا آن کز کالهش تکمه یی
صد چو ما را روز ها بل سالها برگ و نواست
گفتش ای مسکین غلط اینک از اینجا کرده ای
آنهمه برگ و نوادانی کـــه آنجا از کجـــــاست
د ّرو مــــروارید طوقش اشک طفــالن منست
لعـــل و یاقـــوت ستامش خــــون ایتام شماست
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او کــــه تا آب سبو پیوسته از ما خواستست
گر بجویی تا بمغز استخوانش از نان ماست
خواستن کدیه است خواهی عشرخوان خواهی خراج
زانکه گــــــرده نام باشــــد یک حقیقت را رواست
چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی
هــــــــرکه خواهد گرسلیمانست وگرقارون گداست
****
سفر مــــــربی مـــردست وآستانۀ جــــــاه
سفــــرخــــــزانۀ مـــالــست و اوستاد هــنر
درآن دیـــــارکــــه درچشم خلق خوارشـوی
سبک سفر کـــــن از آنجا برو بجــــای دگـر
بشهر خـــــویش درون بی خطــر بود مردم
بکان خــــویش درون بی بها بود گــــــــوهر
درخــــت اگر متحــــرک شدی زجای بجای
نه جـــور اره کشــــــیدی ونه جـــــــفای تبر
بجـــرم خـــــاک وفلک در نگاه باید کـــــرد
که این کجــــــاست زآرام وآن کجاست زسفر
****
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آلــــــــــودۀ منت کســـــان کـــــــــم شـــــــو
تا یکشــبه در وثــــــاق تــــو نــــــانســــت
ای نفــــس بــــــرســـــتۀ قـــــــناعت شـــــو
کــــآنجـــــا همــــه چــــیز نـیک وارزانست
تـــا بتــــوانی حـــــذر کـــــــــن از منـــت
کــــــاین منت خلــــق کـــــاهش جـــانست
درعالـــــم تـــــن چــــه میکــــنی هســـتی
چـــــون مـــــرجـــــع تــــو بعـالم جانست
شک نیست کـــــه هرکــــه چـــیزکی دارد
وآنـــرا بـــــدهــــــد طـــــریق احســانست
لیکن چــــو کـــسی بـــــود کــــه نستــــاند
احســــــان آنست وبس نه آســــــانــــــست
چـــــندان کـــــــه مــــروتســـــت در دادن
در نــــــــاســــتدن هــــــزار چــــــندانست
****
باغــــــبانی بنفـــــشه مـــی بــــــــــویـــــید
گـــــفت ای گــــوژپشــــت جـــــــامه کــبو
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این چـــه حــــالست از زمـــانـــــه تــــــرا
پـــــــیر ناگشــــته در شــــــکســــــتی زود
گفـــت پـــــیران شکســــتۀ دهــــــر انـــــد
در جـــــــــــوانی شـــکســــته بایــــد بــود
****
یک شب مــــه گردون برخت می نگــــرید
وزرشــــک زدیده خـــــون دل می بـــــارید
یک قطـــــره از آن بـــر رخ زیبات چکـــید
وآن خـــــال بدان خـــــوشی ازآن گشت پدید
****
با روی تــــو ازعــــــافیت افســـانه بمــــاند
وز چشم تــــو عـــقل شــــــــوخ دیوانه بماند
ایــــام ز فـتنۀ تــــو در گـــــــوشــــــه نشست
خــــورشـــــید زسایه تــــو درخـــانه بمـــــاند
****
بیا ای جان بیا ای جــان بیا فریاد رس مــــارا

()39

چومــــارایک نفس باشد نباشی یک نفس مارا
زعشقت گرچه با دردیم ودر هجرانت اندرغم
وزعشق تونه بس باشد زهجران توبس مـــارا
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کم از یک دم زدن مارا اگر دردیده خواب آید
غم عشقت بجنباند بگـــوش اندر جـــرس مارا
لبت چون شمۀ نوش است وماه اندرهوس مانده
که بروصل لبت یک روزباشد دسترس مــــارا
به آب چشمۀ حـــیوان حیاتی انــــــــوری را ده
کــــه اندر آتشی عشقت بکشتی زین هوس مارا
****
گـــــــــر بازدگـــــر باره ببینم مگــــــــر اورا
دارم زســـــــر شـــــــادی برفـــــرق سر اورا
با من چـــــه سخن گوید جــــــز تلـــــخ نگوید
تلخ از چـــــه سبب گوید چندین شکـــــر اورا
ســــوگند خــــرم مـــــن به خـــــدا و به سر او
کـــــاندر دو جهان دوست ندارم مگــــــر اورا
****
چــــندان که رسانـــــید بالهــــا به ســـــرمـــن
یارب مـــــــرســـــان هـــــیچ بالیی به ســر او
هرشب زبر شــــام هـــمی تا به سحــــــرگـــــه
رخساره کـــنم سرخ زخـــــون جـــگــــــــر او
****
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بر سمرقند اگــــر بگـــذری ای بـــاد سحـــــر
نامه اهـــل خراســـان به بر خــــاقـــــــان بـــر
نامــــه ای مطلـــع آن رنج تــــن و آفت جــــان
نامــــه ای مقطـــع او درد دل و ســـوز جگــــر
نامــــه ای بـــــــر رقمـــش آه غـــــریـبان پیدا
نامــــه ای در شکــنش خـــــون شهیدان مضمر
نقـــــش تحــریرش از سینه مظلـــومان خشـک
ســطرعـــنوانـــش از دیده محــرومـان تــــــر
ریش گردد ممر صــــوت از او گـــاه سمــــاع
خــون شــود مـردمک دیده از او وقــت نظــر
*****
بیشتر دانشمندان  ،سال درگذشت انوری ابیوردی را  583می دانند .
ادوارد براون وفات وی را بنا به عقیده ارمان اته وژوکوفسکی سه وچهار
سال پسانترپذیرفته اند .آرامگاه وی در بلخ است.
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رشید الدین میبــــدی

ابوالفضل رشید الدین میبدی تاجیک ایرانی عارف  ،نویسنده و مفسرقرآن
در نیمه اول قرن ششم است.
در مورد زندگی و فعالیت های علمی وی اطالع زیادی در دست نیست.
شهرت بزرگ او به خاطر تفسیرعرفانی او بر قـــــــرآن كریم به نــــــام
« كشف االسرار و عدة االبرار » که کاملترین ومهمترین تفسیرفارسی
از تفاسیرصوفیه است  ،تاریخ شروع تحریراین کتاب بسال  520هجریست
ومعلوم نیست چند سال بدین کاردشوار سرگرم تحقیق و تدقیق بوده است.
او تفسیر خواجه عبدهللا انصاری را اساس كار خود قرار داده و آن را به
پارسی دری شرح كرده است.
رشید الدین میبــــدی کالم پیر هروی شیخ االسالم عبدهللا انصاری را
توسعه داده وبنشر وبسط آن مبادرت جسته است.
" کشف االسرار وعدت االبرار " که شامل  114سوره قرآن شریف می
باشد  ،به زبان فارسی بقرار زیر بتشریح گرفته شده است  .وبگونه نمونه
ازجمع  114سوره ذیل  ،تنها این جا یکم " سوره فاتحه " را بتفسیر می
گیریم :.
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رشید الدین میبدی " كشف االسرار و عدة االبرار "
یکم ــ سوره فاتحه
جز نخست ــ النوبت االولی
قوله تعالی بسْم َّ
الرحْ من جهان دار دشمن پرور ببخشایندگی
َّللا بنام خداوند َّ
الرحیم ( )1دوست بخشای بمهربانی ْال َح ْمدُ َّّلِل ستایش نیکو و ثناء بسزا
َّ
ْ
َ
الرحیم
الرحْ من َّ
خدای را َربّ العالمینَ ( )2خداوند جهانیان و دارنده ایشان َّ
( )3فراخ بخشایش مهربان مالک یَ ْوم الدّین ( )4خداوند روز رستخیز و
ک نَ ْست َع ُ
ین ( )5و از
ک نَ ْعبُدُ ترا پرستیم َو إیَّا َ
پادشاه روز شمار و پاداش إیَّا َ
ْ
َ
یم ( )6براه
تو یاری خواهیم ا ْهدنَا راه نمون باش ما را ال ّ
صراط ال ُم ْست َق َ
راست و درست صرا َ
علَیْه ْم راه ایشان که نواخت خود نهادی
ط الَّذینَ أ َ ْن َع ْمتَ َ
و نیکویی کردی برایشان َ
علَیْه ْم نه راه جهودان که خشم
غیْر ْال َم ْغ ُ
ضوب َ
ّ
است بر ایشان از تو َو َال الضَّالینَ ( )7و نه ترسایان که گم انداز راه تو
آمین خدایا چنین باد.
رشید الدین میبدی " كشف االسرار و عدة االبرار "
یکم ــ سوره فاتحه
جز دوم ــ النوبت الثانیه
َّللا عنه قال قال النبی صلّی َّ
روی ابو هریره رضی َّ
َّللا علیه و آله و سلم
یقول َّ
صالة بینی و بین عبدی فنصفها لی ،و نصفها
َّللا تعالی ق ّ
سمت ال ّ
الرحمن الرحیم یقول َّ
لعبدی ،و لعبدی ما سال ،فاذا قال العبد بسم َّ
َّللا
َّللا ّ
َّللا ربّ العالمین ،یقول َّ
تعالی س ّمانی عبدی ،و اذا قال العبد الحمد َّ
َّللا تعالی
الرحیم یقول َّ
ی
حمدنی عبدی ،و إذا قال العبد الرحمن ّ
َّللا تعالی أثنی عل ّ
عبدی ،و اذا قال العبد ملک یوم الدّین یقول َّ
َّللا تعالی ،م ّجدنی عبدی ،و فی
ی عبدی ،و اذا قال العبد ایّاک نعبد و ایّاک نستعین ،یقول َّ
َّللا
روایة ّ
فوض إل ّ
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تعالی ایّای یعبدنی عبدی و بی یستعین ،فهذا لی و باقی السورة لعبدی و
لعبدی ما سأل.
مصطفی صلوات َّ
َّللا علیه درین حدیث خبر داد از کردگار قدیم و خداوند
مهربان ّ
عز جالله و تقدّست اسماؤه و تعالت صفاته ،که از بنده نوازی و
مهربانی و بزرگواری خود گفت :قسمت کردم خواندن سوره الحمد میان
من و میان بنده من نیمه از آن مر است و نیمه از آن بنده من ،و بنده مر
الرحیمَّ ،
است آنچه خواهد .چون بنده گوید بسْم َّ
َّللا گوید بنده من
الرحْ من َّ
َّللا َّ
مرا نام نهاد و بنام نیکو خواند ،چون بنده گوید ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ َّ
َّللا
گوید بنده من مرا سپاس داری کرد و از من آزادی نمود ،چون بنده گوید
الرحیم َّ
َّللا گوید بنده من مرا ستایش نیکو و ثنای بسزا گفت چون
الرحْ من َّ
َّ
بنده گوید مالک یَ ْوم الدّین َّ
َّللا گوید بنده من مرا ببزرگواری و پاکی بستود،
بنده من پشت وا من داد ،و کار وامن گذاشت ،دانست که بسر برنده کار
وی مائیم ،تمام کننده نعمت بروی مائیم ،سازنده کار وی و روزی رساننده
بوی مائیم ،ما را میپرستد و از ما میخواهد ،و دست نیاز سوی ما برداشت
که ا ْهدنَا تا آخر سوره همه بنده را دعاست ،و او راست آنچه خواست.
درین خبر سورة الحمد را صالة نام نهاد تا تنبیه بود بنده را که نماز بی
سورة الحمد درست نیست و به قال صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «ال صالة
ّاال بقرائة فاتحة الکتاب».
و روی «من صلّی صالة فلم یقرأ فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج هی خداج
غیر تمام» مذهب شافعی رض آنست که خواندن سورة الحمد در همه
رکعات نماز واجب است هم بر امام و بر ماموم و بر منفرد در نماز جهری
و در نماز اسرار.
و بدانک درین سورة نه ناسخ است و نه منسوخ و بعدد کوفیان صد و چهل
و دو حرفست ،و بیست و نه کلمه ،و هفــــــت آیت ،از آن هفت یکی آیت
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تسمیت است چنان که مذهب شافعی است و روایت بو هریره از رسول
خدا و ذکر قوله صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلم «الحمد َّّلِل رب العالمین سبع
ّ
احدیهن بسم َّ
َّللا الرحمن الرحیم و هی السبع المثانی و هی ام القرآن و
آیات
هی فاتحة الکتاب»
این خبر دلیل است که بسْم َّ
الرحیم از سورة فاتحه آیتی است و
الرحْ من َّ
َّللا َّ
عین قرآن است ،خواندن آن در نماز واجب ،و جهر آن در نماز جهری
سالم این سوره را درین خبر سه نام نهاد یکی
سنّت ،و مصطفی علیه ال ّ
سبع مثانی ،دیگر فاتحة الکتاب ،سدیگر ا ّم القرآن ،سبع مثانی آنست که
هفت آیت است و در هر رکعتی نماز بخواندن بوی بازگردند .و نیز گفتهاند
از بهر آنک جبرئیل دو بار بآن فروآمد یک بار بمکه و یک بار بمدینه
تعظیم آن را ،پس این سورة هم مکی است و هم مدنی .و گفتهاند سبع مثانی
بآن گفت که این امت را مستثنی است ،فلم یخرجها َّ
َّللا تعالی لغیرهم ،هیچ
ا ّمت دیگر را نبوده این سورة ،از اینجا بود که جبرئیل آمد به مصطفی
(ص) و گفت «یا رسول َّ
َّللا ابشر بسورتین أوتیتهما لم یؤتهما من قبلک،
فاتحة الکتاب و خاتمة سورة البقرة»
و فاتحه بآن گفت که در مصحفها ابتدا بآن کنند و کودکان را بتعلیم ،و در
نمازها ابتدا بآن کنند ،و در هر کاری که بنده در آن شروع کند اول گوید
َّللا و بسم َّ
بسم َّ
َّللا اول سورة است .و گفتهاند که فاتحه بآنست که اول سورتی
که از آسمان فروآمد این بود و به قال ابو میسرة« :اول ما قرأ جبرئیل النّبی
صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم بمکة فاتحة الکتاب الی خاتمتها».
و ام القرآن از آنست که اصل علوم قرآن و جمله کتابهای خداوند است .هر
چه در کتابها است از علوم دینی و مکارم االخالق معظم آن در این سورة
از روی اشارت موجود است و مثله الدّماغ س ّمی أ ّم الرأس النّه یجمع
الحواس و المنافع ،و ا ّم القری اصل لجمیع البلدان حیث دحیت من تحتها.
ّ
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و گفتهاند رأیت سلطان که در معسکر قبله لشکر باشد أ ّم گویند پس این
سورة را ام القرآن از اینجا گفتند .یعنی که مفزع اهل ایمانست و مرجع
اهل قرآن ،و مصطفی (ع) در بعضی اخبار این سورة را شفا خواند و
ذلک قوله صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «هی أ ّم القرآن و شفاء من ک ّل داء»
و روی أنّه قال صلّی َّ
َّللا علیه «فاتحة الکتاب شفاء من السم»
َّللا ،معناه بدأت بسم َّ
اکنون تفسیر گوئیم و معانی :بسْم َّ
َّللا فابدؤا .میگوید،
در گرفتم بنام خویش ،در پیوستم بنام خویش و آغاز کردم بنام خویش
درگیرید بنام من ،در پیوندید بنام من ،آغاز کنید بنام من .اسم اینجا بمعنی
ک یعنی میگوید «بپاکی بستای
سبّح اس َْم َربّ َ
ذاتست چنانک جایی دیگر گفت َ
نام خداوند خویش را» نام زیادت است و معنی آنست که بپاکی بستای
ک» ،با برکت و با
ک ا ْس ُم َربّ َ
بار َ
خداوند خویش را ،جای دیگر گفت «ت َ َ
بزرگواری و برتری است نام خداوند تو .نام زیادت است و معنی آنست
که با برکت و با بزرگواری و برتری است خداوند تو و این در علم توحید
و در لغت روان است و روا .در لغت عرب آنست که لبید گفت:
سالم علیکما
الی الحول ث ّم اسم ال ّ
و من یبک حوال کامال فقد اعتذر
و در علم توحید آنست که بنزدیک اهل حق اسم و مس ّمی یکی است نام و
نامور و َّ
َّللا بناء همه نامهای خداوند است ،و نام حقیقی مهین است با آنک
همه نامهای وی مهاند و حقیقی ،و پاک ،و ازلی ،و نیکو ،و بزرگ ،قال
الخلیل بن احمد البصری « َّ
َّللا هو االسم االکبر» اما هر نامی از صفتی
شکافته چون علیم از علم و قدیر از قدرت و رحیم از رحمت ،یا بر کردی
نهاده چون صانع از صنع ،و خالق از خلق ،و قابض از قبض و باسط از
بسط .مگر این نام حقیقی که نه بر کرد نهاده و نه از صفت شکافته ،و بناء
َّللا غفور است و رحیمَّ ،
همه نامها است ،نبینی که هر جایی گوید َّ
َّللا سمیع
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َّللا لطیف است و خبیرَّ ،
است و بصیرَّ ،
َّللا بنا نهد و دیگر نامها بران
اوصاف بندد .و در قرآن سه هزار و بیست و هفت جای خود را نام َّ
َّللا
گفت و خویشتن را با آن نام برد و ایشان که بت را الت نام کردند ایشان
را گفت «یلحدون فی اسمائه» در نام من الحاد میآرند و نام من بکژی می
بیرون دهند ،و می کژ گردانند ،و می فرا ناسزا دهند ،خواستند دشمنان
وی که بت را هام نام وی کنندَّ ،
َّللا تعالی آن را بریشان شکست و بریشان
تباه کرد ،تا چون خواستند؟
َّللا نام کنند الت نام کردند .الت بت است و َّ
که َّ
َّللا خدای آنست ،و آفریدگار
سمیًّا او را هام نام دانی؟ یعنی که هیچکس
آن .یقول ج ّل جالله ه َْل ت َ ْعلَ ُم لَهُ َ
َّللا نخوانند ،و نه رحمن .و در اشتقاق نام َّ
را جز از وی َّ
َّللا علما مختلفاند،
و سخن در آن مشتبه است .و خلقی از مهتران علما و بزرگان دین از آن
پرهیزیدهاند و آن را کارهاند.
و قومی در آن شروع کرده ،بعضی گفتند اشتقاق آن از اله است یقال الهت
الیه ای سکنت الیه ،فکان الخلق یسکنون عند ذکره و یطمئنّون الیه و به
قال ّ
وب میگوید َّ
عز و جل أَال بذ ْکر َّ
َّللا اوست که آرام خلق
َّللا ت َْط َمئ ُّن ْالقُلُ ُ
بذکر اوست سکون دل دوستان بنام اوست شادی جان مؤمنان بیاد اوست،
ذکر وی آیین زبان ،نام وی راحت جان ،یافت وی سور دل و سرور
دوستان .و گفتهاند اشتقاق آن از «الهت فی ال ّ
ّ
فکأن
شیء یعنی تحیّرت فیه
العقول تتحیر فی کنه صفته و عظمته و االحاطة بکیفیته» میگوید َّ
َّللا اوست
که عقلهای زیرکان و فهمهای دانایان در مبادی اشراق جالل وی حیران
است ،و از دریافت چگونگی صفات و افعال وی نومید .شعر
تحیّر القلب فی آثار قدرته
تحیّر ّ
الطرف فی انوار ألالء
قدر خویش برداشت .و صفت خویش در حجب عزت نگه داشت ،تا هر
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نامحرمی نااهلی باسرار قدم بینا نگردد ،و دست هر متمنّی متعنّتی بدریافت
آن نرسد .آن دست که تو داری خود کجا رسد و آن دیده که تراست خود
کر و بیان پرورده هفتصد هزار ساله تسبیح قاصر بود
چه بیند؟ سازهای ّ
از ادراک جالل لم یزل و ال یزال .اطماع ایشان از دریافت آن گسسته،
مقر عزت خود دوخته .و این
اقدام ایشان بسالسل قهر و بمسامیر هیبت در ّ
ّ
متعزز بصفات کمال ناطق
در بایشان در بسته و جمال لم یزل و ال یزال
باین کلمات که «فَللَّه ْالع َّزة ُ َجمیعا ً»
الذّات و النّعت و االسماء و الکلم
جلّت عن الوهم و االدراک لو علموا
ا ینان که در اشتقاق این نام سخن گفتند قومی اصل آن از اله نهادند
کالمکتوب یس ّمی کتابا و المحسوب یس ّمی حسابا ،پس الف و الم تفخیم و
تعظیم را در افزودند پس حذف همزه استثقال را پسندیدند ،و کسره آن با
الم تعظیم نقل کردند ،آن گه دو الم متحرک یکی مدغم کردند ،و گفتند
َّللا» و اختالف است علما را که َّ
« َّ
َّللا اسم علم است یا اسم صفت .و درست
آنست که اسم علم است از بهر آن که خدای را ّ
عز و جل اسماء صفات
فراوانست .ال بد اسم علم باید تا آن اسماء صفات در آن برود و بر آن بسته
شود .چنانک در ابتدا بآن اشارت کردیم.
و تا فرق بود میان اسم ذات و اسم صفات ،و علم اسم ذات است که اسماء
صفات بر آن روانست و در ازل آزال و ابد آباد مستحق این نام است .بذات
بزرگوار و کمال ّ
تعزز و جالل تقدّس خویش نه بعبادت متعبّدان و طاعة
مطیعان.
ا ّما نام رحمن در جاهلیّت نشناختند که َّ
َّللا میگوید َو إذا قی َل لَ ُه ُم ا ْس ُجدُوا
الرحْ ُ
من .چون ایشان را گویند سجود کنید رحمن را
لرحْ من قالُوا َو َما َّ
ل َّ
الرحْ من ایشان می
گویند رحمن چیست؟ جایی دیگر گفت َو ُه ْم یَ ْکفُ ُرونَ ب َّ
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کافر شوند برحمن و میپرسند که چیست و کیست؟ قل هو ربّی ال اله ّاال
هو .ای سیّد پاسخ کن ایشان را که او خدای منست ان خدای که جز وی
الرحْ ُ
من آ َمنَّا به ،از
خدای نیست .دیگر جای پاسخ فرمود و گفت قُ ْل ُه َو َّ
اینجاست که بعضی علما گفتند رحمن اسمی عبرانی است و قریش از آن
نمیشناختند .و قول درست آنست که رحمن لفظ عربی است مشتق از
رحمت ،ا ّما در توریة و در میان اهل کتاب معروفتر بوده است.
و لهذا روی ّ
َّللا بن سالم قال للنّبی صلّی َّ
ان عبد َّ
َّللا علیه و آله و سلّم کنّا
َّللا تعالی قل ادعوا َّ
الرحمن فانزل َّ
الرحمن،
َّللا او ادعوا ّ
نقرأ فی التوریة ّ
أیّاما تدعوا فله األسماء الحسنی» ،میگوید او را َّ
َّللا خوانید و رحمن خوانید
ازین دو بهرچه خوانید نام نیکو خوانید .و رحمن مطلق جز خدای را ّ
عز
و جل نگویند و مخلوق را بر اطالق این نام نه نهند ،نه بینی که کافران
مسیلمه کذاب را این نام نهادند بر اطالق ننهادند بل که مقید کردند و گفتند
رحمن یمامه .و رحمن در معنی فراخ رحمتتر است از رحیم.
و در بعضی دعا آوردهاند« .رحمن الدّنیا و رحیم اآلخرة» یعنی بخشاینده
صه بر مؤمنان.
درین گیتی بر همگنان و در آن گیتی خا ّ
روایت کنند از ابن عباس که گفت «انّهما اسمان رقیقان احدهما ّ
أرق من
اآلخر» حسین بن الفضل گفت که مگر را وی را درین خبر و هم افتاد که
در این ،رفیقان احدهما ارفق من اآلخر ،ظاهرتر است از بهر آنکه رقّت
در صفات خدا نیست و رفق هست .و ذلک فی قوله صلّی َّ
َّللا علیه و آله و
سلّم «ان َّ
َّللا رفیق یحب الرفق» .
علما مختلف اند که ارفق کدام یکی است سعید جبیر گفت رحمن است که
رحمت و نعمت وی بر مؤمن و کافر و بر دوست و دشمن روانست .وکیع
جراح گفت رحیم است از آنک اشارت بآن رحمت دارد که هم در دنیا است
سران ازینجا گفتند «الرحمن العاطف علی جمیع خلقه
و هم در عقبی .مف ّ

عظمت فرهنگی خراسان

477

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بأن خلقهم و رزقهم و به قال تعالی ،و رحمتی وسعت کل شیء و الرحیم
صة بالهدایة و التوفیق فی الدنیا ،و بالجنّة و الرؤیة فی العقبی
بالمؤمنین خا ّ
ْ
ً
قال تعالی َو کانَ بال ُمؤْ منینَ َرحیما رحمن مهربان است بر همه خلق گرویده
صه بر
و ناگرویده از روی آفریدن و روزی دادن و رحیم مهربان است خا ّ
مؤمنان از روی هدایت و توفیق طاعت در دنیا و بهشت و رؤیت در عقبی.
رحمن از روی معنی عام است ،بمعنی آفریدن و روزی دادن است همه
خلق را ،و از روی لفظ خاص است که مخلوق را این نام نیست.
و رحیم از روی لفظ عام است که مخلوق را این نام گویند ،و از روی
خاص است که بمعنی هدایت و توفیق طاعت است ،و این جز
معنی
ّ
مؤمنانرا نیست ،معنی قول جعفر بن مح ّمد ع فقد قال« :الرحمن اسم خاص
بصفة عامة و الرحیم اسم عام بصفة خاصة».
و َّ
َّللا خود را در قرآن به پنج نام از رحمت باز خواند رحمن ،و رحیم ،و
خیر الراحمین ،و ارحم الراحمین ،و ذو الرحمة رحمن فراخ بخشایش
است ،و رحیم فراخ بخشاینده و ذو الرحمة با بخشودن ،خیر الراحمین
بهترین بخشایندگان ،ارحم الراحمین بخشایندهتر بخشایندگان ،هر پنج نام
خداوند ماست و بآن صفت اوست نه صفت بروتنگ ،نه رحمت از کس
دریغ .میگوید ج ّل جالله « َربُّ ُک ْم ذُو َرحْ َم ٍة واسعَ ٍة» و در ثنای فریشتگان
َیءٍ َرحْ َمةً َو ع ْلما ً» و چون صفت عذاب کرد
استَ « :ربَّنا َوسعْتَ ُک َّل ش ْ
یب به َم ْن أَشا ُء» عذاب خود باو رسانم که خود خواهم
عذابی أُص ُ
گفت « َ
« َو َرحْ َمتی َوسعَ ْ
َیءٍ » و رحمت من خود بهر چیز رسیده است .و
ت ُک َّل ش ْ
تفسیر این آیت در حدیث سلمان فارسی و ابو هریره دوسی است در صحیح
َّللا علیه و آله و سلّم «ان َّّلِل ّ
َّللا صلّی َّ
مسلم قال رسول َّ
عز و جل مائة رحمة
سمها بین خلقه فبها یتعاطفون و بها
و أنّه انزل منها واحدة الی األرض فق ّ
یتراحمون ،و أخر تسعا و تسعین لنفسه .و ان َّ
َّللا قابض هذه الی تلک
فیکملها مائة یرحم بها عباده یوم القیامة».
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گفت َّ
َّللا را صد رحمت است که از آن صد یکی فرو فرستاد در هفت
آسمان و در هفت زمین ،بآن یک رحمت بر خلق میبخشاید و خلق بآن بر
یکدیگر میبخشایند ،و نود و نه رحمت بنزدیک خود میدارد ،تا روز
رستاخیز آن یک رحمت را و از نگرد ،و آن را نافرسوده یابد و ناکاسته،
آن را به نود و نه باز آرد تا صد تمام کند ،و انبازان از مؤمن و از کند و
آن بریشان ریزد ،پس درنگر تا مؤمن درین گیتی وا چندین انبازان از صد
یکی در دل و دین و دنیا چه یافت ،اعتبار گیر و قیاس کن که فردا بی
انبازان از صد چه یابد.
و در بیان فضیلت این آیت مصطفی ع گفت «من کتب بسْم َّ
الرحْ من
َّللا َّ
الرحیم تعظیما َّّلِل ّ
عز و جل غفر َّ
َّللا له ،و من رفع قرطاسا من االرض فیه
َّ
ّ
الرحیم اجالال َّّلِل عز و جل ان یداس کتب عند َّ
بسْم َّ
َّللا من
الرحْ من َّ
َّللا َّ
الصدیقین و خفّف عن والدیه و ان کانا مشرکین یعنی العذاب .و قال «ال
الرحیم گفت هر آن کس که تعظیم َّ
یردّ دعاء ّأوله بسْم َّ
َّللا را بسْم
الرحْ من َّ
َّللا َّ
الرحیم نیکو بنویسد َّ
َّ
َّللا وی را بیامرزد ،و هر آن کس که رقعه
الرحْ من َّ
َّللا َّ
از زمین بردارد که آیت تسمیت بر آن نبشته بود اجالل نام َّ
َّللا را تا بپای
فرو نگیرند ،وی را بنزدیک َّ
َّللا در زمره صدّیقان آرند و پدر و مادر وی
که در عذاب باشند ایشان را تخفیف کنند اگر چه مشرک باشند .و دعائی
که در اول آن گویند بسْم َّ
الرحیم آن دعا رد نکنند و باجابت
الرحْ من َّ
َّللا َّ
مقرون دارند.
و گفتهاند آیت تسمیت نوزده حرف است گفت «من قرأ حرفا من القرآن
کتب له به عشر حسنات بالباء و التاء و الواو» و گفتهاند زبانیه دوزخ
عش ََر و این آیت تسمیت
علَیْها ت ْس َعةَ َ
نودزهاند چنانک رب العالمین گفت َ
نوزده حرف است ،هر آن کس که باخالص برخواند رب العالمین بهر
حرفی از آن زبانیه از وی باز دارد ،و او را از سیاست وی ایمن کند ،و
َّللا صلّی َّ
عن سلمان قال قال رسول َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «ال یدخل احـــــد
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الرحیم ،هذا کتاب من َّ
الجنة اال بجواز بسْم َّ
َّللا لفالن بن فالن
الرحْ من َّ
َّللا َّ
ادخلوه جنة عالیة ،قطوفها دانیة»
و عن ابن عباس انه قال «ان لکل شیء اساسا و اساس الدنیا مکة النه منها
دحیت االرض ،و اساس السماوات غریبا و هی السابعة العلیا ،و اساس
سرة
االرض عجیبا و هی السابعة السفلی ،و اساس الجنان جنة عدن و هی ّ
سفلی علیها
الجنان علیها اسست الجنان ،و اساس النار جهنم و هی الدّرکة ال ّ
سست الدرکات ،و اساس الخلق آدم و اساس االنبیاء نوح ،و اساس بنی
أ ّ
اسرائیل یعقوب ،و اساس الکتب القرآن و اساس القرآن الفاتحة ،و اساس
الفاتحة بسْم َّ
الرحیم ،فاذا اعتللت او اشتکیت فعلیک باالساس
الرحْ من َّ
َّللا َّ
َّللا ّ
تشفیت باذن َّ
عز و جل»
قوله تعالی الحمد َّ
َّللا تقدیره قولوا «الحمد َّّلِل» کقوله تعالی َو قُل ْال َح ْمدُ َّّلِل
ْ
ْ
ُ
ُ
علی
سال ٌم َ
سیُری ُک ْم آیاته قل ال َح ْمدُ َّّلِل َو َ
الَّذی لَ ْم یَتَّخ ْذ َولَدا ً و قل ال َح ْمدُ َّّلِل َ
ص َ
طفی معنی آنست که من خود را ستایش بسزا گفتم شما نیز
عباده الَّذینَ ا ْ
بستائید و ثنا گوئید که من ستایش و ثنا دوست دارم .مصطفی ع گفت «ال
َّللا عز و ج ّل ،و قال ما من شیء أحبّ الی َّ
شخص احبّ الیه المدحة من َّ
َّللا
من الحمد .و قال ما من عبد یقول الحمد َّّلِل ّاال قال َّ
َّللا جل ذکره صدق
ی یعود».
عبدی ،منی بدأ الحمد و ال ّ
مفسران گفتند الحمد َّّلِل الثناء علیه بجمیل افعاله و جزیل نواله و کریم صفاته
و اسمائه .و الحمد الثناء علیه بصفاته العلی و اسمائه الحسنی ،و الشکر
الثناء علیه بانعامه و احسانه الی خلقه ».خدای را عز و جل حمد گویند و
مدح گویند و شکر گویند :حمدمه است از مدح ،که حمد بجای مدح ایستد
و مدح بجای حمد نایستاد ،و حمدمه است از شکر که حمدهم در ابتدا رود
و هم در مکافات ،و شکر جز در مکافات نرود .هر چه در مدح و شکر
یابند در حمد یابند و نه هر چه در حمد یابند در مدح و شکر یابند.
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حمد ستایش خداوندست و ثنا گفتن بروی و بزرگ داشتن بنام پاک و صفت
بزرگوار و صنع نیکو و مهر تمام و نواخت بیکران .و مدح ستایش است
و ثنا گفتن بر َّ
َّللا علی الخصوص بر نام و صفت ،و شکر آزادی است از
َّ
َّللا به نیکو کاری و روان داشتن نعمت.
معرف جز خدای را ّ
عز و جل روا نیست که گویند.
و الحمد بالف و الم ّ
ّ
بمقتضی آنچه گفت الحمد َّّلِل یعنی الحمد بالحقیقة َّّلِل ،و الحمد کله َّّلِل ،و
الحمد بالدّوام و فی ک ّل االوقات َّّلِل دون غیره .گفتهاند این الف و الم سه
معنی راست :تعریف را و تعظیم را و جنس را.
و تعریف عهد را گویند ،و تعظیم جالل را ،و جنس استغراق عموم را ،و
معنی عهد آنست که مشرکان بتان و خدایان خود را مدح و حمد میگفتند،
َّ
َّللا گفت آن حمد که معهود ایشان است مر بتان خود را آن نه حق بتان است
و نه سزای ایشان ،که آن حق و سزای َّ
َّللا است بهمگی آن و تمامی آن،
کس را در آن با وی منازعت نیست که جالل و عظمت که ویراست دیگری
را نیست .اما شکر مشترک است میان خالق و مخلوق.
و به قال ّ
ک .اگر کسی گوید َّ
َّللا تزکیت نفس
عز و جل ا ْش ُک ْر لی َو لوالدَ ْی َ
س ُک ْم پس مدح خود گفتن اینجا
نه پسندیده است آنجا که گفت فَال تُزَ ُّکوا أ َ ْنفُ َ
از چه وجه است؟ جواب آنست که وی جل جالله مستحق حمد است و
مستوجب حمد ،و دیگران را استحقاق نیست ،که دیگران تزکیت نفس دفع
مضرت خویش را کنند یا جلب منفعت را ،و رب العالمین از هر دو خصلت
مقدس است و منزه .و گفتهاند این بر سبیل تعلیم بندگان گفت ،و قد ذکرنا
ّ
ان معناه قولوا الحمد َّّلِل.
و گفتهاند الحمد از روی ظاهر اخبار است اما در ضمن آن سؤال است و
تعرض عفو َّ
َّللا است بر طریق تعظیم و اجالل ،بر مقتضی آن خـــــبر که
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مصطفی (ع) گفت «من شغل بذکری عن مسئلتی اعطیته افضل ما اعطی
السائلین» و َّ
َّللا خود را در قران هفده جای حمید خواند و حمید ستودنی
است و ستوده .و معنی حمید در نامهای او آنست که او را البته نام نتوان
برد و نشان نتوان داد و سخن نتوان گفت مگر بستایش .قال بعضهم« :الحمد
اسم الفردانیّة ال یوصف اال بالمجد و ال ینسب الیه ّاال الشکر و ال یتکلّم فیه
و ال یس ّمی اال بالمدح».
دوم در
و الحمد َّّلِل ربّ العالمین در قرآن شش جای است :یکی اینست ،و ّ
سورة االنعام فَقُط َع داب ُر ْالقَ ْوم الَّذینَ َ
ظلَ ُموا مشرکان مکه را میگوید بریده
شد دنبال ایشان و بیخ آن گروهی که بر خویشتن ستم کردند.
بآنچه ما را انباز گفتند ،پس گفت َو ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ  .این کار را پس
خاف
آوردی نیست و نه از آن پشیمانی .این هم چنان است که گفت َو ال یَ ُ
سوم در سورة یونس در صفت بهشتیان گفت َو آخ ُر دَعْوا ُه ْم أَن
ُ
ع ْقباها .و ّ
ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ آخر گفت ایشان در هر سخن که گویند الحمد َّّلِل رب
العالمین یعنی در هر چه در خواهند و باز خواهند بجای آزادیاند هر چه
خواهند یابند و بهرچه پیوسند رسند بجای شکراند و بجای تهنیت .و چهارم
در آخر سورة ّ
ی بَ ْینَ ُه ْم ب ْال َح ّق َو قی َل ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ کار
الزمر َو قُض َ
بر گزاردند میان آفریدگان براستی و داد .یعنی َّ
َّللا بر گزارد و خود گفت
ْال َح ْمدُ َّّلِل که در این برگزاردن نه تردد است نه از آن پشیمانی.
عوهُ ُم ْخلصینَ لَهُ الدّینَ ْ ،ال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ .
و پنجم در سورة المؤمن فَادْ ُ
سلینَ َو ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ
و ششم در خاتمت و ال ّ
سال ٌم َ
علَی ْال ُم ْر َ
صافات َو َ
ْالعالَمینَ .
و روی ّ
ان النبی صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم قال «ک ّل امر ذی بال لم یبدأ فیه
بالحمد اقطع».
ابو بکر وراق گفت« :دو حرف است در ابتداء کتاب خداوند ج ّل جالله باء
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بسم َّ
َّللا و الم الحمد َّّلِل که وجود همه موجودات و ثبوت همه مخلوقات در
معنی آن بست ،کانّه یقول ّ
تکونت االشیاء و لی ملکها».
عز جالله «بی ّ
قوله تعالی َربّ ْالعالَمینَ .
ای خالق الخلق و سیّدهم و مالکهم و القائم بامورهم آفریننده خلقان و دارنده
ایشان و سازنده کار و روزی رسان بایشان .و سئل الواسطی عن معنی
الرب فقال «هو الخالق ابتداء و المربّی غذاء و الغافر انتهاء» ربّ اوست
ّ
که اول بیافریند بقدرت ،پس بپروراند بنعمت ،پس بیامرزد برحمت .ابو
الدرداء گفت :ربّ نام اعظم است خدای را عز و جل ،و مخلوق را ربّ
البیت و ربّ الدار بر سبیل اضافت گویند ،اما علی االطالق بر سبیل تعریف
الرب» کس را نرسد و نه سزاست مگر َّ
َّللا را.
چنانک گویند « ّ
و رب در کالم عرب بر چهار وجه است :یکی از آن بمعنی سیّد چنانک
َّ
َّللا گفت فَیَسْقی َربَّهُ خ َْمرا ً ای سیّده .دیگر بمعنی مالک چنانک مصطفی
(ع) گفت که «أ ربّ ابل انت ام رب غنم؟ «فقال من کل قد آتانی َّ
َّللا فاکثروا
طیب».
سدیگر بمعنی مدبّر و مصلح و به س ّمی الربانی ربانیا النه یدبر األمور
الّتی الیه قال َّ
بار .چهارم بمعنی مربی یقال
َّللا تعالی َو َّ
الربَّانیُّونَ َو ْاألَحْ ُ
ربیته و ربیته بمعنی واحد و گفتهاند اشتقاق ابن از ربّ فالن بالمکان است،
الرب ربّا النّه دائم الوجود لم یزل و ال یزال.
یعنی اقام به و ثبت .فس ّمی ّ
و «عالمین» نامی است روحانیان را فریشتگان و آدمیان و پریان پس دیگر
جانوران بدین سه ملحقاند که همه مربوباند و َّ
َّللا ربّ ایشان .قول حسن
و مجاهد و قتاده آنست که عالمین نامی است همه مخلوقات را .بیان این در
آن آیت است که َّ
سماوات
ع ْو ُن َو ما َربُّ ْالعالَمینَ  ،قا َل َربُّ ال َّ
َّللا گفت «قا َل ف ْر َ
َو ْاأل َ ْرض َو ما بَ ْینَ ُه َم» .
و برین قول اشتقاق عالمین از عالمت است یعنی که نشان کردگاری َّ
َّللا
در همه پیداست و روشن .اما ابو عبیده و فراء و اخفش گفتند:
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اشتقاق عالمین از علم است یعنی ایشانند که تمییز و خرد دارند ،و هم
الجن و االنس .سعید جبیر گفت عالمین ّ
ّ
جن است و انس .که
المالئکة و
مصطفی (ع) مبعوث بایشان بود ،و به قال تعالی لیکون للعالمین نذیرا .ابو
العالیه گفتّ :
جن جداگانه عالمی است و انس عالمی و بیرون ازین هشتده
هزار عالم است از فریشتگان بر روی زمین بهر گوشه از گوشهای زمین،
چهار هزار و پانصد .همه آنند که خدای را ّ
عز و جل میپرستند و بیگانگی
وی اقرار میدهند.
ابی کعب درین بیفزود و گفت« :و من ورائهم ارض بیضاء کالرخام»
عرضها مسیرة الشمس ،اربعین یوما طولها ،ال یعلمه ّإال َّ
َّللا عز و ج ّل،
مملوة مالئکة یقال لهم الروحانیّون لهم زجل بالتسبیح و التهلیل ،لو کشف
ّ
عن صوت احدهم لهلک اهل األرض من هول صوته فهم العالمون ».وهب
منبه گفت :هشتده هزار عالم است این دنیا که تو میبینی ،از دور آدم تا
منتهای عالم یکی است از جمله آن .مقاتل حیان گفت :هشتاد هزار عالم
بر و چهل هزار در بحر.
است چهل هزار در ّ
و روایت کردهاند از رسول خدا صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم که گفت:
هزار ا ّمتاند ششصد در دریا و چهار صد بر خشک زمین عبد َّ
َّللا بن عمر
کروبیاناند :الذین
در تفسیر عالمین گفت خلق خدا ده جزءاند نه از ایشان ّ
هار ال یَ ْفت ُ ُرونَ  .و یک جزء از ایشان رسوالناند بر
یُ َ
سبّ ُحونَ اللَّ ْی َل َو النَّ َ
پیغمبران و گماشتگان بر خلق و امر َّ
َّللا .و دیگر گفت و آدمیان ده جزءاند
نه از ایشان یأجوج و مأجوجاند و یک جزء دیگران .و آنکه هر فرزندی
که از آدمیان در وجود آید نه فرزند از ّ
جن در وجود آیند .سبحانه ما اعظم
شانه و اعلی سلطانه.
الرحیم دو ناماند از رحمت و تأکید را بدو لفظ مختلف بر هم داشت
لرحْ من َّ
ا َّ
چنانک ندمان و ندیم و لهفان و لهیف و سلمان و سلیم .و مثله قوله تعالی
َی ْعلَ ُم س َّر ُه ْم َو نَجْ وا ُه ْم .امیر المؤمنین علی (ع) گفت :الرحمن الرحیم ینفی
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بهما القنوط عن خلقه فله الحمد».
اگر کسی گوید چون در ابتداء سورة در آیت تسمیت الرحمن الرحیم گفت
مکرر گردانید؟ جواب آنست
چه فایده را و چه حکمت را اینجا باز گفت و ّ
تبرک است ،یعنی که ابتدا بذکر َّ
َّللا کنید و بنام وی
که در ابتدا بیان قصد ّ
تبرک گیرید که وی بر شما مهربان است و بخشاینده ،و در بیان مدح و ثنا
ّ
است بر َّ
َّللا ج ّل جالله و اظهار رأفت و رحمت از پس ترهیب و تهویل که
در ذکر عالمین اشارت کرد .و نیز از پیش رفته است که الحمد َّّلِل یعنی
انّما وجب الحمد َّّلِل النه الرحمن الرحیم.
مالک یَ ْوم الدّین رسول خدا صلوات َّ
َّللا علیه مالک بالف خوانده است
بروایت انس بن مالک و ملک بی الف خوانده بروایت بو هریره مالک
بالف قراءة عاصم و کسایی و یعقوب است و بی الف قراءة باقی .مالک از
ملک است و ملک از ملک .یقال هذا ملک عظیم الملک و هذا مالک
صحیح الملک» و معنی این آیت بر قراءة مالک بر سه وجه است:
یکی آنست که یملک فی یوم الدین االحکام و الجزاء وحده میگوید بروز
رستخیز پادشاه اوست ،داوری دار ،و کار برگزار ،و پاداش دهنده.
وجه دیگر آنست که یملک یوم الدین بما فیه من القضاء و الحساب .مالک
روز رستخیز و هر چه در آن از قضا و حساب اوست همه در تحت ملک
و ملک او ،همه در توان و فرمان او.
وجه سوم آنست که مالک احداث یوم الدین و القادر علی تکوینه دون غیره.
َّ
َّللا است که بآفرینش روز رستخیز توانا است و پدید کردن آن و قدرت
نمودن در آن.
ا ّما بر قراءة ملک بی الف معنی آنست که هو الملک فی یوم الدّین وحده ال
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ملک فیه غیره .اما سخن در بیان فرق میان کلمتین آنست که گروهی از
علما مالک بالف اختیار کردهاند و گفتند در معنی بلیغتر است و بمدح
نزدیکتر .که مالک هر چیز را بر عموم گویند یقال مالک الطیور و
الوحوش و الحیوانات و غیرها و ملک بی الف علی الخصوص بر مردم
استعمال کنند فیقال ملک الناس و نیز مالک آن باشد که ملک دارد و
تصرف ملکی کند و ملک باشد که ملک ندارد اگر چه تصرف کند بامر و
ّ
الروم و گفتند در مالک یک
نهی چنانک گویند ملک العرب و العجم و ّ
حرف افزونی است و در خبر میآید که بک ّل حرف عشر حسنات بحکم
این خبر خواننده مالک ده نیکی دارد در جریده ثواب که خواننده ملک
ندارد .اما بعضی علمای دین و اهل تحصیل قرائت ملک بی الف اختیار
کرده و در معنی مدح و ثنا بلیغتر دانستهاند گفتند در ملک تعظیم است که
ک ْالیَ ْو َم و لمن الملک نگفت که
در مالک نیست ،و لهذا قال تعالی ل َمن ْال ُم ْل ُ
ملک مصدر ملک است و با ملک تعظیم است و با ملک نه.
ُّوس ملک الناس فتعالی َّ
ی
و قال تعالی ْال َمل ُ
ک ْالقُد ُ
َّللا الملک الحق و قال النب ّ
َّللا ّ
َّللا علیه و آله و سلّم «ال ملک ّإال َّ
صلّی َّ
عز و جل».
قال بعضهم اسم الملک یجمع المالک و الملک و الملیک و علی الجملة
خدای عز و جل خود را در قرآن ملک گفت و مالک گفت و ملیک گفت و
مالک الملک گفت :فالملک هو الّذی یستغنی فی ذاته و صفاته عن کل
موجود و یحتاج الیه ک ّل موجود .ملک اوست که بذات و صفات از همه
موجودات مستغنی است و بی نیاز ،و همه موجودات را بوی حاجت است
و نیاز .و ملیک مبالغت مالک است چنانک علیم مبالغت عالم است و مالک
اوست که قادر است بر ابداع و اختراع ،یعنی که از آغاز آفریند بی مثال
و کارها نو سازد بی ساز و بی یار.
َّللا نیست که ابداع و اختراع جز در قدرت و توان َّ
مالک بحقیقت جز َّ
َّللا
نیست.
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و مالک الملک هو الذی ینفذ مشیّته فی مملکته کیف شاء و کما شاء ایجادا
و اعداما و ابقاء و افناء .مالک الملک اوست که مشیّت او در مملکت او
روانست اگر خواهند از نیست هست کند یا هست به نیست برد ،یا از عدم
بوجود آرد یا وجود با عدم برد.
اگر کسی گوید چون مالک الملک و الملوک در همه احیان و اوقات اوست
تخصیص یوم الدین را چه معنی است؟ جواب آنست که از ابن عباس نقل
کردند گفت:
آن روز کس را از مخلوقات حکم نیست و پادشاهی نیست چنانک ایشان
را بود در دنیا از طریق مجاز و دعوی آن روز آن دعوی و آن مجازی
هم نیست و بدست کس هیچیز نیست ،بل که کارها آن روز همه خدایراست
و حکم او راست ،چنانک گفت:
« َو ْاأل َ ْم ُر یَ ْو َمئ ٍذ َّّلِل» اینست وجه تخصیص ،و قومی گفتند اینجا خود
تخصیص نیست که مملکت از دو بیرون نیست :دنیا است و عقبی ،اما دنیا
و هر چه در آنست در تحت این کلمت شود که رب العالمین و عقبی و هر
چه در آن در ضمن این شود که ملک یوم الدین چون ازین دو چیزی بسر
نیاید تخصیص را چه معنی بود .اما قول ابن عباس و مقاتل و ضحاک و
سدی در تفسیر مالک یوم الدین آنست که قاضی یوم الحساب و الجزاء
یوفّیهم جزاء اعمالهم کقوله «یَ ْو َمئ ٍذ ی َُوفّیه ُم َّ
َّللاُ دینَ ُه ُم ْال َح َّق» ثم یغفر لمن
یشاء الذنب العظیم ،و یعذّب من یشاء ،الذنب الصغیر ،و هو مالک ذلک
کلّه فی ارضه و سمائه مجاهد گفت :مالک یوم الخضوع و االذعان اذعنت
ی القیّوم.
الوجوه للح ّ
و قیل مالک یوم ال ینفع فیه ّاال الدین کقوله تعالی َی ْو َم ال یَ ْنفَ ُع ما ٌل َو ال َبنُونَ ،
إ َّال َم ْن أَت َی َّ
سل ٍیم..
َّللاَ بقَ ْل ٍ
ب َ
و گفتهاند دین در قرآن بر دوازده وجه است:
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بمعنی توحید کقوله تعالی إ َّن الدّینَ ع ْندَ َّ
َّللا ْاْلسْال ُم و بمعنی حساب کقوله
ک الدّ ُ
ین ْالقَیّ ُم الی الحساب المستقیم
تعالی یَ ْو َم ال یَ ْنفَ ُع ما ٌل َو ال بَنُونَ (الی) ذل َ
و کقوله « َ
غی َْر َمدینینَ » ای غیر محاسبین و بمعنی حکم کقوله فی دین
ّ
الملک ای فی حکمه و بمعنی ملت کقوله « َو َ
ک
طعَنُوا فی دین ُک ْم» و «ذل َ
الدّ ُ
ین ْالقَیّ ُم» و بمعنی طاعت کقوله َو ال یَدینُونَ دینَ ْال َح ّق» و بمعنی جزا
کقوله «إنَّا لَ َمدینُونَ » ای مجزیّون و بمعنی حدّ کقوله « َو ال یَدینُونَ دینَ
َّللا» ای فی حدود َّ
ْال َح ّق» َو ال ت َأ ْ ُخ ْذ ُک ْم بهما َرأْفَةٌ فی دین َّ
َّللا علی الزنا و
بمعنی شریعت کقوله ْالیَ ْو َم أ َ ْک َم ْلتُ لَ ُک ْم دینَ ُک ْم و بمعنی شرک کقوله لَ ُک ْم
دینَ ُک ْم و بمعنی دعا کقوله ُم ْخلصینَ لَهُ الدّینَ و بمعنی عید مشرکان کقوله َو
ذَر الَّذینَ ات َّ َخذُوا دینَ ُه ْم لَعبا ً َو لَ ْهوا ً و بمعنی قهر و غلبه کقوله ما کانَ ل َیأ ْ ُخذَ
أَخاهُ فی دین ْال َملک.
و خدای را ّ
عز و جل دیّان خوانند بمعنی داور است و شمار خواه و پاداش
ده .مالک َی ْوم الدّین .اینجا ستایش تمام شد.
ک نَ ْعبُدُ و حقیقت عبادت از روی لغت خضوع است و تذلّل
آن گه گفت إیَّا َ
ّ
بر اعظام و اجالل معبود ،یقال «طریق معبّد» ای مذلل بالوطی و منه قوله
عبَّ ْدتَ َبنی إسْرائی َل ای ذللتهم .و از روی تفسیر عبادت بمعنی
تعالی أ َ ْن َ
اس ا ْعبُدُوا َربَّ ُ
ک ُم و بمعنی دعاست چنانک
توحید است چنانک گفت یا أَیُّ َها النَّ ُ
ع ْن عبادَتی ای عن دعائی ،و بمعنی جمله عبادت
گفت إ َّن الَّذینَ یَ ْست َ ْکب ُرونَ َ
ار َکعُوا َو ا ْس ُجدُوا َو ا ْعبُد ُوا َربَّ ُک ْم .إیاک نعبد
است بهمه اوقات چنانک گفت ْ
تقدیر آن است که قولوا ایاک نعبد.
سدی گفت ایاک نعبد ،اذ ال ربّ لنا غیرک و ال شریک لک فاذ عرفنا ذلک
و آمنا بک فایاک نستعین علی ما ال طاقة لنا به و ال حیلة لنا فیه اال بک»:
تضرع
میگوید شما که مؤمنانید از سر خضوع و خشوع و تذلّل و زاری و
ّ
گوئید:
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خداوندا ترا پرستیم نه کسی دیگر را که خداوند آفریدگار و کردگار و
پروردگار بی شریک و انباز به حقیقت تویی نه کسی دیگر.
خ داوندا اکنون که این بشناختیم و به آن ایمان آوردیم از تو یاری خواهیم
بر هر چه ما را در آن توان و حیلت نیست ،جز بارادت و تقدیر تو بر
آمدن آن نیست.
روی ّ
ان جبرئیل علیه السالم قال للنبی صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «قل یا
مح ّمد ایّاک نعبد ،و ایاک نو ّحد ،و ایّاک نرجو ،و ایّاک نخاف ،ال غیرک
یا ربنا ،و ایاک نستعین علی امورنا کلها و علی طاعتک»
ی یا قیوم یا مالک
و ابو طلحه گفت از رسول خدا شنیدم که میگفت «یا ح ّ
یوم الدین ،ایّاک نعبد و ایاک نستعین»
و در خبر است که مصطفی (ع) فرا ابن عباس گفت« :إذا سألت فاسئل
َّ
باّلِل» اگر کسی گوید حق استعانت تقدم دارد بر
َّللا ،و اذا استعنت فاستعن ّ
عبادت که از معونت َّ
َّللا بعبادت وی رسند نه از عبادت بمعونت رسند،
پس چه حکمت عبادت را فرا پیش استعانت داشت؟ جواب اهل لغت آنست:
که و او اقتضاء ترتیب نکند و از روی معنی استعانت در پیش عبادت
است .و جواب اهل تحقیق آنست که َّ
َّللا تعالی خلق را در آموخت که چون
سؤال کنید نخست حق من فرا پیش دارید ،که چون حق من فرا پیش داشتید
مستحق اجابت گشتید.
ک نَ ْست َع ُ
ین» دلیل است که بنده بی تقدیر و توفیق َّ
َّللا بر هیچ
و گفتهاند «إیَّا َ
فعل قادر نیست .و بنده را استطاعت قبل الفعل بهیچ حال نیست .و آنچه
معتزله گفتند درین باب جز باطل و خالف ظاهر قرآن نیست ،اگر بنده
بفعل خود مستقل بودی و برادر آن فعل حاجت باستعانت نبودی ،و در
ایاک نستعین هیچ فایده و حکمت ظاهر نگشتی .و ج ّل کالم الحکیم ج ّل
جالله آن یعری عن فائدة مستجدة و حکمة مستحسنة.
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ک نَ ْعبُدُ» میان بنده و میان خداست،
از سر سوره تا یوم الدین ثناست« ،إیَّا َ
باقی سورة تا آخر دعاست ،آن ثنا و این دعا ،آن ستایش و این خواهش.
آن گه گفت« :ا ْهدنَا» ای قولوا اهدنا ،تلقین کرد و فرمود که مرا چنین
الرجل الدّین و هدیته الی الدّین هدایة و هدیت
گوئید :اهدنا ،یقال هدیت ّ
العروس الی زوجها هداء ،و اهدیت الهدیّة اهداء ،و اهدیت الی البیت هدیا.
حقیقت این کلمت از روی لغت بیان و تعریف است و عرب هر چه داللت
و دعوت و ارشاد و بیان و تعریف بود همه «هدی» خواند ،و هر چه فرا
پیش بود «هادی» خواند .و منه قول النبی (ع) هادیة الشاة ابعدها من االذی
ای رقبتها.
و یقال للعصا هاد النّها تهدی االنسان متقدّمة .اگر کسی گوید طلب هدایت
بعد از یافت هدایت چه معنی دارد؟ و بر چه وجه حمل کنند؟
جواب آنست :که هدایت اینجا بمعنی تثبیت و تقریر است یعنی «ثبّتنا علی
الهدایة الّتی اهتدینا بها علی االسالم ».میگوید بار خدایا ما را بر اسالم که
دادی و ایمان که کرامت کردی پاینده دار ،این همچنانست که جایی دیگر
باّلِل و رسوله ای اثبتوا علی االیمان و الزموه
گفت یا ایّها الذین آمنوا آمنوا ّ
عم َل صالحا ً
و ال تفارقوه .جایی دیگر گفتَ « :و إنّی لَغَفَّ ٌ
تاب َو آ َمنَ َو َ
ار ل َم ْن َ
ث ُ َّم ا ْهت َدی» یعنی داوم علی االیمان و ثبت .جایی دیگر گفت «إذا َما اتَّقَ ْوا َو
صالحات ث ُ َّم اتَّقَ ْوا َو آ َمنُوا» یعنی ث ّم داموا علی التقوی و
عملُوا ال َّ
آ َمنُوا َو َ
مرة بعد اخری و لزموه و ثبتوا علیه .اینجا همچنانست که ایشان که
االیمان ّ
َّللا رسیدند ،و خدای را ّ
بحمد و ثناء َّ
عز و ج ّل عبادت میکنند ،و از وی
معونت بر اداء طاعة میخواهند میگویند ما را برین هدی پاینده و محکم
دار و از ان بمگردان .از اینجا گفت مصطفی (ع) «الله ّم انی اسألک الهدی
و التقی و العفة و الغنی ».و معلومست که وی براه راست بود و در تقوی
ی «قل اللّهم انّی اسألک الهدی و
و عفت بر کمال بود .و قال (ع) لعل ّ
سداد».
ال ّ
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و گفتهاند در جواب این مسئله که مؤمنان از َّ
َّللا راه بهشت میخواهند که
مقتضی حمد و عبادت و استعانت ایشان آنست که طلب ثواب کنند ،و ثواب
ایشان بهشت جاوید است و نعیم مقیم .و برین تأویل هدایت بمعنی تقدیم
است و «صراط مستقیم» طریق بهشت یعنی یستقیم باهله الی الجنة .بو
بکر نقاش حکایت کرد از امام مسلمانان علی مرتضی (ع) که روزی
جهودی مرا گفت «در کتاب شما آیتی است بر من مشکل شده اگر کسی
آن را تفسیر کند تا اشکال من حل شود من مسلمان شوم».
صرا َ
یم نه شما میگویید
امام گفت «آن چه آیت است؟» گفت ا ْهدنَا ال ّ
ط ْال ُم ْست َق َ
که براه راستیم و دین روشن اگر چنین است و بر شک نهاید در دین خویش
چرا میخواهید و آنچه دارید چرا میجوئید؟» امام گفت «قومی از پیغمبران
و دوستان خدا پیش از ما ببهشت رفتند و بسعادت ابد رسیدند ما از َّ
َّللا
میخواهیم تا آن راه که بایشان نمود بما نماید ،و آن طاعت که ایشان را بر
آن داشت تا به بهشت رسیدند ما را بر آن دارد ،تا ما نیز بر ایشان در نسیم
و در بهشت شویم ».گفتا آن اشکال وی حل شد و مرد مسلمان گشت.
و هم در جواب مسئله گفتهاند این زیادت و هدایت و ایمان است که مؤمنان
َّللا میخواهند و َّ
از َّ
َّللا ایشان را باین زیادت وعده داده و گفته «و الذین
اهتدوا زادهم هدی و من یؤمن َّ
باّلِل یهد قلبه فاما الذین آمنوا فزادتهم ایمانا»
و امثال این در قرآن فراوانست .و گفتهاند «صراط مستقیم» شرایع اسالم
است و فرایض و سنن دین ،و نه هر کس که در دین اسالم آمد بحقایق
فرایض و شرایع آن قیام کردَّ .
َّللا فرمود بندگان خود را که از من خواهید
تا شما را باین شرایع راه نمایم ،تا بشرط خویش بجای آرید و به آن رستگار
شوید.
َّللا بن مزنی مصطفی صلّی َّ
بکر بن عبد َّ
َّللا علیه و آله و سلّم را بخواب
سالم «سنّتی و سنّة الخلفاء
دید و از وی صراط مستقیم پرسید .فقال علیه ال ّ
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الراشدین من بعدی» و بروایتی دیگر امیر المؤمنین علی (ع) از مصطفی
ّ
َّللا ّ
َّللا علیه و آله و سلّم پرسید ،فقال «کتاب َّ
صلّی َّ
عز و ج ّل» پس برین
موجب صراط مستقیم هم کتاب خداست و هم سنّة مصطفی .ابو العالیة
ازینجا گفت:
«تعلّموا القرآن فاذا تعلّمتم القرآن فتعلّموا السنّة فانه الصراط المستقیم ،و
ایّاکم ان تحرفوا الصراط یمینا و شماال یعنی اصحاب البدع» .حسن بصری
گفت «هو طریق الحج» عبید بن عمیر گفت:
ی صلّی َّ
َّللا علیه و
«هو الجسر المعروف بین الجنة و النّار الذیوصفه النب ّ
آله و سلّم فقال «الصراط کحدّ السیف مزلّة مدحضة ذات حد و کاللیب
فالنّاس علیه کالبرق و ک ّ
الطیر و کاجود الخیل فناج مسلم و ناج مخدوش و
مکدوش فی النّار».
«صراط» بصاد خالص و سین خالص و باشمام سین و بزای خالص و
باشمام زای همه قرانست و لغت عرب .یعقوب بسین خالص خواند ،و
حمزه باشمام زای و باقی بصاد خالص ،و قرءات معروف همین اند ،و
اصل سین است که استراط گذر کردن است و مسترط و سراط راه گذر و
صواب من کل قول و فعل و ّ
الطریق المستقیم هو القائم الذی
المستقیم هو ال ّ
ال عوج فیه و ال یعوج بصاحبه حتّی یهجم به علی َّ
َّللا فیدخله جنّته.
آن گه تفسیر کرد و بدل نهاد گفت :صرا َ
علَیْه ْم و هم الّذین
ط الَّذینَ أ َ ْن َع ْمتَ َ
انعم َّ
الرعایة و التّوحید و الهدایة من النبیّین و الصدّیقین
َّللا علیهم بالتوفیق و ّ
و ال ّ
صالحین .چون راه بشناخت حق بسیار بود بیان کرد که
شهداء و ال ّ
مؤمنان کدام راه میجویند راه نواختگان از پیغامبران و صدّیقان و شهیدان
همانست که َّ
َّللا مصطفی و مؤمنان را فرمود جای دیگر که «فبهدیهم اقتده»
حسن گفت «صرا َ
علَیْه ْم» یعنی ابا بکر و عمر یؤیّده قوله
ط الَّذینَ أ َ ْنعَ ْمتَ َ
سالم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر.
علیه ال ّ
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ابن عباس گفت هم قوم موسی و عیسی قبل آن یغیّروا نعم َّ
َّللا علیهم .شهر
بن حوشب گفت «هم اصحاب رسول َّ
َّللا و اهل بیته» و معناه «أ َ ْنعَ ْمتَ
علَیْه ْم» بمتابعة سنة مح ّمد صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم ،و قیل بالشکر علی
َ
سراء ،و الصبر علی الضّراء ،و الثبات علی االیمان ،و االستقامة و اتمام
ال ّ
هذه النعمة ،فکم من منعم علیه مسلوب.
اهل تحقیق و خداوندان تحصیل را درین آیت سخنی نغز است و قاعده نیکو
که معظم اقوال مفسران که بر شمردیم در آن بیاید :گفتند این صراط مستقیم
که مؤمنان خواستند از دو وجه صورت بندد یکی آنک راههای ضاللت
بسیار اندو راه راست درست با ضافت بآن راهها یکی است.
مؤمنان از یک راه راست میخواهند همان یک راه است که َّ
َّللا جای دیگر
مؤمنان را با آن خواند و گفتَ :و أ َ َّن هذا صراطی ُم ْست َقیما ً فَاتَّبعُوهُ َو ال
سبُ َل و مصطفی (ع) آن را بیان کرد و گفت «ضرب َّ
َّللا مثال
تَتَّبعُوا ال ُّ
صراطا مستقیما و علی جنبی الصراط ستور مرخاة و علی رأس الصراط
داع یقول ادخلوا الصراط و ال تعوجوا ثم قال الصراط االسالم و الستور
المرخاة محارم َّ
َّللا و ذلک الداعی القرآن».
سران ازینجا تفسیر صراط مستقیم کردند:
مف ّ
یکی گفت قرآن است یکی گفت اسالم است یکی گفت سنّة و جماعة است.
وجه دیگر آنست که راههای بخدا بسیارند بعضی راستتر و نزدیکتر و
بعضی دورتر ،از اینجاست که قومی مؤمنان پیشتر به بهشت شوند ،و
قومی بسالها ازیشان دیرتر شوند ،چنانک در خبر است.
و همچنین راه سابقان خالفی نیست که بحق نزدیکتر است از راه مقتصدان
و راه مقتصدان نزدیکتر از راه ظالمان هر چند که هر سه قوم رستگارند
بحکم خبر اما راه ایشان بر تفاوت است ،مؤمنان از خدا آن را میخواهند
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که راستتر است و بخدای نزدیکتر و آن راه انبیا و صدیقان و شهیدان
است چنان که بعضی مفسران تفسیر کردهاند.
و در «علیهم» سه قراءة مشهورست بصری و نافع و عاصم بکسرها و
ض ّم میم .در درج موصول بواو و در وقف بسکون میم.
و «علی» در لغت عرب چند معنی دارد :در وی معنی الزام است چنانک
گویند لی علیک کذا ای وجب علیک و لزمک و معنی تمکن چنان که
سلَیْمانَ و
علی ُم ْلک ُ
گویند :فالن علی رأس امره ،و معنی فی کقوله تعالی َ
علَی
ی ذَ ْنبٌ » و بمعین من کقوله «إذَا ا ْکتالُوا َ
بمعنی عند کقوله « َو لَ ُه ْم َ
علَ َّ
النَّاس» َ
علَیْه ْم غیر تفسیر الّذین است یعنی آن نواختگان که
غیْر ْال َم ْغ ُ
ضوب َ
جز از مغضوب علیهماند ،و جز از ضالین .سهل تستری گفت:
«و غیر المغضوب علیهم بالبدعة ،و ال الضّالین غیر السنّة» نه راه مبتدعان
که خشم است از تو بر ایشان بآوردن بدعت و گم شدن از راه سنّت .تفسیر
مصطفی بروایت عدی حاتم آنست که المغضوب علیهم جهودان اند ،و ال
الضّالین ترسایان .و هر چند که َّ
َّللا بر فراوان کس بخشم است اما بر
علی
ض ٍ
ب َ
جهودان دو خشم است و بر دیگران یکی که گفت« :فَباؤُ بغَ َ
َ
ب» یکی خشم وریشان از بهر تکذیب ایشان عیسی را و دیگر خشم
ض ٍ
غ َ
بتکذیب ایشان مح ّمد را از بهر این بود که المغضوب علیهم جهودان نهاد
صة.
خا ّ
و این که «ضالّین» ترسایان نهاد از آن بود که همه بی راهان بیک ضاللت
ضلُّوا کَثیرا ً
ضلُّوا م ْن قَ ْب ُل َو أ َ َ
موصوفاند و ایشان بدو ضاللت که گفت «قَ ْد َ
سبیل» پیشین ضلوا گم گشتن ایشان است در افراط در
سواء ال َّ
ضلُّوا َ
َو َ
ع ْن َ
کار عیسی ،و دیگر تفریط ایشان بجحود بمح ّمد صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم.
قال الحسین بن الفضل «کل مغضوب علیه بکفر او شرک فهو داخل فی
َّللا ّ
هذه اآلیة ».و فی بعض الکتب یقول َّ
عز و جل «قد اعطیتکم ما
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سألتمونی ،و انقذتکم من ضاللة الیهود و النصاری ،و صرفت عنکم
سخطی و غضبی ،و اعطیتکم االستغفار ،فلن امنعکم المغفرة ،فابشروا
بالجنة التی کنتم توعدون».
پس از خواندن سورة الحمد سنت را و اتباع مصطفی را گوید بآواز بلند
«آمین» که مصطفی ع چنین کردی و گفت« :لقننی جبرئیل آمین عند
فراغی من قراءة فاتحة الکتاب» .
و آمین و امین ممدود و مقصور هر دو رواست :مقصور مستقیم تراست،
و ممدود مشهورتر است .ابن عباس گفت از مصطفی پرسیدم معنی آمین
فقال «معناه افعل» قتاده گفت :معناه کذلک یکون .و قیل معناه اللهم اسمع
و استجب .و این کلمه سه معنی راست :یکی ختم دعا را ،و دیگر ابتهال
و تضرع فرادعا پیوستن ،سدیگر استدراک است فرا دعا که آن کس که بر
دعاء دیگر کس آمین گوید در هر چه دعا کننده خواست انباز است .و
گفتهاند چنانک در وضع لغت صه اسمی است اسکت را و مه اسمی است
اکفف را آمین اسمی است استجب را ،یعنی استجب یا ربنا.
ساکنین و علی الفتح النّه
فحرک اللتقاء ال ّ
االصل فیه السکون النّه مبنیّ ،
اخف الحرکات ،و مثله این و کیف و لیت .و گفتهاند این نامی است از
ّ
نامهای َّ
َّللا که دعا کننده بخاتمت دعا او را نام برد.
و اصل آن یا آمین است پس کثرت استعمال را حرف ندا بیوکندند .و این
نام بردن َّ
سم ْعنا
َّللا در آخر دعا همچنانست که جای دیگر گفتَ « .ربَّنا إنَّنا َ
ُمنادیا ً یُنادی ل ْْلیمان أ َ ْن آمنُوا ب َربّ ُک ْم فَآ َمنَّا َربَّنا ».ابتداء دعا بنام َّ
َّللا و ختم
بنام َّ
َّللا .و همچنانک از ابراهیم حکایت کردَ « :ربَّنا إنّی أ َ ْس َک ْنتُ م ْن ذُ ّریَّتی
ک ْال ُم َح َّرم ».ربّنا دعائی است ابتدا بنام َّ
بوا ٍد َ
َّللا و
غیْر ذی زَ ْرعٍ ع ْندَ َبیْت َ
انتها و ختم بنام َّ
َّللا .و از حمله عرش حکایت کرد « َربَّنا َوسعْتَ ُک َّل َ
ش ْیءٍ
ْ
َّ
ذاب ال َجحیم َربَّنا».
ع َ
ک َو قه ْم َ
سبیلَ َ
َرحْ َمةً َو ع ْلماً ،فَا ْغف ْر للذینَ تابُوا َو اتَّبَعُوا َ
و گفتهاند:
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آمین پیوند دعا است و اصل آن عبری است موسی ع دعا میکرد و میگفت
« َربَّنَا ْ
علی أ َ ْمواله ْم» و هارون میگفت« :آمین رب العالمین» .هر
اطم ْ
س َ
دو را دعا نام کرد ،و گفت :اجیبت دعوتکما فاستقیما.
و درست است خبر از مصطفی صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم که چون امام
فاتحة الکتاب تمام کند و در نماز شما گوئید آمین که فرشتگان همچنین
میگویند ،و هر که برابر افتد آمین وی با آمین گفتن فرشتگان گذشته گناه
وی بیامرزند .و هم خبر است که «ما حسدکم الیهود علی شیء ما حسدوکم
علی آمین و تسلیم بعضکم علی بعض»علی ع گفت «آمین خاتم رب
العالمین یختم به دعاء عبده المؤمن» و قیل «یختم به براءة اهل الجنة من
النار» گفت آمین مهر خداوند جهانیانست دعاء بنده مؤمن را با آن مهر نهد
و بهشتیان را از آتش برات نویسد و بآن مهر نهد.
عبد الرحمن بن زید گفت« :کنز من کنوز العرش ال یعلم تأویله ّاال َّ
َّللا»
وهب منبه گفت آمین چهار حرف است رب العزة هر حرفی را فرشته
آفریده تا میگوید «اللّهم اغفر لمن قال آمین».
و گفتهاند آمین دلیل است بر فضل و شرف سورة الحمد بر همه سورتها
که در هیچ سورة این نیست و در خبر است که «اختموا الدعاء بآمین فان
َّللا ّ
َّ
عز و جل یستجیبه لکم».
فصل فی بیان فضیلة سورة الفاتحه
روی حفص بن عاصم عن ابی سعید بن المعلی ّ
َّللا صلّی َّ
ان رسول َّ
َّللا علیه
و آله و سلّم کان فی المسجد و انا اصلّی ،قال فدعانی .قال فصلیت ثم جئت
فقال ما منعک ان تجیبنی حین دعوتک ،اما سمعت َّ
َّللا یقول یا ایّها الّذین
امنوا استجیبوا َّ
للرسول اذا دعاکم لما یحییکم ،ألعلمنّک اعظم سورة
َّللا و ّ
من القرآن قبل ان اخرج من المسجد.
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قال فمشیت معه فل ّما بلغنا قریبا من الباب ذکرته ،قلت یا رسول َّ
َّللا انک
َّللا صلّی َّ
قلت کذا و کذا .فقال رسول َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «الحمد َّّلِل رب
سبع المثانی و القرآن العظیم الذی اوتیته – و روی انه قال و
العالمین هی ال ّ
الذی نفسی بیده ما انزل َّ
َّللا فی التوریة و ال فی االنجیل و ال فی الزبور و
سبع المثانی و القرآن العظیم الذی اعطیت.
ال فی القرآن مثلها و انها ال ّ
و روی انه قال ام القرآن عوض من غیرها و لیس غیرها منها عوضا ا ّم
القرآن اعظم عند َّ
َّللا م ّما دون العرش ایّما مسلم قرأ فاتحة الکتاب فکانما
قرأ ثلثی القرآن .
و کانما تصدّق علی کل مؤمن و مؤمنة :ابو سعید خدری گفت :جماعتی
یاران با یکدیگر بودیم بقبیله از قبایل عرب بگذشتیم ما را میزبانی نکردند
و مراعاتی و مواساتی نفرمودند.
تقدیر الهی چنان بود که سیّد قبیله را آن روز مار گزید .قوم وی آمدند و
گفتند اگر در میان شما افسونگری هست تا بیاید و سیّد ما را افسون کند
مگر شفا پدید آید .یاران گفتند نیائیم که شما ما را میزبانی نکردید مگر که
جعل سازید و ما را در آن مزد دهید.
گفت گله گوسفند جعل ما ساختند آن گه یکی از ما رفت و بروی سوره
فاتحة الکتاب خواند و دست بوی فرود آورد َّ
َّللا تعالی ببرکت سورة الحمد
آن مرد را شفا داد ،پس آن گوسپندان بایشان فرستادند.
یاران گفتند تا از رسول خدا نپرسیم نپذیریم .آمدند بحضرت نبوت و قصه
باز گفتند رسول خدا بخندید ،آن گه گفت آن مرد را که سورة فاتحة الکتاب
خوانده بود« :و ما یدریک انها رقیة» تو چه دانستی که آن رقیه است و
شفاء دردها پس گفت خذوها و اضربوا لی فیها بسهم ــ روید و آن گوسپندان
بستانید و مرا نیز از آن نصیب دهید.
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و گفتهاند قیصر ملک روم نامه نبشت بعمر خطاب در روزگار خالفت وی
و گفت مادر کتاب خویش میخوانیم که در کتاب شما سورتی است که در
آن سورة خا و ثا و ظا و شین و زا و جیم و فانیست ،و هر کس که آن
سورة بر خواند َّ
َّللا تعالی وی را بیامرزد ،عمر خطاب صحابه را جمع
کرد و بحث کردند و همه متفق شدند که آن سوره فاتحه الکتاب است.
سر مسلمان شد و از اسالم خویش عمر را خبر
گویند که قیصر آن گه در ّ
کرد.
و در خبرست که شب معراج مصطفی را گفتند «یا احمد اخطب االنبیاء
بلغتک هذه اللّتی فضّلتها علی اللّغات ،و اقرأ علیهم ا ّم القرآن ،و خواتیم
البقرة الّتی اعطیتک و هما کنزان من کنوز عرشی لم یسبقک الیهما احد
من النبیّین ّاال آدم و ابراهیم».
گفتند یا احمد پیغامبران را خطیبی کن بلغت خویش یعنی بلغت عرب که
بر همه لغتها شرف دارد و بریشان خوان سورة الحمد و خاتمة سورة
البقرة ،این دو کنز است که ترا دادم از کنزهای عرش خویش ،پیش از تو
کس را ندادهام مگر آدم را و ابراهیم را.
وهب منبه گفت« :مردی کنیزکی اعجمی خرید بامدادی ناگاه از خواب
فصیح برخاست و گفت «یا موالی علّمنی ا ّم القرآن» خواجه گفت ای
کنیزک چه افتاد که شب اعجمی خفتی و بامداد فصیح برخاستی؟ کنیزک
گفت در خواب چنان نمودند سرا که همه دنیا آتش گرفته بود و در میان
آتش راهی باریک همچون شراک نعلین سوی بهشت داشت ،موسی ع را
دیدم که در آن راه میشد و جهودان بر اثر وی میرفتند موسی روی سوی
تتهودوا» این بگفت و ایشان
ایشان کرد و گفت «سوأة لکم أنا لم آمرکم ان ّ
از راست و چپ همه در آتش افتادند ،و موسی تنها رفت و در بهشت شد.
آن گه عیسی را دیدم که در آن راه میشد و ترسایان را دیدم که هم چنان
بر اثر وی میرفتند.
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صروا»
عیسی باز نگرست و ایشان را گفت «سوأة لکم أنا لم آمر کم ان تن ّ
این بگفت و ایشان از چپ و راست همه در آتش افتادند و عیسی تنها رفت
تا در بهشت شد .از آن پس مصطفی را دیدم که میآمد و ا ّمت وی را دیدم
بر اثر وی ،و همه عالم بنور ایشان روشن شده مصطفی صلّی َّ
َّللا علیه و
آله و سلّم بایشان نگرست گفت «أنا امرتکم أن تؤمنوا و قد آمنتم فال تخافوا
و ال تحزنوا و ابشروا بالجنة التی کنتم توعدون» آن گه مصطفی رفت و
امت وی با وی همه در بهشت شدند ،من ماندم و دو زن دیگر بر در
بهشت ،فرمان آمد از رب العزة که بنگرید تا سوره ام القرآن میخوانند یا
نه؟ خازنان بهشت آن دو زن را گفتند که سوره ام القرآن دانید و خوانید؟
ایشان گفتند دانیم پس در بهشت شدند ،من ماندم که این سورة ندانستم .مرا
گفتند چرا نیاموزی سوره ام القرآن تا در بهشت شوی؟ فعلّمنی یا موالی
ام القرآن».
اما سخن در بیان نزول این سورة :علما در آن مختلفاند قول بو هریره و
مجاهد و حسن آنست که بمدینه فرو آمد ،ید ّل علیه ما روی فی بعض اآلثار
ان ابلیس ّ
« ّ
رن اربع رنّات ،او قال اربع مرات حین لعن و حین اخرج من
ملکوت السماء و حین بعث مح ّمد ص و بعث علی فترة من الرسل ،و حین
انزلت فاتحة الکتاب ،و انزلت بالمدینة».
و قول علی ع و ابن عباس و جماعتی آنست که بمکه فرود آمد در ابتداء
وحی .اما قتادة بن دعامه و جمعی از علماء دین تلفیق کردند میان هر دو
قول و گفتند هم مکی است و هم مدنی در ابتداء نزول قرآن بمکه فرو آمد،
و در ابتداء هجرت مصطفی بمدینه فرو آمد ،تعظیم و تفصیل این سوره را
بر دیگر سورهها .و حدیث ابو میسره و عمر بن شرحبیل بر قول علی و
َّللا صلّی َّ
ابن عباس داللت میکند و ذلک أن رسول َّ
َّللا علیه و آله و سلّم
قال لخدیجة «اذا خلوت وحدی سمعت نداء و قد و َّ
َّللا خشیت ان یکون هذا
َّللا لیفعل بک ذلک ،فو َّ
َّللا ما کان َّ
امرا قالت معاذ َّ
َّللا انک لتؤدّی االمانة و
تصل الرحم ...الحدیث بطوله.
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رسول خدا گفت با خدیجه :من چون از خلق باز بریده میگردم و تنها میشوم
یعنی در غار حرا آوازی میشنوم که از آن میبترسم ،خدیجه گفت معاذ َّ
َّللا
که ترا کاری پیش آید یا َّ
َّللا با تو کاری کند که از آن اندوهگن شوی از
آنک تو امانت گزاری ،و رحم پیوندی ،راست سخن ،راست رو ،مهمان
دار ،درویش نواز .آن گه بو بکر صدیق درآمد ،خدیجه بو بکر را با وی
بفرستاد پیش ورقة بن نوفل بن اسعد بن عبد العزی بن قصی ،و هو ابن
ع ّم خدیجه ،تا قصه خویش با وی بگوید.
رفت و با وی گفت که «در خلوت آوازی میشنوم که یا مح ّمد یا مح ّمد و
مرا از آن ترسی و هراسی در دل میآید میخواهم که بگریزم و بر جای
نمانم ».ورقه گفت این بار که ترا برخواند دل قوی دار و هو برجای
میباش تا با تو چه گویند.
رسول خدا بخلوت باز رفت جبرئیل آمد و او را برخواند آن گه وی را
تلقین کرد که قل بسْم َّ
الرحیم ْال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ  .تا آخر
الرحْ من َّ
َّللا َّ
سورة .آن گه گفت «قل ال اله اال َّ
َّللا» پس رسول خدا آنچه رفت بورقه
صه بشنید گفت «ابشر ثم ابشر» بشارتت بادا یا
گفت .ورقه چون این ق ّ
نبوت که موسی کلیم و عیسی مریم را
نبوت است ،آن ّ
مح ّمد که این نشان ّ
دادند ،یا مح ّمد ترا کاری عظیم درگیرد و جهانیان منقاد تو شوند و سر بر
خط تو نهند ،اما قوم تو ترا برانند و برنجانند ،ای کاشک مرا تا آن روز
زندگی بودی و ترا دریافتمی در آن حال ،تا با تو دست یکی داشتمی و
نصرت کردمی ».پس ورقه وفات کرد و روزگار بعثت وی در نیافت.
رسول خدا گفت «او را در بهشت یافتم با نواخت نیکو و کرامت بزرگوار
فانّه آمن بی و صدّقنی».
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رشید الدین میبدی " كشف االسرار و عدة االبرار "
یکم ــ سوره فاتحه
جز سوم ــ النوبت الثالثه
َّللا ،و المیم ملک َّ
َّللا ،و السین سناء َّ
الرحیم الباء بهاء َّ
بسْم َّ
َّللا،
الرحْ من َّ
َّللا َّ
از روی اشارت بر مذاق خداوندان معرفت باء بسم َّ
َّللا اشارت دارد ببهاء
احدیت ،سین بسناء صمدیت ،میم بملک آلهیّت .بهاء او قیمومی ،و سناء او
دیمومی ،و ملک او سرمدی .بهاء او قدیم و سناء او کریم و ملک او عظیم.
بهاء او باجالل ،و سناء او با جمال ،و ملک او بی زوال .بهاء او دل ربا،
و سناء او مهر فزا ،و ملک او بی فنا.
ای پیشرو از هر چه بخوبیست جاللت
ای دور شــــــــده آفت نقصان ز کمالت
زهره بنشاط آیـــــــد چون یافت سماعت
خورشید بـــــر شک آید چون دید جمالت
سره مع اصفیائه و المیم منّه علی اهل والئه .باء
بره باولیائه ،و ال ّ
سین ّ
الباء ّ
سر او با دوستان او ،میم منّت او بر مشتاقان او.
بر او بر بندگان او ،سین ّ
ّ
سر او بودی ،و رنه منّت او
بر او بودی رهی را چه جای تعبیه ّ
اگر نه ّ
بودی رهی را چه جای وصل او بودی ،رهی را بر درگاه جالل چه محل
بودی .و رنه مهر ازل بودی رهی آشنا لم یزل چون بودی؟
آب و گل را زهره مهــــر تو کی بودی اگر
هم بلطف خود نکردی در ازلشـــان اختیار
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مهر ذات تست الهی دوســــــتان را اعتــقاد
یاد وصف تست یا رب غمگنان را غمگسار
ما طابت الدنیا ّاال باسمه و ما طابت العقبی ّاال بعفوه و ما طابت الجنة اال
برؤیته.
در دنیا اگر نه پیغام و نام َّ
َّللا بودی رهی را چه جای منزل بودی ،در عقبی
اگر نه عفو و کرمش بودی کار رهی مشکل بودی ،در بهشت اگر نه دیدار
دل افروز بودی شادی درویش بچه بودی؟ یکی از پیران طریقت گفت
الهی بنشان تو بینندگانیم ،بشناخت تو زندگانیم ،بنام تو آبادانیم ،بیاد تو
شادانیم ،بیافت تو نازانیم ،مست مهر از جام تو مائیم ،صید عشق در دام
تو مائیم.
زنجیر معنبر تــــــــــــو دام دل ماست
عنبر ز نسیم تو غــــــــــالم دل ماست
در عشق تو چون خطبه بنام دل ماست
گویی که همه جهان بکــــــام دل ماست
بسم َّ
َّللا گفتهاند که اسم از سمت گرفتهاند و سمت داغ است ،یعنی گوینده
بسم َّ
َّللا دارنده آن رقم و نشان کرده آن داغ است.
بنده خاص ملک باش کــــــــــه با داغ ملک
روزها ایمنی از شحنـــــــه و شبها ز عسس
هر که او نــام کسی یافت ،از این درگه یافت
ای برادر کس او بـــــــــاش و میندیش ز کس

عظمت فرهنگی خراسان

502

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الرضا ع گفت«:اذا قال العبد بسم َّ
َّللا فمعناه و سمت نفسی
علی بن موسی ّ
بسمة ربّی».
خداوندا داغ تو دارم و بدان شادم اما از بود خود بفریادم ،کریما بود من از
پیش من برگیر که بود تو راست کرد همه کارم.
پ یر طریقت گفت :الهی! نور تو چراغ معرفت بیفروخت دل من افزونی
است.
گواهی تو ترجمانی من بکردند نداء من افزونی است ،قرب تو چراغ وجد
بیفروخت همت من افزونی است ،ارادت تو کار من بساخت جهد من
افزونی است ،بود تو کار من راست کرد بود من افزونی است .الهی از
ببر
بود خود چه دیدم مگر بال و عنا؟ و از بود تو همه عطا است و وفا ای ّ
پیدا و بکرم هویدا ،ناکرده کرده گیر کرد رهی و آن کن که از تو سزا».
اگر کسی گوید نامهای خدا فراوانند در نصوص کتاب و سنّت و همه
بزرگوارند و ازلی و پاک و نیکو چه حکمت را ایتاء قرآن عظیم باین سه
نام کرد؟ و از همه این اختیار کرد و برین نیفزود؟ جواب آنست که دو
معنی را این سه نام اختیار کرد و بر ان اقتصار افتاد:
یکی که تا کار بر بندگان خود در نام خود آسان کند و از ثواب ایشان هیچیز
نکاهد ،دانست که ایشان طاقت ذکر و حفظ آن نامهای فراوان ندارند ،و
اگر بعضی توانند بیشترین آنند که درمانند ،و در حسرت فوت آن بمانند،
پس معانی آن نامها درین سه نام جمع کرده و معانی آن سه قسم است:
قسمی جالل و هیبت راست ،قسمتی نعمت و تربیت راست ،قسمی رحمت
و مغفرت راست .هر چه جالل و هیبت است در نام َّ
َّللا تعبیه کرد ،و هر
چه نعمت و تربیت است در نام رحمن هر چه رحمت و مغفرت است در
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نام رحیم تا گفتن آن بر بنده آسان باشد و ثواب وی فراوان ،و رأفت و
رحمت َّ
َّللا بر وی بیکران.
معنی دیگر آنست که ربّ العالمین مصطفی را بخلق فرستاد و خلق در آن
زمان سه گروه بودند :بت پرستان بودند و جهودان و ترسایان .اما بت
پرستان از نام خالق َّ
َّللا میدانستند ،و این نام در میان ایشان مشهور بود .و
ض لَیَقُولُ َّن َّ
َّللاُ» و
سأ َ ْلت َ ُه ْم َم ْن َخلَقَ ال َّ
لهذا قال تعالی « َو لَئ ْن َ
سماوات َو ْاأل َ ْر َ
جهودان در میان ایشان نام رحمن معروف بود ،و لهذاقال عبد َّ
َّللا بن سالم
َّللا صلّی َّ
لرسول َّ
َّللا علیه و آله و سلّم «ال أری فی القرآن اسما کنّا نقرأه
عوا َّ
الرحمن فانزل َّ
عوا
َّللاَ أَو ا ْد ُ
َّللا «قُل ا ْد ُ
فی التوریة قال و ما هو؟ قال ّ
الرحْ منَ » و در میان ترسایان نام معروف رحیم بود.
َّ
چون خطاب با این سه گروه بود و در میان ایشان معروف این سه نام بود،
َّ
َّللا تعالی بر وفق دانش و دریافت ایشان این سه نام فرو فرستاد در ابتداء
قرآن ،و بر آن نیفزود.
ا ّما حکمت در آن که ابتدا َّ
باّلِل کرد پس برحمن پس برحیم آنست :که این
بر وفق احوال بندگان فرو فرستاد و ایشان را سه حال است اول آفرینش،
پس پرورش ،پس آمرزشَّ ،
َّللا اشارت است بآفرینش در ابتدا بقدرت،
رحمن اشارت است بپرورش در دوام نعمت ،رحیم اشارت است بآمرزش
در انتها برحمت .چنان استی که َّ
َّللا گفتی اول بیافریدم بقدرت پس بپروریدم
بنعمت آخر بیامرزم برحمت.
پیر طریقت گفت« :الهی نام تو ما را جواز ،و مهر تو ما را جهاز .الهی
شناخت تو ما را امان و لطف تو ما را عیان .الهی فضل تو ما را لوا و
کنف تو ما را ماوی .الهی ضعیفان را پناهی ،قاصدان را بر سر راهی،
مؤمنانرا گواهی ،چه بود که افزایی و نکاهی! الهی چه عزیزست او که
تو او را خواهی ور بگریزد او را در راه آیی .طوبی آن کس را که تو او
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رائی آیا که تا از ما خود کرائی؟» الحمد َّّلِل ستایش خدای مهربان ،کردگار
روزی رسان ،یکتا در نام و نشان.
خداوندی که ناجسته یابند ،و نادریافته شناسند ،و نادیده دوست دارند .قادر
است بی احتیال ،قیوم است بیگشتن حال ،در ملک ایمن از زوال ،در ذات
و نعمت متعال ،لم یزل و ال یزال ،موصوف بوصف جالل و نعمت جمال.
عجز بندگان دید در شناخت قدر خود ،و دانست که اگر چند کوشند نرسند،
و هر چند بیوسند نشناسند .و ّ
عزت قرآن بعجز ایشان گواهی داد که َو ما
َّللاَ َح َّق قَدْره بکمال ّ
قَدَ ُروا َّ
تعزز و جالل و تقدس ایشان را نیابت داشت و
خود را ثنا گفت ،و ستایش خود ایشان را در آموخت و بآن دستوری داد،
و رنه که یارستی بخواب اندر بدیدن اگر نه خود گفتی خود را که الحمد َّّلِل
و در ک ّل عالم که زهره آن داشتی که گفتی الحمد َّّلِل.
فلوجهها من وجهها قمر
و لعینها من عینها کحل
ترا که داند که ترا تو دانی ،ترا نداند کس ،ترا تو دانی بس .ای سزاوار
ثناء خویش و ای شکر کننده عطاء خویش! رهی بذات خود از خدمت تو
عاجز و بعقل خود از شناخت منت تو عاجز ،و بک ّل خود از شادی بتو
عاجز ،و بتوان خود از سزای تو عاجز.
کریما! گرفتار آن دردم که تو درمان آنی ،بنده آن ثنا ام که تو سزای آنی،
من در تو چه دانم تو دانی ،تو آنی که گفتی که من آنم آنی.
و بدان که حمد بر دو وجه است :یکی بر دیدار نعمت دیگر بر دیدار منعم.
آ نچه بر دیدار نعمت است از وی آزادی کردن و نعمت وی بطاعت وی
بکار بردن ،و شکر وی را میان در بستن .تا امروز در نعمت بیفزاید و
فردا ببهشت رساند.
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و به قال صلّی َّ
َّللا علیه و آله و سلّم « ّاول من یدعی الی الجنّة الح ّمادون َّّلِل
علی ک ّل حال».
این عاقبت آن کس که حمد وی بر دیدار نعمت بود اما آن کس که حمد وی
بر دیدار منعم بود بزبان حال میگوید:
و ما الفقر من ارض العشیرة ســاقنا
و لکنّنا جئنا بلقیاک نسعــــــــــــــــد
ع صنما ما نه بدیدار جهان آمدهایم.
این جوانمرد در اشراب شوق دادند و با شرم هام دیدار کردند تا از خود
فانی شد .یکی شنید و یکی دید و بیکی رسید .چه شنید و چه دید و بچه
رسید؟ ذکر حق شنید ،چراغ آشنایی دید ،و با روز نخستین رسید .اجابت
لطف شنید ،توقیع دوستی دید ،و بدوستی لم یزل رسید .این جوانمرد اول
نشانی یافت بی دل شد ،پس باز یافت همه دل شد ،پس دوست دید و در سر
دل شد.
پیر طریقت گفت :دو گیتی در سردوستی شد و دوستی در سر دوست،
اکنون نمییارم گفت که اوست.
چشمی دارم همه پر از صورت دوست
با دیده مرا خوشست تا دوست دروست
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست
یا اوست بجای دیده یا دیده خود اوست
رب العالمین پروردگار جهانیان و روزی گمار ایشان ،یکی را پرورش
تن روزی یکی را پرورش دل روزی ،یکی تن پرور بنعمت یکی دل پرور
بران ولی نعمت.
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نعمت ّ
حظ کسی است که جهد در خدمت فرو نگذارد ،و راز ولی نعمت
حظ اوست کش امید بدیدار اوست .طمع دیدار دوست صفت مردان است،
پیروزتر از آن بنده کیست که دوست او را عیانست.
عظمت ه ّمة عین طمعت فی أن تـــــــراکا
او مـــــــــــــا یکفی لعین ان تری من قدر آکا
آن غذاء دل دوستان که در پرورش جان بکار دارند و شبانروز از حضرت
عزت بادرار؟ بایشان میرسانند آنست که مهتر عالم صلّی َّ
َّللا علیه و آله و
سلّم گفت «أظ ّل عند ربی یطعمنی و یسقینی»
مروق می نخورد و دیگران را نیز
طعامهای لذیذ و شرابهای روشن ّ
میگفت «ایّاکم و النّعم ّ
فان عباد َّ
َّللا لیسوا بالمتنعّمین»
گفتند یا سید چرا مینخوری؟ گفت ما را از شراب مطالعه جمع چنان مست
مروق شما نیست .صد هزار و بیست و چهار
کردهاند که پروای شراب ّ
هزار نقطه عصمت تاختن بخلوت خانه او بردند که تا مگر جرعه یابند از
آن شراب ،این پشت دست بروی ایشان وانهاد ،که « ّ
ان لی مع َّ
َّللا وقت ال
ی مرسل».
یسعنی فیه ملک مقرب و ال نب ّ
خاص آن کس است که آیات کبری در راه دیده او تجلی
گفتند این شرب
ّ
کرد و او برین ادب بود که ما زاغ البصر و ما طغی.
ای منظر تو نظـــــــــــــــاره گاه همگان
پیش تـــــــــــــــو در او فتاده راه همگان
ای زهــــــــــــــره شهرها و ماه همگان
حسن تو ببرد آب و جــــــــــــــاه همگان
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َربّ ْالعا َلمینَ یعنی یربّی نفوس العابدین بالتأیید و یربّی قلوب الطاهرین
بالتشدید و یربّی احوال العارفین بالتوحید کسی که تربیت وی از راه توحید
یابد مطعومات عالمیان او را چه بکار آید؟
کسی کش مار نیشی بـــــــــــر جگر زد
و را تـــــــریاق ســـــــــــــــازد نی طبرزد
عالمیان در آرزوی طعاماند و این جوانمردان طعام در آرزوی ایشان .عتبة
بن الغالم شاگرد یزید هارون بود او را فرمود که خرما نخورد ،مادر عتبه
روزی در نزدیک یزید هارون شد خرما میخورد گفت پس چرا پسرم را
ازین باز زنی که خود میخوری؟ یزید گفت پسرت در آرزوی خرماست و
خرما در آرزوی ما ،ما را مسلم است و او را نه .خلق عالم در آرزوی
بهشتاند و بهشت در آرزوی سلمان ،چنانک در خبر است
« ّ
ان الجنّة لتشتاق الی سلمان».
ال جرم فردا او را بهشت ندهند که از آتش ور گذرانند ،و در حضرت
احدیت بمقام معاینتش فرو آرند
َّللا ّ
صبر جلساء َّ
عز و جل یوم القیامة.
فالفقراء ال ّ
اگرت این روز آرزوست از خود برون آی چنانک مار از پوست ،جز از
درگاه او خود را مپسند که قرارگاه دل دوستان فناء قدس اوست.
چهره عذرات باید بـــــــــر در وامق نشین
عشق بو دردات باید گـــــام سلمان وار زن
الرحیم بما ّلوح ،فالتّرویح بالمبار و
روح ،و ّ
الرحیم ّ
لرحْ من َّ
ا َّ
الرحمن بما ّ
التلویح باالنوار .رحمن است که راه مزدوری آسان کند ،رحیم است که
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شمع دوستی برافروزد .در راه دوستان مزدور همیشه رنجور ،در آرزوی
حور و قصور ،و دوست خود در بحر عیان غرقه نور.
روزی که مرا وصل تو در چنگ آیـــــــــــد
از حـــــــال بهشتیان مـــــــــــــــــرا ننگ آید
رحمن است که قاصدان را توفیق مجاهدت داد ،رحیم است که واجدانرا
تحقیق مشاهدت داد .آن حال مرید است و این صفت مراد .مرید بچراغ
توفیق رفت به مشاهده رسید ،مراد بشمع تحقیق رفت بمعاینه رسید .مشاهده
برخاستن عوائق است میان بنده و میان حق ،و معاینه هام دیداری است.
چنانک بنده یک چشم زخم غائب نشود بچشم اجابت فرا محبت مینگرد،
بچشم حضور فرا حاضر مینگرد ،و بچشم انفراد فرا فرد مینگرد،
بدوری از خود نزدیکی وی را نزدیک شود و بگمشدن از خود آشکارایی
وی را آشنا گردد ،بغیبت از خود حضور وی را بکرم حاضر بود ،که او
نه از قاصدان دور است نه از طالبان گم ،نه از مریدان غایب.
رحمتی کن بر دل خلق و برون آی از حجاب
تا شود کــــوتهبینان ز هفتاد و دو ملت داوری
مالک َی ْوم الدّین :اشارت است بدوام ملک احدیت و بقاء جبروت الهیت.
یعنی که هر ملکی را روزی مملکت بآخر رسد و زوال پذیرد و ملکش
بسر آید و حالش بگردد ،و ملک َّ
َّللا بر دوام است امروز و فردا ،که هرگز
بسر نیاید و زوال نپذیرد .در هر دو عالم هیچ چیز و هیچکس از ملک و
سلطان وی بیرون نیست و کس را چون ملک وی ملک نیست .امروز ربّ
العالمین و فردا مالک یوم الدّین ،و کس را نبود از خلقان چنین .عجبا کار
رهی چون میداند؟ که در کونین ملک و ملک َّ
َّللا راست بی شریک و
بیانباز و بی حــــاجت و بینیاز ،پس اختیار رهی از کجاست؟ آن را که
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ملک نیست حکم نیست ،و آن را که حکم نیست اختیار نیست ،و ربّک
یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیرة.
و گفتهاند :معنی دین اینجا شمار است و پاداش میگوید مالک و متولّی
حساب بندگان منم تا کس را بر عیوب ایشان وقوف نیفتد که شرمسار
شوند ،هر چند که حساب کردن راندن قهر است ،اما پرده از روی کار
برنگرفتن در حساب عین کرم است ،خواهد تا کرم نماید پس از آنک قهر
راند .اینست سنّت خدای ج ّل جالله هر جای که ضربت قهر زند مرهم کرم
برنهد.
پیر طریقت گفت :فردا در موقف حساب اگر مرا نوایی بود و سخن را
جایی بود گویم بار خدایا از سه چیز که دارم در یکی نگاه کن اول سجودی
که هرگز جز ترا از دل نخواست است .دیگر تصدیقی که هر چه گفتی
گفتم که راست است .سدیگر چون باد کرم برخاست است دل و جان جز
ترا نخواست است.
جز خدمت روی تــــــــــــــــو ندارم هوسی
من بی تـــــــــــــــو نخواهم که بر آرم نفسی
إیّاک نعبد و إیّاک نستعین اشارت بدو رکن عظیم است از ارکان دین و
مدار روش دین داران باین هر دو رکن است :اول تحلیة النفس بالعبادة و
االخالص ،خود را آراسته داشتن بعبادت بی ریا و طاعت بی نفاق .رکن
القوة .نفس خود را
دیگر تزکیة النّفس عن الشرک و االلتفات الی الحول و ّ
منزی کردن ،و از شرک و فساد پاک داشتن ،و تکیه بر حول و قوت خود
ناکردن .آن تحلیت اشارت است بهر چه میبباید در شرع ،و این تزکیت
اشارت است بهر چه می نباید در شرع .درنگر باین دو کلمه مختصر که
جمله شرایع دین از این دو کلمه مفهوم میشود کسی را که در دل آشنایی و
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سالم« :اوتیت
روشنایی دارد ،تا ترا محقق شود آنچه مصطفی گفت علیه ال ّ
جوامع الکلم و اختصر لی الکالم اختصارا».
ّ
یستحق للعبادة
و گفتهاند ایّاک نعبد توحید محض است ،و هو االعتقاد ان ال
سواه .داند که خداوندی َّ
َّللا را سزاوار است ،و معبود بیهمتا اوست که
یگانه و یکتاست و ایّاک نستعین اشارت است بمعرفت عارفان و هو
متفرد باالفعال کلّها ،و ّ
ان العبد ال یستق ّل بنفسه دون
العرفان بانّه سبحانه
ّ
معونته .و اصل آن توحید و مادّه این معرفت آنست که حق را ج ّل جالله
بشناسی بهستی و یکتایی ،پس بتوانایی و دانایی و مهربانی ،پس به
نیکوکاری و دوستداری و نزدیکیّ .اول بناء اسالمست ،دوم بناء ایمان
است سوم بناء اخالص .راه معرفت اول بدیدار تدبیر صانع است در گشاد
و بند صنایع راه معرفت ،دوم بدیدار حکمت صانع است در خود شناختن
نظائر راه معرفت ،سوم بدیدار لطف مولی است در ساختن کارها و در
فراگذاشتن جرمها ،و این میدان عارفان است و کیمیاء محبان و طریق
خاصگیان.
اگر کسی گوید چه حکمت را ایّاک در پیش کلمه نهاد و نعبدک نگفت با
آن که لفظ نعبدک موجزتر است و معنی هم چنان میدهد؟ جواب آنست که
َّللا ،بنده را تنبیه است تا بهیچ چیز بر َّ
این از َّ
َّللا پیشی نکند و نظر که کند
باّلِل ،از َّ
َّللا بخود کند نه از خود َّ
از َّ
َّللا بعبادت خود نگرد نه از عبادت خود
َّ
باّلِل.
پیر طریقت شیخ االسالم انصاری گفت :ازینجاست که عارف طلب از
یافتن یافت نه یافتن از طلب ،و سبب از معنی یافت نه معنی از سبب .مطیع
طاعت از اخالص یافت نه اخالص از طاعت ،عاصی را معصیت از
عذاب رسید نه عذاب از معصیت.
برای آنک رهی رفته سابقه است بدست او نه استطاعت و نه عجز است.
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َّللا بیشی نتوان یافت .او که پنداشت بر َّ
بهیچ کار بر َّ
َّللا بیشی توان یافت
وی از َّ
َّللا خبر نداشت .از اینجا بود که مصطفی ع گفت به ابو بکر چون
در غار بودند ال تَحْ زَ ْن إ َّن َّ
َّللاَ َمعَنا ذکر معبود فرا پیش داشت و ادب خطاب
در آن نگه داشت ال جرم او را فضل آمد بر موسی که گفت ّ
ان معی ربّی
َّللا نگرست و مصطفی از َّ
موسی از خود به َّ
َّللا بخود نگرست .این نقطه
جمع است و آن عین تفرقه ،و شتّان ما بینهما پیر طریقت گفت از او به او
نگرند نه از خود به او که دیده با دیده ور پیشین است و دل با دوست
نخستین.
صرا َ
یم عین عبادت است و مخ طاعت ،دعا و سؤال و
ا ْهدنَا ال ّ
ط ْال ُم ْست َق َ
تضرع و ابتهال مؤمنان ،و طلب استقامت و ثبات در دین یعنی دلّنا علیه و
ّ
اسلک بنافیه و ثبّتنا علیه .مؤمنان میگویند بار خدایا راه خود بما نمای
وانگه ما را در آن راه بر روش دار وانگه از روش بکشش رسان .سه
اصل عظیم است :اول نمایش ،پس روش ،پس کشش ،نمایش آنست که رب
العزة گفت یُری ُک ْم آیاته.
ع ْن َ
روش آنست که گفت لَت َْر َکب َُّن َ
ق .کشش آنست که گفت َو قَ َّربْناهُ
طبَقا ً َ
طبَ ٍ
نَجیًّا مصطفی ع از َّ
َّللا نمایش خواست گفت «اللّهم أرنا االشیاء کما هی»
المفردون»
و روش را گفت «سیر و اسبق
ّ
و کشش را گفت «جذبة من الحق توازی عمل الثقلین»
مؤمنان درین آیت از َّ
َّللا هر سه میخواهند که نه هر که راه دید در راه
برفت ،و نه هر که رفت بمقصد رسید .و بس کس که شنید و ندید و بس
کس که دید و نشناخت و بس کس که شناخت و نیافت.
بسا پیر مناجاتی که از مرکب فرو ماند
بسا یار خراباتی که زین بر شیر نر بندد
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و یقال فی قوله اهدنا اقطع اسرارنا عن شهود االغیار ،و ّلوح فی قلوبنا
طوالع االنوار و افرد قصورنا الیک عن دنس اآلثار ،و رقّنا عن منازل
الطلب و االستدالل ،الی ساحات القرب و الوصال ،و ح ّل بیننا و بین مساکنة
االمثال و االشکال بما تالطفنا به من وجود الوصال ،و تکاشفنا به من شهود
الجالل و الجمال.
صرا َ
علَیْه ْم گفتهاند این راه و روش اصحاب الکهف است
ط الَّذینَ أ َ ْنعَ ْمتَ َ
که مؤمنان خواستند گفتند خداوندا راه خود بر ما بی ما تو بسر بر ،چنانک
بر جوانمردان اصحاب الکهف فضل کردی ،و نواخت خود برایشان
نهادی ،ایشان را سر ببالین انس باز نهادی ،و تولّی کشش ایشان خود
کردی ،و گفتی در این غار شوید و خوش بخسبید که ما خواب شما بعبادت
جهانیان برگرفتیم ،خداوندا ما را از آن نعمت و نواخت بهره کن ،و چنانک
بیایشان کار ایشان بفضل خود بسر بردی بی ما کار ما بفضل خود بسربر،
که هر چه ما کنیم بر ما تاوان بود ،و هر چه تو کنی ما را اساس ّ
عز در
جهان بود.
پیر طریقت گفت :الهی نمیتوانیم که این کار بی تو بسر بریم نه زهره آن
داریم که از تو بسر بریم ،هر گه که پنداریم که رسیدیم از حیرت شمار
واسر بریم .خداوندا کجا باز یابیم آن روز که تو ما را بودی و ما نبودیم تا
باز بآن روز رسیم میان آتش و دودیم ،اگر بدو گیتی آن روز یابیم بر
سودیم ،ور بود خود را دریابیم به نبود خود خشنودیم.
و گفتهاند :انعمت علیهم باالسالم و السنّة اسالم و سنّت درهم بست که تا
هر دو بهم نشوند بنده را استقامت دین نبود .در آثار بیارند که شافعی گفت:
ّ
حق را ج ّل جالله بخواب دیدم که مرا گفتّ :
ی یا بن ادریس .از من
تمن عل ّ
آرزوی خواه ای پسر ادریس گفتم امتنی علی االسالم .یا رب مرا میرانی
بر اسالم میران گفتا َّ
سنة بگو و بر سنّت بیکدیگر خواه
َّللا گفت قل و علی ال ّ
از من ،که اسالم بی سنّت نیست ،و هر چه نه با سنّت است آن دین حق

عظمت فرهنگی خراسان

513

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نیست .مصطفی ع از اینجا گفت :ال قول ّاال بعمل و ال قول و عمل ّاال بنیّة
سنّة.
و ال قول و عمل و نیّة ّاال باصابة ال ّ
گفتهاند اسالم بر مثال شجره است و سنّت بر مثال چشمه آب ،درخت را
از چشمه آب گریز نیست همچنین اسالم را از سنّت گزیر نیست .هر سینه
که ّ
بعزت اسالم آراسته گشت مدد گاهی از نور سنّت آن اسالم را پدید کرده
آمد ،اینست که رب العالمین گفت أَ فَ َم ْن ش ََر َح َّ
علی
صد َْرهُ ل ْْلسْالم فَ ُه َو َ
َّللاُ َ
ور م ْن َربّه .یقال هو نور السنّة.
نُ ٍ
و در خبر است که فردا در انجمن قیامت و مجمع سیاست که اهل هفت
آسمان و هفت زمین را حشر کنند هر کسی را پای بکردار خویش فرو
شده و سر در پیش افکنده و بکار خویش درمانده ،مدهوش و حیران ،افتان
مروح و مطیّب از مکنونات
و خیزان ،تشنه و عریان ،همی ناگاه شخصی ّ
غیب بیرون خرامد و تجلی کند نسیم آن روح بمشام اهل سعادت رسد همه
خوش بوی شوند و در طرب آیند ،گویند بار خدایا این چه روح و راحت
است؟ این چه جمال و کمال است؟ خطاب درآید که این چهره جمال سنّت
رسول ماست ،هر کس که در سرای حکم متابع سنّت بودست او را بار
دهید تا قدم امن در سرا پرده ّ
عز او نهد ،و هر که در آن سرای از سنّت
بیگانه بودست ردّوه الی النّار او را بدوزخ دهید که امروز هم بیگانه است،
و هم رانده.
سنّی و دین دار شو تا زنده مــــانی زانک هست
هر چه جز دین مردگی و هر چه جز سنت حزن
َ
ع َلیْه ْم َو َال الضَّالّینَ خداوندا ما را از آنان مگردان که ایشان
غیْر ْال َم ْغ ُ
ضوب َ
را بخود باز گذاشتی ،تا به تیغ هجران خسته گشتند و بمیخ ردّ بسته شدند.
آری چه بار کشد حبلی گسسته؟ و چه بکار آید کوشش از بنده نبایسته؟ و
در بیگانگی زیسته؟ امروز از راه بیفتاده ،و راه کژ راه راستی پنداشته ،و
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فردا درخت نومیدی ببر آمده ،و اشخاص بیزاری بدر آمده ،و منادی عدل
سبُونَ أَنَّ ُه ْم
بانک بیزاری در گرفته که َ
س ْعیُ ُه ْم فی ْال َحیاة الدُّ ْنیا َو ُه ْم یَحْ َ
ض َّل َ
ص ْنعا ً
یُحْ سنُونَ ُ
گفتم که بر از اوج بــــــــــــــــرین شد بختم
و ز ملک نهاده چـــــــــــــــون سلیمان تختم
خود را چو بمیزان خـــــــــــــــرد بر سختم
از بنگه دونیان کم آمـــــــــــــــــــــــد رختم
اکنون ختم کنیم سورة الحمد را بلطیفه از لطایف دین :بدانک این سوره را
مفتاح الجنّة گویند ،کلید بهشت از انک درهای بهشت هشت است :و گشاد
هر دری را قسمی از اقسام علوم قران معیّن است .تا آن هشت قسم تحصیل
نکنی و بآن معتقد نشوی این درها بر تو گشاده نشود.
و سورة الحمد مشتمل است بر آن هشت قسم که کلیدهای بهشت است :یکی
از آن ذکر ذات خداوند ج ّل جالله ْ
(ال َح ْمدُ َّّلِل َربّ ْالعالَمینَ ) ،دوم ذکر صفات
ک
(الرحْ من َّ
َّ
(و إیَّا َ
الرحیم) ،سیم ذکر افعال (إیَّا َ
ک نَ ْعبُدُ) ،چهارم ذکر معاد َ
ْ
صرا َ
نَ ْست َع ُ
یم) ،ششم
ین) پنجم ذکر تزکیه نفس از آفات (ا ْهدنَا ال ّ
ط ال ُم ْست َق َ
تحلیه نفس بخیرات ،و این تحلیه و آن تزکیه هر دو بیان صراط مستقیم
است ،هفتم ذکر احوال دوستان و رضاء خداوند در حق ایشان (صرا َ
ط
علَیْه ْم) ،هشتم ذکر احوال بیگانگان و غضب خداوند بریشان
الَّذینَ أ َ ْن َع ْمتَ َ
( َ
علَیْه ْم َو َال الضَّالّینَ ) ،این هشت قسم از اقسام علوم بدالیل
غیْر ْال َم ْغ ُ
ضوب َ
اخبار و آثار هر یکی دری است از درهای بهشت و جمله درین سورة
موجود است پس هر آن کس که این سوره باخالص برخواند در هشت
بهشت بروی گشاده شود.
امروز بهشت عرفان و فردا بهشت رضوان ،در جوار رحمان ،و ما بینهم

عظمت فرهنگی خراسان

515

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و بین ان ینظروا الی ربّهم ّاال رداء الکبریاء علی وجهه فی جنة عدن .هکذا
ص ّح عن النبی صلی َّ
َّللا علیه و آله و سلم.
پس از شرح کوتاهی از " یکم سوره فاتحه " در اثر وزین رشیدالدین
میبدی " كشف االسرار و عدة االبرار "  ،در این بخش ما تنها به ذکر
نام  113سوره دیگرقرآن کریم  ،بقرار ذیل اکتفاء می کنیم : .
 2ــ سوره بقره
 3ــ سوره آل عمران ــ مدینه
 4ــ سوره نساء ــ مدینه
 5ــ سوره المائدت ــ مدینه
 6ــ سوره انعام
 7ــ سوره اعراف
 8ــ سورت االنفال ــ مدینه
 9ــ سوره توبه ــ مدینه
 10ــ سوره یونس ــ م ّکیة
 11ــ سوره هود ــ م ّکیة
 12ــ سوره یوسف ــ م ّکیة
 13ــ سوره رعد ــ م ّکیة
 14ــ سوره ابراهیم ــ م ّکیة
 15ــ سوره حجر ــ م ّکیة
 16ــ سوره نحل ــ مکیه
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 17ــ سوره بنب اسرائیل ــ م ّکیة
 18ــ سوره کهف ــ م ّکیة
 19ــ سوره مریم ــ م ّکیة
 20ــ سوره طه ــ م ّکیة
 21ــ سوره انبیاء ــ م ّکیة
 22ــ سوره حج ــ مدینه
 23ــ سوره مؤمنون ــ م ّکیة
 24ــ سوره نور ــ مدینه
 25ــ سوره فرقان ــ م ّکیة
 26ــ سوره شعرا ــ م ّکیة
 27ــ سوره نمل ــ م ّکیة
 28ــ سوره قصص ــ م ّکیة
 29ــ سوره عنکبوت ــ م ّکیة
 30ــ سوره ٌروم ــ م ّکیة
 31ــ سوره لقمان ــ م ّکیة
 32ــ سوره مضاحج ویقال سوره سجده ــ م ّکیة
 33ــ سوره احزاب ــ مدینه
 34ــ سوره سبا ــ م ّکیة
 35ــ سوره مالئکه ــ م ّکیة
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 36ــ سوره یس ــ م ّکیة
 37ــ سوره صافات ــ م ّکیة
 38ــ سوره ص ــ م ّکیة
 39ــ سوره زمر ــ م ّکیة
 40ــ سوره مؤمن ــ م ّکیة
 41ــ سوره مصابیح ــ م ّکیة
 42ــ سوره شوری ــ م ّکیة
 43ــ سوره زخرف ــ م ّکیة
 44ــ سوره دخان
 45ــ سوره جاثیه
 46ــ سوره احقاف
 47ــ سوره محمد
 48ــ سوره فتح ــ مدینه
 49ــ سوره حجرات
 50ــ سوره ق
 51ــ سوره ذاریات
52ــ سوره طور
 53ــ سوره نجم
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 54ــ سوره قمر
 55ــ سوره رحمان
 56ــ سوره واقعه
 57ــ سوره حدید
 58ــ سوره مجادله ــ مدینه
 59ــ سوره حشر
 60ــ سوره ممتحنت ــ مدیته
 61ــ صف ــ مدینه
 62ــ سوره جمعت ــ مدینه
 63ــ سوره منافقین ــ مدینه
 64ــ سوره تغابن ــ م ّکیة
 65ــ سوره طالق ــ مدینه
 66ــ سوره تحریم ــ مدینه
 67ــ سوره ملک ــ م ّکیة
 68ــ سوره قلم ــ م ّکیة
 69ــ سوره حاقه ــ م ّکیة
 70ــ سوره معراج ــ م ّکیة
 71ــ سوره نوح ــ م ّکیة
 72ــ سوره جن ــ م ّکیة
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 73ــ سوره مزمل ــ م ّکیة
 74ــ سوره مدثر ــ م ّکیة
 75ــ سوره قیمت ــ م ّکیة
 76ــ سوره انسان (دهر) ــ م ّکیة
 77ــ سوره مرسالت ــ م ّکیة
 78ــ سوره نبأ ــ م ّکیة
 79ــ سوره نازعات ــ م ّکیة
 80ــ سوره عبس ــ م ّکیة
 81ــ سوره تکویر ــ م ّکیة
 82ــ سوره انفطار ــ م ّکیة
 83ــ سوره تطفیف (المطففین) ــ م ّکیة
 84ــ سوره انشقاق ویقال سوره کدح ــ مکیة
 85ــ سوره بروج ــ م ّکیة
 86ــ سوره طارق ــ م ّکیة
 87ــ سوره علی ــ م ّکیة
 88ــ سوره غاشیه ــ م ّکیة
 89ــ سوره فجر ــ م ّکیة
 90ــ سوره بلد ــ م ّکیة
 91ــ سوره شمس ــ م ّکیة
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 92ــ سوره لیل ــ م ّکیة
 93ــ سوره ضحی ــ م ّکیة
 94ــ سوره انشراح ــ م ّکیة
 95ــ سوره تین ــ م ّکیة
 96ــ سوره علق ــ م ّکیة
 97ــ سوره قدر ــ م ّکیة
 98ــ سوره بینت (لم یکن ) ــ م ّکیة
 99ــ سوره اذازلزلت (الزلزال) ــ مدینه
 100ــ سوره عادیات ــ م ّکیة
 101ــ سوره قارعت ــ م ّکیة
 102ــ سوره تکاثر ــ م ّ
کیة
 103ــ سوره عصر ــ م ّکیة
 104ــ سوره همزت ــ م ّکیة
 105ــ سوره فیل ــ م ّ
ک یة
 106ــ سوره قریش ــ م ّکیة
 107ــ سوره دین ( الماعون ) ــ م ّکیة
 108ــ سوره کوثر ــ م ّ
کیة
 109ــ سوره کافرون ــ م ّکیة
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 110ــ سوره نصر ــ م ّکیة
 111ــ سوره تبت ــ م ّکیة
 112ــ سوره اخالص ــ م ّکیة
 113ــ سوره فلق ــ مدنیه وقیل م ّکیة
 114ــ سوره ناس ــ مدینه
روند کار علمی رشیدالدین میبدی بگونه ای ست که در نوبت اول به تفسیر
هر سوره -كه در این تفسیر آمده -مانند همه تفسیرهای قدیم فارسی  ،از
نظر لغوی بشرح آن پرداخته است .در نوبت دوم ،احكام ،اخبار و آثار و
نوادری را كه در آن باره میان مفسران شهرت داشته ،آورده و در نوبت
سوم به تاویالت صوفیان درباره آیات پرداخته است)40( .
میبدی در مورد ذیل بنقل کالم خود از پیر هرات « انصاری » تصریح
می کند :
" پیر طریقت وجمال اهل حقیقت شیخ االسالم انصاری سخنی نغز گفته
درکتاب کشف اسرار  ،حرف « الف » وپردۀ غموض از آن بر گرفته .
گفت الف امام حروفست  ،در میان حروف معروف است  ،الف بدیگر
حروف پیوند ندارد  ،دیگر حروف باالف پیوند دارد  ،الف از همه حروف
بی نیاز است  ،همۀ حروف را باالف نیازست  ،الف راستست  ،اول وآخر
یکی  ،یک رنگ وسخنها رنگانگ )41( " ...
سوای کتاب رشیدالدین میبدی " کشف االسرار وعدت االبرار " که بخش
کوچکی آن در فوق بیان گردید  .درسرزمین نیاکان ما ایران بزرگ
وخراسان فرهنگی وعلمی  ،پدران خردمند ودانشپرورما ! در روند
یکهزار و چهار صد پیدایی دین اسالم ــ مهم ترین تفسیرهای قرآن را
بزبان فارسی از خود به میراث گذاشته اند وعبارت اند از :
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تفسیر ابوالفتح دیلمی  ،تفسیر انوار درخشان  ،البرهان  ،بیان السعاده ،
پرتوی از قرآن  ،تبیان  ،تسنیم  ،جوامعالجامع  ،روشن  ،روضالجنان ،
سورآبادی  ،شبر  ،صافی  ،عیاشی  ،فرات کوفی  ،الفرقان  ،قمی  ،گازر
 ،محیط االعظم  ،مجمعالبیان  ،مقتبس االنوار  ،منهجالصادقین  ،المیزان
 ،نعمانی  ،نمونه  ،نور ،نورالثقلین  ،نوین  ،تفسیر مشکاة  ،تفسیر الباقر
 ،تفسیر العسکری  ،مواهب الرحمن  ،آالء الرحمن  ،جاللین  ،سیوطی ،
طبری  ،تفسیر کشاف  ،تفسیر کبیر  ،نیشابوری  ،کشفاالسرار ،
بیضاوی  ،قرطبی  ،ابوالسعود  ،ابن کثیر  ،روحالبیان  ،روحالمعانی ،
فتح القدیر  ،علی بن ابراهیم  ،محمد بن مسعود سمرقندی(عیاشی)  ،شیخ
طبرسی  ،شیخ توسی  ،ابوالفتوح رازی ،عالمه طباطبایی  ،مال فتحهللا
کاشانی  ،جوادی آملی  ،مکارم شیرازی  ،ابوبکر عتیق نیشابوری ،
محمد صادقی تهرانی  ،محمود طالقانی  ،محسن قرائتی  ،میر حیدر آملی
 ،عبدهللا شبر  ،محمدتقی شریعتی  ،محمد مؤمن مشهدی  ،محمدعلی
انصاری  ،عبداالعلی سبزواری  ،محمدجواد بالغی  ،محمدصادق
سعیدی  ،سیوطی  ،فخر رازی  ،زمخشری  ،محمد عبده  ،عبدهللا بیضاوی
 ،حسین واعظ کاشفی  ...ودیگران .
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ظهیر فاریابی
ظهیرالدین ابوالفضل طاهر فرزند محمد فاریابی فرزند فرزانه  ،شاعر
معروف و سخنوربلیغ ویکی از جملۀ بزرگان وقصیده سرایان و غزلگویان
پایان قرن ششم هـ.ق .خراسان زمین است )42( .وی متولد فاریاب در
اواسط نیمۀ اول قرن ششم بزرگ بوده است  .دوره ظهور او درشعرمقارن
با دورۀ شهرت انوری در خراسان می باشد وفوت او بسال  598هـ.ق .در
تبریز اتفاق افتاد .
فاریابی از جوانی بتحصیل علوم و شعرو ادب پرداخت و ادب عرب و
حکمت و نجوم بیاموخت  .وعالوه برادب درعلوم عقلی نیز بلوغی یافته
بود ودرخراسان  ،عراق و مازندران و آذربایجان سفرهای داشت وی با
عده یی از شاعران نامی قرن ششم از قبیل  :جمال الدین اصفهانی  ،خاقانی
شروانی و مجیرالدین بیلقانی ونظامی گنجوی وجز آنان معاصر بود وبار
ها در رویکرد های ادبی وفرهنگی خود  ،خویش را برتر از همه
میدانست.
ازممدوحان وی حسام الدوله ابوالحسن ارد شیر فرزند حسن از مشاهیر
ملوک آل باوند ،طغانشاه حاکم نیشابور ،اتابک قزل ارسالن فرزند اتابک
ایلدگز ،ظهیرطغرل فرزند ارسالن آخرین پادشاه از سالجقه عراق ( 573
ـ  590هت.ق ) .را میتوان نام گرفت  .دیوان اشعاروی که غالبا ً در مدح
شاهان و بزرگانست روان  ،محکم و متین وپر از معانی دقیق و غزلهایش
مطبوع است  .قدرت او در مدح بسیار است و او دراین مورد خالق معانی
گوناگون وقادر بر مبالغه های شگفت انگیز وایراد معانی و مضامین بدیع
است .
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فاریابی از سرودن غزلهای دل انگیز و شیوا خوشش می آمد ودر این نوع
شعر روش شاعران میانه قرن ششم هـ .ق .را با ایراد معانی لطیف و الفاظ
نرم و هموار در غزل ادامه داد که این شیوه ادبی او بجایی رسید که وی
واسطۀ میان انوری و سعدی در تکامل غزل شمرده می شود .دیوان ظهیر
یکبار در تهران بخط نستعلیق وچاپ سنگی طبع شد .این نسخه چاپی
ممزوجی است از آثار ظهیر فاریابی و( ظهیر اصفهانی که در عهد
صفویان میزیست ) .
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از اشعار اوست :
باز بر جانم فــــراقت پادشــاهی می کند
وآنچــه در عالم کسی کرد او تباهی می کند
شهـــرصبرم تا سپاه عشق توغارت زند
بر آن کـــردی کــه با شهری سپاهی می کند
بیگناهـم کشت عشقت وای اگربودی گناه
حال چون بودی چو این در بی گناهی می کند
چشم تو دعوی خونم کرد ابرو شد گواه
کـــــــژ چرا شد گرنه َمیلی درگواهی می کند
بر غمم گفتی صبوری کن بلی شاید کنم
هیچ جـــــــایی صبر اگربی آب ماهی می کند
برظهیراین غصه کمترنه که طبع اوزنظم
بر سپهر مهـــــــــــر مــدح پاد شاهی می کند
شهریارا شیر کینه نصـــــرةالدین بیشکین
آنکه شمشیرش ز شیران کینه خواهی می کند
****
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غـــــــــــم کشت مرا وغمگسارآگـه نیست
دل خـــــــــون شد و دلــــدار ز کار آگه نیست
این با کــــــه تـوان گفت که عمرم بگذشت
در حســــــــرت روی یــــــارو یار آگه نیست
بس دل که زتو خون شد ودر بر مـــاندست
بس دست کـــــه ازهجـــر توبر سرماندست
ای بس سخنان نغــــز همچــون گـــــــــوهر
کـــزگــــــــــوش توهمچوحلقه بردرماندست
****
مــــا قبله زخـــــــانۀ قلــــــندر کـــــــــردیم
وزخـــــــاک در مصطبه افسر کــــــــردیم
لب بر لب ساغر چو صــــــــراحی جان را
خــندان خندان فـــــــدای ســــاغــــر کردیم
****
ای شب نه ززلــــف اوســت در پای تو بند
بـــس دیـــــر ودراز در کشــــیدی تا چـــند
ای صبح تو نیستی چــــو مـــــن عاشق زار
من می گـــــــیریم بس است باری تــو بخند
****
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نه برگ شـــکایت از تــــــــو گــفـتن دارم
نــــــه طـــــــاقـت درد دل نهفــــــــتن دارم
آگنده چـــــــو غنچه گشتم از غـــــم دریاب
کــــــز تنگـــــدلی ســـــر شکـــــــفتن دارم
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خاقانی شروانی

افضل الدین بدیل ( ابراهیم ) فرزند نجیب الدین علی خاقانی حقایقی
شروانی ملقب به « حسان العجم » یكی از بزرگترین ونام دار ترین قصیده
سرایان تاریخ شعر و ادب فارسی در همه وقت به شمار میآید  ،تاجیک
ایرانی در حدود سال  520ه.ق در شروان متولد و 595هـ .ق  .در تبریز
وفات نمود.
به گفته او پدرش مردی درودگر (نجار) و مادرش عیسوی نسطوری بوده
است .خاقانی همواره از مهروعطوفت مادر خویش یاد می كند و علیرغم
رنجیدگی از شروان و شروانیان ،به خاطر مادرش بدان دیار اشتیاق دارد.
خاقانی درتعلیم و تربیت از عم خود كافی الدین عمرفرزند عثمان طبیب و
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فیلسوف بود ـ بهره بسیار برد و ظاهرا ً لقب « حسان العجم » را نیز او
به خاقانی داده است چنانكه خود مي گوید :
چــــــون دیــــد كه در سخــــــن تمـــامـــم
حسـّــــان عجــــــــم نهـــــــــاد نـــامـــم
****
خاقانی نیز به او عالقه و اعتقاد زیادی داشت و در مرگ او مراثی
سوزناكی نیز سرود.
خاقانی پیش از آنكه به « خاقان اكبر منوچهر شـــــــروانشاه » بپیوندد،
« حقایقی » تخلص می كرده و پس از آن به « خاقانی »  ،چنانكه همه
معاصرین او و تذكره نویسان او را به همین نام -خاقانی -شناخته اند.
خاقانی از جمله بزرگترین شاعران قصیده گوی و از اركان شعر فارسی
است و حتا در میان بزرگترین شاعران فارسی هم کمتر کسی به اندازهٔ
خاقانی مورد استقبال و حتا اقتباس دیگر شاعران قرار گرفته باشد .حتا
شاعرانی به بلندپایگی سعدی و حافظ از بسیاری از ابداعات و مضامین و
ساختهای خاقانی استقبال کرده و از آنها مستقیما در اشعارشان استفاده
کرده اند.
قوت اندیشه و مهارت او در تركیب الفاظ  ،خلق معانی ،ابتكار مضامین
جدید و پیش گرفتن راههای خاص در توصیف و تشبیه  ،مشهور است.
مهارت او در وصف نیز در میان دیگر شاعران قصیده سرا ،مرتبه واالیی
دارد.
خاقانی بر اثر احاطه به بیشتر علوم و اطالعات مختلف زمان خود و نیز
قدرت خارق العاده ای كه در استفاده از آن اطالعات داشته ،توانسته
مضامین علمی خاصی در شعر ایجاد كند كه بیشتر آنها پیش از آن سابقه
نداشته است.
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از سویی دیگر به علت آگاهی از زبان عربی  ،از لغات عربی در شعر
فارسی نیز بدون محدودیت استفاده كرده است.
خاقانی شروانی چکامه سرای نامی سده ششم هجری که ـ شعر  ،آئینه
عبرت یا همان ایوان مدائن وی بسیار معروف است نیز از ترکان بدگویی
بسیار نموده و آنان را بیگانه خوانده است :
آشـــــنای دل بیــگـــــــانـــــــه مشـــــــو

()43

آب و نــــــان از در بـــیگـــــــانه مخـــور
نــــان ترکـــــان مخور و بر ســر خوان
بــــا ادب نان خــــور وترکـــانه مخور*
****
خاقانی در زهد و وعظ  ،پیرو سنایی بوده و بسیار كوشیده كه از این حیث
با او برابری كند و قسمتی از قصایدش به تقلید سنایی است .غزلیات او
اگرچه یك دست نیست اما دربردارنده ابیات لطیف شورانگیز هم هست
چنانكه می توان او را از غزلسرایان خوب عهد خویش پنداشت.
چــــــون زمـــــان عهد سنایی در نوشــــت
آسمــــان چـــــــون من سخـــــن گســـتر بزاد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( *) بنظرما ملیت ترک مردم باعزت و با فضیلتی هستند  .برداشت و
قضاوت نزدیک به هزار سال پیش خاقانی شروانی  ،ناشی ازسیاست
نامتعادل حاکمان وقت ترکتباران و انعکاس عملکرد ضد انسانی برنامه
های آنها  ،در شعر « آئینه عبرت » وی  ،آراء وموافقت اخالقی ما را
با خود ندارد .
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چــــون به غزنین شــــاعری شد زیر خاك
خـــــاك شـــــــــروان ساحـــــری دیگـــر بزاد
بلبلی زیــــن بیضه خــــــــاكی گــــــذشت
طــــوطی ای نــــــو زین كهـــــن منظــر بزاد
مـــــاه چــــــون در جیب مغـرب ،برد سر
آفــــــتاب از دامـــــــــــــن خــــــاور بـــــــزاد
****
خاقانی دراواخر عمردرتبریز به سر می برد ،در همان شهـــــــر درگذشت
و در آرامگاه شعرای محله سرخاب تبریز دفن شـــــد .سال وفات او را
( 595هـ.ق ) .نوشته اند)44(.
خاقانی قصیده های بسیار عمیقی گفته که درک آنها بسیار مشکل است.
حتا بعضی بر آن شدند که از این چندین هزار ابیات تنها پانصد تا از آن
معنا دارد.این اشاره ناشی از نادانی داورنی است که این اشعاربکر
رادرست درک نمی کنند .
دیوان خاقانی از مشکل ترین دیوانهای شاعران فارسی گو است و به همین
دلیل هم خاقانی به نسبت بلندپایگی اش از دیدگاه سخنوری و توانانی ،از
محبوبیت کمتری برخوردار است چون هم فهم درست و لذت بردن از
بسیاری از اشعارش نیاز به سطح بسیار باالیی از چیرگی به زبان فارسی
و دیگر دانشها (طب کهن که بیشتر بر مبنای گیاهشناسی و داروشناسی
بود ،نجوم ،تاریخ ،علم کالم و حدیث شناسی والغیر ) دارد؛ و هم اینکه
خواننده باید با شعروادب فارسی از دیدگاه فنی و به اصطالح «صنعت
شعر» آشنائی خوبی داشته باشد تا بتواند پی ببرد که خاقانی براستی چه
مفاهیم ناب وبغرنج معرفتی دائرۀ هستی رادر پژوهشگاه شناخت خود در
عرصۀ فرهنگ وادب به بازنگری گرفته است.
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خاقانی شاید تنها شاعر کالسیک فارسی باشد که دیوانش بازتابی صادقانه
از زندگی واقعی خود شاعر است .بسیاری از قطعات و قصیدههای خاقانی
بازگو کنند ٔه رخدادها و اتفاقات واقعی زندگی شاعر هستند و نه اشعاری
انتزاعی و خارج از زندگی واقعی .
ازهمین رو ،با وجود اینکه کالً سبک شعر خاقانی تصنع است (بطور
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کلی در قصیده تصنع «طبیعی» است!) بازهم خوانندۀ آشنا با کل اشعار
خاقانی بدون شک با بسیاری از ویژگیهای زندگی شاعر ،وسهش اخالقی
و احساسات واقعی او وبطورکلی با شاعر  ،از دیدگاه روانشناسی و جامعه
شناسی زمان او هم آشنائی قابل توجهی حاصل میکند.
قصاید خاقانی در باالترین سطح قرار دارند .از او قطعات بسیار خوبی
هم دردست است ولی درغزل باید گفت که خاقانی درآن سطحی که در
قصیده است قرار ندارد.
خاقانی در اشتیاق به خراسان حس وسهش ناب اخالقی ومیهنپرستی خود
را در قصیدهای ذیل بنمایش میگذارد:
چه سبب سوی خراسان شدنم نگــــذارند
عنـــدلیبم به گلستان شـــــــــدنم نگـذارند
روضة پـاك رضا دیدن اگـر طغیان است
شــــاید ار بر ره طغیان شــــدنم نگـذارند
دلم از عشق خراسان كم اوطان بگـــرفت
وین دل وعشق به اوطـــان شدنم نگذارند
****
همچنان قصیده ای بسیار معروف استاد بزرگ شاعردلسوز خراسان
بزرگ  ،در مورد ایوان مدائــن :
ایوان کسری نام مشهورترین بنای به جا مانده از پادشاهان ساسانی اجداد
تاجیکان  ،پارسها و ُکردها است .هنگامی که مدائن پایتخت پادشاهی ایران
باستان به شمار می آمد ،این بنای تاریخی قصری بزرگی بوده که محل
زندگی و دربار پادشاهان قرار داشته است .بنیان گذار آن را شاپور
ذواالکتاف (م  379میالدی) دانسته اند.
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شاهنشاه ساسانی شاپور ذواالکتاف
علت نامگذاری آن به این اسم " ایوان کسری "  ،تاالر بزرگی است که از
تاق قوسی آن هنوز هم آثاری باقی است و مهمترین قسمت این بنای بزرگ
بوده است و به چنین تاالرهایی ایوان گفته می شد .در هنگام تولد حضرت
محمد  ،خسرو اول انو شیروان در این کاخ حکومت می کرد.

ایوان مدائن یا تاق کسری (کاخ شاهنشاهی ساسانیان درعراق امروزی )
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تصویر نقاشی شده در سال  1824میالدی از تاق کسری اثرسروان هارت

آخرین پادشاهی که مقتدرانه در آن بر تخت نشست ،خسرو پرویز بود که
در همین کاخ نیز نامه حضرت محمد به دستش رسید و آن را پاره کرد.
هنگام فتح مدائن ،بوسیله عربها = تازیهای در  637میالدی  ،تاالر
بزرگ این کاخ را محل اقامه نماز جماعت خویش قرار دادند.
در عظمت وشکوه جالل ومستحکم بودن ایوان کسری ــ باید گفت :
هنگامی که هارون الرشید تازی پادشاه مسلمانان تصمیم گرفت آثار به جا
مانده از آن ساختمان را ویران کند ،از فراهم کردن وسایل مورد نیاز برای
تخریب آن ناتوان ماند و از اجرای این کار منصرف وروگردان شد .این
بنای تاریخی در میان ایــــرانیان باستـــــــان به « ایـــــوان مــــدائن » و
« تاق کسری » مشهور است.
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اینجا قصیدۀ مدائن خاقانی شروانی بخوانش می گیریم : .
هان ای دل عبرت بین ،از دیده نظر کن هان
ایــــوان مـــدائن را ،آئــــــــینه عــــبرت دان
یک ره ز لــــب دجله ،منزل به مدائن کــــن
وزدیــــده دوم دجــــله ،بر خاک مدائن ران
خود دجله چنان گرید ،صد دجله خون گوئی
کـــز گرمی خون آبش ،آتش چکد از مژگان
بینی که لــب دجله ،چون کــــف به دهن آرد
گــــوئی ز کـــــــف آهش ،لب آبله زد چندان
از آتـــش حســــرت بین ،بریان جگر دجــله
خــــود آه شنــیدستی؟ که آتش کندش بریان؟
بر دجـــله گری نونو ،وز دیـــده زکاتش ده
گر چه لب دریا هست ،از دجله ز تاکـستان
تا سلسله ایــوان ،بگـــسست مــــــــدائـن را
در سلسله شد دجله ،چون سلسله شـد پیچان
****
این سلسله ایوان همان زنجیر عدل انوشیروان است که هرکس به او ستمی
میشد این زنجیر را به حرکت در می آورد (در فارسی سلسله به معنی
زنجیر است) در سلسله شد یعنی دیوانه شد :
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گــه گــه به زبـــــان اشک ،آواز ده ایـوان را
تا گو ،که به گوش دل ،پاسخ شنوی زیــوان
دنـــدانه هــــــر قصــری ،پندی دهـــدت نو نو
پند ســــر دنــــــدانه ،بشـــــــنو ز بن دنــدان
****
این در مورد پیر زنی است که خانه اش در آنجائی بود که کاخ مداین را
خواستند بسازند .انوشیروان در مورد آن زن ستم نکرد که زمینش را
بگیرند .زال مداین اشاره ای است از این داستان :
این هست همان ایوان ،کز نقش رخ مــردم
خاک در او بـــودی  ،دیـــوان نـــــگارستان
این هست همان درگه  ،کو راز شهان بودی
دیلـــم ملــــک بابـــــل ،هندو شهه ترکستان
****
این است همان سفره  ،کز حیرت او بردی
بر شیر فلک حمله ،شـیـر تن شـــادوروان
پندار همان عهــــد است ،از دیده فکـردین
در سلسله درگـــــه ،در کـــــــوکــبه میدان
****
از اســــب پیاده شــــــو ،بر نقد زمین نه رخ
زیر پی پیــــلش بین ،شه مات شــــــده نعمان
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نی نه که چو نعمان بین ،پیل افکن شاهان را
پــــیالن شب و روزش ،کشته ز پی دوران
****
ای بس شه پیل افکــن ،کف کنده ز شه پیلی
شطــرنجی تقــــدیرش ،در مــاتگه هـرمان
مست است زمین زیرا ،خوردست بجای می
در کـــاس سر هرمز ،خـــون دل نـوشروان
****
بستند کــــه بود آنگه ،در تاج ســـرش پیدا
صد پند نواست اکنون ،درمغزسرش پنهان
کســرای و تــــــرج زر ،پرویز و به زری
بربـــــاد شــده یک سر ،با خاک شده یکسان
****
پـــرویز به هـــر خانی ،زرین تـره آوردی،
کــردی ز بــــساط زر ،زرین تره را بســتان
پرویز کنون گم شد ،زان گم شده کمتر گوی
زرین تر کو برخوان ،روکمتر کو برخوان
****
این زرین تره اشاره ای است از سفره و خان خسرو پرویز تزئیناتی بود
از گیاهان که با طال و نقره میساختند و این زرین تره که خاقانی اشاره
کرده مربوط است به آن .
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در ادبیات حوزه تمدنی خراسان از خسرو پرویززیاد اشاره شده .داستان
عشق و عاشقی خسرو و شیرین از نظامی گنجوی از همین خسرو پرویز
است .خسرو پرویز که زندگی پر ماجرائی داشت یکی از آخرین پادشاه
بزرگ و محتشم دوره ساسانیان بود که در تشریفات درباری کار را به
اوج رسانید و خزاین خود را سه برابر کرد .این نشان میدهد که در بار او
چقدر گسترش داشته و چه میزان مالیاتهای اضافه از مردم نیز دریافت
میکردند .
البته تنها مرجع و مأخذ ما راجع به داشته های تاریخی و فرهنگی خراسان
مطالبی است از شاهنامه فردوسی و آثار نظامی گنجوی و تاریخی که
مورخان اسالمی بر جای گذاشته بودند.
وهیچ یک از دانشمندان سرزمین مان قادر به خواندن خطوط میخی و
خطوط پهلوی و زبان اوستائی قدیمی نشدند .اما مستشرقان آمدند و این
خطوط را خواندند .و کلیدهای آنها را کشف کردند .و در مورد ساسانیان
و هخامنشیان و اشکانیان اجداد تاجیکان وپارسها و ُکردها تحقیقات ارزنده
وعلمی را انجام دادند  .مثل پـــــــروفیسور« گریشمت و پــــــروفیسور
« هرتسفیلد » آلمانی .
گفـــتی که کــــجا رفتند ،آن تاجــوران اینک
زیشان شکـــــم خاک است ،آبستن جــاویـدان
بس دیــــر همی زایــــد ،آبستن خــــاک آری
دشـــوار بـــود زادن ،نطـــفه ستــــــدن آسان
****
خون دل شیرین است ،آن می که دهد رزوان
زاق دل پرویز است ،آن خـــم که نهد دهقان
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چندین تن جباران ،کین خاک فرو بــرداشت
این گــرسنه چشم آخر ،هم سیر نشد زیشان
سرخاب رخ آمیزد
ازخـــون دل طفـــالنُ ،
این زال سپـــــــید ابرو ،وین مام سیه پستان
****
همین اندیشه های تشبیه گونه ای خاقانی شروانی در اندیشه های عمر
خیام به گونه ای دیگری  ،در راستای درک هستی خلقت به تأمل گرفته
می شود  .خیام میگوید :
جامـــی است که عقـــل آفـــرین میزندش
صد بـــــوسه زمهــــر بر جبین میزندش
این کـــــوزه گـــر دهــــر چنین جام لطیف
میسازد و باز بـــــر زمــــین مـــــیزندش
****
خاقانی به گونه ای دگر آورده ودرد روزگارو تألم جبری جهان را به زالی
پیرو مادری پیر تشبیه کرده که کودکان خود را میکشد :
سرخاب رخ آمیزد
از خـــون دل طفالنُ ،
این زال سپید ابرو ،وین مــام سیه پستان
خاقانی از این درگه ،دریوزه عبرت کن
تا از سر تو زین پس ،دریوزه کند خاقان
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امـروز گر از سلطان ،رندی طلبد توشه
فــــردا ز در رنـدی ،توشه طلبد ســلطان
گرزاد ره مکه،توشه است به هرشهری
تــو زاد مداین بر ،تحفه ز پــی شـــروان
اخـــــوان کـه ز ره آیند ،آرندره آوردی
این قطعه ره آوردیست،ازبهردل اخوان

()45

مهارت وقدرتی که خاقانی در التزام ردیف های مشکل نظم ودر وصف
از خود نشان داده کم نظیر است  .در اکثر قصائد خود یک فعل « برافگند
»  « ،برنخاست »  « ، ،نیامده است »  « ،نمی یابم »  « ،برافروز» ،
وامثال آنها  ،بایک فعل و متعلق آن مانند « در کشم هر صبحدم » (*) و
« بر نتابد پیش ازین » (**) یا اسم و صفت را ردیف قرار داده است .
اوصاف مختلف او مانند  :وصف آتش  ،مجالس بزم  ،بادیه  ،صبح ،
طلوع آفتاب  ،بهار  ،خزان  ...در شمار اوصاف رائع زبان فارسی است
ترکیبات او که غالبا ً با خیاالت بدیع همراه وباستعارات و کنایات
.
عجیب آمیخته است در برگیرندۀ معانی ویژۀ است که تا عهد او سابقه
نداشته است .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) از دو عالم دامن از جان در کشم هــر صبحدم
پای نومیدی بدامــــــان در کـــشم هر صـبحدم
(**) کـــوی عشق آمد شد ما برنتابد پــــــیش ازین
دامــــن تر بــــردن آنجــا بر نتابد پیش از این
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آثار او :
 .1دیوان قصاید و غزلیات معروف به « كلیات خاقانی » كه بزرگترین
نسخ خطی آن حاوی بیست و دو هزار بیت است.
 « .2تحفه العراقین » ( )46كه منظومه ایست در قالب مثنوی که بنام جمال
الدین ابوجعفر محمد فرزند علی اصفهانی وزیر صاحب موصل که از
رجال معروف قرن ششم بوده سروده  .و خاقانی حوادث نخستین مسافرت
خود را به مكه و منازلی كه پیموده شرح می دهد .در آخر منظومه نیز
راجع به خاندان و حوادث عمر خود اطالعات مفیدی بیان می كند.

از اشعار اوست :
ای دوست غمی تو سر بسر سوخت مرا
چـــــون شمـــع ببزم درد افـــروخت مرا
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من گـــــریه وســــوز دل نمــــــی دانستم
اســــــتاد تغــــــافل تـــــو آمــــوخت مرا
****
غم کـــــرد ریاض جــــان مه وسال مــرا
آیـــــینه نـــــدارد دل بد حـــــــال مــــــرا
صـــــیاد ز بسکــــــه دوســـــتم مـــیدارد
بســــته است در آغـــــوش قفس بال مرا
****
امشب شب آن نیست که در خـــانه رونــد
وزیار یگـــــانه ســــــوی بیگـــــانه روند
امشــــب شب آنست کــــه جانهای عــزیز
درآتـــش اشتــــیاق مستــــانه رونـــــــــد
****
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نظامی گنجوی

حکیم ابو محمد الیاس فرزند یوسف فرزند زکی فرزند مؤید نظامی از
شاعرانی است که اورا در شمار ارکان شعر فارسی واز استادان مسلّم این
زبان دانست .این خردمند بزرگ قرن ششم هـ.ق / .در گنجه ( شهر
کیروف آباد ) امروزی در (  530ـ  614هـ.ق ) .متولد گردید )47( .
نظــــامی کــــــه نظم دری کــار اوست
دری نظــــــم کـــــــردن سزاوار اوست
****
نظامی گنجوی تاجیک ایرانی از بزرگترین شاعران پارسی سرای تاریخ
خراسان بزرگ میباشد  .او سبک وروش خاص داستان سرایی در زبان
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فارسی را که قدامت تاریخی دیرینه داشت در شکل شعر تمثیلی به پایه
کمال رسا نید  .بیان نظریات و اندیشه های او در قالب منظوم افزون بر
بیان جنبه های دانشی و اخالقی و فرهنگی  ،نمودی از تشریح درد
سن مردم گرائی
اجتماعی آن زمان از تاریخ میهن مان می باشد  .که با ح ُ
از نظام حاکم وقت شکوه مینماید .
وبدین مناسبت اشعاری در نکوهش فرمانروایان ترکان سروده است .اما
از شاعران معاصرخود نظامی تنها با خاقانی شروانی پیوند داشته است .
چنانکه بعد از فوت آن استاد در سال  595هـ.ق .در مرثیت او گفت :
همی گفتم که خاقانی دریغا گــــــوی من باشد
دریغا من شـــــدم آخـــــر دریغا گوی خاقانی
****
نظامی گنجوی در انتخاب مفاهیم و مقوالت مناسب و ایجاد ترکیبات خاص
تازه وابداع و اختراع معانی و مضامین واستعارات مطبوع و نو در شمار
کسانی است که بعد ازخود نظیری ندارد .بطوریکه از اشعارش پیداست
 ،از نجوم  ،تاریخ ،عربی  ،فقه واصول  ،فلسفه وحکمت اطالع کافی
داشته است.
وشاعریست که مطالعات وسیعی در تمام زمینه های عقلی و نقلی داشت
که بر این اصل با غنامندی ژرف از معرفت زمان با ظرفیت معنائی بهتر
 ،بطن اندیشه های قهرمانان داستانهای خویش را به تأمل میگیرد .
نظامی در حقیقت ذوفنون بوده و در شرح بزم ورزم  ،تصوف  ،فلسفه ،
وحقیقت مذهب  ،اعجاز کرده است  .ودر میان شاعران فارسی زبان ممتاز
و منحصر بفرد است.
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او یگانه شاعر و سخن سرایی است  ،عشق را می شناسد و جذبه های
گرم دنیای نفسانی جنسی را عمیقا ً درک می کند و روابط عاشقانه میان
زن و مرد و هیجان و خلجانات روحی ایندو را تجزیه  ،تحلیل و موشکافی
مینماید .
اشعارش همه سراپا مغز  ،بکر و نستو است که خواننده در هر زمان
خویش را هم عصرفکر می کند .تجلی فلسفه یونان  ،الهیات و فلسفه
اسالمی بخوبی در آثارش نمایان است  .او در افسانه سرایی و تحلیل و
تجزیه روحیات قهرمانان استاد است .
نظامی با زبان روان وساده که طبع وسالست ونرمی بیانش را منعکس
می سازد  ،اشعار خویش را سروده است .
چنانچه در افسانه « خسرو شیرین وفرهاد » میگوید :
ای بــــــاد بگــــــو ز راه دلـــــــداری مـــن
آنـــــرا کـــــه نباشد غــمـــی از یاری مـــن
تـــــوخفته بخــــواب نــــــاز شبهــــای دراز
آیـــــــا داری خــــبر زبـــــــیداری مــــــن ؟
****
در داستان « لیال و مجنون » چنین میگوید :
آراســـــــته کــــــــــــن عــــــــروس وارم
بســـــــــپار بخــــــــــاک پــــــــــرده دارم
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دانــــــم مجـــــنون ز ســـــــــــوگـــــواری
بـــــرتــــــربت مــــــــن کنــــــــد گــذاری
چــــــــون بــــر ســـــــر خاک مـــن نشیند
هــــــــر ســــــو نـــــــگــــــرد مــــرا نبیند
****
مهمترین آثار نظامی عبارت اند از :
اول ـ دیوان پنج گنج (خمسه نظامی) :
که شامل  28000بیت است  .که عناوین زیر را در خود دارد :
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خمس ٔه نظامی ،به قلم سال  1524در هرات  ،واقع در موزه هنرهای
متروپولیتن نیورک
 1ـ مخزن االسرار :
در سال  570هـ .ق .سروده است و مشتمل بر حدود  2260بیت در بحر
سریع که شاعر آنرا بنام فخرالدین بهرامشاه فرزند داود پادشاه ارزنگان
که از متابعان قلج ارسالن پادشاه سلجوقی آسیای صغیر بوده وبسال 622
هـ.ق .در گذشته است نامیده )48(.
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این مثنوی مشحون از ابیات شیوا در حکمت و توحید و عرفان و موعظه
وذم ظلم وجور و ستمکاری وترغیب بزهد ونیکو کاری و انساندوستی می
باشد در بیست مقاله  .نمونه آن عبارت اند از:
ای هــــــمه هســــتی زتــــو پـــــیدا شـده
خـــاک ضعیف از تـــــو تـــــوانا شـــده
زیــــــــر نشـــــین علمـــت کـــــــائـــنات
مـا بــــتو قــائم چـــو تــــو قــــائم بــذات
هســـتی تــــو صــــورت و پـــــیونــدنی
تـــــو بکــــس و کـــــس بتو مـــــانند نی
****
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آنـــــچه تغــــــــیری نپـــــذیرد تـــــویـی
آنـــکه نمـــرده اســـت و نمـــیرد تـــویی
مــــا همــــه فــــــانی و بقاء بس تراست
ملـــــک تعــــالی و تقـــــدس تــــراست
****
دایـــــره کــــــردار مـــــــیان بســــته بـــاش
در فلکـــــی با فــــلک آهســــــته بـــــــــاش
تـــــــیز تگــــــــی پیــــــــــشۀ آتـــــش بـــود
بــــــاز نمــــــانی زتــــــگ آن خــــوش بود
آب صفــــت بــــاش و سبکـــــتر بــــــــران
کـــــــــآب ســــــبک هســــت بقیمت گــران...
****
عـــــمر بـــــــــخشـــــنودی دلهـــــا گـــــذار
تـــــــا زتــــو خشـــــــنود شــــود کــــردگار
ســــــــایۀ خـــــورشید ســــواران (*) طـلب
رنج خـــــــــود وراحــــــــت یــــاران طلب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) خورشید سواران  :زحمتکشان آفتاب گرد که پای بر آفتاب روی زمین
می نهند .
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درد ســــــتانی کــــــن ودرمــــــانـــــــــدهی
تـــــــات رســـــــانند بــــــفرمــــــــــانـدهی
گــــــرم شـــــو از مهر وزکـــین سرد باش
چــــون مـــــه و خــــورشید جوانمرد باش
هــــــــــرکه بنـــــیکی عمــــــل آغــاز کرد
نیکــــــی او روی بــــــــدو بـــــــاز کــــرد
گنــــــبد گـــــــــــــردنده زروی قــــــــیاس
هســــــــــــت بنـــیکی و بدی خــود شناس
****
 2ـ داستان خسرو شیرین :
نظامی این مثنوی را بسال  576هـ.ق .در  6500بیت ببحر هزج مسدس
مقصور و محذوف است وراجع بداستان عشقبازی خسرو پرویز با شیرین
ساخته.
شاعر ضمن داستانسرایی خوانندگان وشنوندگان کلمات واشعار نغز
خویش را بفراگیری علم ودانش وانسانیت دعوت می کند.
مقصود نظامی از این اسلوب القاء هدف های سلوک وسجایایی اخالقی
خویش است .
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خسرو برای بار اول شیرین را در چشمهای مشغول شنا میبیند.
صحنهای مشهور در ادبیات فارسی
برای روشنایی مسئله بگونه نمونه گوشه ای از" داستان خسرو وشیرین "
را به خوانندۀ گرامی تقدیم می نمایم .
" آغاز داستان  :نظامی داستان را با تعریف و تفسیر عشق زادن
خسروپرویز وآموزش و تربیت او شروع مینماید
سپس به بیان زندگی پراز عیش و نوش خسرو در خانهٔ یک دهقان
میپردازد .خسرو با همراهان خود به شکار رفته ،شبانگاه به خان ٔه دهقانی
میرود به شادخواری چنگ و نوا مشغول میشود.
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بامدادان اسبی از آنها به مزرع ٔه دهقان میرود و از محصول مزرعه
میخورد و غالم خسرو نیز به مزرعه درمیآید و غورهها را میخورد و
تباه میکند.

این کارها موجب خشم پدرش ،هرمزچهارم ((  579تا  590میالدی )
پسر انوشیروان عادل شاهنشاه ساسانی اجداد تاجیکان وپارسها ) گشته
 ،دستور میدهد غالم را به صاحب خانه ببخشند ،اسب را بکشند ،چنگ
را بشکنند ،و خانه را به صاحب خانه ببخشند.
اما با پادرمیانی بزرگان،هرمز ،خسرو را میبخشد .همان شب خسرو در
خواب ،پدربزرگ خویش " ،خسرو انوشیروان " را میبیند که به او مژده
میدهد که به جای آن چهار رویداد ناگوار ،چهار اتفاق خوب برای او
خواهد افتاد:
ــ به جای آن غالم و غوره ترش ،شیرین دلبر،
ــ به جای اسب از دست رفته  ،شبدیز (نام اسب خسروپرویز) ،
ــ به جای آن تخت و خانه ،تخت شاهی،
ــ و به جای آن چنگ ،نواسازی و باربدی پرآوازه.
عاشق شدن خسرو به شیرین
کمی پس  ،خسرو از دهان نقاش دربار که شاپور نام داشت ،تعریف
شیرین و شبدیز را میشنود و هنوز شیرین را ندیده ،دلباختهٔ او میشود.
خسرو ،شاپور نقاش دربار را به ارمنستان میفرستد تا پیام دلدادگی خسرو
را به شیرین برساند.
شاپور در ارمنستان ،چهرهٔ خسرو را میکشد و بر سر راه شیرین قرار
میدهد ،شیرین با دیدن نگار ٔه خسرو ،دلباخت ٔه او میشود.
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شاپور خودش را در نقش مغان (روحانی زرتشتی) درآورده و نزد شیرین
میرود و داستان دلدادگی خسرو را بیان میکند .شاپور انگشتر خسرو را
به شیرین داده و به او میگوید که فردا به عزم شکار ،بر شبدیز نشین ،اما
به تیسفون(نام یکی از پایتختهای باستانی ایران است که در کشور
امروزی عراق جای گرفته است) برو.
فردای آنروزشیرین با کنیزان عزم شکار کرده ،اما بیخبر از آنها سوار
شبدیز شده و به تیسپون میتازد.
شیرین به چشمهای میرسد ،رختهایش را از تن برآورده و مشغول شنا
و آبتنی میشود .در آن سو خسروپرویز در تیسپون به نام خود سکه
میزند که موجب خشم پدر میشود و به ناچار مجبور به ترک تیسپون
میشود و به همان چشمهای میرسد که شیرین در آن مشغول آبتنی بود.
خسرو که هنوز شیرین را ندیده و نمیشناخت ،با دیدن شیرین شور و
غلغلهای در دلش بپا میشود و مخفیانه از پشت درخت نظاره گر او
میشود.
شیرین نیز از آب بیرون آمده و خسرو را میبیند ،دلش به او نوید عشق
میداد ،ولی عقل میگفت که شاید او خسرو نباشد .بیدرنگ بر اسب سوار
شده و سوی تیسپون میرود.
شیرین در تیسپون وقتی که باخبر میشود خسرو گریخته ،اندوه گین
میشود ،درخواست میکند در مرغزاری خوش و خرم برای او قصری
بسازند و او در آنجا منتظر خسرو میشود .خسرو پس از رسیدن به
ارمنستان ،شاپور را میبیند که خبر رفتن او به تیسپون را به خسرو
میدهد.
خسرو نزد مهینبانو ،عمهٔ شیرین میرود .مهینبانو که نگران گم شدن
شیرین بوده ،به استقبال او رفته ،و پس از اینکه میشنود شیرین حــــالش
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خوب است ،دلش آرام میگیرد.
مهینبانو اسبی تیزرو به نام « گلگون » که همتاز شبدیز است به شاپور
میدهد تا نزد شیرین رفته و او را به ارمنستان بیاورد .در همین اوقات،
خبر مرگ هرمزچهارم را برای خسرو که درارمنستان بود میآورند و
خسرو بیتاب میشود و سوار بر اسب سوی تیسپون میتازد و اینگونه
میشود که وقتی شیرین به ارمنستان میرسد ،خسرو را در آنجا نمییابد.
در همین اوقات بهرام چوبین ( پسر بهرام گشنسب از خاندان مهران یکی
از هفت خاندان ممتاز ساسانی بود ) شورش کرده و تخت شاهنشاهی را
غصب میکند و جان خسرو به خطر میافتد .خسرو به ارمنستان گریخته.
و بگونۀ اتفاقی در شکارگاهی شیرین را مالقات میکند.
از نام و نشان هم پرسیده و وقتی خود را همان عاشق و معشوق گمشده
میبینند ،سر از پا نشناخته و غرق شادی میشوند.
مهین بانو به شیرین سفارش میکند که خسرو را هزاران خوبروست ،تو
نباید فریب خورده و گوهر خویش از دست بدهی ،تا مبادا چون کام یافته،
رهایت کند .شیرین با جان و دل قول میدهد که جز با ازدواج ،با خسرو
همبستر نشود.
هر شب بزمی بود ،خسرو را سرخوشی و شیرین را سرکشی ،شیرین
گوهر خویش را پاس میداشت و خسرو را به صبر دعوت میکرد .شیرین
با خسرو عهد میکند که باید تخت شاهی را از بهرام پس گیرد.
خسرو سوار بر اسب شده ،سوی روم میتازد ،قیصر روم سپاهی در
اختیار خسرو گذاشته ،دختر خود ،مریم را هم به همسری او درمیآورد و
او را راهی تیسفون میکند.
در تیسپون ،بهرام چوبینه شکست خورده ،متواری میشود و خسرو بر
تخت مینشیند .
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در همین اوقات مهین بانو از دنیا میرود و تخت ارمنستان به شیرین
میرسد .اما مریم دختر قیصر روم زن خسرو  ،مانع از رسیدن خسرو و
شیرین به هم میشود.
ورود فرهاد کوهکن به داستان خسرو شیرین
شیرین گلهای از گوسفندان ،فرسنگها دورتر از قصر خویش بر فراز
کوه بیستون داشت که هر روز خدمتکاران از آنجا برای دوشیزه شیرین،
شیرمیآوردند.
دوشیزه شیرین در پی چاره برای کم کردن زحمت خدمتکاران بود ،چرا
که آوردن گله به نزدیکی امکان نداشت ،چون گیاهی وحشی در آنجا
میرویید که با خوردن آن توسط گوسفندان ،شیر گوسفندان سمی میشد.
شاپور نقاش دربار  ،همکالسی قدیم خویش ،فرهاد را به شیرین معرفی
میکند که یک مهندس بود.
فرهاد با دیدن شیرین دلباخت ٔه او میشود .و جوبی (راه مالرو ) از سنگ
بین کوه و قصر بنا میکند تا شیر را از طریق آن به قصر منتقل کنند.
ماجرای عشق فرهاد به گوش خسرو میرسد ،تصمیم میگیرد که به زر
او را از سر راه بردارد و اگر کارساز نبود ،او را به سنگ تراشی فراوان
وادارد تا از عشق شیرین دست بردارد.
خسرو فرهاد را نزد خود میخواند و گفتگویی بین آن دو رخ میدهد :
مرگ فرهاد
خسرو که میبیند فرهاد را با پول نتوان خرید ،او را فریب داده و به دروغ
به او میگوید که " کوهی در سر راه ماست که آمد و شد را دشوار کرده،
اگر از میان آن راهی بسازی که آمد و شد را آسان کند ،از عشق شیرین
در خواهم گذشت " .
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فرهاد می پذیرد و دست به کار میشود آواز ٔه کار فرهاد به شیرین هم می
رسد که یک شب برای او ساغری از شیر میبرد .هنگام برگشت ،اسب
شیرین به حال مرگ میافتد و اگر فرهاد به موقع نرسیده بود ،شیرین را
بر زمین زده بود .فرهاد شیرین و اسبش را بدون کوچکترین آسیبی بر
روی دوش خود به کاخ میرساند .جاسوسان خسرو خبر دیدار آن دو را
برای خسرو می برند.
خسرو خشمگین شده و پیکی نزد فرهاد میفرستد و به دروغ به او میگوید
که شیرین مرده است .فرهاد از غم شنیدن این خبر ،داغ بر دلش میافتد و
جان به جانآفرین تسلیم میکند.
شیرین با شنیدن خبر درگذشت فرهاد  ،به سوگ مینشیند و خسرو هم
اگرچه نفس راحتی میکشد ،اما از مرگ او در دل غمگین میشود.
مرگ مریم دخترقیصر روم
در همین اثنا ،مریم دخترقیصر روم همسر خسرو هم به بستر بیماری
میافتد و از دنیا میرود.
خسرو پس از چهل روز سوگواری ،نامهای برای شیرین مینویسد و از
او میخواهد تا به کاخ خسرو برود .اما شیرین جز به ازدواج رسمی
با کابین (دست پیمان ،مهریه  ،شیربها) سزاوار و احترام کاملی که چون
ملکه به کاخ نرود ،به هیچ چیز دیگری راضی نمیشود.
خسرو که اصرار را بیفایده میبیند ،تصمیم میگیرد حسادت زنانه شیرین
را با عشقبازی با زنی دیگر به نام " شکر " که در اصفهان سکونت
.
داشته ،برانگیزد
که این کار موجب دیرکرد بیشتر وصال آن دو میشود .درنهایت ،خسرو
به قصر شیرین رفته تا او را ببیند .شیرین که میبیند خســــــرو سرمست
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است ،او را به داخل کاخ خویش راه نمیدهد و خصوصا ً او را به خاطر
دمسازی با " شکر" سرزنش میکند .خسرو غمگینانه آنجا را ترک
میکند.
ازدواج با شیرین
شیرین پس از رفتن خسرو ،دلش به آب و تاب میافتد و از کار خویش
پشیمان میگردد  .و پس از یکسری رخدادهای عاشقانه ،خسرو که میبیند
شیرین بدون ازدواجی شکوه مندانه با کابین الزم ،اجازه وصال نمیدهد،
قول میدهد که هر چه زودتر مقدمات ازدواجی باشکوه را فراهم کند و
کمی بعد ازدواجی باشکوه ترتیب داده میشود.
با وجود اینکه خسرو به شیرین قول داده بود در شب وصال بادهگساری
نکند ،اما بر پیمان خود پایدار نبود و آن شب را بیش از هر شب دیگری
مشغول بادهگساری میشود .
شیرین که این میبیند ،دایهٔ پیر و زشت خود را آرایش کرده و به جای
خود بر بستر خسرو میفرستد .خسرو که مست بود ،به او حمله ور شده
و جام و باده از دست پیرزن میافتد و تا خسرو قصد همبستری با او را
میکند  ،شیرین از پشت پرده بیرون میآید و دایه را نجات میدهد و
خودش هم در کنار خسرو به خواب میرود .صبح خسرو به هوش میآید
و شیرین را در کنار خود میبیند ،دیگر وقت وصال رسیده بود .آنها یک
ماه را در حجله زفاف میمانند .خسرو که به هم ٔه آرزوهایش رسیده بود،
حکومت ارمنستان را به شاپور نقاش دربار میبخشد.
سرانجام نظامی گنجوی در داستان خسرو وشیرین مراتب ارزش شناختی
زن در نظام اجتماعی وسیاسی دوران باستان ایران را شایسته بنمایش می
گذارد .ونقش واهمیت خردمندان وآگاهان دینی وسیاسی در تغییر وبُروز
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حوادث روزگار را برجسته می سازد .نظامی دراین داستان ارزش کرامت
ونجابت انسان واصالت های اخالقی وانسانی ایران باستان را مورد تأمل
وبررسی دقیق قرار می دهد .وسنن وآداب وشیوه های سلوک رفتارفردی
وسطح رشد وتکامل شعور وحیات مادی جامعه باستان را بنسل های آینده
معرفی می نماید.
ن ظامی در این آموزش داستانی وبررسی رویداد های تاریخی واجتماعی
دوره اخیر شاهنشاهی ساسانیان  ،تالش ورزیده تا چگونگی راهکار ها و
انگیزه ها مادی ومعنوی  ،همچون بی تفاوتی  ،خوشگذرانی  ،هرزگی ،
شهوت پرستی وخیانت کاری سران وشاهان کشور را که همه موجب
سرنگونی استقرار حاکمیت سیاسی ساسانیان شده وراه را برای گشودن
سرزمین ایران بدست مهاجمان عرب تازی باز می کند ؛ به اخالف خویش
معرفی می نماید.
ب ه ادامه رویداد های فوق  ،نظامی در همه جا به پند وراهنمایی انسان
گشوده است  ،ودر پی بی اعتباری جهان وزود گذربودن لذات دنیایی چنین
گفته است :
چـــــه خــــوش باغیـــست باغ زندگـــانی
گـــــرایــمن بــــــودی از بــــاد خــــــزانی
چـــــه ُخــرم کــــاخ شـــــد  ،کاخ زمانــــه
گـــرش بــــودی اســـــاس جـــاویــدانــــــه
از آن ســــرد آمـــــد ایــــن کــاخ دآلویــــز
که چـــــــون جا گرم کــــردی گویدت خیز
یک امــــــروز اســـــت مـــارا نقـــــد ایـام
بــــراو هـــــــم اعتمــادی نیست تـــا شــــام
****
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بیا تا یک دهـــــن پرخــــــــــنده داریــــــم
یـــک امشــــــب را بشـــادی زنـــــده داریم
****
پـــــری دختی  ،پـــــری بگذار  ،مــــاهی
بــــــزیر مقــــــنعه صــــاحب کـــــــالهی
شـــــــب افـــــــروزی چــو مهتاب جوانی
ســــــیه چشمــــی چـــــــو آب زنـــدگــانی
کشـــــیده قـــــامتی چـــــون نخـــل سیمین
دوزنگــــی بــــــر ســر نخلش رطب چین
زبـــــس کـــــــآورد بــــاد آن نوش لب را
دهـــــان پــــــــر آب شکــر شد رطب را
****
 3ـ داستان لیال و مجنون :
این داستان در بحر تقارب بسال  584هـ.ق .در  4700بیت سروده شده
است  « .خود نظامی (*) میگوید که  :این چهار هزارو هفتصد بیت را
درکمتراز چهار ماه سروده ام  ،اگر میخواستم تمام اوقات خویش را
صرف آنکار کنم  ،آنها را در چارده شب سروده بودم )49( . » .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) این چار هزار بیت اکــثر  .......شد گفته بچار مـــاه کمتر
گر شغل دگر حرام بودی  .......در چارده شب تمام بودی
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لیلی و مجنون در مکتبخانه نگارگری  ،نسخهای از روایت نظامی در
دوره تیموری
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سلطــــــان ســـــریر صــــــبح خــــیزان
ســـــــرخـــــیل ســـــپاه اشـــــک ریزان
متـــســــــــــــــواری ره دلـــــــنـــــوازی
زنجـــــــیری کـــــــــوی عشقـــــــــبازی
قــــــــــــــانــــون مغــــــنیـــــان بـــغــداد
بــیّـاغ معــــــــــامـــــــــــالن بــــفـریاد...
****
مجـــنون چـــــــو شنـــــید پند خــورشید
از تــــلخی پنـــــد شــــــــد پــــــــریــــشان
زد دســـــــــت و دریـــــد پیــــــرهن را
کـــــاین مـــــــــرده چــــــه می کند کفـن را
آن کــــز دو جهـــــان بـــرون زند تخت
در پــــیرهنی کجـــــا کشـــــت رخــــــــــت
****
 4ـ هفت پیکر :
خمیره واصل مثنوی « هفت پیکریا هفت گنبد ویا بهرامنامه » ملهم از
افسانه ها و اسطوره های زمان ساسانی است .این داستان نیز در بحر
تقارب که در  5136بیت است بسال (  593هـ.ق ) .سروده شده وبیان
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عیش وعشرت « بهرام گور » ( بهرام پنجم پانزدهمین پاد شاه سلسله
ساسانی جلوس  420ـ  438فوت ) را بتشریح میگیرد.

یک نسخهٔ نایاب از منظومهٔ هفت پیکرنظامی گنجوی متعلق به موزه
پرگامون (*) آلمان
(*) موزه پرگامون ) ( Pergamonmuseumیکی از غنیترین موزه
های جهان است که در شهربرلین  ،پایتخت کشورآلمان واقع شده است.
داستان « هفت پیکر» نظامی با این بیت آغاز می شود :
ای بــــرآرنــــــده ســـپهــــــر بــلــــــند
انجـــــم افــــــــروز وانجـــــــمن پـــیوند
 5ـ اسکندر نامه :
اسکندر نامه نظامی مشتمل بر  10500بیت در دوقسمت بیان شده  ،یکی
« شرفنامه » ودیگری « اقبال نامه » .
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نظامی خود در بارۀ« شرفنامه » چنین میگوید :
ازیــــن آشـــــــــــنا روی تر داســــــــتان
ُخنــــیده (*) نـــــباشـــــد بــرراســـــتــان ...
 ...ازآن خسروی می که در جـــام اوست
شـــــــرفنامــــۀ خســــروان نـــــــــام اوسـت
نظامی در کتاب « شرفنامه » آنچه از داستان اسکندر پسر فیلفوس را که
فردوسی ناگفته گذاشته بود برشتۀ نظم در آورد .شرفنامه حاوی داستان
اسکندر از والدت تا فتح ممالک وبازگشت بروم است.
ودر اقبالنامه سخن از علم و حکمت وپیغامبری اسکندر ومجالس او با
حکماء بزرگ وانجام زندگانی وی وانجام روزگار حکمایی است که بااو
مجالست داشته اند.
وکتاب « اقبال نامه » با این بیت آغاز میگردد :
خــــدایا جهــــان پــــــــاد شــاهی تــــراست
زمـــــا خـــــدمت آید خــــــدایی تــــــراست
****
نظامی مطالعات کافی در موسیقی دوره ساسانی داشت  .که نام
ودستگاههای موسیقی وآواز آندوره را طی قصیدۀ طوالنی سروده است:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) خـُنیده  :مشهور
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ســـــــــــنای بــــاریــــــــــــد آواز در داد
سمــــــاغ ارغـــــنون را ســـــاز در داد
زصـــد دســــتان که اورا بــود دمـــساز
گـــــزیده کـــــرد سی لــحن خــوش آواز
چــــــوباد از( گنــــج باد آورد) رانـــدی
زهـــــر بـــــادی لـبــش گنجی فشـــاندی
ز(گنج ســـــوخته) چــــــون ساختی راه
زگـــــرمی سوختی صـــــد گنج را شـاه
چـــــو( گنج گــــاو) را کـردی نــواسنج
بـــرافشــــاندی زمین هـــم گاو وهم گنج
چــــــو (شــــاد روان مروارید ) گـفــتی
لبــــش گفتی کــــه مــــــــروارید سفــتی
چـــــو( تخـــت تاقدیسی ) ســــازکردی
بهشـــــت از تــــاقهــــا در بــــاز کـردی
****
« گنج باد آورد  ،گنج سوخته  ،گنج گاو  ،شادروان مروارید  ،تخت
طاقدیسی » ــ گوشه های از آوازها وآهنگهای دوران ساسانیان می باشد.
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دیــــوان دوم اوست :
شامل قصاید  ،غزلیات  ،قطعات  ،رباعیات میباشند که به طبع رسیده .و
به زبانهای  :عربی  ،اردو  ،آلمانی  ،انگلیسی  ،فرانسوی وروسی ترجمه
شده است )50( .
از دیوان او :
در این چمن که زپیری خمیده شد کمرم
ز شاخهــای بقا بعــــد ازین چه بهـره برم
نه سایه ییست زنخلم نه میوه یی کـس را
کــه تند و باد حوادث بریخـت برگ وبرم
سپهر با قدّ خــــــم گشته مــی کند لحـــدم
بیــــاض مــــــوی زکـــافــور میدهد خبرم
زنافــــــه مشک ترآید پدید واین عجبست
کـــه نافـــه گشت عیان از سواد مشک ترم
گهر بریخت ز درجم ستاره سان که دمید
زصوب مشـــرق حـــرمان ستارۀ سحرم...
****
ای ماه بدین خوبی مهمان که خواهی شد
وای آیــــت نیکویی در شان که خواهی شد
باالی ســـــــر از عنبر چتر ملکی داری
با چــــتر سیه امشب سلطان که خواهی شد
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قندت نتوان خواندن کــــــازنیشکری خوشتر
دلبر نتوان گفتن درجان که خــــــواهی شــد
تو مــــیروی وجـــانم خواهد شدّن از هجرت
ای درد « نظامی » را درمـــان خواهی شـد
****

آرامگاه نظامی در گنجه
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امام فخر رازی

ابوعبدهللا محمد فرزند عمر فرزند حسین فرزند حسن فرزندعلی تبرستانی
رازی تاجیک ایرانی  ،دانشمند علوم معقول و منقول ،معروف به ابن
الخطیب و « فخــــــر رازی » در سال  543یا  544ه.ق در « ری »
متولد شد و در سال  606هـ.ق )51( .در « هرات » دیده از جهان بست .
وی در عصر خوارزمشاهیان می زیست و جاه و منزلت و نفوذ كالم او
در نزد سلطان محمد خوارزمشاه بسیار بود.
اودر علم كالم و معقوالت سرآمد زمانه ای خود بود و در فنون مختلف ،
تألیفات مهمی دارد.
فخر رازی بر وفق حکمت وبا ذوق کالمی وحکمی خویش به تأویل و
توجیه آیات قرآن پرداخته است  .از جمله تفاسیر وی یکی :
« التنیه علی بعض االسرار المودعة فی بعض سورالقران » وتفسیر
کبیراست .
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فخر رازی در بیشتر اصول مسلم فلسفی شك كرده و بر فالسفه متقدم نظیر
ابن سینا ودیگران از راه استدالالت عقلی وفلسفی در آمد وبرد ایراد منطقی
نسبت به ابن سینا پرداخت  .چنانچه حكیمانی چون « خواجه نصیر توسی
»  « ،قطب الدین رازی »  « ،مــــــیردامـــــــــاد » و « مالصدرا »
مدتها سرگرم جواب دادن به شبهات وایرادات او بوده اند .به سبب همین
قدرت تفکر در تشكیك است كه وی را « امام المشکكین » لقب داده اند.
از آثار اوست :
 1ـ نهایة العقول ،
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 2ـ كتاب االربعین ،
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 3ـ المطالب العالیة ،

 4ـ محصل افكار المتقدمین و متأخرین ،
 5ـ البیان و البرهان فی الرد علی اهل الزیغ و الطغیان ،
 6ـ المباحث العمادیه فی المطالب المعادیه ،
 7ـ تهذیب الدالئل و عیون المسائل ،
 8ـ ارشاد النظار الی لطائف االسرار،
 9ـ تحصیل الحق ،
 10ـ الزبدة ،
 11ـ المعالم ،
 12ـ مفاتیح الغیب معروف به تفسیر کبیراست که اگر چه خود
نتوانست آنرا بپایان برد لیکن بعد از او بدست مفسرینی از قبیل ابن الخوئی
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( فوت  637هـ.ق ) .وسبوطی( فوت  911هـ.ق ) .تمام شده است .
تفسیر کبیر امام فخر رازی در حقیقت دائرة المعارفی از علوم واطالعات
دینی آن مردخــــــردمند است  .اودر آغاز تفسیر گفته است که وقتی گفته
بودم :
" میتوان ازسورۀ حمد ده هزار مسئله استنباط نمود  ،جمعی بر این گفتار
من انکار کردند  ،اینک که به تصنیف آغاز کردم سورۀ حمد را بتفصیل
تفسیر کرده ام تا برهانی بر دعوی من باشد )52( " .
 13ـ نهایة االیجازفی علم البیان ،
 14ـ المسائل الخمسون ،
 15ـ شرح كلیات قانون ابن سینا،
 16ـ ستینی یا حدائق االنوارفی حقائق االسرار ،این کتاب را « امام
فخررازی » بنام عالءالدین تکش خوارزمشاه در سال  574هـ.ق .تألیف
کرده .
 17ـ الملخص  :در منطق وفلسفه ،
 18ـ شرح االشارات  ،در این كتاب ایراداتی بر ابن سینا وارد كرده
كه بعدا خواجه نصیرالدین توسی آنها را جواب داده است ،
 19ـ شرح عیون الحكمة ،
 20ـ مباحث المشرقیة  :در دومجلد نوشته شده وشامل مسائلی در
مبحث وجود  ،در ذکر اقسام ممکنات والیهات وبابی مشتمل بر بیان
ضرورت نبی وا ختصاصات وشرایط اواست )53( .
 21ـ اجوبةالمسائل النجایة
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 22ـ السرالمکنون
 23ـ شرح اسماءهللا الحسنی در طلسمات
 24ـ شرح مفصل زمخشری در نحو
 25ـ شرح الوجیز غزالی درفقه
معری
 26ـ شرح سقط الزند ّ
 27ـ رسالۀ روحیه در ده فصل در ماهیت روح واثبات حقیقت وبقاء
ومراتب تجلی و ارواح وامثال این مسائل ،
 28ـ االختیارات العالئیة یا االحکام العالئیة فی االعالم السماویة
درباب مسائل نجومی است ، )54(.این کتاب را بعربی نیز ترجمه کرده اند
.
نمونه ای از رباعی ایشان :
هــــــرگـــز دل من زعلم محـــــروم نشد
کـــم مـــاند ز اسرار کــــــه مفهوم نشد
هفتاد و دو سـال درس گفــــتم شب و روز
معلــومم شـــد کـــــــه هیچ معلــوم نشد
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موالنا جالل الدین بلخی

موالنا جالل الدین محمد « بلخی » مشهور به (مولوی یا موالنای روم )
فرزند سلطان العلما بهاوالدین محمد فرزند حسین فرزند احمد خطیبی
تاجیک ایرانی  ،یکی از بزرگترین وآگه ترین عارف ژرف نگروبی بدیل
علم ومعرفت در جهان  ،ودرخشنده ترین ستارۀ فروغ هستی در آسمان
ادب وشعر فارسی و سرآمد آموزش شناختی وحدت وجود  ،ورویکرد
های اخالقی وفلسفی در همه اعصار می باشد  .جالل الدین محمد مشهور
ترین ستارۀ درخشندۀ معرفت درششم ربیع االول  604هـ .ق  .مساوی به
 1224میالدی دربلخ باستان متولد یافته ودر یکشنبه  5جمادی االخر 672
هـ .ق  .مساوی به  1292میالدی درشهر« قونیه » واقع درجنوب ترکیه
امروزی وفات نمود )55( .
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پدر وی ازعلما و صوفیان بزرگ زمان خود بود .جالل الدین بلخی
تحقیقات مقدماتی را نزد پدر به پایان رسانید وپس از فوت پدر تحت ارشاد
برهان الدین محقق « ترمذی » درآمد .
برهان الدین محقق  « ،موالنا » را مدتی برای تکمیل علوم ومعلومات به
شام ( سوریه ) در« حلب » و « دمشق » که از بزرگترین مراکز علمی
وادبی آن زمان بود فرستاد .وموالنا پس ازپایان این سفر که از حدود 630
تا 637هـ.ق .طول کشیده بود به « قونیه » باز گشت وبعد از تحصیالت
ظاهر وتربیت باطن بدستور برهان الدین بتدریس تعلیم ووعظ وتذکیر
مشغول گشت .
موالنا در سال  642هـ  .ق  .با شمس الدین محمد فرزند علی فرزند
ملکداد معروف به شمس تبریزی مالقات کرد  .این مالقات انقالب روحانی
در موالنا پدید آورد  )*(.این جرقۀ  ،اندیشه ژرف معنوی جذب وکشش
دریای طبع موالنا را به خروشان در آورد  ،موالنا به بدیۀ خاطر شعر
میسرود ورموز واشارات عالم غیب را بشیوه سخن گستری بیان می کرد.
زاهد بودم ترانه گــــویم ساختی

سرحلقه بزم وباده جویم ساختی

سجاده نشین با وقــــــاری بودن

بازیچه کودکان کـــــویم ساختی

و بعد با صالح الدین فریدون قـُونـَوی معروف به « زرکوب »

()56

و حسام
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(*) چنانکه از آن پس موالنا پشت پا بمقامات دنیوی زد ودست ارادت
از دامان ارشاد شمس تبریزی برنداشت ودر مالزمت و صحبت او بود
تاآنکه شمس در سال  645هـ.ق .بردست عده یی از شاگردان متعصب
موالنا که گویا فرزندش عالء الدین نیز در میان آنان بود  ،پنهان از مولوی
وبی اطالع او ناپدید شد ...
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الدین حسن فرزند محمد معروف به « چلپی » که اصالً از زمرۀ فتیان
قونیه وازسران آنان بود معرفی شد در این دوره از عمر یک چند اورا
مشغول داشت وبه تشویق همین حسام الدین « چلپی » موالنا به سرودن
« مثنوی » پرداخت .
آثارموالنا از نظم ونثر عبارت انداز :
 1ــ مثنوی درشش جلــــــد وشامل « ده هـــــزارو نود ودو » عنـــــوان
و«  » 26000بیت که در بحر رمل مسدس سروده شده وآنرا بحق باید
یکی از بهترین زادگان اندیشۀ بشری دانست .
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 2ـ دیوان غزلیات معروف به دیوان کبیر یا کلیات شمس که نخستین چاپ
این دیـــــوان درهندوستان انتشار یافتــــــــه بود  ،مشتـــــمل اســــــت
بر«  » 50000بیت .

 3ـ رباعیات  .مجموعۀ رباعیات مولوی در بعضی از نسخ واز آنجمله
در طبعی که از آن بسال  1312هـ.ق .در استانبول شده به  1659شماره
می رسد .
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در چاپ کتاب « شرح احوال موالنا جالل الدین محمد » از مرحوم
فروزانفر شمارۀ این رباعیات به  1983رسیده یعنی عدد ابیات آنها 3966
است.
 4ــ مکتوبات موالنا  .مجموعۀ مراسالت او به معاصرین است  .که در
آن بخش ابیات پر معنی سروده شده است.

 5ــ فیه ما فیه ( مجموعه تقریرات موالنا ) که در مجالس خود بیان فرموده
 ،شامل مسایل اخالقی  ،طریقت  ،تصوف وعرفان میباشد.
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 6ــ مجالس سبعه  ،که عبارت از هفت مجلس از مواعظ موالنا است.

()57
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بدون شک « مثنوی » یکی از بزرگترین آثار عرفانی کلیه اعصار تاریخی
است ودر هیچ اثر به اندازه « مثنوی » افکار تازه وبکر ومعارف سنجیده
واعلی نتوان یافت .بقول « بوته » عالم آلمانی مولوی را « بزرگترین
نویسندۀ وحدت وجود در تمام قرون خوانده است  ...همچنان آمده است که
 « :مثنوی معنوی » بزرگترین میوه افکار و بهترین جلوه اشعار،...
وکاملترین منظوم تصوف وعرفان در زبان فارسی است )58( » ...
موالنا اشکال مختلف تمثیل را برای بیان افکارفلسفی وعرفانی وجامعه
شناسی خود بکار برده ودربکارگیری مناسب این اسلوب تبیینی بیانی خود
مسلما ً یکی از استادان شهیر جهان بشریت است .
مـــــرغی کـــــه خـــــبر ندارد از آب زالل
مــــنقار در آب شــــــور دارد همـــه ســـال
****
شیوه تفکر موالنا سیر آزاد وبی قید فکر  ،یعنی سیر برحسب تداعی معنا
شئ بوده است ،او بوجود « حس درونی » که افزار اشراق والهام ودرک
حقایق درونی است معتقد بود .ومیگوید که در روح انسان دو حس وجود
دارد :
یکی « حس دنیا »
دو « حس عقبا »
که با یکی میتوان امور دنیاوی را شناخت وبا دیگری امور آسمانی و
اُخروی را .
بنظر موالنا  :عشق بزرگترین فضیلت آدمی است  ،که بوسیله عشق
عواطف انسانی از هرنوع آالیش پاک میگردد .
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او میگوید مراسم مذهبی وعبادت نیک است ولی مسجد معبد وکلیسا
جایگاه اقامت خداوند نیست بلکه  ،محل اقامت خدا « دل پاک » است ،
هدف اصلی آدمی در زندگی باید آن باشدکه بوسیله ایمان وعبادت به تهذیب
نفس پردازد .اودر رویکرد های فکریش ویژگی رشته های ارتباط میان
عشق ناب و دل پاک را در فضای محبت واقعی دور از تعصب و تظاهر
بازشناسی میکند  .ودرسورفت راهبردی پاکیزگی اندیشۀ نیک  ،انسان را
به مواسات و مالیمت دعوت می نماید وسخت گیری کردارورفتار را
نوعی از ناپختگی می شمرد(*) بقول موالنا  :اساسات عینی معرفت
خودی  ،خود شناسی است  .او خود شناسی را کلید غیر شناسی میداند ،
میگوید انسان نخست باید خود را شناخت  ،آنگاه بشناسایی دیگران پرداخت
 ،بهترین وسیله غیر شناسی همانا خود شناسی است.
بعقیده موالنا اگرعقل دراطاعت روح امری  ،صافی نشود واز دام واوهام
آزاد نگردد  ،وحس نیز در تحت ادارۀ عقل  ،از شبهات واغالط حسی
واندیشه های واهی  ،وشهوات طبیعی پاک وپیراسته نشود ،انسان هرگز
بدرک ماهیات اشیاء ووصول به مرتبه کشف وشهود عینی حقایق امور
توفیق نخواهد یافت .وچون به نیروی عقل صافی ( پاکیزه سازی عقل )
زنگ حس وخیال از دل زدوده شد  ،حقایق اشیاء در خواب ودر.بیداری
برما کشف خواهد گردید .
چشم حس همچون کف دست است وبس
س
نیست کف را برهمۀ او دست َر ّ

()59
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(*) سخت گیـــــری و تعصب خــــامی است
تـــا جنینی کــار خــــون آشــــامی است
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موالنا رویداد ها  ،دنیا  ،هستی  ،حیات  ،ودر یک کلمه جهان آفرینش
را با دیده وحدت مینگرد  .او میگوید دنیا پیوسته نو میشود وما از نو شدن
غافلیم ودربقاء مانده ایم  .عمر چون جویباری درگذر است ولی در اثر
سرعت در جسد مستمری مینماید )60(.
فریدریخ هیگل (  1770ـ  1788میالدی ) فیلسوف آلمانی توصیفی از
مکتب عرفان شرقی ( خراسان بزرگ) میدهد  .وی میگوید  :وحدت وجود
شرقی دیدن « جوهر واحد » است در همه ظواهر .
این امر منجر به آن می شود که انسان خود را هرباره وقف این جوهر
واحد کند .
موالنا معتقد است  « :این جهان  ،جهان دیگری میزاید واین توده ومحشر
را نمایش میدهد ،من اگــــــرتا قیامـــــت شــــــــــرح این قیامت را بشمارم
نتوانم )61( » ...
او «  ...تنازع مداوم در پهنۀ هستی وتحرک دایمی ماده را با دیدۀ باطن
بین دیده است  .خاک بادهان خدا داد  ،آب میخورد وصد گونه گیاه
میرویاند .حیوانات گیاهان را میخورند وستبر میگردند  ،تا انسان را لقمۀ
باشند  .انسان میبالد وآنگاه که روح وبصر از وی جدا گشت  ،خاک اورا
به کام خود میکشد )62( » .
خوشا وقتا ! که گسترش راهکارهای حقوق فرهنگی زمینه سازشد که
پخش آگاهی دانشی و فرهنگی بشریت  ،ببرکت پیشرفت های دانش بشری
 ،بـوسیله « ارتباطات جمعی ماهواره ی » در اواخر قرن بیستم به عنوان
یک سرمشق جهانی وفراگیرمطرح شده است .
این رویکرد زمینه های ذهنی و رفتاری ومعیار های ارزیابی مناسبی
برای توسعه وتبادل فرهنگ تمدنی  ،میان قاره ها را فراهم آورده است.
بربنمایه ای همین راهبرد فرهنگی است کـــــه انسان های متمدن وتکامل
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پذیردرباورمندی به شناخت  ،دانش وفن آوری روز  ،آگاهانه از محدودیت
های اعتقادی و معارف سنتی خودی بیرون آمده  ،با استفاده بجا از این
امکانات به آموزش فرهنگ ناب معارف جهانی فرامرزی بدون کرانه می
گرایند  .اینک نزدیک به دو دهه اخیر با استفاده ازچنین امکانات ماهواره
ای  ،مردم آمریکا واروپا با نیازژرفی که به اصالت فرهنگ جهانی دارند
 ،دارد که آهسته آهسته با روشنایی معارف پربار ایران باستان وحوزه
تمدنی « خراسان زمین » یا ایران شرقی آشنایی حاصل میکنند.
چنانیکه استقبال گسترده از اشعار موالنا ی بلخ در آمریكا به اندازهای زیاد
بوده كه این شاعر وفیلسوف ایران زمین ( "قاره کهن " ) با شاعرانی مثل
 :شیموس هینی  ،شاعر ایرلندی و برنده جایزه نوبل و رابرت بنسكی و
ماری اولیور شاعران آمریكایی رقابت می كند.
« استیو هولگیت » خبرنگار « گزارشهای ویژه واشنگتن» که از سوی
وزرات خارجه آمریکا منتشرمی شود ،در مطلبی تحت عنوان  :مولوی
شاعر« خراسان بزرگ » آمریکا را تسخیر می کند و از شهرت روز
افزون موالنا جالل الدین محمد بلخی در آمریکا می نویسد و آن را مدیون
ترجمه اشعار او توسط یک شاعر و استاد پیشین ادبیات در آمریکا می
داند.

« کلمن بارکس » مترجم اشعار موالنا به انگلیسی
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« کلمن بارکس » (*) به همراه همسرش  Ruthدر مینیاپولیس زندگی
می کند ،خبرنگار « گزارشهای ویژه واشنگتن » گفته است که اشعار
مولوی پاسخگوی نیاز معنوی و روحی آمریکایی هاست و این یکی از
عواملی است که بسیاری را در آمریکا شیفته اشعار موالنا ساخته است.
فیلیس تیکل سر دبیر « هفته نامه ناشر » معتقد است که محبوبیت مولوی
در آمریکا ناشی ازتشنگی معنوی مردم این کشور است.
به دنبال حمالت یازدهم سپتامبر 2001میالدی در چند تفسیر نوشته شد که
مولوی پل مهم پیوند میان آمریکایی ها وفارسیان ومسلمانان جهان است
وبسیاری با این گفته :
« هانس ماینکه » شاعر آلمانی موافقند که می گوید »
«اشعار مولوی تنها دریچه امیدی است که در این دوران سیاهی و تباهی
به روی ما باز است » .
« کلمن بارکس » شاعر و استاد پیشین ادبیات با اشتیاق و شیفتگی از
مولوی صحبت می کند  « :شعر او حاصل خالقیت آن نیمه ای از روح
انسان است که نه از شخصیت بلکه از چیزی ماوراء آن و درک انسان
الهام می گیرد » .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) اعطای دکترای افتخاری :
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سند تقدیم دکترای فوق ــ ازجانب دانشگاه تهران دررشته زبان وادبیات
فارسی به آقای پروفیسور « کلمن بارکس » استاد دانشگاه جورجیا ،
آمریکا  ،شاعر ومترجم آثار موالنا جالل الدین بلخی مشهور به مولوی
درسال  1385اهدا گردید .
کلمن بارکس به همین موضوع اشاره داشته و می گوید که جذبه معنوی
مذهبی اشعار مولوی  ،آمریکایی ها را شیفته او ساخته است  .وقتی مولوی
در شعر خود این پرسش را مطرح میکند که :
« زکــــجـــــا آمــــــده ام آمــــــدنـــــم بــــــهــــــر چــــــه بــــــــود ؟ » ،
با بسیاری از آمریکایی ها که دارای احساسات معنوی شدید هستند ارتباط
بر قرار می کند .
به گزارش سرویس نگاهی به ویـــالگهای ایسنا صفحه
 www.jamejamonline.irبه نقل از البیان نوشته است :
« شعرهای مولوی با ترجمه كلمن باركس ( ، )63شاعر  ،ركورد دار
فروش كتاب های این كشور است  .واین كتاب در سال  1995اولین بار
به وسیله انتشارات هربر كلینز در سن فرانسیسكو منتشر شد.
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ویلیام دالرمبل طی مقالهای می نویسد :
ــ راز توجه آمریكایی ها به جالل الدین بلخی ،شاعر فارسی زبان و یكی
از شاعران صوفی مذهب در حوزه تمدنی فارسیان وجهان اسالم چیست؟
ــ چه چیزی باعث می شود شركتهای تولید لباس یا ابزارهای موسیقی
شعرهای مولوی را بر آثار خود بنویسند تا فروششان باال برود؟
ــ آیا روح تشنه مردم آمریكا باعث این استقبال فراگیر و گسترده از
شعرهای موالنای بلخ شده است؟
ــ چرا آمریكایی ها چنین عشقی را دوست دارند؟
ــ آیا وقت آن نرسیده كه فرهنگ غرب به این سوال پاسخ دهد كه زمان
توجه بیشتر به فرهنگ ناب شرق یا ایران باستان  ،فرا رسیده است؟ » .
از اشعار اوست :
بشنو از نی چـــــــــون حکــــایت می کند
وز جـــداییهــا شکـــایــــــت میکــــــــــند
کــــــزنیســــتان تــــا مــــــــرا ببریده اند
از نفــــــیرم مــــــرد و زن نالــــــیده انـــد
سیـــــنه خواهم شَرحه شَرحه ازفراق
تا بگـــــویــــــــم شـــــرح درد اشتـــــــیاق
هـــــرکسی کاو دور ماند از اصل خویش
باز جــــوید روزگـــــار وصــــل خـــــویش
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من بهــــر جمعیتی نــــــــــاالن شــــــدم
جفـــــــت خـــــوشحاالن وبدحــــــاالن شــدم
هـــــرکسی از ّ
ظن ــود شــــد یـــار من
وز درون مـــــن نجــــست اســــــرار مـــــن
سر مــــن از نالـــــــــۀ من دور نیست
ّ
لیـــــک چشــــــــم وگـــوش را آن نور نیست
تن زجـــــان وجـــان ز تن مستورنیست
لیک کس را دیـــــد جـــــان دســــتور نیست...
****
عــاشقان مســتند و مــا دیــــوانه ایـــــم
عـــارفـــان شمـــع اند و مــــا پروانـــــه ایـــــم
چـــــون نـــداریم بـــا خـــال یق الفــــی
خـــلق پنــــدارنـــــد مـــــا دیـــوانـــه ایــــــــم
در ازل دادنــــــد چــــون جـــام الـست
تا ابـــــد مـــا مــست آن پیمـــــانــــــه ایــــــم
ظـــاهــــر سستی ما را خــود مبـــیــن
در شکــست نفس خـود مـــردانــه ایــــم
کـــــــس نگـــــردد واقف اســــرار مـا
زانکـــه همچـــون گــــنج در ویــرانه ایـــــم
****
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مـــــا در ره عشق تـــو اسیـــــران بال ئیـــم
کس نیست چنین عاشق بیچاره که مــــا ئیــم
بــر ما نظری کــن کـه درین شهر غـــریبیم
بـــرما کـــرمی کــن که درین شهـــر گــدائیـم
زهـــدی نه که در کــنج مناجـــات نشینیـــم
وجـــدی نه کـه بر گـرد خــــــرابات بـــر آئیم
حـــالج و شانیم کــــه از دار نتـــرسیــــم
مجنــــون صفتانیــم کـــــه درعشــق خــــدائیم
ترسیدن ما چونکـه هم از بیم بــــال بــــود
اکنـــون ز چــــه تر سیم کـــه در عین بـــالئیم
ما را بتو سریست که کس محرم آن نیست
گـــر ســـر برود ســـرتــــو با کس نگشا ئیــــم
ما رانه غم دوزخ و نه حرص بهشت است
بــــــردار ز رخ پـــرده کــــه مشــــتاق لقــائیم
****
گــــربا تو ب َُوم نخسبم از یاریها  ..........ور بی تـو ب َُوم نخسبم از زاریها
سبحان هللا هردو شب بـیدارم  ..........تو فـــرق نگـــــر میان بیداریها
****
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تا رهبر تـــو طبع بـد آمـــوز بود  ....بختی تو مپندار کــه پــــیروز بود
توخفته بصبح وشب عمرت کوتاه  ....ترسم که چو بیدار شوی روز بود
****
اول بهــــزار لطـــف بـــــنواخت مـــــرا
صـه بگداخت مـــــرا
آخــــــر بهـــــزارغ ّ
چــــون ُمهرۀ مهـر خویش می باخت مرا
چـــــون مـن همه او شدم برانداخت مرا
****
انصاف بده که عشق نیکـــــوکـــــار است
زآنست خلــل کـــه طبع بدکــــردار است
تو شهـــــوت خـــــویش را لقب عشق نهی
ازعشــــق تو تا عشــــــق رهی بسیاراست
****
در مسلــخ عشق جز نکـــــو را نکشــــند
الغـــــر صفتان زشت خــــــو را نکـشند
گـــــرعاشــــق صادقی زکشتن مگـــــــریز
مــــردار بود هـــــرآنکـــــه اورا نکشــــند
****
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عشق از ازل است و تا ابد خــــواهد بود
جـــــوینده عشق بی عـــدد خــــواهد بود
فـــــردا کـــه قیـــامت آشکــــارا گـــردد
هرکس که نه عاشق است رد خواهد بود
اندیشه های معرفتی مولوی بزرگ :
اول و آخــــر ببــایــــد تــــــا در آن

در تصـور گنجـــــــد اوسط یا میان

بی نهایت  ،چـــون ندارد دو طرف

کی بُــــود اورا میانـــه منصرف ؟!

گفت راه اوسط هرچه حکمت است لیک اوسط نیزهــــــم با نسبت است

شاخچه ای از دفتر مثنوی دوم :
چشــــم اگـــر داری تو کورانه میا

ور نداری چشم  ،دست آور عصا

آن عصای حـــــــــزم واستدالل را

چــــــون نداری دید  ،میکن پیشوا

ورعصـای حــزم واستدالل نیست

بی عصاکش بر سر هرره مایست

گام از آن ســـان نه  ،که نا بینا نهد

تا که چـــــا از چاه وسگ  ،وارهد

لرزلـــرزان و به تـــرس واحتیاط

می نهد چــا تـــا نیفتـــــد در ُخباط

****
چند کلمه از دانشنامه آزاد در مورد موقعیت ومراتب شامخ زبان فارسی
وویژگی های این زبان بمثابه خمیره ی همبستگی میان ملت ها در زمان
مولوی بزرگ در قونیه:
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بقول مولوی شناس " حسین زرین کوب " دردوران مولوی بزرگ  ،زبان
مردم کوچه وبازار قونیه  ،زبان فارسی بوده است.
جالل الدین همایی در این رابطه به این بیت پسر موالنا اشاره می کند: .
گرچه زین غافل اند ودر خواب اند

فارسی گو که جمله دریابند

****
بگذر از گفت ترکــــــی ورومـــی

کــــه از این اصطالح محـــرومی

گــــوی از پــــارسی واز تــــازی

که دراین هردو خوش همی تازی

****
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موزه موالنا در قونیه
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ســعـــــدی

سعــدی (  606تولد وبسال  690درگذشت ) ( )64منسوب به سعــد فرزند
ابوبکر فرزند سعــد ـ مشرف الدین مصلح فرزند عبدهللا تاجیک ایرانی ،
بزرگترین شاعرو نویسنده یکی از پرآوازه ترین گویندۀ قرن هفتم هـ .ق.
در حوزه تمدنی آسیا گفته شده است .
ابداع رویکرد های فکری او در قالب منظوم اساس گذاراندیشه انسانگرایی
( )Humanismدرجهان بشریت است.
بنیآدم اعضای یکــــدیگــــــرنــــد

که در آفرینش ز یک گــــوهـرند

چـــــوعضوی به درد آورد روزگار

دگــــرعضوهـــا را نمــــاند قرار

تو کــــز محنت دیگــــران بیغمی

نشــاید کــــه نــامـــت نهـند آدمی
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زبان گویا فصیح و بلیغ او زبان مهروپاکیزگی  ،عشق و محبت و مهر و
« آدمیت »است .
تـــــــن آدمی شریفست بجـــــــان آدمیت
نــه همین لباس زیبــاست نشــان آدمیت
اجداد سعدی عالم دینی بودند (*) و پدرش در دستگاه دیوانی اتابک سعد
فرزند زنگی  ،فرمانروای فارس کار می کرد  .پس از درگذشت پدر،
سعدی که هنوز نوجوان بود ،به توصیه اتابک برای ادامه تحصیل عازم
بغداد شد و درمدرسه مشهور نظامیه و دیگر حوزههای علمی آن شهر به
دانشآموزی پرداخت .تا (  623هـ.ق 1226 / .میالدی ) سعدی به عنوان
طالب علم در بغداد ماند و از محضر استادانی چون شیخ ابوالفرج جوزی
و شیخ شهاب الدین سهروردی (متوفی بسال  632هـ.ق ) بهره برد.
سعدی سرشتی نا آرام داشت و بسیر در آفاق و انفس متمایل بود .پس ازختم
تحصیل تصمیم به ترک بغداد گرفته وبه یک رشته سفرهای درازی آغاز
نمود .
در این که سعدی از چه سرزمینهایی دیدن کرده میان پژوهندگان اختالف
نظر است و به حکایات خود سعدی هم نمیتوان چندان اعتماد کرد ،زیرا
بسیاری از آنها پایه نمادین و اخالقی دارند .مسلم است که شاعر به عراق
 ،شام  ،حجاز  ،هندوستان  ،ترکستان زمین  ،آسیای صغیر  ،غزنه  ،و
غیره سفر کرده است .
پس از حدود سی سال جهانگردی ،وقتی سعدی به زادگاه خود بازگشت،
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) همه قبیلۀ من عالمـــان دین بودند
مـــرا معلم عشق تو شــــاعری آموخت
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مردی کهنسال بود  .سالهای باقیمانده عمر سعدی به موعظه و نگارش
گذشت.
با استفاده از تجربهها و آموختههایش کتاب« بوستان » یا سعدی نامه را
در سال (  655هـ .ق 1257/.میالدی ) به نظم در آورد :.

و کتاب « گلستان » را در سال (  656هـ.ق 1258/ .میالدی ) به نظم
ونثر نگاشت: .
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آثار سعدی بدو دستۀ منظوم و منثور تقسیم می شود .
سعدی با دید نوین وپاالیندۀ که داشت در نثروشیوۀ بیان آن  ،روش میانه
یی بوجود آورد و شیوۀ جدید منشیانه در فن انشاء را ایجاد کرد که
نیازمندی های فرهنگی وادبی عصرش را جوابگو بود .نثرسعدی مانند
نظم او سهل و ساده ولی با فصاحتی اعجازآمیز وشگفت انگیز است  .اثر
پرارزش و شهکار « گلستان » او نمای ازین اسلوب نوشتاریست .
آثار منثور سعــدی عبارت است از :
 1ـ مجالس پنجگانه که بشیوه مجالس صوفیان و مذکران ترتیب یافته
وتذکیر های وی بر منبر وعظ بـــوده و مجموعه هایی از آنها در دست
است )65( .
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 2ـ رساله در پاسخ صاحب دیوان که متظمن چند سؤال صاحبدیوان شمس
الدین محمد جوینی و جوابهای حضرت سعدی است .
 3ـ رساله در عقل و عشق که پاسخ سعدی است  ،به سؤال شاعر معروف
وقت سعدالدین که بنظم ازوی پرسیده بود .
 4ـ نصیحة الملوک یا « نصایح الملوک »  ،رسالۀ است درنصیحت درباب
سیاست  ،که متضمن مقداری نصایح و مواعظ است همراه با حکایات
کوتاه ودر حقیقت آن رویکرد های تفسیرییش را دستورسیاسی مملکت
داری شمرد .
در کلیات سعدی برساالت متعددی بر می خوریم که بعض از آنها حکم
نامه یی از او دارد  ،ولی تشریح همۀ آنها از حوصله این مقال خارج
است .
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آثار منظوم سعدی عبارت است از:
 1ـ سعدی نامه یا « بوستان »  ،این منظومه درده باب :
 1ـ عدل  2 ،ـ احسان  3 ،ـ عشـــق  4 ،ـ تــــواضع  5 ،ـ رضـــا 6 ،
ـ ذکر  7 ،ـ تربیت  8 ،ـ شکر  9 ،ـ توبه  10 ،ـ مناجات و ختم کتاب
به بیان گرفته شده است  .این اثر در سال  655هـ.ق .به اتمام رسید ولی
تاریخ شروع آن معلوم نیست .
 2ـ مجموعۀ دوم از آثار منظوم سعدی قصائد عربی اوست که نزدیک به
 700بیت است .
 3ـ قصائد فارسی در موعظه و نصیحت وتوحید و مدح پادشاهان .
 4ـ مرائی ( ریاکار ) که مشتمل است بر چند قصیده در مرثیۀ شاهان .
 5ـ ملمعات و مثلثات
 6ـ ترجیعات
 7ـ طیبات
 8ـ بدایع
 9ـ خواتیم
 10ـ غزل قدیم
 11ـ صاحبیه که مجموعه ای است از بعضی قطعات فارسی وعربی .
 12ـ خبیثات مجموعه ای است از اشعار هزل
 13ـ رباعیات
 14ـ مفردات .
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کلیات سعدی که به مجموعۀ آثار منظوم ومنثور او داده شده است شامل
 16کتاب و شش رساله می باشد)66( .
ویژگی های اندیشویی سعدی خیلی زیاد است مگر بصورت ایجاز در دو
مؤلفه زیرآنهارا ارزشبندی می کنیم :
یک ـ سعدی گوینده ایست که با زبان فصیح وشیرینی کالم ومعرفت واقعی
 ،وقت گرانمایه یی خودرا صرف مشغول تشریح احساسات عاشقانه
وانگیزه های نفسانی و شهوانی وامثال این مفاهیم نکرد  ،بلکه هنجار ها
و انگاره های ناب انساندوستی و نوعپروری را بتأمل گرفت و با غنامندی
هرچه بیشتر آنرا در راه سعادت و خوشبختی انسان رشد و تکامل داد .
دو ـ او با استفاده از تجارب آموختی وکسب آگهی ها وداده های مفید
اززندگی وسفر های دراز وی توانست اندیشه های پیشرو نگراخالقی را
برای خیر ونیکی کار وپیروزی ورستگاری مردم و جامعه هــــــدایت
فرماید  .وبا ابداع سخنان موجز وناب و پاکیزه در قالب نظم و نثر ،اوگاه
چنان روشنگر افکار وآرمان های مقدس خراسانیان گردید که تا
امروزدستآورد های فرهنگی و ادبی و اخالقی او مایه سربلندی وعزت
و افتخارهویت فرهنگی ما و جهان بشریت می باشد.
از اشعار اوست :
خوشست عمر دریغا که جاویدانی نیست
بــــس اعتمـــاد برین پنج روزفانی نیست
درخـت قـــــدّ صنوبر خـــرام انسان را
مـــدام رونـــق نــــوبــاوۀ جـــوانی نیست
خرم و خندان و تازه و خـوشبوی
گلیست ّ
ولیک امـــید ثـباتش چــنانکـه دانی نیست
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دوام پرورش انـــدر کـــنار مـــادردهــر
طمع مکن که دراو بـــوی مهربانی نیست
غره و غافل چو میش سردر پیش
مباش ّ
کـــــه درطبیعت این گرک گله بانی نیست
چه حـــاجت است عیان را باستماع بیان
کـــه بی وفـایی دورفلــــک نهـــانی نیست
کـــــدام بـــاد بهــاری وزیــــد درآفـاق
کــــه باز درعقبش نکبت خـــزانی نیست
اگــر ممالک روی زمـــین بــدست آری
بهای مهلت یک روز زنـــدگـــانی نیست
****
خـ ُـرما نتوان خوردن ازین خـار که کشتیم
دنیا نتوان کــــــردن ازین پشـم که رشتیم
بر حـــرف معاصی خـط عـذری نکشیدیم
پهلـــوی کـــبائـــر حســــناتی نـــنوشتیم
مـــــا کشتۀ نفسیم و بـــس آوخ کـــــه بر آید
از ما بقیامت کــــه چـــرا نفـس نکــشتیم
افسوس بــــرین عمــــر گرانمایه که بگذشت
مــا از ســــر تقصیر و خطا در نگذشتیم
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دنیا کــه درو مرد خــــــــدا گل نسرشت ست
نامرد که مائیم چرا دل بســرشـــتیم
ایشان چــــو ملـــخ در پس زانـــــوی ریاضت
مـــا مور میان بسته دوان بردر و دشتـیم
****
همه عمـــر برندارم ســــــراز این خمار هستی
کـــه هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی
تو نه مثل آفتابی که حضــور و غیــبت اُفـــــتد
دگـــران روند و آیند وتو همچنان که هستی
چه حکــــایت از فــــــراقت که نداشتم ولیکن
تــو چــو روی بازکردی دَر ماجرا ببستی...
گله از فـــــراق یاران و جفــــای روزگــاران
نه طریق تست سعدی کـَم خویش گیرورستی
****
ای دلـــــت شـــــاه ســــراپــــــــردۀ عشــــق
جــــــان تــــو زخــم بـــالخـــــوردۀ عشــــق
عشــــــق پـــــروانــــۀ شمـــع ازل اســـــــت
داغ پـــــــروانگـــیاش لــــم یــــــــزل اســت
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بیقـــــراری سپــــهــــــر از عشـــــــــق است
گــــرم رفـــــــتاری مهـــــــر ازعشـــق است
خــــاک یک جــــرعه از آن جــــــام گــرفت
کــــه دریـــــــن دایـــــــره آرام گــــــــرفـــت
****
دل بـــــیعشــــــق ،تــــن بـــیجــــان اسـت
جـــان از او زنــــــدۀ جـــــاویــــــدان اســت
گـــوهــــــر زنـــــدگی از عشـــــــق طلـــب!
گــنـــــج پـایـــندگـــــی از عشــــــق طلــب!
عشــــق هـــــر جـــا بــــود اکسیر گــــــرست
مـــــس ز خــــاصیـــت اکسـیر ،زرســــــت
عشــق نــــه کــــــار جهــــان ســـــاختن است
بلـــکه نـــقـــد دو جـــــهــان باخــــتــن است
عشـــق نــــه دلــــق بــــقـــا دوخــــتن اســـت
بلــــکــــه بــا داغ فــــنا ســـــــوخـــتن است
عــــاشــــق آن دان کــــه ز خـــود بـــازرهد!
نغــمـــۀ تـــــرک خـــــــودی ســـازدهــــــد
نــــــه ره دولـــــــت دنــــــــیا سپــــــــــــــرد
نــه ســـوی نعــــمت عقـــــبا نـگـــــــــــرد
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قـــبلــــۀ همــــــــت او دوســــــت بــــــــــــود
هــــر چــه جــــز دوســـت همه پوست بود
آنــچــــــه بــــــا دوســـت دهــد پـــیونــــــدش
شــــــــود از فــــــرط محـــــبت بنـــــــدش
تــــــــرک خشـــــــنودی اغــــیار کــــــــــنـد
بــــه رضـــــای دل او کـــــــــــار کـــــــند
هـــــــــردم اش حیــــرت دیـــگــــــر زایـــــد
هـــر نفـــس شــــوق دگـــر افــــــزایــد

()67

از بوستان :
ـــــــــــــــــــــــــــ
سگی پــای صحرا نشینی گــزید

بخشمی که زهرش ز دندان چکید

شب از درد بیچاره خوابش نـبرد

بخیل اندرش دختری بود خــــرد

پدر را جفا کــــرد و تندی نمود

که آخــر ترا نـــیز دندان نـــبود؟

پس از گـــریه مرد پــراگنده روز

بخــندید کای مامــک دلفــــروز

مرا گر چه هم سلطنت بود بیش

دریغ آمدم کام و دندان خــویش

محالست اگر تیغ برســــرخــورم

که دندان بپای سگ اندر بـرم

تــوان کـرد با ناکسان بــــدرگی

ولیکن نیاید زمــردم سگــی
****

()68
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سخن را با بیان حکایتی از سعدی بزرگ ،
"عاقبت گرگ زاده گرگ شود " به پایان می رسانیم :
گروهی دزد غارتگر بر سر کوهی ،در کمینگاهی به سر می بردند و سر
راه غافله ها را گرفته و به قتل و غارت می پرداختند و موجب ناامنی شده
بودند .مردم از آنها ترس داشتند و نیروهای ارتش شاه نیز نمی توانستند
بر آنها دست یابند ،زیرا در پناهگاهی استوار در قله کوهی بلند کمین کرده
بودند ،و کسی را جرأت رفتن به آنجا نبود.
فرماندهان اندیشمند کشور ،برای مشورت به گرد هم نشستند و درباره
دستیابی بر آن دزدان گردنه به مشورت پرداختند و گفتند :هر چه زودتر
باید از گروه دزدان جلوگیری گردد و گر نه آنها پایدارتر شده و دیگر نمی
توان در مقابلشان مقاومت کرد.
درختی که اکنون گــــرفته است پــــای
به نیـــروی مــــردی برآیـــــد ز جــای
و گـــــرهمچنــــان روزگـــــاری هـلی
بــــه گــــردونش از بیـــخ بـر نگسـلی
ســـرچشمه شـــــاید گــــرفتن بـه بیـــل
چــــو پرشـــد نشـــاید گـــذشتن به پیـل
سرانجام چنین تصمیم گرفتند که یک نفر از نگهبانان با جاسوسی به
جستجوی دزدان بپردازد و اخبار آنها را گزارش کند و هر گاه آنان از
کمینگاه خود بیرون آمدند ،همان گروهی از دالورمردان جنگ دیده و
جنگ آزموده را به سراغ آنها بفرستند ...همین طرح اجرا شد.
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گروه دزدان شبانگاه از کمینگاه خود خارج شدند ،جستجوگر ،بیرون رفتن
آنها را گزارش داد ،دالورمردان ورزیده بیدرنگ خود را تا نزدیک
کمینگاه دزدان که شکافی در کنار قله کوه بود رساندند و در آنجا خود را
مخفی نمودند و به انتظار دزدان آماده شدند ،طولی نکشید که گروهی از
دزدان به کمینگاه خود باز گشتند و آنچه را غارت کرده بودند بر زمین
نهادند ،لباس رو و اسلحه های خود را در آوردند و در کناری گذاشتند ،به
قدری خسته و کوفته شده بودند که خواب آنها را فرا گرفت ،همین که
مقداری از شب گذشت و هوا کامال تاریک گردید:
قـــرص خـــورشیـــد در سیــاهی شد
یــــونـــس انـــــدر دهـــــان ماهی شد
دالورمردان از کمین بر جهیدند و خود را به آن دزدان از همه جا بی خبر
رسانده و دست یکایک آنها را بر شانه خود بستند و صبح همه آنها را
دست بسته نزد شاه آوردند .شاه اشاره کرد که همه را اعدام کنید.
اتفاقا در میان آن دزدان ،جوانی نورسیده و تازه به دوان رسیده وجود
داشت ،یکی از وزیران شاه ،تخت شاه را بوسید و به وساطت پرداخت و
گفت( :این پسر هنوز از باغ زندگی گلی نچیده و از بهار جوانی بهره ای
نبرده ،کرم و بزرگواری فرما و بر من منت بگذار و این جوان را آزاد
کن).
شاه از این پیشنهاد خشمگین شد و سخن آن وزیر را نپذیرفت و گفت:
پرتو نیکان نگیرد هر که بنیادش بد است
تربیت نااهل را چون گردکان برگنبد است
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بهتر این است که نسل این دزدان قطع و ریشه کن شود و همه آنها را نابود
کردند ،چرا که شعله آتش را فرو نشاندن ولی پاره آتش رخشنده را نگه
داشتن و مار افعی را کشتن و بچه او را نگه داشتن از خرد به دور است
و هرگز خردمندان چنین نمی کنند:
ابـــــــر اگـــــرآب زنـــــدگی بـــــــــارد
هــــــرگـــــز از شـــاخ بید بر نخــو ری
بـــــا فـــــرومــــایــــه روزگــــار مبـــر
کــــــز نی بـــــوریـــــا شکــر نخــوری
وزیر ،سخن شاه را خواه ناخواه پسندید و آفرین گفت و عرض کرد:
رای شاه عین حقیقت است ،چرا که همنشینی با آن دزدان ،روح و روان
این جوان را دگرگون کرده و همانند آنها نموده است.
ولی ،ولی امید آن را دارم که اگر او مدتی با نیکان همنشین گردد ،تحت
تأثیر تربیت ایشان قرار می گیرد و دارای خوی خردمندان شود ،زیرا او
هنوز نوجوان است و روح ظلم و تجاوز در نهاد او ریشه ندوانده است .
هر فرزندی بر اساس فطرت پاک زاده می شود ،ولی پدر و مادر او ،او
را یهودی یا نصرانی یا مجوسی (زرتشتی) می سازند.
پســــر نـــــوح بـــــــا بــــدان بنشســــت
خــــــانـــــدان نبــــــوتـــــش گــــــــم شد
ســـــگ اصحــــاب کهـــف روزی چنــــد
پــــی نیکــــان گـــــرفت و مـــردم شـــد
گروهی از درباریان نیز سخن وزیر را تأکید کردند و در مورد آن جوان
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شفاعت نمودند .ناچار شاه آن جوان را آزاد کرد و گفت( :بخشیدم اگر چه
مصلحت ندیدم)
دانــی که چـــه گفـــت زال بــا رستــــم گــــرد
دشمــــن نتــــوان حقـــیر و بیچــاره شمــــرد
دیـــدیــــم بسی ،کــــه آب ســرچشمـــه خـــرد
چــــون بیشتــــر آمــــد شتـــر و بــــار بـــبـرد
ک وتاه سخن آنکه :آن نوجوان را با ناز و نعمت بزرگ کردند و استادان
تربیت را برای او گماشتند و آداب زندگی و شیوه گفتگو و خدمت شاهان
را به او آموختند ،به طوری که به نظر همه ،مورد پسند گردید .وزیر نزد
شاه از وصف آن جوان می گفت و اظهار می کرد که دست تربیت عاقالن
در او اثر کرده و خوی زشت او را عوض نموده است ،ولی شاه سخن
وزیر را نپذیرفت و در حالی که لبخند بر چهره داشت گفت:

عاقبت گرگ زاده گرگ شود

گـــرچه با آدمی بزرگ شــود

حدود دو سال از این ماجرا گذشت .گروهی از اوباش و افراد فرومایه با
آن جوان رابطه برقرار کردند و با او محرمانه عهد و پیمان بستند که در
فرصت مناسب ،وزیر و دو پسرش را بکشد .او نیز در فرصت مناسب
(با کمال ناجوانمردی) وزیر و دو پسرش را کشت و مال فراوانی برداشت
و خود را به کمینگاه دزدان در شکاف باالی کوه رسانید و به جای پدر
نشست.
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شاه با شنیدن این خبر ،انگشت حیرت به دندان گزید و گفت:
شمشیـــــر نیـــک از آهــــن بــد چون کند کسی؟
نـــاکس بـــه تربیــــت نشـود ای حکیــــم کـــس
بــــاران کــــه در لطافت طبعــش خـــالف نیست
در بــــاغ اللـــه رویــــد و در شــــوره زار خس
زمیــــن شـــــوره سنــــبــــل بـــــــر نیـــــــاورد
در او تخـــــم و عمـــــل ضــــایــــع مگــــردان
نــکــــویـــــی بــــا بـــــدان کــــردن چنان است
کـــه بــــد کـــــردن بجـــــای نیـــکــمــــــــردان

نمای از آرامگاه سعدی بزرگ
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امیر خسرودهلوی

امیرناصرالدین ابوالحسن خسرو فرزند امیر سیف الدین محمود دهلوی،
بی تردید بزرگترین شاعرفارسی گوی هند ویکی از شاعران شیرین سخن
و نیرومند زبان فارسی در نیمه دوم قرن هفتم و اوایل قرن هشتم است.
او در سال  651ه.ق در شهر دهلی هندوستان به دنیا آمد  .بقول مؤلف
" تاریخ فرشته " محمد قاسم فرشته گفته است که :
" پدرامیر خسرو دهلوی ــ امیر سیف الدین محمود از میرزاده هزاره
های بلخ است ودر حوالی قــَرش می بود )69( .
امیر خسرو اصال از قبیله الچین تركان ختایی ماوراءالنهر ساکن شهـــــر
سغد ( در دوازده فرسنگی سمرقند ) بود و پدرش
« کش » از بالد ناحیۀ ُ
سیف الدین محمود از امرای این ناحیۀ بوده است.

610

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنابر قول دولتشاه سمرقندی که در کتاب تذکرة الشعرا ء گفته  :پدر
امیرخسرو هنگام حمله مغول به هندوستان مهاجرت كرده است واین
مصادف بود با دورۀ پادشاهی شمس الدین التـُـتـمش (  607ـ  633هـ .ق).
بر دهلی ونواحی شمالی هندوناحیه سند .
امیرخسرو در دوران كودكی قریحه شاعری خویش را بروز داد  ،و به
تحصیل فنون و علوم وقت پرداخت ،در زبان وادب فارسی متبحر شد.
در دوره جوانی به حلقه ارادت یكی از مرشدان متصــــوفــــــه هند به نام
« سلطان المشایخ شیخ نظام الدین اولیاء» ( متوفی بسال  725هـ ) .درآمد
و به ریاضت و طلب كمال پرداخت.
امیرخسرو چنانکه خود در مقدمه « دیوان غرة الکمال » خود گفته است
"چندین استادان رامتابع بوده است " که عبارت اند از :
در بخش غزل سعدی ؛
در مثنوی نظامی ؛
در مواعظ و حــکـَم سنائی و خاقانی ؛
ودر قصائد رضی الدین نیشابوری بسیار تأثیر گرفته است.
و در این باره خود در پیروی از « سعدی » در غزلی چنین گفته است :
خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت
شیره از خمخانۀ مستی که در شیراز بود
****
امیرخسرو را به دلیل كثرت اشعار و آثار « ،سعدی هندی » نامیده اند
ولی با این همه خسرو دهلوی در زبان شیوه ای خاص دارد كه بعدها
سرآغازی بر سبك هندی می شود.
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امیرخسرو عالوه برآگاهی وسیع اززبانهای فارسی و تركی و عربی
وادبیات هرسه زبان  ،بزبان هندی و ادب آن نیز چیرگی داشت.
امیرخسرودر نظم و نثر هردو استاد بود .عالوه برشعروادبیات ،او در
موسیقی نیز دست باالداشته بدوآوازی خوش نسبت داده و گفته اند که پرده
ها ونغماتی که شمارۀ آنها به  13بالغ می شده است ابداع کرد.
امیرخسرودهلوی یکی ازپرکارترین شاعران فارسی گوی همه زمــانه
است  .جامی گوید که او«  99کتاب » تصنیف کرده است واز قول امیر
خسرونقل کرده اند که اشعارش از« » 400 000بیشترواز«»500 000
کمتراست )70( .
به همت میرزا بایسنقرپسرشاهرخ ازاین شمارۀ کثیرفوق « »122000
بیت را فراهم آورده شده که اکنون دردست است  .مجموع آثارامیر خسرو
دهلوی از نظم ونثر چنین تقسیم بندی شده است :
اول ـ دیوان اشعاروی دربردارنده مدایح پادشاهان بوده كه مشتمل بر
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 5قسمت است :
1ـ تحفة الصغر  :اشعاردوره جوانی .
2ـ وسط الحیاة  :اشعاردرمدح « شیخ نظام الدین اولیاء » .
3ـ غرة الكمال  :اشعار دوران  40سالگی او كه از شاعران بزرگی
چون سنایی ،نظامی و خاقانی یاد كرده است.
 4ـ بقیۀ نقیه  :اشعار دوران پیری او.
 5ـ نهایة الكمال  :آخرین اشعار او و قصایدی در مدح سلطان غیاث
الدین .
دوم ـ امیر خسرو به نظامی گنجوی اعتقادی تام داشت وبه تقلید او پنج
مثنوی ساخته شامل :
 1ـ مطالع االنوار ، :منظومه ییست ببحر سریع درجواب مخزن
االسرارنظامی در «  » 3310بیت که در سال  698هـ.ق .بمدت دوهفته
سروده شد  .این اثرشامل اشعار دینی و اخالقی وموضوع آن توحید
وتحقیق و تربیت  ،و مدح ومرشد ثنای سلطان می باشد .
 2ـ مجنون و لیال  :این منظومه را نیز امیر خسرو بتقلید از منظومۀ
« لیلی و مجنون نظامی » که شامل «  »2660بیت است در سال 698
هـ .ق .سرود.
 3ـ شیرین و خسرو  :این منظومه ببحرهزج مسدس مقصور یا محذوف
است بتقلید از خسرو شیرین نظامی درسال  698هـ.ق .در « » 4124
بیت به انجام رسانید .
 4ـ آیینۀ اسكندری  :منظومه ییست ببحر متقارب مثمن مقصور یا
محذوف در«  » 4450بیت در جواب اسکندر نامۀ نظامی ( شرفنامه و
اقبال نامه ) در سال  699هـ.ق .سرود .
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 5ـ هشت بهشت  :این منظومه را امیر خسروبسال  701هـ.ق .در «
 » 3352بیت در جواب هفت پیکر نظامی باتمام رسانید .

سوم ـ منظومه های دیگر به نامهای :
 1ـ تاج الفتوح  :منظومه ییست ببحر هزج مثمن مقصور یا محذوف
که در سال  689هـ.ق .سروده است .این اثر در اوصاف سالطین هند
بوده ودارای ارزش تاریخی وادبی می باشد .
 2ـ قران السعدین  :مثنوییست که امیر خسرو آنرا بمدت شش ماه
در سال  688هـ .ق .سروده است.
 3ـ نه سپهر  :منظومه ییست که امیر خسرو آنرا در سال  718هـ.
ق .بنام قطب الدین مبارکشاه خلجی (  1716ـ  1720هـ.ق ) .بانجـــــام
رسانید .
 4ـ تغلق نامه  :این اثر را امیر خسرو در ذکر احوال غیاث الدین
تغلق شاه (  720ـ  725هـ .ق ) .نوشت .
 5ـ منظومۀ دول رانی خضر خان یا « عشقیه »  :امیر خسرو این اثر
را در «  » 4519بیت بسال  715هـ.ق .سرود .
چهارم ـ جواهر خسروی  :این بحث نام مجموعه یی است از اشعار امیر
خسرو در باب :
نصاب بدایع العجایب ـ گهریال امیر خسرو که منظومۀ کوتاهیست در
حساب انگشتان ـ مثنوی شهر آشوب مرکب از «  » 67رباعی ـ خالق
باری که نصابی است برای زبان هندی ـ چیستان مرکب از قطعاتی به
هندی .
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امیر خسرو دهلوی افزون برآثار منظوم کتاب های بنثر دارد که عبارت
اند از :
 1ـ اثر خزائن الفتوح معروف بتاریخ عالئی در تاریخ سلطان عالءالدین
محمد خلجی .
 2ـ افضل الفواید متضمن ملفوظات نظام الدین اولیاء مراد امیر خسرو
دهلوی .
 3ـ رسائل االعجازخسروی  :در فن قواعد انشاء زبان فارسی  .این
کتاب را امیر خسرو در سه مجلد بسال  719هـ .ق .باتمام رسانید .
پنجم  -قصیده شكوائیه  :در هزل و انتقاد.

از اشعار اوست :
منتخب از منظومه مطالع اال نوار:
هــــرکــــه درو ســـیرت نیکـــــو بـــود
آدمــــــی از آدمـــــــیـــان او بــــــــــــود
وآنکه مزاجـش همـــه زورسـت و زور
دور زمــــــا آدمـــــــیـــان اســــــت دور
نیکی مـــــردم نـــه نکـــو رویی اســت
خــــوی نــکــــو مـــــایـــۀ نیکویی است
مــــرد درون تــــیره وبـــــیرون ســلیم
زشـــــت بـــــود اســــتر دیــــبا گلـــــیم
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بخـــل عــــیان به کـــه بعشــــوه نــــوید
روی ســـیه بـه کــــه ز پـیسی سفـــــیــد
بــس بـَد بد خــــو کــــه نکــــو رو نمـود
با خــط بـــد کلــــک منقــّش چـــه ســـود
بــاز بســـــا تلــــخ کـــه جــوشد چـومــی
لـــیـک صــفـــا روی نمـــــایــــــد ز وی
****
منتخب از منظومۀ بقیۀ نقیه او :
کجــــا بود مــــن مدهوش را حضور نماز
کـــه کنــــج کعبه زدیر مغــــان ندانـــم باز
چــــو صوفی ازمن صافی نمی کند پرهیز
مــــباش منکــر دُردی کــــشان شـــاهد باز
بس اســــت مطرب مفلس نوای سوختگان
چـــــو بلبل سحــــــری می کند سماع آغاز
بدان طمع که کند مرغ وصل خوبان صید
دو دیده ام شــده از شـــــــام تا سحرگه باز
خیال زلف دراز تو گــــر نگـــــیرد دست
کــه بر ســـر آرد ازین ظلمتم شــبان دراز
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تـــو در تنعــم و نازی زمــــا کـی انـدیشی
که نـــاز ما به نیازست ونــــازش تـو بناز
اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم
ببیند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز
گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون
چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز
خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را
نظر بعشـــق حقیــــقت بود نه عقل مجاز
اگــــر زخط تو چـــون موی سربگردانــم
ببیند و چــــون ســـــر زلفم برآفتاب انـداز
گذشته شعر زشعری وسوزش از گردون
چــــرا کــــه از پی آوازه مــــی رود آواز
خـــــرد مجوی زخسرو که اهل معنی را
نظر بعشـــق حقیــــقت بود نه عقل مجاز
****
مائــــیم کــه از قبله به بُــت خـــوکـردیـم
دیباچۀ نــــام و نـــنگ یکســـــو کــردیـم
دل را کــه همی خــــزینۀ معـرفتـــــسـت
بـازیچــۀ کــــودکـان بُت رو کـــــــــردیم
****
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مائیم خــــــراب جـــرعـــــۀ می خـواران
مارا چه غــــم از طعنۀ نیکــــــو کـــاران
این سر که لگد می خورد از خـ ّمــــــاران
کی غـــم خورد از سرزنش هشـــــــیاران
****
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ابن یمین

امیرفخرالدین محمود فرزند امیر یمین الدین سبزواری مستوفی بیهقی
فریومدی (*) متخلص به ابن یمین  ،یكی از شاعران مشهورومعروف
خراسان زمین است .
امیر فخرالدین محمود که در اواخرقرن هفتم هجری قمری در فریومد
والدت یافته بود  ،پدرش مردی فاضل و متصدی تحریر طغرا در آغاز
حكم ها بود و وی نیز به طغرایی شهرت یافت)71(.
ابنیمین از جوانی درشمارشاعران ومنشیان عهد خویش درآمد و چنانكه
خود درمقدمه دیوانش گفته منصب استیفاء وتحریر طغرا هارا در خدمت
خواجه عالء الدین محمد فریومدی وزیر خراسان بر عهده داشت وبهمین
سبب « مستوفی » خوانده می شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) منسوب به « فریومد » قریه یی از ناحیۀ بیهق سبزوار بود .
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ابن یمین جهت کسب علوم و تجربۀ حیات به سیر آفاق وانفس پرداخت.
او مراحل کودکی و نوجوانی را در خراسان بسر برد و در ایام جوانی به
تبریز و عراق سفر کرد  .مگر از فحوای بیان شعری این خردمند پیداست
که اقامت اودر خارج از خراسان چندان خوش آیند واو از اهل کرم
برخوردار نبوده است  .وقسمت اخیر از زندگانی ابن یمین در سبزوار و
فریومد بپایان رسید.
دیوان ابنیمین ( )72در جنگی که بسال  743هـ .ق .میان  ] :امیروجیه الدین
مسعود سربداری(  738ـ  745هـ.ق ) .و ملک معزالدین حسین کــــرت
(  732ـ  771هـ .ق ) .رویداد[ به غارت رفت (*) واو ناگزیر شد با گرد
آوردن شعرهای پراگنده خویش و افزودن اشعاری كه بعد از این واقعه
سروده بود دیوانی جدید ترتیب دهد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) بچنگل غارتگـران او فــــتا

وزآن پـس کـسی زو نشانی نـداد
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دیوان جدید او كه اكنون در دست است با مقدمه ای كه شاعر بر آن نوشته
است ،از قصیده ،غزل ،تركیب بند ،قطعه و رباعی ،در حدود پانزده هزار
بیت دارد .ابن یمین عالوه از قصیده سرایی  ،مثنوی هایی هم دارد که از
آن میانه « مثنوی مجلس افروز » ببحر خفیف مخبون محذوف یا مقصور
است در تحقیق و عرفان  ،ومثنوی دیگری هم در این موضوع ببحر هزج
مسد ّس مقصور یا محذوف ؛ از او باقی مانده است  .همان گونه كه
مصحح دیوان او نگاشته است :
"  ...مضامین بكرومنسجم وبدیع دراشعارش فراوان ،خاصه بیشتر
رباعیاتش در روانی چون آب و در لطف و صفا ،چون روانست و گویی
از چاشنی معانی و فلسفه خیام ،همان نزدیكی و قرب ،كه نیشابور را با
سبزوار است در رباعیات ابن یمین هم اثر و نشانست " .
س خن او روان ،منسجم و خالی از تكلف و علم فروشی و به تمام معنی
دنباله سبك ساده گویان خراسانی است.
ابن یمین شاعری بسیار بااخالق بوده و دارای خویی پسندیده و نیكو بوده
است.
او در انواع شعر مسلط بوده و باید گفت در باب « رباعی » دستی قوی
داشته است.
ابن یمین بزرگترین شاعر رباعی پرداز قرن هشتم است ،چرا كه در این
قرن ،رباعی سرایی به نسبت قرن هفتم و پیش از آن ،افول می كند .یكی
از علل افول رباعی در این قرن ،بی شك توجه اكثر ،بلكه تمامی شاعران
این قرن به غزل معطوف است .همین مسئله انگیزه ای است كه طبع
شاعران در آن نوع شعر میل كند .در این میان ،تنها «ابن یمین» است كه
رباعی هایش به لحاظ نوع بیان و تعداد رباعی حائز اهمیت است.
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در دیوان « ابن یمین »  671رباعی موجود است ،او همچون دیگر
شاعران قرن  7و  8هـ.ق تحت تاثیر رباعی ها و اندیشه های خیامی است.
ابن یمین ،تا حدود بسیار زیاد ،رباعی هایش رنگ فلسفی به خود می گیرد،
رباعی زیر از همین مقوله است:
در كــــارگـــه وجـــود ،هر نقش ،كـــه هست
نقـــــاش الست بی تـــــو آن نقـــــش ببست
در حــــیرتم از حــــال تو ،تا خـــود ،تو كئی
نی بی تــوبــــود كارونــــه كاریت به دست
****
درد شناختی نوعی نتیجه مستقیم شرایط و احوال پرفتنه و آشوب عصر
شاعر باشد كه موجب بروز این افكار و سخنان شده است و یادآور این
رباعی زیر است :
خــــوش بـــاش،كه پخته اند ســـــودای تـــودی
ایمن شــــده از همــــه تمــــنای تـــــو دی
تو شـــــاد بزی كـــــه بی تقـــــاضای تـــو دی
دادنـــــد قـــــرار كــار فــــــــردای تو دی
****
باید اذعان داشت كه گله گزاری " ابن یمین " از روزگار و جور و ستم و
رنج از فلك كشیدن در رباعیات او بسیاراست .او به اغتنام فرصت در
رباعیاتش اشاره دارد :
افسوس! كـــــه آفتاب عــــمرم بــــه زوال
نزدیـــك رسیـد و دیـده در خــــواب و خیال
بشــــناس دال! قیمت این عمــــر ،كـــه هست
بازآمدن عمـــــر ،دگـــــربـــــــاره محــــال
****

622

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قطعه های ابنیمین به سبب در برداشتن پند و اندرز و طعن و طنز ،رواج
و شهرت بسیار یافت .اینها مضامین و ایده هایی است كه در ربــــــاعیات
" ابن یمین " كامال ملحوظ و مشهود است و باید گفت اوضاع بد روزگار،
كه وی در آن می زیسته ،تاثیر بسیار اكیدی بر او در این زمینه ها داشته
است .اینك به جهت حسن ختام  ،چند رباعی نغز دیگر از او نقل می شود:
ای دوست! بــــــیا تا نفسی شــــاد شــــویــــــم
وز بــــند غـــــــم زمــــانه  ،آزاد شـــــــویم
بــــــرآتــــــش انـــــدوه ،زنـــــیم آب طـــــرب
زآن پـــیش ،كــه همچــــوخاك بر باد شــــویم
****
در كار خــــودم  ،گــــــراختیاری بـــــــودی
پیوسته به دست مــــن ،نگـــــــاری بودی
مسكـــــین دل تنگـــــم  ،ارنمــــاندی بــــریار
باری زدهــــانــــش ،یـــادگـــــاری بودی
تـــــا دســتخــــوش كــــشاكــش وســــواسی
چـون مــور ،اســیر ایـــن معلق طاسی
كــــــی محــــرم اســـــرارالـــهی گـــــردی
تــا سـر وجـــــود خـــــویش را نشناسی
****
آن دم کــــــه ُخــــــم عشق بجـوش آمده بود
جــــــان از سرمستی به خـــروش آمده بود
روزی کـــه به ما کــــــاسه ی می می دادند
از هــــر طــــرفی صــــدای نوش آمده بـود
****
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مــــردی کـــــه صالح خــــود نداند درکـــــار
وآن هـــــم ننیـــوشــــد کـه بدو گــــوید یــار
اورا بگــــــذار و خــــیر ازو چـــــشم مــــدار
کــــــاو سیلی روز گـــــــار یابد بســـــیار
****
« آزاده »
ــــــــــــــــــ
سیرت آزاد گان از سفلگان هــــرگـــزمجوى
كى بودچون سرووسوسن هركجا خاروخسى
آبروى از آتش شهوت چرا ریزى به خاك
ازهــواچون بگذرى زآن پس صفا یابى بسى
شــــورباى چشم خود خوردن بر ابن یمین
به كـــــه باید خورد سك پاى رخ هر ناكسى
****
هــــــــــرکــــرا در جهـــــان همــــی بینی
گــــر گــــــدایی وگــــــر شـــــهنشاهی است
طــــالـــب لـــقمـــه یـــیست  ،وز پـــی آن
در تـَــــک چــــــاه یـــــا ســـــــــَر چـاهیست
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مقصــــد خـلــــق جمله یــــک چــــیزاست
لــیک هـــر یــــک فــــتاده در راهیـــــــست
اهـــــل عالـــم بــــنان چـــــــو محـــــتاجند
پـــــس بـــــه نــــــزدیک هـــر که آگاهیست
شـــاه را بــــر گـــــدا چـــه نـــــاز رســــد
چــــــون گــــــدا  ،شــــاه نیز نـان خـواهیست
****
آخرین قسمت زندگی ابنیمین در زادگاهش بقناعت اخالقی به سرآمد.
تاریخ درگذشت ابن یمین را « دولتشاه » ( )73در سال  745هـ.ق .نوشته
 ،مگربقول دکتر ذبیح هللا صفا تاریخ درگذشت وی آنست که در مجمل
فصیحی ضمن حوادث سال769ه.ق  .همرا ه قطۀ زیرین آمده است :

بود از تاریخ هجرت هفتصد با شصت و نه
روز شنبه هشــــــتم ماه جمادی اآلخرین
گفت رضوان حور را بر خیزواستقبال کن
خیمه بر صحرای جنت می زند ابن یمین
****
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از اشعار اوست :
آنکس کــــه بداند کـــــه بداند کـــه بداند
اسب خــــرد از گنبــــد گــردون بجهاند
آنکس کـــــه بـــــداند و نــــداند که بداند
آگـــــاه نماییـــد کـــــه بــس خفته نمــاند
آنکس کـــــه نداند وبداند کــــه نــــــداند
لنگان خرک خویش به منزل بـــــرساند
آن کس کـــه نداند ونداند کـــــه نـــــداند
در جهل مــــرکب ابــــد الدهـــــر بماند
****
ســـــود دنـــیا و دیـــــن اگر خــــــواهی
مـایۀ هـــــــر دو شــــان نیکــــو کاریست
راحــــت بـــند گـــــان حـــــــق جســـتن
عـــین تقــــوی و زهــــد ودیــــــن داریست
گـــــــــر در خـُلـــــد را کلــــیدی اسـت
بـــیش بــخشـــــیدن و کــــــم آزاریـــــست
****
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حـافـظ شیرازی

خواجه شمس الدین محمد فرزند محمد حافظ شیرازی( )74تاجیک ایرانی
 ،از بزرگترین شاعران نغزگوی ادبیات فارسی ومعرفت عرفانی ووحدت
وجود است .حافظ در اوایل قرن هشتم ه.ق -حدود سال  -727در شیراز
زاده شد وی در ســــال  792هـ.ق .در گذشت )75( .
حافظ که بسال  ،کوچکتر ازبرادران خود بود بعدازمرگ پدرش بهاءالدین
پسران او پراگنده شد و شمس الدین محمد ( حافظ ) که ُخرد سال بود با
مادرش در شیراز ماند وروز گار آندو به فقر می گذشت .حافظ همین که
به سن بلوغ رسید به شغل نانوایی پرداخت.
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در همین دوران به كسب علم و دانش عالقه مند شد و به فکر درس و
مدرسه افتاد  .بعد از تحصیل علوم  ،زندگی او تغییر كرد و در جرگه
طالبان علم درآمد و مجالس درس علمای بزرگ شیراز را درس كرد .او
به تحقیق و مطـــــــالعه كتابهای بــــــــزرگـــــــان آن روزگــــار -از قبیل
" كشـــــــاف زمخشری "  " ،مطالـــــــع االنظار قـــــاضی بیضاوی "
و" مفتاح العلوم سكاكی " و امثال آنها -پرداخت .همچنین در مجالس
درس قوام الدین ابوالبقا عبدهللا فرزند محمود فرزند حسن اصفهانی
شیرازی نیز حضور داشت.
حافظ  -همچنانكه از تخلص او برمی آید -قرآن را از حفظ داشت و به
چهارده شكل (قراآت هفتگانه) می خواند.
حافظ دارای زن و فرزندان بود .در غزلیاتش به مرگ یكی از فرزندانش
اشاره كرده است :
دال دیـــــدی كـــه آن فــــرزانه فــــرزند
چـــــه دید اندر خـــــم این طـــاق رنگین
بجـــــای لــــوح سیمــــین در كـــــنارش
فــــلك بر ســـــر نهادش لـــــــوح سیمین
****
حافظ به سیر وسیاحت های طوالنی عالقه ای خاصی نداشت مانند هر
شاعر ومتفکر دیگر به گوشه نشینی وبعوالم تخیالت شاعرانه دلچسپی زیاد
داشت .غیر از سفر های محقق و محتمل زیر  ،تقریبا تا آخر عمر از
شیراز خارج نشد  .او یكبار به شهر یزد سفر كرد ولی به خاطر ماللت
از یزد و یزدیان به شیراز بازگشت  .ودر غزلی باز گشت خود را به زاد
گاهش بدینگونه آرزو کرد:
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دلـــم از وحشت زندان سكندر بگـــرفت
رخت بــربندم و تا ملك سلیمان بـــــروم
****
همچنین باری به دعوت سلطان محمود دكنی (  780ـ  799هـ.ق) .
پسرعالءالدین حسن کانگو بهمنی  ،راهی دكن شد .حافظ از شــــــیراز
به " هرمز" رفت ولی در جزیره هرمز گرفتار طوفان گردید و به همین
دلیل سفر خود را آغاز نكرده به پایان برد و به شیراز بازگشت.
حافظ مردی بود ادیب ،عالم به علوم ادبی و شرعی و آگاه از دقایق حكمی
و حقایق و معارف عرفانی واسالمی .
استعداد خارق العاده او در تلفیق مضامین و آوردن صنایع گوناگون بیانی
 ،در غزل او را سرآمد شاعران زمان خویش و حتی تمامی شاعران زبان
فارسی كرده است .او بهترین غزلیات خاقانی  ،نظامی  ،سنایی  ،عطار ،
مولوی ،عراقی  ،سعدی  ،امیر خسرو دهلوی  ،همام  ،كمال ،اوحدی،
خواجوی کرمانی  ،سلمان ساوجی را استقبال كرده است .
اما دیوان او به قدری از بیتهای بلند و غزلیات عالی و مضمونهای نو پر
است كه این تقلیدها و تأثرها در میان آنها كم و ناچیز می نماید .عالوه بر
این ،مرتبه واالی او در تفكر عالی و حكمی و عرفانی و قدرتی كه در
بیان آنها به فصیح ترین و خوش آهنگ ترین عبارات داشته ،وی را به
عنوان یكی از بزرگترین و تاثیرگذارترین شاعران عصر خود قرار داده
و دیوانش را مورد قبول خاص و عام ساخته است.
این نكته را نباید فراموش كرد كه عهد حافظ با آخرین مراحل تحول زبان
فارسی و فرهنگ اسالمی خراسان بزرگ مصادف بود .از این روی زبان
و اندیشه او در مقایسه با استادان پیش از وی به ما نزدیك تر است و به
این سبب است كه ما حافظ را بیشتر از شاعران خراسانی پیشین درك می
كنیم و سخن او را بیشتر می پذیریم .
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از دیگر نكات اشعار او ،توجه خاص او به استفاده از صنایع مختلف لفظی
و معنوی است به نحوی كه كمتر بیتی از او می توان یافت كه خالی از
نقش و نگار صنایع باشد .اما چیره دستی او در به كار بردن الفاظ و صنایع
به حدی است كه صنعت در سهولت سخن او اثری ندارد و كالم او را
متكلف نمی نماید.
برخالف اطالعات حافظ از دقایق عرفانی و اشارات مكرر او به نكات
عرفانی ،حافظ پیرو طریقتی خاص نبوده است بلكه به عقیده بسیاری ،خود
او به تنها مراحل سلوك و كمال را طی كرده و به درجاتی نیز رسیده است.
دیوان حافظ ازابیات شاذ و تفکرات اعلی حکمی واز فصیح ترین و خوش
آهنگترین عبارات بکر وبالغت و توانایی معجزه آسای بی نظیر پر است.
وآن مركب است از  :غزلیات و پنج قصیده ،مقطعات ،ورباعیات و دو
مثنوی كوتاه با نامهای « آهوی وحشی » و « ساقی نامه ».از نكات قابل
توجه درباره دیوان حافظ ،موضوع رواج تفاؤل بدانست (. )76

طرح جلد دیوان حافظ چاپ  1969انتشارات امیرکبیر.
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« فال گرفتن » ازدیوان حافظ سنتی تازه نیست و از دیرباز درمیان
فارسیان وآشنایان شعر او متداول بوده است و چون در هر غزلی از دیوان
حافظ می توان -به هر تأویل و توجیه -بیتی را حسب حال فال گیرنده یافت،
وبدین سبب گویندۀ دیوان را « لسان الغیب » لقب داده اند.

از اشعار اوست :
فـــاش میگـــــویم و از گفتۀ خـــود دلشادم
بندۀ عشقــــم و از هــــر دو جهــــان آزادم
طــایرگلشن قـــدسم چـــــه دهم شرح فراق
کـه در این دامگـــَه حـــــادثه چـــون افتادم
مـــن ملـَک بــودم وفردوس برین جایم بود
آدم آورد درایـــــن دیـــــر خــــــراب آبــادم
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ســـایۀ طـــوبی و دلجـــویی حــورو لب حوض
سر کوی تو برفت از یادم
بــــه هـــــوای َ
نیست بر لــــوح دلـــم جـــــز الف قامت دوست
چـــه کـــنم حــــرف دگــــر یاد نداد استادم
کــــــوکب بخت مــــــرا هیـــچ منجـــم نشناخت
یـــا رب ازمـــادرگیتی به چــــه طالع زادم
تا شـــدم حلقه به گــــوش دَر میخـــانـــــۀ عشق
هـــــردم آید غمی از نــــو بـــه مبارک بادم
می خورد خـــــون دلــــم مردمک دیده سزاست
کــــه چــــرا دل به جـــگرگوشۀ مردم دادم
پاک کـــن چهــــرۀ حــافــظ بَسر زلف زاشک
ورنـــه این ســـیل دمـــادم بــــــبرد ازیــادم

Divan of Hafez, with a Persian miniature at left and ghazals in nastaliq at right.
Signed by Shah Qasem, 1617. National Museum of Iran,
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منم کــــه ُ
شهــرۀ شَهــــرم بعشـــــق ورزیدن
منــم کـــــه دیــــده نـــــیالـــــوده ام ببد دیدن
وفا کنیم و مالمت کشیم و خــــوش باشـــــیم
کـــه در طــــریقت مــــا کــافریست رنجیدن
به پــــــیرمیکـــده گفـتم که چیست راه نجات
بخـــواست جــــام می وگفــــت عیب پوشیدن
مــــــراد دل ز تمــــاشای باغ عالـــم چیست
بـــدست مـــــردم چشــــــم ازرخ توگل چیدن
بمی پرستی ازآن نقش خـــود زدم بـــــرآب
کـــه تــــا خــــراب کـــنم نقش خود پرستیدن
ســــر زلـــــف تو واقــفم ورنــــه
رحمـــــت َ
کشـــش چــــونـــبودازآن ســـوچه سود کوشیدن
عـــنان بمیکــــده خـــواهیم تافت زین مجلـس
کــــــه وعــظ بـــی عمـــالن واجبــست نشنیدن
زخــــ ّ
ط یار بیاموز مهـــــر بــــــارخ خــوب
کـــه گــــردعــــارض خـوبان خوشست گردیدن
مبوس جــــز لب ســــاقی و جــام می حافظ
کـــه دســـت زهـــد فــــروشان خطاست بوسیدن
****
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امشب زغمت مـــیان خــــون خواهم خفــت
وز بستر عـــــافیت بـــرون خــــواهم خفت
بــــاور نکــی خــــیال خــــود را بفــــرست
تا در نگــــردکـــــه بی توچون خواهم خفت
****
گــــر همچــــــو من افـــتادۀ این دام شــوی
ای بـــس کـــه خــــراب بــــاده و جام شوی
مــــا عاشــق و رند و مست وعالم سوزیم
بــــا ما منشین اگـــر نــــه بــــــد نام شــوی

Hafez's statute in a street with his name in Tehran
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Tomb of Hafez in Shiraz
آرامگاه حافظ بزرگ
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موالنا عبدالرحمان جامی
)Mawlanā Jami(r.a

Jami, Artwork of Kamāl ud-Dīn Behzād
Mystic, Spiritual Poet, Historian, Theologian

نورالدین عبدالرحمان فرزند نظام الدین احمد فرزند محمد تاجیک ایرانی
شاعــــــر و نویسندۀ معروف خراسان در شهـــــر تاریخی « جام »
هرات (متولد  817هـ  .ق  1437 /.میالدی ــ وفات  898هـ .ق1517 / .
میالدی )  .می باشد.
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هرات در آن اوقات حوزۀ تمدنی ادب و فرهنگ خراسان ایران بزرگ
بوده و کمیت زیاد ازمشایخ صوفیه وعلما وخردمندان در آنجا بسر می
بردند وهر کدام صاحب خانقاء و مکاتب عرفانی مهمی بودند .
« جامی » در مدرسه نظامیه آنجا به تحصیل مقدمات علم وادب پرداخت
ودر علوم دینی وادب وتاریخ کمال یافت  .وپس از آموزش علوم متداول
وکسب دانش در سلک عرفاء درآمد وازمکتب عرفاء مشهور آن زمان
خواجه علی سمرقندی وقاضی زاده رومی بهره مند گشت وبه مرتبه ارشاد
رسید  .او ارادت باطنی بشـــــیخ االســــــالم « احمد جام » داشت وبه
همین سبب نام « جامی » را بعنوان تخلص اختیار کرد  ،زیرا نام مراد و
نام مولدش بود :
مولــــــدم جـــــام ورشحــــه قــــلمـــــم
جـــــرعۀ جــــام شــیخ االســالمی اســــت
الجــــــرم در جــــــریـــــدۀ اشــــــعـــار
بــــدو معــنی تخـــلصم جامـــــی است
My birthplace is Jam, and my pen
Has drunk from (knowledge of) Sheikh-ul-Islam
(Ahmad) Jam
Hence in the books of poetry
My pen name is Jami for these two reasons.
Jami was a mentor and friend of the famous Turkic
poet Alisher Navoi, as evidenced by his poems:
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ودر جای جامی بزرگ با اشاره ای برتبارخویش دربارۀ علیشیر نوایی
می نویسد :
اوکه یک ترک بود و من تاجیک،
هــردو داشتیم خویشی نــــزدیک
U ki yak Turk bud va man Tajik
Hardu doshtim kheshii nazdik
Though he was a Turk, and I am Tajik,
We were happy with each other.
جامی از صوفیان واصل پیروطریقه نقشبندیه بـــــود وبه « سعــــدالدین
کــــــاشـــغری ( متوفی بسال  860هجری ) ارادت می ورزید  ،نامبرده
که آثار کمال نبوغ را در او مشاهده ودرمشرب عرفان اورا مرید واصل
میدانست  ،وبه همین جهت پس از فوت سعدالدین کاشغری  « ،جامی »
بصورت پیشوای روحانی و مراد طریقه نقشبندی در آمد  .طریقۀ نقشبندیه
نام یکی از سلسله های صوفیه است که مؤسس این طریقه مذهبی خواجه
بهاوالدین محمد بخاری نقشبند (  718هـ .ق  .ـ  791هـ  .ق  ) .تاجیک
ایرانی وعارف وصوفی معروف قرن هشتم هجری میباشد .وی در دهی
بنام قصر عارفان در بخارا متولد شد  .مــــــــریدان زیاد داشـــــت کـــــه
مشهــــور تـــــریــن ایشــــــان از « خواجه عالوالدین عطا » شروع وتا
« بایزید بسطامی » میرسد .طریقه نقشبندیه در هند وچین  ،ترکستان ،
ترکیه  ،ونیز ایران  ،عراق  ...پیروان زیادی دارد .
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خالفت این طریقت شهرت « جامی » را شایع ساخت .ومورد احترام
بزرگان عصر گردید  .جامی هم عصر ابوالغازی سلطان حسین بایقرا
ووزیر عصر امیر علیشیر بود .جامی بزرگترین شاعر  ،استاد سخن
وادیب قرن نهم هجـــری خراسان ایران بزرگ و جهان اسالم محسوب
می شود (. )78
جامی بسبب مقام اعلی ادبی وعلمی و معنویی که داشت در همۀ ممالکی
که آن زمان زیر پوشش زبان فارسی قرارداشت  ،یعنی از شاهنشاهی
عثمانی تا اواسط قارۀ آسیا و هندوستان  ،شهرت یافت .

Illustration from Jami's Rose Garden of the Pious, dated 1553. The
image blends Persian poetry and Persian miniature into one, as is the
norm for many works of Persian literature.
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جامی به زبان عربی تسلط كامل داشت و آثار بسیاری از شاعران عرب
را بزبان فارسی در آورده است .اشعار وی حكایت از علم و اطالع كاملش
در صرف و نحو عربی  ،منطق  ،حكمت مشائي  ،حكمت اشراق ،
حكمت طبیعی  ،حكمت ریاضی ،علم فقه و اصول  ،علم حدیث و علم
هیئت دارد.
جامی در سرودن مثنوی  ،غزل و قصیده تبحر داشت و نام استادان سخن
را با احترام و تجلیل بسیار ذكر می نمود .
جامی  ،استادی حكیم خاقانی را در قصیده سرایی می ستاید و در
غزلسرایی طرز و اسلوب كمال خجندی را اختیار می كند  .مثنوی سرایی
خودرا مدیون حكیم نظامی و امیر خسرو دهلوی دانسته است .او همچنین
از رودكی  ،معزی  ،انوری  ،سعدی  ،سنایی ظهیر فاریابی و سلمان
ساوجی تعریف و تمجید كرده و از نبوغ و عظمت فكر عارف بزرگ
جهان مولوی جالل الدین بلخی سخن گفته است .
او در رشته های مختلف علوم تألیفاتی دارد که بعضی تذکره نویسان
عــــددش را بــــه « پنجاه وچهار » کتاب رسانیده اند .
آثار منظوم او قرار زیر است :
اول ـ دیوانهای سه گانۀ جامی ( فاتحة الشباب  ،واسطة العقد و خاتمة
الحیوة ) نامدارند که شامل  :قصائد  ،غزلیات  ،ترجیح بندها  ،ملمعات ،
مثنویات ورباعیات است.
دوم ـ هفت اورنگ جامی شامل این هفت مثنویهاست :
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 1ـ « سلسلة الذهب » مثنوییی است ببحر خفیف در موارد مسائل
عرفانی  ،دینی واخالقی .
 2ـ مثنوی « سالمان وابسال » ببحر خفیف مسدس و محذوف یا
مقصور  ،که داستانیست اخالقی وفلسفی  ،که ابن سینا بلخی در کتاب «
االشارات والتنبیهات » اشاره بدان داشته .
 3ـ « تحفة االحرار» منظومۀ ییست به بحر سریع مشتمل برمطالب
عرفانی  ،دینی و محتوی بر بیست مقاله است  ،در مقدمه آن به نثر از
حکیم نظامی وامیر خسرو دهلوی نامبرده واز آنان تجلیل کرده است .
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 4ـ « سبحة االبرار » منظومه ییست در یکی از اوزان بحر رمل
( فاعالتن فعالتن فعلن ) مشتمل بر مثنوی های عرفانی واخالقی است .
که شاعر آنرا در چهل « عقد » تنظیم کرده ودرآن گونه هایی از بیان
سلوکی و رفتاری تهذیب نفس را مطرح کرده است.
 5ـ مثنوی « یوسف زلیخا » ببحر هزج مسدس مقصور یا محذوف
آفریده شده  ،یک داستان گیرای عاشقانه است .جامی این مثنوی عالی را
برای نظیره سازی بر خسرو وشیرین ونظامی سروده است.

 6ـ مثنوی « لیال ومجنون » بیکی از اوزان بحر هزج یعنی بروزن
و پیرویی لیلی و مجنون « نظامی» ( مفعول مفاعلن فعولن ) سروده شده
است .
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 7ـ « خرد نامۀ اسکندری» ببحر متقارب  ،در ذکر رویکردهای
زبانی فیلسوفان یونان که هریک را خردنامه  ،نامیده است .
آثار منثور جامی این شاعر وخرد مند تاجیک ایرانی خیلی زیاد است
ومهمترین آنها عبارت اند از :
 1ـ « بهارستان »  ،این کتاب را جامی بنام فرزندش ضیاالدین یوسف
در پیروی از سبک « گلستان » سعدی ( فوت  691و  695هـ  .ق) .
گوینده بزرگ قرن هفتم هجری  ،در هشت روضه  ،مقدمه و خاتمه نگاشته
است .
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 2ـ نفحات االنس ــ تذکره ایست دربیان حقایق عرفانی وذکر احوال
عرفاء ودانشمندان عهد مؤلف  .این کتاب را جامی به پیش نهاد امیر کبیر
علیشیر نوایی نگاشت وکار تألیف آنرا بسال  883هـ.ق .بپایان رسانید.
استاد جام چنانکه در مقدمۀ این کتاب آمده که قسمت بزرگ از مطالب این
بخش را از کتاب « طبقات الصوفیۀ خواجه عبدهللا انصاری » اقتباس
نموده است.
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 3ـ نقد النصوص ـ در شرح فصوص الحکم ( )79که تألیف شیخ محی
الدین عربی است  ،در این کتاب نثر عربی وفارسی در هم آمیخته
واشعاری ازبزرگان و مشایخ صوفیه را برای تائید مطلب نقل کرده است.
 4ـ لوایح ـ که رساله مختصریست بنشر مسجع و مشتمل برسی الیحه
 ،حاوی مقاالت عرفانی است.
 5ـ شواهد النبوه ـ در سیره پیغمبر واصحاب او وهمچنین ذکر دالیل
نبوت والغیر.
 6ـ اشعة المعات ـ در شرح وتحشیه کتاب « لمعات » شیخ فخرالدین
عراقی است  .که طی آن در بیست و هشت لمعه نکات دقیق عرفانی و
دینی را گنجانیده است  .اشعة اللمعات را بسال  886هـ.ق .در  69سالگی
نوشت.
 7ـ رسالۀ کبیر در معما موسوم به حلیلۀ حلل .
 8ـ رسالۀ صغیر
 9ـ رسالۀ درفن قافیه
 10ـ لوامع درشرح قصیدۀ خمیرۀ « ابن فارض »
 11ـ رسالۀ در ذکر فرائض ومناسک ومستحبات ارکان حج در هشت
فصل .
 12ـ شرح مخزن االسرار
 13ـ معمیات میر حسین معمائی
 14ـ شرح مثنوی
 15ـ رسالة النائیه ـ اثریست در معنای حقیقت« نی » وبا شرح نخستین
مثنوی مولوی جالل الدین بلخی :
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بشنواز نی چــــــون حـــــکـــایت میکــــند
وزجـــــدایهــــا شکـــــایت مـــــی کـــــــند
معلوم است که « جامی » در این رساله از رشحات طبع بلند موالنا بهره
فراوان برده است .
 16ـ رساله منشاء ــ که مشتمل بر نامه ها  ،مراسالت ومکاتبات است .
جامی تغزالت شور انگیز که نمای از ذوق وقاد طبع شیرین اوست زیاد
سروده است  .که به چنین سبک بیان یافته :
ریزم زمــــژه کـــوکب  ،با ماه رخت شبها
تــــاریک شــــبی دارم با اینهمه کـــــوکبها
ونمونۀ ازسبک درد شناختی زمان وثبات استقاللیت اراده  ،آزاد زیستی
اخالقی اوکه در اشعارش قسم ذیل تجلی می یابد به بیان می گیریم : .
بدندان رخـــــــنه در پــــوالد کـــــردنـــــد
بـــناخــــن راه درخـــارا بــــــریـــــــــدن
فـــــــــرو رفــتن بــــه آتشدان نگـــــونسار
بــه پلک دیــــده آتــــش پــــــــاره چـــــیدن
به فــــــرق سر نهـــادن صـــد شــــتربـــار
زمشـــرق جــــانـب مــــغــــرب دویــــــدن
بسی بـــر جــــامی آســــان تــــر نمــــــاید
زبــــــــار مــــنـــــت دونـــــــان کـشـــــیدن
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نمایی نغزی از اصول اخالقیات اورا در شعر زیر بخوانش می گیریم :
نیــــست انــــــــدر اصــــول دیـــنداری
هیــــچ بـــــــــدتــــر زمـــــــردم آزاری
باشــــــد آزار خـــلــــق غـــم فـــرســود
خــــار و خـــاشـــــاک کشـــتزار وجــود
پاک شــــو پاک کـــــاین خس وخـاشـاک
نـــــــدمـــــد جـــــــــز زطیـــنت ناپـــاک
ای کـــــــــه همــــت بســــــوی آن داری
کــــه شــــوی شهــــره در نکــــــو کاری
غــــیر از ایــــنست مــــــباد انـــــدیشـــه
کـــــه کــــــــم آزاریــــت شــــود پیــــــشه
****
ساقــــیا زین هــنرو فضل ملولیم ملـــــول
ســـاغــــری ده که بشوییم زدل نقش فضول
مشکـــل عشق چو حل می نشود چند نهیم
گــــــوش ادراک بر افسانۀ اوهام و عقـــول
سحــــر از کــــوی خرابات برآمـــد مستی
الیـــح از ناصــیه اش پرتــــو انوار قـــبول
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گقتمش عــــاشق در مــــانده چه تدبیر کند
کـــه کــشد رخت ارادت بمقامــــات وصول
گفت این مسئله ازپیرمغان پرس که اوست
واقــــف جمله مراتب چه فروغ و چه اصول
در ره حشمت او خاک شو و همت خـــواه
تا شـــود غـــــایت مأمول تو مقرون بحصول

آرامگاه عبدالرحمان جامی در شمال غربی شهر هرات
نفرین به دولت های بی فرهنگی که آرامگاه این بزرگ مرد تاریخ را تا
کنون ویرانه نگهداشته اند  .ازفرهنگدوستان وپولداران هــــــرات باستان
آرزومندیــــم که تا آرامگاه عبدالرحمان جامی بزرگ را همچو سعدی
بزرگ وحافظ بزرگ ومالنای بزرگ بگونه ی اساسی ازبنیاد تعمیر نمایند
که نیکو ودرخور شان وی باشد.
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امیرعلی شیرنوائی

امیرعلی شیر نوایی جغتائی  ،ملقب به نظام الدین فرزند امیر كیچكنه
ازامرای بسیارمعروف سلطان حسین بایقرا وندیم و مقرب خاص اوبود .
درسال  844هـ.ق .درهرات متولد وبسال  906هـ.ق .به سکته دچار شد
ودر هرات فرمان یافت .او از کودکی با « سلطان حسین بایقرا » همدرس
وهم مكتب بود و پس از اینكه او به سلطنت رسید به وزارت او منصوب
شد.
علی شیرنوائی شاعر و نویسندۀ ذواللسانین ( فارسی وترکی )  ،ادیب و
دانشمند  ،صاحب خیرات ومبرات بسیارومشوق بزرگ ادیبان وشاعران
و نویسندگان و اهل معرفت و کمال زمانه خود بود .محضرش محل
اجتماع خردمندان  ،روحانیون  ،نقاشان و موسیقی دانان بود  .او متواضع
با ادب و نیکوکار بود و وجود مبارکشان با داشت ُحسن نیت و تواطؤنیک
وعشق ورزی به رشد فرهنگ ادب و هنر ناب خراسانیان دردوران سلطان
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حسین میرزای بایقرا تأثیر سازنده داشت وهمگامی سلطان با وی در این
راه هرات را درپایان قرن نهم وآغاز قرن دهم بصورت یکی از بزرگترین
مراکز حوزۀ تمدنی ادب و هنر زبان فارسی در منطقه وجهان در آورد.
وی که شعر ترکی وفارسی می سرود در دیوان ترکی خود « نوائی »
ودر دیوان فارسی خود « فانی » تخلص می کرد )*( .
جامی از خاصان علیشیر بود .امیر علیشیر شرح حال « جامی » را
درکتاب « خمسة المتحیرین » آورده و جامی نیز در اشعارش او را
ستوده و به دستور وی « نفحات االنس » را به فارسی گردانید.
امیر علیشیر ،به فارسی و تركی شعر می سرود.
آثار او عبارتند از:
 1ـ تاریخ االنبیاء (تركی)،
 2ـ تاریخ ملوك عجم (تركی)،
 3ـ ترجمة اللغة التركیة بالفارسیة،
 4ـ خمسه نوایی به تقلید و استقبال از خمسه نظامی سروده و آن پنج
مثنوی است به زبان تركی جغتایی ،شامل مثنویهای  :حیات االبرا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) در بارۀ تخلص فانی ( امیر علی شیر نوائی ) افزون بر شهره بودنش
در قرن نهم و دهم  ،مقاالت قابل توجه دربارۀ او نگارش یافته  ،بویژه
مجموعۀ مقاالت و اطالعاتی که بمناسبت پانصدمین سال والدتش در
سال 1948میالدی (  1327شمسی و هجری ) در تاشکند ازبکستان فراهم
آمده وشرح آن در شمارۀ چهارم وسال چهارم پیام نو در تهران بچاپ
رسیده است.
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( در برابرمخزن االسرار )  ،فرهاد و شیرین  ،لیلی و مجنون  ،سبعۀ
سیاره در برابر هفت گنبد  ، ،سد سکندری ؛
 5ـ خمسه المتحیرین (رســــــــــاله ای به تركی جغتایی در شرح حال
جامی) ،
 6ـ دیوان تركی غزلیات (شامل چهار دیوان) :
اول ـ دیوان فارسی نزدیک به ( 6000بیت) شامل قصیده وغزل و
مسدس و ترکیب ومقطعات ورباعیات ،
دوم ـ دیوان سراج المسلمین،
سوم ـ مثنوی لسان الطیر،
چهارم ـ دیوان محاكمة اللغتین (محاكمه بین زبـــــــــــــان فارسی و
زبان تركی)،
 7ـ محبوب القلوب،
 8ـ منشآت تركی،
 9ـ تواریخ،
 10ـ عروض تركی،
 11ـ مفردات (در فن معما)،

()80

 12ـ وقفیه و مجالس النفائس را در شرح حال شاعران عهد خود
بترکی نوشته و تر جمه یی از آن بنام لطائف نامه از فخری هراتی وترجمۀ
دیگری از حکیم شاه محمد قزوینی داریم و هردو به همت استاد علی اصغر
حکمت تحت عنوان « مجالس النفائس » در تهران بطبع رسیده است .
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دیوان علیشیر نوایی :
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یک غزل از دیوان اشعار فارسی او نقل میشود :
شکــــفت چون گل رخسار ساقی از می ناب
بنای زهـــــد من از سیل باده گشت خـــــراب
مــــــرا که نقـــــد دل و دین برفت درسر می
زنام و ننگ در این کهنه دیر خود چه حساب
بنـــــوش باده و دیــــــوانـــه بــــاش در عـالم
کــــه بهـــــر عالــــــم دیوانگیست بزم شراب
چــــو امن خــواهی از این کار گاه پر آشـوب
میا زمیکـــده بیرون وباش مست و خــــراب
اگــــر خـــــراب بود خـــانۀ جهان چه عجب
کـــه دید خانه کـــــه آباد ماند بر ســـــــر آب
اگــــر فنا شــــدنش میل هست چـــــون فـانی
برویت آنچــــه دهـــــــد از سپهر روی متاب
*****
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عبدالقادر« بیدل »

ابوالمعانی میرزا عبدالقادر فرزند عبدالخالق معروف به « بیدل » ( 1057
هـ.ق 1644 / .م .ــ  1133هـ.ق 1720 / .م ) .شاعر و فیلسوف فارسی
گوی حوزه تمدنی خــــــراســــــان بود .این شاعر و خردمند شهیر ،
عارف و صوفی نامدار به احتمال قریب در خواجه رواش ،از تیرۀ جغتائی
ارالس بدخشان بود؛ وی در دهلی متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر
خود را در شاه جهانآباد دهلی به عزت و آزادی زندگی کرد و با
اندیشههای ژرف آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.
با توجه به درآمدی به معنای باز بینی اندیشه بیــــدل دیـــــدگــــاه بکــــــر
« وجود شناختی » و « جهان شناختی » وی  ،که با نقد عرفان به بیان
گرفته شده  ،نقش انسان وجایگاه شایسته آن دررویکرد های فکری او قابل
درک وستایش است .
نوشتارآن  :مثنویهای  ،عرفات  ،طلسم حیرت  ،طور معرفت  ،محیط
اعظم  ،تنبیه المهوسین  ،ودیوان قصاید و غزلیات وترجعیات وترکیبات
ومقطعات ومستزاد و تواریخ ومربع و مخمس وهزلیات ورباعیات  ،می
باشد.
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وی در نظم ونثر سبک خاصی داشت ودر آثـــــارش کـــــــه مشتمل بــــر
« نود هزار بیت » میباشد  ،افکار عرفانی با مضامین پیچیده و استعارات
وکنایات درهم آمیخته است .
در دفاع از « انسان » همچو مفاهیم  ،آزادی  ،تعلق ناپذیری  ،فروتنی ،
دلگرایی  ،آزاد اندیشی وروشنگری وخود شناسی وده ها ازرشها و
سجایای اخالقی دیگری را به تشریح گرفته است.
" بیدل وآن نحلۀ فکری که وی بدان وابستگی اشراقی ومعنوی دارد  ،خرد
را بمثابه یگانه ابزار شناخت حقیقت نفی میکنند ودر نظام مقوله های هستی
شناختی خویش چه در پیوند بمسایل عدم غیب وچه در پیوند بمسایل جهان
شهــــادت به نظرگاهی شهودی وغیر استداللی رسیده اند  ،وابستـــــه
دانست  )81( ." .زیرا حضرت « بیدل » خود می فرماید :
چـندان نـــــرمیدم ز تعلـــق که پس از مرگ
خـــاکم به بر خــــویش کند نقش قـــدم را
****
یک گل بهاردارد این رنگ وبو چه حرفـست
تهمــت کشــــــان نامـند بـیرونی و درونی

()82

حضرت بیدل در بسیاری از آیات عرفانی واشراقی شعری خویش تلقی
های عرفانی واشراقی دینی ،را رد مینماید وبحث آمیخته به خرد را به
میان می آورد :
بدل زمقصد موهـــــــوم خـــار خار مـریـز
در امــــید مــــزن خــــــــون انتظار مــریز
مبند دل به هـــــوای جـــهـان بی حــاصـــل
زجهــــل تخــــم تعلق بشوره زار مــریــــز
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به یکدو اشک غم ماتم که خواهی داشـــت
گـــل چـراغ فضــولی بهـــــرمــزارمـــریز
حدیث عشق ســــزاوار گوش زاهـــد نیست
زالل آب گهــــردردهـــان مـــــار مـــــریز
بعرض بی خـــــردان جوهری کـــــالم مبر
بسنگ و خــــشت دم تیـــغ آبـــدار مــریـــز
بتر دمــاغئ کــــر وفـــر از حـــیا مگــــذر
زاوج نــــاز به پستی چـــــو آبشـــــار مریز
زآفـــــــتاب قـــیامت اگــــــــر خـــبر داری
بفــرق بیکلهـــان ســــایه کــــــن غبار مریز
خجــــالت اســت شگفتن به عــــالم اوهـــام
در آن چمن کــــه نئ رنگ این بهـــارمریز
خـــراب گـــردش آن چـشم نشــه پرورباش
بســــاغــــر دگــــــر آب رخ خمــــار مریز
اگــــرچــــه جرأت اهـــل نیاز بـی ادبیست
زشـــرم آب شـــو و جـــز به پای یار مریز
بهـــــرچـه نـــاز کنی انفعـــال همــت است
غبار ناشده در چشـــم انتــــظار مــــریـــــز
بهربنا کــــه رســـد دســــت طـــاقتی بــیدل
بغـــیرریختن رنــگ اختــــیار مـــــریز
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تحلیل  ،سبک و روشهای حقیقت شناختی « بیدل» در پهنه اشکال شعور
اجتماعی واخالقی زمانه اش  ،شاخصۀ کامالً کم نظیر دارد .از آنجایکــــه
« تمثیل » وسیله اساسی اثبات احکام در فرهنگ وادبیات کالسیک ماست
که ازدوران تجمعات اولیه و نظام های طایفه یی  ،به ارث مانده است .
این روش از گونه های اساسی وفراگیر روشی دیوان « بیدل » است.

که نمونۀ آنرا را در زیر به خوانش می گیریم :
امان خواه از گـــزند خلق در گرم اختالطی ها
که عقـرب بیشتر در فصل تابستان شـود پیدا
****
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بنای وحشـــت این کهنه منـــزل عـــبرتی دارد
که صاحب خانه گر پیدا شود مهمان شود پیدا

()84

زچــــاک دانۀ خـــــرمـــــا شد اینقدر معــلوم
کــــه از وفــا دل سخت شکر لبان خالی است
****
گهرزیاس کــــمر بر شکست مـــوج نه بست
دلی که پر شود از خود زدشمنان خـــــالیست

()85

****
به وقت رخصت یاران تواضع می شود الزم
قــد پیران به آهنگ وداع عــمر خــــم دارد

()86

****
با توجه به موج همه سویۀ جهانی روشنگری  ،میتوان گونه های معتنابهی
ازوجوه اشتراک روند اروپایی عصرروشنگری را دررویکرد های بینشی
بیدل بازیافت ویا بعبارت دیگر میتوان دررویکرد های بیدل  ،گرایش های
مشخصی درجهت روشنگری وخرافه ستیزی وانسان ساالری بازیافت که
بعد ها دراروپا پدیدار گردید.
چنانکه از جمله روشن اندیشی  ،آزادمنشی  ،تعصب زدایی  ،تسامح دینی
وخرافه ستیزی ـ فرانسواماری آروئه مشهور به ولتر(  1694ـ 1778
م ) .را چون امتثال رویکرد های بینشی « انسانگرایی » بیدل برشمرد
 ...می شود میان فراموش ناشدنی ترین کارنامه های ولتر وبیدل مقایسه
کرد  ،ازجمله اینکه باوجود فراخوان های فراوان حکــام وقت بیدل نتنها
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خود جبین به آستان دربار ها نسایید وبمدح شاهان نپرداخت  ،بلکه از شکم
پرستان الشخوار وکاسه لیسان دربار بانفرتی ویژه اشمئزاز مینماید وآنان
را همچون « دُم » حیوان  ،دنباله رو دونان می شناسد (: )87
زیردســــت التــــفات چــترشاهی نیستم
موی سر درسایه پرورد است مجنون مرا

()88

****
هوس به لذت جاهم نکرد دعوت حــرص
مگـــــس نداد فــــــریب از لعاب شیرینم

()89

****
امــــروزهیچ کس نیست شــــایستۀ ستودن
مضمون تهمت چند باناقصان چه بندیم

()90

****
بیدل باشناخت درست ازآزادی وشایسته ساالری انسان  ،بابانگ رسای
وجدان پاکیزۀ انسانی  ،نیاز زمان خویش را درک میکند وبا روشن بینی
عقالنی با ایراد زیرکانۀ ازنظام حاکم وقت اسلوب باالرفت درفراسوی قله
های آزادی را به تأمل می گیرد  ،ومیگوید:
به هوش باش که دیوانگان غـــرۀ دولت
مرس گسسته سگانند بی قالده به هرسو

()91

****
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به پیش خلــــــق زانداز عــــالم معقـــول
زبان ببند که افسار این خــران باز است

()92

****
برخلق بی بصیرت تاچند عرض جــوهر
باید زشهرکــــوران چون نور دیده رفتن

()93

****
کوگــــوش که کس برسخنم فهــــم گمــارد
مشغول نواسنجی خـــــــویشند کری چند

()94

****
غزلیات بیدل  ،شورانگیز ترین غزلیات می باشد ساقی نامه او ازبهترین
آثار او بجاست  .رباعیات بیدل رویهمرفته به سه هزار و هشصد ویک
رباعی میرسد .رباعیات بیدل با همه رفعت و اتفاق خود باز هم بپایه غزل
او نمیرسد .زیرا بیدل شاعر غزل است واوج برین اقبال خود را در غزل
می یابد.
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صور خیال در اندیشه و سیستم فکری بیدل مراتب ویژه ای را بخود باز
می کند  .گرچه صور خیال تصوری از صورت دنیای تجرد است که در
ذهن و مخیله به جـــــوالن درمی آیــــــد .ودر روان شناسی قـــــــدیم آنرا
« علم النفس » خوانند  ،نگرانی و ترس ،دغدغۀ خاطر ،گفتگو ،گمان،
حدس ،صورت یا شکل کسی یا چیزی در ذهن ،هنگامی که خود آن در
جلو چشم نیست .اندیشۀ انجام کاری ،قصد و فکر ،ویکی از خواص درون
 ،یا قوه ایکه در غیاب اشیاء تصویر آنرا در ذهن حفظ می کند ،ویا برداشت
های تصویری که بی پایه و فاقد ارزش علمی در ذهن تولید می شود،
میباشد.
در شعر بیدل انواع مختلف از خیال وجود دارد .طبع دراک بیدل به قله
های بلند معانی به پرواز آمده تخیالت وافری را در جهــــان ادبی و شعربه
تصویر میکشد ،همچنان ابعاد مختلف دیگر ،حقیقت انسان و طبیعت نیز
از زیور آفرینش تخیل و تصاویر او بهره ها برده اند.
در دنیای معرفت و عرفان ،تشبیهات با تصاویر ناب و تخیالت عارفانۀ
بیدل  ،فروغ بخش چشم های باطن روشن ضمیران و راهنمای راهروان
راه طریقت و حقیقت شده اند.
شعرا در آفرینش تصاویر از تجربیات حسی ،عقلی و عینی در حیات خود
استفاده میکنند .تمرین و ممارست در آثار قدما و پیشکسوتان و خداوندان
شعر و ادب ،نیز آنها را در این امر دستگیری و یاری میرساند تا کار شان
از درجۀ سخنان عادی به درجۀ تخیل میرسد و خوانندۀ با ذوق از خوانش
آن محظوظ میگردد .فهم و ادراک تصاویر خلق شده در کالم شاعران
نسبی است ،یعنی به قول موالنا هر کس سپر دانشش بیشتر باشد ،دریافتش
به آن تصاویر و معانی بهتر است .الزم است چند بیتی از موالنا را که
برای عالقمندان مثنوی خود گوشزد نموده است ،اینجابیان نمائیم :
نکته هــــا چون تیغ المــــاس است تیز
گــــــر نـــداری تـــو ســــپر واپس گریز
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پـــیش این المــاس بی اســــــپر مــــیا
کــــــز بــــریــــدن تیـــغ را نــــبود حــیا
زان سبـــب من تـــیغ را کــردم غالف
تـــا نخــــوانی کــــج نخــــواند بـرخالف
****
گوشزد موالنا برای مخاطب خیلی بجا بوده بگفتۀ او بدون سپر دانش
ممکن نخواهد بود کالم رادمردان راه طریقت و حقیقت را که طبیبان دلها
اند ،فهمید و به تصاویر خلق شدۀ آن پی برد.
چون بحث ما بگونه ایجـــــازمـــدخلی برسوژه هــــــای بیـــــــان
"عظمــــت و هویت فرهنگی خراسان "  ،با توجه به کنه شناخت اندیشه
ها وارزشهای دانشی ای که مبنی برخودشناسی وخود ایستای ملی
استواراست  ،می باشد .ارزشهای فرهنگی ودانشی ای که در این نوشته
پیشکش می گردد  ،ادای رسالتی است در برابرمیهن  ،مردم  ،هویت ،
فرهنگ وزبان فارسی .
چون میزان توجه به زندگی وآثار وسبک بالنسبه پژوهشی ارجناک ولی
اندک در موردانتشار ابعاد ادبی و فکری و اخالقی « بیدل » این اندیشمند
فارسی گویی حوزۀ تمدنی خراسان برعالوۀ افغانستان درمطبوعات برون
مرزی همچو هند  ،پاکستان ،ایران  ،مسکو ووو  ،نیز موجود است ،
جهت تکمیل رهنمائی علمی و مسلکی نسل دگراندیش در مورد رویکرد
های فکری این خردمند ادب و فرهنگ اصیل زبان فارسی مان  ،ذکر
منابع و مأخذ ذیل را ضروری میدانیم )95( :
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سخن آخر
اوراق تاریخ گواهی میدهد که در قلمرو جغرافیای سیاسی متغییرکشورما
آریانای قدیم ( زیاده از دوهزار سال قبل از میالد تا قرن پنجم میالدی ) ،
خراسان دیروز( قرن پنجم تا قرن نزدهم میالدی ) وبه اصطالح افغانستان
امروز  ،افراد  ،دودمانها ودولتهای مختلفی حکومت کرده اند .
و به همین دلیل است که فرآورد های فرهنگی  ،ادبی و علمی اقوام
وملیت های گونه گون مانند  :تاجیکها  ،عربها  ،هزاره ها ،ازبکها ،
ترکمنها  ،پشتونها  ،هندوها ودیگر اقلیت های قومی وملی مذهبی در این
سرزمین باستانی سرازیر شده اند وعظمت فرهنگی و غرور و
افتخارتاریخی و هویت ملی همگانی ساکنان این سرزمین را ساخته اند .
اما قسمیکه تا اینجا گفته آمدیم آشکارا و با افتخار اذعان باید کرد که در
فرآیند متمادی نزدیک به هفت هزار ساله تاریخ ملت آریان یا ایران قدیم
مردمان بومی و اصلی این مرز وبوم  ،ناب ترین و خالص ترین دانه پر
مغز درخت بارورفرهنگی و دانشی و ادبی یی را به منطقه وجهان ،
شایسته ارزانی داشته اند .
هیچ مکتبی تاکنون در جهان نیآمده که همۀ اندیشه و آئین خود را در سه
کلمه موجز بیان کند .
" زگــفتار و رفـــتار و کـــردار نـــــیــک
فـــــریـــدون فـــــررخ فــــــرهمـــند شد
خــــــرد پیشــــگـــــــان نــــیــز از راه او
بــــرفـــتـند تــــــا دیــــــو در بـــند شـــــد

663

عظمت فرهنگی خراسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از این ســــه بجــــو راه بـــه جنات عــدن
رهی کـــــه از عــــدن تـــا خــــداوند شد "
****
برمبنای تداوم راه وآموزش اندیشه های انسانگرایی وخردگرایی قدیم
سرزمین نیاکان ما ،بوده وهست که  :شاعران وخردمندان و فالسفه شهیر
ایران درکل وبویژه دربخش خراسان زمین توفیق یافتند که ارزشهای
فرهنگی  ،فلسفی  ،علمی و ادبی جدید خویش را تولید نمایند  ،ودرفش
هویت ملی خراسانی ما را  ،در جمع سایر ملل سربلند جهان  ،جاویدانه
به اهتزاز در آورند.
باربار گفته شد که عظمت فرهنگی  ،و قابلیت تمدن باستانی این سرزمین
که نقش دوران سازش درزمرۀ هفت کانون تمدن ساز جهان مقام شامخی
را تحت نام « کانون پنجم فالت آریان ودوطرفه هندوکش » (افغانستان و
ایران ) احرازمیکند  ،تجلیگاه مدعای ماست.
ما با آگاهی عمیق تاریخی و فرهنگی از ارزشهای مشترک میهن خویش
وبکارگیری همین پیوستگی  ،میتوان راهبرد مؤلفه های زیر ساخت
همبستگی ملی را استخراج نمائیم .
کاربرد بی غش ارزشها و عظمت فرهنگی ادبی و دانشی سرزمین ایران
قدیم وبخش شرقی آن خراسان زمین  ،در ایجاد انگیزۀ درونی عشق به
آزادی انسان و خوشبختی وی  ،درفکرواندیشه وجدان و ضمیر فرد فرد
شهروندان جامعۀ ما ــ میتوانیم شور واحساس همبستگی  ،همزیستی
(کنارهم بودن  ،باهم بودن و برای هم بودن ) را  ،افتخار آمیز بوجود
آوریم و میهن سر بلند خویش را بی نیاز سازیم .
مگر برخالف کاربرد این امکان ! وخالف سیرمتعادل تاریخ  ،تشکیل
دولت هـــــای شـــــاهی مطلقه وابسته افغانهـا ( پشتونها ) در زیاده ازدو
ونیم قرن گذشته در سرزمین ما ،بجزتولید جنگ وجنایت  ،هیچگاهی در
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جهــــت تأمین عدالت اجتماعی وهمبستگی ملی عمل ننموده اند  .و آگاهانه
فرآیند مشارکت ملی وسیاسی در قدرت وحاکمیت را به چالش های جدی
مواجه ساخته اند .
هدف اساسی رهبران پشتونها بدون چون وچرا در سرزمین خورشید ،
ایجاد حکومت پشتونی دراین سرزمین است .ونهاد های سرمایه جهانی
نیزاز استقرار چنین یک حکومت قبیلوی بی هویت وواپسگرا  ،استقبال
وپشتیبانی می کنند .
مگریگانه چیزی که جلوی استقراراین هدف سیاسی ناپاکیزۀ رهبران
پشتونها ورهبران نهاد های سرمایه جهانی را سد می گردد ،تنها و تنها
فرهنگ نیرومند زبان فارسی ومدافعان راستین این فرهنگ است.
خواست ما ازتمام فارسی زبانان نستوه درهرکجای جهان که زیست دارند
این است که  ،زبان فارسی وفرهنگی که بااین زبان رشد وتکامل نموده
مانند مردمک چشم خویش از آن نگهداری نمایند.
نسل نو باید حقایق تاریخ سیاسی کشور مان را بیشترو خوبتر بداند .هویت
فرهنگی وتاریخی سرزمین خود را فهمیده بیآموزد .با استفاده ازغنای
معرفتی ودستآورد های دانشی خردمندان ونوابغ این حوزه تمدنی فارسی
 ،شخصیت علمی وحقوقی خویش را آراسته وپیراسته سازد.
ای نسل پرقدرت ! نگذارید که دیگرمدیریت سیاسی واقتصادی وفرهنگی
سرزمین خورشید را !
افراد کودن ُ ،کند فهم وتنبل  ،ناآگاه  ،بیخبر وبی خرد  ،پرت وناوارد ،
مهاجم صفت وخاکفروش  ،واپسگرا وبی فرهنگ  ،زورگو وستمگر ،
خود بین بیگانه پرور ...مدیریت نمایند .
زبان فارسی را گرامی دارید  .وازاین خزانه معرفت هرچه میتوانید
استفاده برید .تنها با این سالح معنوی دانش باستانی نیاکان ومعرفت
عقالنی وعلمی روز میتوانید به تأمین امنیت وثبات  ،خود فرمانی ملی
واستقاللیت سرزمین تان نائل آئید .
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خرسندم که درختم این رساله  ،با ُحسن نیت وادای ادب ! سرودملی ودرفش
ملی خراسان را به مردم غیور  ،میهن دوست وآزادی پرورخویش تقدیم
نمایم :.
"سرود ملی خراسان " آهنگ میهن پرستانه وتبلورگاه عزت و افتخار
وعشق و محبت  ،صدای بلند صلح وهمزیستی  ،آزادی وخودفرمانی ملی
سرزمین خورشید است .
مردم ما به این عقیده وباوراند که " سرود ملی " جدید ساخت حکومت
حامد کرزی واشرف غنی احمدزی به زبان پشتو  ،عاری از ملی
بـــــودن است  .زیاده از  70درصد شهروندان کشور ما هویت و عزت
 ،غرور و افتخارات تاریخی خویش را در آن منعکس نمی بینند  .وآنرا
مشتی ازکلمات مجرد وغیر متعارف می پندارند  .ازینرو نیازدانسته شده
که :
" سرود ملی خراسان " که معرف و ستایشگر هویت فرهنگی  ،ملی و
تاریخی همۀ شهروندان کشور ما اعم از بلوچها  ،نورستانیها ،ازبکها
،هزاره ها ،تاجیکها و ترکمانها وقزلباشها  ،پشتونها وعربها و گوجرها
 ،ایماقها و پشه ای ها  ...می باشند  .پیش کش مردم ما بنمائیم .

سرود ملی خراسان
خراسانم ای مام خورشید امید و بــــاور
تناور درخت شـگفته به دامــان خـــاور
فــــــــــــروغ روان نیـــــــاکـــــــــان
چـــــراغ فــــــروزنــــدۀ داد گستـــــر
تـــــو نــــام آوران را سپهــــر بـرینی
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تـــو انگشتــــر خــــاوران را نگیــنی
تـــــو فــــــر دلیــــران آزاده کیـــشی
تـــــو آزاده گـــــان را دیــــار گزینی
تــــو میــــراث فــــرخندۀ روزگـاری
تــــو فــــرهنگ فــرخ تـومهرآفرینی
خــــــــــــراســـــــــــــــان زمینـــــم
خــــــــــــراســـــــــــــــان زمانـــــم
دیــــــــــــاران پـــــایندۀ باستــانـــــم
خــــوشــا دره و دشت و دریای تــــو
خـــــوشا دامن کوهساران زیبای تـــو
خــــــوشا کـــوه بابا خوشا مـــام آمــو
خـــــوشا هیــــرمند و هـــریـــوای تـو
خــــوشا هنــــدوکـوهـان ،چکاد بلندت
خـــــوشا اوج بالندۀ بــــام دنیـــای تــو
خــــــــــــــــراســـــــــــان زمـــینـــــم
کـــــــــــــــهستـــــــــــــــان دیــــــارم
دیــــــــــــار بــــــزرگان پـــرافتخارم
بــــــــــــه آزادی و داد و دانـــــــــش
فـــــــروزنــده بادا زمیـــــن و زمانت
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شکــــوهنـــده بادا به وارسته گی هــا
بلنـــــدای بشکـــــوه نـــــام و نشـانت
فــــــرازنـــــده بــــادا و نستوه و پــایا
ســــرســــرفــــرازهمــه مـــــردمانت
همیــــشــــه شــــــــــــــگــــــــوفـــــان
همیــــــــشـه خــــــــــــــروشــــــــان
دیـــــــاران خــــــــورشــــــید خـاور
خــــراســـــان خـــــراسان خــراسان
سروده از  :شبگیر پوالدیان
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درفـش خـــــراســـــان

دیزین  :حشمت بخشی
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منابع ومآخذ بخش چهارم
 1ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکترمحمد معین ص .1218
 2ـ رجوع شود به  :فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ،ص ، 314
ــ و صفحه  :ویکیپدیا ،دایرةالمعارف آزاد.
search ,navigation :Jump to
 3ـ رجوع شود به  :نمونۀ سخن پارسی  ،تألیف  :آقای دکتر مهدی بیانی
 ،ص  233ـ . 238
 4ـ جهت معلومات بیشتر رجوع شود  :به تحقیقات آقایان  :هانری کربن
و دکترمحمد معین درمقدمۀ فارسی وفرانسه جامع الحکمتین ( چاپ تهران
 1332شمسی ) ص  313 ، 217 ، 86 ، 19 ، 17؛
ـ شرح قصیدۀ فارسی خواجه ابوالهیثم ( چاپ تهران  1334شمسی ) ؛
ـ و مقالۀ آقای دکتر غالم محسین صدیقی در مجلۀ یغما سال چهارم و مقالۀ
آقای مجتبی مینوی در شمارۀ  8از سال  2مجلۀ یاد گار و مقدمۀ مرحوم
عباس اقبال آشتیانی بر مقالۀ اخیر در همان مجله.
5ــ فرهنگ فارسی  ،دکتر معین ص . 2094
ـ تاریخ ادبیات درایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 2ص  453و ، 459، 454
. 469 ، 468 ، 459
ـ دیوان ناصر خسرو  ،سید حسن تقی زاده  ،طبع تهران  1304 ،ـ 1307
شمسی .
 6ـ رجوع شود به :
- k21 - www.herat.co.uk/ansari/ansari.htm
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 12ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا ،ج  ، 2ص . 903
ـ جهت معلومات بیشتر رجوع شود به :
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 14ـ رجوع شود به مقالۀ « راجع باحوال حکیم عمر خیام » بقلم مرحوم
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 19ـ سیر حکمت در اروپا  ،مؤلف  :محمد علی فروغی  ،چاپ زوار ،
ص . 129
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ــ سخن و سخنوران  ،ج ، 1ص . 267
ــ مقدمۀ سیر المعاد  ،بتصحیح و مقدمه آقای سعید نفیسی ص  :د.
ــ کشف الظنون  ،چاپ ترکیه  ،ج  ، 1ص . 161
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 23ـ رجوع شودبه :
ــ فرهنگ ایران زمین  ،مدرس رضوی  ،مقدمه در مجلد سوم از دفتر
چهارم  ،سال . 1334
ــ فرهنگ فارسی  ،داکتر محمد معین ص . 803
 24ـ رجوع شود :
ـــ به نوشته « گیله مرد » صفحه  | PM 07:42 :نظرات (. )167
 25ـ رجوع شود به :
ـ دیوان سنایی غزنوی ،محمد تقی مدرس رضوی ،سنایی ،بی تا  ،ص. 1227
ـ وبه صفحه زیر:
&www.bamdad.org/~digilib/index.php?page=view
- k4 - 0mod=classicpoems&obj=poet&id=28
ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ج ، 2ص . 589
 27ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ،ص  . 460ولغت نامه دهخدا
.
 28ـ رجوع شود به مقدمۀ عالمۀ فقید میرزا محمد خان قزوینی طاب ثراه
بر کتاب چهار مقالۀ نظامی عروضی  ،چاپ لیدن  1909 ،میالدی.
 29ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف :داکتر محمد معین ،ص ـ .2132
 30ـ رجوع شود به  :ـ صفحه  « :کابل زمین » .
 31ـ رجوع شود به  :معجم البلدان  ،ج ، 1ص  ، 816چاپ الیپزیک .
 32ـ رجوع شود به :
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ــ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :داکترمحمد معین  ،ص . 314
ــ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا ،ج ، 2ص . 312
 33ـ رجوع شود به  :کتاب معجم االدبار  ،یاقوت  ،چاپ مصر  ،ج، 19
ص . 30
 34ـ رجوع شود به  :مقدمۀ عباس اقبال آشتیانی بر کتاب حدائق السحر.
 35ـ معجم االدبا ،یاقوت  ،چاپ مصر  ،ج  ، 19ص  . 29شرح حال
وآثار وطواط دراین کتاب ازص  29تا  36آمده است.
 36ـ تاریخ ادبیات درایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 2ص . 635
 37ـ رجوع شود به :
ـ لباب االلباب  ،ج ، 2ص . 125
ـ کشف الظنون  ،حاج خلیفه  ،چاپ استانبول  ،ج ، 1ص . 777
ـ تذکرة الشعرا  ،عوفی  ،چاپ هند  ،ص . 50
ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکترمحمد ُمعین  ،جلد  ، 5ص . 191
( )38ــ تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی  ،نیمه دوم)  ،مؤلف :
براون ،ادوارد  ،ترجمه غالمحسین صدری افشار،تهران ،مروارید،
 ، 1368ج ، 2ص. 82
 39ــ رجوع شود به :
ـ به ترانه های انوری ابیوردی در سایت :
www.gagesh.com/Farsi/PDF/EnweryEbiwerdi.pdf
ـ وبه سایت خبرگزاری مهربخش فرهنگ و ادب  ،تهران .1382/10/15
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ــ تاریخ ادبیات درایران ،دکتر صفا  ،ج ، 2ص  669ـ . 680
 40ـ جهت معلومات بیشتررجوع شود به :
کتاب « :جلوههای تشیع در تفسیر کشف االسرار » اثر ابو الفضل رشید
الدین « میبدی »  ،نویسندگان  :محمد مهدی و رکنی یزدی  ،سال نشر :
 1373هـ .ق.
ــ گنجور " رشیدالدین میبد " کشف االسرار وعدت االبرار
 41ـ رجوع شود به کتاب :
کشف االسرار  ،آقای علی اصغر حکمت ،ج ، 1تهران  1331 ،هـ ، .ص
. 54
ــ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر صفا ،ج  ، 2ص  930 ، 883ـ . 932
 42ـ برای کسب معلومات بیشتر از زندگی و کارکرد های ادبی و عقالنی
« ظهیر فاریابی » رجوع شود به :
ـ معجم البلدان  ،یاقوت حموی  ،چاپ الیپزیگ آلمان  ،ج ، 3ص  840ـ
. 841
ـ تاریخ االدب فی ایران من الفردوسی الی سعدی  ،ترجمۀ ج  ، 2از تاریخ
ادبیات برون چاپ قاهره  ، 1954ص  525ـ . 543
ــ دیوان ظهیر فاریابی  ،چاپ سنگی  ،بتصحیح موسی انصاری
ــ تاریخ طبرستان ابن اسفندیار  ،چاپ مرحوم عباس اقبال آشتیانی  ،ج 1
 ،ص  120ـ . 121
ــ مقالۀ اجتماع کواکب  ،بقلم آقای مجتبی مینوی  ،در مجلۀ دانشکدۀ ادبیات
 ،شمارۀ  ، 4سال دوم .
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ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،ذبیح هللا صفا  ،ج  ، 2ص . 750
ـ تذکرة الشعراء  ،دولتشاه  ،چاپ هند  ،ص  69ـ . 72
ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین ،ج  . 5ص . 1117
 - 43دیوان خاقانی شروانی ،نویسنده  :ضیاء الدین سجادی ،زوار1368 ،
هـ.ق .شامل  1085صفحه  ،شده  ،ص . 239
 44ـ فرهنگ فارسی  » ،مؤلف  :دکتر محمد معین  ،جلد  ، 5ص 473
.
 45ـ « فرهنگ اصیل و هویت ایرانی » در مورد خاقانی شروانی .
ــ « دیوان خاقانی شروانی »  ،تهران  :انجمن آثار ملی  ،بی تا .
ــ بحاراالنوار ،ج  ،41ص 213؛ لغت نامه دهخدا؛ مروج الذهب،ج ،1
ص 259؛ تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص  8و ج  ،51ص  263و 277
 46ـ جهت کسب اطالعات جامع در بارۀ خاقانی شروانی از منابع ذیل
استفاده شود :
ــ سخن و سخنوران  ،آقای بدیع الزمان فروزانفر  ،ج  ، 2ص  300ـ
. 403
ــ مقدمۀ دیوان خاقانی  ،چاپ تهران سال  ، 1316بتصحیح مرحوم
عبدالرسولی .
ــ مقدمۀ مثنوی تحفة العراقین  ،بتصحیح دکتر یحیی قریب ،تهران 1333
.
ــ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر صفا  ،ص  776ـ . 794
 47ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :داکتر معین  ،ص. 2132
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 48ـ مختصر سلجوقنامه ابن البیبی  ،لیدن  ، 1902ص  21ببعد.
 49ـ نظامی گنجوی  ،حسین لعل ،چاپ فرائن  ،انتشارات پدیده  ،ص
. 10
 50ـ جهت معلومات اضافه رجوع شود به :
ــ « تاریخ ادبیات در ایران »  ،مؤلف  :داکتر ذبیح هللا صفا  ،ج، 2
تهران ،فردوسی  .1373 ،ص  798ـ . 824
ــ « ریاحی  ،لیلی »  :قهرمانان خسرو و شیرین ،تهران ،امیركبیر،
.1376
ـ « تاریخ ایران كمبریج »  ،گردآورنده  :بویل ،جی  ،آ :ج  ، 5ترجمه
حسن انوشه  ،تهران ،امیركبیر.1366 ،
ــ « تاریخ ادبیات ایران (از فردوسی تا سعدی  ،نیمه دوم) »  ،مؤلف :
براون ،ادوارد  ،ترجمه غالمحسین صدری افشار،تهران ،مروارید،
.1368
ــ « تاریخ ادبیات ایران »  ،رضازاده شفق ،صادق  ، :شیراز ،دانشگاه
پهلوی.1354 ،
ــ بهار ،محمدتقی .سبک شناسی ،چاپ دوم ،تهران1337 ،
ــ شمیسا ،سیروس .سبک شناسی ،چاپ نهم ،تهران1382 ،
ــ گنج سخن  -جلد دوم (از نظامی تا جامی) .ذبیحهللا صفا.
ــ نزهةالمجالس ،تألیف جمال خلیل شروانی ،تصحیح و مقدمه و حواشی
و توضیحات و تحقیق زندگی گویندگان و فهرستها ،از دکتر محمدامین
ریاحی ،تهران ،انتشارات زوار  ،1366چاپ دوم علمی
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ــ پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد ،عبدالحسین زرینکوب ،تهران ،علمی
1372
ــ یان ریپکا  ،تاریخ ادبیات ایران ،ترجمه عیسی شهابی ،صفحهٔ 330
ــ زهراکیا  ،داستانهای دلانگیز ادبیات فارسی ،چاپ تهران
ــ دیوان قصاید و غزلیات نظامی ،نظامی ،الیاس بن یـــــوسف(،) 1380
به اهتمام سعید نفیسی ،چاپ هفتم ،تهران :انتشارات فروغی
 51ـ رجوع شود به  :کتاب مفتاح هللا السعاده  ،ج  ، 1ص  420ـ . 421
 52ـ همانجا  :ص . 421
 53ـ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین ،جلد ششم  ،چاپ یازدهم  ،ص
 1310ـ . 1312
 54ـ کشف الظنون  ،چاپ ترکیه ، 1941بند . 19
 55ـ رجوع شود به :
ـ ـ مثنوی معنوی  ،موالنا جالل الدین بلخی رومی  ،تصحیح کننده حاجی
محمد رمضانی  ،چاپ  :تهران ــ ایران  ، 1361ص . 7
ــ رساله در تحقیق احوال و زندگانی جالل الدین محمد  ،تألیف مرحوم
بدیع الزمان فروزانفر  ،تهران  1315شمسی ،ص  8ببعد.
 56ـ در بارۀ صالح الدین زرکوب رجوع شود به « مثنوی ولدنامه از
سلطان ولد » ،بتصحیح آقای جالل الدین همائی استاد دانشگاه تهران چاپ
تهران  1315شمسی از صفحۀ  63ببعد ؛ و کتاب « موالنا جالل الدین
محمد » ص  100ـ . 111
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 57ـ رجوع شود به :
ــ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکتر معین  ،ص . 2049
ــ تاریخ ادبیات فارسی تألیف  :ارمان اته (، )Hermann Ethe
ترجمۀ مرحوم دکتر رضازادۀ شفق  ،تهران  1337شمسی  ،ص  159ـ
. 166
ــ فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ایران  ،ج سوم  ،از آقای ابن یوسف
شیرازی صحایف  500ـ  504و  641ـ 650
 58ـ دوره تکامل مثنوی معنوی  :چاپ خانه آینده  ،از اصل نسخۀ رینولد
الین نیکلسیون  ،تاریخ نشر  ، 1373مقدمه ص . 9
 59ـ دوره تکامل مثنوی معنوی  :چاپ خانه آینده  ،از اصل نسخۀ رینولد
الین نیکلسیون  ،تاریخ نشر  ، 1373ص . 384
 60ـ مثنوی اول ص  ، 71بیت از  1144تا . 1149
 61ـ مثنوی دوم  ،ص  ، 311بیت  ، 1187از نثر وشرح مثنوی استفاد
صورت گرفته است.
 62ـ موالنا جالل الدین ( زندگی  ،فلسفه  ،آثار وگزیدۀ از آنها)  ،مؤلف
 :زندیاد عبدالباقی گولپینارلی  ،ص . 287
 63ـ برگرفته از  :سایت انترنیتی « ایسنا »  ،تاریخ  1384/08/22 :؛
و سایت انترنیتی « انجمن ادبی قند پارسی »  ،مولوی در آمریکا .
 64ـ رجوع شود به :
ــ فرهنگ فارسی  ،دکتر محمد معین  ،ص . 763
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ــ تاریخ درست در گذشت سعدی بقلم مرحوم سعید نفیسی  ،مجلۀ دانشکدۀ
ادبیات تهران شمارۀ اول سال ششم  ،مهرماه  1337ص  64ـ . 82
ــ فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی ایران  ،ج سوم  ،از آقای ابن یوسف
شیرازی ص . 563
 65ـ تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا ،جلد سوم قسمت دوم ،
ص . 1219
 66ـ منقول از نسخۀ کتاب خانۀ ملی پاریس مورخ بتاریخ جمادی االولی
 767بشمارۀ Supplement Pers.1778 .
 67ـ رجوع شود به صفحه :
&bamdad.org/~digilib/index.php?page=view
k4 - mod=classicpoems&obj=book&id=41
تاریخ ادبیات در ایران  ،دکتر ذبیح هللا صفا  ،جلد سوم قسمت یک  ،ص
. 622
 68ـ برگرفته شده از « بوستان » سعدی :
rira.ir/rira/php/?page=view&mod=classicpoems&obj=b
ook&id=42 - 5k
 69ـ رجوع شود به :
ــ سیر اولیاء  ،تألیف  :موالنا سید محمد مبارک علوی کرمانی معروف به
« امبر خـُرد » خلیفۀ سلطان المشایخ نظام الدین اولیاء  ،چاپ دهلی  ،سال
 1302قمری  ،ص  301ـ  305و ص 125
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ـ فرهنگ فارسی  ،مؤلف  :دکترمحمد معین جلد اول  ،ص  478و. 79
ــ تاریخ فرشته  ،تألیف  :محمد قاسم فرشته  ،ج  2ص . 754
ــ دیوان امیر خسرو دهلوی  ،با مقدمه وتصحیح محمد روشن  ،انتشارات
نگاه 1380 ،
(  ) 70رجوع شود به :
ــ نفحات االنس جامی  ،چاپ تهران  ،ص 610
ــ بهارستان سخن  ،چاپ مدارس  ، 1958 ،ص  316ـ 325
 71ـ دکتر معین  ،فرهنگ فارسی در شش مجلد  ،جلد پنجم ص . 88
 72ـ همانجا  .ورجوع شود به اثر مجمع الفصحاء ج  ، 2ص .2
 93ـ همانجا  :ص ، 1012
 94ـ همانجا  :ص . 539
 95ـ رجوع شود به آثار :
ـ « آیین زاهد در آیینۀ دیوان بیدل »  « ،نوسینده  :داکتر نورالحق کاوش
»  ،چاپ  :نشر نیما ـ آلمان  /سال  2002میالدی.
ــ غزلیات بیدل « نویسنده  :یوسف علی میرشکاک  /با اسم مستعار «
منصور منتظر» از سوی نشر بین الملل در سال  1364هـ ق.
ـ متن کامل غزلیات بیدل چاپ کابل با تیراژ مجموعی حدود هفده هزار
نسخه وبه کوشش « آقای حسین آهی » وبوسیله انتشارات فروغی در
ایران  ،تجدید چاپ شد .
ـ کتاب گزیدۀ رباعیات بیدل  ،انتشارات ترانه مشهد  ،کتاب بوطیقای بیدل
(  1378هـ.ق /.مشهد )
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ــ کتاب خوشه هایی از جهان بینی بیدل (  1381هـق/ .مشهد )  ،بوسیله
نویسنده وشاعرافغانستانی مقیم ایران « عبدالغفور آرزو » به چاپ رسیده
اند .
ـ گل چاربرگ « نویسنده آقای مهدی الماسی» در انتشارات مدرسه .
ـ عبدالقادربیدل دهلوی « نویسنده پروفیسور نبی هادی » از ادبای
هندوستان  ،باترجمه « داکتر توفیق سبحانی »  ،نشر قطره  ،تهران ،
 1376هـ.ق. .
ـ نقد بیدل « ،نوشته از عالمه صالح الدین سلجوقی » دانشمند متأخر
افغانستان به همت یکی از ناشران افغانستانی  ،در ایران تجدید چاپ شده
است .
اینها وده ها اثر پر ارزش دیگردر مورد بیدل شناسی  ،بچاپ رسیده است.
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دکتر بصیرکامجو
********************
زادگــاه  :والیـت پنجشـیر
سال تولد  1961 :میالدی
زبان مادری  :فــــــارسی
تحصیالت عالی  :درسنت پیترسبورگ  ,پراگ  ,هامبورگ وماسکو
درجه علمی  :دکتر در رشته علوم سیاسی وفلسفی
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آثارچاپی :
 1ــ تــاریـــــخ نظــــــریات فــــلســــفی
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 2ــ اخالق تطبیقی بـیداریی دگر دوستی
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 3ــ تجـــــلی احقاق حق در ابراز وجود
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 4ــ تغییر نام افغانستان به خراسان ( مدخلی در راه صلح جاویدان )
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 5ــ پادشاهان آریایی (اجداد تاجیکان وپارسها وکردها )
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 6ــ راهبرد حل اساسی مسئله ملی در افغانستان
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 7ــ اصول مرامی حزب دموکرات خراسان
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 8ــ عظمت فرهنگی خراسان چاپ شده در سالهای ( 2012میالدی )
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 8ــ عظمت فرهنگی خراسان چاپ شده در سالهای ( 2014میالدی )
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کتابهای آمادۀ چاپ :
 1ــ عرفان ووحدت وجود
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 2ــ روشنگرایی اندیشه در تعدد انتخاب
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 3ــ فرهنگ ملی و تاریخی نیاکان ما
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 4ــ هویت واجب تر از اکسیژن
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 5ــ حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان مولد جنگ وجنایت
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 5ــ دانشنامه سرزمین آریان
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نوشته ها و مقاالت :
1ـ " فـوایداخالقی درک وتـفکر "
 2ـ " برخـورد عقالنی باسیاست تباراندیشی "
 3ـ " درد شناختی در قـالب منـظــوم "
 4ـ " درباب عــفـو جـنایــتکاران جــنگی " ...
 5ـ " حق به زن داده نمی شود  ،حق آن شناخته میشود "
 6ـ " اسلـوب آزاد اندیشی از سنـت و مدرنیـته "
 7ـ " معـیار های دمـوکراسی "
 8ـ " بیاد استاد فقید اکادمیسین عبداالحمد جاوید "
 9ـ " گـزارۀ تحقق امید اجتماعـی "
 10ـ " پـیدایش کیهان شـناسی در علم نجـوم "
 11ـ " نجابت انسـان را گــرامـی دانـست "
 12ـ " نظـریـه نسبــیت الـبرت اینشـتین "
 13ـ " خشـونت عـلـیه زنـان "
14ـ " ساخــــتار نظام قانونی در جمهوری فدرال آلمان ــ
درچهار بخش "
 15ـ " نگاهی اجمالی به نیت وکارکرد های سیاسی خلیل زاد ،
کرزی ،جاللی و اسالف شان"
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 16ـ " صورتی از اجالس ایند هوفند هالند "
 17ـ " بیانی ازسه طرح سیاسی صلح برای افغانستان "
 18ـ "ایرادی برمفردات برنامه انتخاباتی علی احمد جاللی "
 19ـ " حکومت کرزی خطرناکتر از اسالفش "
 20ـ " فرازی ازراهبرد برخورد با مؤلفه های تأمین صلح برای
افغانستان "
 21ـ " تحمیل سیاست چند زبانی در افغانستان جز تولید انشقاق
ملی ونوع تحکیم حاکمیت شؤونیزم وتک محوری "
 22ـ " شناخت جایگاه هویت فرهنگی  ،وداع با فرهنگ معامله
است "
 23ـ " معرفتی ازمغز انسان "
 24ـ " باز تابی از رویکرد های بینشی رودکی بزرگ "
 25ـ " حامد کرزی از طرف پارلمان و دادگاه عالی کشورمستعفی
شناخته شود "...
 " 26فقدان یگانگی واژگان میان فارسی گویان "
 27ـ " اصول اعتقادی و جهان بینی دینی امام اعظم ابوحنیفه "
 28ـ " برخی ازآموزه هایی وحدت وجود درعرفان خراسان "
 29ـ"جایگاه معرفتی عقل وعشق در تصوف و عرفان خراسان "
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 30ـ " طرح مرامنامه و اساسنامه کانون همبستگی اجتماعی و
فرهنگی خراسان به کشورهای اروپایی وجهان "
 31ـ فرهنگ وصلح از دید فلسفه
 32ـ تقبیح سیاست (توزیع تذکره با ثبت ملیت افغان )دولت حامد کرزی
 33ـ آئین زرتشتی ویکتا پرستی
 34ـ آئین زروانی
 35ـ مهرپرستی یا میترائیسم
 36ـ آئین مانی
 37ـ فلسفه و آئین مزدک
 38ـ تاریخچه پیدایی دولت اسرائیل
 39ـ مردمان خراسان باید ازحق خود دفاع کنند
 40ـ بابای صلح ملت  ،برهان الدین ربانی
 41ـ مشکل از خود بیگانگی
 42ـ نقش جوانان در جامعه
 43ـ حامد کرزی در پی شر میگردد
 44ـ حکومتی که دوبار از شکم تقلب معیوب زاده شد
 45ـ با عینک قبیله ،به زبان فارسی نگاه کردن گناهست
 46ـ "درفش ملی خراسان "

عظمت فرهنگی خراسان

702

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 47ـ خرگوش دانا ،شیر درنده
 48ـ نوروز پیام آور مهر
 49ـ زبان فارسی یک هویت است
 50ـ قیاس و تشخیص حکایت از مثنوی معنوی
 51ـ سزای قروت آب گرم
 52ـ برخی از دیدگاههای خداوند گار بلخ
 53ـ تفاوت برخی دیدگاهای عرفانی ،انصاری و موالنای بلخ
 54ـ جاویدان باد خود فرمانی تاجیکان در تاجیکستان
 55ـ اندیشه های دکتر بصیر کامجو
 56ـ شباهت های معرفت عرفانی عطارنیشابوری و انصاری
 57ـ همسنخی اندیشه های عرفانی سنائی غزنوی با انصادری
 58ـ مناسبت های متفاوت و همگون آموزش "وجود شناسی" خواجه
عبدهللا انصاری و مارتین هایدگر
 59ـ حزینهً آمو دریا
 60ـ ارزش تاریخی وحدود جغرافیای سیاسی و فرهنگی خراسان
 61ـ شرح نظام پارلمانی
 62ـ نقش اراده در مبارزات سیاسی
 63ـ جایگاه زبان فارسی در دهکده یی جهانی
 64ـ معرفت آریائیان از خلقت  ،وجهان آفرینش
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 65ـ حاکمیت سیاسی وهویت ملی ،صلح وامنیت در گروه
شؤونیزم قبیله افغان
 66ـ به امید آزادی زن از گرو اندیشه مرد
 67ـ حامد کرزی از قیام برحق مردم مصر پند گیرد
 68ـ نقش موازین اخالقی در انسانی سازی جامعه
 69ـ غارت و چپاول کار انسان های هوشمند نیست
 70ـ بریتانیا برای تولد نوزادانی با سه والد آماده میشود
 71ـ خشم و شهوت
 72ـ دوستی خاله خرسه  ،شناخت دوست واقعی
 73ـ دانشمند مغرور
 74ـ " حکمت لقمان" حقیقت وراه شناخت آن
 75ـ "عبرت وپند گرفتن"
 76ـ " واژه دانشگاه "
 77ـ " سرود ملی و درفش کاویانی "...
 78ـ پیدایش فلسفه بمثابه شعور خاص اجتماعی
 79ـ نگرشی بر آموزش فلسفه فرانسس بیکن
 81ـ اندیشه خردگرایی سنجشگر کارل پوپر
 82ـ رویکرد وحدت وجود در اندیشه سنایی
 83ـ سلطان عارفین (ادهـــــم بلخی ،بسطامی  ،ابوالخیر)
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 84ـ زندگي و آثار نیكالي بردیایف
 85ـ شرحی بر آرای فلسفي برتراند راسل
 86ـ آئین مقدس یکتا پرستی
 87ـ خرد گرایی و عقل
 88ـ روز مادر مبارک باد
 89ـ کشف فرضیه " بوزون هیگز " معروف به « ذره ای خدا »
 90ـ نمایی ازسکه های شاهنشاهی اشکانیان اجداد تاجیکان وپارسها
و ُکردها
 91ـ سالحهای کشتار جمعی
 92ـ نگرشی بر گروه سلفی
 93ـ فارابی و فلسفه مشاء
 94ـ نظام فلسفی ابن سینا
 95ـ مکاتب تصوف در عراق وخراسان
 96ـ فرقه های مکتب خراسان
 97ـ تعلیمات دینی فلسفه اسماعیلیه
 98ـ عقاید اخالقی محمد غزالی
 99ـ اندیشه های متفاوت در باره عرفان وتصوف اسالمی
 100ـ عقل  ،اندیشه  ،فلسفه اخالق
101ـ سماع مولوی یک هویت فرهنگی است
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 102ـ پیدایی فلسفه علم
103ــ جشن نوروز
 104ــ جشن مهرگان
105ــ جشن چله یا شب یلدا
106ــ جشن سده
 107ــ جشن چارشنبه سوری
108ــ اوستا
 109ــ قتل عام مردم بوسیله انتحار وانفجار
 110ــ پاسخ به سخنان گند گلبدین حکمتیار
 111ــ ادعاء گرفتن استقالل از انگلیسها  ،نادرست ودروغ محض است
 112ــ دست درازی کردن حکمتیار به مرزواژگان گوهری وپاکیزۀ زبان
فارسی
 113ــ آیا قاتالن اصلی مردم ما پشتون ها هستند؟
 114ــ قتل عام تاجیکان  ،ازبکها وهزاره ها بوسیله طالبان پشتون افغان
 115ــ قتل عام هزاره ها بوسیله امیرعبدالرحمان پشتون افغان
 116ــ تاریخ دوباره تکرار می شود.
 117ــ باسرشت پاک باید از تاریخ آموخت
 118ــ نفیر خیال
 119ــ درک عقالنی از عشق
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 120ــ آموزش و مقام علمی امام بخاری
 121ــ قتل عام مردم بدست رژیم غنی کرزی ،به بهانۀ انتحار و انفجار ؟
 122ــ چرا هویت افغان قابل قبول نیست؟
 123ــ نگرشی برواژه " ذات "
 124ــ اراده یقین درونی وعمل بیرونی
 125ــ استقرار نظام پارلمانی در افغانستان همزیستی ملی  ،آزادی وامنیت
را بوجود می آورد
 126ــ مؤلفه های تغییر حاکمیت سیاسی شؤونیزم قبیله افغان  ،به نظام
پارلمانی
 127ــ تاجیکان بیدار شوید تبار وتاریخ سرزمین نیاکان خود را بشناسید.
 128ــ کی صاحب این سرزمین است ؟ و کی مهاجم ؟
 129ــ نامه سرگشاده به برخی از رهبران تاجیک در افغانستان
 130ــ مشکل شناسنامه هویت در افغانستان
 131ــ ساختار سیاسی شؤونیزم قبیله دشمن امنیت  ،آزادی وهمبستگی
ملی است
 132ــ قابل توجه محترم اکرم عثمان
 133ــ مشکل انتخابات را با فتنه گران آن را هگشایی کرد
 134ــ لوی جرگه فرهنگ چادرنشینی
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